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СЛОБОДАН ЈОВАНОВИЋ 
У СРПСКОЈ КУЛТУРИ И НАРОДУ

Слободан Јовановић је изузетна појава у српској култури. У 
друштву Богдана и Павла Поповића, Стојана Новаковића, 

Јована Скерлића и Јована Цвијића, Милутина Миланковића, Михаила 
Петровића Аласа, да поменем само нека имена, Слободан Јовановић, 
правник, историчар, социолог и књижевни критичар, прворазредни 
представник београдског стила, издваја се величином, снагом, лепотом 
и многоликошћу свога дела. Неколико сведочанстава које су оставили 
Јовановићеви савременици можда нас, на самом почетку, могу најбоље 
подсетити у чему је изузетност ове појаве. Његов велики и дугодишњи 
пријатељ и сапатник у најтежим данима емигрантских недоумица  и 
мука, Јован Дучић, овако пише о Јовановићу историчару и књижев-
нику: „У његовима снажним рукама поједини људи су нестајали као 
мрвице, јер је и критеријум овога писца био несразмерно већи од оног о 
чему је писао...Ово је велики српски писац који је оставио научне књи-
ге писане најчистијим језиком и најсавршенијим књижевним језиком: 
а овако удвостручен научник и писац, то је оно што српска књижев-
ност наука нису никада раније имале, а што, осим у мало случајева у 
Француској, немају ни највећи међу осталим народима“.1

А да је Јовановић био изузетна појава не само у српској кул-
тури већ и у народу, сведочи и Драгољуб Јовановић, његов  колега 
са Правног факултета, председник Народне сељачке странке, у много 
чему Јовановићев политички неистомишљеник, а после рата дугого-
дишњи политички затвореник. Уочи рата, 1940, Драгољуб Јовановић 

1   Јован Дучић, „О Слободану Јовановићу“ у Александар Петров, Мање познати 
Дучић, Сигнатуре, Београд, 2000, стр. 24.
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ће у чланку,чији и сам наслов као да све каже, записати: „Они који у  
Слободану Јовановићу гледају великог интелектуалца, мајстора стила и 
сувереног владара речи, свестраног уметника, ненадмашног ерудита и 
филозофа благе ироније, не слуте како магички делује на народне масе 
његово име...Највећи интелектуалац, најбогатији ерудит, свестрани 
историчар и многоструки социолог, најзад правник, и то мајстор целе 
струке, Слободан Јовановић је од свих наших научника и професора 
ипак остао најближи народу. Зато при помену његова имена наш свет 
изоштри поглед и заустави дах, чекајући мудру мисао, духовиту фор-
мулу или дефинитивни суд“.2

Слободан Јовановић је изузетна појава у српској култури и на-
роду и по томе што је скоро пола века после Другог светског рата био 
изопштен и протеран из културе којој је припадао и коју је снажно обе-
лежио. Над његовим радом и делом тада скоро да се надвио потпуни 
мук. Његове књиге и расправе нису исписане из библиотечких фондова, 
изузимајући радове писане у емиграцији који су брижљиво и посебно 
похрањивани и склањани да не би доспели баш у свачије руке.

Када је реч о научној историографији, било је и у тим времени-
ма после рата тешко, скоро и немогуће заобићи дело и истраживања 
Слободана Јовановића, па су га, по једној сликовитој оцени, исто-
ричари заправо „обрстили“.3 С друге стране, далеко је важније да су 
Јовановић и његово дело у јавности тако жестоко и упорно оспоравани 
и нападани да његове књиге нису поново штампане, а у два наврата 
припремљени примерци тих књига и физички су уништени. Његово 
дело није било предмет предавања нити део образовног система на 
Универзитету, посебно на Правном факултету у Београду на којем је 
био професор 44 године.У радовима колега са Правног факултета ње-
гови радови могли су се појавити, веома дуго, само у понекој белешци 
или библиографској јединици. Његово име је, поврх свега, 1947. избри-
сано са листе чланова Српске академије наука, која се објављивала у 
њеном Годишњаку.
2   Драгољуб Јовановић, „Слободан Јовановић и народ“, Српски књижевни гласник, 
21/1940, стр. 192-195.
3   Чедомир Попов у Слободан Јовановић. Личност и дело, САНУ, Београд, 1998, стр. 
760.
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Није отуда необично што монографија о Слободану Јовановићу 
Миодрага Јовичића из 1997. године започиње питањем да ли њени чи-
таоци знају ко је био Слободан Јовановић и чиме је све задужио српску 
културу и народ.4 Први, али не и једини разлогза ово вишедеценијско 
прећуткивање и још више искривљено представљање Јовановићевог 
дела у јавности је у томе што је 1946. на процесу генералу Драгољубу 
Михаиловићу и другима осуђен на „казну лишења слободе с при-
нудним радом у трајању од двадесет година, губитак политичких и 
појединих грађанских права у трајању од десет година, конфискацију 
целокупне имовине и на губитак држављанства“. Осуђен у одсуству, 
Слободан Јовановић се у земљу никада више није вратио, а уместо њега 
у тамницу је бачено његово дело.

То што је Слободан Јовановић осуђен као издајник и ратни зло-
чинац, захтева подсећање на макар неколико посебно важних, незао-
билазних чињеница. Слободан Јовановић је био потпредседник прве 
југословенске антифашистичке владе од 27. марта, да би затим био 
председник те владе петнаест месеци, од јануара 1942. до јула 1943. 
Влада у чијем је саставу Јовановић, која се после пораза у Априлском 
рату нашла у Лондону, дошла је у средину у којој су се већ налазиле 
владе других окупираних европских земаља, јер Британија је у то вре-
ме била једина земља која се борила против фашизма. Ни Сједињене 
Државе ни Совјетски Савез још увек нису били у рату против Немачке. 
Штавише, у то време фашизам је још увек био савезник совјетског 
комунизма. После рата, Јовановић ће бити осуђен као ратни злочинац, 
премда је рат провео у савезничкој земљи, и то у својству члана, а по-
том и председника савезничке владе.

Јовановић је у влади, уз све спорове и муке с којима је морао да 
се носи, чувао континуитет, а тиме и легитимитет југословенске државе. 
У пролеће 1944. године, према једном крајње отвореном и истинитом 
свођењу рачуна и подсећању, судбину Југославије преузеће Британија, 
„тако што су на њен изричит захтев, два хрватска представника, од 
којих је један генерални секретар КПЈ, а други бан Бановине Хрватске, 
истовремено и нови југословенски премијер, склопили споразум 

4   Миодраг Јовичић, Слободан Јовановић, Вајат, Београд, 1997, стр. 7.
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којим се легитимитет једне савезничке владе преноси на једну чланицу 
Комунистичке интернационале“5. За разлику од Слободана Јовановића, 
први председник избегличке владе генерал Душан Симовић и по-
следњи, Иван Шубашић, завршиће као пензионери у новој Југославији. 

Мање-више сви који су се предано и посвећено бавили лично-
шћу и судбином дела Слободана Јовановића у његовој отаџбини после 
Другог светског рата по правилу истичу да је преломни моменат у зле-
худој Јовановићевој судбини био његов улазак у политику у позним 
годинама. „Коме ђаво не седне у колевку, седне му пред гроб“, наводи 
Борислав Михајловић Михиз једно од народних пророчанства, да би 
додао да је тај ђаво дошао по своје када је опасност која се надвила 
над  земљом натерала Слободана Јовановића, једно од највећих име-
на Београдског универзитета, два пута ректора тога универзитета и 
председника Српске краљевске академије од 1928–1931. године, да као 
нестраначка личност уђе у концентрациону владу 27. марта и нађе се у 
лондонском избеглиштву.6 Према Живораду Стојковићу, Јовановић се 

„примио улоге које се читавог живота клонио да би једном ногом стао, 
а затим обема и пошао путем који није био његов“.7

Однос Слободана Јовановић према политици и држави, као и 
претходних нараштаја у Србији и Југославији, био је ипак сложенији. 
И пре него што је активно закорачио у свет политике, на посебан на-
чин није био далеко од ње. Најбоље и најсликовитије тај Јовановићев 
однос одређује Дучић: „Држећи се увек далеко од владајуће политике, 
он је ипак стајао близу ње, као њено мерило, њен судија, њен државни 
тужилац. Називали су га `савест српског народа`. Он није био поли-
тички човек, него државни човек: увек на капетанском месту брода, 
увек обухватајући одатле цео видик пред собом“8.

Да бисмо одговорили на питање који су разлози навели 

5  Живорад Стојковић, „Календарски преглед (1869–1989)“, Слободан Јовановић, Из 
историје и књижевности, БИГЗ, Југославијапублик, СКЗ, Београд, том 12, стр. 791.
6 Борислав Михајловић Михиз, „Слободан Јовановић – најзад“, Казивања и 
указивања, БИГЗ, Београд, 1994, стр. 127 
7   Јовановић, Из историје и књижевности, том 12, стр. 793.
8  Мање познати Дучић, стр. 24. 
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Јовановића да уђе у свет политике треба обратити пажњу на који начин 
је он разумевао политичко мишљење и политичко делање. Јовановић 
није најоштрије делио научни, кабинетски рад од политичког иску-
ства, као два сасвим одвојена света, бeз додирних тачака. Он није био 
заступник мишљења да знања из једног од ова два света неизбежно 
шкоде знању из другог света. У једном од та два света, политичком, 
Јовановића као човека од науке природно више су морала привлачити 
начела него њихова примена. Добро је познато, при томе, да ни тада ни 
икада раније сам Јовановићев јавни рад није био страначки обојен, за 
разлику од многих његових савременика, било да је реч о правницима, 
историчарима или књижевницима. 

Већ само његово рођење у Новом Саду, који се тада налазио у 
Аустроугарској, било је условљено политичким околностима, односно 
политичком делатношћу његовог оца Владимира Јовановића, идеолога 
Либералне странке и Уједињене омладине српске. Премда је Владимир 
првенствено био човек политике, а Слободан првенствено човек науке, 
то узајамно прожимање политике и науке својствено обојици обеле-
жиће и многе њихове савременике. 

Слободан Јовановић је веома рано показивао интересовање за 
државу и политику. Могло би се рећи да ју је подразумевао, као састав-
ни део живота у држави и у свом народу. Сматрало се тада да сви, а 
посебно најбољи ђаци, какав је био Слободан, имају дужности према 
својој држави и да треба да буду спремни да раде за њу. Читав низ 
државника тадашње Србије потекао је од најбољих студента и потом 
најистакнутијих професора и научника. 

Након повратка са студија, Јовановић је после кратког вре-
мена проведеног у судству, пет година био државни чиновник у 
Министарству иностраних дела. Тада је био потпуно посвећен по-
литичким питањима везаним за судбину српског народа на Балкану. 
Сачуван је један његов исцрпан службени извештај о стању српског 
народа, цркве, српских конзулата, учитеља и школа, као и османске 
администрације и страних конзулата, који је саставио након службеног 
обиласка подручја Рашке, Косова, Метохије, Скопско-тетовске области 
и Македоније.
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Током рада у Министарству иностраних дела Слободан 
Јовановић је једно време био најближи сарадник Стојана Новаковића. 
Тада је Јовановић могао изблиза да сагледа сву сложеност рада владе 
и стекне искуства о томе на самом изворишту доношења највиших 
државних одлука, о чему је касније писао. У једном тексту он примећује 
да је Стојан Новаковић могао боље од других историчара да разуме по-
литичку страну Првог српског устанка, пошто је и сам имао политичко 
искуство. Дакле, Јовановић истиче политичко искуство као један од 
критеријума за научно сазнавање. Зато, не случајно, своје познате вели-
ке студије посветио је теоретичарима са политичким и државничким 
искуством, као што су Платон, Макијавели, Берк и Маркс.

Јовановићев рад  прво у Министарству иностраних дела, а затим 
на месту шефа Ратног пресбироа Обавештајног одсека Врховне коман-
де у време Првог светског рата и по његовом окончању, наставиће се 
обавезама у раду једног одбора на Мировној конференцији у Паризу 
1919. и затим у раду једног саветодавног тела Владе у припреми Нацрта 
устава Краљевине СХС 1920. године.   

Слободан Јовановић ће се још касније, на посебан начин, укљу-
чити у јавни живот као покретач и оснивач Српског културног клуба 
1937. године. Према једном сведочанству, сам Јовановић је одговарајући 
на питање ко је оснивач Српског културног клуба, рекао да је то била 
његова идеја: „Пре неколико година био сам у Далмацији и пролазио 
кроз Босну. Видео сам да су наши Срби доста збуњени и да им култур-
не установе пропадају. Док су били под Аустроугарском, бринули су се 
сами о себи и имали јаку приватну иницијативу. После рата мислили су 
да је ту држава, којој треба све препустити. У ствари, држава није била 
српска, нити је преузела послове Просвјете, Матице српске и других 
културних друштава. Ја сам мислио да тај рад треба обновити“9.

Српски културни клуб ће две године касније снажно артикули-
сати незадовољство дела српске политичке и културне јавности и на-
чином на који се дошло до Споразума Цветковић–Мачек 1939. и самом 
његовом садржином. Тада се стварањем Бановине Хрватске, само једне 

9     Драгољуб  Јовановић, Политичке успоменe, Култура, Архив Југославије, Београд, 
1997, том.5, стр. 308. 
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национално-територијалне јединице, посебног ентитета унутар држа-
ве, отворило и питање положаја Срба преко Саве и Дрине и надвила 
велика опасност над опстанком државе и будућношћу српског народа, 
чија је улога у њеном стварању била одлучујућа. У своме познатом 
јавном предавању „Југословенска мисао у прошлости и будућности“ 
4. децембра 1939. Слободан Јовановић је говорио: „Ми Срби треба да 
разумемо да пред нама стоји двојак задатак. Имамо, прво, да брани-
мо српство. Када се обележава хрватска етничка целина онда се мора 
обележити и српска етничка целина. Било би бесмислено тврдити да у 
овој држави само Хрвати имају националну свест, и да само они имају 
историју, докле Срби немају ни националне свести ни историје, него 
представљају једну масу која се да месити како се хоће...Али Срби би 
погрешили ако би мислили да се њихов задатак састоји само у одбрани 
српства. Они имају да брину још и о државној целини“.10

Јовановић се овога става  неће одрећи ни у избеглиштву, исти-
чући у једном писму, вероватно из 1948, да „Срби треба да траже да се 
организују као засебна нација, али под условом да то буде без прекида 
државног континуитета Југославије“11. У време рата, зато, једно вели-
ко и никада прекинуто пријатељство Слободана Јовановића и Јована 
Дучића биће обележено и неслагањем око смисла одбране државне 
целине после усташког покоља у земљи. О томе ће остати потресно 
сведочанство и  скоро тестаментарна порука у писму које је Дучић 17. 
априла 1942. упутио Радоју Кнежевићу, вапијући да се уместо „јединог 
пута у заједници“, другачије, „једним ударцем мача реши наша српска 
судбина“.12

Могло би се зато рећи да, као што су оштроумни људи као 
Михаило Ђурић у уставним променама 1971. видели почетак краја 
друге Југославије, тако су оснивачи Српског културног клуба у 
Споразуму од 26. августа 1939. наслутили нову етапу државне кризе 

10  Јовановић, Из историје и књижевности, том 11, стр. 574.
11 Слободан Јовановић, “Једно писмо”, Поруке, Службени гласник, Београд, 2006, 
стр. 306.
12   Јован Дучић, Спорна питања Краљевине Југославије, Књижарница Обрадовић, 
Београд, 1990, стр.245-252.
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која ће довести до краја прве Југославије.13 Јовановић је тако ушао у 
дневну политику што је, и поред различитих облика ангажовања у 
државној служби, годинама избегавао. Мада је оснивање и деловање 
Српског културног клуба, који је и поред свога назива био политичка 
организација и опозиција влади, за самог Јовановића је заправо било 
нека врста његовог непрекинутог националног, а не политичког  рада.

Личности које су га познавале говориле су да је он имао ви-
соко осећање дужности. Радоје Кнежевић, човек који је Слободану 
Јовановићу предложио да уђе у Владу од 27. марта, и тако да пређе ту 
линију између посредног и непосредног учешћа у политици, оставио 
је следећи запис: „Супротно извесним тврђењима, Јовановић није био 
унапред упућен у тајну о спремању преврата. Он је прихватио да уђе 
у владу политичких странака свих делова народа. Пристао је, без оду-
шевљења и без опирања, по једном дубоком осећању дужности, тако 
типичном за њега“.14

Али да се вратимо на Јовановићеву судбину у отаџбини после 
рата. Прави обрачун са Слободаном  Јовановићем и његовим делом 
биће започет у тадашњој штампи и неким књижевним часописима не-
посредно пре пресуде Војног суда и након ње. Хронологија тога обра-
чуна са писцем, не само за живота, већ и после његове смрти, најбоље и 
најпотпуније је описана у прилогу „Календарски преглед (1869–1989)“, 
који је у 12. тому Јовановићевих Сабраних дела из 1991. припремио 
Живорад Стојковић.

Ипак, колико је незамисливо било поновно штампање његових 
књига и расправа, толико је важнији и храбрији био изузетак када 
су 1963. године Матица српска и Српска књижевна задруга објави-
ле Јовановићеве Портрете из историје и књижевности у избору  
Живорада Стојковића. Нешто касније, 1971. године, допуњено издање 
ове књиге са предговором Радована Самарџића и Живорада Стојковића, 
премда одштампано и повезено, брзо је повучено и уништено до по-
следњег примерка, а да издавачу није уручено судско решење, нити 
13   Предраг Протић, Између самообмана и заблуда, Хришћанска мисао, Београд, 
2003, стр. 142.
14  Слободан Јовановић у емиграцији. Разговори и записи, Службени лист СРЈ, 
Досије, Београд, 1993, стр. 146.
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је остао било какав траг по чијем налогу је то учињено.Упркос своме 
називу, Библиотека „Српска књижевност у 100 књига“ Матице српске 
и Српске књижевне задруге имала је зато 99 књига, једну књигу мање.

Партијска будност, када је реч о делу Слободана Јовановића, није 
затајила ни петнаестак година касније. Тада су се појавила два издавача  
различитих концепција и намера око објављивања његових радова: у 
првом случају радило се о  сабраним делима (Књижевне новине), а у 
другом о изабраним делима (Просвета). Ови покушаји су после же-
стоких осуда осујећени. Није помогло ни то што је Редакциони одбор 
другог издавача по саставу био ближи ондашњем државном и пар-
тијском руководству и што су поједини учесници, посебно у унутар-
партијским дебатама, настојали подробно и што стручније да бране 
свој избор из Јовановићевог дела „по принципима научно-критичког 
издања“.Ни такав избор из Јовановићевог дела, који је вероватно имао 
имприматур појединаца, можда и једне партијске фракције, ипак није 
могао да прође.

Појава Књижевних новина као издавача сабраних дела, укљу-
чујући и радове писане у емиграцији, уз то са приређивачима који су 
припремили раније изборе из Јовановићевих дела (1963. и 1971. годи-
не), а делимично и спор два издавача који је узбуркао јавност, утицали 
су да Председништво Градског комитета СК Београда оцени да би изда-
вање ових књига било политички неприхватљиво уз следећи закључак: 

„Ради се о књигама председника бивше емигрантске владе и ратног зло-
чинца чији је министар војске био Дража Михаиловић, и то у години у 
којој обележавамо четрдесетогодишњицу ослобођења земље и победе 
над фашистичким окупатором и домаћим издајницима, и у времену 
појачаног деловања антисоцијалистичких снага, нарочито национа-
листичких па чак и прочетничких“. По други пут ће тада 1985, после 
случаја из 1971, слог прве две књиге Јовановићевих Сабраних дела у 
издању Књижевних новина бити растурен и штампање обустављено.

Последњи покушај спречавања да до јавности доспеју Сабрана 
дела Слободана Јовановића три издавача (БИГЗ, Југославијапублик и 
Српска књижевна задруга) потекао је још једанпут од Председништва 
београдских комуниста децембра 1989, овога пута у облику позива 



14

С
ло

бо
да

н 
Јо

ва
но

ви
ћ 

 О
ГЛ

ЕД
И

члановима у издавачким предузећима и њиховим саветима да се „де-
мократским средствима“ супротставе издавању Јовановићевих дела  
и то позивајући се овога пута на „етичке разлоге“. Овај последњи, ос-
лабели покушај доживеће убрзо неуспех са пропашћу идеологије под 
чијим знаком је Слободан Јовановић и осуђен и његова Сабрана дела 
биће објављена 1991. године.

Појавиће се затим више чланака,студија,зборника са науч-
них скупова, библиографија и монографија посвећених Слободану 
Јовановићу. Када је реч о посебно важним монографијама, поред већ 
помињаног популарног, краћег увода у дело Слободана Јовановића из 
пера Миодрага Јовичића (1997), књига Александра Павковића (1993, 
1996)15 и Данила Басте (2003)16, треба истаћи недавно објављену обимну 
књигу Бориса Милосављевића (2017), који на великом броју архивских 
извора и у најширем историјском, политичком и културном контексту 
прати еволуцију раних Јовановићевих теоријских ставова, филозоф-
ских, политичких и правних.17 Треба поменути и зборник Слободан 
Јовановић. Личност и дело из 1998. у издању Српске академије наука и 
уметности и рад Слободан Јовановић. Библиографија са хронологијом 
живота и рада коју је за Фонд „Слободан Јовановић“ 2010.  припремио 
Добрило Аранитовић. 

Иако је отворена објективна расправа о животу и делу Слободана 
Јовановића, у друштву које се још бори са својом комунистичком 
прошлошћу и неким њеним модерним дериватима, стари аргументи 
о реакционарности Јовановићевог дела, а поготово о његовој издај-
ничкој работи, живи су и данас. Зато се поново поставља питање да 
ли у Јовановићевом повратку сопственом народу и његовој култури 
можда има  нечег спорног и да ли ослобођење Јовановића из комуни-
стичке квазисудске и идеолошке тамнице можда не утире пут новим 
мистификацијама и стварању некаквог новог мита везаног за његов 
живот и дело. Као да се у тим покушајима поново оживотворује стара 

15   Александар Павковић, Слободан Јовановић. Један несентименталан приступ 
политици, Службени гласник, 2008. 
16  Данило Баста, Пет ликова Слободана Јовановића, Службени лист СЦГ, 2003.
17   Борис Милосављевић, Слободан Јовановић. Теорија, САНУ, Београд, 2017.
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крилатица Радована Зоговића да издаја не може да застари. Уз то се 
за неспорно преузима „потписивање смртних пресуда из Лондона“, 
да би могла да се оспори и Јовановићева рехабилитација јер, тобоже, 

„ако се 1945. године претпостављала кривица, данас се подразумева 
невиност“.18

Чак и најпозванији и најдобронамернији познаваоци и писци 
радова о Јовановићу идеолошки обрачун и покушај протеривања 
Јовановића из културе народа којој је целог живота и у потпуности 
припадао, објашњавају прво природом послератног режима, али та-
кође и Јовановићевом одлуком да непосредно узме учешће у политици, 
прихватањем позива за улазак у Владу од 27. марта 1941. и учешћем у 
раду Владе у емиграцији.

Долазимо тако до још нечега о чему се посебно расправљало, а то 
је питање да ли је Јовановићево политичко ангажовање у Влади било 
на уштрб самог његовог научног угледа, односно да ли је нанело штету 
његовом научном делу. Они који покрећу ово питање не могу, додуше, 
да заобиђу тврду чињеницу да је у годинама када је прихватио да буде 
председник Владе у Лондону, иза Јовановићевог имена стајало једно у 
српском народу и култури у много чему велико, изузетно дело. И то 
не само дело, већ и изузетна, јединствена личност, како у политичкој 
и културној јавности, тако и у свести народа. 

Можда не би било разлога да се уопште бавимо питањем да ли 
Јовановићево активно учешће у политици баца сенку на његово дело 
да у неким текстовима о Слободану Јовановићу не постоји тежња да 
се о његовом делу не суди само по томе какво је оно било, већ као да се 
пита какво би оно можда могло бити да није било тог Јовановићевог 
наводно несретног и непотребног излета у политику, додуше, како се 
примећује, на сву срећу у позним годинама.

Али и тада, у позним годинама, у посебним околностима у как-
вим су се нашли његова земља и народ, у друштвеном миљеу друга-
чијем од онога у којем је провео највећи део живота, јавно деловање 
Јовановићево,уз све недоумице и грешке у проценама људи и догађаја, 

18  Оливера Милосављевић, Чињенице и тумачења. Два разговора са Латинком 
Перовић, Хелсиншки одбор за људска права Србије, Београд, 2010, стр. 188–191.
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ипак је у складу са целим његовим претходним животом и радом. Тај 
његов рад у избеглиштву не противречи ни у чему његовом схватању 
политике као дужности према држави. 

У времену када су се на драматичан начин у светском ратном 
окршају и после њега радикално мењали односи снага у свету и када 
су почели да се стварају обриси нових међународних односа и поретка, 
с правом ће се образлагати зашто неуспех није увек знак неспособ-
ности.19 Мислећи на ситуацију у којој се нашао српски народ крајем 
Другог светског рата, када није имао ослонац ни у једној великој сили, 
Слободан Јовановић се и сам питао  шта да се ради у тешким, па и не-
могућим политичким ситуацијама, када се не могу јасно предвидети 
услови политичког успеха. И записао је, језгровито и јасно, нешто што 
је много више од његове личне и исповедне поруке: „У данашње доба 
светских ратова све је тако везано једно с другим, да ничији успех не 
зависи само од његових личних напора. Шта ће бити с нама често зави-
си од догађаја у сасвим другом делу света...У таквим временима остаје 
само једно, а то је испунити дужност. Ако се више не зна шта може 
донети успех, зна се шта дужност налаже“.20 И Слободан Јовановић је 
своју дужност испунио.

И у избеглиштву, после свега, Слободан Јовановић је остао веран 
себи и своме народу. Учествовао је у раду четири владе, два пута као 
председник и два пута као потпредседник, а 1946. године је изабран 
за председника Југословенског народног одбора, тела које је требало 
да буде главни орган југословенске емиграције. За све то време ван 
отаџбине и у избеглиштву, Јовановић,у условима какви су тада морали 
бити, није напуштао свој емигрантски научни кабинет. Писао је дуже 
од шездесет година,не мењајући стил и, како је забележио Радован 
Самарџић, „ни једном му није клонуло перо“.21 За његова живота у из-
беглиштву објављена је само књижица О тоталитаризму  1952. У њој 
ће се писац студије о Макијавелију из 1907, бавећи се скоро пола века 

19   Милан Гавриловић, „Слободан Јовановић“, Порука , Лондон, 53-54.
20   Јовановић, “О историјској личности Драгољуба Михаиловића”, Поруке, стр. 23.
21 Радован Самарџић, „Слободан Јовановић. Дело и писац“, Из историје и 
књижевности, том. 12, стр. 674.
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касније и суштином модерних тоталитарних покрета, писати да ипак, 
уз све разлике, „тоталитаризам није ништа друго него ново издање 
макијавелизма“, али ће и показати  како он настаје и како га уобличава 
карактер модерног масовног друштва.

У избеглиштву су,по  изричитој Јовановићевој жељи, после ње-
гове смрти у више књига под насловом Моји савременици објављени 
његови портрети значајних политичких и књижевних личности вре-
мена у којем је живео: Владимира Јовановића, Николе Пашића, Богдана 
Поповића, Аписа, Павла Маринковића, али и нешто краћи радови о 
спољној политици Милована Миловановића и политичким идејама 
Јована Скерлића. Тамо је 1964. године објављена изузетно значајна рас-
права Један прилог за проучавање српског националног карактера, као 
покушај да се после његових великих историјских истраживања, скоро 
у облику једне опоруке, сажму главне одлике менталитета и карактера 
српског народа. На крају,1976. појавиће се његова сажета  сећања на рад 
и збивања у избегличкој влади под насловом Записи о проблемима и 
људима 1941–1944. Око објављивања свих ових радова, по изричитој 
жељи  Слободана Јовановића, старао се Радоје Кнежевић.

Као што је пре Првог светског рата и непосредно после њега 
објављивао у Архиву за правне и друштвене науке изузетно важне кри-
тичке текстове под насловом „Парламентарна хроника“, кроз које се 
може пратити историја нашег парламентаризма, тако је после Другог 
светског рата у лондонској Поруци, листу Југословенског народног од-
бора, потанко и редовно анализирао најважнија збивања и појаве у 
земљи у коју се никада више неће вратити. Нису то једини краћи тек-
стови за новине које је писао за живота. Они представљају другачију 
врсту текстова у односу на Моје савременике, припадају другом жанру, 
ближи су новинским уводницима. Али и ти написи одишу познатом 
Јовановићем аналитичношћу, добрим праћењем и познавањем прили-
ка, њему својственим способношћу да осети дух времена и продорном 
критиком једног ауторитарног поретка, као и свих облика застраши-
вања, насиља и обмана на којима је почивао. 

У односу на највећи део друштвене науке у земљи који се ставио 
у одбрану и уздизање тадашњег режима, Јовановић ће писати о истим 
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темама објективно, критички и слободно. Да ли треба подсећати да је 
о Марксовом учењу и бројним марксистима, на које ће се позивати и 
заклињати југословенски комунисти, Јовановић објавио студију још 
пре рата, 1935. године, превазилазећи увелико њихова често оскудна 
и догматска знања. До шездесетих година то је била једина југосло-
венска историја и теорија марксизма и истовремено једино такво дело 
које није писано са марксистичког становишта. О Јовановићевој науч-
ничкој и професорској ширини и радозналости говориле су накнадно 
неке његове млађе колеге и студенти, сведочећи да је давао подршку 
дебатним студентским клубовима који су представљали неку врсту 

„мале академије марксизма“.
Данас је мање-више све што је Јовановић писао о приликама 

у послератној Југославији познато, али у време када је он писао, у 
земљи се о томе недовољно знало,прикривано је једном идиличном, 
али лажном сликом  стварности. У његовим аналитичким и поуздано 
написаним текстовима објављеним у Поруци скоро да нема теме, поја-
ве или догађаја којима се није бавио, па је тако писао о послератним 
уставима, законодавству, изборима, државној управи, локалној самоу-
прави, спољној политици, цркви, универзитету, школству, културним 
приликама, партијским конгресима и унутарпартијским борбама и 
обрачунима.Задржимо се, више насумично, на неколико таквих места 
у Поруци. Поводом предавања које је новембра 1953. одржао амбаса-
дор Владимир Велебит у Лондону, а које је затим, који месец касније, 
објављено у једном британском часопису, Јовановић пише: „У жељи да 
Титов режим  прикаже што сличнијим западној демократији, Велебит 
је тврдио да у Југославији постоји слобода штампе, слобода збора, сло-
бода удружења. Ко може бити тако наиван да ову тврдњу узме озбиљ-
но? Постоји слобода штампе, – а нема ниједног опозиционог листа! 
Постоји слобода збора, – а нема других зборова до оних које комунисти 
приређују! Постоји слобода удружења, – а осим Комунистичке странке 
све друге су забрањене!“22 У тексту о овом предавању Јовановић ће, 
помињући књигу Валтера Хагена Тајни фронт, подсетити и на услове 
под којима је Тито 1943. нудио Немцима примирје, уз важну поверљиву 

22   Јовановић, “Велебитово предавање”, Поруке, стр. 110.
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улогу самог Велебита. Реч је о дуго прикриваној ратној епизоди која ће 
за јавност у земљи и за историографију представљати право откриће 
када се много касније буду појавиле студије о тзв. мартовским прего-
ворима 1943. године.

Несклад између амбасадорових речи и тегобне и опоре ствар-
ности у комунистичкој Југославији већини угледних британских слу-
шалаца вероватно није запарао уши, нити је морао да их уведе у веће 
моралне недоумице, после устоличења ново британског савезника на 
тлу Југославије у пролеће 1944. године. Ипак, из тога савеза између 
једне западне демократије и једне комунистичке државе морале су про-
изаћи неке обавезе за ову другу, па Јовановић и о томе пише: „Тито 
никада није крио да своје односе са Сједињеним Државама и Великом 
Британијом не сматра као брак из љубави, већ као брак из рачуна. 
Његова комунистичка идеологија и његов капиталистички систем јесу 
суште супротности, али њихови долари и њихове фунте исто тако су 
добродошле једном комунисту, као и једном буржују. Ипак, ма колико 
да је Тито, и после приближавања капиталистичком Западу, наглаша-
вао свој марксизам, он се није могао измигољити из оне неизбежне 
зависности у којој један зајмопримац стоји према једном зајмодавцу. Уз 
англо-америчке зајмове, који су једним делом били више поклони него 
зајмови, он је морао примити и англо-амерички политички надзор. Тај 
надзор почео је прво над његовом спољашњом политиком, за коју се 
англо-америчка политика највише интересовала, па се после стао да 
осећа како у привредним, тако и војним питањима“.23

На крају, већ раније помињано  питање да ли је Јовановићева 
научна путања могла бити другачија да је остао у земљи захтева да 
замислимо Слободана Јовановића у Београду у којем Политика на 
прве две стране 27. новембра 1944. уз Саопштење Војног суда Првог 
корпуса  Народноослободилачке војске Југославије објављује позна-
ти списак 105 стрељаних особа. Или да га замислимо у средини где 
су многи његови пријатељи осуђивани и робијају или бивају уклоње-
ни са универзитета као „непријатељи“, док је на факултету на којем 
је толико година предавао у основи сваке дисциплине, теоријске или 

23   Јовановић, “Црква и школа у Југославији”, Поруке, стр. 54.
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позитивноправне, стајао, наравно,марксизам-лењинизам. Или да га 
замислимо како прати кратковечну судбину Демократије, јединог 
опозиционог листа у земљи, у којем је његов пријатељ и повратник из 
Лондона Милан Грол у јесен 1945. покушао објективно да прикаже со-
цијалну беду, страх, разобручено насиље и безнађе са којима се сусрео у 
Београду. Или да замислимо како Јовановић посматра заокрет и поли-
тички „преображај“ многих познатих имена јавног и културног живота 
у земљи. Вероватно му је било лакше да чује пресуду Војног суда или да 
посматра призор како британска краљица прима југословенског дик-
татора, него да буде сведок и саучесник у добро познатим трагичним и 
мучним политичким збивањима у послератној Југославији. Слободан 
Јовановић је, речју, наставио непрекинуто свој некадашњи јавни и на-
учни рад у избеглиштву, уместо у отаџбини у којој би, када је о њему 
реч, то било потпуно незамисливо.

Осим што је од 1990. поново покренуто објављивање 
Јовановићевих Сабраних дела и о његовом делу почело да се говори и 
пише, 26. октобра 2006. године Окружни суд у Београду донео је одлуку 
о рехабилитацији Слободана Јовановића, а одлука Војног суда из 1946. 
у његовом случају проглашена је ништавном. Одлука о рехабилитацији 
донета је на основу Закона о рехабилитацији од 17. априла 2006. који 
се односио на лица која су без судске или административне одлуке, 
или судском или административном одлуком лишена, из политичких 
или идеолошких разлога, живота, слободе или неких других права 
од 6. априла 1941. године.Тиме је само потврђено да за српски народ 
Слободан Јовановић никада није био ратни злочинац и издајник земље 
и показано је шта он значи српском народу.

Посмртни остаци Јована Дучића, Јовановићевог пријатеља, ок-
тобра 2000. свечано су пренети у Требиње, што је био велики нацио-
нални догађај. Записано је тако у Споменици, објављеној тим поводом, 
да је „коначно преношење Дучићевих земних остатака у отаџбину било 
истовремено и потврда да је, након многих искушења и невоља, његов 
херцеговачки завичај враћен пуном српском и православном искону“.24 
Друга сахрана Слободана Јовановића у Београду збила се 10. децембра 

24   Споменица Јовану Дучићу, Требиње, 2001, стр 10.
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2011, али је у свему протекла помало неприметно. Као да се тога позног 
јесењег дана сачувало нешто од гротескне и застрашујеће атмосфере 
са суђења у летњој дворани пешадијског училишта у Топчидеру 15. 
јула,када је изречена пресуда Јовановићу или је још увек деловао на-
силно наметани заборав над његовим именом. Упркос свему, Слободан 
Јовановић остаје један од трајних симбола и обележја српске културе 
и националног идентитета. Осуде, прогони и насртаји на његово дело 
представљају не само напад на један  од знаменитих споменика српске 
културе, већ и на саму ту културу у њеном основном, непатвореном 
значењу. Све је зато много једноставније и јасније: „Србија је тамо где 
је Слободан Јовановић ма где он био и то не само онда него и сада 
ако мислимо на писану, учену и мислећу Србију, на њен морал, њену 
суштину и духовну висину“.25

Војислав Коштуница

25  Матија Бећковић, „Није се одрекао свог бремена“, Реч на Свечаној академији 
приликом оснивања Фонда Слободан Јовановић, Коларчев народни универзитет, 
11. децембра 2008. године.
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Доситеј деловао је углавноме у XVIII веку, када је духовно 
вођство нашега народа припадало Цркви, и када је 

књижевни језик, због све веће мешавине с руским црквеним јазиком, 
постајао недоступан народу. Доситеј,  који је лутао по свету, и који 
ни у свом духовном животу није био сталан, зауставио се најзад 
на „просветитељској филозофији“, која је у његово време на Западу 
владала. Примио је њену полазну тачку, да човек има у своме разуму 
непогрешнога путовођу, али под условом да га претходно ослободи 
свих празноверица и предрасуда. Насупрот Цркви и њеним веровањима 
заступао је право разума, да подвргне критици сва примљена мишљења, 
не изузимајући ни она која су се одржавала ауторитетом Цркве. По 
Доситеју наш народ био је духовно заостао. Тој заосталости могао се 
учинити крај само путем просвете, - што ће речи, путем школе која 
би ширила знања стечена разумом. Доситеј тражио је такође реформу 
књижевог језика. Удаљен јако од народног говора, он није био подесан 
за књиге које би се писале ради просвећивања народа.

Доситеј, са својом рационалистичком филозофијом донетом са 
Запада, био је наш први просветитељ и западњак. Његов утицај осећао 
се кроз цео XIХ век. Прва наша политичка странка били су либерали 
од 1858; њихови интелектуалци нису замишљали либерализам 
одвојено од просвете, уверени да се сваки просвећени човек мора 
одушевљавати за политичке слободе. О потреби просвећивања писао 
је и Светозар Марковић, али просвећивање није схватио као ширење 
рационалистичке филозофије, већ као ширење научног позитивизма; 
и поред ове разлике може се узети да је и он углавноме остајао при 
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Доситејевом правцу. Богдан Поповић са својом вером у културу и 
Јован Скерлић са својим јако наглашеним западњаштвом били су у 
неку руку такође настављачи Доситеја.

На почетку наше обновљене државе, Доситеј је национални 
проблем поставио као културни проблем, истичући просвећивање као 
предуслов народног препорода. Ако се у нас кроз цео ХIХ век давао 
велики значај отварању школа и штампању књига, и у вези с тиме 
високо ценила „интелигенција“, као да би школовани људи били неки 
виши друштвени ред, - то није било искључиво Доситејево дело, али 
томе је он више него икоји други писац допринео.

Исто тако много допринео је и лаицизирању нашег духовног 
живота. Он није био противник религије, премда се његова 
религиозност мало разликовала од једног мало више разнеженог 
човекољубља. Али, ако не противник религије, он је био противник 
клерикализма. Војевао је противу попова и њихове владе над духовима, 
и успео да се у нас духовни живот ослободи утицаја Цркве. На Западу, 
Црква се постепено повлачила из појединих области духовног живота; 
попуштала је у области природних наука; одупирала се упорно у 
области друштвених наука, нарочито уколико су оне имале везе с 
питањима морала. У нас је Доситеј и ту задао ауторитету Цркве тешке 
ударце, тражећи и питањима морала чисто рационално решење. 
Религију је према томе умалтене сводио на црквене обреде. Морални 
живот, одвојен од религије, изгубио је доста од унутрашње дубине и 
идеалистичког полета. Морал се спустио сувише не земљу и добио 
изглед једне далековиде целисходности. Што се тиче Цркве, она се 
нашла принуђена да свој утицај обрне онамо где јој је пут још остајао 
отворен. Ни њени најжешћи противници нису јој могли оспоравати 
право да се бори на националном пољу, где је она за време Турака 
стекла великих заслуга. Тиме је утврђено спајање православне вере 
и српског национализма. Услед тога српски национализам био је сав 
прожет оним фанатизмом који религија даје, док је чисто лаички 
морал Доситејеве школе остао у својој превеликој трезвености готово 
сасвим лишен одушевљења.



24

С
ло

бо
да

н 
Јо

ва
но

ви
ћ 

 О
ГЛ

ЕД
И

ВУК КАРАЏИЋ О УНУТРАШЊОЈ ПОЛИТИЦИ
КНЕЗА МИЛОША

Његово писмо Кнезу од 12. априла 1832. г. С уводом и
поговором од Љуб. Стојановића.
Београд, 1823. Издање Геце Кона.

Вуково писмо Кнезу Милошу, иако писано још 1832, штампано 
је тек 1843, када је у новинама Српски улак Јован Хаџић узео 

да пише о томе зашто су Обреновићи били оборени. Вуково писмо било 
је добро дошло Хаџићу као сведочанство противу Милоша и његовог 
начина управе. Други пут, Вуково је писмо објављено у другој свесци 
Вукове преписке, али, како је и после тога остало недовољно познато 
читалачкој публици, г. Љубомир Стојановић имао је срећну мисао да 
то писмо објави засебно са потребним историјским објашњењима. – 
Вуково писмо јесте најпотпунији и најречитији документ који нам је 
остао противу Милошеве управе. Оно нам открива све рђаве стране 
Милошеве унутрашње политике, и објашњава како је то било могуће, да 
после његових великих успеха на пољу спољашње политике од 1830. и 
1833. дође тако брзо његов пад од 1839. Али, колико је год то писмо важно 
за познавање Милоша, толико је исто важно и за познавање Вука као 
политичара. Критикујући Милошеву управу, Вук је морао говорити и о 
томе како би требало ту управу поправити. Његове идеје о политичким 
реформама показују да је Вук био, бар почетком тридесетих година када 
је своје писмо писао, једномишљених тзв. „уставобранитеља“, који су се 
много доцније јавили као једна група са политичким програмом.
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Као уставобранитељи, тако и Вук тражи конштитуцију. Под 
конштитуцијом, он разуме, опет као уставобранитељи, један акт који 
ће „дати правицу“ народу и чиновништву, – народу, на тај начин, што 
ће свакоме осигурати живот, имање и част, заједно са слободом радње 
(у првом реду, слободом трговине); чиновништву, пак, на тај начин, 
што ће се чиновницима обезбедити сталност службе и неповредност 
чина, тако да нико не може изгубити службу без кривице, нити може 
са вишега чина бити свргнут за нижи.

Цео уставобранитељски покрет тежио је томе: дати сељаку и 
чиновнику правну сигурност: сељаку сигурност имања; чиновнику 
сигурност звања. Ти главни циљеви уставобранитељске политике обе-
лежени су већ у Вуковом писму. Дати правицу народу и чиновници-
ма само на хартији, није било довољно. Требало [је] оставити једну 
власт поред кнеза, која ће пазити на кнеза да не вређа права народа и 
чиновника.

Занимљиво је да, као и уставобранитељи, Вук није мислио да та 
власт буде Скупштина. Искуство које се имало са сељачким скупшти-
нама, које је Милош обртао како је хтео убило је сваку веру у установу 
Народне Скупштине (та ће вера наново оживети тек крајем педесетих 
година, са појавом либералне странке). Место Скупштине, Вук тражи 
један Сенат, какав је предвиђен хатишерифом од 1830; он тражи да 
кнез дели власт са великашима, односно, са чиновницима, јер у Србији 
других великаша осим чиновника није било у Вуково време. Вук је 
присталица великашке владе. Он налази да великаши „представљају 
народ“, и да су уз то најпоузданији стуб на који се владалац може осло-
нити, јер „кад је њима добро, онда и владаоца себе ради чувају“. Вук чак 
није потпуно противан ни установљавању једне врсте наследствених 
племића. Он, истина, није велики љубитељ „наследствених чинова и 
господства“, али му никако не иде у главу да је „само владалац наслед-
ствен, а остали нико да нема ништа ни за живота поуздано, а камо ли 
наследствено“. Када га је 1830. Милош питао, да ли у Србији треба да 
буду „наследствени племићи“, Вук му је одговорио, „да у свима оним 
државама, где је управитељ наследствен, обично има и племића наслед-
ствених, и да се то управитеља ради држи за потребно; тако и у Србији, 



26

С
ло

бо
да

н 
Јо

ва
но

ви
ћ 

 О
ГЛ

ЕД
И

ако се по његовој жељи уреди, да управитељ буде наследствен, ваљало 
би да буде и племића наследствених“. Ово исто мишљење о потреби 
наследствених племића имали су неки од главних људи уставобра-
нитељске странке, нпр. Стојан Симић, који је био купио спахилуке у 
Влашкој, и који је држао да добре управе у Србији не може бити без 
једне бољарске класе као у Влашкој. Укратко, ограничити кнеза госпо-
дом а не „фукаром“; привезати народ за господу на тај начин, што ће се 
народу дати потпуна правна сигурност за коју се под патријархалним 
деспотизмом Милошевим није знало, – то су биле политичке идеје 
Вукове, и то су, такође, биле политичке идеје уставобранитеља. 

У својим књижевним пословима Вук није имао већег противни-
ка од познатог славено-сербског списатеља Милоша Светића (Јована 
Хаџића), који је у исто време био главни теоретичар уставобрани-
тељске странке. Али у политичким посовима Вук и Светић имали су 
исте погледе, – и када је после пада Обреновића узео да пише о недо-
статцима Милошеве управе, Светић је навео у целоме Вуково писмо. 
Као политичар Вук изгледа много мање оригиналан него као књижев-
ник: у конструктивном делу свога писма, тамо где говори шта треба 
радити, он просто изражава опште идеје тадашње опозиције.

(1923)
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ВУК КАО СЛИКАР ИСТОРИЈСКИХ ЛИЧНОСТИ

Вук је био скупљач. У том послу одликовао се оштрим 
опажањем и тачним бележењем. Мање вешт био је у 

везивању и обрађивању прикупљене грађе то се нарочито осећа у 
његовим историјским списима, које је неки пут сам сматрао само као 
грађу за историју. Ипак зато, кад се његов рад упореди с радом његових 
настављача, осећа се одмах разлика. Његови настављачи изгледају 
прости скупљачи; он изгледа нешто много више.

Ограничавајући се на његове историјске списе, можемо рећи 
да је Вук, за разлику од простих скупљача, умео да распознаје главно 
од спореднога, важно од неважнога. Што год је забележио, чини нам 
се значајно, докле код њеогвих настављача имамо често утисак да нас 
засипају ситницама. Могло би се ићи и даље, па рећи да је Вук, поред 
све искиданости и недовршености својих историјских списа, имао и 
код догађаја и код људи осећање њиховог унутрашњег јединства и 
њихове укупне карактеристике, – и стога бележио само оно у чему 
би се то јединство и та карактериситка огледали. С оскудице више 
књижевне културе, он је све то чинио на кратак, примитиван начин, 
без потребног развијања и тумачења, али ко буде обратио  пажњу, наћи 
ће између редова много више него што се нада. Узмимо само његов 
спис о „Правителствујушчем Совјету“. Ту се говори о тешкоћама и 
сукобима које су изазвали покшаји уређења државне власти у току 
првог устанка. За обрађивање тог предмета тражила су се правна и 
политичка знања која Вук није имао, а која су имали други историчари 
првог устанка, као што су били један Ранке, један Калај, један Стојан 
Новакаовић. Међутим, ако упоредимо њихове списе с Вуковим списом, 
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уверићемо се да је Вук потпуно разумео у чему је ствар, – и да је у по 
нечем био чак и проницљивији од њих.

Вука је много више занимао српски народ као целина, са својим 
животом и обичајима, него што су га занимали поједини знаменити 
Срби. Ипак зато, у његовим историјским списима има велики број 
описа појединаца. Највише се бави Милошем. Њему је 1828. посветио 
нарочити спис; 1832. у једном писму које му је упутио, и које је било 
читава расправа, дао је укупну оцену његове владавине; најзад, оставио 
је у рукопису једну слику Милошеву, која ни до данас није објављена. 
О Карађорђу није никада писао уцело, али у његовим списима о првом 
устанку Карађорђе се помиње често, – и када би се покупило све што 
је овде онде о њему рекао, добила би се јасна слика Вождова. Иначе је 
највише писао о поглавицама из првог устанка; докле је у свом спису 
догађаја прве две године устанка поглавито говорио о ономе што 
се збивало у западној Србији и у Шумадији, дотле је у овој глаерији 
поглавица нарочиту пажњу обратио на поглавице источне Србије, 
на Ајдук-Вељка, Миленка Стојковића, Петра Добрњца... О неким 
историјским личностима дао је само кратке забелешке, а о некима више 
или мање потпуне слике. Највећма је заокругљена слика Ајдук-Вељка. 

Какав је Вук био као сликар историјских личности? Треба пре 
свега имати на уму да су Вукови модели 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 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 приповедачкога дара. 
Да ли је Вук тога дара имао? Ми мислимо да о томе најмање може 
бити спора. Ма на којој страни отворили његове историјске списе, 
наћи ћемо очигледне примере његове припведачке вештине. То све 
кипти оним конкретним појединостима које у правом историјском 
приказивању нису неопходно потребне, али које чине сву занимљивост 
једне приповетке. Нпр. ова слика једног логора у првом устанку.

„Јадрана је било први дан, кад су дошли у Лозницу око 5–600, 
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али по том сваки дан бивало ји је мање; један заплијенио котао или 
друго што, па однијо кући; неки уватио Турску краву или кобилу, па 
је одвео дома; неки купио што плијена, па отишао да продаје; некоме 
се досадило сједећи беспослену, па отишао кући да жње жито и да 
гледа осталу летину; тако на посљетку свега, с ајдуцима, није било под 
Ковиљачком у логору више од двјеста људи“. 

Овај опис је тако жив да нам се чини као да се логор на више 
очи растура.

Или овај опис доласка Милоша с кнезовима Марашли-али-паши 
на разговор: „Дошавши у одређено време к Алипашину конаку, нађу 
(Милош и кнезови) неколико стотина Турака по авлији и око конака, 
који су били дошли као момци с различитим поглавициама, које је паша 
к себи позвао. Кад Милош с кнезовима прође кроз ове Турке, и дође 
Али-паши у собу, а то неколике паше и више од шест бимбаша и ајана и 
бегова седе унаоколо, но код свију њи таква је била тишина, да би човек 
могао чути му да лети: само су гдекоји димови из чибука излетали, а 
млоги су чибуке онако у устима држали, не пуштајући ни дима“.

Сви ови Турци с чибуцима могли су без икакве штете изостати 
из једног чисто историјског приказивања, али Вук се није задовољавао 
историјским приказивњем, он је хтео да нам Милошев састанак са Али-
пашом прикаже као сцену, а са сценског гледишта, ти Турци поређани 
у круг готово скамењени од пренапрегнутог ишчекивања, с чибуцима 
од којих се неки и не диме, необично појачавају укупни ефекат.

У животу Ајдук-Вељка, има једно место где се прича како се 
Вељко од буљубаше сам начинио господарем. Због дужине оно се не 
може наводити, али је занимљиво како се Вуково причање у два маха 
претвара у прави позоришни дијалог, прво, између Вељка и његових 
момака, па онда између његових момака и саветника. То би се више 
или мање такво какво могло пренети на позорницу.

Људи о којима је Вук писао, били су, истина, једноставни, али 
нису били једноставни сви на исти начин. Сваки је имао своје особе-
ности. Да ли је те особености Вук умео да уочи и покаже?

Њему су савременици замерали да потцењује и омаловажава 
наше знамените људе, уносећи у њихов животопис чак и такве ствари 
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о којима се у историји из пристојности не говори. Као што му је за-
мерено што је свој Рјечник напунио скаредним речима, тако му је 
замерено што је говорио о сексуалном животу Миленка Стојковића 
и Ајдук-Вељка.

Вук се бранио да историја треба да бележи све, – и добре, и рђа-
ве стране једног човека: иначе није непристрасна. Али чини се да он 
рђаве стране није бележио само из непристрасности. Као сви оштри 
посматрачи, и он је имао склоности да претерује у реалистичком при-
казивању, а реалистичко приказивње, кад се с њиме претера, прелази у 
карикирање. Ево једнога места из његовог необјављеног списа о кнезу 
Милошу на коме се то јасно види. Говорећи о томе како је Милош волео 
да збија шалу, Вук каже за живот на Милошеву двору: „Са спрдњом се 
време беспослено проводи, са спрдњом се брига разбија, са спрдњом 
се руча и вечера, са спрдњом се сва државна дела свршују, са спрдњом 
се и Богу у цркви моли. Ко уме са собом и с другима спрдњу терати, тај 
само код њега може остати. У свакој спрдњи он је коловођа, и нико ту 
мајсторију не зна боље од њега. Што је спрдња коме на већу срамогу 
или штету, то је славнија и повољнија, и дуже се спомиње, и другима 
приповеда“. За све ово Вук је био у стању дати примере, и дао их је, 
али човек има утисак да се Вук сувише задржава на једној Милошевој 
слабости, па да је чак и преувеличава, јер очевидно било је сувише 
рећи да су се код Милоша, који је извојевао Србији полунезависност 
и присајединио јој шест нахија, сви државни послови „свршавали са 
спрдњом“.

Ако оставимо на страну ове претераности Вукова реализма, 
Вуков начин у сликању историјских личности дао би се разумети и 
бранити. Он се трудио да у њима поред историјске личности прикаже 
и оног обичног човека који се у свакодневном саобраћају с људима 
испољава. Плутарх каже, на почетку свог животописа Александра 
Великога, да он не пише историју него биографију, и да стога неће 
наводити најславнија, него најкарактеристичнија дела свог јунака. 
И онда додаје да се наш карактер јасније показује у једној на први 
поглед неважној радњи, у једној случајној речи и покрету, него у оним 
великим подвизима које историја бележи. Између Плутарха и Вука 
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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.

Кад је писао о људима, које је имао прилике да изблиза посматра, 
Вук их је насликао тако живо да они, чак и нама који их нисмо позна-
вали, изгледају „погођени“. То нису оне парадне слике које се праве 
за потомство: то су тренутни снимци, које су изненада ухватили свог 
модела у њеоговом најкарактеристичнијем ставу.

Ево нпр. овако описа Петра Добрњца: „Био је крупан и пун 
човјек, и више плав него смеђ. Кад је изишао из Србије, може бити да 
му није било још пунијех 40 година. Био је шаљив, и не само говорљив 
него и рјечит: кад би што приповједао, тако је знао редом говорити као 
да чита из књиге. Као старјешина био је велики јунак, особито знајући 
људе к себи привући и наговорити их да га слушају: али према својијем 
подручницима и друговима био је врло љубазан. Издашан и чазбен 
био је за чудо... Па не само што је частио и дочекивао, него је и новаца 
давао... Кад би коме што дао у зајам, оном није било потреба да се стара 
како ће му вратити, али и он од кога би што узео у зајам, онај више није 
требало да се брине и што ће оне новце оставити...“

Још је потпунији опис Ајдук-Вељка. Пошто га је упоредио с 
Ахилом и Обилићем и назвао највећим јунаком свога доба не само 
у Србији, него у целој Европи, Вук наставља да је Вељко био бољи 
да се бије на отвореном пољу, на челу коњаника, него да чува град, и 
да му зато није требало поверити одбрану Неготина. „А осим тога он 
је свагда (ово Вук сам подвлачи) потребовао старјешину, да му каже, 
шта ће чинити; то је он сам признавао... Као да му каже, шта ће чи-
нити; то је он сам признавао... Као што млоги велики људи познају 
своју вриједност, тако је и Вељко своју познавао, а често се срдио, што 
ђекоје мале војводице, која су своја војводства мањом раброшћу, или 
с новцима и с лажима добили, имају име и чест као и он... Био је прави 
ајдук, а тим се именом дичио и поносио до своје смрти. Као прави јунак, 
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и ђе је ваљало, није умио лагати. Тако је био искрен и простодушан, 
да му човек никакве тајне није могао казати. Иситна, да је слабо био 
побожан и душеван, али му је опет могао човек, као правом јунаку, у 
по ноћи без икакве свједоџбе небројено благо повјерити... Колико је 
на новце и на остали сваки плијен и био лаком на војсци, толико за те 
ствари није марио, кад је имао, него и је штедро поклањао другима, па 
и то не само својим војницима,него и другоме свакоме... Као и други 
млоги славни војници, љубио је више женски род него своју жену...“

Као у опису Петра Добрњца, тако и у опису Ајдук-Вељка, поје-
диности се ређају, привидно, без реда, али, кад се све прочита, сли-
ка Добрњчева и слика Вељкова изилази нам живо пред очи. Кад Вук 
описује једног човека, ми видимо како се особине тога човека, маколико 
иначе различне, ипак на неки начин једна с другом слажу, и како 
управо у тој њиховој међусобној вези и лежи његова карактеристика. 
Вук је, као што је речено још у почетку, имао осећање унутрашњег 
јединства и код људи и код догађаја.

Вук је имао правило да бележи све што види, и ништа више него 
што види. Повучени његовим примером, и други су после њега беле-
жили 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 историјских личности.

(1938)
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ВУК

Као што је Доситеј стајао под утицајем рационализма 
XVIII века, тако је Вук, иако много оригиналнији од 

њега, стајао под утицајем немачког романтизма. Био је потпуно 
усвојио његово схватање нације као једне духовне породице, која 
представља особени збир интелектуалних и моралних својстава. 
Веровао је да и Срби имају свој национални карактер, који се огледа 
у народним умотворинама, као што су народне песме, приповетке 
и пословице, народни обичаји и веровања. Неуморно је скупљао те 
умотворине, које су имале да нам открију народну душу, и да нас, 
после ослобођења од Турака, поново начине правим Србима. Устајао 
је противу тадашњег књижевног језика, хтео га очистити од речи из 
руског црквеног језика, и изједначити колико је могућно с језиком 
народних умотворина. Доситеј је хтео то исто, али из других побуда. 
Њему је требо понарођени књижевни језик, да би се просвета лакше 
ширила по народу. Вуку је такав језик требао, да би се у књижевности 
наша национална особеност јасније изразила.

За разлику од Доситеја, који је био рационалист, Вук је био 
традиционалист и у својим збиркама оживљавао народна предања. 
Докле је Доситеј био западњак, Вук и поред свог дуговања немачком 
романтизму био је националист. Али како је још више него Доситеј 
чистио књижевни језик од русизама, он нас је, иако ненамерно, одвајао 
од Руса, којима су наши националисти нагињали. Својим фонетичким 
правописом обарао је преграде између књижевника и народа, - и као 
Доситеј на лаицизирању нашег духовног живота, Вук је радио на 
деомократисњу наше књижевности. Нашу интелигенцију он је упутио 
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на тумачење националног карактера, и за то тумачење давао у својим 
збиркама потребну грађу.

Ниједна његова збирка није имала таквог одјека као друга књига 
народних песама. Млађа интелигенција читала је ту песмарицу као 
неко народно јеванђеље, тражећи у њој основе једне наше, чисто српске 
етике. У народним песмама било је доиста етичких елемената, али они 
су носили обележја различних историјских раздобља и различних 
друштвених 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 аристокртској човечности, по којој 
јачи дугује заштиту слаабијем. После пропасти наше средњевековне 
државе наместо феудалне господе јављају се у народним песмама 
хајдуци и ускоци, који у име Божје правде суде људској неправди. 
Млади читаоци Вукове збирке састављали су из тих разнородних 
елемената једну општу представу о Србима као о једном херојском 
народу у кога је јунаштво било оплемењено правдољубивошћу. 

Уз то је дошао Косовски мит који је живео у народу. По том 
усменом предању, нас на Косову није надвладала јача сила, него смо са 
унутрашње неслоге „изгубили Царство“. Косово је било не само пораз, 
него и грех, који је требало покајати.

Најзад био је од утицаја и Његош са својим песничким делом. 
Његош је нашу народну судбину осећао као свој лични доживљај. 
Косово га је мучило као једног Црногорца крв његовог братственика коју 
још није осветио. Његова религиозна филозофија о васељенској борби 
између Добра и Зла наводила га је да у турској победи види тренутни 
успех Зла, противу кога су Срби дужни наставити борбу ради коначног 
успеха Добра. У његовој песничкој машти наша историја 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. Срспски 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.
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Народне песме, Косовски мит, Његошева дела дали су првог 
и најтрајнијег подстрека размишљањима о нашем националном 
карактеру.
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ЊЕГОШ

У целој нашој књижевности постоји само један горостас, и то 
је Његош. Кнез – владика Црне Горе и њен највећи песник, 

он је, истовремено, био поглавар народа, његов духовни пастир и певач 
његове славе и јунаштва, налик на оне легендарне краљеве из првих 
дана историје који су, као нека врста полубогова, били исто тако ве-
лики мудраци као и хероји. Поред све своје културе, примитиван, он 
је имао једну видовитост мисли и једну трагичност осећања која пре-
маша данашњега човека,  и са једном праизворном енергијом разбијао 
је све књижевне калупе и стварао дела каква се дотле нису никада 
видела. Горски Вијенац је чудновата мешавина варварства и душевно-
сти. То је стиховна хроника једног 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 ника-
кав тријумф, 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 заносу, једно-
ме загонетном налогу озго који нити разуме нити одобрава потпуно. 
Највиша места Горског Вијенаца одржана су у тој атмосфери недокуче-
ности историјске судбине и необјашњивости човекових дужности. То 
је исти онај дах фатума који се осећа код старих грчких трагичара, – и 
у Његошу има нечег од Есхила.
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ЗАКОНИК СТЕФАНА ДУШАНА ЦАРА СРПСКОГ
1249. И 1354.

Наново издао и објаснио Стојан Новаковић.
91. издање задужбине Илије М. Коларца. Београд,

Држ. штамп. 1898.

Законик Стефана Душана Цара Српског објављен је ових дана 
у другом издању г. Стојана Новаковића. Разлика између овога 

издања и онога, које је угледало света пре двадесет и осам година, толика 
је, да су то управо два различита посла. Док су у ранијем издању чланци 
старога рукописа били распоређени самим писцем како се њему најло-
гичније чинило, у садашњем издању чланци ти задржани су у реду самог 
рукописа. Такође је важна новина што је објављено свих двадесет пре-
писа, са свима потребним примедбама о њиховом међусобном односу 
и о времену њихова постања. Најглавнији је, без сумње, други део, где је 
текст преписан садашњим правописом, а члан по члан објашњен. Али за 
наше ће правнике од нарочитог интереса бити друга глава из приступа, 
посвећена установи Сабора у старој српској држави. Ту је покушано да се 
изведе историјско развиће његово, утврди његов састав и обележе његове 
атрибуције, па је начињено и упоређење између њега и сличних устано-
ва на западу и у Византији. Овај најновији рад г. Новаковића спаја фину 
анализу његових филолошких расправа са оном силином генерализовања, 
која је тако високо оцењена код његових историјских студија. Њему при-
пада велика хвала,  што је овај највећи споменик наше правне историје 
објавио у једном облику који је потпуно достојан његове важности.

(1898)



38

С
ло

бо
да

н 
Јо

ва
но

ви
ћ 

 О
ГЛ

ЕД
И

СРПСКА КЊИГА, ЊЕНИ ПРОДАВЦИ И ЧИТАОЦИ
У XIX  ВЕКУ

Пред освитак XX века разматрао и бележио Стојан Новаковић. 
Издање Српске књижевне задруге Београд. Држ. Штампарија 

Краљевине Србије. 1900. Цена 1.50 дин.

У овом свом спису, г. Новаковић полази од ове две поставке: 
прво, да није доста написати књигу, него да се треба још 

постарати да се она прочита, – и друго, да на књижарима, који су 
природни посредници између писца и публике, лежи дужност да књигу, 
пошто се напише, растуре. Пошто је ово поставио, г. Новаковићу није 
било тешко показати да наши књижари раде тим поставкама насупрот, 
иако би оне могле изгледати саме собом јасне. Наши књижари не 
растурају књиге: они их само продају, а то је нешто сасвим друго. Они 
сматрају да је њихов посао свршен, кад су књигу ставили у излог. Неки, 
тобоже заузимљивији, сматраће за потребно да књигу још и огласе, али 
мање више филозофским чекати да се купци сами јаве. Истина, има 
књижара који с времена на време издају о свом трошку како дело, и за 
таке би се књижаре могло претпоставити да бар у распродавање својих 
издања уносе више енергије, пошто је извесно да ће нераспродате 
примерке морати они, место купаца, платити. У ствари, ни у овом се 
случају књижари не баве растурањем, и то из простог разлога, што 
они, у највише случајева, издају баш таке књиге које није потребно 
растурати, које већ имају своју публику, за које се зна да ће купци доћи 
сами да их траже. Набрајати поименце она дела којима су поједини 
књижари били меценати, изгледало би можда и недискретно: сами би 
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се књижари могли наћи увређени. Свакојако, њихов начин рада далеко 
је од тога да одговара оном начелу које су велике европске књижаре 
одавно усвојиле, које је и код нас, како г. Новаковић наводи, још пре 
толико година о. Утјешеновић Осторжински поставио, – наиме, начелу, 
да књига иде за купцем, а не купац за књигом. Штавише, г. Новаковић 
је покупио велики број историјских података, на основу којих је 
слободно закључити да се раније, и код нас, по том начелу радило, и да 
се управо тек од оснивања тзв. модерних књижара с њиме прекинуло. 
Одиста, како су се раније продавале књиге? Продавале су се, и то је био 
првобитни начин, преко трговаца на вашарима, што значи, да су се 
продавале као свака друга роба, да се с њима трчало за купцем. Затим 
је дошла „пренумерација“, што опет значи, да су се купци врбовали 
пре него се књига и издала. Најзад и ти књижари ходиоци, како их г. 
Новаковић назива, књижари као слепац Јеремија, нису били ништа 
друго него књижарски торбари, који су разносили књиге из места у 
место, – опет, дакле, ишли с њима купцима на ноге. Кад, према томе, 
г. Новаковић излази с мишљу да књижари треба да сами траже купце, 
уместо што их за тезгом ишчекују, – онда он не предлаже ништа друго 
него да се обнови, и, разуме се, уз то и усаврши, једна практика која 
је код нас већ постојала. Да би она и у данашње време могла на успех 
рачунати, г. Новаковић је у стању да докаже примером С. К. Задруге. 
Управа тога друштва састављена је, као што се зна, махом из професора 
и књижевника, којима се без икакве увреде може рећи да практичким 
духом далеко изостају иза једног Валожића или једног Стајића. Ипак, 
зато, ти људи без икакве трговачке окретности нашли су начина да, 
за последњих осам година, растуре сваке године по седам књига, које 
нису увек садржином популарне, па чак ни довољно занимљиве. 
Док наши књижари с натегом распродају сувремене приповедаче 
као што су Веселиновић и Матавуљ, дотле је С. К. Задруга успела да 
нађе претплатнике не само за таке старије писце као што су Доситеј 
и Стерија, него и за таке као што су Суботић и Герасим Зелић. Наши 
су књжари однекуд закључили да сви страни књижевници који су 
литерарнији од Диме оца морају остати нераспродати; па стога, зар 
с извесном резигнацијом, издају ствари које нису добре ни колико 
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Димини романи. Насупрот том гледишту, С. К. Задруга је издала у 
својим редовним колима не само Џорџ Елиот, него и Голдсмита, и не 
само Голдсмита него и Ариоста. У свом забавнику, с друге стране, она 
је издала Обломова, кога ни један књижар није смео прештампати 
из подлистка Српских Новина, и издала је Богородичину Цркву, која 
је морала уливати највеће неповерење нашим књижарима, пошто 
очевидно не спада у исту врсту књижевности у коју Монте-Христо. 
Што је најлепше, поред свих тих дрских предузећа, С. К. Задруга није 
банкротирала, него сваке године све то већма напредује. Чиме ваља 
објашњавати тај на први поглед одиста чудноват појав, да је на једном 
чисто трговачком послу једно друштво књижевника претекло све наше 
књижаре, и то да их је претекло, бавећи се тим послом више узгред, 
крај својих редовних дужности? Треба објашњавати тај појав просто 
тиме што се С. К. Задруга вратила старом начину „пренумерације“ 
коју је само допунила установив по свим главнијим местима, под 
именом повереника, сталне скупљаче претплате. Она се није либила, 
да такорећи вије муштерије, што, како изгледа, наши књижари сматрају 
испод свог достојанства.

Дошав довде г. Новаковић се ставио на још шире гледиште. 
Чује се често, да код нас књижевност не цвета зато што не може да 
се заради на њој, а да опет не може да се заради на њој зато, што је у 
овако малој држави, као што је Србија, мален број и читалаца, који на 
крају крајева хоноришу писце. Зато што се слабо троше, књиге се на 
производе у довољној количини, и што је главно, на производе се добре. 
Укратко, књижевност се не подиже код нас из истог узрока из кога 
и индустрија, наиме, из тог узрока што данашња Србија пружа врло 
малу пијацу својим производима. Из свега би тога излазило да ваља 
чекати уједињење српства, и то је одиста закључак до кога се редовно 
долази после сваког јадања о рђавом стању наше књижевности. У овом 
је резоновању нешто и тачно, али не све. Свакојако, г. Новаковић је 
лепо уочио да књижевност није у истом положају у коме индустрија. 
Да увоз индустријских производа не може тећи онако лако у Босну и 
Херцеговину, Стару Србију и Македонију, као што би текао кад би све 
те земље заједно са Србијом образовале исту царинску зону, то је цела 
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истина. Али, ако је могућно путем царинских тарифа ослабити, па и 
пресећи економски саобраћај између појединих делова раскомаданог 
српства, из тога још не излази да би се сличним средствима могао 
спречити између њих и духовни саобраћај. Тамо где српска роба не 
доспева, доспеће српска књига. За њу не постоје границе: она је, како г. 
Новаковић вели, „крилата“. Не мора се чекати на политичко уједињење, 
па да се нашим књижевним производима обезбеди прођа по свим 
српским крајевима. Ако данас једна београдска књига не прелази, с 
једне стране, Саву, а с друге, Дрину, то није зато што су те реке међе 
наше државне области, него је то нажалост из истих оних разлога, из 
којих така књига остаје у самој Краљевини слабо позната ван Београда. 
Кад би наши књижари имали само половину оне вештине коју стари 
продавци Доситијевих књига, они би убрзо створили једну уједињену 
српску читалачку публику која би давала средства за врло интензивну 
књижевну производњу.

Г. Новаковић налази да од стварања таке једне публике не би 
видели користи само књижари и књижевници, него би видео користи 
цео наш народ. На тај би се начин извело његово морално уједињење, на 
коме се данас једино може радити, и које у осталом треба да претходи 
оном другом уједињењу. Г. Новаковић није даље ову мисао развијао, 
али ми налазимо да би се дошло до интересантних закључака, кад би 
се она даље развијала. Поменућемо узгред само оволико. За овај мах 
српско је племе сједињено у истини само истоветним језиком; да би 
се од тога јединства имала права корист, нужно је да се на основи тог 
заједничког језика развије и заједничка књижевност. Ова се пак за цело 
неће никад развити, ако се књиге буду читале само у оном крају где 
им писци живе. У том случају, књижевност сваког краја фатално ће 
се сужавати, локализовати, постајати провинцијалном, и бојати се да 
се то већ не опажа и код нас, и код Хрвата, премда више код њих него 
код нас.

По нашем мишљењу, г. Новаковић је потпуно доказао да је у 
садашњој организаији књижара потребна реформа. С књижарама 
какве данас има, српство је исто онако лишено сваког духовног 
саобраћаја, као што би једна земља с рђавим друмовима била лшена 
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материјалног саобраћаја. Г. Новаковић предлаже да се подигне на 
акције једна централна књижара, која би примером показала осталим 
књижарима како треба радити. О овоме предлогу не можемо рећи 
за овај мах ништа више до то да треба о њему озбиљно размислити. 
Међутим, већ сада, ваља захвалити г. Новаковићу што је кренуо ово 
питање, написав једну књигу која није само добра књига него нешто 
више: почетак једне корисне акције.

(1900)
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УСТАВНО ПИТАЊЕ И ЗАКОНИ КАРАЂОРЂЕВА ВРЕМЕНА

Стојан Новаковић: 
Студија о постању и развитку врховне и средишње власти

у Србији. 1805–1811. Београд 1907. IV + 132. 8o.

У овој расправи г. Новаковић се бави најстаријом и до данас 
најмање објашњеном периодом наше уставне историје у ХIХ 

веку, периодом Карађорђевом. Он истражује како се у нашој устанич-
кој држави створила средишна државна власт, и како је Карађорђе 
постао од војног старешине политички старешина. Поред објављених 
докумената, г. Новаковић је употребио и неке још необјављене доку-
менте, из руских архива. Али „главнија је страна нашега рада“, каже он, 

„ипак у тумачењу и у новој употреби до сад познатих извора“. Ранији 
писци стајали су и сувише близу Карађорђевом времену; нису га мог-
ли проматрати непристрасно; нагињали су једној или другој страни, 
Карађорђу или његовим противницима. Што је главно, борбу између 
Карађорђа и његових противника узимали су с њене мале, личне стра-
не; схватали је као просто отимање око власти; нису били у стању уо-
чити оне политичке идеје које су Карађорђе и његови противници, 
иако у великој мери несвесно, представљали. Г. Новаковић, на против, 
покушава да баш те идеје уочи, покушава да изнађе виши, начелни 
значај те борбе између Карађорђа и његових противника. У томе лежи 
главна и врло велика вредност његове расправе.

Како г. Новаковић излаже, Карађорђе је одмах из почетка био 
неоспорни војни старешина целог побуњеног народа, јер је без таквог 
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старешине војни успех буне био апсолутно немугућан. Али Карађорђу 
је требало времена док је од војног старешине постао и политички 
старешина. Он је наилазио на велики отпор код осталих војвода, на-
рочито код великих војвода у западној и у источној Србији. Они нису 
допуштали да Карађорђе шири своју политичку власт ван Шумадије. 
Они су желели да сваки од њих буде у свом војводству самосталан; њи-
хова војводства стајала би једно с другим у једној врсти ратног савеза; 
уместо да буде политички старешина целе Србије, Карађорђе би био 
само ђенаралисим тога савеза.

Године 1805. долази у Србију Божа Грујовић (правим именом 
Теодор Филиповић), Србин из Аустрије, школован на правним шко-
лама у Угарској, професор права у Русији. Прва депутација коју су 
устаници били послали у Русију, наишла је на тог Србина правника, и 
позвала га у Србију да удари основу њеном правном уређењу. У Србији 
је сва власт била у рукама војвода: сваки у својој војводини управљао је 
онако исто као што је и у свом логору заповедао, а то је сасвим неогра-
ничено. То је вређало правна осећања Грујовића. „Где један или више“, 
говорио је он, „по својој вољи заповедају, закон не слушају но оно 
што хоће чине, ту је умрео вилајет, ту нема слободе, нема сигурности, 
нема добра, већ је онде пустахилук, само под другим именом“. Владу 
војводску Грујовић је хтео заменити владом законом. ...„Закон је воља 
вилајетска. ...Први господар и судија у вилајету јесте закон. Под зако-
ном мораду и господари, и поглавари, и Совјет Правитељствујушчи 
(опшча канцеларија) и свјешченство и војинство и сав народ бити и 
то под једним и тим истим законом. Закон је вилајету то што једном 
човеку храна, пиће, ваздух, одело и кућа, тј. како човек, кад хране, пића 
и проче нестане, умрети мора, тако и вилајет без закона мора да про-
падне, да опет у ропство дође и да се сасвим растргне и погине“. Да 
би се сузбила војводска самовоља, Грујовић је предлагао да се састави 
један Савет, изабран по нахијама (нахија је било дванаест, и свака би 
бирала једног саветника). Из тог Савета бирала би се шесторица који 
би управљали земљом као министри. Савет је требао да буде већа власт 
од војвода; имао је да мотри на њих, и да им не да вршити своје ћефове 
над народом.
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Идеја о Савету била је одмах прихваћена. Државна се власт мо-
рала на неки начин организовати; нико од војвода није знао како је 
треба организовати; они су стога пристали да је организују у Савету, 
кад им је то предложио једини школовани правник кога су у својој 
средини имали. Али, иако су у начелу пристајали на Савет, они нису 
схватали тај Савет сви подједнако. Карађорђеви противници, нарочито 
велики војвода колубарски, Јаков Ненадовић, код кога је Грујовић бо-
равио, схватао је Савет не као једно тело које ће обуздати све војводе 
без разлике, већ као једно тело које ће специјално Карађорђа обуздати 
и које ће бранити од њега самосталност нахија. Карађорђе опет при-
стајао је на Савет само под условом, да га овај ни у чем не обуздава. 
Он није дао да Савет утврди своју столицу у Ненадовићевој војној 
области, одакле би, подупрт Ненадовићевом војском, могао покушати 
да се начини већа власт од њега, Карађорђа. Савет је морао бити са 
својом столицом у Карађорђевој војној области, једнако под његовом 
руком, као нека врста његова таоца. У прво време, саветници су били, 
тако рећи, интернирани у једном опустелом рудничком манастиру, без 
везе с осталим светом, на муци и са самом храном. Доцније, Савет је 
био премештен у варош; поверени су му судски послови, државна каса, 
текућа администрација, али ништа од свега тога у потпуној мери; над 
војводама и нарочито над Карађорђем још једнако није имао никакве 
власти; то је била само централна канцеларија а не и врховна власт.

Године 1807, српски устаници постају савезници руске војске 
у њеном рату с Турцима; Русија, услед тога, добија велики утицај на 
наше унутрашње послове, и Карађорђеви противници покушавају 
да помоћу ње начине од Савета једно тело које ће моћи ограничити 
Карађорђа. У вези с њима, руски заступник у Србији, Родофиникин, 
израдио је један нацрт Устава, по коме је врховна власт не само поли-
тичка но и војна припадала Савету. Карађорђе није био ништа друго 
него председник Савета, без права да одбацује саветске одлуке (veto). 
Имао је, истина, три гласа док сви остали саветници само по један, али 
то није искључивало могућност да буде надгласан. Савет су саставља-
ли (1) нахијске војводе; (2) „старци“ изабрани по нахијама. Војводе 
су били доживотни чланови Савета (што је ваљда значило да су и у 



46

С
ло

бо
да

н 
Јо

ва
но

ви
ћ 

 О
ГЛ

ЕД
И

свом војводству били непокретни). Старци су се бирали у Савет на 
три године. По извесним одредбама у овом нацрту Устава, изгледа да је 
Родофиникин помишљао да од војвода и других чувених људи створи 
један ред благородника с нарочитим титулама и с великим политич-
ким повластицама. Родофиникинов Устав био је Устав једне аристорат-
ске републике а не једне монархије; срећом за Карађорђа, није никада 
био уведен у живот, јер руска влада није хтела потврдити нацрт свога 
заступника.

Карађорђе је, међутим, једнако стрепео од Русије; бојао се да му 
она не наметне један Устав којим се његова врховна власт чини сасвим 
илузорном. У том страху он се одлучи да предухитри Русију, и да пре 
сваког њеног Устава створи један савршени чин у своју корист. Отуда, 
прво, уставни акт од 14. децембра 1808, који је у главном промашио 
своје дејство; па онда уставни акт од 10. и 11. јануара 1811, који је у 
пуној мери успео. Овај акт облеежава потпуну победу Карађорђеву 
над његовим противницима.

Главни противници његови били су велике војводе западне и 
источне Србије, – наиме, Јаков Ненадовић, Миленко Стојковић, Петар 
Добрњац. Господар Шумадије, Карађорђе је имао да се бори са два 
фронта. Али 1810, из разлога личне природе, Ненадовић се одједном 
приближује Карађорђу; сигуран са западном Србијом, он се обрће про-
тиву великих војвода источне Србије, – и уставни акт од 1811. јесте у 
првом реду управљен противу Стојковића и Добрњца.

Тим актом извршена је потпуна реорганизација Савета. Чланове 
Савета нису више бирале нахије; њих је постављао Карађорђе; било 
их је само шест, и сваки је управљао једним министарством. Тај Савет 
који је Божа Грујовић замишљао као скуп нахијских депутата који ће 
надзиравати Карађорђа, био је претворен у Карађорђев министарски 
савет, у једно веће шефова централне управе, које је Карађорђе сам 
постављао. Међу првим члановима новога Савета били су поставље-
ни и Карађорђеви противници, Стојковић и Добрњац. Штавише, цела 
реорганизација Савета била је удешена поглавито ради тога да се њих 
двојица увуку у Савет, и то по потрби и преко своје воље, јер, при 
издавању акта од 1811, било је одлучено да ће се прогнати сваки онај 
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који се не буде хтео примити саветништва. Због чега је Карађорђе хтео 
да увуче своје противнике у Савет? Зар за њега није било боље да у 
Савету заседавају његове присталице а не његови противници? Његова 
радња изгледа, на први поглед, противуречена. С једне стране, он оти-
ма од нахија право именовања саветника, – и тај Савет који је имао 
да буде једна нахијска делегација која ће сузбијати његове централне 
управе која стоји под њиме као под својим шефом. С друге стране, то 
своје право именовања саветника употребљује на то, да у савет уведе 
Стојковића и Добрњца, који су се највећма одупирали његовим цен-
тралистичким тежњама, и кји су стога могли изгледати највећма вољни 
да кроз Савет бране нахијску аутономију. У ствари, Карађорђе је дово-
дио своје противнике у Савет само зато, да би их одвојио од њихових 
нахија. Они су за њега били опасни само у својим нахијама, на челу 
нахијске војске. Као саветници они су имали велике титуле без икакве 
војне силе; они се нису могли одупирати Карађорђу с оружјем у руци; 
њихова опозиција није значила ништа више. Стојковић и Добрњац 
разумели су шта Карађорђе хоће; разумели су да он тражи од њих да 
отпашу и предаду своју војводску сабљу, и да је њихово постављање за 
саветнике још последња почаст која им се при тој предаји оружја чини. 
Имајући да бирају између саветништва и прогонства, њих двојица, у 
свом частољубљу, претпосатавили су да иду у прогонство.

Овај Карађорђев покушај да утврди своју власт, успео је потпуно. 
Стојковића и Добрњца могла је подупрети противу њега само руска 
војска, која је убрзо после акта од 1811. прешла у Србију. Али њен ко-
мандант имао је упуства да не помаже једној партији против друге, него 
да се држи са законитом влашћу. По уставном акту од 1811. Карађорђе 
је био представник законите власти; Стојковић и Добрњац били су 
прости бунтовници; руски командант, дакле, ставио се на Карађорђеву 
страну. На тај начин и Русија је признала онај свршени чин који је он, 
пре сваког њеног Устава, створио у своју корист.

Карађорђе је тријумфовао на целој линији. Пошто је свршио са 
великим војводама који су му могли бити опасни, он је поништио ве-
лика војводства, разделио их на већи број мањих војних јединица: нпр. 
Стојковићево војводство разедљено је седморици нових војвода, који 
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су раније били махом његове буљубаше. Наместо неколико великих 
војвода који су имали под собом читаве нахије, заповедали великим 
војскама, и могли се сваког часа одметнути од њега, Карађорђе је ство-
рио мноштво мањих војних старешина, које је могао држати све у стези 
као што је држао и своје шумадијске четобаше. После реорганизације 
Савета он је извршио и реорганизацију војне управе, и после тога по-
стао што је и тежио да постане, – политички господар Србије.

По Новаковићевом излагању, борба између Карађорђа и на-
хијских војвода, његових противника, била је борба између централне 
државне власти и нахијске аутономије. У томе лежи њен виши, начелни 
значај. Тог значаја нису, можда, били свесни ни Карађорђе ни његови 
противници; њих је можда руководила само лична амбиција, и ништа 
више, али у оном положају у коме су се налазили он и они, он је, радећи 
за себе, радио и нехотице за централну државну власт, док су они опет, 
радећи за себе, радили и нехотице за нахијску аутономију. С правног 
гледишта, интересантна је правна форма у коју су Карађорђе, с јед-
не, нахијске војводе, с друге стране, облачили своје политичке тежње. 
Нити је он отворено тражио да буде господар Србије, нити су они 
отворено тражили да им се призна што већа самосталност свакоме у 
његовој нахији. Привидно Карађорђе је пристајао да не влада он него 
један Савет; привидно, његови противници пристајали су да се покоре 
централној државној власти, али под условом да она буде поверена 
Савету а не Карађорђу. И он и они пристајали су, дакле, на Савет. Права 
борба између њих настајала је тек у питању о организацији Савета. 
Нахијске војводе хтели су један Савет изабран по нахијама, који ће об-
уздавати Карађорђа. тј. бранити нахијску самосталност од централне 
власти. Карађорђе је хтео један Савет чије ће чланове он постављаати, и 
који ће, углавноме, имати улогу његовог министарског савета. Војводе 
су замишљали Савет као један нахијски одбор организован, такорећи, 
насупрот централној управи; Карађорђе га је замишљао као прву и 
највишу канцеларију централне управе. Интересантно је да ни он ни 
они нису замишљали Савет онако како га је замишљао Божа Грујовић, 
који је и дао прву мисао о Савету. Како изгледа, он је замишљао Савет 
као почетак за организацију грађанске власти у Србији. Војводе су 
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вршили и војну и грађанску власт и то без икаквих законских огра-
ничења. Грујовић је, изгледа, хтео да се грађанска власт одвоји од војне, 
да се само ова друга остави војводама, а она прва дâ Савету. И не само 
то, него још да Савет, као грађанска власт, буде старији од војвода, као 
војне власти, јер само тамо где постоји надмоћност грађанске власти 
над војном, може се укинути лична самовоља и увести влада закона. 
У ове Грујовићеве идеје нису ушли ни Карађорђе ни његови против-
ници. Поред свих својих разлика, и он и они били су тврдо решени да 
дорже надмоћност војне власти. Нахијске војводе хетели су начинити 
од Савета бранич своје самосталности; Карађорђе је хтео начинити 
од њега згодан заклон за своју личну диктатуру; и у једном и у другом 
случају Савет је имао да буде оруђе војне власти, било војне власти 
нахијских војвода, било војне власти Карађорђеве. Ни у ком случају 
он се није могао од војне власти одвојити, постати једно грађанско 
тело које ће у име закона заповедати устаничкој војсци. И то је сасвим 
разумљиво: за све Карађорђево време Србија је била у ратном стању, а 
надмоћност грађанске власти над војном може постојати само у мирно 
доба.

(1908)



50

С
ло

бо
да

н 
Јо

ва
но

ви
ћ 

 О
ГЛ

ЕД
И

 

ДВАДЕСЕТ ГОДИНА УСТАВНЕ ПОЛИТИКЕ У СРБИЈИ,
1883–1903

Стојан Новаковић:
Београд 1912. Издање књижарнице С. Б. Цвијановића.

У овој књизи Г. Новаковић дао нам је преглед наше уставне 
историје од 1883. до 1903. У том времену ми смо имали 

два устава: Устав од 1888. и Устав од 1901. (не рачунајући Устав од 
1894, који није био ништа друго него Устав од 1869. васпостављен). 
Говорећи о тим уставима, Г. Новаковић не излаже и не дискутује њи-
хову садржину; он само објашњава њихово порекло. Он то не чини 
на идеолошки начин, показујући основне политичке идеје којима 
су ти устави надахнути. О њиховом пореклу он говори као исто-
ричар, рашчлањујући политичке околности под којима су они по-
стали. Да би се разумело његово излагање, треба имати на уму ово. 
Г. Новаковић је уверен да је како при издавaњу Устава од 1888, тако 
и при издавању Устава од 1901, главна улога припадала владаоцу. 
Партије које су у тим пословима учествовале, биле су више или мање 
употребљене као његова оруђа;  оне нису имале ни правог утицаја ни 
праве инициjативе; чак и онда кад је изгледало да им Краљ попушта, 
он им је попуштао само стога што је хтео, и само толико колико је 
хтео. Полазећи од те поставке, Г. Новаковић се не обазире много на 
оно шта су партије тражиле и за шта су се партије бориле; он гле-
да да изнађе личне, интимне побуде владаочеве, и његове скривене, 
крајње циљеве. Зашто је владалац, у једном даном тренутку, издао 
известан Устав, и шта је тим Уставом хтео да постигне, – то је о чему Г. 
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Новаковић поглавито дискутује. Развитак нашег уставног питања од 
1883. до 1903. он посматра из дворских кулиса, и његова је књига једна 
историја тајне владалачке политике у уставним кризама тога доба.

Трагајући за личним владалачким пубудама и циљевима, Г. 
Новаковић наилази често на врло обичне људске слабости. У тим ве-
ликим државним актима као што су издавања уставâ, наше владаоце 
често покрећу два тако проста и елементарна мотива као што су љу-
бав и новац. Нарочито би се за љубав могло рећи да заузима мно-
го места у овом периоду наше уставне историје који је Г. Новаковић 
проучавао. Нпр. издавање Устава  од 1888. стоји у тесној вези са ра-
није зачетом идејом краља Милана о абдикацији, а његова идеја о аб-
дикацији објашњује се његовом намером да, после развода с краљи-
цом Наталијом, закључи нов брак, и то, како се каже, из чисте љубави. 
Издавање Устава од 1901. такође стоји у вези с једним браком из чисте 
љубави, – с оним који је краљ Александар закључио са Г-ђом Машин. 
Жељан да обезеди наследство свом потомству из тог брака, ма то по-
томство било само женско, краљ Александар је укинуо дотадашњи 
Устав који није признавао, и октроисао је један Устав који је признавао, 
право женског потомства на наследство престола. За оба Устава, – и за 
Устав од 1888, као и за Устав од 1901, – могло би се рећи да су постали у 
заљубљеном стању, што нашој уставној историји даје известан изглед 
романа, који уставне историје обично немају.

Говорећи о тајној владалачкој политици у уставним кризама 
најновијег доба, Г. Новаковић није имао претенсију да буде исцрпан. 
Као што он сâм каже на једном месту, ти догађаји о којима говори, 
још су нам сувише блиски да би се о њима могла имати сва потребна 
историјска грађа. Има толико саопштења која још не смеју да се учине, 

– толико докумената који се још држе скривени. Али, поред свега тога, Г. 
Новаковић је својом књигом бацио доста нове светлости. Као учесник 
у догађајима од 1883. до 1903, он је доста ствари знао сâм, непосредно; 
о другима је опет имао усмена и писмена казивања посвећених људи. 
Његова књига не садржи све што би се могло рећи; али што садржи, то 
је из прве руке и врло поуздано. Ниједан будући историчар неће моћи 
оставити на страну овај фрагмент Г. Новаковића.
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У свом излагању Г. Новаковић се старао да буде што непристрас-
нији и безличнији. Он без сумње има својих антипатија и симпатија 
(нпр. краљ Милан у својој завршној фази, после абдикације, очевидно 
му удара на нарве), али ипак, код њега је јача од свега другог тежња да 
историјски факт забележи такав какав је. У својим дугогодишњим исто-
ричарским студијама он је стекао навике хладног проматрања и тачног 
бележења, које га више не остављају никада. И отуда долази да нпр. чак 
о свом властитом министровању Г. Новаковић говори на један незаин-
тересован начин. Ово треба тим више истаћи што наши државници, у 
својим успоменама, скоро по правилу, пишу о свом раду у стилу нак-
надне рекламе, а о својој личности у тону нимало уздржаног дивљања.

У овом кратком приказу ми не можемо поменути све интере-
сантне ствари које се налазе у књизи Г. Новаковића. Ми ћемо се задр-
жати само на ономе што нам Г. Новаковић каже о напредњачком Уставу.

У нашој историји тако богатој уставима, свака странка има свој 
Устав. Либерали имају Устав од 1869; радикали, Устав од 1888; на-
предњаци, Устав од 1901. Тај Устав није у оној мери напредњачки, у 
којој је Устав од 1869. либерални, или Устав од 1888. радикални; али, 
опет, кад се све узме у рачун, Устав тај припада више напредњацима 
него ма којој другој странци.

Том напредњачком Уставу претходила су два напредњач-
ка пројекта устава. Први од њих пада 1883, за време Пироћанчевог 
министарства; а други 1896, за време Новаковићевог министарства. 
Напредна странка, која је постала у опозицији под Ристићем, има-
ла је амбицију да промени Устав од 1869, кој је био Ристићево дело. 
Пироћанчево министарство, које је било свршило све што треба за 
промену тога Устава, пало је у последњем часу, кад је самом чину устав-
не промене имало да се приступи. Исте је судбине било и Новаковићево 
министарство. Дошавши на владу под васпостављеним Уставом од 
1869, оно је, тако рећи одмах, почело припремати његову промену, да 
и оно, као Пироћанчево министарство, падне у последњем часу, кад је 
самом чину уставне промене имало да се приступи. Од та два мини-
старства остала су два потпуно израђена уставна пројекта, којима је 
недостајало само решење Скупштине и Краљева потврда.
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Кад се 1901. решио да дâ нов Устав, краљ Александар је желео да 
око новог Устава окупи удружене радикале и напредњаке. Према томе 
требало је да нови Устав буде један компромис између напредњачких 
и радикалних идеја. У ствари, био је узет Новаковићев пројект, који је 
произашао из Пироћанчевог пројекта, – па је тај напредњачки Устав 
дотеран према радикалном укусу. У Устав од 1901. припада више на-
предњацима него ма којој другој странци.

Интересантно је видети како се дефинитивна физиономија 
Устава од 1901. постепено издвојила из Пироћанчевог и Новаковићевог 
пројекта.

Оригиналност напредњачког Устава лежи у томе што је завео 
дводомни систем, који није постојао ни по либералном Уставу од 
1869, ни по радикалном Уставу од 1888. И по Пироћанчевом пројекту, 
и по Новаковићевом пројекту, и по Уставу од 1901, поред Народне 
Скупштине налази се још и Сенат, с којим она мора да дели законо-
давну власт. Док је из Пироћанчевог пројекта, преко Новаковићевог, 
дошао до Устава од 1901, Сенат није много променио своју физио-
номију. По Пироћанчевом пројекту, Сенат се састоји из три врсте 
чланова: чланови које народ бира, чланови које владалац поставља, 
и чланови који долазе у Сенат по праву. Те три врсте чланова виде 
се и у Новаковићевом пројекту и у Уставу од 1901. Остављајући на 
страну сенаторе по праву, којих је било у незнатном броју, може се 
рећи да је напредњачки Сенат делом постављен а делом изабран. По 
Пироћанчевом и по Новаковићевом пројекту, изабрани сенатори – од 
прилике узимајући – чинили су две трећине, а постављени једну трећи-
ну целокупног Сената. По Уставу од 1901, благодарећи јамачно утицају 
краља Александра, постављених је сенатора било више него изабраних; 
постављени су чинили без мало две трећине целокупног Сената, а из-
абрани нешто мало више од једне трећине. По Пироћанчевом пројек-
ту, изабране сенаторе бирале су области и вароши. У Новаковићевом 
пројекту, од вароши које бирају сенаторе, остао је само Београд; место 
вароши, као изборна тела за Сенат, јављају се надлештва и корпорације, 
као Државни Сенат, Народна Банка, Касациони суд, Велика Школа, и 
тд.; али оваквих је изборних тела било мало, − и, што је важно, број 
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сенатора које су она бирала, био је такође мали; главна изборна тела 
за Сенат били су, по Новаковићевом пројекту, окрузи. Устав од 1901. 
прописује да сенаторе бирају варош Београд и окрузи; о надлештви-
ма и корпорацијама с правом бирања сенатора, нема више помена; 
изборна тела за Сенат постају искључиво окрузи. Због тога што су све 
вароши сем Београда изборна тела Сенат, сељачка маса добила је пре-
тажнији утицај на састав Сената него интелигенција, што зацело нису 
мислили ни Пироћанац ни Новаковић. Било је најбоље остати при 
Пироћанчевом пројекту; Новаковићева идеја да се извесним надлеш-
твима и корпорацијама да право бирања сенатора, није била по себи 
рђава; али та надлештва и корпорације требали су да буду изборна тела 
поред вароши, а не место њих.

Између Сената у напредњачким пројектима устава и Сената у 
Уставу од 1901. нема, дакле, велике разлике. Народна Скупштина, на 
против, друкчије је организована по Пироћанчевом пројекту него по 
Новаковићевом, – а по Новаковићевом друкчије него по Уставу од 
1901. По Пироћанчевом пројекту, нико није могао бирати посланике ко 
није плаћао најмање тридесет динара непосредног пореза; ценз, дакле, 
два пута већи него по Уставу од 1869 и садашњем Уставу. Бирачког 
пореза били су ослобођени чиновници и школовани људи; они су 
уживали опште право гласа, које је народној маси било ускраћено. 
Али, по Пироћанчевом пројекту, гласање није било само ограничено 
него и неједнако. Остављајући на страну вароши које су за себе бира-
ле посланике, у областима, које су по Пироћанчевом пројекту имале 
да замене данашње округе, бирачи су се делили на два одсека: на оне 
који су плаћали педесет, и на оне који су плаћали тридесет динара 
непосредног пореза. Од дванаест  посланика колико је долазило на 
једну област, осам је посланика бирао одсек с педесет динара, а четири 
одсек с тридесет динара. Значи, од посланика обласних, две трећине 
су именовали имућнији људи, а мање имућнији само једну трећину. 
Пироћанац се овде угледао на Румунски устав, где се такође бирачи 
деле на одсеке по имућности, и где одсеци имућнијих бирача имају јаче 
бирачко право, јер бирају више посланика. То је тзв. класни изборни 
систем, какав постоји у Пруској, какав је до изборне реформе од 1906. 
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постојао у Аустрији, – један изборни систем који се обично не сматра 
као врло демократски.

По Новаковићевом пројекту, бирачки је порез спуштен на пет-
наест динара, и бирачи се не деле на одсеке. Избори се врше по срезо-
вима и варошима, – и то по срезовима посредно, преко повереника (по 
Пироћанчевом пројекту, избори су били свугде непосредни) гласање 
је јавно (тако је било и по Пироћанчевом пројекту). Као што се види, 
Новаковићев пројект усвојио је за Народну Скупштину онај изборни 
систем који је био установљен Уставом од 1869. Тај систем није стварао 
никакве изборне привилегије у корист интелигенције и чиновништва; 
пресудни утицај на састав Скупштине остављао је народној маси, и 
Народне Скупштине биране под Уставом од 1869. биле су првенствено 
сељачке скупштине. Изборни систем од 1869. усвојен Новаковићевим 
пројектом, није био недемократски; ако се ипак доцније дискредитовао 
у народу, то је било стога што није довољно обезбеђивао слободу из-
бора од утицаја власти. Посредни избори у срезовима и јавно гласање 
давали су власти могућности да се меша у изборе. Изборни систем од 
1869. био је један демократски систем, али без довољних предохрана 
противу фалсификовања народне воље посредством власти.

Као што је у Новаковићевом пројекту био усвојен изборни си-
стем Устава од 1869, тако је у Уставу од 1901. усвојен изборни систем 
Устава од 1888. Бирачки порез од петнаест динара; бирање у окрузима 
по начелима сразмерног представништва; и у окрузима и у варошима 
непосредно; гласање тајно. Дакле, демократски изборни систем, али 
без могућих злоупотреба власти.

Као што се види, Пироћанчев пројект комбиновао је Сенат са 
Скупштином из румунског устава; Новаковићев пројект комбиновао 
је Сенат са Скупштином из устава од 1869; Устав од 1901. комбино-
вао је Сенат са Скупштином из Устава од 1888. Пироћанцу није било 
доста што је установио један Сенат који ће бити представник виших 
класа у држави; он је хтео да те више класе преовлађују и у Народној 
Скупштини; од два дома он није хтео ниједан да уступи сељачком 
реду. Ми нећемо да дискутујемо да ли је Пироћанчев план био добар 
или рђав; ми само сумњамо да је био могућан. Свој уставни пројект 
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Пироћанац је правио по обрасцу Румунског устава; међутим, наша 
социјална структура сасвим је друкчија него социјална структура 
Румуније. Ми смо земља слободног сеоског поседа, а Румунија земља 
спахијског режима. Ако се у Румунији бирачи деле на одсеке према 
вредности свог непокретног имања, то има разлога у великим имо-
винским разликама какве ту постоје, и какве су код нас непознате. Кад 
тридесетих година кнез Милош није допустио да се код нас установе 
спахилуци као у Румунији, онда заиста није имало смисла, педесет 
година доцније, хтети, као Пироћанац, пресадити код нас политичке 
установе румунске. Устав од 1901. помирио се с том идејом да, у једној 
земљи сељачке демократије као Србија, Народна Скупштина мора бити 
представник народне масе; али, да би се спречиле погрешке и злоупо-
требе те Скупштине, он је поред ње установио један Сенат. У истом 
духу био је смишљен и Новаковићев пројект, с том разликом само, што 
је демократисању Народне Скупштине приступао са свима резервама 
и ограничењима Устава од 1869. Ми мислимо да напредњачке уставне 
идеје, ако им је у опште суђено да победе, могу победити само у оном 
облику који су добиле у Уставу од 1901. тј. Народна се Скупштина не 
би више могла преустројити у консервативном смислу, него би се на 
њу такву каква је, имао да дометне Сенат.  

(1912)
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НОВИЈИ СРПСКИ ПИСЦИ

Др. Љубомир Недић: Критичке расправе, Београд 1901.

Ова друга збирка критичких расправа г. Недића по-
чиње једном расправом о Књижевној критици, у којој је 

г. Недић, по својим властитим речима, хтео „изнети своју исповест 
као критичар“. Г. Недић је ту покушао да нам објасни свој манир у 
књижевној критици, у исто време да нам изложи разлоге због којих је 
баш тај манир изабрао, а не неки други. Он нам признаје да је и он од 
оних критичара које писац интересује више него књига. Читајући једну 
књигу, он се стара да створи себи слику оног човека који ју је написао, 
и који је морао оставити у њој отисак своје личности. Књига му служи 
као документ за познавање писца, и за то његове критичке расправе 
нису толико анализе појединих књижевних дела, колико су портрети 
појединих књижевника. Ако би требало окарактерисати једном речи 
г. Недића као критичара, онда би било најбоље рећи за њега да је то у 
књижевној критици један портретист.

Кад се он тако схвати, онда постају јасне многе, да не кажемо све, 
особине његове критике. Сваком је пало у очи да се г. Недић, говорећи 
о једном писцу, не зауставља баш увек на оним његовим делима која 
важе за најбоља, и, сувише, да из тих дела не бира баш увек оне наводе 
који су најлепши. Њему је тако замерано што се, у својој расправи о 
Змају, није дотицао Ђулића увелака, и то се онда објашњавало његовим 
личним нерасположењем према овом песнику. Ми држимо да то није 
стајало ни у каквој вези с његовим личним нерасположењем (баш ако 
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је овога и било), него да је стајало у вези с његовом методом. Јер, ако 
би се могло и претпоставити да г. Недић не мари Змаја, не може се 
претпоставити да он не мари Шапчанина. Међутим, ето, где се, и код 
Шапчанина, он најдуже бави Хомољском Лепотицом, која је једна од 
његових слабијих приповедака, докле Сањала, који лако може бити 
најбоље Шапчаниново дело, тек узгред помиње. Као сваки критичар 
коме је главо да састави себи слику пишчеву, г. Недић је приморан да 
се зауставља на оним делима једног писца која су најкарактеристичнија. 
Да ли су пак његова најбоља дела, у исто време, и најкарактеристичнија? 
Умало те не би требало рећи обрнуто. Извесно је нпр. да онај ко хоће 
да позна правог Ига, треба пре да чита Јаднике него Богородичину 
Цркву, а пре Деведесет трећу него Јаднике. Или 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, теба додати да он, међу 
својим песмама, нема ниједне која би била саврешенија од Минадира, 
међутим, баш за ту песму, кад не бисмо знали да је од њега, најтеже 
бисмо погодили да је његова. Откуда 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 се заборави, кад изгуби 
меру, кад падне у ону крајност на коју је својим темпераментом 
упућен. Његове нам особине постају јасније кад их видимо у једном 
претераном облику, и зато се не треба чудити што ни г. Недић не 
бира приемре из појединих писаца по оним начелима по којима се 
антологије састављају.

 Запажено је такође, па је зато и замерано г. Недићу, да он не 
води рачуна о времену сред кога је један писц живео. Он одваја писца 
од његове историјске средине. Он га посматра узетог самог за себе. 
Ту оскудицу историјског елемента у својим критичким расправама, 
г. Недић објашњује тиме, што је он, у највише случајева, имао да 
говори о сувременицима који још нису прешли у историју. Како ће 
он ценити објективно утицај који је њихово време имало на њих, кад 
сâм није у стању ослободити се тога утицаја, пошто заједно с њима 
припада истом времену? Мада су ови разлози сасвим довољни, ми ипак 
претпостављамо да г. Недић не би био истраживао везу између писца и 
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његове историјске средине, баш да му је то и било могућно. Он то не би 
чинио из простог разлога, што то не би одговарало оном маниру који 
је он себи изабрао у књижевној критици. Њега, као једног портретиста, 
највише занима оно што је код једног писца лично, што је особено, 
чиме се он одваја од својих савременика. Да ли би он могао баш то код 
њега истаћи, кад би узео да га тумачи друштвом које га је произвело? 
Зар не би у  том случају морао испитати баш оно што је тај писац 
имао заједничко са људим свога доба ако је било једног критичара са 
свима својствима која су потребна једном великом портретисту, то је 
без сумње био француски критичар Иполит Тен. Ипак зато, у својој 
Енглеској Књижевности, Тен је, описујући сувише савесно пишчеву 
средину, често учинио то да се пишчева личност у тој средини изгуби. 
Код њега, често, сви писци једога доба личе један на другог као 
варијанте истог типа. Пошто смо прочитали његову расправу о лорду 
Бајрону, ми знамо какав је био један енглески лиричар почетком XIX 
века; ми не знамо какав је био лорд Бајрон, и нарочито не знамо чиме 
се он разликовао од других енглеских лиричара XIX века, од Шелија, од 
Китса, од Колриџа. То нас опомиње на оне портрете, на којима се више 
пажње обратило на одело и на залеђе, него на лице. Г. Недић, напротив, 
опомиње са својим расправама на оне друге портрете, на којима је само 
лице осветљено, а све остало остављено у сенци.

Као год што с једне стране истиче само физиономију пишчеву, 
тако с друге стране, на тој физионоији, г. Недић истиче само две три 
црте које се њему чине главне. Он држи да те главне црте резумују 
целу физиономију и да је стога довољно истаћи само њих. Он је од 
оних сликара који цртају у кратким, управо у најкараћим потезима. 
Он нас, толико пута, подсећа на понеке енглеске цртаче, између 
других и на познатог Хари Ферниса, који је нпр. од Гледстона узимао 
само његово разрогачено око, његов орловски нос и његову високу 
крагну, и с помоћу те три ствари реконструисао целог Гледстона  с 
оним изразом меланохоличне тичурине, који је тај политичар имао у 
својим последњим годинама. Овако скраћено сликање иште особиту 
вештину. Треба исто тако имати нарочито око, па да се ухвати које 
су црте на једној физиономији најкарактеристичније, као год што 
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треба имати нарочито око, па да се на једном пољу погоди које тачке 
владају њиме у војном смислу. Наравно, ни највештији портретист 
није сигуран да ће у овом упрошћавању физиономија увек успети. Има 
компликованих физиономија које је немогуће свести на две три црте. 
Не да се баш сваки човек окарактерисати једном главном особином 
која би код њега преовлађивала. Ко од нас није познвао личности, код 
којих је баш то било карактеристично што код њих ниједна особина 
није преовлађивала као главна, него су се разне, често и супротне 
особине налазиле једна са дрогм уравнотежене. Тако исто има и 
књижевника с нечим противуречним, необјашњивим, загонетним у 
свом карактеру, и ови су можда најзанимљивији. Тражећи код сваког 
писца оне основне црте којима би све остале биле подређене, г. Недић 
претпоставља код људи више доследности него што је они могу имати. 
У његовим критичким расправама, рекли бисмо, преовладао је логичар 
над психологом.

Код једног писца г. Недић највећма цени његову искренст, и 
нама се чини да и то, донекле, долази отуда што је г. Недић у књижевној 
критии портретист. Искреним изгледа обично онај који је предан само 
једној идеји, или којим влада само једна страст, или који се готово 
стално налази у једном и истом душевном расположењу. Ништа пак 
лакше него таковг човека од једне идеје, од једне страсти, од једног 
осећаја, снимити у неколико потеза, као што хоће г. Недић. Међу оним 
књижевницима, о којима је г. Недић говорио, ниједан се не разликује 
толико до њега као Јован Илић. Г. Недић је човек западне културе, 
и уз то дух поглавито дијалектичан. Јован је Илић, на против, један 
источњак, који у своје песме никад није унео ни једне идеје. Али Јован 
је Илић, са своје сирове искрености, тако прост и јасан да изгледа 
као поручен за једног критичара Недићева манира, и зато г. Недић, 
професор и философ, ниједог нашег књижевника није с толико љубави 
описивао као тог старог севдалију с којим баш ни у каквом душевном 
сродству није стајао... Наравно, било би петерано рећи да г. Недић 
само за то воли искрене песнике, што су они тако добри „модели“. Не 
цени он искреност само из тих чисто критичарских разлога. Ко год 
је имао прилике да г. Недића и лично позна, морао је опазити да он 



61

има једну урођену антипатију наспрам свега што је привидно, што је 
извештачено, што је лажно, што приапда моди и глумаштву. То би 
у неку руку била његова основна црта, али ми се не можемо на њој 
дуже задржавати, јер овде није реч о Недићу човеку, већ о Недићу 
критичару.

 
  (1901) 

 



62

С
ло

бо
да

н 
Јо

ва
но

ви
ћ 

 О
ГЛ

ЕД
И

ДР ЉУБОМИР НЕДИЋ

I

Са својом косом која му је падала преко чела, са својим бле-
дим лицем, са својим лепим црним очима, по томе како се 

носио и како је везивао кравату, Љубомир Недић чинио је пре утисак 
једног уметника, на пример каквог отменог сликара, него једног док-
тора и професора филозофије. Овај утисак није варао: то је одиста била 
једна уметничка природа. Пре своје болести Недић је живео весело, 
безбрижно, ни мало филистарски, као какав ђак или уметник који би 
осећао „сласт живота“. Он је осећао и волео лепе ствари. Он је пазио 
на одело, био у јелу велики пробирач, разумевао се у вину и у дувану. 
Он је волео слике, волео скулптуру, у  његовој соби за рад могле су 
се видети лепе гравире, сликарске скице и сличне ствари. Он је во-
лео старе књиге и старе рукописе; једно Елзевирово издање Хобеса, 
који је раније припадало Артуру Шопенхауеру и било све избележено 
Шопенхауеровом руком, држао је стално крај себе. Целом је свету, нај-
зад, познато колико је он пажње поклањао спољашњој страни својих 
књига; његове критичке раправе спадају у најукуснија издања у нас, и 
он је, вероватно, био први наш писац који се сетио да известан број 
примерака од својих списа штампа на нарочитој хартији. 

 Такав човек морао је и  књижевну критику схватити као јед-
ну врсту уметности. Између уметника и критичара он је сву разли-
ку сводио на то, што један добија утиске од стварног света, а други 
од уметничког дела, – један их добија непосредно, а други посред-
но. Интересантно је да је Недићу, као критичару, оспоравана баш та 
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уметничка осетљивост без које, по његовом мишљењу,нема правог 
критичара. Он је, и то не само од својих непријатеља, био описиван као 
један педант који о књижевним делима не суди по својим утисцима, – 
јер их нема, – већ по неким апстрактним идејама о лепоме. Ја сам, на 
против, уверен да је Недић осећао лепо и у књижевности као што га 
је осећао и ван ње, и да је његовим књижевним портретима полазна 
тачка увек био какав утисак. Само, као човек од духа, а уз то и доктор 
филозофије, Недић је волео да умује о својим утисцима: није му било 
доста да их забележи и рашчлани, него је хтео још да их оправда, да 
докаже да су тачни. Његове су критике добиле с тога известан аргумен-
тативни изглед, по чему се после могло закључити да је био сам нека 

„сува сколастичка природа“.
Осетљивост Недићева имала је, као свачија, уосталом, своје гра-

нице. Он није осећао све писце подједнако. Иако му се готово никада 
није десило да хвали једног писца који то не би заслуживао, било је 
опет, с друге стране, одиста великих писаца за које се он није довољно 
интересовао. У главноме, он је волео ове три врсте писаца. Волео је, 
пре свега, и више свега, оне писце који су знали свој народни језик, 
који су њиме владали тако сигурно да су га могли даље усавршавати, 
и чија дела представљају с тога нове епохе у историји његова развитка. 
Код Гетеа,који је био и велики филозоф и велики уметник, он је више 
ценио лепоту његовог немачког језика него сву његову филозофију и 
сву његову уметност. Међу нашим песницима, он је сасвим искрено 
признавао првенство Бранку. – За тим је волео оне писце који су па-
зили на форму, који су умели да колоришу своју фразу, или да јој дају 
неки нарочити ритам, или који су, благодарећи својој живој машти, 
умели да изразе своје осећаје и мисли у оригиналним сликама. Једног 
Хоторна и једног Де Квинсија, чија је проза била и довољно живописна 
и довољно хармонична, Недић је и само са тога био склон ставити у 
исти ред с највећим писцима. О Јакшићу и Војиславу, који су се међу 
нашим новијим лирицима, највише приближавали овој врсти писаца, 
он је говорио с нарочитом симпатијом. А та околност што Змај нема 
у свом стилу довољно боје, допринела је не мало да Недић посумња у 
јачину његовог песничког надахнућа. – Најзад, он је волео оне писце 
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који су представљали интересантне типове, који су били чисти од сва-
ког филистарства, и имали у свом карактеру нечег уметнички ориги-
налнога, нечег необичног и живописног. Он је волео не само природе 
бујне и необуздане као лорд Бајрон, него чак и велике самовоље као 
Доктор Џонсон или симпатичне пробисветер као Голдсмит. У нашој 
књижевности, Јакшић му је био драг не само као вештак, него и због 
што је био онај „плаховити Ђура“ о коме његови познаници причају. 
Јова Илић, иако никакав уметник, одушевљавао је ипак Недића као 
јединствен примерак источњака међу нашим песницима. Чак и Јоаким 
Вујић привлачио га је толико својом физиономијом књижевна чергара, 
да је Недић помишљао неко време да пише биографију овог старог 

„списатеља“.
Оваквим укусом Недић је могао бити заведен да воли писце и 

сувише необичне и смеле, писце чудновате, мало и настране. Али од 
тога су га спасли његово фино осећање језика и његов логични дух. 
Благодарећи тим својим особинама, он је стекао један редак књижевни 
такт, који га је учинио необично осетљивим за све неправилности фор-
ме и за све бесмислице садржине. Лаза Костић је у нашој књижевности 
баш једна личност оригинална и по свом животу и по својим делима; 
ипак зато његове претераности нико није живље осетио ни строже 
осудио него Недић. У тој прилици Недић је најбоље показао да је код 
њега осећање корекције било развијено исто толико колико и његов 
укус за оним што није банално.

Уопште, о књижевним симпатијама Недићевим може се рећи да 
су биле отмене. Он је имао симпатије једног човека од европске културе 
и од широка књижевна образовања. Писци из стране књижевности 
које је волео, били су сви од вредности, и управо онакви писци какве 
човек не може волети и разумети, док му се укус дужим читањем не 
профини. Једна од његових најживљих симпатија био је Стерн, – „мој 
омиљени Стерн, бесмртни Јорик Стерн“, како је у једном чланку рекао. 
Међутим, тај хуморист из енглеског XVIII века јесте од оних писаца 
у којима само књижевни пробирачи уживају. У нашој књижевности, 
Недић се могао преварити у оцени појединих писаца, али оно што 
је код једног писца хвалио, то су увек биле његове лепе ствари, чију 



65

лепоту, често, обичан читалац не би био у стању запазити. Укратко, то 
је био један човек од укуса, и то од тако култивисана укуса, да је, неки 
пут, изгледао као један естет залутао у Србију. 

II 

Човек од укуса, Недић је био и човек од духа. Он је имао духа, 
прво, у ширем смислу, у том смислу у ком је дух истоветан с умном 
финоћом. С више критичке оштрине но конструктивне моћи, он није 
био од оних умова који склапају системе, већ од оних који се одликују 
у суптилним анализама. Професор филозофије, он се најрадије бавио 
логиком, на којој је, изгледа, могао с успехом радити, пошто се његова 
докторска расправа из те гране науке учинила Вунту тако добра да ју је 
штампао у свом часопису. У својим књижевним расправама, по самој 
природи предмета, говорећи о приповедачима и песницима, он је имао 
више прилике да покаже своје емоционалне особине него интелектуал-
не; ипак и ту, по извесним финим разликовањима која је чинио у току 
својих аргументисања, могла се осетити гипкост његова духа.

Па онда, он је имао духа и у ужем смислу, имао је, другим речима, 
досетљивости, и то у изобиљу. Своју досетљивост показао је нарочи-
то као стилист и као полемичар. Као стилист он је често бивао врло 
срећан у изразу. Ја остављам на страну његове игре речи међу којима 
има одиста врло добрих. (Костићеве су песме пре делиричне него ли-
ричне; Шапчанинове су личности толико типске да постају стерео-
типске, певање у народном духу иде Илићу од срца, а Змају само од 
руке, идт.) За мене је важније то, да је Недић умео да нађе баш ону реч 
коју је, у даном моменту, ваљало наћи, и која је пријатно изненађивала 
читаоца баш зато што је долазила као поручена. Он је имао израза, 
упоређења, слика, који су изгледали духовити, на првом месту, са своје 
неочекиване тачности. Духовитог писања нема без претеривања; у 
Недића је то претеривање било сведено на најмању меру; његове згодне 
речи садрже више оштрог опажања него хумористичког увеличавања. 
Цигло у једној његовој расправи, у оној о Лази Костићу, налазе се овак-
ве ствари, – да су Костићеве песме испеване на мамурлук; да он своје 
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слике и упоређење позајмљује од кафанског језика; да је српска публика 
узимала његову пустоћу и одулареност као изливе песничке генијал-
ности, да је његово крварење српског језика просто ачење или кокетно 
бенављење, као што се бенаве размажене госпођице... И ја не наводим 
све. Ови су примери, држим, довољни да потврде да је Недић умео дати 
својој идеји рељефа, а да то опет не буде о трошку њене тачности; он је 
имао духа без фантазије, ако тако могу рећи. Овај поентирани начин 
писања дао је необичне изразитости његовим књижевним портретима. 
Они вам остају у глави, па ма шта мислили о њиховој верности. Ја сам 
готово сигуран да ће се Недићев „Милићевић“ памтити као какава 
личност из романа или из драме, управо из комедије, – с толико су 
стилистичке досетљивости описане и оцењене извесне особине гог 
злосрећног академика.

У полемикама, Недићу је вредела његова досетљивост исто толи-
ко колико и његово борачко расположење. Човека бржег и срећнијег на 
одговору није било од њега. Његови су напади, истина, били страшни, 

– бујни, дрски, стрмоглави као један јуриш козака; али његови одговори 
били су још страшнији. Други чланак о Делу био је плаховитији него 
први. У полемици с Миланом Јовановићем, Недић је тек у „последњој 
речи“, кад је могао да се ухвати за одбрану овог сиротог човека, подесио 
своје најтеже ударце. Аргументи којима се Недић у таквим приликама 
служио, били су готово увек само аргументи ad hominem, али је вредно 
дивљења с каквом је вештином он изналазио у тексту свог противника 
повода, изговора, оправдања за употребу таквих аргумената. Змај нека 
опрости, али ја нисам крив што је Недић баш о његовом трошку дао 
најзгоднији пример свог полемичког начина. Неко је једном пребацио 
Недићу што бар не води рачуна о Змајевој старости; његово пошто-
вање старости, додао је, није спартанско. „Ја поштујем“, одговорио је 
Недић, „свачију старост, па и Змајеву; а ако моје поштовање према њој 
и није можда сасвим спартанско, нека ми је допуштено приметити да 
ни његово родољубље, за време наших ратова с Турцима, није било 
спартанско“.  
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III

И најзад Недић је имао стално, кроз целу своју књижевничку ка-
ријеру, кураж свога мишљења. Он је писао само оно што је мислио, – и 
више још, писао је све што је мислио. О књижевницима на гласу и још 
у животу он је писао исто онако отворено, као што је о њима говорио 
својим најближим пријатељима. Он није ништа ублажавао при писању, 
није се никада старао да заслади пилулу. Он је до невероватности био 
лишен оне хипокризије која је управо нераздвојна од књижевничког 
заната, која се шта више сматра као једна врста учтивости, и која се 
састоји у томе да се своје најинтимније мисли не износе пред публику. 
О томе како ће се његова искреност примити у публици, он је мало 
водио рачуна. Човек његове осетљивости није могао бити сасвим рав-
нодушан према нападима штампе, али тим је за већу похвалу што се 
он ни једног тренутка није дао њима обезкуражити. Свету за љубав 
он није хтео попустити ни за једну јоту; отпор на који би наишао само 
га је још већма утврђивао у његовом уверењу, и било је случајева да 
је он у својим тврдњама постајао све одсечнији што су их други више 
оспоравали. Отуда у његовом начину писања има нечег непосреднога, 
неки пут и бруталнога, али увек мушкога, што је повлачило собом и 
онога који не би мислио као Недић. У његовом начину писања има 
нечег од оне набусите отворености једног хирурга, која испрва вређа, 
али доцније улива велико поверење.

Они који су патили од ове Недићеве отворености објашњавали 
су је као пакост, и представљали су Недића као једног болесног човека 
коме је „пре подне криво на себе, а после подне на цео свет“. У ствари, 
Недић није био пакостан човек. Сем сасвим изузетних случајева он 
није осећао ни труна лична нерасположења према писцу чија би дела 
осуђивао. У целој нашој књижевности нико му није био лично симпа-
тичнији него Љуба Ненадовић; треба се сетити само посмртне белешке 
коју му је посветио у Српском Прегледу; опет зато, његова расправа о 
Ненадовићу долази, по својој строгости, одмах после оне чувене рас-
праве о Змају, за кога се каже да га Недић није ни лично марио.
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Има једно мишљење да је Недић био само зато толико искрен, 
што је живео под таквим околностима да је могао бити искрен. Он је 
стао писати тек онда кад га је његова болест одвојила од света. С писци-
ма чија је дела оцењивао, он је тако мало долазио у додир као и да није 
био с њима у истом месту. Да је знао да се, после своје критике, може 
срести с њима, да може бити чак принуђен да с њима и разговара, он би 
се јамачно снебивао да каже све што је мислио о њима. Нема сумње да 
је осамљени живот олакшао Недићу да буде искрен, али из тога још не 
излази да га је такав живот сам собом могао, у један пут, начинити ис-
креним. Ја имам разлога веровати да би Недић, и без специјалних окол-
ности у које га је његова болест довела, писао мање-више исто онако 
као и под тим околностима. Јер, најзад, ја га знам као уредника Српског 
Прегледа, и сећам се да је он тада био у стању да својим сарадницима 
каже у очи врло опоре ствари. И како је мени тада изгледало, то Недића 
није стајало никаква напора, он је то чинио сасвим без снебивања.

Недићева је искреност долазила отуда што је он налазио да тре-
ба да буде искрен, а по мало је и уживао у томе да такав буде. Већ сам 
рекао да је он критичара сматрао као једног уметника коме је главни 
посао да верно изрази своје утиске. Према томе један критичар који 
би крио своје праве утиске, изгледао је њему исто тако грешан као и 
један песник који не би смео да пева што осећа, или један сликар који 
не би смео да слика онако како види. Такав би критичар, по његовом 
уверењу, проституисао своју уметничку личност. Уз ове чисто умет-
ничке скрупуле, које су забрањивале Недићу свако врдање, дошло је 
и то што је он, као сви људи његове осетљивости и његова духа, имао 
у свом карактеру и једну аристократску жицу. Он је презирао vulgum 
pecus, волео је осећати се друкчији од осталога света, и зато кад би га 
његова искреност довела у сукоб с публиком, он би тиме био потајно 
задовољан као једним новим доказом о својој духовној отмености. Док 
други налазе уживања у популарности, он га је налазио, иако горког, у 
непопуларности. Што је најглавније, то је био један човек пун животне 
снаге. Он је волео живот, покрет, борбу. Он је волео да даје ударце око 
себе, па макар их морао и он од других добијати. Он је волео да улети 
у метеж па шта коме Бог да; толико је пута говорио: „нисам се забадава 
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родио на Марков Дан, кад је највећи вашар.“ Као његов сарадник, ја сам 
имао прилике да га посматрам за време његових најљућих полемика у 
Реду и у Српском Прегледу. Никада Недић није био више Недић, никада 
није он добијао више маха, никада се он није осећао тако јак, и никада 
није изгледао расположенији... У свој тој вреви која се била подигла, он 
се осећао као у свом елементу. Због нечег стегнутог, готово згрченог у 
свом стилу, који никада није био довољно течан, Недић је много намр-
штенији, много зловољнији полемичар но што је у истини био. Факт је, 
међутим, да је он упадао у књижевне полемике гоњен оним сувишком 
енергије који га је, раније, гонио на један, као што се каже, буран живот. 
И тиме ће се понајпре моћи објаснити зашто је он тако куражно ишао 
напред са својим мишљењем, казујући га често на један начин у коме 
је било пркоса и изазивања.

IV

Кад је Недић имао и укуса и духа и искрености, кад је имао, дакле, 
те најдрагоценије особине једног критичара, – питање се може поста-
вити да ли је њему као критичару ишта недостајало? Било је речено да 
му је недостајала књижевно-историјска ерудиција; замерка једна која 
је очевидно учињена само  недостатку боље, и на коју је, у осталом, 
сам Недић одговорио. Баш и да није писао о сувременицима, које је 
одиста тешко ценити с једног књижевноисторијског гледишта, Недићу 
је књижевно-историјска ерудиција била готово сасвим непотребна за 
ту мање више импресионистичку критику којом се он бавио замерати 
њему што није имао солидну спрему, рецимо, Г. Решетара, исто је тако 
неумесно колико и замерити Г. Решегару што не уноси у своје расправе 
довољно импресионизма. – Још више него ерудицијом Недић је био 
оскудан маштом, што се још најбоље по његовом стилу познаје. Његов 
стил има све оне врлине које му је његов дух и његов карактер могао 
дати: он је јасан, он је одређен, он је крепак, он је поентиран, али у исто 
време, због Недићеве оскудице маште, тај стил нема ни течности ни 
топлине, ни боје ни хармоније; он је некако сув и без поелта. Поред свег 
свог осећања језика и поред свих својих симпатија за виртуозе стила, 
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Недић је најмање у свом стилу вештак. Ако се оставе на страну они 
срећни изрази којих је тај стил пун и који му дају неку епиграматич-
ну оштрину, добија се, у пуном смислу речи, један професорски стил, 
исправан истина, али уједно и конвенционалан, и не врло пријатан. 
Али, ако је оскудица маште шкодила Недићу као стилисту, она му није 
шкодила као критичару. Због те оскудице маште, Недић није могао до-
давати својим утисцима, није их могао разграњавати као што обично 
раде критичари од маште он нам је давао своје утиске, тако рећи у 
сировом стању, недотеране и непрерађене. Његове су критике, с тога, 
изгледале често низ кратких и сувих нотација, али то је баш и јемчи-
ло за њихову искреност. – По мом мишљењу има само једна обзиљна 
замерка да се учини Недићу. За једног критичара он није био довољно 
моралист. Он се чудновато мало интересовао за психолошке и моралне 
проблеме. Писци чија се снага састојала у познавању човека и у тачним 
погледима на живот, нису спадали међу његове симпатије. Истина, он је 
радо читао и Гетеа и Шопенхауера и Карлајла, али треба да се разумемо. 
Код Гетеа он је волео писца Вертера и писца Маргаритине историје у 
Фаусту; Гегеове идеје и опажања, пак, допадали су му се као сваком ин-
телигентом човеку, – ништа више. Шопенхауер га је занимао више као 
човек него као филозоф: он је у њему видео један леп тим мизантропа, 
у коме је уживао уметнички. Карлајл, који је, уједно, и један велики 
стилист, – Рембрант енглеске прозе, – и један врло оригиналан мора-
лист, допадао се Недићу поглавито као ситлист. Иначе, писце од идеја, 
који су били само то, а не још и вештаци по спољашној страни својих 
списа, Недић није много марио. Од модерних писаца ниједан се није 
толико занимао моралним проблемима колико Џорџ Елиот: Недић 
је према њој био сасвим равнодушан. Већма се није могао загрејати 
ни за Џорџа Мередита, који се својим познавањем човека, а нарочито 
жене, приближује самом Шекспиру. Говорећи о нашим њижевницима, 
Недић је готово пројурио поред интелектуалних особина Змајевих, а 
код Љубе Ненадовића он је једва поменуо баналност и филостарство 
његове филозофије, да би могао што више говорити о оним манама 
које је Ненадовић, као уметник, имао. И што је најкарактеристичије, у 
целом његовом критичарском делу, поред толиких идеја књижевних 
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и политичких, ви ћете залуд тражити ма само једну опсервацију шире, 
филозофске садржине, која би се тицала човека и његова унутрашњег 
живота. Ова празнина мора да нас изненади. Као професор филозо-
фије, Недић је био подробно упознат с тим психолошким и моралним 
проблемима који за њега, у његовим критикама, као да нису ни по-
стојали. Штавише, он је имао сву умну финоћу која се тражи за њихово 
расправљање; ако се, дакле, ипак није њима бавио, то одиста може бити 
само с тога што га они нису интересовали, а не с тога што он за њих 
није знао или их није разумевао. Али то баш и јесте загонетно да га ти 
проблеми нису интересовали, – њега, филозофа и по образовању и по 
духу. Ја налазим само ово објашњење: Недић није био филозоф још и 
по темпераменту. Он је осећао „сласт живота“, он је волео лепе ствари, 
он је уживао у акцији и у борби. Такви обично нису филозофи. Они 
се држе мало даље од живота, размишљајући о њему у миру и самоћи. 
Кад би се они тако загњурили  у живот као што се Недић био загљурио, 
они не би више имали могућности да га проматрају. Велика животна 
снага, и ништа друго, морала је одвраћати Недића од филозофских 
проматрања; он је био одвећ страсна и експансивна природа да је могао 
имати развијенији унутрашњи живот. Чак и онда, кад је на њега дошла 
она грозна болест којом је, тако рећи, био одсечен од живота и упућен 
на себе сама, – и онда, он се, у моралном погледу, није ништа променио. 
Своју муку он је трпео јуначки. По живости његова погледа, по ведрини 
његова расположења, по његовој лепој прибраности, никад се не би 
могло познати да је то један болник осуђен на скору смрт. Ја сам га то-
лико пута гледао како се од бола превија и крши руке као човек ударен 
на највећа муке; ја га никада нисам чуо да је пустио јаук. Али, ако се 
Недић тако мушки држао, то није било с тога што га је његова фило-
зофија била научила стрпљењу. Он се држао мушки с тога што је том 
уметнику, том аристократу, том борцу до последњег часа, изгледало и 
ружно и неотмено и кукавички подати се своме болу и дрхтати пред 
смрћу. Као једна личност из Ибсена, он је хтео и да умре „у лепоти“ ...
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V

Човек с много духа, с много укуса, али и с много животне сна-
ге, па стога сувише експансиван, недовољно повучен у себе сама, и 
без правог унутрашњег живота, – такав се ето представља Љубомир 
Недић. Његова фина осетљивост, његова оштра памет, његова лепа ку-
раж и његов лепи понос чине га једном од најотменијих личности међу 
нашим књижевницима. То је био један племић књижевности какав се 
скоро неће опет родити.

(1902)
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ЉУБОМИР НЕДИЋ

1.

Љубомир Недић провео је скоро десет година на страним 
университетима. Испрва је учио медицину. Због дарви-

низма оставио је медицину и почео учити зоологају и природне науке. 
Кроз физиологију заинтересовао се за психологију, која га је сасвим 
одвукла у филозофију. Његова је докторска расправа била из логике, и 
учинила се тако добра Вунту, да ју је овај штампао у свом часопису. Као 
ђак, Недић се показивао дух жив и немиран, који иде из једне науке у 
другу, гоњен једном радозналошћу која се брзо буди, али брзо и гаси.

Готово све своје ђачке године Недић је провео у Немачкој. Због 
своје докторске расправе био је годину дана у Енглеској. У Француску 
је одлазио само као турист. Његова је култура била англо-германска. 
Ни француски „дух“ ни руску „душу“ није имао прилике да ближе по-
зна. По повратку у Србију, 1884, добио је одмах место на тадашњој 
Великој школи. Његово приступно предавање било је фиаско. Само 
предавање није било рђаво, али је Недић био рђав читач. Читао је брзо 
и неразговетно, са тешким и непријатним изговором, као да се дави. 
Недић се доцније и сам чудио да га ђаци нису извиждали.

Али, и поред овога рђава почетка, Недић је убрзо изашао на глас 
као добар професор; он је увек говорио тешко, али његово је излагање 
имало једну јасноћу, везаност и логичку оштрину, коју су ђаци одмах 
запазили. Међу својим друговима на Великој школи он је имао најшире 
образовање. Ван филозофије, он је, као стари медицинар и зоолог, знао 
још и природне науке, и могао – што се у Београду осамдесетих година 
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сматрало као врхунац учености – говорити о дарвинизму стручњачки. 
Он је исто тако добро знао немачки и енглески језик и књижевност, за-
хваљујући свом природном дару за језике и свом раном интересовању 
за лепу књижевност. Многе немачке и енглеске књижевнике он је, први, 
популарисао у нашим књижевним круговима – и, ако се не варам, он 
је први код нас почео говорити о Артуру Шопенхауеру. Његово књи-
жевно образовање било је јако цењено – и пре него је иједну критику 
написао, он је важио као поуздан судија у књижевним стварима. Првих 
година свога професоровања, Недић није радио много. Живео је више 
као ђак о распусту него као професор. Волео је да ужива и да се весе-
ли, и био је пао у једно друштво добро састављено за ноћни кавански 
живот. Са својим друговима он је правио теревенке о којима је цела 
варош причала. Интересантно је за ондашње нарави да је један профе-
сор Велике школе могао живети оваквим животом а да не изгуби скоро 
ништа од свог угледа. Лумповање се онда трпело; лумповала је више 
или мање цела интелигенција; чак се сматрало да у лумповању има не-
чега генијалног. То је био као неки далеки одјек западног романтизма: 
не треба обуздавати своје страсти, него им се треба подавати; чак ни 
са моралног гледишта нема ничега лепшег и узвишенијег него бити 
жртва својих властитих страсти. Мода се мења, и после младог човека 
осамдесетих година који се правио пуст и разуздан, дошао је, почетком 
XX века, од прилике, с појавом Књижевног гласника, млад човек који се 
правио фини и отмен, и који се, место вулканским страстима, дичио 
слабим нервима и анемијом.

У тим првим годинама свога професоровања, Недић је био 
необично ведар и раздраган, осећао „сласт живота“, и терао ветар 
капом, као какав млад уметник који целим својим начином живота 
пркоси филистрима. Од таквог уметника имао је нечега чак у својој 
спољашњости: носио мало разбарушену косу, везивао кравату à lа 
Lavallière, имао у оделу нешто неутегнуто и алаватно, а опет зато чисто 
и укусно. Западњак, он се добро чувао да његова уметничка алватност 
не пређе у источњачки мурдарлук.
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Недић је био тек претурио тридесет година када су се код њега 
јавили први знаци табеса: у најбољим годинама постао је неизлечив 
болник. Он се могао кретати само са штапом у руци, гледајући стално 
у ноге, наслоњен на некога ко би га водио. Ако би се нашао сам у мраку, 
пао би одмах као проштац. Због своје болести, све је мање и мање изла-
зио из куће, и најзад се толико навикао на собни живот и добио такву 
леност покрета, да га је чак мрзило изаћи у двориште. Привезан за собу, 
он је почео наново да ради. Дотле, био је написао само неколико јавних 
предавања; сад је сео па написао своју прву књигу: Из новије српске 
лирике. Та његова прва књига донела му је глас нашег најбољег крити-
чара, и остала је његово главно дело. Та је књига објављена 1893. Пре 
него ју је објавио, Недић ју је читао на састанцима једног књижевног 
друштва, које се звало „Књижевна заједница“. Сваком песнику о коме 
је Недић говорио у својој књизи, била је посвећена засебна седница, 
и пошто би Недић прочитао своју расправу, отворила би се препир-
ка. Недић није имао нимало беседничког дара; али, уочљив и инаџија, 
умео је и волео да се препире; он је одговарао на све замерке, и то с 
толико духа и темперамента, да су неки пут његова усмена објашњења 
била занимљивија од његових писаних расправа... Састанци Књижевне 
заједнице држани су ноћу у једној малој соби код „Коларца“. Соба је 
била пуна људи и сва у диму; послуга је једнако нешто доносила и 
односила; ту, усред једног друштва које је пило и пушило, Недић је 
седео наслоњен на штап, у меком накривљеном шеширу, одговарајући 
преко муштикле, са чашом пива поред себе... Његови одговори, брзи, 
промумлани мало набуситим гласом, имали су очевидно само тај циљ 
да „поклопе“ противника. Недић је водио препирке као спорт; главно је 
било дочекати противников разлог и одмах одбацити као лопту... Сви 
ти књижевни разговори вођени су у слободном кафанском тону – и 
Недић је изгледао као један књижевни „чергар“ код кога се спаја књи-
жевност и ноћништво, и који, у ваздуху пуном наркотика и алкохола, 
добија идеје смеле и оригиналне о књижевности и књижевницима.
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3.

У својој књизи Недић је говорио о овим песницима: Јови Илићу, 
Каћанском, Јакшићу, Змају, Лази Костићу, Војиславу. Најјачи утисак 
начинила је његова расправа о Змају; она је чак нашкодила осталим 
расправама, јер је у тој мери привукла на себе пажњу, да је изгледало да 
осим ње нема ничег више интересантног у целој књизи. Успех те рас-
праве објашњује се тиме што је Недић напао Змаја, који је дотле важио 
за неприкосновеног. Змај, поред свога великог дара, имао је још и врло 
много вештине да одржава своју популарност код публике. Умео је да 
задобије за себе и људе и жене и децу. Он је уређивао један дечји лист, 
у коме га није мрзило да пише стихове за сасвим малу децу, која тек по-
чињу читати: то га је начинило драгим у свим породицама, као једнога 
пријатеља куће који воли да се игра с децом и доноси им слаткише. У 
исто време, тај стари доброћудни господин био је и један опасан по-
литички сатиричар. Поред једног дечјег листа, он је уређивао и један 
шаљиви политички лист, у коме је писао врло духовите чланке који су 
изгледали тим духовитији што су били у стиховима. Био је, као што се 
онда говорило, слободњак, али без одређених начела. Ни либерал, ни 
радикал, ни републиканац, ни социјалист у правом смислу, он је, по 
потреби, могао бити све то. Ишао је увек за оном струјом која је кад 
изгледала најнапреднија – и стога увек био драг нашој омладини, која 
ни сама није имала одређених начела, него само осећала потребу да 
стално иде напред. Пречански радикали били су га прогласили за свога 
песника; србијански радикали примили су га од пречанских – и у новој 
радикалној ери после оставке краља Милана, Змај је стајао исто онако 
изнад критике, као и Виктор Иго у првим годинама треће републике.

Овом народном идолу Недић је приступио без страхопошто-
вања. Он је узео Змаја чисто као песника, и то лирског песника – и 
онда нашао да Змај није наш највећи лиричар. Чак је изразио сумњу 
да је Змај уопште то што се зове лиричаром. По његовом мишљењу, 
Змај је био песник без осећања, стихотворац врло вешт, али и врло 
хладан. Овај суд о Змају узбунио је све Змајеве политичке пријатеље, 
који су у његовој књижевној слави гледали свој политички капитал, и 
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све његове друге поштоваоце, који нису хтели веровати да су годинама 
једног вештог стихотворца величали као великог песника. На Недића 
се дигла повика као на човека који није увредио само једног песника 
него читаву једну политичку групу и читав један нараштај читалаца. 

– Недић је без сумње претерао. Змај није био потпуно лишен осећања, 
али његова осећања нису била „ни обилата ни јака ни дубока“ (Богдан 
Поповић). Што је главно, он је имао више сатиричних песама него чи-
сто лирских, и те сатиричне песме биле су у већини случајева боље него 
песме лирске. Упркос свима својим претеривањима, Недић је тачно 
видео једну ствар коју није нико други пре њега, а то је да Змај није чист 
лиричар, и да се његова снага не налази у његовој осећајности... Змај 
је, у ствари, био велики дидактични песник, који се од наших ранијих 
дидактичара разликовао тиме што није давао моралне поуке него по-
литичке, што није био озбиљан и сухопаран него духовит и занимљив – 
што, најзад, није био сув и хладан, као што су обично дидактичари, него 
имао извесне топлине и осећања. То је био један лирски дидактичар, 
налик на једног Беранжеа, који би био прошао кроз школу немачких 
лиричара. То спајање поучности, духовитости и лиризма начинило је 
од Змаја једног песника за све укусе – и када се уза све то дода његово 
изванредно осећање пригодности, његов непогрешни такт да нађе оне 
теме које у даном тренутку публику највећма занимају – онда њего-
ва велика популарност код савременика постаје сасвим разумљива. 
Поред све своје строгости према Змају, Недић га је у једном погледу 
ипак био преценио. Он је с великом хвалом говорио о облику његове 
поезије, и покушавао да сав његов успех код публике објасни прворед-
ном вештином његова стихотворства. Данас је за свакога јасно да Змај 
није био никакав виртуоз стиха. Недића је преварила лакоћа и течност 
Змајева стиха, и мислио је да има посла с једним великим уметником 
стиха, онда кад је у ствари имао посла само с једним обдареним импро-
визатором. Змајев је стих сиромашан сликом, рогобатан због честих 
и нагомиланих скраћивања, течан истина али и проливен, без ичега 
нарочито живописног и нарочито музичког, једнолико скакутав, често 
налик на сликовану прозу. Не само по интимним особинама своје по-
езије, него и по њеном облику, Змај опомиње унеколико на Беранжеа.
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4.

Змај је био једна жртва Недићеве критике; друга је био Лаза 
Костић. Тај песник, проглашен од раније критике генијалним и упо-
ређиван са Шекспиром, био је за Недића само један извештачен осо-
бењак, који се усиљавао да буде оригиналан мислилац и велики јези-
котворац – а, у ствари, место оригиналних мисли, имао само чудњачке 
асоцијације, и место творачке снаге израза само наказне неологизме. 
Размажен и пуст, он није имао праве оригиналности, али је волео да 
се прави друкчији него остали свет, и са претеривањима рђава глумца 

„представљао“ генијалног песника, који високо стоји изнад својих чи-
талаца и изнад своје критике.

Недић је тачно запазио све што је код Костића било лажнога и 
претераног, али је врло олако прелазио преко његових добрих особина. 
У своје време Костић је био наш најобразованији књижевник. Знао 
је грчки, латински, немачки, мађарски, француски, енглески, руски; 
преводио Омира и Шекспира с оригинала. Имао је широко опште 
образовање; интересовао се за лингвистику и фолклор, за естетичке 
проблеме, за дарвинизам, за индијску књижевност. Размишљао је о 
нашем стиху, тражио интересантан богат слик, и чинио покушаје да 
одомаћи код нас јамб. Обраћао је много пажње на српски језик; није, 
истина, имао сигурно изворно осећање за његову чистоту и хармо-
нију, знао га поглавито речнички, и имао слабости за провинцијализме; 
али, с друге стране, располагао је обиљем израза, и био напабирчио из 
разних наших покрајина један језик шарен, занимљив, оригиналан. 
Преводилац Шекспира, он је имао амбицију да буде трагичан песник, и 
учинио озбиљан напор дати нешто много више него што је била наша 
стара сентиментално-патриотска драма. У његовим трагедијама има 
извесне студије карактера и психолошких проблема, али ти карактери 
и ти проблеми нису били довољно јасни њему самоме – и тражећи у 
њима пошто пото дубоко и оригинално, он је налазио само замршено 
и необично. Код њега је било више умовања него надахнућа, више духа 
него суда, више духа речи него духа мисли. То је био један песник „из 
главе“, вечити истраживач, оштроуман, али и кривоуман. По неким 
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својим особинама, по својим каламбурима, интересантним сликовима, 
занимљиво скрпљеним српским језиком, укусом за настране оштро-
умности, он је пре могао бити писац комедије у стиховима, неозбиљно 
херојске, него писац трагедије... У својим песмама био је лирски дидак-
тичар као и Змај, с том разликом само што је Змај био политичар, а он 
филозоф. Као мислилац био је оштроумнији и оригиналнији од Змаја, 
али и настранији; духовит као Змај, али на један чудњачки начин, без 
Змајеве просечне здраве памети. Са мање топлине, а са више отмености 
осећања од Змаја, он је, уопште, имао један виши песнички тон, који му 
је допуштао да се огледа у трагедији, за коју Змај, очевидно, није био.

5.

Пре својих критика Недић није познавао лично ни Змај а ни 
Костића; после својих критика познао их је обојицу. Једне године, и он 
и Змај били су чланови Мариновићева одбора; због Недићеве слабости, 
одбор се морао састати у Недићеву стану, и случајно је испало да од 
свих одборника Змај дође први. Песник и његов критичар нашли су 
се сами очи у очи. Недић је имао претерано осећање смешнога; он је 
одмах осетио сву комичну незгоду свога положаја, и то га је збунило 
толико да није знао како да почне разговор. Сиромах Змај, коме такође 
није било лако, морао је почети први. Он је почео с оном конвенцио-
налном љубазношћу, како му је мило што му се дала прилика да лично 
позна Недића, кога је дотле знао само по његовим списима. Овај помен 
његових списа збунио је Недића сасвим; он је пожурио да одговори 
Змају с истом љубазношћу, и рекао му, с обореним погледом, да је и 
он његове списе читао. Ово њихово узајамно срдачно уверавање да 
су један другога читали, довело је њихов разговор на мртву тачку, јер, 
после тога, требало је да измењају још и комплименте за своје списе, а 
то им, поред све њихове добре воље, није било могућно. Срећом, у том 
су наишли и други чланови одбора, и Недић и Змај били су спасени.

Лаза Костић дошао је једнога дана Недићу у посету без нарочи-
тог повода, праћен Миланом Савићем, који је био заједнички прија-
тељ његов и Недићев. Костићево виђење с Недићем ишло је боље него 
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Змајево, и Костић је после тога био још два пута код Недића. Костић 
је имао сваковрсна знања, распарчана и неповезана, али сигурна, и до 
ситница тачна. Та ученост несређена али цепидлачка, ученост радозналог 
и доконог манијака, јако је занимала Недића. Костић је говорио једним 
сањивим флегматичним тоном, полу извештаченим полу природним, 
који је необично појачавао комично дејство његових парадокса и ка-
ламбура. У том Костићеву маниру Недић је уживао: он га је опомињао 
на енглеске хумористе и њихову привидну озбиљност и равнодушност 
у лудачким шалама. На крају крајева, Недић је сасвим одвугнуо према 
Костићу, и чак се помало кајао за своју онако оштру критику о њему.

6.

О Ђури Јакшићу, Стевану Каћанском, Јовану и Војиславу Илићу, 
Недић је говорио с похвалом. Јакшић и Војислав били су романтича-
ри. Њихово основно расположење било је много суморније и тужније 
него основно расположење Змајево и Костићево – и обојица су, много 
више од Змаја и Костића, давали описе природе, и уопште имали много 
јаче осећање живописнога. Јакшић је имао јаке супротности светло-
сти и сенке, волео природу дивљу и узрујану: пусте стеновите преде-
ле, бучне планинске реке, муње и громове. Војислав је све видео кроз 
неку благу маглу, без јасних црта и јасних боја; волео природу свечано 
мирну или меланхолично успавану – тихе звездане ноћи, сиве јесење 
дане, рушевине, древне источњачке шуме и реке. Јакшић је имао нечега 
плаховитог, ћудљивог и бунтовног; страсти су у њему вриле и кипеле. 
Војислав је имао једно мирно елегично расположење, једно источњачко 
осећање опште пролазности, које је његову личну тугу и бол ублажа-
вало и умртвљавало. Јакшић је имао већма сликарско око: давао описе 
живље, обојеније, испупченије. Војислав је имао музичније уво, давао 
необично благогласне и милозвучне стихове, који су својим широким 
свечаним ритмом били пријатни и онда када нису казивали ништа.

Јован Илић био је познат поглавито са свога подражавања жен-
ској народној поезији. Он је осетио и заволео исток кроз наш стари 
Дорћол, и писао стихове пуне турских речи и пуне оног источњачког 
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љубавног туговања које зовемо севдахом. Кратког даха и недовољне 
књижевне културе, он није био у стању обрадити женску народну по-
езију онако уметнички као Хајне стари немачки Lied.

Каћански је био сасвим осредњи песник, који је свега два три 
пута у животу имао мало јаче патриотско и љубавничко надахнуће, и 
онда испевао песме које су изгледале потекле од срца. Али ни тада га 
надахнуће није држало кроз целу песму, него је падало обично после 
прве строфе.

И Каћански и Илић били су сентиментални. Каћански је имао 
сентименталност кога било омањег немачког песника. „Севдах“ Илићев, 
такође, није био ништа друго него сентименталност, али источњачки 
зачињена нечим горким и опојним.

Недић је претпостављао Јакшића и Војислава осталим нашим 
песницима. Њему се допадала њихова романтичарска живописност 
и њихов романтичарски песимизам. За њихове мане и недостатке био 
је прилично неосетљив. У Јакшићевој плаховитости видео је знак не-
оспорне песничке искрености и песничког надахнућа. Он није опажао 
да је Јакшић патио исто толико од навале речи колико и од узаврелих 
осећања, да је често падао у декламацију и галиматијас, и да је у њего-
вим јадањима било, истина, много искрености, али и много театрал-
ности. Ако је код Јакшића прецењивао песника, код Војислава је пре-
цењивао уметника. Он је говорио о Војиславу као да би то био уметник 
беспрекоран и савршен, по обрасцу Теофила Готјеа и Леконта де Лила. 
Војислав је, без сумње, имао нешто од уметничке мирноће францу-
ских парнасоваца, али њихова стегнута и прецизна форма сасвим му 
је недостајала. По облику својих песама, он није припадао њихову добу, 
него добу Бајрона и Ламартина; са правим уметничким надахнућем 
спајао је доста немарну и површну обраду; чак и у најбољим његовим 
песмама има нечега недовршеног и расплинутог.

Јована Илића и Каћанскога Недић је ценио мање од Јакшића и 
Војислава, а више од Змаја и Костића. Био је дирнут њиховом сенти-
менталношћу – и за љубав тога што је у њиховим најбољим стиховима 
имало непосреднога и наивнога, он им је опраштао што су обојица 
били кратког даха и веома једнолики.
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7.

По овим Недићевим симпатијама и антипатијама, јасно се види 
природа његова укуса. Он је волео романтично, а, у вези с њиме, и 
сентиментално, јер сентиментализам није ништа друго него опет 
романтизам, али блажи и простосрдачнији. Његов укус развијао се 
под утицајем енглеске и немачке књижевности. За њега је може бити 
највећи лирски песник у целој светској књижевности био Скотлендац 
Роберт Бернс, песник нешколован, али тако природан и непосредан 
у својим стиховима писаним у дијалекту, да изгледа да своја осећања 
даје у сировом стању без уметничке обраде... После Бернса, Недић је 
волео Хајнриха Хајнеа, и не само Хајнеа, него уопште све немачке ли-
ричаре. Ови, истина, нису имали много вештине, али су имали извесну 
простосрдачност осећања – и Недић је држао да је у лирској поезији 
то главно. Он је уопште био неповерљив према осећајности сложеној 
и нијансираној, која постаје свесна себе саме и себе саму рашчлањава; 
он је држао да то није права осећајност: ова мора бити проста, једно-
ставна и наивна.

Поред песника који су имали ту врсту осећајности, Недић је 
волео и песнике који су имали маште, али не маште латинске, маште 
хармоничне, и која не губи везу са стварношћу, него маште германске, 
која је пуста и хаотична као сан. Отуда његове симпатије за енглеског 
писца Де Квинсија, који је описивао снове једног пивца опијума; за 
америчког писца Хоторна, чији су романи налик на бајке; за немачког 
писца Хофмана са његовом „вампирском“ фантазијом – за Гаврана 
Едгара Поа и за Леонору Биргерову.

Најзад, он је волео песимизам, који је првенствено герман-
ска болест. Артур Шопенхауер био је његов најмилији филозоф; од 
Шекспирових трагедија највише се бавио Хамлетом, о коме је држао 
једно предавање, а од Гетеових дела Вертером, у коме му се допадао 
баш сам Вертеризам.

Змај и Лаза Костић, у чијој је осећајности увек било нечега ин-
телектуалног, и који су имали много више духа него маште, нису мог-
ли задовољити англо-германски укус Недићев. Њему су били много 
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ближи, не само Јакшић и Војислав са својом меланхолијом и својим 
сањаријама, него чак и Каћански са својом простосрдачношћу, и Јован 
Илић са својом примитивношћу.

Читајући енглеске и немачке песнике, Недић је научио да 
цени искреност надахнућа, али не и лепоту облика. Енглески и 
немачки песници имају више осећајности него песници фран-
цуски, али не и више уметности: уметност остаје преимућство 
ових последњих. Недић је мало читао и слабо марио француске 
песнике. Разумевање чисто формалних лепота у песништву није, 
стога, било његова јака страна. Довољно је било да један песник 
има мало више боје и музике, или макар само мало више течно-
сти, па да га Недић прогласи за великог уметника стиха. Он је не 
само преценио уметност Војислављеву, него чак и Змајеву – и не 
само то, него је, у једној прилици, готово с усхићењем, говорио о 
уметности Каћансковој.

8.

Својом првом књигом критичких студија, Недић је обележио 
нов правац у нашој књижевној критици. Дотле, у књижевној крити-
ци владали су „пречани“. Већина књижевних листова излазила је у 
Војводини: Летопис, Јавор, Стражилово. У Београду се била одржала 
само Отаџбина, која се свачим бавила више него књижевном крити-
ком. Главни критичари били су пречани: Милан Јовановић, Милан 
Савић, Стеван В. Поповић. Та пречанска критика, бар према књижев-
ницима од гласа, који су, такође, били махом пречани, била је постала 
сувише попустљива и сувише похвална. Пречански критичари били су 
пошли од тачне поставке да је главни посао критике да открије добре 
стране књижевних дела, и да их да осетити читаоцу. Велика критика 
великих књижевних дела увек је похвална. Али са том похвалном кри-
тиком пречански критичари нису умели да рукују. Код наших чувених 
књижевника они су хвалили све одреда, нису одвајали добре ствари 
од рђавих – и невешти да добре ствари изнађу и истакну, они су се 
топили у празним комплиментима, који нису објашњавали ништа, и 
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наводили читаоца на једно дивљење без разумевања. Њихова критика 
се била изметнула у отужно ласкање, и уносила у наш књижевни живот 
нешто лажно и претерано.

Недић је изненадио цео свет тиме што је смео да и најчувеније 
песнике подвргне тако строгој критици као да би били књижевни по-
четници. Он је говорио о њиховим манама исто тако као и о њиховим 
врлинама. Шумадинац, он је, без сумње, имао сувише оштро око за 
мане и истицао их с извесном злурадошћу. Али, када се у књижевној 
критици тако претера са хвалом као што су пречани били претера-
ли – један критичар који сме и воли да куди, јавља се као спасоносна 
реакција. У књижевном животу наступа од времена на време један 
тренутак кад више не постоје искрена уверења него конвенционална 
мишљења, и када се стечене репутације више не претресају него при-
мају на веру. У таквом тренутку добро је дошао један критичар који 
све стечене репутације нановo ставља под питање, и изазива ревизију 
свих утврђених судова.

Вредност Недићеве критике није се састојала само у њеној ку-
ражи и искрености. У њој је такође било много више психолошке 
анализе и естетичког суда него у ранијој пречанској критици. Ова је 
хвалила све наше велике песнике на исти начин, није истраживала 
њихове личне особености, и давала им више или мање свима први ранг. 
Недић је више него ико дотле претресао колико ко од наших песника 
има осећајности и маште, одвајао њихове интелектуалне особине од 
њихових емотивних, гледао да изврши код наших песника „индиви-
дуалисање карактера“, и давао критике које нису биле само похвале и 
покуде него такође „портрети“. У исто време, постављао је питање и о 
рангу наших песника, покушавао да неке песнике дигне на виши ранг 
но што су га дотле имали, друге опет да спусти на нижи. Истина, његове 
психолошке анализе нису биле онако дубоке ни његови естетички су-
дови онако мотивисани као код неких доцнијих критичара, али његова 
заслуга остаје да је први од наших критичара почео обраћати нарочиту 
пажњу на психолошке анализе и естетичке судове.
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9.

На читалачку публику Недићева је књига начинила дубок ути-
сак: као год што је за Лазу Лазаревића, чим се појавио, речено да је 
велики приповедач, тако је за Недића, чим се појавио, речено да је ве-
лики критичар. Али, код нас је онда, као уосталоме и сада, била велика 
разлика између онога што се о једном писцу говори и онога што се о 
њему пише – између усмене и писмене критике. Према књижевници-
ма са стеченим именом писмена је критика много блажа од усмене; 
према новим књижевницима много строжа. Ову разлику између ус-
мене и писмене критике Недић је искусио на почетку своје књижевне 
каријере. Његова књига је била један од највећих књижарских успеха 
свога доба; свугде се само о њој говорило, и Недић је био преко ноћи 
постао славан књижевник; међутим у новинама и часописима није о 
његовој књизи изашла ни једна повољна оцена. Писмена критика се 
била обрнула сва противу Недића и оспоравала му сваку вредност као 
критичару. На њега су били устали радикали, који нису могли да му 
опросте што је дирнуо у њихова Змаја; пречани, који нису могли да му 
опросте што је, у предговору своје књиге, напао пречанску критику; 
филолози, који нису могли да му опросте што се, иако нефилолог, усу-
дио да уђе у књижевну критику.

Од свих ових противника, Недић је имао највише посла са фило-
лозима. Тим именом називани су, деведесетих година, стручни зналци 
нашег језика и књижевности. Филолози стајали су на гледишту да је 
књижевна критика једна грана науке о језику и књижевности, и да 
се стога њоме не може бавити нико ко није наш језик и књижевност 
стручно изучавао. Недић, који по струци није био филолог него фило-
зоф, био је према томе „ненадлежан“ да пише о нашим лирским песни-
цима. По мишљењу филолога, Ђура Даничић, наш највећи филолог, био 
је у исто време и наш највећи критичар – и они су непрестано наводи-
ли како је Даничић погодио за Бранка Радичевића да је велики песник.

У својим нападима на Недића, филолози су само показивали да 
не увиђају да филологија и књижевна критика нису једно исто, и да ова 
последња није сува наука као филологија, него једна врста уметности, 
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јер, поред знања, тражи још и осетљивости. Недић без сумње није био 
надлежан да говори о језику наших старијих писаца и да одређује њи-
хов историјски значај; то одиста није био посао једног обичног љуби-
теља књижевности као Недић, него посао једног стручног филолога. 
Али Недић је писао о нашим новијим лиричарима, од којих су чет-
ворица били још живи, од којих се ниједан није могао још видети у 
историјској перспективи, и који су сви писали једним језиком који још 
није био застарео. За оцену тих песника није се тражила филолошка 
ученост него уметничка осетљивост. Да ли је и колико Змај имао чистог 
лиризма, то се морало осетити; то је била ствар утиска, а не ствар знања. 
Чистота Змајева лиризма имала је да се утврди на сасвим други начин 
него чистота Бранкова језика. Ђура Даничић био је способнији него 
ико да ову последњу оцени, али, поред све своје филолошке учености, 
он не би био у стању претресати наше лиричаре на онај начин на који је 
то Недић учинио. Ово изгледа, данас, и сувише јасно, али, у своје време, 
Недић је морао водити читаву борбу да би књижевну критику оцепио 
од филологије и извојевао јој право иа самосталан живот.

10.

Почетком 1894, Павле Маринковић покренуо је политички 
лист Ред, за који је рекао да ће бити „уређиван у духу консерватив-
ном“. Недић је одмах писао Маринковићу да се радује појави једног 
консервативног листа, јер је, по његову мишљењу, сва наша несрећа 
долазила отуда што нисмо имали правих традиција „ни у политици, ни 
у школи, ни у књижевности“. Ми једнако јуримо за оним што је ново, 
и не видимо да правилно, органско развијање претпоставља „слагање 
нових тековина на раније“.

Недић је сматрао себе за консервативца. Васпитан у Немачкој, он 
се вратио у Србију с врло мало либерализма, а још мање демократизма. 
Његово су најближе друштво били напредњаци, и он је примио доста 
од њихове интелектуалне надмености према пуку и гомили. Љубитељ 
романтичнога и сентименталнога, он је осећао поезију старих добрих 
времена, која, баш због тога што се гледају у историјској перспективи, 
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изгледају живописна и наивна – забављају нашу машту и доводе нас 
у тихо елегично расположење. Као Лаза Лазаревић, тако је и Недић 
волео наш стари патријархални живот. Први наши нараштаји који су 
се школовали на страни и познали запад, били су успели да само у пола 
прекину са патријархалном средином у којој су поникли. Западњаци 
умом, они су срцем остајали везани за патријархални живот, и осећали 
за њиме као неку чежњу. То усхићавање за старим добрим времени-
ма и за патријархалним животом било је главно обележје Недићева 
консерватизма.

Ја сам се познао с Недићем тек тада када је Ред покренут. Ја сам 
био сарадник тога листа као и Недић, и то нас је довело у везу једнога 
с другим. Када сам први пут ушао у његову собу, видео сам га заваљена 
на дивану – он је, као болесник, увек седео на дивану а не на столици – и 
уз тај диван био је привучен један сто с књигама и хартијама у највећем 
нереду. Недић је био у раскопчану капуту, без прсника, без крагне и 
кравате, болеснички блед и мученички мршав – на први поглед, једна 
физиономија руског нихилиста са разбарушеном косом, реавом бра-
дом, испупченим јагодицама и кромпирастим носом. Први је утисак 
био мучан, као кад се човек нађе крај болесничке постеље.

Али утисак је тај пролазио брзо. Поред све своје болести, Недић 
је имао скоро младићску живост погледа и хитрину покрета. Имао је 
лепе црне очи, које су гледале са паметном радозналошћу и срдачном 
непосредношћу. Руке му нису никако мировале, и поред све нервоз-
ности и расклиматаности његових покрета, у њима се осећала извесна 
брзина и одсечност. Његов је говор био жив, а његово расположење 
ведро: он је изгледао као болесник, а понашао се као здрав човек.

Што је код њега одмах падало у очи, то је његова непосредност и 
природност. Он није имао ни мало професорски став, и био је готово 
сасвим лишен позе. Говорио је с једном отвореношћу и одлучношћу 
која је опомињала на оно потпуно неконвенционално изражавање које 
је својствено младим уметницима. Било би сувише рећи да је говорио 
и понашао се као „чергар“, али могло би се рећи да у његову говору и 
понашању није било ничега „филистарског“.
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11.

Од свега што је Недић написао у Реду, највећи је одјек имала ње-
гова критика на Дело, један нов часопис покренут од радикалне омла-
дине. Први број Дела Недић је дочекао једним необично оштрим члан-
ком, који је опомињао на његове критике Змаја и Костића. Уредништво 
Дела одговорило је Недићу; овај је узео реч наново, и био у другом 
чланку још оштрији него у првом. Одавно се код нас књижевне пре-
пирке нису водиле са толико жестине: то је већ личило на политичке 
свађе, и занимало је публику исто толико колико и ове последње. Све 
је ствар темперамента, и нема тако ситног спора који не може постати 
занимљив, кад се у њ унесе ватре и страсти.

Ја сам посматрао Недића за време те полемике са Делом. Он је 
уживао у борби; своје противнике ударао је од свег срца и из све снаге – 
и ударце које су му они враћали, осећао је исто тако мало као и загрејан 
борац ране које би добио. „Ја волим вашар“, говорио је Недић, „нисам 
се забадава родио на Марков дан“... Болесник везан за собу, он је био 
још пун животне снаге; као што је пре осећао потребу да се истутњи у 
теревенкама, тако је сада осећао потребу да се истутњи у полемикама.

Недић се окомио на Дело поглавито стога што је то био часопис 
радикалне омладине. По његову мишљењу, радикали, пошто су побе-
дили у политици, хтели су да продру, исто тако, у науку и књижевност. 

„Ви сте“, говорио је Недић покретачима Дела, „покренули свој часопис 
да њиме из књижевности истиснете боље и спремније од себе, као што 
сте их истисли и у политици; ви сте саставили дружину да извршите 
преврат у књижевности, да бисте и у њој као и у држави, ви неспремни 
и недоучени овладали. Али знајте да у томе делу нећете успети, и да 
се варате када се уздате у вашу бројну надмоћност са којом се толико 
дичите. У политици је бивало и бива да суде и управљају они који би, по 
својој памети, требали да слушају; али у књижевности још није никада 
било, па неће ни у нас бити, да у њој води реч гомила.“

У овој оцени било је нечега претеранога. Сарадници Дела били 
су, без сумње, страсни радикали, који су своје партизанство покази-
вали нарочито у књижевном и научном прегледу тога листа. Понеке 
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од критика у Делу биле су писане у истом духу, истом тону, и од истих 
људи од којих и уводни чланци у Одјеку, тадашњем органу радикал-
не странке. Недић је имао сасвим право што је напао Дело, као један 
часопис који увлачи политику чак у науку и књижевност. Али, с друге 
стране, он није имао право када је сарадницима Дела свима одреда 
оспорио сваку вредност, и представио их као једну руљу варвара која 
је упала у науку и књижевност. Као свака котерија, тако и ова око Дела 
имала је своје „репове“, имала чланове испод осредње вредности. Чак 
се може рећи да је у тој котерији, више политичкој него књижевној, 
процент таквих чланова био већи него у чисто књижевним котеријама. 
Али поред чланова испод просечне вредности Дело је имало чланова 
добре просечне вредности и чланова изнад просечне вредности – и 
крај свега свога секташтва, које је у осталом у току времена знатно 
попустило, Дело је постало много бољи часопис него што се, према 
Недићевој критици, могло очекивати.

Несагласност између Недића и Дела изгледала је на први поглед 
политичка; у ствари, она је била више литерарна него политичка. У 
групи око Дела преовлађивали су филолози, чији су погледи на књи-
жевност били из основе друкчији него Недићеви. То су били закаснели 
Вуковци и Даничићевци, који су борбу за народни језик продужавали, 
пошто је главна битка била добивена – и код којих се стога борба за 
народни језик морала изметнути у цепидлачко чистунство. Они су, на 
пример, тражили да се пише „подобан“ место „способан“; „погодба“ 
место „услов“; „веројатан“ место ,,вероватан“. У нашој књижевности 
они су ценили само Бранка и његове последнике, јер су тек од Бранка 
књижевници стали писати Вуковим језиком. Они нису увиђали да су 
поједини књижевници пре Бранка – на пример Стерија – стајали, по-
ред свега свога рђава језика, на вишем књижевном нивоу него поједи-
ни књижевници после Бранка – на пример Милићевић – поред свега 
свога „чистог српског језика“. Осетљиви само за језиковне, а не и за 
уметничке особине књижевног дела, они су остали, тако рећи, без ме-
рила у оцени савремених књижевника, који су сви писали Вуковим 
језиком, и код којих се нису више могле налазити крупније језиковне 
погрешке. У исто време, филолози су били суви стручњаци без вишег 
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књижевног образовања и с недовољним познавањем великих страних 
књижевности – и уз то још одушевљени националисти, склони да пре-
цењују „наше“, а потцењују „туђе“, као обично сви они који се сувише 
удубе у проучавање народне историје и књижевности. Из тих разлога, 
они су у оцени савремених књижевника били и сувише попустљиви; 
поставили као начело да наше књижевнике ваља ценити „према на-
шим приликама“, а не према страним књижевним обрасцима, који су 
филолозима били двојако мрски – прво, што су били страни; друго, 
што су носили књижевно обележје за које они нису имали разумевања.

Недић, који је свој књижевни укус развио на страним књижев-
ностима, немачкој и енглеској, и који се никада није бавио историјом 
српске књижевности, налазио је да код нас треба једном прекинути 
са филолошком критиком. Књижевна дела имају да се цене по чисто 
књижевном мерилу – а то се мерило може добити само тако ако се 
наша књижевна дела буду упоређивала са делима страних књижевно-
сти, које су старије и развијеније од наше. Наша књижевност не може 
кренути напред, ако се нашим књижевницима не буду истицали за 
углед виооки страни обрасци, и не буде од њих тражило да се уздигну 
изнад „наших прилика“.

Филолозима је Недић изгледао незналица, изгледао ненационалан 
елемент у нашој књижевности, изгледао „сколастичар“, јер, како нису 
знали у чему се управо састоји то књижевно мерило о коме је он гово-
рио, то су мислили да Недић хоће да обнови стару формално естетичку 
критику. Недићу, опет, филолози су изгледали лишени сваке књижевне 
културе, с уским националистичким видиком у књижевној критици и 
са смешним пуризмом у питањима језика. По његову мишљењу, они су 
били добрим делом криви за застој наше књижевности.

Овај спор између Недића и филолога завршен је у корист 
Недићеву. Нова школа критичара која се затим јавила, и која је имала 
као главне представнике Богдана Поповића и Јована Скерлића, није 
имала ничега заједничког са филолошком критиком. Она се, углавном, 
развијала у оном правцу који је Недић био обележио.

У књижевним стварима, филолози су били консервативци и на-
ционалисти, а Недић западњак и реформатор. Интересантно је, међутим, 
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да је у политичким стварима било сасвим друкчије. Филолози око Дела 
били су у политици радикали – и колико год у књижевности нису ма-
рили за стране обрасце и држали се слепо „наших прилика“, толико су 
у политици, без обзира на наше посебне прилике, хвалили француско 
слободњаштво, енглески парламентаризам, белгијску уставност. Недић, 
на против, који је у нашу књижевност хтео да унесе модерно европско 
мерило и био велики поштовалац енглеске књижевности, није покази-
вао у политици ништа од овог модернизма и англоманије. У политици 
он је био консервативац, љубитељ старе патријархалности и добрих 
прошлих времена. Код филолога око Дела књижевни консерватизам 
спајао се с политичким радикализмом; код Недића, обрнуто, књижевни 
модернизам спајао се са политичким консерватизмом. Ми смо сви, више 
или мање, састављени од оваквих противуречности, ма колико да смо 
уверени да смо у своме раду и мишљењу особито логични.

12.

Ред је излазио само три месеца. Одмах идуће године, 1895, Недић 
је покренуо Српски преглед, који није био политички лист као Ред, него 
књижевни.

Као уредник листа, Недић је имао великих мана. Он није умео да 
подешава расходе према приходима. Он је много држао на спољашњи 
изглед књиге; његове расправе Из новије српске лирике биле су, с тех-
ничког гледишта, најлепша књига свога времена; он је, исто тако, же-
лео да Српски преглед буде и по формату и по хартији и по штампи 
нешто врло укусно и врло отмено – и разуме се, да се убрзо показало 
да наша читалачка публика, у оно време тако малобројна, није у стању 
покрити трошкове тако луксузног часописа. Поред тога, Недић је био 
издашан у хонорисању сарадника. Он није хонорисао све сараднике 
одреда; давао је само онима за које је држао да су слабог материјалног 
стања, али овима је давао без икаква рачуна, према њиховим потребама, 
а не према количини и вредности њихових прилога. Недић је био врло 
слаб према пријатељима, и та се слабост испољавала и у овим новчаним 
стварима. Благајница Српског прегледа постала је зајмодавна каса за 
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Недићеве пријатеље, од којих ниједан није мислио да узајмљени новац 
врати, него само да одради. После пет месеци, Српски преглед је остао 
без новчаних средстава, и морао престати.

Али финансирање без рачуна није било једина уредничка мана 
Недићева. Друга његова мана била је искључивост. Он је скупио око 
себе врло узак круг сарадника; то су били више или мање они исти 
људи који су радили и у Реду. У сваком броју виђала су се једна и иста 
имена. „Изгледамо“, говорио је Стеван Сремац, „као они стални гости у 
паланачким апотекама који свакога дана, у исто време, долазе на, сто-
маклију и на разговор о политици.“ Круг се сарадника могао лако про-
ширити, али Недић није хтео. Он је више волео да ради с малим бројем 
личних пријатеља; према новим лицима осећао је неку несавладљиву 
нелагодност и неповерење. Уредник мизантроп, који одбија сараднике 
уместо да их прикупља, Недић је једнако патио од оскудице рукописа, и 
један је број морао издати са две празне стране. „Више волим“, говорио 
је горко, „да их оставим празне, него да их испуним које чим.“

Према својим сталним сарадницима, од којих није могао да се 
одвоји, није био ни најмање слаб и попустљив. Он није био у стању да 
им се одупре када су долазили да траже зајмове, али је, у накнаду за то, 
добијао необично отпорну снагу ако би они покушали да му протуре 
рђаву ствар за лист. Да врати рукопис на поправку, или да га поправи 
сам, чак и без пишчева пристанка, била је код њега обична ствар. Ако 
би се коме сараднику поткрала каква већа омашка, Недић је налазио 
нарочитог задовољства да му на њу сврати пажњу, и то пред сведоци-
ма – и после тога, неколико дана, причао би свима својим гостима како 
се тај и тај незгодно ,,оклизнуо“. Иначе, сараднике је држао у великој 
стези и непрестано гонио на рад. Онај који не би био на време готов 
са чланком, имао је да издржи праву шибу. Недић би одмах уочио шта 
је у његову извињавању имало натегнутога и апсурднога, и подвла-
чио то са свирепим уживањем. Професор Момчило Иванић, добар 
Недићев пријатељ, и не само по струци него и по назорима филолог, 
задоцнио се једнога дана са рукописом, и покушао да се извини оску-
дицом инспирације. Недић се ухватио за ту реч „инспирација”, и није 
више пуштао. Рекао је Иванићу да он није лирски песник да му треба 
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инспирација – и онда наставио да су његови чланци просто ређање 
факата, без нарочитог логичког везивања, писани „сувим филолошким 
стилом“; да такве ствари човек може писати у свако доба, и „без помоћи 
Муза“; да Иванић себе самога вара кад свој нерад објашњује оскуди-
цом инспирације; да њему не оскудева инспирација него вредноћа; да 
је он, у основи, лен човек, који не воли да ради, него воли само да „цуња 
по књигама” – и да је само код овако необавештене публике као наша 
могао тим цуњањем стећи глас вреднога човека... Ово је било избачено 
без предаха; Недић, који иначе није био беседник, и шта више запињао 
у говору, добијао је у оваквим приликама једну беседничку течност и 
ширину, која је поражавала. Сиромах Иванић само је тражио шешир – 
и, како је био кратковид и неспретан, није могао да га нађе.

Најзад, као уредник, Недић је имао и ту ману да је у оцени ру-
кописа био прилично ћудљив. Због једне ситнице могао је да одбаци 
један прилог, као што га је због једне ситнице могао да прими. Те његове 
каприце стајале су у вези са његовом осетљивошћу. Ова је била врло 
фина, али он није умео да води надзор над њоме; једна ситница коју 
би јаче осетио, могла је стога да има пресудан утицај на њега. То се 
најбоље показало у његовим односима према песницима. Од свих њих, 
он је пустио у лист само Драгутина Илића, а остале искључио све. У 
стиховима Илићевим било је нешто источњачке боје и библијских ме-
тафора, и Недићу се то тако допало, да је тврдио да су те песме најбоље 
што их је Илић икада написао. Код других песника, навек би се нашао 
један стих или једна реч која је због чега било вређала Недића – и тако 
је Драгутин Илић стекао искључиво право да представља песништво 
у Српском прегледу.

Сваки уредник сматра за потребно да украси свој лист вели-
ким именима неколико признатих старијих књижевника. Ту уредничку 
слабост имао је и Недић, али и у том избору старијих књижевника 
показивао је извесну искључивост и ћудљивост. Од свих књижевника 
који су тада били на гласу, он је нашао да има свега двојица од којих 
може тражити прилоге. То су били Јован Илић и Чедомиљ Мијатовић.

Јован Илић био је већ престао да пише, али, старачки тронут 
Недићевом пажњом, он је претурио старе хартије, и ишчепркао два 
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још необјављена сонета. Недић је био сав срећан што их је добио, као 
какав скупљач кад наиђе на једну драгоцену старину.

Чедомиљ Мијатовић привлачио је Недића као највећи западњак 
међу нашим политичарима, и највећи романтичар међу нашим истори-
чарима. Он је дао Недићу једну расправу о Госпођи Јели Балшићки. Кроз 
своју историчарску машту он се био на смрт заљубио у ту царску кћер из 
XV века, и писао о њој више у тону једног трубадура него једног истори-
чара. Мијатовић је био познат као најљубазнији човек на свету, велики 
мајстор лепих речи и претераних комплимената. Може се мислити како 
је Недић био изненађен када је, после првог броја Српског прегледа, добио 
од Мијатовића једно писмо, цензорски строго, у коме се с хвалом говорило 
само о стиховима Јована Илића, а за све остале прилоге, не изузимајући 
ни Недићеве, било речено да су могли бити бољи... Недић се није љутио 
на критике својих пријатеља, али код Мијатовића било му је криво што 
тај човек који је кадио целом свету, нађе баш њега да удари кадионицом 
по глави, као да би он био најгори... У ствари, Српски преглед, није се могао 
допасти Мијатовићу. Мијатовић је био један романтичар, који је осећај-
ност и машту уносио у све што је писао – не само у своје приповетке, 
него и у своје научне расправе – како у историјске, тако и у финансијске. 
Са годинама, он је из романтизма прелазио у „рококо“, добијао један сла-
дуњав цветни стил, једну машту кокетно театралну, једну осећајност која 
се пренемагала и опомињала на „чувствителност“ романа из XVIII века... 
Како је такав човек могао уживати у Српском прегледу, коме је општи тон 
давао Љубомир Недић, који је, истина, волео романтику, али сам имао 
један неромантичан начин писања, без икакве топлине, нимало китњаст, 
стегнуто аргументативан, озбиљан, опор и полемичан...

13.

У Српском прегледу највише је писао сам Недић. Он је био узео 
сувише на себе. Држао је не мање него три сталне рубрике: уводни 
чланак, књижевни преглед, и друштвену хронику. Осим тога, када би 
умро који од познатијих књижевника, Недић је хтео да одмах напише 
о њему читаву студију.
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Недић није имао новинарске извежбаности и није могао да пише за 
број, нарочито ако би му дошли они периодични напади који су се јављали 
код њега као последице табеса. Већину својих чланака радио је у журби, 
неки пут још и изломљен болом, без довољно свежине и прибраности.

Он је, лично, много држао на друштвену хронику, коју је водио 
под потписом „Нетко“. Та је хроника имала да буде критика нарави као 
енглески есеј XVIII века, али за такву критику тражио се лакши тон, 
пријатнији стил, већа моћ сатиричног опажања него што је Недић имао. 
Он је писао своје хронике con amore али оне су код публике имале мање 
успеха него друге његове ствари.

Од свега што је објавио у Српском прегледу, његове критике биле 
су најбоље. О писцима и књигама Недић је казивао своје мишљење са 
необичном непосредношћу и оштрином. Он је био свео своју редакцију 
на најмањи број чланова, и није морао имати према нашим књижев-
ницима оних обзира којих обично има један критичар-уредник који 
осећа потребу од књижевника као од сарадника. Затворен болешћу у 
собу, он није одржавао скоро никакве друштвене везе са књижевни-
цима о којима је писао, и могао је говорити о њима са слободом једног 
критичара који живи на страни. Био је раскрстио са свима котеријама, 
а своју још није био створио – и с тога имао одрешене руке као није-
дан наш критичар ни пре ни после њега. Он је знао добро у каквим се 
изузетним приликама налази, и користио се њима у пуној мери. Ова 
безобзирност његове критике увукла је Недића у разне полемике, од 
којих је нарочито запажена она са д-ром Миланом Јовановићем.

Милан Јовановић, доктор медицине, био је полиглот и „глобтро-
тер“. Знао је све главније европске језике, и као лекар једног пароброд-
ског друштва путовао по свету, видео Мисир и Индију. Био је велики 
љубитељ музике и књижевности. Многописац, објавио је медицинске 
књиге, трагедије, комедије, приповетке, књижевне критике, естетичке 
расправе, путописе, итд. Његово знање страних језика и његова далека 
путовања давала су му у ондашњој Србији, непросвећеној и забаче-
ној сељачкој земљи, толико ауторитета да је смео говорити о свему... 
Његови путописи занимали су јако нашу публику, јер су говорили 
о далеким источним земљама, за које је она осећала скоро детињску 
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радозналост. Књижевници су нарочито хвалили стил тих путописа 
– стил полу књижевни а полу новинарски, који је Јовановић добио 
читајући бечке фељтонисте. Стил бечких фељтониста постао је укр-
штањем немачког романтизма и јеврејског новинарства, и у њему су 
били чудновато спојени једно прилично отужно „чувствовање“ и једна 
прилично неукусна праскавост. Држећи се тог обрасца, Јовановић је 
добио један стил претрпан новинарским фразама – сасвим лажнога 
тона, више разметљив него духовит, више бомбаст него речит.

У својим естетичким и критичким студијама, које су биле високо 
цењене, Јовановић је био следбеник старе немачке естетике, апстрактне 
и формалне. Целога је века расправљао нешто о трагичној кривици, а 
није успео да постане јасан ни себи ни другима. Имао је пуну главу 
правила како ваља писати драме и приповетке, покушавао да их по 
њима и пише, и добијао драме и приповетке које, чудноватим начином, 
нису биле ни мало добре. Поред свега свог знања естетике, он се стално 
претурао у својим књижевним оценама. Узимао је озбиљно песнички 
дар Андре Гавриловића, с великом хвалом говорио о романима Лазе 
Комарчића, писао читаве расправе о трагичној кривици у комадима 
Милоша Цветића. Као уредник Отаџбине, препунио је тај часопис 
тако слабим почетничким радовима, да је Отаџбина изгубила сваки 
глас, и морала престати.

Јовановић је био у најбољим односима са радикалном омлади-
ном око Дела. На први поглед, то је могло изгледати чудно. Људи око 
Дела били су филолози и националисти; Јовановић, са својом немачком 
естетиком и бечким стилом, изгледао је непосредни потомак високо-
учених пречанских књижевника, као Јаков Живановић, Јован Стерија 
Поповић, Милош Светић, са којима је Вук имао да се бори. Али ти 
исти филолози, који су у Недићу видели једну опасност за националну 
чистоту наше књижевности, нису зазирали ни најмање од Јовановића. 
Овај је био ушао у њихову котерију – и то објашњује све.

Недић је напао Јовановића због његове приступне академске 
беседе о индијској драми. Недић је замерао Јовановићу да је говорио о 
индијској драми без знања санскрита, дакле из друге руке – а из друге 
руке могу се, понекад, писати популарни чланци за часописе, али не 
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и стручне расправе за једну академију наука. Недић се љутио на нашу 
Академију што је Јовановићеву расправу примила, и тврдио да тако 
шта не би било могуће „ни у Лумиру, или ином каквом чешком књи-
жевном сполеку“.

Сиромах Јовановић био је изненађен и запрепашћен, када је ви-
део какву је оштру покуду навукао на себе због једне расправе за коју 
је био сигуран да ће, већ због своје егзотичне теме, изазвати опште 
дивљење. На оскудицу своје научничке стручности није ни помишљао. 
Та се стручност није тада тако строго изискивала – и он је наивно мис-
лио да он који је био у Индији и кога је цео Београд звао „Бомбајски“ – 
има права говорити о свему што се тиче Индије, па и о индијској драми.

Он је покушао да се брани, али Недић га је тако стегао да није мо-
гао мрднути. Недић је, као сви велики полемичари, умео да усредсреди 
дискусију на једну тачку, и то ону која је за његова противника била 
најнеповољнија. Он се није давао одвући на друга споредна питања. 
Забадава се Јовановић бранио да он није говорио о индијској драми, 
него само бацао поглед на њу – и да га се она сама није тицала, него га 
се тицао њен утицај на грчку трагедију... На све ово Недић је одговарао 
да је Јовановић ипак говорио о индијској драми, а то није смео чинити – 
бар не у академији наука – без знања санскрита. Он је толико понављао 
и толико подвлачио Јовановићево незнање санскрита, да је Јовановић, 
велики естетичар и путописац, изгубио бар за тренутак своју дота-
дашњу књижевну физиономију, и претворио се у једнога господина 
чија је сва карактеристика у томе што не зна санскрит.

14.

После престанка Српског прегледа, Недић је почео спремати нову 
збирку књижевних критика. Њему је све теже ишло писање. Његова 
је болест узимала маха, и он је све чешће имао оне нападе који су 
га остављали изломљена и без потребне прибраности за рад. Нова 
збирка његових критика, под именом Новији српски писци, објавље-
на је тек 1901. Ту су биле расправе о Љубомиру Ненадовићу, Милану 
Милићевићу, Милораду Шапчанину, и о књижевној критици уопште.
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Љубомир Ненадовић био је дидактичан писац као Доситије, пун 
добрих савета, и практичне мудрости. Писао је и у прози и у стихо-
вима – и његови стихови јако су личили на његову прозу. Његове су 
поуке имале много мање филозофске подлоге и много мање моралне 
дубине него Доситијеве, али Ненадовић је и поред тога, захваљујући 
својој просветитељској онкцији, био у своје време много читан и вољен. 
Имао је много духовне ведрине и хумора, и био изврстан у причању 
анегдота. Од свих његових списа најомиљенији су били његови путо-
писи, који, истина, нису особито живописни, али су надахнути правим 
туристичким расположењем, које је тако лепа ствар. Последњих година 
свога живота, повучен у Ваљево, он је представљао једног особењака, 
шаљивца и филозофа, код кога се није знало кад је озбиљан, а када се 
шали, и у чијој се настраности требало да крије врло много мудрости.

Недић је видео у Ненадовићу једног старог дидактичног пис-
ца Доситијеве школе, који истина нема велике оригиналности мисли, 
нити један књижевни дар првога реда, али који искрено воли свој на-
род, искрено верује у моћ просвете, и врши свој просветитељски позив 
с таквом добром вољом и простосрдачношћу, да мора бити симпати-
чан не само као књижевник него и као човек... Нема тога књижевног 
рода који једна душа добра и блага не може учинити пријатним; она 
је у стању дати извесну драж чак и тако сувим стварима као што су 
поучни стихови. У сваком случају, Недић је више волео једног искреног 
дидактичара као што је био Ненадовић, који је у своја „нравоученија“ 
унео сву своју душу, него једног неискреног лиричара као Змај, који је 
своје љубавне стихове више певао духом него срцем.

Мени лично навек је изгледало да је Недић прецењивао доброту 
и душевност Ненадовићеву. Код тога просветитеља налази се на дну 
карактера једна неизлечива неозбиљност. Поред свега свог филозофи-
сања и моралисања, Ненадовић је био лишен широке људске симпатије, 
био лишен дубине осећања и дубине уверења. У његову погледу на свет 
било је нечега равнодушно разочараног, а у његовој духовитости не-
чега неосетљиво безбрижног. То је био један лакомислен егоист, налик 
на француског баснописца Лафонтена, који је исто тако био мешавина 
доброћудности и сувоће, наивности и разочараности.
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Милорад Шапчанин имао је у својим расплинутим приповет-
кама и у својим натегнутим стиховима пријатан присан тон. Волео је 
да прича, и имао, премда не много, и хумора, и опажања, и осећања. 
Уживао је у природи, али на књишко-идилички начин. Давао је опи-
се старога Београда, паланачког живота, фрушкогорских манастира 
– описе фамилијарно-реалистичке, са једном хумористички ситном 
тачношћу, врло топле и срдачне. У његовим стиховима, које је називао 
Жубори и вихори, било је „жубора“, али не и „вихора“ – било је присне, 
благе осећајности, с оном неодређеном чежњом и туговањем дечака у 
доба сазревања – али великих бајронских страсти није било. Песничке 
дикције није имао ни мало; иначе би могао постати нешто налик на 
оне мале фамилијарне лиричаре какве су Енглези имали с почетка XIX 
века. Он је волео да буде песник, сматрао да је песник сасвим друкчији 
него остали свет, носио косу и везивао кравату као најбујнији немачки 
романтичари. Али сав тај песнички романтизам спајао се код њега с 
јаким моралним оптимизмом и с великим осећањем друштвене при-
стојности. Песник и „буржоа“ у исто време, он је био врло подесан 
писац за породице и за маловарошку публику.

У оцени Шапчанина Недић је био врло попустљив. Он је налазио 
да су осећања Шапчанинова, сама по себи, лажна, али му се, с друге 
стране, чинило да је у тим лажним осећањима Шапчанин сасвим ис-
крен. Ово, на први поглед, изгледа чудновато. Како се може говорити 
о осећањима која су по себи лажна, а искрена по ономе који их осећа 

– када осећања не постоје ван онога ко их осећа... Истинитост осећања 
лежи у њиховој искрености – и зато тај појам осећања једновремено 
и лажних и искрених који је Недић створио, тешко се може схватити. 
Говорећи о осећањима која су по себи лажна, Недић је јамачно мис-
лио на она осећања којима одговара једно нетачно, неискусно, наивно 
мишљење о свету и животу. У једном примеру из Шапчанинових пе-
сама, који Недић наводи, види се, доиста, једно сасвим искрено ус-
хићавање сеоском чистотом и чедношћу, које претпоставља сасвим 
нереалистичко схватање села, пуно оптимистичких обмана, наивно, 
идилично и, у том смислу, лажно. Ова расправа о Шапчанину врло је 
карактеристична за Недића. Она показује да је Недић волео не само 
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„романтично“ и „сентиментално“, него чак и „наивно”. Он је знао шта 
све има неискуснога и лажнога у „наивноме”, али ипак његову чару 
није могао да одоли. Он је имао извесну мекоту и благост осећања коју 
нико не би очекивао од једног тако оштрог и безобзирног критичара.

О Милану Милићевићу Недић је написао једну од својих најо-
штријих критика, која је начинила исто тако јак утисак као и она ранија 
критика о Змају. Милићевић је био један скупљач из Вукове школе, који 
је писао врло чистим српским језиком, са великим обиљем народних 
израза, и са једним реченичним склопом у коме није било ни германи-
зама ни галицизама. Ради ових добрих страна, његову се писању морају 
опростити извесна сељачка пренемагања, која су постала честа нарочито 
у његовим познијим списима, када је Милићевић, размажен хвалама, по-
чео претеривати чистотом свог српског језика. Филолошка критика била 
је прогласила Милићевића за једнога од наших највећих књижевника. 
Недић је доказивао да Милићевић, строго узимајући, и није књижевник, 
као што ни Змај, строго узимајући, није био песник. Милићевића је цео 
свет хвалио као књижевника; међутим, нико није знао да каже у коме се 
књижевном роду он одликовао. Он је писао о свему, и опет био без свога 
књижевног рода. Чистој књижевности могао је најпре припадати по 
својим историјским биографијама и својим приповеткама. Али његове 
биографије, управо, и нису биографије него збирке анегдота, састављене 
од једног скупљача без праве књижевне спреме, који се код великих људи 
више интересује за њихове мале него за њихове велике особине. У тим 
се биографијама налази пуно занимљивих ситница, али јасна и потпуна 
слика појединих историјских личности никада се из њих не издваја – и 
неки пут та историјска причања јако личе на историјска преклапања. 
Његове приповетке јесу махом истинити доживљаји, испричани више 
или мање онако како су се десили, без икакве уметничке обраде; као у 
историји, тако ни у приповеци, Милићевић није био у стању изићи из 
оквира анегдоте. Али и у историји и у приповеци Милићевићев је језик 
био изврстан, тако да су његове ствари, и данас још, поред све мршаво-
сти своје садржине, пријатне за читање.

Говорећи о Змају, Недић је унео више јасноће у наше појмове о 
лирској поезији. Исто тако, говорећи о Милићевићу, Недић је повукао 
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оштрију и сигурнију разлику него што се дотле чинило, између јези-
ковне и књижевне вредности једнога писца. Али, као год што је пре-
терао код Змаја, кога је свео на ранг стихотворца, тако је претерао и 
код Милићевића, кога је свео на ранг надрикњиге, и коме није одао 
довољно хвале за његов рад ван књижевности, за велики скупљачки 
посао који је свршио, и за његов чист и леп српски језик.

15.

Расправа о „књижевној критици” била је критичарска исповест 
Недићева. Он је ту изложио какав је критичар желео да буде. Желео је 
да буде критичар-портретист, који из књижевних дела извлачи слику 
њихова писца. По његову мишљењу, сваки је књижевник имао две лич-
ности: једну реалну, која се види у његову свакодневном животу – другу, 
која се огледа у његову књижевном делу, и која би се могла назвати њего-
вом идеалном личношћу. Те две личности не стоје у тешњој вези једна с 
другом. У тренутку уметничког стварања књижевник није онакав какав 
је у својим обичним тренуцима. Критичар-портретист не мора много 
проучавати приватни живот пишчев; пишчева идеална личност, једина 
која се критичара тиче, оставила је трага само у његовим списима. У овој 
идеалној личности Недић је држао да се може наћи извесно јединство 
карактера, и да се она може свести на једну или две основне особине, из 
које се све остале даду извести дедуктивним путем. Та строго логичка 
метода имала је много дражи за Недића, као професора логике.

Ја сам Недића виђао врло често за то време док је спремао своје 
расправе о новијим писцима, и могао сам пратити све фазе кроз које 
су његове расправе пролазиле од прве замисли па до коначне израде. 
Недић је полазио од извесних непосредних утисака, који су били живи, 
али фрагментарни, налик на парчета разбијене слике, која је ваљало 
саставити у једно. Он је давао себи грдна труда да између тих невеза-
них утисака васпостави логичко јединство. Он је толико полагао на 
логичко јединство, да је ради њега био готов жртвовати оне утиске који 
се с осталима нису довољно слагали. Више је волео портрет сирома-
шан карактеристичним појединостима, али с потпуним унутрашњим 
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јединством, него портрет обилан карактеристичним појединостима, 
али набацан и несређен. Он је све потчињавао јединству карактера, 
као што су француски трагичари класичног доба све потчињавали 
јединству места, времена, и радње. То је била тиранија логике над ис-
тином и стварношћу.

Што је најбоље у Недићевим критикама, то нису његове логичке 
конструкције. Те конструкције, и онда када су с највећом вештином 
изведене као код Тена и Фагеа, имају у себи нечега произвољног и на-
тегнутог. Код Недића оне су изгледале утолико више произвољне и 
натегнуте, што он није имао књижевну мајсторију Тена и Фагеа. Осим 
тога, он је тражио јединство карактера код наших писаца, чије књижев-
не и моралне особине, као код свих писаца једне младе књижевности и 
једног младог народа, нису још израђене, налазе се, тако рећи, у стању 
развијања, имају у себи нечега флуидног, неодређеног и противуречног.

Што је у Недићевим критикама најбоље, то су они први утисци 
који су му служили као полазна тачка. Он је имао главну способност 
доброг критичара – способност да осети оног писца о коме пише. 
Ниједан наш критичар пре њега, чак ни Андра Николић ни Светислав 
Вуловић, није имао тако развијену осетљивост: то је први наш крити-
чар који је писао са својим нервима. Али његова је осетљивост била 
кратка, истрзана, нерегулисана. Он није осећао целога писца са свим 
његовим особинама, у свој сложености његова карактера. Осећао га 
је само делимично – и то делимично осећање било је сувише јако, са 
нечим болесно претераним. Оно што би осетио, осетио би тако силно 
да би био сав уздрман и заљуљан у своме суду. У свима његовим оце-
нама има претеривања: оно што је ухватио код једнога писца, доиста 
је постојало код њега, али је било истргнуто из скупа његових осталих 
особина, и онда истакнуто и осветљено као да би било, ако не њего-
ва једина, а оно његова главна и основна особина. Критичар осетљив, 
али с великом нервном узнемиреношћу, он није имао широку и мирну 
осетљивост оних критичара код којих писац оставља као на фотограф-
ској плочи цео свој лик, нити прецизну и уравнотежену осетљивост 
оних критичара који суде, истина, на основу утисака, али се чувају да их 
ниједан утисак не повуче сувише на своју страну. Ипак зато, Недићева 
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заслуга остаје да је код нас био први критичар импресионист, у једно 
време када је то код нас била нова ствар, на коју је званична критика 
гледала као на јерес.

Што се тиче спољашњег облика Недићевих критика, он није 
био особито сјајан. Недић није био обдарен стилист. Нервозан и раз-
дражљив, он је могао, нарочито у нападу, наћи јаку реч која је остајала 
у сећању – нпр. да су Костићеве песме испеване „на мамурлук”, да је 
Милан Јовановић „начитан и напутован човек“, да Милићевић, који 
је исту ствар, по неколико пута, у разним облицима, давао – врши 
књижевна претакања, итд. Иначе, речник је Недићев био сиромашан, 
вештина развијања мала; у целом начину писања, било је нечега истр-
заног и згрченог. Његова реченица, логички добро склопљена али не 
и музички, изгледала је тешка, и тек у полемици добијала је живљег 
покрета. Његов стил био је више професорски него уметнички – јасан 
и правилан, али без ичега нарочито оригиналног. Он је највише вредео 
својим моралним тоном. У томе је стилу био један нагласак дубоког 
уверења и мушке озбиљности као код енглеских беседника; осећало се 
да је то стил једнога човека коме је до ствари а не до ефекта, и који је 
готов да легне сав за оно што каже. Код нас је било критичара са много 
више стила од Недића, али ниједан од њих није имао тај демостенски 
нагласак који је Недић имао. Читаоци су тај нагласак осетили – и зато је 
Недић добио врло велики ауторитет, и поред све повике коју су његови 
противници били дигли на њега.

16.

Од како сам познао Недића 1894, ја сам га виђао стално све до 
његове смрти 1902. За тих осам година нашега познанства разговарали 
смо о свему и свачему. О политици говорио је врло ретко; о филозо-
фији, која му је била струка, само узгред; о чему је говорио увек, кад 
год смо се видели, и то с једним интересовањем које није никако по-
пуштало, то је о књижевности.

Од страних књижевности, француска му се мало допадала. 
Изгледало му је да у њој има више вештине него надахнућа, и да је 
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књижевни језик француски толико преизрађен, да је изгубио сву кре-
пост и свежину. Таква једна фина али малокрвна књижевност није 
одговарала његову укусу.

Немачка књижевност била му је много милија. Он је у њој најви-
ше волео лирску поезију због њене меке осећајности и нежне сете. Од 
Гетеових ствари највише је ценио Вертера, Маргаритину историју у првом 
Фаусту, и поједине песме. Код Шилера претпостављао је баладе трагедија-
ма. Хајнеову Књигу песама волео је јако, али још више његов спев Свверно 
море. Од Лесинга марио је само Мину Барнхелмову. Од мањих писаца по-
мињао је с хвалом Клајста, Хофмана и Рикерта. Из овога изилази јасно да 
је Недић у немачкој књижевности волео највише оно што се зове Gemüt.

Али књижевност која му се првенствено допадала, није била 
књижевност немачка него енглеска. Недић је био наш први и највећи 
англоман. У француској књижевности, по његову мишљењу, није било 
довољно надахнућа, а у немачкој није било довољно вештине: енглеска 
је књижевност имала и једнога и другога. Она је била достигла висок 
ступањ уметничке културе и опет задржала доста од сирове снаге при-
митивних књижевности, као год што је и сам енглески народ, поред 
свега свог варошког живота, задржао сељачко здравље и једрину.

Интересантно је да се, у енглеској књижевности, Недић није 
много интересовао за лирске песнике, којима је она нарочито богата. 
Управо, од енглеских лиричара, он је наводио чешће само двојицу – 
Бернса и Бајрона. Изгледа да су, у лирици, Немци, као мекши и осећај-
нији, били ближи Недићу него Енглези. Од енглеских писаца (рачу-
најући међу њих и америчке), он је готово највише волео фантастичне 
писце као По, Де Квинси, Хоторн, итд., који су осећали поезију бајке, 
писали као у полусну, били тајанствено језиви. Такви писци дејствују 
као једна врста књижевног опијума. Код англосаксонске расе укус је 
за тим опијумом јако развијен – и Недић га је био примио читајући 
енглеску књижевност, иако је сам припадао једној сасвим друкчијој 
раси. После ових фантастичних писаца Недић се најрадије бавио ста-
рим енглеским реалистима, почињући са Филдингом а свршујући са 
Текерејем. Он је волео њихов реализам поглавито стога што је био 
реализам сентименталан, у коме тачност опажања и описивања није 
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искључивала извесну нежност осећања. Као што је осећао немачки 
Gemüt, тако је осећао и енглески хумор. Он је писао: „Хумор је ствар 
срца, не само памети. То је благ осмејак, као кад се смејемо манама и 
слабостима пријатеља, које, ипак зато, волимо... То је прави хумор, што 
у свему, у слабостима људским, и недостацима наше природе, налази 
ону опште човечанску жицу, и гледа на њих милосним очима љубави.“ 
Код енглеских реалиста, реализам је био зачињен са много таквог ху-
мора – и тај њихов хумор, иако само зачин, допадао се Недићу много 
више него њихов реализам. Уопште, реализам сам за себе, без осећања 

– хладан као код Флобера, или бруталан као код Золе – није имао ничега 
привлачнога за Недића. Ако је он, међу нашим реалистима, стављао на 
прво место Стевана Сремца, то је било поглавито стога што је Сремац 
био реалист на енглески начин, имао реализам простосрдачан и до-
броћудан, разведрен хумором и разблажен сентименталношћу.

17.

Међу енглеским књижевницима Недић је имао неколико вели-
ких љубави за цео живот. Ти књижевници које је непрестано прели-
ставао, и који су му били последња разонода и утеха у дугим и мучним 
болесничким годинама, били су ови.

Пре свих других Шекспир. Као сваки англоман, Недић је обожавао 
Шекспира, као највећег песника свих времена и свих народа. Од његових 
великих трагедија волео је нарочито Хамлета; био пријемљив за роман-
тизам његових историјских трагедија, а још више за лиризам његових 
комедија – и усхићавао е његовим сонетима. У својој тако многострукој 
природи, Шекспир има читаву једну страну осећајну, нежну, меку, сетну, 
болну, и готово женску. Ту страну Недић је волео поглавито код њега.

После Шекспира треба одмах поменути ова три писца из XVIII 
века: Филдинга, Стерна и Гибона. Филдинг је био за Недића највећи 
приповедач, Стерн највећи хуморист, а Гибон највећи историчар.

Код Филдингова великог романа Тома Џонса, Недић је хвалио 
изврсну композицију, вештину у индивидуалисању карактера, и две 
личности – Сквајра Вестерна и Патриџа – оцртане са Шекспировом 
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ширином и рељефом, а са Сервантесовим сувим хумором. Филдинг је 
био један од најјачих темперамената енглеске књижевности, опомињао 
на стару „веселу Енглеску“ пре пуританске револуције, која је имала 
у себи нечега фалстафовског, била пуна доброг здравља и духовне ве-
дрине, и скоро сасвим лишена моралног стида. Сва та сангвинична 
бујност била је код Филдинга ублажена и умерена просветитељском 
филозофијом XVIII века, и није изгледала онако распасана и брутална 
као код Шекспирових савременика. Та смеса примитивности и ци-
вилизације, бујних страсти и мудре разумности, изгледала је Недићу 
главна и најбоља одлика целе енглеске књижевности.

Стерн је био спојна тачка између прве и друге половине 
XVIII века, између доба Волтерова, цинички интелектуалног, и доба 
Русовљева, сањалачки осећајног. Стерн је био сентименталан, али на 
ироничан начин – у исто време, и нежан и развратан – лак на сузи и 
опет зато са нечим сувим и себичним у свом карактеру. Недић, који је 
био врло интелигентан, а волео сентименталисање, морао је уживати 
у оваквој једној осећајности на интелектуално ироничној основи, као 
сви они који воле мекше осећаје, а боје се да не изгледају смешни.

Гибон је био велики историописац по томе што је неколико 
векова пропадања римске царевине умео да збије у једну добро рас-
поређену и панорамски прегледну нарацију, у којој стил није губио 
ниједног тренутка своју лаку и пријатну течност. Недић је много држао 
на логички склоп књижевних састава, и дивио се Гибоновој историји, 
где је логички склоп био добио монументалне размере. Поред Гибона 
писца има и Гибон човек, који није мање интересантан: један скептик 
и егоист, али лепо васпитан и добро уравнотежен, са једним углађеним 
цинизмом и потуљеном иронијом. Али Недић је обраћао пажњу само 
на Гибона писца, а не и на Гибона човека.

После ова три писца од којих је свакога у његовој врсти стављао 
на прво место, Недић се највише интересовао за Свифта, доктора 
Џонсона и Карлајла. На први поглед може изгледати чудновато да се 
Џонатан Свифт налази међу Недићевим књижевним симпатијама. 
Дивљина Свифтове сатире, беснило његове мржње, његова патолош-
ка гадљивост према човеку и свему што је људско, грозотни реализам 
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његових мизантропских снова и алегорија, који опомиње на једног 
Дантеа безбожног и прозаичног, све су то биле ствари које су мало 
одговарале Недићеву укусу. И, у истини, те се ствари нису ни допада-
ле Недићу, бар не на првом месту. Он је код Свифта ценио поглавито 
писца – ценио његов крепак идиоматичан језик, његов прост попула-
ран стил, његову вештину да са речником обичног човека буде речит 
и изразит. Иако противник филолога и филолошке критике, Недић је 
имао осећање језика, волео писце чији је језик, у књижевном облику, 
задржао сву свежину и једрину народног говора. Он је замерао фи-
лолозима да право осећање језика немају, да они знају само правила 
језика, а то је нешто сасвим друго. Да ли су ти филолози с којима је 
Недић ратовао, осећали језик, друго је питање; главно је да га је Недић 
осећао – и то осећао не само наш језик, него, за једног странца, доиста 
у знатној мери, тако исто осећао немачки и енглески језик. И зато када 
је нашао у Свифту једног мајстора енглеског језика, он се толико за-
грејао за тога писца, да је набавио његова скупљена дела и прочитао их 
скоро сва, чак и његове политичке чланке, који данас могу имати само 
још историјског интереса. Ја сам му једном донео један свој превод из 
Свифта; он је одмах запазио једну реч, и рекао: „Да је Свифт писао на 
српском, никада не би ту реч употребио; то није рђаво српски, али није 
онај српски језик који одговара Свифтову енглеском.“

Доктор Џонсон, ако не својим списима, а оно својим разговорима 
које је забележио Босвел, забављао је Недића бескрајно. Џонсон није мо-
гао да разговара а да не полемише, а полемисао је тако као да се песнича. 
Медвеђе нарави, мрзовољан и набусит, са нечим масивним у свом писању 
и разлагању, духовит човек и велики дијалектичар по појмовима једног 
народа морнара и спортиста као што су Енглези, Џонсон је био страховито 
опасан у полемикама: онај с киме би се дохватио, био је сигуран да ће оста-
ти онесвешћен на земљи. И сам полемичар, Недић је уживао у оваквом 
атлету полемике, и опраштао му све незграпности ради оног снажног и 
вештог ударца којим је за трен ока обарао свога противника.

Сентиментални консервативац, који се осећао нелагодно у 
садашњости и туговао за прошлошћу, Карлајл је био сродна душа 
са Недићем, који је такође осећао извесне чежње за старим добрим 
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временима. Као полемичар, Карлајл је имао једну нарочиту вештину 
– вештину понављања и наглашавања; нико није умео, по Недићевим 
речима, тако да „заинтачи“ као Карлајл. Кад би имао некоме нешто да 
приговори, он с тиме није више престајао; то је постајало један припев, 
који се на свакој страни понављао. Та рђава нарав и тај свађалачки на-
чин допадали су се Недићу. Он је више марио људе накриво насађене 
и кавгаџије, него људе исправне, питоме и помирљиве. У својим исто-
ријским списима Карлајл је пре свега био велики хуморист. Сва наша 
велика историјска дела и догађаји њему су изгледали жалосно смешни, 
јер он се једнако питао како они изгледају са гледишта вечности. Он 
је осећао сву таштину и пролазност људскога рада иа земљи – и то 
га је жалостило. С друге стране, глупа напућеност човекова, његови 
напори да представља нешто у овом свету феномена где ништа нема 
значаја, изгледали су Карлајлу неисказано смешни – и он је стога имао 
у писању историје један нарочити тон, полу елегичан а полу подругљив, 
прави тон хумориста, који се Недићу, великом љубитељу хумора, мо-
рао допасти. Најзад, Недић је ценио Карлајла и као стилиста, иако је 
Карлајлов стил био сасвим друкчији него Свифтов. Свифтов је стил 
био прост и природан, Карлајлов високо песнички. Рембрант енглеске 
прозе, Карлајл је у својим историјским описима све остављао у сенци, 
осим појединих физиономија и појединих сцена које су избијале из тих 
тамних дубина, као огњем осветљене...

Енглеска је проза навек падала или у Свифтову крајност, и била 
пословна као један банкарски извештај – или у Карлајлову крајност, и 
била лирична као једна песма. Енглеска проза није нашла златну сре-
дину француске прозе, која није ни сувише прозаична ни сувише по-
етична, и која уме да буде лепа, а опет да остане проза. Недић је имао, 
у погледу прозе, енглески укус, и сматрао Свифта и Карлајла као две 
највише тачке до којих се у прози може доћи.

Као код Свифта и код Гибона, тако и код Карлајла, Недић се 
бавио поглавито писцем, а не човеком. Карлајл је, међутим, баш као 
човек био интересантан. Он је имао развијен унутрашњи живот са 
трагичним кризама као Паскал; у Sartor Resartus-у, тој исповести својих 
младићских сумњи и очајања, он изгледа растргнут и изломљен, као 
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да су га на ченгеле метали. Али морални случај Карлајлов није много 
занимао Недића.

Најзад, у овом списку књижевних симпатија Недићевих, треба 
безусловно поменути и једнога од мањих писаца – то је Валтер Беџхот, 
један есејист из XIX века, који је писао о енглеском уставу и енгле-
ским банкама, о енглеским књижевницима и енглеским политичарима. 
Беџхот није био систематичан мислилац, давао је само своје опаске, али 
те су опаске биле и тачне и оригиналне. Он је у неким стварима први 
ухватио онај основни, главни факт, који после објашњује све остало. 
Његове расправе, иако писане без већих претенсија, као проматрања 
једног дилетанта, остале су и данас од великог интереса. Такав један 
дилетант који приступа стварима без предуверења, који има духовне 
свежине и радозналости, и уме одмах да уочи шта има код њих карак-
теристичнога, Недић је желео и сам да буде – и Валтер Беџхот изгледао 
му је његова властита слика идеалисана.

18.

Ни у енглеској ни у немачкој књижевности Недић није марио 
оне писце који су у његово време били „најновији“. У немачкој књижев-
ности он се није интересовао за нову књижевну епоху која је настала 
са стварањем Немачке царевине; у енглеској књижевности, његово се 
интересовање заустављало од прилике око осамдесетих година про-
шлога века. Да и највећи љубитељ књижевности престане од једног 
тренутка читати нове ствари, то је сасвим обична појава. У Недићеву 
случају карактеристично је само то да је он своје неинтересовање за 
нову књижевност објашњавао опадањем књижевности уопште. Он је 
сматрао да право уметничко стварање претпоставља пре свега другога 
јако надахнуће: уметници не раде разумом него интуицијом. Међутим, 
у току времена, књижевници су постајали све свеснији; они су све 
више знали којим се средствима који ефекти могу постићи – и најзад 
се дошло до једне врсте књижевности где ништа није више спонта-
но, него срачунато, и где је хладна вештина потпуно заменила праву 
страст и праву машту. Недићу је изгледало да се књижевност стала 
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фабриковати као вино; ни код једног књижевника не осећа се више 
њен прави, природни укус. Знање, вештина, култура убили су књижев-
ност, као што је машинска производња убила уметност старих ручних 
радова. У овом гледишту на књижевност има нечега што опомиње на 
Раскина, који је, истина у другом реду идеја, дошао до истог закључка, 
да данашње време не ствара повољне прилике за развитак уметности. 
Када је говорио о књижевности прављеној из главе, Недић је имао по-
главито на уму француске парнасовце, чија је уметност била сувише 
хладна и правилна, и француске натуралисте, код којих је надахнуће 
било замењено документовањем, и који су писали романе „на основу 
факата“, као што се расправе пишу. После Недићеве смрти, интуицији 
је почела опет да скаче цена, и у књижевности обладао један мање ин-
телектуалан начин писања, са већим давањем маха слободном заносу 
и подсвесној осећајности. Али онда се видело да је интуицију, када 
једном постане мода, могућно ,,симулирати“ као све друго – и да књи-
жевност која се на тај начин добива, није ништа мање „фабрикована“ 
него она књижевност из главе на коју се Недић јадао.

Када се пређу редом све књижевне симпатије Недићеве, пада у 
очи да је Недић волео писце који су имали Gemüt-а, хумора, фантазије, 
а није волео оне који су имали психолошке анализе, самопроматрања, 
развијеног унутрашњег живота. Француска књижевност, која је дала 
већи број психолога и моралиста него иједна друга, била је баш она 
међу великим светским књижевностима која га је најслабије при-
влачила. У немачкој књижевности највећи психолог и моралист био 
је Гете, али код Гетеа Недић није волео психолога и моралиста него 
сентименталног љубавника и складног лиричара. Он је радо читао 
Вертера, а не Вилхелма Мајстера; заустављао се у целом Фаусту само 
на Маргаритиној историји, и тај спев, узет у својој целини, са својим 
скривеним филозофским смислом и својим симболизмом, није га на-
рочито интересовао. Филозоф Артур Шопенхауер био је, истина, један 
од његових омиљених писаца, али и Шопенхауер био је привукао ње-
гову пажњу више као човек и као писац него као филозоф. То је била 
једна интересантна личност, један мрзовољан особењак једноставног 
несавитљива карактера, са необично чврстим и стаменим начином 



111

писања, и са необично чистим и једрим немачким језиком, коме се 
Недић стално дивио као и Свифтову енглеском језику... У енглеској 
књижевности, исто тако, Недић је код Карлајла волео и песника и ху-
мориста и полемичара, само не моралиста; овога је оставио на страну, 
и мало водио рачуна о томе да је Карлајл био „највећа морална сна-
га“ свога времена. Џорџ Елиот, која је у енглески роман уносила више 
психолошких проматрања и студије моралних проблема него њени 
претходници, није се никада чинила Недићу вредна нарочите пажње; 
он је прочитао два три њена романа, и није осећао потребе да их чита 
наново, као што је читао романе Дикенсове и Текерејеве. Мередитов 
психолошки роман и Браунингову филозофску поезију није тако рећи 
ни приметио, иако је књижевност Викторијина доба био сву прокрста-
рио. Он није престајао са хвалама када би било речи о фантастичном 
америчком приповедачу Хоторну, чији романи изгледају нешто између 
јаве и сна; међутим, највећи амерички моралист, који је уз то био и 
сјајан писац, Емерсон, није му казивао скоро ништа.

Ово неинтересовање за психологе и моралисте пада тим више 
у очи што је Недић, као професор филозофије, целим својим образо-
вањем био првенствено упућен баш на моралисте и психологе. Али, 
филозоф по образовању, Недић није био филозоф и по темпераменту. 
Он није имао укус самопроматрања и унутрашњег живота, није осећао 
моралне проблеме као питања своје властите савести. У опште он је мало 
живео у себи самоме. Као млад човек осећао је „сласт живота”; волео 
друштво, вино, и жене. Када је ушао у књижевност, одмах је показао 
једну борбеност и активност која није ништа мање сведочила о њего-
вој животној енергији него тај весели живот који је раније водио. Људи 
са развијеним унутрашњим животом нису ни толико ведри ни толико 
активни ни толико сластвени. Они воле мир и самоћу, и имају једну 
жалосну, аскетску црту карактера. Колика је била животна снага код 
Недића, види се по томе што је ни његова дуга опака болест није могла 
сломити. Када би му дошли болови, он би се сав повио, истезао, и кршио 
руке, али то је било само за тренутак; чим би бол попустио, Недић се 
повраћао, био опет оран за шалу и разговор. Он је писао до последњега 
часа, и његове најпознатије критике, нпр. она на Милету Јакшића, не 
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изостају ни по живости тона ни по снази напада иза његових првих 
критика. Ни највећи бол није могао разбудити унутрашњи живот у њему. 
Он је, истина, проучавао Шопенхауера и нагињао песимизму, али његов 
песимизам није био врло дубок. Песимизам је задовољавао његове ро-
мантичарске потребе разнежавања и туговања; то је било једно естетско 
уживање мало горче врсте коме се од времена на време предавао; то није 
било његово стално душевно расположење. Он је био природа жива и 
активна, више створена за друштвени рад и борбу, него за одвајање од 
света и повлачење у себе самога. Често бива да људи од акције који живе 
бурним животом, воле у књижевности осећајност и сањарије; Наполеон, 
на пример, радо је читао Вертера. Мирни филозофи који живе у чи-
стом проматрању, воле, на против, реалистичке описе људске природе, 
цинизам и бруталност. Ово правило потврђује се потпуно на Недићеву 
примеру.

19.

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.

Недић се није поводио за модом, него судио по свом личном 
утиску. У нашој књижевности он је најжешће напао баш оне писце 
који су били у моди, или имали велики глас – као Змаја, Лазу Костића, 
Милана Милићевића, Милана Јовановића. Његов напад био је уопште 
прва неповољна оцена о тим писцима, и публика је била њоме изне-
нађена и саблажњена.

Недићу се дешавало да једне писце прехвали а друге прекуди, 
али му се није дешавало, или му се бар дешавало посве ретко, да рђава 
писца узме за доброг. Он је умео да распозна лажни бисер од право-
га. У нашој књижевности он је изврсно осећао оно што је површно, 
оно што је лажно, оно што је настрано. Он је први обелоданио науч-
ничко и књижевничко полутанство Милана Милићевића и Милана 
Јовановића, први обелоданио недовољну песничку искреност и дубину 
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Змајеву, први обелоданио све што је било претеранога и неозбиљнога 
у усиљеној генијалности Лазе Костића. Он је исто тако осећао сваки 
педантизам, јер у педантизму има и површности и лажности и настра-
ности. Он је први обелоданио педантизам филолошке критике и одмах 
повео рат с њоме.

Овакву самосталност и сигурност укуса имају само критичари 
од најбољег и најчистијег соја – и зато Недић иде у њихов ред, поред 
свих својих једностраности и ускости.

Његов утицај у нашој књижевности био је неоспоран. Његови 
судови, истина, нису се сви одржали. Он је покушао да поједине наше 
писце који су му изгледали потцењени, подигне на виши ранг, али ни с 
једним од тих писаца није био срећне руке. Ни Јован Илић ни Каћански 
ни Шапчанин не стављају се данас у књижевној историји на онако 
високо место на какво их је Недић стављао. Али, ако његове похвале 
нису имале трајног дејства, имале су га његове покуде. Он је из основе 
променио опште мишљење о Лази Костићу, о Милану Милићевићу, о 
Милану Јовановићу. Што се тиче Змаја, он није успео наметнути све-
ту своје гледиште да је Змај само стихотворац, али је једном за свагда 
учинио крај обожавању Змаја. После његове критике није се више ве-
ровало да је Змај наш највећи песник, па се чак јавила сумња да ли је 
он уопште велики песник. Најтрајнијег и најважнијег успеха имао је 
Недић у својој борби противу филолошке критике. С овом је свршио 
једном за свагда. После њега постало је јасно да је филолошко и исто-
ријско познавање књижевности једна ствар, а оцена књижевних дела 
друга – и да професори српског језика не морају бити добри критичари. 
Недић је прокрчио пут новој школи критичара који нису били фило-
лози, прокрчио пут Богдану Поповићу и Јовану Скерлићу.

Он остаје у нас јединствен пример књижевног борца који обара 
стара гледишта и поставља нова. Он се није бојао никаквих ауторитета 
и смео да нападне највећа књижевна имена свога доба. У препиркама 
које је изазвао, смео је да стоји сам противу целога света. Он није имао 
уза се никакве котерије, и оно неколико личних пријатеља који су ишли 
с њиме, нису му били од велике помоћи. Он ће вероватно остати за-
памћен у том ставу борца, као један пусти витез или мускетар критике, 
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који је у нашу књижевност упао изнебуха, заметнуо кавгу на све стране, 
и с неколико хитрих удара очистио за час терен око себе.

20.

Ми који смо га познавали лично, памтићемо га као човека још 
више него као књижевника, ма да га као књижевника ценимо врло 
високо. Он је био вољен од свих оних који су ступили с њиме у ближи 
додир; имао једну личност у највећој мери привлачну. По озбиљном и 
оштром тону његових критика, многи су држали да је то човек мргодан 
и зао. Он је, међутим, био ведре и веселе нарави, волео ћаскања и заде-
вања, имао онај нарочити хумор којим се одликују људи из Подриња, 
одакле је и он био по материној страни. Његово је понашање било тако 
природно и отворено, тако без позе и резерве, какво се види само код 
једног великог господина који нема шта да крије у свом карактеру, и 
који се не снебива ни пред ким. Он је имао савршену моралну ис-
правност, са сигурним осећањем онога што је право и часно; у свакој 
ситуацији одмах налазио свој правац, и терао њиме без застајкивања 
и кривудања. Те моралне особине огледале су се у његову писању; он 
није имао ни мало страха од публике и казивао је оно што мисли без 
увијања и ублажавања. Исто је такав био и у личним односима; није се 
снебивао да каже пријатељу шта му се код њега допада, а шта не; ако 
би овај учинио какву неисправност, био је сигуран да ће му је Недић, 
чим га види, креснути у очи. Код људи који су од природе честити, а 
имају дух жив и темперамент борбен, често се налази оваква брзина 
и сигурност моралног суда. 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 кул-
туран човек. У његово време, такви су људи били код нас ретки; чак и 
код оних који су важили као најобразованији, чим би се мало загребло, 
наишло би се на геака или на ћивту. Код Недића је било друкчије: он је 
имао много финију и отменију моралну основу.

(1920)
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ПРИСТУПНО ПРЕДАВАЊЕ Г. БОГДАНА ПОПОВИЋА
ПРОФЕСОРА ВЕЛИКЕ ШКОЛЕ

 

Ако је човеку од рођења дано шта ће у животу бити, г. Богдану 
Поповићу дано је да буде професор. Прво што се тражи од 

доброг професора он има. Наиме, осећа потребу да оно што сам зна и 
другоме преда. Разлика је између једног научника и једног професора 
сва у томе: једном научнику доста је кад сам зна једну ствар; професор, 
пак, није миран док је и другоме не уносе у главу.

Али да би имао куражи да и друге на своје мисли наводи, човек 
ваља да те своје мисли сматра за сасвим истините. То, пак, сматраће 
само онда, кад оно што мисли у исто време и осећа. Његове мисли треба 
да сиђу из главе у срце. Његове мисли треба да се у веру претворе... И 
ја не знам колико је то случај са г. Поповићем, али ево где у његовом 
предавању налазим на једно место где се, доста презриво, говори о 
оним мислима које су само „логичке апстракције“...

Његови погледи на историју књижевности ново су једно све-
дочанство о његовој професорској природи. Они су сасвим супрот-
ни онима које је Тен имао. Код Тена је, као што знате, књижевност 
производ; код г. Поповића је она узрок. Код Тена, друштво ствара 
књижевност; код г. Поповиаћ обрнуто; књижевност ствара друштво. 
Код Тена су велики књижевници пасивни: они само изражавају 
средину у којој су поникли; код г. Поповића ти су велики књижевници 
страшно активни: они месе калупе у које ће ући доцнији нараштаји. 
Њихова дела, стога, код Тена имају чисто документарну вредност, а 
код г. Поповића имају још и васпитну. Г. Поповић тврди да је последња 
сврха свој књижевности та да нам развије душу, чинећи је за све више 
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ствари осетљивом. Како је он замишља, то је једна педагогија особите 
врсте, много финија и суптилнија но ова коју већ имамо. И сад, ја не 
кажем да г. Поповић нема право. Али, то је, и Тен има право. Књижевност 
је производ и узрок: како се узме... Са малим књижевницима, она је 
више производ; са великим, више узрок... И кад дође један научник, као 
Тен, који се једнако пита зашто је шта, он ће видети књижевност са оне 
стране са које је она један производ чије постање ваља објаснити; а кад 
дође један професор који воли да васпитава људе, да их упућује и води 
за руку, он ће опет видети с оне стране са које је она узрок, са које она 
нешто ствара, са које је она водиља свеколиком човечанству на његовом 
трновитом путу. Сваки ће, дакле, у њој опет себе самога видети.

Сад, једна опаска која се тиче тона г. Богдана Поповића. Он је 
врло одсечан, као што приличи једном човеку тако тврде вере. Он је, 
малчице, чак, и императиван. И после, јесте ли опазили, да г. Поповић 
никад не доказује? Он само тврди, али тако сигурно, да човек не сме 
да му не верује. Он се не препире с вама, он је према вама, па ма ко 
да сте ви, magister.  Ако му је главно да убеди своје слушаоце, тај је 
начин најбољи. Разлозима се нико никад није убедио, и то је донекле 
и право, јер сваком разлогу има противразлог. И после, човек поима 
само онај разлог који је кадар сам изнаћи. Али ако се свет не убеђује 
разлогом, чиме се убеђује? Убеђује се искреношћу. Другим речима, свет 
верује ономе за кога види да и сам верује у оно што говори. Право 
убеђење нема потребе да се доказује: оно се преноси. То је као нека 
врста хипнотизма. Ако би коме ово тврђење изгледало претерано, 
нека размисли само о томе, како ниједан говорник не може да повуче 
пубику за собом, док сам не падне у ватру.

Што се тиче стила г. Богдана Поповића, ви знате какав је он 
пре био? Кратак, лак и хитар, – стил један који је у својој окретности 
имао нечег несташног, у својој углађености нечег гиздавог, у својој 
заоштрености нечег епиграматичног; гибак бескрајно, зачеленчен 
малом пажевском перјаницом. Сад, пак, тај се стил мало изменио. 
Мало је мирнијег тока но пре, чак би се могло рећи, и монотонијег, 
али, опет, куд камо ширег, пунијег и сигурнијег! Некадашњи поток 
постао је река. То је све.
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Ако се не варам, стил је тај постао још и беседнички. То је било 
неизбежно. Сваки убеђен човек готов је бесеник. Само што је лепо 
код г. Поповића, то је што он свој беседнички полет крије, тај се полет 
никад не види у речима, него се испод њих осећа. На два, три места, г. 
Поповић је нашао начина да буде речит без великих речи и великих 
геста. То је било врло лепо.

Али, зар вам се не чини да баш зато што је тако беседнички, 
тај стил иде у прилог оном што смо рекли о професорској природи г. 
Поповића. Беседништво је дар убеђивања: коме тај дар више треба но 
једном професору?

Најзад какав је и тај задатак који је г. Поповић себи поставио, 
ступајући на некадашњу катедру Ђуре Даничића? За оне који имају 
уши да чују он га је отворено казао. Он се неће ограничити на то да 
своје ученике кљука знањем, као што је радио тај велики аскет наше 
науке о језику. Он ће се старати још да им и душу развије. То је зацело 
први професор Велике школе који се усудио тако шта рећи. И зато, ја 
који ценим кураж више свега, подносим своја најусрднија честитања 
том интересантном ментору наше омладине, интересантном зато што 
је посато ментор у годинама Телемаковим.

(1894)
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БОГДАН ПОПОВИЋ У ОДБРАНИ ЕСТЕТИКЕ

Има једна ствар коју је Г. Богдан Поповић учинио, а које по 
свој прилици ни он сам није довољно свестан. Наиме, он 

је поново повратио углед тзв. естетици, коју су наши социјалисти 
Марковићеве школе били уништили.

Седамдесетих година, Марковићева школа је увела у обичај 
омаловажавање књижевности. По мишљењу те школе, вредела је 
само наука; вера је била празноверица; књижевност, као и све друге 
уметности, само играчка за велику децу. Савршен човек био би онај 
који би могао живети и без вере и без уметности, само за науку, и само 
по науци. Такво једно створење сведено на чист ум, не би попуштало 
срцу, а не би се поводило за осећајима; оно не би радило ништа друкчије 
него из хладна рачуна, тежећи увек, и у свему, за оним што би било од 
доказане друштвене корисности.

Најпретеранијег израза овоме гледишту дао је Пера Тодоровић 
у својој преради Чернишевскове расправе о уништењу естетике. Ту се 
естетика, или тачније речено цела уметност, одбацивала као недостојна 
мислена човека, јер се од ње има само уживања, а не и користи. Ту се 
налазила и она доцније често навођена изрека, да је један кобасичар 
кориснији, па стога и заслужнији, него Шекспир.

Непосредни претходник Поповићев на катедри историје 
књижевности Светомир Николајевић, покушао је да одбрани 
књижевност од напада Марковићеве школе, али у својој одбрани 
морао се и он ставити на исто оно уско утилитаристичко гледиште на 
које и Марковићева школа, јер је то гледиште било „вјерују“ тадашње 
напредне интелигенције. Насупрот Тодоровићу, који је доказивао 
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бескорисност књижевности, Николајевић се упињао свима силама да 
баш њену корисност докаже. Наводио је као пример она књижевна 
дела у којима су биле популарисане научне истине, или проповедане 
напредне идеје, и чија је корисност била бар толико доказана колико 
и корисност једног уџбеника или једног слободоумног чланка. На 
тај начин спасавала се, ако не права, велика књижевност, а оно бар 
књижевност поучна и тенденциозна; то истина није било много, али то 
је било све што се још могло спасти са тог утилитаристичког гледишта 
које је „дух времена“ натурио Николајевићу. Код Николајевића било 
је најбоље то што је у својим расправама заборављао утилитаристичко 
гледиште, и писао понајвише о таквим књижевницима чија се 
корисност тешко дала доказати, нпр. о том истом Шекспиру кога је у 
погледу корисности Пера Тодоровић ставио испод кобасичара.

У приступном предавању које је држао као професор 
књижевности, Г. Богдан Поповић разлаже на једном месту, како 
књижевност није неозбиљна ствар која служи само за нашу забаву 
и разоноду. Књижевност је главно средство за развијање наше 
осећајности, као што је наука главно средство за развијање наше 
интелигенције. Човек без осећаја, чисто интелектуалац, не би био 
потпун. Књижевност није луксуз; она је неопходно потребна ради 
свестраности нашега духовног развитка.

Ово је било потпуно прекидање с утилитаризмом Марковићеве 
школе. Презреној естетици углед је био повраћен, и почело се говорити 
поново о неговању осећајности и васпитању укуса као и о неизбежним 
потребама културна човека. То је био као неки нови хуманизам, који 
је требао да одмени дотадашњи сувише измозгани, а недовољно 
облагорођени социјализам, социјализам Базаровљеве врсте. Млади 
људи нису се више стидели својих осећаја, него су напротив хтели 
да имају што нежније и што отменије осећаје. Наместо оног хладног 
и суровог друштвеног егоизма који се дотле величао, сада се стало 
препоручивати префињавање властите личности, па чак извесна 
слабонервност. Разуме се, за ове претераности Г. Поповић није био 
крив; свет не може да прими ништа ново а да с њиме одмах не претера.
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Колико је Г. Поповић био продро са својим идејама, видело 
се онда кад је Јован Скерлић покушао обновити и подмладити 
Марковићеву школу. Следбеник Марковићев у политици, а ученик 
Поповићев у књижевности, Скерлић је примио Поповићево гледиште 
на књижевност, али с тим додатком, да је задатак књижевности да 
негује не само осећајни живот једне одабране мањине, него и осећајни 
живот народне масе. Противу осећајна живота као таква он се није 
бунио као Марковић и Тодоровић, и уместо да тражи уништење 
естетике, он је тражио демократисање уметности.

(1929)
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БОГДАН ПОПОВИЋ
 

(Родио се децембра 1863, а умро октобра 1944. Учио се у Београду 
и Паризу. Постављен је за професора Универзитета почетком 1905. 

Основао је Српски књижевни гласник фебруара 1901.)
 

Део први

Богдан Поповић имао је једноличан живот. Чим је свршио 
школу у Београду и у Паризу, постао је професор Велике 

школе, доцније Универзитета, и остао то пуних четрдесет година. 
Његова каријера била је сва академска. Ни у том уском академском 
кругу није се отимао за почасти. Био је декан Филозофског факултета, 
али ректор Универзитета није био никада, и то зато што није хтео. У 
Академију наука изабран је преко своје воље, кад му је председништво 
Академије понуђено, он га је одбио. Осим професорскога рада он има 
само једно веће дело; то је оснивање Српскога књижевног гласника, 
коме је, као први уредник, одредио правац за дуги низ година. Његов 
живот не треба гледати споља, него изнутра. Он је био од оних људи 
који живе поглавито у својим мислима. Тај његов унутрашњи живот, 
тај пут кроз идеје који је он непрестано пролазио, ја ћу, као једини од 
његових ближих пријатеља још у животу, покушати да прикажем.
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1.

Богдан је много више размишљао него што је писао. Волео је да 
се бави проблемима који никако нису могли бити решени. Тражење 
решења занимало га је само собом. Неки пут је изгледало као да намерно 
компликује ствари, само да би продужио забаву коју је у решавању 
проблема налазио. Резултате до којих је у току својих размишљања 
долазио, није осећао потребе да објављује. Годинама се бавио тумачењем 
неког француског средњевековног текста, али тумачење на коме се 
најзад зауставио, није нигде објавио. Своју теорију о реду речи изложио 
је у приступној академској беседи, али та беседа остала је у рукопису. 
Целога века он се питао, у чему се управо састоји здрав разум и правилно 
суђење. Али све што је о томе реако, било је тек узгред у расправама 
о другим проблемима; нешто је рекао и у једном пригодном говору 
на француском језику, који је пропустио да објави. Многа његова 
размишљања леже растурена по многобројним бележницама, писана 
телеграфским стилом, и, што је још горе, писаљком. Срећом, ако је мало 
писао, Богдан је доста говорио, – и о проблемима који су га занимали, ја 
сам у стању много више рећи на основу његовог усменог казивања, него 
на основу његових објављених списа.

2.

Први проблем који га је јаче заинтересовао, и то још као 
великошколца, био је морални проблем. У то време морални проблем био 
је, тако рећи, на дневном реду. Велики напреци природних наука, напреци 
у космогонији, геологији, биологији, показали су да је прва књига Старога 
завета – Књига о постању – сасвим нетачна, и да се, према томе, Свето 
писмо не може сматрати за непогрешну свету књигу. Цело Свето писмо, 
па с њиме и хришћанска етика била је подвргнута научној критици. Да 
је Исус био Бого-човек, то наука није примала; што се тиче хришћанске 
етике, ако није оспоравала њену садржину, наука је оспоравала њено 
божанско порекло. Моралу је уопште требало тражити извора ван Божје 
воље, у реалном свету таквом каквог је наука проучавала.
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С научног гледишта, морални прописи били су једна врста 
друштвене дисциплине. Та виша воља која се кроза њих наметала 
појединцу, није била Божја воља, него воља оне друштвене групе у коју 
је појединац био учлањен. Докле се о моралним прописима мислило да 
су израз Божје воље, њима се морала признавати апсолутна вредност. 
Али, ако су они били само производ друштвеног живота, њихова 
вредност могла је бити само релативна. Њихова релативност доказује 
се већ тиме што разне друштвене групе имају разне моралне појмове, 
и што ниједна од њих није на свима ступњима свог развитка имала 
исте моралне појмове.

Богдан се питао: Ако морал није закон Божји, него закон 
људски који не служи никаквом вишем циљу него интересима једне 
одређене друштвене групе, зашто се онда појединац осећа обавезним 
да моралне прописе по сваку цену поштује? Другим речима ако се све 
своди на интерес, зашто је појединац дужан да свој интерес потчини 
друштвеном интересу? Богдан је код теоретичара научног морала 
налазио само следећи одговор: За појединца је, узимајући све у обзир, 
најкорисније да избегава сукоб с групом у којој живи, и да колико више 
може усклади своје интересе с њеним интересима, јер, као што се каже, 
јаче је село од сватова. У највећем броју случајева група ће бити у стању 
да казни појединца који се о њена правила огреши: појединац који би 
хтео да своје интересе задовољи насупрот моралним прописима, само 
би изазвао друштвену одмазду која би за његове интересе било много 
штетнија него што би поштовање моралних прописа било. Просто 
речено, човек поштује моралне прописе зато што не може друкчије. 
Али ако човек мора нешто да чини, то још не значи да и треба то да 
чини.

Богдан је осећао ову разлику, и питао се даље: Претпоставимо 
такав стицај прилика да човек може, без опасности од друштвене 
одмазде, повредити ради своје користи моралне прописе. Да ли би и 
тада требало да о њима води рачуна? Код једног француског писца био 
је нашао овај пример. Има један човек који може видети све своје жеље 
испуњене под условом да једно дугме притисне: али, с друге стране, чим 
би он то учинио, негде далеко у Кини један мандарин остао би на месту 
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мртав. То би бесумње био један злочин, али за који нико никад не би 
дознао, и то још злочин према једном далеком, непознатом створењу, 
према коме његов убица не би никакву личну мржњу осећао. Да ли 
бисмо ми, питао се поменути француски писац, морали и под оваквим 
сасвим изузетним околностима жртвовати своју личну корисност 
моралним прописима?

Бодган је стао пред овим питањем. Осећао је да се он не би никако 
могао одлучити на убијање мандарина. С друге стране, није умео рећи 
што је то што би га уздржало, ако би једном одбацио хришћанску етику.

Као и многи други које је у то доба мучио морални проблем, 
Богдан је желео да наместо религиозне основе нађе моралну и научну 
основу, али да при томе ништа не умањи његову обавезну снагу. То 
није била лака ствар. Сведен на корисност, морал нас није могао онако 
обвезивати као онда кад нам се чинило да је то воља самога Бога. У 
то доба у науци је још владала теорија напретка, изнад сфере обичне 
свакодневне корисности, било друштвене или личне, тражили су 
помоћи у тој теорији. Она је претпостављала да се друштво стално 
развија и у свом развитку уздиже на све више ступње културе. 
Потчињавајући своју корисност друштвеној дисциплини, односно 
моралним прописима, појединац је, у границама својих моћи, служио 
великим културним циљевима, и то не само у садашњости, него и 
у будућности. Другим речима, он је био дужан поштовати моралне 
прописе из тог разлога што су то били услови за остварење једног 
културног идеала. Стари религиозни морал био је један недостижан 
идеал; нови научни морал био је, захваљујући теорији напретка, један 
идеал који се, истина, није могао остварити одмах, али се једнога 
дана, у даљој будућности, могао остварити ипак. Схваћен као један 
достижан идеал, научни морал није губио везу са стварношћу, и опет 
зато изгледао је нашто више и благородније него просто задовољавање 
практичних интереса.

Богдан је усвојио ово решење моралног проблема, јер му наука 
његовог доба није пружала никакво друго. Морао је, међутим, осећати 
да то решење није оно право, - и не само то, него да се то решење не 
слаже ни с основном поставком научног морала, да морал није ништа 
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друго него најбоља метода за израчунавање наше корисности. На 
основу те поставке, појединац је могао с разлогом одбити да жртвује 
своју корисност старом религиозном идеалу. Али шта је он, на крају 
крајева, добијао, ако би се после тога од њега захтевало да своју 
корисност жртвује једном другом идеалу, – идеалу културном?

Има у његовој расправи О књижевности једно место по коме би 
изгледало да је Богдан понеки пут сумњао да се морални проблем да 
помоћу науке решити. Он је ту јасно видео да се под науком обично 
мисле позитивне науке. Насупрот позитивним наукама он је истакао 
моралну филозофију, и тврдио да за наше духовно образовање она 
може много више учинити него позитивне науке.

Али у том критичном ставу према позитивним наукама он није 
истрајао. Крајем XIX века стало се и у Француској, и у Енглеској писати 
о „банкротству науке“. Уствари, није било говора о банкротству науке, 
него о банкротству материјалистичке филозофије. Уопштавајући преко 
сваке мере закључке до којих су позитивне науке дошле проучавањем 
спољашњега света, материјалистичка филозофија покушавала је 
да реши и проблеме нашег унутрашњег живота, и тај њен покушај 
завршио се „банкротством“.

Богдан је у овим критикама материјалистичке филозофије 
могао наћи потврде за оно раздвајање позитивних наука и моралне 
филозофије које је и он сам сматрао за потребно. Међутим, он је узео 
целу ствар друкчије. У критикама материјалистичке филозофије он 
је назирао неке назадњачке тежње да се и сама наука омаловажи. 
То је било доста, па да се обрне против свих тих који су говорили о 
банкротству науке. 

Уопште,  годинама, код Богдана култ науке није слабио, него 
јачао. Он је једнако тражио начина да на основу факата, методом 
позитивних наука реши морални проблем, – и једнако се окретао око 
исте тешкоће, – наиме, како да објасни оне случајеве када се, у име 
морала схваћеног као израза наше корисности, тражило од нас да баш 
своју корисност прегоримо. Он ми је, између два рата, говорио да је 
војни бегунац, ма колико његов поступак био у пракси за осуду, ипак 
на крају крајева, с чисто теоријског гледишта, у праву, јер се научно не 
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може доказати да би за њега било корисно да у рату погине. У својим 
ђачким данима Богдан није могао да на основу научне етике реши 
случај оног мандарина; у својим доцнијим годинама није био у стању 
да реши случај војног бегунца. По свему томе изгледало је да у научној 
етици онаквој каква је материјалистичкој филозофији одговарала, није 
било све сасвим у реду.

3.

Богданов случај био је карактеристичан за наш духовни развитак 
у XIX веку. Наше духовно буђење настало је с Доситејем, који је био 
један сврзимантија, сав огрезао у просветитељској филозофији XVIII 
века. Он није војевао противу вере него против сујеверја, али чистећи 
веру од сујеверја, он је уствари место религиозног морала проповедао 
морал „здравога разума“, који с религијом није имао много везе.

 Лаички дух који је он ширио, припремио је успех материјали-
стичке филозофије, која је седамдесетих година стала код нас нагло 
продирати. Списи Светозара Марковића, преводи Дрепера и Бокла, 
а нарочито преводи Хекла и вулгаризације дарвинизма створили су 
једну духовну атмосферу која је важила за научну, а била уствари 
материјалистичка.

Успех материјалистичке филозофије био је код нас тим 
потпунији што она није наилазила на сметње ни у верским ни у 
филозофским традицијама. Верске традиције већ је Доситеј раслабио, а 
филозофских традиција уопште није ни било. Једина супротна духовна 
снага с којом се материјалистичка филозофија сукобљавала, била је 
националистичка идеологија, израђена на основу Вукових списа.

Сукоб између националистичке идеологије и материјалистичке 
филозофије обележаван је као сукоб романтизма и реализма. У нашој 
националистичкој идеологији осећао се, доиста, утицај немачког романтизма 
и његових теорија о „народном духу“.  С друге стране, у материјалистичкој 
филозофији онако како ју је Светозар Марковић тумачио, било је реализма, 
ако се под реализмом разуме  она критичност која с чисто рационалистичког 
гледишта узима у претрес све традиције и установе.
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Онда када је Богдан био на Великој школи, држало се да је борба 
између романтизма и реализма углавном завршена, и то победом 
реализма. Романтизам, односно националистичка идеологија давала 
је још отпор само на политичком пољу. Прва филозофска доктрина 
коју је Богдан познао, био је материјализам. Као студент у Паризу он 
је био највише под утицајем Тена и Спенсера. Спенсера је до краја 
живота ценио као највећег филозофа XIX века. Тена је ценио много 
мање; али, ако се изузме Спенсер, онда ни од једнога другог филозофа 
Богдан није примио више него Тена. Спенсер и Тен могли су Богдана 
само утврдити у материјалистичкој филозофији, -  Спенсер који 
је цео наш културни живот објашњавао дугом еволуцијом наших 
примитивних инстинката; Тен, који је тврдио да су врлина и порок 
исто тако производи као шећер и витриол.

Једанпут у Паризу, кад смо као ђаци разговарали о Платону, 
Богдан је доказивао да у Платоновој Републици,  у познатој препирци 
између Сократа и Тразимаха о томе шта је правда, Тразимах, а не Сократ, 
има право. Њему се толико свиђао Тразимахов начин резоновања да је 
помишљао да његово име узме за свој псеудоним. Тразимах, међутим, 
разлагао је насупрот Сократу да у друштву нема правде, него царује 
сила, и да, према томе, колико ко има моћи, толико има и права. Та 
теорија „борбе за опстанак“, проповедана пре Дарвина од једног грчког 
софиста, знала је само за право јачега, и решавала је морални проблем 
на тај начин што је порицала да има морала.

Богдан није остао стално у тразимаховском расположењу, али по 
томе што му је то расположење било неко време угодно, да се судити 
колико се он био подао материјалистичкој филозофији.

4.

У самој његовој природи било је нечега што га је чинило 
пријемљивим за ту филозофију. Сва његова чула била су необично 
развијена. Слух му је био тако добар да је још као гимназист свирао на 
јавним концертима, због чега му је београдска публика претсказивала 
будућност великог виолиниста. Захваљујући развијеним чулима, он 
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је од уметничких дела имао уживања која су граничила физичким 
насладама. Од развијених чула имао је и уживања ниже врсте. Био 
је сладокусац, што је сваки могао опазити, ако би га гледао у кавани, 
кад пије каву и пуши цигарету. Поред пријатности имао је од својих 
чула и непријатност. Свој фини мирис скупо је плаћао гађењем које 
га је спопадало од рђавог задаха. Од финог слуха патио је још више; 
од велике ларме добијао је главобољу; лавеж паса и кукурекање петла 
доводило га је ван себе. На сваки начин, материјални свет Богдан је 
осећао у јачој мери него обичан човек. Само собом то не би још било 
довољно да објасни његово прихватање материјалистичке филозофије, 
али је вероватно бар унеколико томе допринело.

5.

И поред своје материјалистичке филозофије Богдан није имао 
према религији, а ни према цркви непријатељски став. Није као 
његов млађи пријатељ Скерлић већ и само присуствовање црквеним 
обредима сматрао за повлађивање цркви и борби против научне мисли 
и политичке слободе. Антиклерикалци које је имао прилике да види у 
Француској, чинили су се Богдану исти такви фанатици као и њихови 
противници, клерикалци. Од Ренана је научио гледати у религију једну 
велику историјску појаву која је, као свака историјска појава, имала 
и светлих и мрачних страна. За његова школовања у Паризу, нешто 
под утицајем Ренана, а нешто и под утицајем руског романа, религија 
је међу књижевницима била дошла у моду (Мелкиор де Вогие, Пол 
Дежарден, Пол Бурже, Жил Леметр, Едуар Род). У правом смислу речи 
они нису веровали, али су разумевали, зашто има људи који верују. 
Покушавајући да се уживе у туђа религиозна осећања, они су налазили 
да тиме богате своју властиту осећајност, и да им то, с уметничког гле-
дишта, може бити корисно. Та религиозност упола називана је рели-
гиозност без вере, што ће рећи, религиозност без догме. Сведена на 
чист осећај, религија је губила значај вечне истине и врховног правила 
живота, и могла је само још у естетичком смислу бити интересантна.
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Религиозност без вере била је у круговима француских 
књижевника кратка века, али та пролазна мода ублажила је Богданов 
материјализам, а оспособилa га да боље разуме религиозне песнике, 
као на пример Верлена, из чије је збирке Sagesse превео неке одломке. 
Од праве религиозности он је остао и даље врло далеко. То се видело 
најбоље онда када је као професор Универзитета држао низ предавања 
о Дантеу. О том великом религиозном песнику говорио је искључиво с 
књижевног гледишта, и више се дивио обиљу и прикладности његових 
метафора, него свом његовом мистичком усхићавању.

6.

Богдан није био, како се каже, „метафизичка глава“. Он је 
и сам то признавао; наводећи ону познату изреку, да се човек рађа 
или платоновац или аристотеловац, говорио је за себе да се родио 
аристотеловац. Тиме је хтео рећи да се у својим размишљањима 
не удаљује од чињеница и не губи у метафизичким сањаријама. Од 
великих метафизичара читао је, колико је знам, једино Шопенхауера; 
али, како је Шопенхауер био у исто време и моралист, он га је више 
проучавао као моралиста него као метафизичара. Ову осуду Хегела 
Богдан је преносио и на остале метафизичаре, тврдећи, сасвим у духу 
Огиста Конта, да је метафизика један ненаучан начин мишљења коме, 
у времену позитивних наука, нема више места.

Одбацујући метафизичке системе као духовну дангубу, он је за 
филозофску подлогу своје мисли узео Монтењев скептицизам: не треба 
се простирати преко граница нашег људског ума, треба се помирити 
с тиме да су те границе врло уске, и да о основним проблемима 
света и живота не можемо знати ништа. Монтењев скептицизам као 
филозофска доктрина није вредео много; Монтењ управо и није био 
филозоф него моралист, али њему Богдан има да захвали што се није 
развио у онаквог фанатика материјалистичке филозофије каквих је у 
то доба било тако много и код нас, и на страни.

По својим склоностима Богдан је, као и Монтењ, био више моралист 
него филозоф. Од античких моралиста највише је читао Сенеку, а од 
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француских, уз Монтења, Ларошфукоа и Лабријера. У моралисте убрајао 
је још и песнике и приповедаче који су размишљали о човеку и о животу,  
 ̶ на пример Еврипид и Лукреције у античкој књижевности; Алфред де 
Вињи, Сили Придом, Алфонс Доде у француској књижевности; Џорџ 
Елиот у енглеској; Гете у Немачкој,  ̶  Гете, кога је Богдан стављао на једно 
од првих места међу моралистима, и за чијег је Фауста рекао да половина 
његове вредности лежи у тачности његових мисли.

Међу моралистима једни су више психолози а други више 
социолози. Једни размишљају о човеку уопште, о његовој природи 
и судбини; њихова је метода самопроматрање; удубљујући се у себе 
саме, они налазе оно што је опште човечанско. Други пак проматрају 
и оцењују нарави и обичаје, заједно с разноврсним људским типовима 
које те нарави и обичаје стварају. Докле се она прва врста моралиста 
служи унутрашњим проматрањем, ова друга служи се спољашњим 
проматрањем. Међу моралистима које је Богдан читао, првој врсти 
припадао је Монтењ, а другој Лабријер.

Богдан је испрва нагињао моралистима психолошкога правца, 
али ни тада није много марио оне од њих који се баве психолошком 
анализом ради ње саме, без озбиљне намере да помоћу ње дођу до 
сазнања о правилима живота. Ни сам Стендал, кога је мислио да узима 
за предмет своје докторске тезе, није га толико привалачио својим 
психолошким анализама колико својим естетичким разматрањима. 
У току времена он је моралистима психолошког правца стао 
претпостављати моралисте социолошкога правца, кој су га мало по 
мало одвукли у област чисте социологије, па чак и практичне политике.

Као моралист, Богдан је имао јаку педагошку црту, коју је 
показивао већ у својим првим радовима,   ̶ на пример у расправи о 
Бомаршеу, коју је објавио као студент у Паризу. Он је држао да нас 
размишљања о човеку могу најсигурније упутити на какав начин 
можемо његову природу поправити. Да се то да васпитањем постићи, 
Богдан није сумњао. Питање је могло бити само о томе, какав би васпитни 
систем ваљало употребити. Сваки васпитни систем претпоставља један 
идеални тип човека према коме би се и карактер васпитаника имао да 
израђује. Како је тај идеални тип Богдан замишљао?
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Он није веровао ни у религиозне догме ни у политичке доктрине: 
и на једне и на друге гледао је с висине Монтењевог скептицизма. Не 
хотећи да тражи тип идеалног човека ни у облсти религије ни у облсти 
политике, Богдан га је тражио у области културе. Циљ васпитања према 
томе био је да произведе културног човека. За време Првога светскога 
рата он је објавио расправу о томе, шта Срби имају да науче од Енглеза. 
Из те расправе изилазило је да је он у енглеском џентлмену налазио 
образац савременог културног човека.

Тај израз „џентлмен“ не треба погрешно разумети. Он не 
значи аристократа. Сами Енглези веле да има аристократа који нису 
џентлмени, −и џентлмена који нису аристократи. Било би много 
тачније рећи да џентлмен значи добро васпитаног човека,   ̶  човека 
који је добио добро породично и добро школско васпитање, премда 
није искључена могућност да неко и изван своје куће и школе добије 
добро васпитање.

Енглески џентлмен јесте углавноме производ енглеске средње школе. 
Њен образац културног човека био је једно наслеђе старога хуманизма, 
надахнутог стоичком филозофијом Епиктета и Марка Аврелија. По 
стоичкој филозофији, човек може наћи срећу само у унутрашњем 
миру, што ће рећи, у уједначеном и равномерном расположењу, које 
никакве случајности живота, ни повољне ни неповољне, нису у стању 
пореметити. Да би се могао узвисити изнад властитих радости и 
жалости и живети без већих душевних потреса, човек мора пре свега 
гледати да добије што потпунију владу над самим собом.

Ова филозофска начела џентлменско васпитање примењује, 
уколико је то могућно, на друштвени саобраћај, и то у интересу 
његовог што правилнијег и мирнијег тока. То васпитање тражи од 
нас да у додиру с другима будемо увек једни исти, додајући што мање 
израза свом тренутном расположењу и ћуди. Уопште, што мање 
будемо откривали и натурали своју личност, тиме боље... У истој мери, 
треба се чувати да ни други не увуку нас у круг својих чисто личних 
ствари. У свакоме треба да поштујемо човека, али ни за чију личност 
не треба да се вежемо сувише. Увек једни исти, ми треба да се према 
свакоме понашамо више или мање на исти начин. Само онда, ако 



132

С
ло

бо
да

н 
Јо

ва
но

ви
ћ 

 О
ГЛ

ЕД
И

људи буду избацили из својих међусобних односа своје особености, 
своја узрујавања, своје „ја“, које је уствари само за њих важно − само 
онда могу њихови међусобни односи бити поштеђени бура и потреса. 
Самовлада о којој су стоици говорили, производи, кад се примени на 
друштвени саобраћај, оно што се зове такт.

Данас џентлменско васпитање може изгледати застарела ствар. 
Баш ако џентлмен не значи аристократа, џентлменско васпитање 
јесте отмено васпитање; оно претпоставља самовладу, а самовлада 
се не може задобити без великога напора за који није сваки кадар. 
Џентлменско васпитање је на свом месту у време друштвеног мира, 
када човеку ништа не смета да се бави властитом личношћу и да је до 
миле воље глача. Али у доба друштвених криза, када појединац има 
више да живи за своју групу него за себе сама, њему није потребно 
васпитање, него му је потребна идеологија. Само му она може дати 
снаге за оне напоре и жртве које се тада од њега траже.

Али на ово се да одговорити, да ако васпитање није у стању 
заменити идеологију, ни идеологија није у стању заменити васпитање: 
то су две одвојене ствари. Џентлменско васпитање не може се стога 
критиковати с гледишта никакве политичке идеологије. Речи може 
бити само о томе да ли је то васпитање доиста најбољи начин за 
стварање културног човека (претпостављајући увек, да васпитање има 
да служи искључиво једном културном циљу).

Ако имамо на уму да су у културном кругу Запада још увек живе 
хуманистичке традиције и да ни позитивне науке нису биле у стању да 
израде бољи образац културног човека него што је био хуманистички 
образац, онда се џентлменском васпитању не би у начелу имало шта 
приговорити. Ја сам само Богдану помињао да сваки васпитни систем 
самим тим што је систем има како своје непотпуности тако и своје 
претераности. Препоручивао сам му романе Џорџа Мередита, који су 
откривали наличје једнога џентлмена. Са самосавлађивањем може се 
тако претерати да осећајност буде сасвим угушена, а понос прекомерно 
развијен. У том случају са срдачношћу слаби и искреност, и може се 
десити да цело наше биће постане извештачено. У свом роману Егоист, 
Мередит је показао једног човека који је, из џентлменског самољубља, 
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толико извитоперио свој карактер да више ни са самим собом није 
могао бити потпуно искрен.

Богдан ми је на ово договарао, да он не пише за Енглезе, него 
за Србе. Срби су млад, плаховит народ који се још није научио 
савлађивати; нема опасности да би се он услед џентлменског васпитања 
одједном исувише профинио. Последњих година он је често говорио о 
нашем националном карактеру. Не може се рећи да је о њему мислио 
рђавао, али се стално враћао на то, да ми не увиђамо колико нам 
култура недостаје. То је узрок да наше добре особине остају у сировом 
стању, док се наше рђаве особине развијају несметано.

7.

У програму џентлменског васпитавања на прво место долазили 
су спорт и стари језици, грчки и латински. Богдан није био љубитељ 
спорта. Грчки и латински је учио; класички писци били су му познати, и 
он им је признавао велику вредност. Осамдесетих и деведесетих година 
прошлога века у нас се водила борба између присталица и противника 
класицизма. Први су били махом Војвођани, васпитани у класичној 
гимназији, други су били Шумадинци, са слабим, управо никаквим 
знањем класичних језика. Војвођани нису давали да се њихова 
класичарска спрема обесцени. Шумадинци су хтели да модерним 
научним духом оправдају своје незнање грчког и латинског. Од свих 
њих највше је нападао класицизам Владимир Карић. Као географ он 
је нарочито проучавао српске крајеве, и старао се да о њима обавести 
и ширу публику. Као конзул у Македонији био је ревностан на начин 
каквог мисионара. У питању класицизма, пак, он је резоновао као један 
човек без веће културе, који је на брзу руку прочитао две-три брошуре 
о том питању, и који је више мрзео војвођанске браниоце класицизма 
него сам класицизам. Ти војвођански браниоци класицизма били 
су три Јована, − Јован Туроман, писац Грчке и Латинске граматике; 
Јован  Ђорђевић, писац Латинског речника, и Јован Бошковић, њихов 
пријатељ и једномисленик. У Просветном савету, где се водила главна 
борба између класичара и њихових противника, много је зависило од 
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Богдана. Он је књижевну и филозофску вредност класичких писаца 
знао боље од сва три Јована, који су их проучавали поглавито речнички 
и граматички. Богдан, међутим, пошто је одао пуну хвалу класичким 
писцима за све оно што је код њих ваљало, пришао је противницима 
класиизма. По његовом мишљењу, од знања грчког и латинског језика 
могло се имати велике користи; али настава латинског језика, јединог 
класичног језика у нашој средњој школи, била је тако недовољна да 
је мало ко од ученика научио латински. Прва класична гимназија 
изискивала је сасвим друкчију наставу класичних језика. Оно што 
се од те наставе било задржало у нашој средњој школи, било је од 
тако мале вредности да није имало смисла борити се за њ. Из ових 
више практичних него начелних разлога Богдан је држао страну 
противницима класицизма. После много година, − то је могло бити 
негде између два рата, − он се једно вече жалио на „нео-варваре“, 
који су стали надирати у књижевност. Описивао их је као људе без 
књижевне културе; уколико талента имају, тај је талент пуст, и усто 
недовољан да оправда њихову амбицију која је огромна. Богдан 
се питао да може бити није погрешио што се у своје време није сав 
заложио за класицизам, јер, најзад, књижевна култура могла се најпре 
у класичној гимназији стећи.

8.

У исто време кад је објавио расправу о томе шта Срби имају да 
науче од Енглеза, Богдан је спремао једну другу расправу, − расправу 
о скоројевићима. Та расправа, да је довршена, била би читава књига. 
Од ње је само један одломак објављен.

Шта је, по Богдановом мишљењу, карактерисало једног скоројевића? 
Карактерисало га је то, што није био нимало џентлмен. Скоројевић нема 
ни самокритике ни самодисциплине. Њега раздиру незадовољени апетити, 
и то не само његови лични, него и они његових предака, који су, будући 
друштвена парија, отишли с овога света жељни свега. Први од свога рода 
који је добио могућности да се домаши земаљских добара, скоројевић 
хоће све, и то одмах. Не може да чека ред, и ни о коме не води рачуна. Оне 
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који су испред њега не осећа као жива бића, него као материјалну сметњу 
коју је слободно и ногом одгурнути. У јагми за положаје и почасти он се 
понаша као примитивац у борби за опстанак. Без филозофије живота, без 
правог познавања вредности ствари, он преко сваке мере прецењује и 
своју личност и своје успехе. Он је заслепљен оним што су стари Грци 
звали „хибрис“, а то је она безочна осионост која долази од прецењивања 
своје моћи. Скоројевић има снаге, али та снага није облагорођена, и на 
крају крајева служи само његовим апетитима и амбицијама. Људи се 
углавноме деле на сите и гладне; они први не маре да се гурају кроз 
гомилу, и не отимају се за благодети живота, ове друге гони напред 
неутољива глад која је постала прави бес. Упућивати их да се понашају 
као џентлмени, имало би исто толико смисла колико говорити ономе 
који пати од свраба, да није лепо чешати се у друштву.

Богдан је разликовао две врсте скоројевића: скоројевић који су 
упиње да се помакне навише, − и коленовић који је стао да се квари 
и да услед тога клизи наниже. Један се диже, а други спушта, докле се 
обојица не нађу на истом нивоу, тако да између њих нема више разлике. 
На тај начин, скоројевић је био Џо Чемберелен (отац Невилов), који је 
од фабриканта обуће постао један од најмоћнијих министара Велике 
Британије; а скоројевић је био и немачки цар Вилхелм II, јер и један и 
други били су лишени самокритике, и самодисциплине.

Теорија о скоројевићима дала се применити на народе и на 
друштвене класе исто тако као и на појединце. Богдан ју је применио 
на Бугаре, у којима је видео најпоучнији пример скоројевићког народа. 
Али, ако су Бугари били скоројевићки народ, како је онда стајало 
са Србима? Богдан је правио ову разлику. У српском друштву има 
скоројевића као и у бугарском друштву, али Срби узети као народ нису 
скоројевићи. Зашто? Зато што су све своје националне успехе постигли 
с муком и платили скупо, докле су Бугари до својих успеха дошли 
лако и јевтино. Код Бугара се стога јавио „хибрис“, а код Срба није. 
Према томе, у дефиницију скоројевића ваљало би, поред глади, унети 
и лак успех. Да лак успех често производи „хибрис“, то је сигурно; 
али, с друге стране, има толико примера да скоројевића није могао 
сачувати од хибриса ниједан с највећом муком извојевани успех. У 
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осталоме, лакше је рећи, по чему се познаје скоројевић, него објаснити 
зашто је ко скоројевић? Самом Богдану било је главно да каже, да 
навала скоројевића неминовно изазива веће или мање поремећаје у 
друштвеном животу, који се неки пут могу развити у читаву кризу 
културе. Култура претпоставља, пре свега, инхибицију (тај израз 
чинио се Богдану најприкладнији), а скоројевић, да би развио што 
већу количину снаге ради свог успеха, гледа да се што више ослободи 
баш инхибиције.

9.

Теорија скоројевића била је полазна тачка и за Богданова 
размишљања о политици. Закључци до којих је дошао, дали би се 
свести на ово:

Радикализам је велико зло. Под радикализмом Богдан није мис-
лио нашу Радикалну странку, у коју је и сам неко време био убрајан. 
Под радикализмом он је мислио једну нарочиту методу, која није реша-
вала политичке проблеме на основу стеченог искуства, него на основу 
извесних напред постављених начела. Оваква метода није ништа друго 
него знак младићког идеализма. С дубљим познавањем живота иде 
упоредо и један реалнији, скептичнији начин расуђивања. Ову оце-
ну радикализма Богдан је, вероватно, примио од Тена, који ју је опет 
примио од Берка. Тен је замерао Французима да у политици сувише 
теоретишу, за разлику од Енглеза, који се држе онога што се у пракси 
посведочило као корисно, па ма колико то иначе изгледало нелогично, 
па чак и апсурдно.

Макијавелизам  је  скроз  погрешан  са  својим  разликовањем  два 
морала, − од којих је један, и то строжи, важио за појединца, а други, и 
то растегљивији, за државу. Држава је дужна поштовати морални закон 
у истој мери у којој и појединац. Ова Богданова неумитност у погледу 
политичког морала била је тим интересантнија што је он иначе налазио 
да се научно не да доказати да је појединац дужан поштовати морални 
закон и онда кад би био у могућности да га некажњено погази. Зашто то 
гледиште не би требало усвојити и за државу, која, узгред буди речено, 



137

има много више могућности него појединац да за своје повреде морал-
ног закона избегне казну? Уосталоме, тражити од државе безусловно 
поштовање моралнг закона имало би смисла само тако, ако би тај закон 
био нешто више него прост израз друштвене корисности. Иначе, држава, 
као највиша организација друштвених интереса, била би у исто време и 
врховни тумач друштвене корисности, − другим речима, разлике не би 
више било између правила морала и државних прописа.

Укратко, Богдану се чинила најбољом она политика која не би 
била онако непрактична као радикализам ни онако неморална као 
макијавелизам.

10.

На крају крајева, Богдан је био дошао до закључка да је морални 
проблем, углавноме, културни проблем, и да треба радити на томе да 
наш народ подигнемо на ступањ западне културе. После Доситеја и 
његове школе ми нисмо више имали „просветитеља“ у нашој књижев-
ности. Наместо њих били су се јавили политички идеолози, било иде-
олози национализма, или они демократије, и то демократије од сваке 
руке, почевши од демократије либералне, па до демократије социјалне. 
О поправци и облагорођавању нарави нико више није говорио.

Богдан је имао јаку „просветитељску“ жицу; волео је да поучава 
и васпитава; први после Доситеја и његове школе, и није стао говорити 
о нашем недостатку културе. Међу нашим студентима на страни, он 
је једини налазио да није доста „обогатити се знањем“, него треба још 
примити погледе и навике модерног културног човека, − другим речи-
ма, извршити своје преваспитавање. Под утиском великог растојања 
између нашега културног нивоа и онога на Западу, он није могао, а да 
не буде јаче осетљив за лепе, него за ружне стране западне културе. 
Према свему томе, он је био позван да настави Доситеја као наш нови 
просветитељ, и да једнога дана постане опште признати praeceptоr 
Serbiae. Извесна оскудица енергије и истрајности која му је сметала 
и у другим пословима, сметала му је и у овом послу. Ако се изузму 
два његова поменута састава, један о томе шта имамо да научимо од 
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Енглеза, а други о скоројевићима, он је своје погледе о културним про-
блемима излагао тек узгред, а више у својим разговорима, него у својим 
написима. Али у целој његовој личности тако се осећао дах западне 
културе, да није било могућно доћи с њиме у тешњу везу, а не потпасти 
под његов просветитељски утицај. Ако не за ширу публику, он је бар 
за своје ученике и познанике био praeceptor.

Део други

1.

Први проблем који је Богдана занимао, био је морални проблем. 
Други проблем који га је занимао, био је овај: По чему се распознаје 
добро књижевно дело од рђавога. Занимљиво је да је он још као млад 
човек постављао себи то питање. Млад човек обично сматра да оно што 
се њему свиђа, мора бити добро, − и ништа га се даље не тиче.

Размишљања о правилном књижевном суду одвела су Богдана 
изван граница књижевне критике. Он се није више питао, у чему се 
састоји правилни књижевни суд, него у чему се састоји правилни суд 
уопште. Он је, јамачно, почео с логиком, и то с оним њеним деловима 
у којима се говори о погрешним судовима – тзв. фалацијама. У вези с 
тим наишао је и на теорију о личној једначини. По тој теорији сваки 
је човек склон извесним погрешкама резоновања као што је склон и 
извесним болестима. Најбоље је зато да покуша самопроматрањем 
доћи до свести које су то погрешке; имајући их стално на уму, он ће 
моћи да их за времена избегне или бар да их накнадно исправи.

Већина наших погрешака резоновања долази од наше 
заинтересованости. Ми нити хоћемо нити умемо да будемо објективни. 
Повијајући се за нашом ћуди, наше резоновање мора најзад да се 
искриви. Према томе, само знање логике није довољно за правилно 
суђење. Пристрасност није последица незнања логике, него узбуњених 
осећања, која су јача од сваке логике. Онда кад нисмо заинтересовани, 

− и под условом, наравно, да знамо све потребне чињенице, − ми 
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сви резонујемо правилно. Проблем правилног суда, бар у обичном 
животу, јесте више психолошки, него логички проблем. Човека треба 
васпитати да цени иситну више од својих жеља и интереса.

Богдан није остао на овоме, него је ишао и даље. Желео је, 
нарочито, да продуби разлику између правоумних и кривоумних људи. 
Осећања, када се једном узбуне, у стању су свакоме од нас да искриве 
резоновање; али, поред ове тренутне кривоумности, која је само за 
неколико степени слабија од избезумљености у паници, постоји код 
извесних људи стална, такорећи, конституционална кривоумност. Има 
људи који и онда када нису ни заинтересовани ни узбуђени, резонују 
криво: одакле то долази?

Богдану се чинило да правоумни боље опажају и јаче осећају 
оно што је у појавама стално и редовно, него оно што је променљиво 
и нередовно, докле је с кривоумнима обрнуто случај. Први су 
осетљивији за оно што је правило, а други за оно што је изузетак. По 
Богдану, Французи су били један народ који је опажао и памтио оно 
што је нормално, за разлику од Немаца, кој уопште нису имали јак 
дар опажања, и чију машту ништа није могло тако да потресе као оно 
што је било ненормално, − они су то називали „колосално“. И зато 
у књижевности Французи су показивали способости за реалистичко 
проматрање, а Немци за фантастично сањарење.

Правоумност схваћена на овај начни, стајала је донекле у 
вези с општим друштвеним стањем. У једном друштву са сређеним 
приликама и утврђеним појмовима о томе шта ваља, а шта не ваља, 

− и где све што не одговара тим појмовима изгледа неприкладно и 
смешно, − у том друштву лакше је одгајати правоумност него тамо 
где друштвени живот није још добио сталне и одређене форме, и где 
појединац сме да пушта на вољу чак и својој наопакој особености. То 
није проста случајност да је у Француској, где је друштвеност достигла 
највиши ступањ префињености, најјаче развијено осећање смешнога, 

− а и страх од тога шта ће свет рећи.
Нараво, чим се правоумност доведе у везу с друштвеном 

средином, она постаје исто тако релативна као и та средина. Могло би 
се тврдити да је она условљена устаљеним друштвеним приликама, јер 
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само под таквим приликама правоумник је у стању уочити редован и 
правилан ток ствари. У неку руку, његова правоумност била би само 
један отсев друштвене статике, односно друштвене равнотеже и мира. 
Претпоставимо наглу промену у друштвеном животу, претпоставимо 
једну нову ситуацију у којој се још никакав ред није утврдио, и у којој се 
појединац срета са неочекиваним тешкоћама, − да ли би и онда имало 
смисла говорити о правоумности? У току великих потреса и преврата 
светских ратова, многи људи који су у сређеним мирнодопским 
приликама важили за здраворазумне и практичне, били су сасвим 
изгубили главу. Много боље од њих сналазили су се понеки пустолови 
који су дотле живели, такорећи, ван утврђеног друштвеног реда. 
Правоумност, баш зато што се оснива на тачном осећању нормалнога, 
отказује нам своје услуге у ситуацијама новим и изузетним.

Проблем правилнога суђења Богдан је узимао практично. Питао 
се, како се можемо у обичном, − не у високо научном, − резоновању 
сачувати од погрешака. Пошто га одговор који је добио у логици, 
није задовољио потпуно, он је обратио пажњу на психолошку страну 
проблема, и на разлику између објективнога и субјективнога мишљења, 
од којих једно није, а друго јесте поремећено нашим страстима и 
интересима. Али ни то му није било довољно. Разликовање између 
објективнога и субјективнога мишљења он је допунио разликовањем 
између правоумних и кривоумних људи, од којих једни запажају оно 
што је често, обично, правилно, а други оно што је ретко, необично, 
изузетно.

На све ове ствари било је у нашој земљи корисно обратити 
пажњу не само омладини, коју је Богдан у првом реду имао у виду, 
него и зрелијим људима. Она плаховитост која је једна од црта нашег 
националог карактера, опажала се у нашем начину резоновања, 
нарочито у пренагљености и једностраности закључака.
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Поред размишљања о моралном проблему и о правилном суду, 
Богдан је пречишћавао и своје погледе на књижевност, коју је био 
изабрао за струку. Те погледе он је изложио у приступом предавању 
које је држао као професор књижевности на Великој школи. 

У нашем духовном животу то је предавање значило преокрет. 
Школа Светозара Марковића, под утицајем руских социјалиста, 
потцењивала је књижевност и уметност, − и Пера Тодоровић прерадио 
је за нашу публику једну руску расправу о уништењу естетике. Наши 
социјалисти, као и многи други наши интелектуалци тога доба, 
признавали су једино ауторитет науке. Веру су одбацивали као сујеверје, 
а уметност као дангубу. Били су уверени да није потребно неговати код 
човека уз интелектуалне особине још и осећајне и моралне. Морално 
васпитање добијало се без нарочитога труда, такорећи, аутоматски, уз 
научно образовање. Што се тиче осећајности, она је била знак слабости: 
научно образован човек требао је да буде хладан и неузбудљив као 
и сама наука. Тај претерани рационализам који је већ граничио с 
бездушношћу, Тургењев је оличио у свом Базарову.

Богдан, иако и сам одгајен у култу науке, имао је сасвим друге 
погледа на књижевност него наши социјалисти. Он је тачно запажао 
да тзв.  позитивне науке, − уствари математичке и природне науке, − не 
обухватају целу реалност, него само један њен део, − а то је спољашњи, 
материјални свет. Унутрашњи живот човека остајао је ван њихова 
опсега. Позитивне науке могу нас оспособити да природне снаге 
ставимо у службу својих материјланих потреба, али оне су немоћне 
да наше моралне потребе задовоље. Да бисмо постигли духовну 
равнотежу и унутрашњи мир, морамо се пре свега научити да сами 
собом владамо, а то претпостаља продубљивање свог унутрашњег 
живота и познавање себе сама. Шта нам при томе може бити од веће 
помоћи него књижевност, − књижевност, која се не бави ничим другим 
него човеком и духовном страном његова живота, − књижевност која 
нам пружа „велику, разнолику и потпуну слику“ његове духовности? 
Одавно је речено да има само једна врста правог образовања, то је 
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хуманистичко образовање, „образовање човечанско“. Ако се размисли 
мало боље, видеће се да то образовање није ништа друго него књижевно 
образовање. Круна позитивнога знања може бити наука, али круна 
духовне културе није наука, већ књижевност.

Да ова похвала књижевности не би изгледала претерана, Богдан је 
проширио појам књижевности. Уврстио је у књижевност поред песника, 
приповедача и драматичара, још и моралисте као што су били Паскал, 
Ларошфуко, Марко Аврелије, па уз њих и оне филозофе који су као Платон 
и Шопенхауер излагали своје мисли у узорном књижевном облику.

Као васпитно средство, књижевна дела, разлагао је Богдан, имају 
ту надмоћност што нас не убеђују само логички. Она се претварају у 
наш осећај. И то је што и треба. Разлог ваља не само разумети, него 
и осетити. Богдан је јако наглашавао да је поред разума потребно 
неговати и срце, − другим речима, развијати нежна осећања и 
способност за симпатију.  Потпун је човек само онај који саосећа 
са својом околином, као оном којом нас је окружила природа, тако 
и оном којом нас је окружило друштво. Колико нас је књижевност 
оспособила да осећамо природне лепоте, то је добро познато. Она је не 
мање у стању да пробуди у нама осећање широке људске симпатије, без 
које нема ни праве свести о друштвеној солидарности. Ово је нарочито 
важно, јер свест о друштвеној солидарности има једнога дана да замени 
религију. Ово резоновање, сасвим у духу позитивистичке филозофије 
Огиста Конта, показивало је не може бити јасније колико је Богдан, 
и онда кад је стајао најдаље од позитивних наука, ипак још увек био 
ближи њима него религији.

Значај Богданова предавања о књижевности лежао је у томе, 
што је он поново покренуо питање о култури духа и о образовањеу 
човечности, о чему се од Доситеја и његове школе више говорило. Под 
културом духа он је разумевао развијање нашег унутрашњег живота 
у свима правцима, − поред неговања ума, још и неговање осећајности 
и маште. Култура духа, на основи књижевног образовања, имала је 
да обухвати целога човека. Њен крајњи циљ био је одгајивање једног 
много потпунијег и хармоничнијег људског типа него што је био 
Базаров.
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Говорећи о књижевности као о васпитном средству, Богдан није 
мислио да књижевност треба да буде тенденциозна, да служи ширењу 
одређених моралних или политичких 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 задатку књижевнот не би радила 
непосредним начином, пунећи нам главу поукама, него посредним 
начином, забављајући нашу машту и узбуђујући нашу душу.

Да би што боље доказао васпитни значај књижевности, Богдан 
је проширио њен појам толико да је она обухватала не сам тзв. лепу 
књижевност, него уопште све књижевно писане ствари и све оно што 
може служити општем образовању. Наравно, после тога, њему је било 
лако тврдити да хуманистичко васпитање није у суштини ништа друго 
него књижевно образовање.

Ако узмемо књижевност у оном ужем смислу у коме се она 
обично узима, онда морамо разликовати између две врсте књижевника. 
Има књижевника с дубоким познавањем човека и живота, од којих 
можемо имати исту врсту користи коју од моралиста и фиозофа. Али 
има и других књижевника, који говоре само нашем срцу или само 
нашој машти; и ти други, који су у много већем броју него они први, 
нису у стању да нам замене праве духовне вође и моралне учитеље. 
Што је главно, сваки покушај духовне културе претпоставља једну 
филозофију живота. Ту филозофију имају да израде филозофи, а не 
књижевници. Било је, истина, књижевника који су извесне филозофске 
идеје предосећали; али докле нису дошли филозофи да те идеје логички 
и систематски обраде, оне су у предосећању књижевника биле исувише 
магловите да су могле имати правог васпитног утицаја.

Али поред свих ових приговора које изазива Богданово 
изједначавање хуманистичког васпитања с књижевним образовањем, 
њему припада заслуга да је поставио питање духовне културе о којој 
се код нас било престало мислити и да је показао да оно лежи ван 
домашаја позитивних наука.
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4.

Богдан је знао добро да његова похвала књижевности важи 
само за књижевност уопште. Иначе, књижевна су дела од неједнаке 
вредности; поред добрих, која утичу повољно на наш духовни развитак, 
има и лоших, која утичу неповољно. Управо стога правилни суд јесте 
баш у књижевним стварима потребан. Ништа није тако нетачно као 
она изрека да се о укусу не треба препирати. Напротив, баш о укусу 
треба се препирати. Рђав укус наводи нас на читањем рђавих књига, а 
читаем рђавих књига цело се наше васпитање извитоперава.

Богдан је био дошао до извесних закључака о правилном суђењу 
уопште, али ти закључци нису се могли  као такви применити и при 
оцени књижевних дала. Ту се правилни суд морао развити у добар 
укус, а добар укус није се састојао само у тачном мишљењу, него и у 
тачном осећању. Човек доброг укуса прво осети, па тек после, анализом 
свог осећања, схвати лепоту једног књижевног дела. Обични читалац 
прелази олако преко свог личног осећања; он се поводи за општим 
мишљењем, које није увек тачно, и које, што је најглавније, није његово 
властито. Или, ако и покуша аналисати своје влстито осећање, он 
се, због оскудице стрпљења и оскудице извежбаности, задржава на 
површини свог осећања, и даје један суд који није толико продубљен 
да би могао бити тачан. Али саомостално мишљење само собом још не 
чини добар укус. Самостало мишљење једног књижевно необразованог 
човека не вреди много. Уз природне склоности за добар укус потребна 
је још и књижевна култура. Укус је нешто што се може и што треба 
васпитавати.

У једној нарочитој расправи Богдан је побројао све услове које 
човек доброг укуса има да испуни. Поред природних склоности као 
што су „нежно осећање“ и „жива машта“, он је морао још имати опште 
образовање, познавање великога броја књижевних дела, књижевно 
знање језика, правилан суд уопште, стручно образовање, познавање 
човека, велико исксуство живота... Овај списак услова доброг укуса био 
би врло користан једном студенту књижевности да га упути на који ће 
начин свој укус васпитавати. Али тај дуги списак могао би једног обичног 
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љубитеља књижевности сасвим обесхрабрити. Јер кад би он стигао 
прочитати велики број књижевних дела, стећи познавање човека и велико 
искуство живота? ... Али све те услове који би једном обичном љубитељу 
књижевности изгледали тешко испуњиви, Богдан је за свој рачун био 
испунио, − и то је што је, независно од његовог професорског положаја, 
давало у књижевним питањима толико тежине његовом мишљењу.

5.

Као књижевни критичар, Богдан се није држао ниједне шко-
ле.  Сматрало се, међутим, да нагиње оној школи која је проповедала 
да уметност ваља неговати ради ње саме. Та је школа више пазила на 
облик него на садржину, и да не би покварила лепоту облика чувала 
се од излива личних осећања. Један од претставника те школе био је 
француски песник де Ередија. Богдан је написао једу малу расправу о 
њему, − и поглавито стога створило се уверење да и Богдан налази да 
уметност ваља неговати ради ње саме. При томе се сасвим заборављало 
његово предавање о књижевности, у коме је јасно рекао да књижевност 
није сама себи циљ, него средство духовне културе.

Ако није држао да код књижевних дела треба гледати само на 
облик Богдан није држао ни обрнуто, да на облик уопште не треба 
гледати, него само на садржину. Облик је, по њему,био исто тако 
важан као садржина: што вреди што су мисли и осећања једнога писца 
вредни пажње, ако он није умео да их јасно изрази? Књижевно дело 
мора бити пре свега разумљиво. Разумљивост није ствар толико стила, 
колико опште композиције. Књижевно дело разумљиво је онда кад 
је добро састављено, кад чини једну целину. Као у организму, тако и 
ту све треба да је једно с другим у вези и потчињено истој основној 
замисли. То правило Богдан је називао законом хармоније. Као 
пример колико је поштовање тога правила потребно, он је наводио 
један наш позоришни комад, у коме није кроз све сцене био одржан 
исти ступањ вероватноће, и који је због тога мешања више вероватног 
и мање вероватног доводио гледаоца у забуну. Добра композиција 
била је потребна сваком књижевном делу, без обзира на школу којој 
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је оно припадало. Ређајући писце који су у својим најбољим делима 
поштовали закон хармоније, Богдан је стављао једнога покрај другога 
писце тако различне по својим естетичким назорима као што су били 
Балзак, реалист XIX века, и Поп, класичар XVIII века.

6.

Богдан није дао много студија о нашим књижевницима; али 
студије које је дао, биле су необично исцрпне. Он се није бавио значајем 
једнога писца у историјском развитку наше књижевности, а није га много 
занимала ни његова лична карактеристика. Он се бавио више делом него 
писцем. Његова критика била је једна врста анализе. Прво је испитивао 
да ли је дело имало довољно унутрашњега јединства онако како је то 
закон хармоније изискивао. Примајући у први мах без спора онај циљ 
који је писац имао у виду, он је даље испитивао да ли је писац употребио 
она средства која су за постигнуће тога циља била најподеснија: то је била 
тзв. Иманентна критика, − критика писца с његовог властитог гледишта. 
Најзад, испитивао је каквоћу пишчевих мисли, осећања, опажања: мисли 
су могле бити више или мање оригиналне, осећања више или мање фина, 
опажања више или мање продирна...

У овој врсти критике писац је био само повод за једну лекцију 
примењене естетике. Неки пут он је изгледао исувише мали за велике 
теоријске закључке које је Богдан из његовог посебног случаја изводио. 
На пример Радоје Домановић, добар сатиричар иначе, имао је да са 
две, три причице, омогући Богдану рашчлањивање целога механизма 
алегорично-сатиричне приповетке. Ова последња била је за Богдана 
очигледно важнија од самога Домановића. Богдан га је уосталоме 
изабрао за предмет свог естетичкога сецирања, не стога што је он био 
најбољи, него стога што је био наш домаћи представник алегорично-
сатиричне приповетке.

У својим анализама Богдан је био до крајности тачан. Пазио је и 
на најмању ситницу, као да не пише књижевни студију него исправља 
ђачки задатак. Колико се сећам, ни за једну од његових анализа није 
био довољан само један број Књижевног гласника.
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Своју аналитичку методу он је објашњавао и правдао у 
једној расправи која је носила наслов Ред по ред. Он је ту разлагао 
да књижевно дело ваља читати реда по ред, тј. полако и пажљиво, 
мотрећи на сваку појединост. Тек ако будемо уочили све појединости, 
моћи ћемо разумети целину. Укупан утисак од једног дела, докле га 
не рашчланимо, остаје тако мутан да на основу њега не можемо дати 
мотивисану оцену.

Препоручујући читање ред по ред, Богдан није мислио рећи да 
је и сам писац писао ред по ред. Писац, по правилу, више мисли о 
целини него о појединостима; у његовом стварању, поред свеснога 
има и несвеснога (то је што се зове „надахнуће“); врло често он није у 
стању објаснити у свом делу извесне ствари за које је критичар кадар 
путем анализе наћи разлога.

Аналитичка метода коју је Богдан препоручивао, зацело је била од 
велике користи студентима књижевности: ако ништа друго, чувала их 
је од опасности расејаног читања и пренагљеног суђења. Али ма колико 
да је аналитичка метода била корисна, није се смело заборавити да је 
књижевно дело једна целина, поникло из једне основне замисли, која 
је тек после детаљно обрађена. Појединости обраде осветљују основну 
замисао, али и основна замисао осветљује појединости обраде. Богдан 
је то показао, кад је имао да објасни закон хармоније. Његова расправа 
о Реду по ред могла је, међутим, навести на погрешан закључак да 
целина није ништа више него збир делова. У том случају аналитичка 
метода толико би растворила основну замисао на делове, толико би је 
распарчала и уситнила, да би се основна замисао готово сасвим изгубила, 
од дрвета се не би више видела шума. Ни највећи књижевник није кадар 
изразити сасвим јасно и сасвим потпуно оно што мисли и што осећа; 
добар део кадар је само да наговести, остављајући читаоцима да остало 
сами погоде. То што је у књижевном делу остало неисказано, и што је 
можебити у њему најдубље, то се може докучити само тако, ако се дело 
буде узело уцело. Аналитичка метода, због своје велике прецизности у 
детаљима, може баш то превидети. Као што је Гете рекао:

Dann hat er die Teille in seinger Hand,
Fehlt lleider! nur das geistige Band.*
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С аналитичком критиком Богдан је завео једну врсту критике 
која код нас није била позната. Извесне сличности било је између те 
критике и оне критике којом се одликовао један старији нараштај 
критичара, − наиме, војвођански критичари васпитани у школи немачке 
формалне естетике. Као Богдан, тако су и они претресали и ценили 
књижевно дело, независно од самога писца. Али њихово је мерило 
било метафизичко, и већ у Богданово време, кад је утицај позитивних 
наука био преовладао, то се мерило није сматрало као савремено. Између 
тог старијег критичарског нараштаја и Богдана било је једно раздобље, 
када се критиковало више или мање без мерила, и када је критика више 
била похвала или покуда, него оцена у правом смислу речи. Богдан, у 
историји наше критике, поново даје пример једног критичара који има 
своје мерило. То је мерило више одговарало захтевима „савремене науке“ 
него мерило старих војвођанских критичара. Кад је разлагао о закону 
хармоније, он је помињао ствари које су стајале у тако тесној вези са 
самом природом књижевног дела да им савремена наука није имала 
шта ни додати ни одузети: да књижевно дело мора бити разумљиво, а 
да неће то бити, ако не буде добро склопљено, то је била, тако рећи, 
једна од оних елементарних истина које су се одувек више или мање 
знале, иако су се од времена на време заборављале. Али кад је говорио 
о појединим књижевним ефектима и о средствима помоћу којих се ти 
ефекти даду постићи, Богдан се у великој мери служио резултатима 
савремене психологије, који старим бојвођанским критичарима нису 
били познати. То је што је његовој аналитичкој критици давало један 
научни изглед који њихова критика није имала.

7.

Као оснивачи наше савремене критике Богдан Поповић и 
Љубомир Недић помињу се заједно: они чине пар, као што чине у 
песништву Ракић и Дучић. Професор филозофије, у кога је и Богдан учио, 
Недић се у књижевној критици мање од Богдана интересовао за естетику 
и теорију књижевности, а више од њега за личну карактеристику писца. 
Богдан је свој укус васпитао поглавито на француским писцима, а Недић 
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на енглеским и немачким. Богдан је испитивао како је дело начињено; 
Недић, који је махом писао о песницима, испитивао је искреност и 
дубину њихове осећајности; задржавао се, истина, и на њиховој форми, 
али не онолико колико Богдан. И он и Богдан били су полемичари. 
Богдан није почињао полемику докле се не би добро документовао: он 
се за њу спремао као адвокат за претрес. Недић је улетао у полемику 
врло смело, и збуњивао је противника својом плаховитошћу. Богдан је 
ценио његову кураж мишљења, а Недић код Богдана његову књижевну 
културу. У књижевним оценама нису се увек слагали. Недић је сматрао 
Змаја више за стихотворца него за правог песника. Богдан је гледао у 
њему правог песника. Велика књижевна симпатија Богданова био је Лаза 
Лазаревић. Недић је тврдио да је Лазаревић тако брзо исцрпао своје 
приповедачке моћи, да је питање да ли је он био прави приповедач, или 
само један дилетант који је имао две-три срећне инспирације. Што је 
највише везивало Недића и Богдана једнога за другога било је то, што 
су обојица били западњаци. Обојица су знатно допренели развоју наше 
књижевне критике, − Недић тиме што је утврђене књижевне вредности 
подвргао новом претресу, а Богдан тиме што је за оцену књижевних 
дела употребио нове, и много прецизније методе него што су биле старе.

8.

Ничији укус, па ма најстроже васпитаван, не може бити сасвим 
безличан. И најнепристраснији критичар има своје антипатије, и 
симпатије о којима није у стању ни сам себи дат потпуно рачуна, и 
које сачињавају његов лични укус. 

Које су биле Богданове симпатије? Он је, од песника, најрадије 
читао песнике „мирнога чувства“, код којих се мишљење и осећање 
сливало у једно. Такви су на пример били Алфред де Вињи и Сили 
Придом. Он није марио песнике који су у изливу својих осећања били 
необуздани и бучни, а није марио ни оно хладно песништво у коме 
опис спољашњега света замењује личну осећајност. 

Од приповедача, најрадије је читао реалисте XIX века, и то оне 
из „умерена појаса“, као што су били Тургењев, Доде, Џорџ Елиот. 
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Тургењева је првога познао од све тројице, још као ђак у Београду. Џорџ 
Елиот га је задобила у оно време кад се мучио око решавања моралног 
проблема; он ју је ценио не само као приповедача већ и као моралиста, 
и можебити још више као моралиста него као приповедача. Али ни 
Тургењев ни Џорџ Елиот нису значили за њега то што Доде. То је био 
писац коме је целога живота остао веран. Код Додеа му се свиђало његово 
познавање стила: ведрина и складност његових малих приповедака са 
свим оним што се ту осећало провансалскога; најзад, његов Тартарен, 
који је са својом маштом паралаже, пијан од сунца, а не од вина, чинио 
да читалац заборави све своје јаде и бриге... Сва ова љубав према Додеу 
показивала је колико је Богдан по свом личном укусу припадао басену 
Средоземнога мора. Он је волео и писце са Севера, али не одмах, него тек 
после извесне припреме и студије. Писце с Југа волео је и разумео одмах 
отпрве... Код Тургењева, Џорџ Елиот, и Додеа, Богдан је истицао да су 
сви троје били нешто више него обични реалисти. Поред посматрачкога 
дара и вештине описивања, они су имали још и велико искуство живота 
и били према томе блиски моралистима.

Свој лични укус човек обелодањује искреније у додиру с 
књижевницима који нису највишега ранга, него например у додиру 
с Омиром, Дантеом, Шекспиром и Гетеом. Ипак интересантно је 
знати које је од највећих, и шта управо код њих, Богдан ценио. Ја 
сам имао утисак да су га од тих највећих поглавито Шекспир и Гете 
привлачили. Од многих Шекспирових особина он је највише хвалио 
његову песничку дикцију; Шекспир је за њега пре свега, и више свега 
био велики песник. Код Гетеа је више марио његову другу периоду, 
кад се, после пута у Италију, стао приближавати старим класичким 
узорима. Поред Фауста највише је помињао од Гетеа Римске елегије и 
Ифигенију. Ако би између свих књижевника ваљало означити једнога 
који је најпротпуније одговарао Богдановом личном укусу, онда би тај 
један књижевник био Гете, јер је код њега владао склад између главе 
и срца. Али и Гете постао му је драг тек пошто је био преваспитан 
античком културом, − дакле, облагорођен Југом. 

Има једна врста писаца који су Богдана необично занимали, иако 
се не може рећи да их је нарочито волео. То су били писци који су 
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„знали занат“, − на пример Бомарше, који је био мајстор ватрометног 
позоришног дијалога, или де Ередија, који је парнасовски сонет 
дотерао до савршенства. Богдан је о обојици писао, и то пошто их је 
детаљно проучавао. Писци који су знали занат, били су врло подесан 
предмет аналитичке критике: то је вероватно био разлог да се и Богдан 
њима радо бавио.

Његов укус био је доста широк, кад је у исти мах обухватао и 
оне писце који су као Џорџ Елиот били врло блиски моралистима, и 
оне друге који су као де Ередија били чисти уметници речи. Пада ипак 
у очи да су, изузимајући песнике „свих времена“ као Шекспир и Гете, 
и изузимајући неке моралисте као Монтењ и Ларошфуко, књижевне 
симпатије Богданове биле из XIX, или најдаље из познога XVIII века. 
Као што је спајао у себи, или бар покушавао да споји хуманизам с 
модерним научим духом, тако је исто покушавао да споји хуманизам 
с модерном књижевном  културом. Он је имао високо мишљење о 
старој грчкој и старој латинској књижевности; чак је говорио да ова 
последња није цењена онолико колико би заслуживала. Па ипак ту 
античку књижевност он није волео љубављу правога класичара. Овај 
воли у њој оно чиме се она разликује од модерне књижевнсоти, чиме 
се уздиже изнад пролазних књижевних мода. Богдан, ипак, волео је оне 
античке писце који су му као Еврипид, као Лукреције, као Сенека по 
свом начину мишљења и осећања, или по самом свом стилу, изгледали 
претече модерног доба.

9.

Поред књижевних симпатија Богдан је имао и књижевне 
антипатије. Најјача и најтрајнија од тих антипатија био је бесумње 
Хенрик Ибзен. На Континенту, Ибзен није био прво познат својим 
спевовима, него својим драмама, и то тек онима из друге периоде, које 
се за разлику од његових ранијих романтичких драма баве савременим 
животом и због тога често називају „социјалним драмама“. Песник, 
Ибзен је у некима од тих драма спојио реализам и символизам на један 
свој начин: ту је била дана не само слика, него и тајна живота, као да 
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су на први поглед доста обични догађаји имали један дубљи смисао 
који их је премашао, и који се само са стрепњом дао наслућивати. 
Докле у његовим драмама символизам није узео исувише маха, оне 
су углавноме биле добро начињене; Избен је „знао занат“ и имао је на 
позорници несумњивог успеха. Његов начин да развија радњу уназад, 
тј. да постепено открива нешто што се пре почетка драме десило и што 
ће цео њен ток као једна фаталност определити, − начин тај опомињао 
је на технику Софоклова Едипа краља, и држао је пажњу гледалаца 
стално запету. Идеје које је заступао у социјалним драмама, важиле су 
у своје време као врло смеле; поборних крајњег индивидуализма, он је 
устајао не само против друштеног лицемерја, него и против друштвене 
дисциплине уопште, признајући за једино мерило морала само оно 
до чега би појединац дошао путем свог властитог размишљања, 
потпуно независно од утицаја своје друштвене средине. То је био дух 
протестантског самоопредељивања доведен до крајњих последица.

У својој оцени Ибзена, Богдан је остављао на страну и песника и 
позоришног писца, и окомио се свом снагом на социјалног мислиоца. 
Његов индивидуализам означавао је као незрело опозиционарство 
једног омладинца; Ибзен је, по његовом мишљењу, био радикал, − 
радикал у оном нарочитом смислу који је он том називу давао, − 
што ће рећи, човек који је о друштвеним питањима расправљао без 
претходног искуства, на основу неких наопаких теорија.

Социјалне идеје, доиста, биле су најслабија страна Ибзенова 
позоришта. Оне, пре свега, нису биле социјалне. Не водећи рачуна о 
друштвеним класама, он је друштвено питање сводио на однос између 
друштва и појединца, узимајући за једини циљ друштвеног живота 
личну срећу и лично усавршавање појединца. Врх свега још, сукоб 
између друштва и појединца Ибзен је посматрао у норвешкој средини, 
која је била мала средина; онај притисак који је ту друштво вршило 
над појединцем није у једном великом граду на Западу био уопште 
могућан. У Ибзеновом схватању друштвених проблема било је нечега 
паланачког.

Богдан се највише разилазио с Ибзеном у питању друштвене 
инхибиције. Ибзен је налазио да она смета појединцу да развије 
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своју животну снагу до највећег степена јачине. Богдан је налазио да 
је друштвена инхибиција битан услов културног развитка. Његово 
неслагање с 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.

10.

Књижевни критичар, Богдан је и сам писао врло књижевно. Већ 
од својих првих радова, он је хваљен као стилист, и његов стил служио 
је за узор неколиким нараштајима. Ко буде нарочито проучавао његов 
стил, ведеће да је његов стил прошао кроз неколико фаза. У првој фази, о 
којој најбоље сведочанство пружа његова расправа о Бомаршеу, Богдан 
је, по свом властитом признању, стајао под утицајем Тена и Пола де 
Сен-Виктор. Обојица су имала живописан, јако колорисан стил. Тен 
је давао описе спољашњега света, изванредне и по боји, и по рељефу, 

− и већина његових метафора била је узета из круга природних појава. 
Сен-Виктор био је живописан на други начин. Он је мислио у сликама, 
и у живописним упоређењима. Ево амо један пример. „По модерном 
схватању дон Хуан мења љубавнице стога што ни у једној не налази 
остварен свој идеал жене. Његова је мука у томе што гори од љубави за 
једном звездом и тоне у све воде и у сав кал где она отсјајује, да би најзад 
дохватио само једну празну светлост, која му се зачас распе у рукама.“

Богдан је имао некоје метафоре које су опомињале на Тена, али 
његова најуспелија живописна места одговарала су Сен-Викторовом 
начину.

Са расправом о васпитању укуса Богдан је променио из основе 
свој начин писања. Сада је писао без слика, намерно упрошћеним 
стилом, по обрасцу енглеских научника Викторијина доба који су 
за разлику од немачких научника писали тако да буду разумљиви и 
лаицима. У том погледу Богдан је нарочито хвалио Хекслија и Тиндала.
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После некога времена њему се учинило да би о књижевним 
предметима ипак ваљало писати с више отмености. Један стил мање 
шарен него стил Тена и Сен-Виктора, а мање упрошћен него стил 
енглеских научника, он је нашао код енглеског критичара Метју 
Арнолда. Арнолдов начин писања опомињао је на понашање једног 
џентлмена, − нешто мирно и одмерено, с једном отменошћу која није 
падала у очи. То изражавање у полутоновима које у Арнолдовом 
случају није искључивало једну притајану иронију, свиђало се Богдану 
можебити и зато што је стајало у супротности с његовим властитим 
темпераментом. Богдан је био плаховит, наглашавао своју мисао иако у 
писању се, истина, уздржавао, али ни ту није могао да избегне праскање. 
У познијим радовима праскао је знатно мање него у ранијим, али и ту, од 
времена на време, његов темперамент избијао је у јаким речима и живим 
сликама. Ја сам му увек говорио да он чини насиље, а и неправду својој 
властитој природи, кад покушава да се као Арнолд изражава sotto voce.

Сасвим последњих година, он је, не мислећи више на Арнолда и 
његово џентлменство, покушао да стегне и сасуши свој стил до крајње 
мере. Доказивао је да треба писати стилом Бедекера: просто бележење 
тачно утврђених факата, и ништа више. Књижевни украси нису 
могућни без већег или мањег претеривања; они искључују могућност 
строго научне тачности. Он је зато добро мерио сваку реч, − и колико 
је год могао, ограничавао се на просто класификовање факата. Неки 
су држали да је код њега наступила склероза стила као последица 
старости. По мом мишљењу, ова промена у Богдановом стилу није 
стајала у вези с његовом старости; код њега, с годинама, машта, која даје 
живости стилу, није била ослабила, него се десило нешто друго. Онај 
култ позитивних наука, коме је у младости био толико подложан, био 
се код њега, и то у појачаној мери, јавио поново. Отуда и та његова жеља 
да о чисто књижевним стварима пише с прецизношћу и хладноћом 
научнога стила. Међутим, нико није знао боље од њега да се, кад је 
реч о књижевним делима, мора изложити не само њихова садржина, 
него још описати и утисак који она остављају на нашу осећајност и на 
нашу машту, − а то је могућно само помоћу књижевности, а не помоћу 
строго научнога стила.
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Поред свих промена кроз које је његов стил пролазио, нешто 
је ипак остајало стално. То је била извесна аргументативност на 
Меколејев начин. Богдан није могао ни о чем да пише, а да се не упусти 
у доказивање и убеђивање. Чак и онда кад је тврдио да се ограничава 
на навођене чињеница, те су чињенице биле тако распоређене и 
груписане да су дејствовале као докази. Сасвим као Меколе, он је 
најрадије доказивао примерима, које је развијао у слику. Меколе, кад 
је говорио да Влада треба да се стара о просвећивању народа, највећи 
део говора посветио је описивању метежа од 1780, када се, по његовом 
мишљењу, најбоље видело шта је непросвећена маса у стању да учини. 
Помињао је како је руља опседала зграду Парламента, извлачила 
лордове из њихових кочија, рушила дом једнога од највиших судија, 
отварала тамнице и пуштала на слободу разбојнике, палила куће 
мирних грађана итд. Слично претварање доказа у пример, а примера 
у слику може се наћи више или мање у свима Богдановим написима; 
у усменом говору, то је био његов обичан начин разлагања. Он је знао 
добро да слика са својим конкретним појединостима оставља јачи 
утисак него икоја апстрактна аргументација.

С Меколејем он је имао још неке заједничке црте, као например 
нагомилаваање доказа и примера, − дакле, дејствовање масом; затим, 
чак и онда кад није водио полемику, нешто нападачко у аргументацији, 
као да врши јуриш на некога невидљивог противника. Ни живописност, 
ни отмен тон, ни научна прецизност нису били тако карактеристични 
за Богданов начин писања као ово борбено аргументисање.

Наша публика осећала је да Богдан пише с много плана, да је код 
њега све смишљено и срачунато. Његов стил чинио јој се сјајан, чинио јој 
се отмен, али у исто време и намештен. Недић је налазио да у Богдановом 
писању има нечега што опомиње на човека укрућена у свечаноме руху. 
Ја мислим да треба учинити ову разлику. Богдан је много размишљао 
о стилу: отуда у његовом писању има нечега напрегнутог и усиљеног. 
Али то још не значи да је он писао без темперамента, на један више или 
мање безличан начин. Његова личност избијала је из свакога његовог, 
ма и најмањег састава. Колико је та личност била јака, плаховита и орна 
за борбу, видело се по његовим полемичким чланцима. Што је у тим 
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чланцима највише изненађвало, − више чак него и њихова исцрпна 
документованост, − то је био њихов невероватни brio.

11.

Бавећи се књижевном критиком, Богдан није могао, а да се не 
дотакне и естетичког проблема. По његовом властитом признању, 
ниједан га други проблем није у толикој мери занимао. Вероватно 
стога, што је био необично тежак за решавање.

Богдан је добро познавао књижевност тога проблема. Говорило 
се да он није читао немачке естетичаре. То не стоји. Читао је, на пример, 
Фолкелта и Липса, али с њима се није никако слагао. За његов укус 
они су били сувише метафизичари. Он се углавноме држао енглеских 
писаца, и то оних из круга утилитариста и еволуциониста. Међу њима 
највише се ослањао на Бена.

Бен је одрицао да постоји „лепо уопште“, и да ствари изазивају 
естетичку емоцију само утолико уколико садрже то лепо уопште. 
Све што се научно да тврдити, то је да има пријатних и непријатних 
осећања, и да су естетичка осећања једна врста оних првих. Али чиме 
се естетичка осећања разликују од осталих пријатних осећања? Чиме 
се на пример задовољство које производи лепа музика разликује од 
задовољства које производи добро јело? 

Бен је узимао да пријатна осећања стоје у тесној вези с нашим 
органским потребама и с нашим личним интересима, а да је естетичким 
осећањима својствено то што су одвојена од тих потреба и тих интереса. 
Али то одвајање није потпуно. Естетичка осећања јесу у основи обична 
пријатна осећања, али на неки начин профињена. Естетичка осећања, 
ништа мање него остала пријатна осећања, имају свој извор у нашем 
организму и егоизму, али, за разлику од осталих пријатних осећања, у 
њима су наше органске потребе тако ишчишћене од грубе чулности, а 
егоистички интереси од бруталне искључивости, да ми скоро сасвим 
заборављамо да се и естетичким осећањима порекло налази у нашем 
организму и у нашем егоизму. Естетичка осећања изгледају нам стога 
осећања неке више, чистије и складније врсте.
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За Бена је речено да је и највише психичке процесе сводио на 
њихове инстинктивне основе и органске услове, и да је цео духовни 
живот у целу сферу свести објашњавао на материјалистички начин. То 
исто радио је и онда кад је хтео објаснити природу естетичких осећања.

Примајући Беново основно гледиште, Богдан је на све могуће 
начине гледао да покаже како се чулна и заинтересована задовољства, 
путем профињавања, губећи у снази, а добијајући у отмености, 
претварају у естетичка уживања. Другим речима, гледао је да покаже 
како се из материјалнога излучивало нешто што више није било 
материјално, бар не сасвим. Али шта је било то нешто нематеријално, 
било је с гледишта материјалистичке филозофије тешко рећи.

Богдана је мучила и једна друга тешкоћа. Једнога дана, пролазећи 
поред једне каванице у предграђу, он је приметио једнога носача како 
сав премире, слушајући циганску музику. Богдан се питао, какве 
разлике има између тога носача који ужива у циганској музици и 
њега, Богдана, који ужива у Бетовену? По чему су уживања једнога 
љубитеља Бетовена већма естетичка него уживања једнога љубитеља 
циганске музике? Ако лепота не постоји ван нас, у стварима; ако она 
лежи искључиво у нама самима и у нашим осећањима, онда су осећања 
оног носача усхићеног циганском музиком била по својој искрености 
исто толико естетичка колико и осећања Богданова на Бетовеновом 
концерту, − а ако би се гледало на њихову јачину, она су била можебити 
још и више естетичка, јер Богдану се није дешавало да се под утицајем 
музике тако занесе као тај носач.

Да би нашао излаза из ове тешкоће, Богдан је прибегао теорији 
напретка, којом се користио и при решавању моралног проблема. 
По тој теорији, као све друго, тако је и естетичко осећање имало 
своју еволуцију. Постепено напредовало се од музике ниже врсте ка 
музици више врсте. Онај ко испрва ужива у циганској музици, може 
се, сталним његовањем своје музичке осетљивости, уздићи најзад до 
Бетовена. Љубитељ Бетовена био је према томе у праву да на љубитеља 
циганске музике гледа с висине вишег степена естетичког развитка.

Као што се види, теорија напретка наметала је разврставање 
естетичких осећања по једном објективном мерилу. Није се више 



158

С
ло

бо
да

н 
Јо

ва
но

ви
ћ 

 О
ГЛ

ЕД
И

узимало у обзир естетичко осећање, и ништа више; узимали су се 
у обзир и спољашњи узроци који су га изазвали. Музика која је 
претпостављала дуже неговање музичке осетљивости, стављала се 
изнад музике која је претпостављала краће неговање. То што је један 
у музици ове друге врсте налазио јача уживања него други у музици 
оне прве врсте, то више није имало никаква значаја.

Све је ово изгледало савршено тачно, али да ли се онда могло и 
даље тврдити с Беном да лепо у објективноме смислу не постоји, − и 
да то што зовемо естетичким осећањем, није ништа друго него једна 
нарочита врста пријатног осећања, − дакле нешто скроз субјективно...

Утилитаристи и еволуционисти којих се држао Богдан 
сводили су у етици све на егоизам, − а у естетици све на још ниже, 

− у нашем организму. У етици морално осећање се објашњавало као 
интелигентнији егоизам, егоизам последице. У естетици осећање 
лепога објашњавало се као уживање органских и егоистичких. На тај 
начин, између тих нижих осећања и естетичког осећања разлика би 
била више квантитативна него квалитативна; та нижа осећања, уколико 
би им се смањивала јачина и сировост, претварала би се у естетичко 
осећање. Богдан је увиђао да помоћу ове материјалистичке теорије не 
може решити све тешке случаје који су му задавали муке, али он није 
хтео да се одваја од енглеских утилитариста и еволуциониста. Њему се 
чинило да има да бира између њих и немачких метафизичара: енглеске 
теорије биле су истина мање потпуне, али, по његовом мишљењу, биле 
су више научне.

Трећи део

1.

Богдан је носио у себи две душе: био је у исто време један хума-
нист и један поклоник „савремене науке“. Задржавајући све оно што је 
чинило суштину хуманизма и имајући пуну веру у духовну културу, он 
је покушавао да хуманизам усклади с духом времена. Другим речима, 
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требало је хуманизам одвојити од старе, идеалистичке филозофије и 
саобразити погледима материјалистичке филозофије, кој су се у то 
време изједначивали с резултатима савремене науке. Сам Богдан имао 
је и морално, и естетичко осећање јако развијено, и то му је на крају 
крајева више вредело него све етичке и естетичке теорије основане на 
материјалистичкој филозофији.

Он је имао много свестраније интересовање него што се од једног 
професора књижевности могло очекивати. У својим размишљањима 
обухватао је и морални проблем, и проблем правилног суда, и проблем 
књижевног укуса, и проблем естетичког осећања, и проблем кутлурног 
развитка. Све је то доводио једно с другим у везу, и његове књижевне 
расправе одавале су систематичнијега мислиоца него што су обично 
књижевни критичари били.

Његова критичарска метода није била ни књижевно-исто-
ријска као метода Павла Поповића, ни књижевно-историјска и по-
литички идеолошка као метода Јована Скерлића, ни импресиони-
стичка као метода Недићева. То је била једна сасвим друга метода, 
која је путем што прецизније и детаљније анализе књижевнога дела 
узета сама за се утврђивала његову естетичку вредност. Код Богдана 
није било ни празне фразеологије ни оних ћудљивих оцена из којих 
говори само лични укус критичара. Његови закључци изгледали су 
необично објективни и образложени. У своје време он је био најбољи 
претставник оне критике која разврстава и меће све на своје место. То 
је управо она врста критке која има највише ауторитета.

 Ма колико да је знатан као књижевни критичар, Боогдан се не 
може искључиво као такав посматрати. Кроз цео његов рад осећао се уз 
књижевног критичара још и морални учитељ и културни порсветитељ. 
У нашем духовном развитку XIX века преовлађивали су час запдњаци, 
час националисти. За радноначелника западњака узима се Доситеј, а 
за родоначелника националиста Вук. Западњаци су нас упућивали на 
узоре већих и културнијих народа; националисти су нас бодрили да 
се ослонимо на наше домаће традиције. Богдана би требало уврстити 
у западњаке. Он је сваком приликом упозоравао на нашу заосталост 
иза културних народа Запада, и доказивао да ни најдрагоценије 
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националне особине не вреде много, ако нису културом облагорођене.
 У његово време утицај Запада преовлађивао је увелико. У 

науци, то је био претежно утицај немачки, а у књижевности, утицај 
француски. У политици сукобљавала су се два утицаја, − утицај 
западних демократија, и утицај тзв. пруског система. (После пада 
Обреновића, овај утицај осећао се све мање. И као главни претставник 
француског утицаја у књижевности обележаван је Богдан, нарочито 
од оснивања Српског књижевног гласника (1901). У том часопису, под 
његовим уредништвом, стали су се јављати написи потпуно саображе-
ни француским обрасцима. То се нарочито опажало у песмама Јована 
Дучића и Милана Ракића, и у критикама самог Богдана и његова ђака 
Скерлића. Гласник је допринео и стварању новог књижевног стила, 
који је својом углађеношћу, својом нијансираношћу, својом хладном 
интелектуалношћу јако опомињао на француску прозу. Неке ствари у 
Гласнику изгледале су по своме стилу просто преведене с францускога. 
Ни Богдан ни Скерлић нису падали у овакве крајности, али неки од 
њихових следбеника јесу.

Данашњем нараштају може бити чудно, да је Богдан, који је 
релативно мало писао, могао вршити тако велики утицај на књижевни 
развитак свога доба. Треба, међутим, знати да је он кроз дуг низ година 
био професор: својим предавањима он је још више ширио своје мисли 
него својим списима. Био је један од најсјајнијих предавача свога доба; 
чак и ван школе, било то у уредништву Гласника, или у кавани међу 
пријатељима, или чак са људима које је ту случајно нашао, његов говор 
брзо се претварао у предавање. Он је изговорио многе чланке пре него 
што их је написао, а и многе чланке које није стигао да напише. Ја сам 
био често с њиме, и могу без претеривања рећи да ми је он испирачао 
добар део своје теорије књижевнсоти, а и добар део своје теорије 
естетике. Али баш зато, што је био тако плодан у усменој књижевности, 
њему није остајало довољно времена за писану књижевност.
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3.

Од основања Гласника, па све до Првог светског рата његов 
положај у нашем књижевном свету био је безмало положај једнога 
диктатора, његова личност била је као саздана за тај положај. Он је био 
од оних који више дају од себе него што примају у себе, − и који, иако то 
не желе нарочито, мењају околину у којој се нађу. У њему је било нечега 
прилепчивога: његова мишљења, његов укус, његове особености пре-
носиле су се лако на друге. Као студент у Паризу он се заинтересовао за 
књижевност, за музику, за сликарство многе своје другове који без њега 
не би никада на те ствари мислили. Доцније, у Београду, његови присни 
пријатељи били су скоро сви одреда политичари и финансијери; он 
од њих није научио ништа ни о политици ни о финансијама, док су 
они, међутим, постали у његовом друштву љубитељи књижевности и 
уметности. Има личности које зраче, а има их које не зраче. Богдан је 
био од оних које зраче.

Он није био амбициозан, а још мање грабљив. Није имао великих 
потреба, и како се није женио, живео је скоро ђачким животом. Али, 
поред свега свог монтењевског скептицизма, био је до крајности 
нетолерантан. Туђе мишљење примао је с тешком муком, и нерадо. 
Али, ако би се ко други исто тако одупро његовом мишљењу, Богдан 
је губио стрпљење као наставник кад наиђе на глупог ђака. 

Оно мишљење које би једанпут утврдио, могао је понављати безброј 
пута као да би га хтео као неку догму усадити свакоме у главу. Ја сам му 
једном приметио: „Ви да имате власт, одмах бисте наредили да се Ваши 
списи уче по школама напамет, али, осим те једне, никакву другу злоупотребу 
власти не бисте учинили“. Његова нетолерантност опажала се нарочито у 
полемикама; противнику није ни у једној тачки давао за право; потпуно 
немилосрдан, гледао је не само да га утуче, него и да га дотуче.

4.

Између два рата противу Богдана је избила права буна. Нико 
није више од њега био оспораван и нападан. Његови су противници 
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били разних врста, од којих неке ваља оставити настрану. На пример 
комунисте, који су нападали Богдана просто стога што су рушили 
утврђене вредности у свима областима духовног живота, па и у 
књижевности. Исто тако ваља оставити на страну и полуинтелектуалце, 
који су навек били Богданови противници, али који су се између два рата 
појавили у наобично великом броју. Њима се чинило да је Богдан главна 
сметња њиховог успеха, − и донекле су били у праву, јер он је претстављао 
оно што је њима највише недостајало, а то је књижевна култура. Поред 
комуниста и полуинтелекттуалаца Богдан је имао за противнике и једну 
групу млађих књижевног дара, и од којих је доста њих било у добрим 
личним односима с Богданом. Главни узрок за разлаз између њега и њих 
лежао је у њиховом књижевном правцу који он никако није примао. 
Они су били врло субјективни, износили своју личост толико на пазар 
да је то већ личило на књижевни нудизам. Није им било доста што ће 
изразити своја осећања; хтели су да изразе и своје потсвести, у којој су 
држали да се крије прави извор уметничког надахнућа. Подсвесно није се 
дало саопштити у јасном и правилном облику; млађи књижевници нису 
стога много бринули о облику; више су волели да оно што су открили 
у својој подсвести, кажу мутно и рогобатно, него да не кажу никако. 
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.

5.

Књижевна диктатура коју је Богдан неко време вршио, била је, 
бар мени тако изгледа, благотворна. Он је учио да поред науке ваља 
ценити и књижевност, и то као једно од главних средстава духовне 
културе. У његово време када се искључиво ценила наука, и када се 
о духовној култури слабо мислило, појава таквог књижевника као 
Богдан Поповић била је врло потребана.
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ЈОВАН СКЕРЛИЋ

У Српском Књижевном Гласнику, пре него и на којем другом 
месту, треба да се помене да је Јован Скерлић био један 

велики уредник. Он је волео да ради у друштву и да трепери заједно 
с масом; он се никада није осећао задовољнији него у великим 
маинфестацијама и великим борбама, када човек иде напред заједно 
са свима својим друговима. Иако врло јака личност, он није био од 
оних уредника који мисле само на себе и на свој чланак; он је сматрао 
лист као једну задругу, – и никада није давао себи рачуна колико је био 
велики његов лични удео у успеху Српског Књижевног Гласника. Он 
је имао једну широку социалну природу, био велики шеф групе, – и у 
уреднштву овога листа његово ће се одсуство увек осећати. 

 
 (1924)
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ЈОВАН СКЕРЛИЋ КАО ИСТОРИЧАР

О Скерлићу се доста говорило као о књижевном критичару 
и као о јавном раднику. О њему као историчару говорило 

се много мање. Он је, међтуим, као историчар вредан сваке пажње, 
и неке његове битне особине виде се још најбоље у његовим 
историјским расправама.

Те расправе припадају историји књижевности, али не искључиво. 
Омладина и њена књижевност бави се једним покретом који је био више 
национално-политички него књижевни, а Светозар Марковић једним 
покректом који је био првенствено социјално-политички. Српску 
књижевност у XVIII веку Скерлић јамачно не би никада написао да 
бар код неких писаца ХVIII века није осетио онај дух слободоумнога 
просветитељства којим 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 културном историјом.

Скерлић је био демократ, и веровао у напредак човечанства. 
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 
интересовао за економске услове напретка. Идеалист на дну душе, 
он се поглавито интересовао за оне колективне идеале, или, како би 
се данас рекло, митове који друштво у његовом развитку руководе, 
и који пре а после – тако је бар Скерлићу изгледало – савалађују све 
материјалне сметње свог остварења. Са гледишта тога социјалног 
идеализма, он је проматрао и наше историјске појаве, – и у својим 
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списима оставио је знатне одломке једне велике историје политичких 
и социјалних идеја и покрета у нашем новом веку.

У његовом историчарском дару најјача је страна била једна врста 
песничке видовитости. Као што има писаца који прозиру појединце 
и њихову душу, тако је Скерлић једним широким и сигурним 
погледом обухватао читаве друштвене групе. Један нарашатај са својом 
идеологијом, једна књижевна школа, једна политичка странка имају, у 
његовом приказивању, тако одређену физиономију као да би били жива 
бића. Скерлић је осећао поезију великих маса и колективних покрета: у 
његовим историјама, као год у романима Емила Золе, главна је личност 
гомила, и читалац има утисак да чује њен простран и снажан шум. 
Његови описи друштвених покрета и духовних струја нису ни најмање 
апстрактни. Скерлић је, истина, веровао да идеје владају светом, али 
те идеје није посматрао одвојено од оних друштвених група које се за 
њих боре. Зато, код њега, идеје изгледају живе силе, које органски расту 
и опадају. У анализи идеја, он није много цепидлачио; особењачка ум-
ствовања појединих мислилаца одбацивао је као неважна: од њихових 
идеја узимао је у обзир само оно што је било прихваћено од једне група 
као њен програм, и на тај начин претворило се у једну друштвену 
енергију. Чак идеје Светозара Марковића, Скерлић није аналисао 
потанко, него их је узео у оном упрошћеном, популарном виду који 
су оне добиле када су се стале ширити по народу. Проучавајући идеје 
по њиховом социјалном дејству, Скерлић је са ретким тактом погађао 
њихов осећајни тон, јер у свим тим идејама које су утицале на публику, 
мишљење је помешано са много осећања. Његова дела о Омладини и о 
Светозару Марковићу остаће увек интересантна с тога што је у њима 
изражено нешто од присног треперења и „унутрашње музике“ нашег 
омладинског и правог социјалистичког покрета. Идеје које су владале 
једним нараштајем, немогуће је дати боље него Скерлић, јер он их је 
дао са свом њиховом енергетиком и свим њиховим лиризмом.

Врло добар онда када треба оживети велике масе, изрази-
ти широке популарне идеје, описати друштвену средину и морал-
ну атмосферу једне епохе, Скерлић у описивање појединих лично-
сти уноси више колективне него индивидуалне психологије. Он не 
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ради као Сент-Бев, који је у своме Пор Роајал оцртао припаднике 
тога чувеног јасенистичког склоништа свакога за себе као нарочити 
психолошки случај. Скерлић ради као Зола, са којим се опет сретамо, 
и у чијим романима све личности личе једна на другу као чланови 
исте породице Ругон-Макар. И код омладинаца у Омладини и код 
социјалиста у  Светозару Марковићу, Скерлић јаче истиче њихову 
породичну сличност него њихове личне разлике; за њега је врста 
важнија него јединка. Али, иако поједине личности нису оштро 
индивидуалисане, оне ипак зато живе; њихову друштвену средину 
Скерлић је ускрснуо са толико живота, да се њен живот преноси и на 
њих, и оне се мичу и гримасирају као да би биле набројане главе те 
друштвене средине која је у Скерлићевом опису добила изглед огромне 
колективне животиње. Скерлићево цртање личности опомиње 
донекле на оно познато изазивање Цезарове слике и прилике у једној 
Тургењевљевој фантазији. Код Тургењева, ми Цезара тако рећи и не 
видимо. Његова мушка и изнурена физиономија у којој има тако много 
аристократске пресићености, али ништа мање и пустахијске смелости 

– та физиономија господског отмичара не изилази нам пред очи. У 
Тургењевљевој фантазији ми испрва чујемо само страховиту треску 
и вику, са рзањем коња и батом легија у покрету, – и онда, одједном, 
пред наше очи излази зљуљана маса људи у оклопу, која, као неки 
наоружани елефант, носи на леђима свога вођа и свога идола Цезара, 
од кога се једва силуета назире... и може бити, тај Цезар који се људски 
и не види од масе својих војника и партизана, вернје приказује Цезара у 
његовој историјској стварности него они портрети на којима је његова 
лична физиономија израђена до најмањих ситница. Као Тургењев са 
Цезаром, тако Скерлић ради са својим историјским личностима. Он 
их не приказује саме за себе, него заједно с оним друштвеним кругом 
сред кога су живеле и с којим су радиле, и чија је укупна снага била у 
њима оличена као у живом символу.

Са својом демократском идејом о напретку човечанства, Скерлић 
је разне периоде наше историје схватио, поред све њихове одвојености, 
као разне фазе једног истог процеса који се састоји у ослобођавању и 
просвећивању народа. Уместо да сматра прошлост као минулу мртву 
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ствар, која се може мирно и хладно проучавати, он је видео у њој 
само прве почетке једне велике борбе која још и данас траје између 
народа и противника његова напретка. У таквој борби, по његовом 
мишљењу, није допуштено остати хладан и миран посматрач; на 
против, наша је дужност саосећати са пријатељима народног напретка. 
Скерлићеви описи историјске прошлости изгледају с тога необично 
живи и савремени; прошлост и садашњост машају се једна с другом; 
то је историја снимљена са најмањег могућег растојања. За Карлајла 
је речено да су његови описи Француске револуције тако непосредни 
да нам чине утисак једне туче под нашим властитим прозорима. Ово 
би се исто могло рећи и за Скерлића. Једанпут, у кратком размаку 
времена, ја сам читао једно за другим оно што је Михаило Гавриловић 
писао о паду Србије 1813. и оно што је Скерлић писао о омладинској 
скупштини од 1867, коју је растерала полиција Кнеза Михаила. Овај 
сукоб омладинаца и полиције изгледао је у опису Гавриловићевом, 
турско пустошење Србије огњем и мачем. То су две различите методе: 
једна која се удаљује што више од прошлости; друга која јој се све више 
приближује.

Са гомилама које живе, с историјским личностима које су само 
крик и гест тих гомила, а спајањем прошлости и садашњости у исти 
идејни процес, Скерлић има своју нарочиту физиономију међу нашим 
историчарима као представник једне демократске социологије, која до 
њега никада није била изражена са толико књижевнога дара.

  
(1926)
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О СКЕРЛИЋЕВОЈ ПОЛИТИЧКОЈ ИДЕОЛОГИЈИ

Скерлић се за свога кратка века бавио политиком колико и 
књижевношћу, и да није млад умро, можда би се најзад сав 

предао политици.
Његови политички погледи и тежње постају много јаснији, кад 

се узму на ум они догађаји и оне идеје које су за његове младости имале 
највише одјека у политичком животу било нашем или страном

У Србији, главни догађај био је лични режим који је краљ 
Александар установио уз припомоћ свог оца Милана који је превршио 
меру под министарством Владана Ђорђевића. Ивањдански атентат, 
преки суд, осуђивање радикалних првака без доказане кривице, у име 
тзв. државних разлога,  – све је то узбудило и узбунило омладину. Она 
је разумевала правду, чак и најстрожу, али није разумевала те државне 
разлоге који су изискивали да се у неким приликама чак и суди мимо 
правду... Од када је 1893. краљ Александар ступио на владу, радикали 
су водили према Круни политику „мудрог попуштања“. Али после 
образовања министарства Владана Ђорђевића, а нарочито после 
преког суда, међу радикалима све су се више чули гласови да је било 
доста попуштања Круни, и да се треба вратити на ону строго начелну 
политику коју је странка водила до Тимочке буне, и којом је задобила 
народно поверење. Један део омладине, коме је припадао и Скерлић, 
није се више задовољавао ни најначелнијим радикализмом, него је 
тражио социајлизам и оживљавао успомене Светозара Марковића.

Од прилике у то исто време, у Француској, Драјфусова афера била 
је у пуном јеку. Под сумњом шпиунаже, капетан Драјфус, без довољно 
доказа, био је осуђен од војног суда на доживотно заточење. Кад су 
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после неког времена почеле изилазити на видело све неправилнсоти 
поступка, Француска се поделила на двоје: једна страна захтевала је у 
име неумитне правде поновљење поступка; друга страна одбијала је 
те захтеве у име државних разлога, који су се сводили на то, да треба 
штедети углед војног суда, па с њиме и углед целе војске. Браниоци 
Драјфуса заинтересовали су за његову судбину европско јавно мнење: 
у новинама свију земаља изилазили су напади на „кабинетску правду“, 
која не суди по јасном и чистом законском тексту, него по неким 
неодређним државним разлозима, као да се прави државни интереси 
састоје у гажењу, а не у поштовању закона. Оног истог лета када је у 
нас, поводом Ивањданског атентата, радио преки суд, у Француској је 
образовано министарство Валдек-Русо, које је у Драјфусовом питању 
стајало на страни оних који су тражили поновљење поступка. И код 
нас и код Фрнцуза изгледало је као да су се поново разбукатале старе 
борбе око основних тековина Француске револуције, – око правне 
сигурности појединца и непристрасности суда.

То су били главни политички догађаји Скерлићеве младости. 
Каква је била тадашња политичка идеологија? У то време нису се 
повлачиле сувише оштре разлике између демократије и социајлизма: 
из једне идеологије у другу прелазило се лако. У Француској, поводом 
Драјфусове афере, социјалисти су дали једног свог члана у владу 
Валдек-Русов и борили су се заједно с грађанском левицом за начела 
више демократска него социалистичка. Те исте године, 1899, кад је у 
Француској један социјалист ушао у једну буржоаску владу, у Немачкој, 
међу самим социјалистима, јавља се у личности Едуарда Бернштајна 
један критичар марксизма. Бернштајн доказује да се Марксова прогноза 
слома капитализма показала нетачна, да се на хоризонту нигде не виде 
знаци скоре социјалне револуције, и да се победа социјализма може 
постићи само путем постепених реформи на темељу демократских 
установа. Код Бернштајна није се више знало да ли је он социјалист 
само стога што демократија, потпуно развијена, доводи до социјализма, 
или је домократ само стога што се социјалистички програм најлакше 
и најбезопасније остварити демократским методама као што су 
опште право гласа, слобода штампе итд. свакојако, код Бернштајна, 
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социјализам и демократија изгледали су једно другим условљени.
Међу европским социјалистима на гласу за Скерлићеве 

младости ниједан није имао на њега толико утицаја колико 
француски социјалист Жан Жорес. Жорес није примао Марксову 
материјалистичку философију. Заједно с Кантом, он је веровао у 
моралну аутономију појединца, и, по његовом мишљењу, социјализам 
је био нужна допуна Франсуске револуције: револуција је пробудила у 
појединцу осећање личних права; социјализам има да пробуди осећање 
социјалних дужности. Тек онда добиће се прави, потпун човек, који 
је, не само слободан, него и достојан да то буде. И Жорес није стајао 
усамљен међу тадашњим социјалистима. У његово време, и у Немачкој, 
и у Француској, и у Русији, један нов социјалистички нараштај тежио 
је да ослободи социјализам материјалистичке философије Маркс-
Енгелсове, и да га помири с Кантовим идеализмом.

Кад се има на уму ова морална атмосфера у којој се Скерлић 
развијао, онда много шта у његовом животу и раду постаје јасније. Он 
је почео као социјалист, а завршио као један од парламентарних вођа 
самосталних радикала. То је било сасвим разумљво у једно време када 
су социјалисти ступали у буржоаске владе, и када су на остварењу свога 
програма радили легалним и парламентарним путем. И онда док је 
припадао социјалистима, он није ишао с њима сасвим у корак: наши 
социјалисти стајали су већ увелико под утицајем немачког марксизма; 
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 социјално облагорођење појединца,  – и у том његовом 
идеалу било је поред социјализма још врло много демократског 
индивидуализма. Борба за лична права вођена у нас поводом 
Ивањданског атентата, а у Француза поводом Драјфусове афере, и 
тежње европског социјализма да се, у теорији, сложи с идеализмом, а 
у пракси с парламентаризмом, све је то било од утицаја на стварање 
Скерлићеве идеологије и на његов јавни рад.

(1934)
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ПОЛИТИЧКЕ ИДЕЈЕ ЈОВАНА СКЕРЛИЋА

У Гласу канадских Срба, г. Милан Бандовић недавно је писао о 
Јовану Скерлићу као књижевнику. Скерлић је био бесумње 

остао запамћен поглавито као књижевник, али он није био само 
књижевник, него и политичар, – и зато неће бити наодмет и ове моје 
кратке белешке о његовим политичким идејама.

Скерлић је још као студент посато социјалист, и остао је то 
до краја живота. Данас, социјализам се готово потпуно изједначио с 
макрсизмом. Скерлићев социјализам није био чисто марксистички. Први 
социјалистички списи које је читао, били су списи Светозара Марковића, 
а Марковић је био више напојен идејама руских социјалиста шездесетих 
година, него идејама Марксовим. Скерлић је, после Марковића, читао и 
Маркса, али Маркс није оставио на њега дубљи утисак. На прелазу између 
XIX и XX века, када су падале године Скерлићевог духовног формирања, 
марксизам је пролазио кроз кризу. Један од најпознатијих немачких 
марксиста, Едуард Бернштајн доказивао је да се нека од основних 
Марксових предвиђања нису обистинила. Радништво није падало у све 
већу беду; средњи сталеж није нестајао; класна борба није се заоштравала, 
већ напротив ублажавала. Према томе није било много изгледа за 
једну пролетерску револуцију у скором року, – и уместо да ишчекују ту 
револуцију, социјалисти би боље учинили да у сарадњи  с напредним 
грађанским странкама раде на постепеном реформисању друштва.

Готово у исто време, у Француској, Жан Жорес проповедао је 
један социјализам који је садржавао марксистичких елемената, али 
опет зато није био сасвим марксистички. Друштвене појаве он није 
објашњавао искључиво дејством економских чинилаца; он је узимао у 
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обзир и дејство идеја, у којима је такође видео једну друштвену снагу. 
По њему, победа социјализма имала је доћи како услед недостатака 
капиталистичког система о којима је говорио Маркс, тако и услед 
логичког разваијања начела Француске револуције. Робовање човека 
човеку треба да престане не само стога што је противно интересима 
радничке класе, него и стога што је противно идеји правде. Жорес је 
признавао да борба класа постоји, али је у исто време веровао да се и 
супротне класе могу сложити у одбрани заједничке отаџбине. Жоресу 
социјализам није сметао да буде добар Француз. Његово схватање 
социјализма било је врло широко. Поред интереса радничке класе 
оно је обухватало још и начела демократије, заједно с оним култом 
слободне мисли који је један од услова напретка науке.

Као Бернштајн, тако и Жорес био је поборник сарадње демократа 
и социјалиста. Он је подржавао сваку Владу која би у једном критичном 
тренутку  стајала на бранику Републике и начела Француске револуције. 
Његово држање у Драјфусовој афери заслужује да се нарочито помене. 
Француска је тада била подељена на два крвно завађена табора: на 
једној страни, они који су веровали да је капетан Драјфус доиста одао 
војне тајне Немцима, – а на другој страни, они који су држали да је он 
за ту кривицу невин осуђен. Социјалисти су испрва налазили да, као 
класна радничка странка, не треба да се мешају у тај сукоб који се није 
дотицао интереса радништва. Жорес, напротив, умешао се, и то као 
један од главних бранилаца Драјфуса. Његов пирмер био је после од 
утицаја и на друге социјалисте. Њему се чинило да је у питању нешто 
бар исто теолико важно колико и интереси радничке класе, – наиме, у 
питању је, да ли ће се судити по правди, или не. 

Скерлић је стајао потпуно под утицајем Жоресовим. 
Социјализам није за њега био сам програм радничке класе, него је био 
идеологија целога напредног човечанства. Он је узимао да напретка 
може бити само на основи просветитељске филозофије XVIII века, која 
је повратила човеку веру у моћ његовог разума и прогласила слободу 
мисли. Присталица Француске револуције, он је увиђао вредност 
политичке демократије, која је учинила крај влади силе, и створила 
могућност за владу разума, која њему, као ни другим социјалистима, 



173

није била довољна. Он је захтевао још и социјалну демократију, која 
ће појединца обезбедити од приватне експлоатације, као што га је 
политичка демократија обезбедила од насиља власти. Тек тада престаће 
робовање човека човеку,  и настаће влада правде.

Ове политичке идеје провлаче се кроз Скерлићеве књижевне 
студије. И например он велича Доситеја, јер у његовим списима налази 
трага од утицаја просветитељске филозофије. Он говори с извесним 
симпатијама о либералима из Уједињене омладине који су се, као 
Владимир Јовановић, борили за слободу штампе и за политичку 
демократију. Он је сав за Светозара Марковића, који је први у нас стао 
говорити о потреби да се политичка демократија допуни социјалном 
демократијом. По Скерлићевом приказивњу, сви ти људи настављају 
један другога, – сви они, сваки на свој начин, раде на истом великом 
делу, на ослобођењу наше мисли и на постављању друштвених односа 
на разумнију и правилнију основу.

Скерлић се стално, поред књижевних послова, бавио и 
политичким пословима. Иако социјалист, он је и приступио странци 
самосталних радикала: у то време сарадња социјалиста и демократа 
није била тако необична ствар. Неких осам година уређивао је један 
политички лист око кога су се прикупљали млађи људи из Самосталне 
радикалне странке. Такорећи пред саму смрт био је изабран за народног 
посланика, и одмах привукао пажљу једним говором који је носио 
пуно обележја његове идеологије.

Како би се он даље развијао? Да ли би остао до краја са 
самосталним радикалима? Да ли би пришао републиканцима, кад су 
они после Првог светског рата основали своју странку? Он је међу 
републиканцима имао личних пријатеља, а и сам је на дну душе био 
републиканац. Није немогућно ни да би се у току времена приближио 
социјалистима који су се били организовали под вођством Драгише 
Лапчевића, и међу којима је такође имао личних пријатеља. На ова 
питања тешко је одговорити. Сигурно је, међутим, да не би пошао 
за комунистима. Његово слободоумље, његов рационализам, његова 
човечност не би му допуштали да то учини.   

(1953)
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СЛОБОДАН ЈОВАНОВИЋ                                                                                                              

Сабрана дјела

Сабрана дела Слободана Јовановића, 16 томова, Београд 1932–1936. 
године. (Поновљено, фототипско издање, Београд 2005. године.)
Сабрана дела Слободана Јовановића, 12 томова, приредили Радован 
Самарџић и Живорад Стојковић, Београд 1990–1991. године.

ПРВА ИЗДАЊА                                                                                                                                           

Хронолошки

О суверености, Београд 1897. године.
О дводомном систему, Београд 1899. године.
Велика народна скупштина, Београд 1900. године.
Српско-бугарски рат, Београд 1901. године.
Енглески парламентаризам, Београд 1902. године.
Светозар Марковић, Београд 1903. године.
Основи правне теорије о држави, Београд 1906. године.
Макиавели, Београд 1907. године.
Уставно право, Београд 1907. године.
Политичке и правне расправе, прва свеска, Београд 1908. године.
Политичке и правне расправе, друга свеска, Београд 1910. године.
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Уставобранитељи и њихова влада (1838–1858), Београд 1912. године.
Љубомир Недић, Загреб 1921. године.
Прилог представци на народној скупштини „У одбрани својине“, 

Београд 1922. године.
У одбрану својине. Прилог тумачењу мировних уговора, Београд 

1922. године.
Друга влада Милоша и Михаила (1858 – 1868), Београд 1923. године.
Уставно право Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, Београд 1924. 

године.
Влада Милана Обреновића, прва књига, Београд 1926. године.
Влада Милана Обреновића, друга књига, Београд 1927. године.
Влада Александра Обреновића (1889 – 1897), прва књига, Београд 

1929. године.
Влада Александра Обреновића (1897 – 1903), друга књига, Београд 

1931. године.
Из наше историје и књижевности, Београд 1931. године.
Италијанско јавно право с нарочитим погледом на корпоративно 

право, скрипта, Београд 1936. године.
Формална социологија, скрипта, Београд 1937. године.
Гледстон, Београд 1938. године.
Социологија религије, скрипта, Београд 1938. године.
Социологија религије, скрипта (други дио), Београд 1938. године.
Амерички федерализам, Београд 1939. године.
Југословенска мисао у прошлости и будућности, Београд 1940. 

године.
Енглеска, Француска, Немачка 1815–1914. Примери политичке со-

циологије, Београд 1940. године. 
О тоталитаризму, Париз 1952. године.
Моји савременици, предговор написао и приредио Радоје Л 

Кнежевић, Виндзор 1962. године.
Један прилог за проучавање националног карактера, Виндзор 1964. 

године.
Записи о проблемима и људима, предговор Радоје Л. Кнежевић, 

Лондон 1976. године.
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Непознати радови (1892–1902), приредио Станиша Војиновић, 
Београд 2005. године.

Поруке, приредио Јовица Тркуља, Београд 2006. године.

ИЗБОРИ ИЗ ДЈЕЛА

Портрети из историје и књижевности, приредио Живорад 
Стојковић, Београд 1963. године.

О културном обрасцу, приредио Гојко Божовић, Београд 2005. 
године.

Портрети, предговор Радивоје Микић, Београд 2005. године.
Историја, политика, демократија, приредио Маринко М. Вучинић, 

Београд  2018. године.

ОГЛЕДИ, РАСПРАВЕ, ЧЛАНЦИ                                                                                                                                  

Хронолошки избор

„Први и пошљедњи пут. Сарајевска приповетка од Мите 
Живковића“, Србија, број 33 и 34, Београд 1892. године, стр. 2 и стр. 1–2.

„Молијеров: Мизантроп“, Србија, број 41, Београд 1892. године, стр. 
2–3 . 

„Дубравка, приказање у три чина од Џива Гундулића“, Српски пре-
глед, Београд 1885. године, стр. 127–130.

„Максим Црнојевић, трагедија Лазе Костића“, Српски преглед, 
Београд 1885. године, стр. 60–62.

„О друштвеном уговору“, Српски преглед, Београд 1885. године, стр. 
211–216; 242–246; 274–280; 305–311.

„Бисмарк“, Зора, Мостар, број 11, 1898. године, стр. 370–374.
„Три Нушићева комада“, Зора, Мостар 1900. године, број 11, стр. 

377 – 381.
„Српско-бугарски рат“, Србобран, број 247, Загреб 1901. године, стр. 5.
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„Кандид или оптимизам од Волтера“, Српски књижевни гласник, 
књига 9, Београд 1903. године, стр. 535–540.

„Др. Милован Миловановић“, Архив за правне и друштвене науке, 
број 13, Београд 1912. године, стр. 461–462.

„Конференција мира и питање о ратној одговорности“, Југословенска 
Њива, број 2, Загреб 1920. године, стр. 17–19.

„Стендал“, Нова Европа, број 1, Загреб 1920. године, стр. 53–56.
„Кривична одговорност министара“, Политика, број 4718, Београд 

1921. године.
„Драгиша Васић“, предговор књизи Утуљена кандила, Београд 

1922. године, стр. 3–15.
„Енглески парламентаризам после рата“, Политика, број 4924, 

Београд 1922. године.
„Вук Караџић о унутрашњој политици кнеза Милоша“, Архив за 

правне и друштвене науке, број 24, Београд 1923. године, стр. 224–226.
„Парламентаризам Стојана Протића“, Политика, број 5642, Београд 

1924. године.
„Јован Ристић“, Политика, број 6313–6316, Београд 1925. године.
„Његош“, Српски књижевни гласник, нова серија књига 16, Београд 

1925. године, стр. 488–489.
„Србија и Херцеговачки устанак“, Народ, број 861, Сарајево 1925. 

године, стр. 1.
„Двадесетогодишњица издавачке књижаре Геце Кона“, Архив за 

правне и друштвене науке, број 29, Београд 1926. године, стр. 325–326.
„Је ли наша држава стара или нова“, Архив за правне и друштвене 

науке, број 31, Београд 1927. године, стр. 337–346; 449–460.
„Едмунд Берк“, Народно благостање, број 1, Београд 1929. године.
„Тен, историк револуције“, Политика, број 7430, Београд 1929. 

године.
„Краљ Милан и Русија“, Политика, број 7888, Београд 1930. године.
„Бранко Лазаревић“, предговор Сабраним делима Бранка 

Лазаревића, Београд 1932. године, стр. 9–18.
„Чедомиљ Мијатовић као политичар“, Политика, број 8626, Београд 

1932. године.
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„Дводомни систем у нашем уставу“, Архив за правне и друштвене 
науке, број 44, Београд 1933. године, стр. 449–455.

„Анексиона криза и српско питање“, Политика, број 9214, Београд 
1934. године.

„Јован М. Јовановић. Успомене из младости“, Српски књижевни 
гласник, књига 54, Београд 1940. године, стр. 182–184.

„Југословенска мисао“, Српски глас, број 8, Београд 1940. године, 
стр. 1.

„Тешкоће будућих историчара“, Политика, број 11710, Београд 1940. 
године.

„О историјској личности Драгољуба Михаиловића“, Порука, број 
7, Лондон 1952. године, стр. 12–13.

„Титова демократија“, Порука, број 16, Лондон 1953. године, стр. 3–4.
„Ђиласов случај“, Порука, број 18, Лондон 1954. године, стр. 2–4.
„Титовци и духовни живот у Југославији“, Порука, број 22, Лондон 

1954. године, стр. 2–4.
„Крај Титове демократије“, Порука, број 29, Лондон 1955. године, 

стр. 3–5.
„О епископу Николају“, Порука, број 36, Лондон 1956. године, стр. 

6–7.
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О СЛОБОДАНУ ЈОВАНОВИЋУ

КЊИГЕ, ЗБОРНИЦИ, БРОШУРЕ, ЧАСОПИСНИ ТЕМАТИ                                                                                                    

Хронолошки преглед

Коста Ст. Павловић, Разговори са Слободаном Јовановићем 1941–
1958, Београд 1993. године.

Јовичић Миодраг, Слободан Јовановић: илустрована монографија, 
Београд 1997. године.

Данило Баста, Пет ликова Слободана Јовановића, Београд 2003. 
године.

Наталија Лудошки, Слободан Јовановић као књижевни критичар, 
Нови Сад 2008. године.

Александар Павковић, Слободан Јовановић: један несентимента-
лан приступ политици, Београд 2008. године.

Борис Милосављевић, Слободан Јовановић: теорија, Београд 2017. 
године.

***

Дело Слободана Јовановића у своме времену и данас, Београд 1991. 
године.

Слободан Јовановић: личност и дело, Београд 1998. године.
Слободан Јовановић: живот и дело, Београд  2006. године.
Савременици о Слободану Јовановићу, приредили Јовица Тркуља и 

Маринко Вучинић, Београд 2009. године.



182

С
ло

бо
да

н 
Јо

ва
но

ви
ћ 

 О
ГЛ

ЕД
И

***

Како смо рехабилитовали Слободана Јовановића, приредили 
Александар Недић, Милица Ћирић и Данко Перић, Београд 2008. 
године.

***

У спомен Слободану Јовановићу, Порука, број 53-54, Лондон 1959. 
године.

Повратак у националну баштину и домовину: пола века од смрти 
Слободана Јовановића, НИН, главни уредник Слободан Рељић, Београд 
2008. године.

Слободан Јовановић: поука за данас, Књижевне новине, уредник, 
Београд

Шездесет година од смрти Слободана Јовановића, Српски преглед, 
уредник Душко Певуља, број 3, Бањалука 2018. године.

СИНТЕЗЕ И ПРЕГЛЕДИ

Азбучно

Јован Скерлић, Историја нове српске књижевности, приредио 
Јован Пејчић, Београд 1997. године.

Предраг Палавестра, Историја модерне српске књижевности: 
златно доба, Београд 2013. године.

Предраг Палавестра, Историја српске књижевне критике, Нови 
Сад 2007. године.

Јован Деретић, Историја српске књижевности, Зрењанин 2002. 
године. 

Радован Самарџић, Писци српске историје, приредио Никола 
Самарџић, Београд 2009. године.
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Срби 1903–1914: Историја идеја, приредио Милош Ковић, Београд 
2015. године.

Василије Крестић, Знаменити Срби о Хрватима, Београд 2017. 
године.

Димитрије Ђорђевић, Портрети из новије српске историје, 
Београд 1997. године.

* * *

Критика у Скерлићево доба, Српска књижевност у књижевној 
критици, књига 10, приредио Драгиша Витошевић, Београд–Нови Сад  
1975. године.

Југословенски књижевни лексикон, Нови Сад 1984. године.
Лексикон писаца Југославије, Нови Сад 1987. године.

РАСПРАВЕ, ОГЛЕДИ, ЧЛАНЦИ                                                                                                                                           
      

Азбучно

Андреј Митровић, „Слика историјске прошлости у делу 
Слободана Јовановића“, Слободан Јовановић: личност и дело, Београд 
1998. године, стр. 99–107 .

Бојан Јовановић, „Српски менталитет и културни образац“, 
Књижевне новине, специјални број, Београд 2008. године, стр. 24.

Бранко Лазаревић, „Лик Слободана Јовановића“, Филозофија 
критике и други есеји, Сабрана дела, књига 3, приредио Душан Пувачић, 
Београд 2004. године, стр. 212–219.

Борислав Михајловић Михиз, „Слободан Јовановић–најзад“, 
Казивања и указивања, Београд 1994. године, стр. 127–135.

Војислав Коштуница, „Слободан Јовановић у српској култури и 
народу“, Српски преглед, број 3, Бањалука 2018. године, стр. 7–23.

Горан Максимовић, „Слободан Јовановић и проблем издаје на-
рода у српској књижевности“, Српски преглед, број 3, Бањалука 2018. 
године, стр. 24–32.
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Данило Баста, „Слободан Јовановић као теопретичар државе и 
права“, Слободан Јовановић: личност и дело, Београд 1998. године, стр. 
337–365.

Десимир Тошић, „Слободан Јовановић: између науке и поли-
тике“, Слободан Јовановић: личност и дело, Београд 1998. године, стр. 
125–134.

Десимир Тошић, „О Слободану Јовановићу без предрасуда. Мој 
последњи разговор“, О људима, Београд 44–47.

Димитрије Ђорђевић, „Историчар у политици: Слободан 
Јовановић“, Слободан Јовановић: личност и дело, Београд 1998. године, 
стр. 109–123.

Димитрије Тасић, „Како су ослобођена дела Слободана 
Јовановића“, Књижевне новине, специјални број, Београд 2008. године, 
стр. 38–39.

Драгољуб Јовановић, „Слободан Јовановић, наш Волтер, НИН, 
специјални број, Београд 2008. године, стр. 21–24.

Душан Иванић, „Цинизам равнодушног посматрача, Књижевне 
новине, специјални број, Београд 2008. године, стр. 23.

Душан Т. Батаковић, „Видљив у непроветреној витрини“, НИН, 
специјални број, Београд 2008. године, стр. 3–5.

Живорад Стојковић, „Обичан, најобичнији велики писац, 
Књижевне новине, специјални број, Београд 2008. године, стр. 27.

Исидора Секулић, „Седамдесет година живота Слободана 
Јовановића“, Политика, децембар 1939, стр. 4.

Јован Дучић, „Слободан Јовановић“, Књижевне новине, специјални 
број, Београд 2008. године, стр. 25. 

Јован Пејчић, „Стара Србија Милана Ракића и Слободана 
Јовановића“, Књижевне новине, специјални број, Београд 2008. године, 
стр. 39.

Милан Јовановић Стојимировић, „Интима Слободана Јовановића“, 
НИН, специјални број, Београд 2008. године, стр. 27–28.

Милан Јовановић Стојимировић, „Један разговор са Слободаном 
Јовановићем“, Летопис Матице српске, свеска 5, Нови Сад 1996. године.

Милан Ст. Протић, „Највиша тачка учености међу Србима“, НИН, 
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специјални број, Београд 2008. године, стр. 7–11.
Мило Ломпар, „Слободан Јовановић и књижевност“, 

Полихисторска истраживања, Београд 2017. године, стр.
Милорад Екмечић, „У потрази за Филозофијом историје 

Слободана Јовановића“, Слободан Јовановић: личност и дело, Београд 
1998. године, стр. 79–97.

Миодраг Јовичић, „Велики правни писац“, Слободан Јовановић: 
личност и дело, Београд 1998. године, стр. 413–423.

Наталија Лудошки, „Књижевне теме Слободана Јовановића“, 
Српски преглед, број 3, Бањалука 2018. године, стр. 33–50.

Ненад В. Петровић, „Навикнут на усамљенички посао“, НИН, 
специјални број, Београд 2008. године, стр. 26–27.

Ненад В. Петровић, „Сахрана Слободана Јовановића“, Књижевне 
новине, специјални додатак, Београд 2003. године, стр. 40.

Предраг Протић, „Слободан Јовановић и Српски књижевни клуб“, 
Књижевне новине, специјални број, Београд 2008. године, стр. 32.

Радован Самарџић, „Слободан Јовановић“, Писци српске историје, 
Београд 2009. године, стр. 711–733.

Сима Ћирковић, „Слободан Јовановић: академик и председник 
Академије“, Слободан Јовановић: личност и дело, Београд 1998. године, 
стр. 13–21.
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СЛОБОДАН ЈОВАНОВИЋ   

Преглед живота и рада26

1869.

Рођен 3. децембра (по новом календару) у Новом Саду, који 
је тада био у саставу Аустроугарске. Његов отац Владимир 

Јовановић живио је у Новом Саду као политички изгнаник. Читаву 
другу половину 1868. године, заједно са Љубеном Каравеловим про-
води у затворима Пеште и Варадина, пошто је Уједињена омладина 
српска, чији је био истакнути представник, оптужена за саучесништво 
у убиству кнеза Михаила. Србију је био принуђен да напусти 1864. 
године. Од 1867. године са Светозарем Милетићем у Новом Саду 
уређује Заставу. Владимир Јовановић је био секретар Светоандрејске 
скупштине (1858), један од оснивача Либералне странке, уредник 
Српских новина, а биран је и за професора Велике школе (1863). 
Мајка Слободана Јовановића звала се Јелена (дјевојачко презиме: 
Маринковић). Први је Србин који је понио име Слободан.

1  Основу за израду овог датовника представљао је „Календарски преглед“ живота 
и рада Слободана Јовановића који је сачинио Живорад Стојковић, један од 
приређивача Јовановићевих сабраних дјела. Поред тога, користили смо и сљедеће 
књиге: Слободан Јовановић: Записи о проблемима и људима 1941 – 1944; Коста Ст. 
Павловић: Разговори са Слободаном Јовановићем 1941–1958; Миодраг Јовичић: 
Слободан Јовановић: илустрована монографија, као и фељтон Јовице Тркуље под 
насловом „Слободан Јовановић: научник и државник“, објављиван у Вечерњим 
новостима од 12. до 20. децембра 2011. године. Поједине одломке преузели смо из 
Јовановићевих и текстова оних који су писали или на занимљив и вјеродостојан 
начин свједочили о њему.
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1870.

Јула мјесеца Владимир Јовановић исписује специфичан 
родитељски и национални завјет „своме сину Слободану“:

Бог зна хоћу ли доживети да се с тобом одраслим разговорим о наро-
ду коме по крви и духу припадамо! У тој неизвесности и похитах, да ти на 
пољу јавности оставим као аманет моје уверење о основима снаге и величине 
србске. Уверење то чинило је, да се твој отац вазда поносно уздао у будућ-
ност народа свога. Нека би понос и уздање оца Србина нашли оправдања 
већ у развитој свести сина Србина! Развита свест научиће србске синове да 
слободом тумаче право и дужност човека који у друштву живи. У слободи 
наћи ће они природни услов и јемство за напредујуће учовечавање себе и 
рода свога. У првој радости са којом сам те на овом свету дочекао, дао сам 
ти што сам ти највише дати могао – име што ће те опомињати на слободу, 
којом Србин као човек напредовати може. Корачајући од напредка напредку 
доспеће Србин до пуне снаге и величине којима узоре и основе његов народни 
дух носи. Ја ти нацртах те основе и узоре како умедох;  а ти и вршњаци твоји 
узвисите се делом над несавршеношћу у мисли ваших старих!

 
Намјесништво у Београду мијења став према Владимиру 

Јовановићу и шаље га у Париз „да брани нашу националну ствар у 
француској штампи“, а затим,  истим послом, у Швајцарску и Италију.

1871.

Јуна мјесеца породица Јовановић враћа се у Нови Сад. Владимиру 
и Јелени истог мјесеца рађа се кћерка којој ће надјенути име Правда, 
прво такво крштено име код Срба.

1872.

Средином године Владимир Јовановић се са породицом на-
стањује у Београду.
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1873.

Маја мјесеца Владимир Јовановић ступа у државну службу. 
Двије године доцније постаје члан Народне скуштине. Од 1876. године 
у више наврата је обављао дужност министра финансија.

1879.

Полази у Прву мушку гимназију. Сјећајући се својих гимназијских 
дана, неколико деценија доцније (1939), о чувеној српској гимназији 
поред осталога ће написати:

Све своје средњошколско образовање ја сам добио на Првој београд-
ској гимназији осамдесетих година прошлога века. Ако би сада после то-
лико година требало да кажем своје мишљење о њеном тадашњем уређењу, 
мислим да се не бих много преварио, ако бих рекао да је њено наставничко 
особље било боље од њеног наставног програма [...] Не само професори 
српског језика, него и остало наставничко особље било је углавном добро. 
Стојан Новаковић хтео је начинити од Прве београдске гимназије примерену 
гимназију. Покупио је ту најбоље снаге без обзира на њихове године и њихова 
политичка уверења. Неки од наших професора били су врло млади људи, 
неки су припадали опозицији, али су сви чинили част Новаковићу који их је 
изабрао. Међу професорима који су се пре Новаковића били затекли у Првој 
гимназији, такође их је било добрих, и узимајући све скупа, моји другови и ја 
имали смо најбоље професоре који су се у наше време могли наћи. 

Прва београдска гимназија била је специфична и по својој ђачкој 
дружини „Нада“ у којој су се први пут стваралачки огласила бројна, 
касније чувена, имена српске књижевности и научне мисли. Када је 
ријеч о раду ове ђачке дружине, занимљиво је да се име Слободана 
Јовановића не помиње ни у гимназијској Споменици, нити у сјећањима 
њених активних судионика.
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1886.
Завршава гимназијско школовање. Поред осталих, разредни 

другови су му били Јаков Продановић и Павле Маринковић.

1887.
 
Уписује Правни факултет женевског универзитета. „Ради 

научног образовања своје деце“, како је записао у Успоменама, 
Владимир Јовановић период од 1886. до 1889. године проводи у 
Минхену, Цириху и Женеви.

1888.
 
Тражи државну помоћ за студирање у иностранству. У писму 

ректора Велике школе министру просвете и црквених послова, поред 
осталог се наводи:

[...]Слободан Јовановић није свршио факултет на Вел. Школи, што се 
расписом на стечај тражи, али је тај младић тако одлично свршио гимназију и 
тако одлично изучава правне науке на школи женевској, да је Савет академијски 
решио да се и он [...] препоручи вама, те да ви, госп. Министре, ако је икако 
могуће, и њему одредите државну помоћ.

1889.

Министарство финансија му одобрава државну помоћ за 
студирање у иностранству, уз обавезу да студије заврши до 1. новембра 
1890. године. Септембра мјесеца подноси опсежан извјештај о своме 
школовању уз који прилаже и рад под насловом „О демократији“. 
Овај рад објављен је, као додатак, на крају дванаестог тома Сабраних 
дела Слободана Јовановића, која су приредили Радован Самарџић и 
Живорад Стојковић. Аутор детаљног „Календарског прегледа“ жи-
вота и рада Слободана Јовановића, Стојковић пажљиво анализира 
овај текст, препознајући оне одлике Јовановићевог стила, особеног 
мишљења и начина тумачења који ће карактерисати цјелокупни 
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његов опус. Стојковић истиче да је ова „расправа о уставно-правним 
разлозима и политичким опречностима демократије у друштву новога 
времена“ изазовно сачињена, да аутор посједује одважну скепсу, да се 
понекад у својој анализи укаже као учтиви преступник те да никад није 
склон конвенционалном мишљењу. Аналитички темељно изведену 
расправу „О демократији“ двадесетогодишњи женевски студент права 
завршава сљедећим ријечима:

Сјединити дакле демократију и монархију, значило би хтети измирити 
демократију са њеном негацијом. А то је апсурдно. Два суверенства, народно 
и владарево, не могу се измирити. Једно искључује друго. Све теориске 
комбинације о спајању та два противна начела, те две непријатељске идеје, 
остале су без резултата и срушиле су се под теретом огромне контрадикције, 
коју у себи скривају. Кановас дел Кастиљо рек›о је једном приликом, да 
монархија и опште право гласања не иду заједно. Монархија значи крунино 
суверенство, а опште право гласања народно, и монархисте, ако хоћете да 
остану [логичне] својим принципима, морају се најодсудније одупрети 
општем праву гласања. Тога дана, Кановас дел Кастиљо здер›о је монархији 
образину с лица.

1890.

Маја мјесеца подноси извјештај министру просвјете (Андра Николић) 
о току свога студирања. Уз извјештај прилаже и расправу о Жан-Жак Русоу. 
Крајем септембра мјесеца окончава студије у Женеви. У Београду министру 
просвјете подноси диплому о свршеном студију и уједно га обавјештава 
да ће, о своме трошку, изучавање јавног права наставити у Паризу. 

1891.

Крајем октобра мјесеца јавља се писмом министру просвјете и 
моли га да, по могућности, буде „препоручен Господину министру 
спољашњих послова“.
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1892.

Радну каријеру започиње као писар друге класе првостепеног 
суда округа подунавског. Од августа мјесеца ради као писар друге класе у 
Министарству иностраних дела. Оглашава се као књижевни и позоришни 
критичар. Књижевнокритички текст под насловом „Први и пошљедњи 
пут. Сарајевска приповетка од Мите Живковића“, објављује у часопису 
Србија у два наставка (бројеви 33 и 34) и потписује га псеудонимом Ruck. У 
овом гласилу (број 90), под истим псеуднимом, објављује приказ октобарске 
свеске Отаџбине. У Виделу и Србији објављује девет позоришних критика. 
Један потписује псеудонимом Yorick, остале псеудонимом Ruck. Ране 
Јовановићеве књижевнокритичке осврте, позоришне критике и политичке 
чланке, који нису ушли у састав његових сабраних дјела, прикупио је и 
приредио Станиша Војиновић у књизи под насловом Непознати радови 
(1892–1902) и објавио 2005. године. У овој драгоцјеној књизи, Слободан 
Јовановић се представља као изграђен књижевни и позоришни критичар, 
препознатљивог стила, особеног укуса и прецизног вредносног суда. Она 
не мијења само увид у стваралачке почетке аутора који је интензивно 
писао скоро седамдесет година, већ иницира и разматрање његовог 
статуса у историји српске књижевне критике.

1893.

Постављен за аташеа српског Посланства у Цариграду. Објављује 
кратак напис поводом престанка излажења часописа Отаџбина. 
Започиње га критички оштро: „Отаџбина је престала. Неки наши 
листови држе, да је то губитак. Ми држимо да није. Да је било у њој 
живота и снаге, она би се одржала. Само оно умире што није кадро 
живети. Што, дакле, да жалимо за оним, што за живот није било“. 
Објављује један од својих најрепрезентативнијих књижевнокритичких 
текстова посвећен Војиславу Илићу. У подужем раду под насловом 

„Војислав“ поред осталих читамо и сљедеће инвентивно запажање: 
Очевидно је, да он не преводи мисао у стихове, него да му се с 

мишљу јавља одмах и њен песнички облик. Он мисли у стиховима. 
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Тако се објашњује и што су му стихови навек чисти и сигурни, чак и 
онда кад исказује мало нејасне мисли и мало тананије осећаје.

1894.

Пошто је враћен из Цариграда у Београд, у мају мјесецу је 
именован за секретара пете класе у Министарству иностраних дела. 
Обавља и дужност шефа Просветног одељења при овом министарству. 
У Савјетодавном  одбору овога одељења били су: Нићифор Дучић 
(предсједник), Стојан Новаковић, Панта Срећковић и Љубомир 
Ковачевић. У раду о Стојану Новаковићу, који поднасловно поближе 
одређује као личне успомене, о одбору и његовом раду пише:

Одбор се састајао у стану свога председника архимандрита Дучића, 
који је, због сипње, нерадо изилазио из собе. Архимандрит херцеговачки, који 
је у Србији, за време турских ратова, командовао једним добровољачким од-
редом, и који се после тога више бавио књижевним пословима него црквеним, 
Дучић је био живописна мешавина калуђера, комите и списатеља. Један од 
највиших људи у Србији, прав као свећа, мирног и достојанственог држања, 
он је врло лепо изгледао у калуђерској мантији, која је својим великим борама 
прикривала његове одвећ дуге руке и ноге кошчатога брђанина. Глава му је, 
према телу, била мала, а лице ситно. Косу је пуштао дугу, док је браду, противно 
сваком калуђерском реду, подсецао кратко. Тај висок кошчат човек имао је 
ситан уњкав глас; говорио испрекидано, али говорио радо, увек у важно-
поверљивом тону. Кућу је држао уредно као каква жена. У његовој соби за 
рад све се сијало од чистоте и углачаности; сто за рад био је увек распремљен, 
и у библиотеци све књиге повезане и лепо поређане ко у књижарском излогу.

1895.

На мјесто предсједника владе и министра иностраних дела 
долази Стојан Новаковић. Јовановић непосредно сарађује са њим, као 
секретар у министарству. У раду о Стојану Новаковићу, биљежи:

 Ја сам познао Стојана Новаковића под јесен 1893. Ја сам био 
постављен за писара у нашем посланству у Цариграду, и отишао сам да 
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се о својој новој служби обавестим код Новаковића, који је годинама 
провео као наш посланик у Цариграду. Новаковић ме је изненадио 
кроткошћу свога израза и смерношћу свога држања. По свом раду 
књижевник и политичар у исто време, он је по својој појави био само 
књижевник, и ништа друго. Немогуће је изгледати већма кабинетски 
човек од њега. Имао је снебивљив кратковид поглед и жалостан пре-
плашен осмејак Ђуре Даничића, повијена списатељска леђа, и у целом 
држању нешто тешко и опуштено. Говор му је био врло тих, али врло 
артикулисан, са нечим једнолико запевајућим. Говорио је течно, као 
из књиге – с обратима и сувише књижевним, као да не разговара, него 
декламује своје расправе. На том првом састанку, он ми се учинио један 
постарији господин врло благ и врло дидактичан.

У Српском прегледу Љубомира Недића, чији је приљежни 
сарадник, објављује расправу „О друштвеном уговору“, која пред-
ставља његов прерађен студентски рад о Жан Жак Русоу.

1896.

Након гашења Српског прегледа Љубомира Недића постаје један 
од најактивнијих сарадника мостарске Зоре. Учестало пише књижевне 
и позоришне критике.

1897.

Изабран за ванредног професора државног права на Правном 
факултету Велике школе у Београду. Држи уводно предавање под 
насловом „О суверености“. Објављује га најприје у часопису Бранич, 
а затим и у облику посебне брошуре, која је уједно и прва публикација 
коју је штампао.

1899.

Ради интензивније на текстовима правне садржине и 
проблематике. Објављује драгоцјену расправу „Јован Хаџић као 
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законописац“. Као редовни сарадник мостарске Зоре, одговара на ан-
кету овог часописа о српским књижевницима. Два његова одговора 
су посебно занимљива и вриједи их издвојити. На питање шта мисли 
о српској књижевности, одговара: „Констатујем само да се већ одавно 
није јавио ниједан прави пјесник и ниједан прави драмски писац, и да 
су сви књижевници, о којима се води рачун, Веселиновић, Матавуљ, 
Сремац, приповједачи“. На питање, пак, шта мисли о српској критици, 
њеном данашњем утицају и позиву, каже: „Два човјека за која мис-
лим да представљају нашу критику не прате свакодневну књижевну 
продукцију. Ову оцењују сасвим млади људи који су још у школи и 
природно је да ти својевољци у књижевности не врше никакав утицај, 
и није штета што га не врше“.

1900.

Изабран за редовног професора Велике школе, која ће 1905. 
године прерасти у Београдски универзитет.

1901.

Један је од покретача Српског књижевног гласника, једног од 
најугледнијих и најутицајнијих књижевних часописа у богатој исто-
рији српске књижевне периодике, која започиње са Славено-српским 
магазином Захарије Орфелина, чији је једини број објављен у Венецији 
1768. године. Поред Јовановића, чланови Уређивачког одбора Српског 
књижевног гласника били су: Војислав С. Вељковић, Јаша М. Продановић, 
Љубомир Јовановић, Љубомир Стојановић, Светислав С. Симић (први 
власник часописа) и Богдан Поповић (први уредник гласила).

У тексту под насловом „Политичко порекло С. К. Гласника“, 
објављеном 1931. године, о овом књижевном гласилу Јовановић пише:

Српски књижевни гласник није основала једнородна и сложна група, 
него га је основало неколико група које су се разликовале и у књижевним и у 
политичким питањима. Биле су се удружиле две супротне политичке групе: 
радикали и нерадикали, и биле су се удружиле две супротне књижевне групе:  
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присталице Љубомира Недића, тзв. Недићевци, и сарадници часописа Дела, тзв. 
Деловци [...] Гласник је без сумње имао много више значаја у нашем књижевном 
него у нашем политичком животу, али и у политичком животу он је оставио трага. 
Последњих година владе Александра Обреновића он је служио као доказ да је 
скоро сва млађа интелигенција без разлике странака противна Александровом 
режиму, и чак и онда када није ништа писао о политици, Српски књижевни 
гласник самом својом појавом био је једна врста протеста против тог режима.

1904.

Стојан Бошковић и Јован Цвијић подносе приједлог да буде из-
абран за дописног члана Српске краљевске академије.

1905.

Фебруара мјесеца изабран је за дописног члана Српске краљев-
ске академије.

1907.

Почиње са објављивањем „Парламентарне хронике“ у Архиву 
за правне и друштвене науке. Изузимајући период 1914 – 1920, парла-
ментарну хронику ревносно пише све до 1924. године.

1908.

Љубомир Ковачевић подноси приједлог да Јовановић буде би-
ран за члана Академије друштвених наука. Фебруара мјесеца постаје 
редовни члан ове академије.

1911.

За редовног члана Академије друштвених наука проглашен 
је у децембру мјесецу. Држи приступну бесједу под насловом 

„Уставобранитељи и њихова влада 1838–1858.“ 
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1912–1913.

У оба балканска рата постављен је за шефа Пресбироа при 
Врховној команди.

У писму Милану Ђурчину износи своја занимљива запажања о 
учешћу у овим ратовима:

Ја сам оба рата провео у Врховној команди и сада када је све само 
једна успомена, изгледа ми да сам живео на врло интересантан начина 
за то време. Ја сам пред рат био готово сасвим изгубио веру у нашу 
будућност; сад ми изгледа да смо се [...] сви ми који смо били постали 
сувише песимисти. Београд није Србија, то је што не треба заборавити, 
и ми смо сви грешили што смо по ономе што смо у Београду видели, 
закључивали о целој земљи. Ја немам сада времена да ти причам шта 
сам све видео; али надам се да ћеш скоро доћи и онда ћемо о свему раз-
говарати [...] Што се тиче политике и наше администрације, ту ће још 
дуго времена остати по староме, али ја све мање верујем да [држава]  
може много да учини било зла било добра. На пр. нама је просветна 
политика увек била смушена, [...] ја осећам код млађих нараштаја једну 
много живљу и бистрију памет него код старијих.  Наша привредна по-
литика није била ништа боља од просвете, опет зато нам је привредни 
напредак неоспоран. Зато, немој очајавати“.

У овом интересантном одломку из наведене епистоле, писане 
очигледно у брзини, има посматрачког и аналитичког нерва који је 
својствен Јовановићевим расправама и портретима. То је очигледно 
био његов начин размишљања, нешто што му је било иманентно без 
обзира на прилике и жанрове. Најзад, као историчара и неупоредивог 
радозналца, прекретнички догађаји какви су били балкански ратови 
били су му и професионално интересантни.

Изабран за ректора Београдског универзитета.

1914.

Уврштен у Историју нове српске књижевности Јована Скерлића 
у којој су, од критичара Скерлићевих савременика, донесени портрети 
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Богдана Поповића, Павла Поповића и Бранка Лазаревића.
Након објаве рата Србији, распоређен поново у Пресбиро 

Врховне команде. Замјеник му је филозоф Бранислав Петронијевић, 
помоћник Војислав М. Јовановић.

1915.

Повлачи се са војском према Скадру. О тим страдалничким 
данима свједочи:

Козијим стазама Албаније могло се ићи само на коњима или пешице. Јендеци 
су били пуни, крцати изврнутих и поломљених ствари као у порушеним кућама 
после земљотреса. Под једним навученим новембарским небом, с нечим оштрим 
у ваздуху што је наговештавало снег, тај крш и лом изгледао је још суморнији и 
језивији, као једно опште рушење и пропадање. Полазећи на пут кроз Албанију 
с палицом у руци, људи су личили на страдалнике којима је од свег имања остао 
само просјачки штап. 

Цитирани одломак из Јовановићевог описа голготе Србије, из 
једне од најтежих година у њеној историји, има све оне особине које 
је он истицао пишући о свједочанствима других аутора, код којих је 
поред историографске истицао литерарну димензију (Вука Караџића, 
на примјер). Јовановићеве ријечи имају вриједност прворазредног 
свједочанства о једном историјском догађају, али живост и увјерљивост 
добијају тек кроз литерарне слике, засноване на погођеним метафорама 
и поређењима, најпослије и метафизичку димензију, у којој удес једног 
народа поприма библијске размјере.

1916.

Кратко се садржава у Скадру, а затим наставља повлачење кроз 
Албанију. На Крфу се први пут сусреће са регентом Александром.

Маја мјесеца прелази у Солун. Постојала је варијанта да уђе у 
владу чији је предсједник требало да буде војвода Живојин Мишић.
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1917.

Из Солуна је враћен на Крф. Не напуштају га радна концентра-
ција и стваралачка енергија. Пише текст о Стојану Новаковићу засно-
ван на личним успоменама.

1918.

Борави у Ници и Болију. У јесен се враћа на Крф. Новембра мје-
сеца именован је у Централни одбор Међународне комисије за извиђај 
повреда Хашке конвенције.

1919.

Члан је експертског тима југословенске делегације на Мировној 
конференцији у Паризу. Боравак у Француској користи и за властите 
научне преокупације. Претпоставља се да је ту написао једну од својих 
најчувенијих књига под насловом Вођи француске револуције, коју 
објављује годину доцније.

1920.

Са пријатељем Богданом Поповићем покреће и уређује нову 
серију Српског књижевног гласника. Проглас у име Уређивачког 
одбора потписују Јовановић и Богдан Поповић. 

Два најважнија фрагмента из овог прогласа откривају намјере 
уредништва:

У ово прелазно доба, у коме се више него обично сукобљава старо са новим, 
у коме вру све жеље и мисли, које се из таквих жеља рађају, у коме и најувиђавнији 
само нејасно виде будуће облике у књижевним најглавнијим цртама, Српски 
књижевни гласник биће још либералнији него до сада, не у смислу да чини уступке, 
но зато што само слободно и широко претресање може дати правилно решење 
многих и великих данашњих проблема.  Иако његови уредници имају одређене 
мисли о вредностима ствари, и баш зато што воде рачуна о законима правилног 
развоја, Српски књижевни гласник ће дати маха сваком искреном, што значи 
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поштеном и истинитом, мишљењу и подузећу [...] У данашњој несређености, и 
нетрпљивости Српски књижевни гласник држаће се, није потребно рећи, на 
начелној висини, без страначке боје, и трудиће се да помогне наћи основу за 
концентрацију духа – данас тако потребну – тиме што ће, и одсад као и досад, 
тежити за објективношћу и истином и трудити се да буде израз најнапреднијих 
и у исто време најтрезвенијих мишљења свога доба.

1922.

Упокојио му се отац Владимир Јовановић. Оставио обиман 
рукопис мемоарског карактера под насловом Успомене. Књига 
Владимира Јовановића Успомене објављена је у Београду 1988. године. 
О оцу Владимиру написао је обиман текст у Лондону 1948. године.

1927.

Изабран за дописног члана Југословенске академије знаности и 
уметности у Загребу. Сима Пандуровић у часопису Мисао објављује 
један од најбољих текстова који су уопште до данас написани о 
Слободану Јовановићу.

1928.

Изабран за предсједника Српске краљевске академије. На овој 
дужности ће остати до 1931. године. У календару Вардар, десет годи-
на доцније, објављује текст о овој институцији у којем приказује њен 
историјат и истиче најпрече задатке:

[...] Иако је постала строго научна, Српска краљевска академија, није 
престала бити једна национална установа. Она је национална пре свега тиме, 
што у својим научним истраживањима главну пажњу обраћа историји српског 
народа, његовом језику и књижевности, његовом животу и обичајима. С много 
строжом научном методом, она наставља посао Вука Караџића, и у њеним 
издањима, из године у годину, слаже се све обилнија грађа за познавање нашег 
народа. Ма колико списи академије изгледали на први поглед стручни, они су 



200

С
ло

бо
да

н 
Јо

ва
но

ви
ћ 

 О
ГЛ

ЕД
И

национални у том смислу, што кроз њих српски народ долази до јасне свести 
о себи самоме.

1931.

Урош Предић израђује портрет Слободана Јовановића и по-
клања га Српској краљевској академији.

1932.

Издавач Геца Кон из Београда започиње издавање Сабраних 
дела Слободана Јовановића. До 1936. године биће објављено шеснаест 
томова Јовановићевих сабраних дјела. Београдска „Просвета“, 2005. го-
дине, фототипски прештампава ово цјелокупно издање.

1937.

Историчар Димитрије Ђорђевић у тексту о Слободану 
Јовановићу, објављеном у књизи Портрети из новије српске историје, 
износи и ову занимљиву појединост: „Уочи Другог светског рата 
Слободан Јовановић је говорио својим пријатељима, међу њима и 
моме оцу, да се у животу успешно држао два начела: да се не жени и да 
избегне улазак у политику. Истрајао је у погледу првог начела. Што се 
другог тиче, напустио га је када су га олујни догађаји рата и окупације 
уплели непосредно у политику у седамдесет и другој години живота“.

Наговјештај да ће под теретом бурних историјских догађаја, ипак, 
прекршити други завјет, било је оснивање Српског културног клуба, 
за чијег је предсједника изабран на његовој оснивачкој скупштини 
фебруара мјесеца. Потпредсједници Српског културног клуба били 
су Драгиша Васић и Никола Стојановић, а секретар Васо Чубриловић. 
Поред осталих, чланови овога клуба су били: Павле Поповић, Владимир 
Ћоровић, Јустин Поповић, вајар Ђорђе Јовановић и Лазо М. Костић.

Износећи програм на оснивачкој скупштини клуба, Слободан 
Јовановић је нагласио:
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Искуство нам показује да културно изједначавање не долази одмах с 
државним уједињењем. Културно изједначавање је дуг историјски процес, и 
ко у садашњости хоће да ради на културном развитку, мора гледати да се тај 
рад веже за већ готове историјске снаге које се налазе у Српству, Хрватству и 
Словенству. За државну целину посебне културне организације Срба, Хрвата, 
Словенаца могле би бити опасне само онда ако би се  распаљивале племенске 
и верске мржње. Српски културни клуб зацело неће допуштати да се у његовој 
средини чини таква злоупотреба с националном идејом.

Од 1939. године Српски културни клуб је почео издавати свој 
лист под називом Српски глас, чији уредник је био Драгиша Васић. 
Оријентација клуба била је садржана у девизи његовог гласила: „Јако 
Српство–јака Југославија“.

Миодраг Јовичић, аутор илустроване монографије о Слободану 
Јовановићу, о Српском културном клубу износи ову оцјену: „Српски 
културни клуб означио је почетак оздрављења тадашње политичке 
сцене и започео борбу за аутентичне културне и националне циљеве 
српског народа, сурово прекинуту 6. априла 1941. године. У тој борби 
Слободан Јовановић имао је водећу улогу, без њега Српски културни 
клуб не би имао онакав значај какав је у то време имао и не би могао 
да заслужи сећање савременика и каснијих генерација као изузетно 
светла тачка у нашој новијој политичкој историји“.

1939.

Четвртог децебра Политика једном од својих најугледнијих 
сарадника, обиљежава седамдесети рођендан овом честитком:

Данас је навршио седамдесет година живота Господин Слободан  
Јовановић. Његово име је понос и слава за српски народ. Оно је по-
нос и слава за југословенску земљу. На врховима наше науке и на вр-
ховима наше књижевности записано је то име. На највишем домету 
досадашње наше културе оно је уклесано. За неуморног трудбеника и 
невероватно скромног човека, какав је Господин Слободан Јовановић 
одувек био, данашњи дан вероватно неће бити никакав празник. Али 



202

С
ло

бо
да

н 
Јо

ва
но

ви
ћ 

 О
ГЛ

ЕД
И

за нашу науку и књижевност, за нашу просвету и културу, данашњи 
дан је свечан и велики. Политика, чији је најугледнији и веран сарадник 
Господин  Слободан Јовановић остао годинама,  придружује се искрено 
и од свег срца овој свечаности наше националне науке и културе.

У истом броју Политика објављује пет чланака о Слободану 
Јовановићу. Наводимо угледне ауторе и наслове њихових прилога: 
Владимир Ћоровић: „Историчар“; Ђорђе Тасић: „Правник“; Исидора 
Секулић: „Књижевник“; Јован Ђорђевић: „Социолог“ и Илија Пржић: 

„Наставник“.
Бранко Лазаревић у Летопису Матице српске објављује текст 

под насловм „Лик Слободана Јовановића“.
Милан Јовановић Стоимировић забиљежио је у свој дневник 

од 29. децембра разговор који је приликом сусрета са Слободаном 
Јовановићем водио. Једно Јовановићево запажање тада изнесено ваља 
и овдје навести:

У овом рату су у игри много компликованије ствари и вредности, 
него у прошлом. Зато се не може ништа да прориче, нити се сме уна-
пред веровати да ће да победи ова или она страна. У таквим се околно-
стима не сме поводити ни за илузијама ни за симпатијама, а наш свет 
то не уме. У спољној политици смо ми волели увек да некога следујемо, 
да идемо за њим као они гавази – ако сте их видели у Цариграду–наши 
Црногорци који прате руског посланика.

1940.

Драгољуб Јовановић у Српском књижевном гласнику објављује 
текст под насловом „Слободан Јовановић и народ“.

Двадесет и четвртог јула Политика доноси вијест под насловом 
„Пензионисање и одликовање професора г. Слободана Јовановића“ 
сљедеће садржине.

На предлог министра просвете, краљевски намесници 
потписали су указ о пензионисању нашег познатог научника г. 
Слободана Јовановића, редовног професора Правног факултета у 
Београду. Г. Јовановић пензионисан је по сили закона, а на основу 104 
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тач. 13 Закона о чиновницима, пошто је навршио 70 година живота. 
Приликом пензионисања, г. Слободан Јовановић је одликован орденом 
Југословенске круне I реда.

1941.

У божићњем издању Политике објављује свој посљедњи текст у 
отаџбини под насловом „Тешкоће будућих историчара“.

Почетком године, Драгољуб Јовановић води разговор са 
Слободаном Јовановићем у коме, поред осталог, биљежи:

Неколико дана пре прилажења Југославије Тројном пакту, кнез Павле је 
позвао Слободана на саветовање. И он и цео Српски културни клуб су против 
пакта. Павле му је објаснио да се министар војске Петар Пешић и други позивају 
на Мачеково мишљење да се не може рачунати на хрватске трупе за одбрану 
земље и да се Југославија може сачувати само ако учини неке уступке Хитлеру и 
Мусолинију. Обећавао је да нећемо пустити немачке трупе да кроз Југославију 
пролазе за Грчку. Сви министри су сложни са Мачеком и Цветковићем, сем 
Срђана Будисављевића и Бранка Чубриловића. За Михаила Константиновића 
рекао је Павле да се колеба, али да ће, на његово наваљивање, свакако остати у 
влади. Том приликом је Слободан кривио Мачека што деморалише генерале и 
поновио ми своје раније тврђење да је Мачек foncierement издајник. Ја се с тим 
нисам сложио, али ме зачудила Слободанова упорност.

О Јовановићевом учешћу у догађајима од 27. марта Радоје Л. 
Кнежевић биљежи:

Када је освануо 27. март, и док је извођење преврата било још у току, 
Јовановић је позван у Главни генералштаб, поред политичких странака 
с кореном у народу. Потписани је био у прилици да са њим разговара пре 
почетка заједничке седнице. Изложио му је цео план, апеловао на њега да се 
лично ангажује. (Супротно извесним тврђењима, Јовановић није био унапред 
упућен у тајну о спремању преврата.) Јовановић је прихватио да уђе у владу 
политичких странака свих делова народа. Пристао је, без одушевљења и без 
опирања, по једном дубоком осећању дужности (Подвукао – Д. П.), тако ти-
пичном за њега. То је било у складу са његовим интимним убеђењима.
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Након што је 27. марта збачена влада Цветковић-Мачек, а кнез 
намјесник Павле Карађорђевић поднио оставку, на престо је ступио 
малољетни краљ Петар II. У владу коју је формирао генерал Душан 
Симовић, поред страначких првака, ушао је и предсједник Српског 
културног клуба Слободан Јовановић, као  једина нестраначка личност.

Средином априла, са краљем и осталим члановима Владе, 
као њен други потпредсједник, преко Грчке и Египта, отпутовао 
је у Јерусалим, у којем се задржао око два мјесеца. Пут је наставио 
преко Египта, Судана, Нигерије и Гибрелтара приспјевши у Лондон 
у јулу мјесецу. У овоме граду било је сједиште влада свих покорених 
европских земаља, осим Данске.

Улазећи у авион на никшићком аеродрому, према свједочењима 
очевидаца, рекао је: „Ово је најнесрећнији дан у моме животу“.

1941–1945.

Од 11. јануара 1942. године до 26. јуна 1943. године обављао је 
дужност предсједника Владе. У том периоду био је замјеник министра 
војске у земљи Драже Михаиловића. Потпредсједник је Владе на чијем 
челу је био Милош Трифуновић. Није судјеловао у „чиновничкој 
Влади“ (од 10. август 1943. године до 1. јуна 1944. године). О свом 
учешћу у раду избјегличке владе оставио је занимљива свједочанства 
у књизи Записи о проблемима и људима (1941–1944), која је објављена 
у Лондону 1976. године.

Оснива Југословенски народни одбор (1945) и бива изабран за 
његовог предсједника.

1946.

На процесу Дражи Михаиловићу, пред Војним већем Врховног 
суда Федеративне Народне Републике Југославије, девети је на листи 
од укупно двадесет и четири оптужена.

У дијелу оптужнице која се непосредније односи на Јовановића, 
стоји:
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Међу Михаиловићеве сараднике спадају и оптужени Слободан 
Јовановић и други, који су све време рата проживели у иностранству уживајући 
гостопримство савезничких земаља. И они су такође помагали окупаторима у 
гашењу ослободилачке борбе народа Југославије, мада то гледајући површно, 
изгледа парадоксално. Они су помагали окупаторима на тај начин што су 
заједно са оптуженим Михаиловићем руководили заједничком четничком 
организацијом која је под њиховим руководством отворено сарађивала са 
окупаторима у борби против ослободилачког покрета народа Југославије.

Посебно му се ставља на терет што је у писмима министру 
иностраних послова, поред осталог писао.

Чинимо све тајним путем и преко радија да се не приступа преурањеним 
акцијама великог стила због бескорисних и несразмерних жртава и страшних 
репресалија.

[...]
Ђенералу Михаиловићу издате су инструкције да подигне устанак само 

на случај искрцавања јачих савезничких снага у Југославији или на случај 
слома Немачке. И ни у ком другом случају и ни по каквом позиву ниједне 
радио станице.

У изреченој пресуди стоји да се осуђује:
Јовановић Слободан на казну лишавања слободе с принудним радом 

у трајању од двадесет година, губитак политичких и појединих грађанских 
права у трајању од десет година, конфискацију целокупне имовине и на 
губитак држављанства.

Коста Ст. Павловић у књизи Разговори са Слободаном 
Јовановићем 1941–1958, биљежи Јовановићеву реакцију на изречену 
пресуду:

Радио Београд објавио је пресуду Михаиловићу и друговима. 
Јовановић је осуђен на 20 година. Одмах сам, чим сам за пресуду сазнао, 
отишао до Јовановића Био  је хладнокрван и смешкао се, али у души 
мора да му је страшно.  Целог живота радити као што је радио и бити 
од своје сопствене земље осуђен као издајник!
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У Записима о проблемима и људима, 1941 – 1944, објављеним у 
Лондону 1976. године, пише о односу Енглеза према Дражи Михаиловићу: 

Зашто су Енглези потпуно напустили Михаиловића, који 
им је у критичним часовима ваљао више него Тито, и који је још 
увијек представљао знатну војну снагу, то ни данас није потпуно 
расветљено. Али, баш тај факт да у енглеској политици има много чега 
нерасветљеног, може бити доказ да та политика није била ни довољно 
доследна ни довољно одређена.

1948.

Завршава текст о своме пријатељу Богдану Поповићу.

1950.

Децембра мјесеца Југословенски народни одбор у Лондону  
покреће гласило Порука, које ће излазити до децембра 1959. године. 
Редовни је сарадник овога листа  у коме објављује укупно 49 текстова. 
Јовица Тркуља објединио је ове текстове и објавио их у књизи Поруке, 
2006. године. Репринт издање свих бројева овога гласила, у форми 
обимне књиге, објављено је у Београду 2007. године. У кратком 
предговору за ово издање Десимир Тошић је записао и ово:

Мислимо да ће се данашњи читаоци Поруке сусрести у овоме часопису 
са двема појавама којих скоро више нема у нашој средини. Прва је политичка 
умереност у односу на поратни комунистички режим који је, иначе, све еми-
гранте сумњичио и оптужио као злочинце, фашисте и сараднике окупатора. 
С друге стране, читаоци ће се сусрести и са скромношћу издавача: нема имена 
уредника, као ни других имена уобичајних за једно издање.

1956.

Новембра мјесеца, на растанку са Десимиром Тошићем, 
иронично примјећује:     „Ја сам као комунистички режим. Моја фасада 
изгледа добро, али само ја знам како ми је изнутра“.
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1958.

Крајем новембра разговара са Десимиром Тошићем, који о том 
сусрету биљежи:

Изненадио ме својим новим ставом о Македонији. По први пут је 
говорио о македонском дијалекту и политичкој самоуправи Македоније 
који се не могу оспоравати.  Раније их није оспоравао – у разговорима – али 
је избегавао да се изјасни. Веровао је да нема опасности ни за Србе ни за 
Југославију од садашњег бугарског напада на Македонију. Али га је плашило 
питање Косова.  Снажан експанзиван елемент коме је Југославија дала пуну 
слободу националног развитка.  Косово за Албане у Албанији постаје оно што 
је Војводина била некада за људе у Србији: културни и привредни напредни 
центар. На крају је додао да никакав режим и никаква политика нису могли 
до сада да реше питање арнаутлука: ни 1912, ни 1918, ни 1945.

Коста Ст. Павловић забиљежио је о посљедњим данима и 
упокојењу Слободана Јовановића:

Прошли су зима, пролеће и лето [1958] и стање Јовановићева здравља 
било је изванредно.  Све нас је задивљавао својом свежином и изузетно 
изванредним памћењем. Због тога сам се згрануо када ми је око 8,30 ч. изјутра, 
у понедјељак 1. септембра 1958. из хотела јављено да се „стари Професор 
срушио одлазећи у купатило“. Одмах сам одјурио до његовог хотела. Затекао 
сам га потпуно обученог у малом салону крај трпезарије. Био је већ и 
доручковао, али је у мене гледао као да ме не познаје.  После десетак минута, 
дошао је к себи.  Јасно ми је било да ме је познао и упињао се да ми нешто каже. 
Али га је тешко било разумети... Опет није хтео да чује за лекара и није ми 
дозволио да га отпратим до његове собе. Сам се попео уз степенице до првог 
спрата и, кроз дугачке и мрачне ходнике старинског хотела, доспео до своје 
собе. Ја сам га кришом подаље пратио док није затворио врата од собе. У подне 
сам опет свратио. Био је много боље.  Чекајући време ручку читао је Толстојев 
Рат и мир.  Моћ говора му се потпуно повратила. Каже ми да претходне ноћи 
никако није могао да заспи и да је у два маха узео по два аспирина. Јутрос, 
пре доручка, одлазећи у купатило, изгубио је свест и пао. Сутрадан, у уторак 
2. септембра, све је опет било у најбољем реду, али не задуго. У недељу 30. 
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новембра 1958. јављено ми је да је Јовановића ударила капља око 5 поподне и 
да је стање безнадежно. Налазио сам се у лондонској околини и, кад сам стигао 
у Лондон, у хотелу сам затекао Радоја Кнежевића и проту Милоја Николића. 
Јовановић је био испружен по постељи, али обучен.  У том је стигао и др 
Симпсон (Thomas Young Simpson), кога је Кнежевић био позвао. Пошто је 
Јовановића био прегледао, лекар је утврдио Cerebral Thrombosis и рекао је да 
је оно децембра прошле године био први удар, оно пре два месеца други, док је 
данашњи трећи, и да су сада само у питању дани. Дуго времена је био потпуно 
без свести. Она му се полако вратила, али је моћ говора био коначно изгубио. 
Некако нам је ипак објаснио да из његовог џепа извучемо буђелар у коме је 
држао нешто новаца и знацима нам је дао разумети да жели да га понесемо 
собом. Лекар је саветовао да се, одмах сутрадан, ако преживи ноћ, пренесе 
на клинику.  Рекао је да ће он наћи собу у неком добром санаторијуму а да 
ћемо за ноћ послати једну болничарку да седи крај њега. У понедељак ујутро 
[1. децембар 1958.] стање се није изменило. Око 2.30 ч. по ручку, пренесен је 
у Kuares-boroug Nursing Home [...] Издахнуо је у петак 12. децембра 1958.  у 
6.30 изјутра, у својој деведесетој години.

Политика, која је 1939. године достојно обиљежила седамде-
сети рођендан „једног од наших највећих научника“, 15. децембра 
објавила је, ситним слогом, вијест под насловом „Умро Слободан 
Јовановић“, сљедеће садржине: „У једној лондонској приватној 
болници у осамдесет деветој години живота, умро је бивши професор 
београдског Правног факултета Слободан Јовановић. Слободан 
Јовановић је, као потпредседник краткотрајне владе од 27. марта до 6. 
априла 1941. године, приликом напада Немаца на Југославију, избегао у 
иностранство.  Од јануара 1942. до јуна 1943. године био је претседник 
краљевске избегличке владе. Као председник те владе  изјаснио се и 
активно радио против Народноослободилачког покрета у нашој 
земљи. Због тога је у судском процесу Дражи Михаиловићу и осталима, 
1946. године, у отсуству осуђен на двадесет година строгог затвора“. 
У десном доњем дијелу Политикине стране на којој је објављена ова 
вијест, доминира крупним словима исписан наслов „Како ће се у 
Словенији дочекати Нова година“.
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Часопис Порука објавио је на насловној страни вијест о смрти 
Слободана Јовановића, са његовом фотографијом која доминира 
страницом.

Свој двоброј (53-54), за јануар-март 1959. године, ово гласило 
је у цијелости посветило Слободану Јовановићу.  Двоброј Поруке 
садржавао је тринаест прилога о Слободану Јовановићу, библиографски 
попис његових радова објављених у изгнаничким годинама, као и 
библиографски попис написа и говора поводом Јовановићеве смрти.

На гробљу Kensal Green, у име Југословенског народног одбора 
од Слободана Јовановића опростио се  Првислав Грисогоно, који је у 
свом говору поред осталог рекао и ово: 

Изгнаничког хлеба тврда је кора. Много који је клонуо и вратио се под 
диктатуру. Нико никад није помислио да би се Слободан Јовановић склонио 
да оде тим путем; нико осим диктатора. Пре годину дана послан је нарочити 
гласник у ту сврху Слободану Јовановићу: биће примљен часно и достојно; 
поништиће се двадесетогодишња робија; вратиће му се конфискована 
имовина. Одговор Слободана Јовановића „другу“ био је: „Вратићу се са 
слободом!

О своме блиском рођаку Слободану Јовановићу, Лепосава Бела 
Ст. Павловић, сестра Косте Ст. Павловића, оставила је свједочанство 
које садржи неколике занимљиве појединости. Међу њима се, свакако, 
издваја њен сусрет са ујаком Слободаном педесетих година у Лондону, 
када су, насамо, на његово инсистирање, остали у разговору више од 
пет сати. Госпођа Павловић је у једном разговору рекла и ово:

Иначе, Слободан Јовановић је приватно био један веома пријатан 
човек са којим се могло причати о свему и свачему. Своју околину никада 
није оптерећивао својом науком а у друштву у којем је он седео увек је било 
пријатно и весело. Са мојим оцем Стеваном је био веома близак и они су често 
са мушким друштвом излазили заједно [...] Ујка Слободан се у кругу породице 
увек понашао сасвим нормално носећи се са свим оним ситним проблемима 
који су неизбежни у животу сваке породице.
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1959.
У Просветиној Малој енциклопедији, лик и дјело Слободана 

Јовановића презентовани су на сљедећи начин:
Јовановић Слободан (1869–1858), правник и историчар, проф. 

Универзитета у Београду, члан САН, један од најјачих буржоаских публициста. 
Написао је велики број дела, студија и расправа. Гл. дела: О суверености, Основи 
правне теорије о држави, Светозар Марковић, Макијавели, Вођи француске 
револуције, Полит. и правне расправе, Друга влада Милоша и Михаила, 
Влада Милана Обреновића, Уставно право Краљевине Србије, Уставно право 
Краљевине СХС, Уставобранитељи и др. У влади генерала Симовића од 27. III 
1941, био потпредседник, а од 1942 – 43. у Лондону председник емигрантске 
владе и заступник „Министра војске“ Драже Михаиловића који је у земљи 
сарађивао са окупатором. Сноси велику одговорност за реакционарну 
политику југ. емигрантске владе, за помоћ указивану из иностранства покрету 
Драже Михаиловића, и каснију непријатељску акцију већег дела емиграције 
против нове Југославије.

Ово ће постати официјелна, институционализована слика о 
Слободану Јовановићу која ће у јавној свијести српског народа трајати 
наредних четрдесетак година. Њу ће тек самосвјесни појединци 
обазриво, у неколико прилика, покушавати да измијене.

1963.

У едицији „Српска књижевност у сто  књига“, у издању Матице 
српске и Српске књижевне задруге излази избор Јовановићевих 
текстова под насловом Портрети из историје и књижевности.  У 
Уређивачком одбору ове едиције били су: Иво Андрић, Живојин Бошков, 
Војислав Ђурић, Младен Лесковац, Душан Матић, Живан Милисавац, 
Борислав Михаловић, Младен Лесковац, Бошко Петровић и Живорад 
Стојковић. На примједбу издавача да би сагласност за Јовановићево 
уврштавање у ову библиотеку требало тражити политичку сагласност, 
према свједочењу Живорада Стојковића, реаговао је Иво Андрић 
сљедећим ријечима: „Ако се одбор не пита, онда ми овде нисмо ни 
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потребни“. Јовановићева књига се појавила, али се, ипак, разликовала 
од свих других из ове злосрећне колекције, која српску књижевност 
није интегрално представила, слиједећи српску филолошку традицију 
и националну историју књижевности.

Портрети из историје и књижевности Слободана Јовановића 
штампани су без класичног предговора, којим је била опремљена свака 
књига из ове едиције. Живорад Стојковић написао је текст „Уместо 
предговора“, који је састављен од суптилно стилизованих  ограда (у 
чијем подтексту се препознаје повишена опрезност) и проницљивих 
запажања о важним својствима Јовановићевих текстова.

Посебну пажњу привлаче његове ограде. Зашто је избор из 
Јовановићевог опуса остао без предговора? Стојковић неувјерљиво 
пише:

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 
се и највољнији међу њима показали интересовање само за што уже области 
Јовановићевог рада. У питању је, међутим, дело обимно, многоструко а писац 
сложен проблем и као научна и, под старост као јавна личност, па су морали 
бити напуштени покушаји да се за ово издање добије какав стручнији, а ипак 
целовитији предговор.

Када је ријеч о јавном односу према Слободану Јовановићу, 
очигледно је дејствовало оно виђење његове личности које је 
успоставила Просветина Мала енциклопедија. То се нарочито лијепо 
види из Стојковићеве завршне напомене „предговора“ Јовановићевој 
књизи коју је приредио:

Биографски подаци о писцу ове књиге, саопштени на њеним 
посљедњим страницама, дају грађу за трагичну судбину једне крупне појаве 
наше културе, и једне тешке нескладне епизоде наше новије историје, која 
се зове Слободан Јовановић. Његов curriculum vitae то је круг од самих тих 
несагласности: рођен је у емиграцији – умро у емиграцији; први је Србин 
коме је наденуто име Слободан, а живот је завршио као осуђеник на двадесет 
година робије зато што је држао страну противницима ослободилачке борбе 
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у своме завичају; отац му је изгубио државну службу зато што је Гарибалдија, 
Чернишевског и Херцена предлагао за чланове Српског ученог друштва, а 
он под старост изгубио и државу и земљу зато што се окружио људима који 
су га са катедре Правног факултета најпре одвукли у Српски културни клуб 
а затим и у министарски савет да би се он једног дана, и то међу најтежим за 
Југославију и Други светски рат, примио за председника и такве једне владе 
у којој ће министар  војске бити Дража Михаиловић. Целокупна делатност 
Слободана Јовановића у нашој науци и култури није заслужила судбину коју 
је он сам себи изабрао; коју није умео избећи. Последњим годинама свога 
живота он је, уместо другог, постао министар немоћи да своју биографију 
онако како то приличи значају његовог имена и места у култури свога завичаја.

Стварни разлог због којег је  књига Портрети из историје и књижевности 
штампана без уобичајног предговора није била некомпетентност њених 
потенцијалних предговорача, већ њихова опрезност и страх. То ће посредно 
потврдити Живорад Стојковић у „Календарском прегледу“ живота и рада 
Слободана Јовановића, објављеном у посљедњем тому његових Сабраних 
дела (1990–1991). Један од њихових приређивача, сјећајући се догађаја од 
прије скоро три деценије, Стојковић пише: „Рукопис Портрета из историје 
и књижевности био је сложен, и у прелому остављене странице за предговор, 
али је Матић [Душан Матић, који је био одређен да напише предговор] 
одлагао и најзад одустао да га напише. Покушај да се ангажују други аутори, 
од историчара и социолога, до књижевних критичара и есејиста, нису прошли 
боље[...].

1964.

У Виндзору (Канада) објављена књига Један прилог за проучавање 
националног карактера, која се може сматрати као тестаментарно 
завјештање Слободана Јовановића српском народу.

1971.

У другом издању едиције „Српска књижевност у сто књига“ није 
објављена Јовановићева књига Портрети из историје и књижевности. 
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Живорад Стојковић о томе пише:
Друго издање Јовановићеве књиге било је не само одштампано и 

повезано, у новосадској штампарији „Будућност“, већ и спремно за експедицију, 
али после чувене „седнице у Карађорђеву“, 1. децембра исте године, књига је 
хитно повучена, а убрзо и уништена, „до последњег примерка“ Извршном 
издавачу едиције, Издавачком предузећу Матице српске, није било уручено 
судско решење о забрани Јовановићевих Портрета, као што није остављен ни-
какав траг по чијем је налогу књига уништена, нити како: спаљивањем или 
резањем за прераду „старе хартије“. Све то учињено је без знања Уређивачког 
одбора, као што одбор није био обавештен ни о покушају ИП Матице српске 
да књигу Слободана Јовановића спасе скраћивањем текстова Самарџића и 
приређивача, а додавањем нових, од више различитих аутора – што је било 
поверено тадашњем уреднику у Предузећу МС, Александру Тишми.

1975.

У едицији „Српска књижевна критика“ Института за књижевност 
из Београда објављена је књига Критика у Скерлићево доба, у коју је увр-
штен и избор из књижевнокритичких текстова Слободана Јовановића.

1976.

У Лондону објављена Јовановићева књига Записи о проблемима 
и људима 1941–1946, са предговором Радивоја Л. Кнежевића.

1985.

Није успио покушај ИП „Књижевне новине“ да објави избор из 
Јовановићевог дјела. Избор је урадио Живорад Стојковић, а предговор 
написао историчар Радован Самарџић.
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1987.

Историчар Милорад Екмечић у Књижевним новинама, у пет на-
ставака, објављује текст под насловом „Портрет историчара Слободана 
Јовановића“.

1990–1991.

БИГЗ, Југославијапублик и Српска књижевна задруга објављују 
Сабрана дела Слободана Јовановића у дванаест обимних томова. 
Приређивачи су Радован Самарџић и Живорад Стојковић.

1997–1998.

Фебруара мјесеца Српска академија наука и уметности и Правни 
факултет организују дводневни научни скуп „Слободан Јовановић–
личност и дело“. Наредне године је под овим насловом, у издању САНУ, 
објављен волуминозни зборник радова поднесених на овом симпозијуму.

2007.

Двадесет и шестог октобра Окружни суд у Београду доноси 
одлуку којом се пресуда Војног већа Врховног суда ФНРЈ од 15. јула 
1946. године, којом је Слободан Јовановић осуђен на двадесет година 
затвора, проглашава правно ништавном. 

Наредног дана лист Политика о томе опширно извјештава. 
Обиман чланак започиње сљедећим ријечима:

Веће за рехабилитацију Окружног суда у Београду донело је решење 
о рехабилитацији предратног професора Правног факултета у Београду 
Слободана Јовановића (1869–1958), саопштено је јуче из Окружног суда 
у Београду. Решењем Окружног суда утврђено је да је ништавна пресу-
да Врховног суда ФНРЈ – Војног већа од 15. јула 1946. године. Јовановић је 
том, сада ништавном, пресудом осуђен на лишавање слободе с принудним 
радом у трајању од двадесет година, губитак политичких и појединачних 
права у трајању од 10 година, конфискацију целокупне имовине и губитак 
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држављанства. Окружни суд у је констатовао да је ова пресуда ништавна од 
тренутка њеног доношења и да су ништавне све њене последице, укључујући 
и казну конфискације имовине, а Јовановић се сматра неосуђиваним.

2011.

Десетог децембра Слободан Јовановић је сахрањен по други 
пут, након што су његови посмртни остаци из Лондона пренесени у 
Београд, град у којем, игром судбине, није ни рођен нити се у њему 
упокојио, али у коме је провео претежнији дио свога живота.

Политика овај догађај најављује на насловници, а онда му 
посвећује  читаву једну страницу. Вијест под насловом „Слободан 
Јовановић сахрањен у отаџбини“ гласи.

Јуче је, у Алеји заслужних грађана на београдском Новом гробљу, 
уз државне и војне почасти, сахрањен Слободан Јовановић, некадашњи 
предсједник Владе Краљевине Југославије у избеглиштву, председник Српске 
краљевске академије наука, ректор Београдског универзитета, декан Правног 
факултета у Београду и чувени правник, историчар, књижевник и дипломата. 
Јовановић је умро у Лондону 1958. године, где је и сахрањен, а, на иницијативу 
Правног факултета и САНУ, његови посмртни остаци су ексхумирани и, пре 
три дана, допремљени у Београд. Парастосу, који су, у свечаној испраћајној 
капели, служили владике Иринеј Буловић и Атанасије Ракита уз саслужење 
петнаестак свештених лица, присуствовао је и председник Републике Србије 
Борис Тадић, министри Предраг Марковић и Срђан Срећковић, ректор 
Београдског универзитета Бранко Ковачевић и декан Правног факултета 
Мирко Васиљевић. Међу неколико стотина окупљених испред капеле, била су 
значајна имена српске академске и интелектуалне сцене, као и бивши премијер 
Војислав Коштуница. На погребу није одржан посмртни говор, а после почасне 
паљбе, уз звуке посмртног марша, ковчег је положен у раку која се налази уз 
гробове Милорада Павића, Оље Ивањицки, Милана Кашанина и Лазара 
Мојсова. Први венац положио је председник Србије Борис Тадић. Јуче ујутру, 
на Правном факултету је одржана комеморативна седница посвећена делу 
Слободана Јовановића, у присуству београдског градоначелника Драгана Ђиласа, 
председника САНУ Николе Хајдина и других јавних личности.
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Један од најзаслужнијих људи што име и дјело Слободана 
Јовановића нису потпуно ишчезли из свијести српског народа у злехудој 
другој половини двадесетог вијека, Живорад Стојковић је обимни 
животопис Слободана Јовановића, на крају посљедњег тома његових 
сабраних дјела, завршио сљедећим проницљивим опсервацијама: „Све у 
свему, једна биографија без много личних догађаја и доживљаја, готово и 
без приватног живота, сведена само на дело, наставни рад или јавна исту-
пања, и то кад су му добро изнуђена. Нежења, самотник, безмало прототип 
професора, ситног раста, пискавог гласа, наизглед и крхког здравља, - тај 
горостас од ствараоца не само да никако није био особењак, већ човек 
свуда радо виђен, саговорник враголасте радозналости, кога све забавља и 
занима  па, знало се то, и обилазак чувених београдских врачара. Насмејао 
би се и сам да подсећа, не на Илариона Руварца, пргавог калуђера, колико 
и историка, већ на оног живописног Андрићевог фра Петра, часовничара 
и туфегџију, који је много света видео,  свашта знао и вазда шалу терао, а 
највише волио да у ћелији насамо остане са кршом фаличних сатова или 
расходованих направа, што их ваља враћати у живот. Таквом је задубљени 
рад молитва, стрпљење сва мудрост, а једини смисао од себе начинити 
обичног, очишћеног створа Божијег. На свој начин, монашки или само 
господствено обичан, најобичнији, био је и писац који крупну реч није 
волео нити изрицао, а оставио за собом дело моћне једноставности и 
простирања, какво је било само Вуково пре њега, Слободана Јовановића.
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КЛАСИК ПРЕД КЛАСИЦИМА

Слободан Јовановић о знаменитим претходницима и савременицима

1.

Приљежном стваралачком раду посвећен више од шездесет 
година, Слободан Јовановић је српској књижевности, кул-

тури и науци завјетовао једно од најобимнијих и најразноврснијих 
дјела. Његова сабрана дјела објављена су у два наврата1, најприје у ше-
снаест, а затим у дванаест томова.  Будући да је овај по много чему 
неупоредиви стваралац више од пола вијека био искључен из српске 
културе,  до сада је сачињен срамно мали број избора из његовог опуса. 
Окарактерисан  као један од најбољих портретиста које смо имали, 
Слободан Јовановић је углавном представљан истицањем овог недо-
вољно прецизно дефинисаног књижевно-есејистичког жанра, који 
је само дјелимично подударан са вишеслојном природом његових 
студија и расправа2. Издвајања сродних текстова из волуминозног 

1 Први пут, сабрана дјела Слободана Јовановића, у шеснаест томова, објавио 
је београдски издавач Геца Кон, у распону од 1932. до 1936. године. Београдска 
Просвета је 2006. године издала репринт овога издања. Сабрана дјела Слободана 
Јовановића, други пут, у дванаест обимних томова, публикована су у Београду 1991–
1991. године. Приредили су их  Живорад Стојковић и Радован Самарџић. 
2  Избору из  Јовановићевих радова, у оквиру едиције „Српска књижевност у сто 
књига“, приређивач Живорад Стојковић дао је наслов Портрети из историје 
и књижевности, Београд–Нови Сад 1963. године. У едицији „Бисери српске 
књижевности“, издање Политике и Народне књиге, као 34. књига, 2005. године, 
објављени су Портрети Слободана Јовановића. Кратку уводну биљешку за овај 
избор сачинио је Радивоје Микић. 



стваралачког корпуса, у којем је заступљено више научних дисципли-
на, могу бити бројна и разноврсна, и за сваки такав избор могућно је 
наћи разложно упориште.

Сматрали смо могућним, упутним и корисним објединити радо-
ве које је Слободан Јовановић написао о знаменитим претходницима 
и савременицима, чије јединство не почива искључиво на ауторски 
препознатљивом начину конструисања текста, већ на још неколиким 
заједничким чиниоцима. Шта је, заправо, заједничко Јовановићевим 
текстовима о Доситеју Обрадовићу, Вуку Караџићу, Петру Петровићу 
Његошу, Стојану Новаковићу, Љубомиру Недићу, Богдану Поповићу 
и Јовану Скерлићу који чине ову књигу? Којим приређивачким разло-
зима се може бранити њихово окупљање измећу корица једне књиге? 
Иако увјерени да тих аргумената има више, као крунски би се могао 
издвојити сљедећи: сви наведени ствараоци утицали су на обликовање 
књижевне и културне историје српског народа, а већина њих, посредно 
или сасвим директно, и на стварање одређених културних образаца, 
који нису сродни, али међу њиховим претпоставкама постоје неоспор-
не подударности на које Јовановић указује у својој књизи Један прилог 
за проучавање националног карактера (1964). Једновремено, пишући 
о класицима српске културе и науке, Слободан Јовановић је открио 
бројне појединости на основу којих се може поуздано осјенчити и ње-
гов властити креативни лик. По комплексном дјелу, његовом домашају 
и потоњем зрачењу, упркос полувјековном потискивању, Јовановић је 
био личност „која не уступа никоме од својих великих савременика 
(Јован Скерлић, Богдан и Павле Поповић, Владимири Ћоровић), а по 
дубини разумијевања човјека у историји (појединца и масе), литерату-
ри и политици, те самих историјских процеса, биће да их и превазила-
зи“3. Најзад, Јовановићеви текстови  посвећени савременицима нису 
настали само тумачењем њихових дјела, већ и према личним познан-
стивима; не само на темељу онога што су написали, већ и онога што су 
јавно или у интимним сусретима изговорили; не само према ономе о 
чему су оставили трага у својим текстуалним творевинама него и по 
3 Душан Иванић: „Изазови сабраних дела“, У: Слободан Јовановић: Непознати 
радови 1892–1902, приредио Станиша Војиновић, Београд 2005. године, стр. 
247. 
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томе шта су били предмети њихових најличнијих и најдуготрајнијих 
интелектуалних преокупација. 

Од првог сусрета и заједничке сарадње у Реду Павла Маринковића 
1892. године, Јовановић је био у контакту са Љубомиром Недићем све 
до његове смрти 1902. године. О колико блиском односу је била ријеч 
најбоље казују сљедеће Јовановићеве ријечи: „Ја сам Недића виђао врло 
често за то време док је спремао своје расправе о новијим писцима, и 
могао сам пратити све фазе кроз које су његове расправе пролазиле 
од прве замисли па до коначне израде. Недић је полазио од извесних 
непосредних утисака, који су били живи, али фрагментарни, налик на 
парчета разбијене слике, која је ваљало саставити у једно“4. А на почет-
ку  огледа о Богдану Поповићу, са којим је очигледно био у најближем, 
вишедеценијском пријатељству, каже: „Његов живот не треба гледати 
споља, него изнутра. Он је био од оних људи који живе поглавито у 
својим мислима. Тај његов унутрашњи живот, тај пут кроз идеје који је 
он непрестано пролазио, ја ћу, као једини од његових ближих пријатеља 
још у животу, покушати да прикажем“5. 

2.

У својој Историји нове српске књижевности Јован Скерлић 
Слободана Јовановића издваја као „једног од најбољих стилиста 
српских“, који је и „своје стручне послове радио у врло књижевној фор-
ми, отменим стилом и изврсним језиком“6. Јовановићеве књижевне 
критике, објављиване по листовима и књижевним часописима, одли-
кују оштроумне књижевне оцене,  а њиховог аутора „оштар критички 

4  Слободан Јовановић: Из историје и књижевности I, приредили Радован Самарџић 
и Живорад Стојковић, Београд 1991. године, стр. 688–689.
5  Исто, стр. 717. 
6 Јован Скерлић: Историја нове српске књижевности, приредио Јован Пејчић, 
Београд 1997. године, стр. 412. Дио књиге под насловом „Књижевни критичари“ 
Скерлић започиње кратким објашњењем: „Модерна књижевна критика стала се 
стварати крајем XIX  века, али се потпуно развила и стала активно утицати од 
првих година XX века, и од тог доба стално напредује“. Скерлић доноси портрете 
сљедећих критичара: Богдана Поповића, Слободана Јовановића, Павла Поповића и 
Бранка Лазаревића. 
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дух, изграђен књижевни укус, стварне анализаторске способности“7. 
Јовановићеви текстови посвећени писцима и историјским личности-
ма  „савршенства су своје врсте“, јер је у њима испољена способност 
да се продре  „у душу личности“ која се обрађује. На почетку одјељка 
посвећеног Јовановићу, Скерлић неопрезно и нетачно констатује да се 
овај „књижевношћу бавио само узгред и по изузетку“, што ће имати 
далекосежног утицаја на однос према Слободану Јовановићу ка по-
знаваоцу књижевности и њеном тумачу. Овдје намјерно избјегавамо 
синтагму књижевни критичар, јер то овај стваралац, осим у раном 
периоду, када је писао позоришне и књижевне критике, није био, бар не 
у њеном уобичајном, најужем значењском одређењу. У уводној биљеш-
ци за књигу Портрети из историје и књижевности, њен приређивач 
Живорад Стојковић ову Скерлићеву констатацију преноси чак и без 
наводних знакова, прихватајући је ваљда као општеважеће мјесто.8

У потискивању  Слободана Јовановића као ријетког књижевног 
зналца и тумача, најдаље ће, слиједећи поменуту назнаку из Скерлићеве 
књижевноисторијске синтезе, отићи Предраг Палавестра. Он ће у 
својој Историји модерне српске књижевности: златно доба 1892 – 1918, 
устврдити да се „Јовановић у књижевности остварио као нека врста 
сјајног придошлице“, као и да се литературом „бавио више из љубави 
него из потребе“9. На бројним мјестима у своме дјелу, у текстовима који 
се посредно или непосредно тичу књижевности, Слободан Јовановић 
истиче да ни о чему, па ни о литератури, није могућно говорити без 
убјеђења, а то значи и љубави. Потреба која је лишена те основе, тог 
генератора, била би аутоматизовано сведена на пуко пабричење, које 
је било неспојиво са племићким духом какав је био Јовановић. У истој 
књизи Палавестра тврди да Јовановић „не води рачуна о јединственом 

7  Исто, иста страна.
8   Слободан Јовановић: Портрети из историје и књижевности, приредио Живорад 
Стојковић, Београд–Нови Сад, 1963. године, стр. 5. Исто ће поступити и Радивоје 
Микић у уводној биљешци за књигу Јовановићевих Портрета из 2005. године. 
Наиме, и он, без знакова за навођење, пише да се Јовановић „књижевношћу бавио 
узгред“; Слободан Јовановић: Портрети, Београд 2005. године, стр. 5.
9  Предраг Палавестра: Историја модерне српске књижевности: златно доба 1892 – 
1918, Београд 2013. године, стр. 84–85.  
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критичарском систему и методу“, а онда, супротно констатованом и 
крајње паушално, каже за Јовановића да је „најближи историјској и 
биографској критици“10.  Прелазећи преко ове противрјечности која 
не потребује додатна објашњења, треба нагласити да је нетачно и то да 
Јовановић пише без критичарског метода и система. И једно и друго 
су итекако присутни код Јовановића, само не у оним облицима које 
им је одредила веома често шаблонизована и апстрактна књижевно-
теоријска мисао. Истоветну тврдњу да се Јовановић књижевношћу 
„бавио више из љубави него из потребе,“11 Палавестра понавља и у 
својој Историји српске књижевне критике, очигледно остајући досље-
дан ставу да се умјетношћу људи баве превасходно из потребе.

Слободан Јовановић се књижевношћу није бавио узгред и из 
неке доколичарске љубави.12  Он је био једна од духовно и интелектуал-
но најслојевитијих и стваралачки најмноголикијих личности српскога 
народа. То је изванредно запазио и изразио његов пријатељ, пјесник 
Јован Дучић: „Ово је велики српски писац који је оставио књиге пи-
сане најчистијим језиком и најсавршенијим књижевним језиком: а 
овако удвостручен научник и писац–то је оно што српска књижев-
ност и наука нису никад раније имале“13. У истицању Јовановићеве 
чудесне многоликости, најексплицитнији је био Бранко Лазаревић, 
који са занесеношћу пише: „Безброј је ликова у личности Слободана 
Јовановића. У његову се личност улази као у галерију портрета. И кад 
би их неко све хтео да ради, наишао би, као Рембрант када је радио 
себе, на читав један низ од више од двадесет“14. Обиљежавајући 1939. 

10  Исто, стр. 85.  
11 Предраг Палавестра: Историја српске књижевне критике I, Нови Сад 2008. 
године, стр. 173.  
12  Да је то тако лијепо се види из књиге Наталије Лудошки Слободан Јовановић као 
књижевни критичар, Нови Сад 2008. године.  
13  Јован Дучић: „О Слободану Јовановићу“, у: Александар Петров: Мање познати 
Дучић, Београд 200. године, стр. 24. 
14  Бранко Лазаревић: Филозофија, критике и други есеји, приредио Душан Пувачић, 
Београд 2004. године, стр. 212. Сјећајући се дружења са Јовановићем, на Крфу 1917. 
године, Лазаревић пише: „ За време те његове интернације становали смо заједно. 
Ту сам, први пут, осетио колико је то један, тако да кажем, ренесансни дух. Његово 
интересовање је невероватно великих размера. Нисам могао, уопште, да видим 
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године седамдесети рођендан Слободана Јовановића, Политика је чи-
тавом једном страницом указала на стваралачку разноврсност свога 
угледног сарадника. Тим поводом о  Јовановићу као историчару писао 
је Владимир Ћоровић, као правнику Ђорђе Тасић, као књижевнику 
Исидора Секулић, као социологу Јован Ђорђевић и као наставнику 
Илија Пржић. У новије вријеме, једну од најбољих књига о Слободану 
Јовановићу, под насловом Пет ликова Слободана Јовановића, написао 
је Данило Баста. У посебним цјелинама ове монографије Баста се бавио 
Јовановићем као историчарем политичких идеја, као теоретичарем 
државе и права, као аналитичарем тотлитаризма, као тумачем српског 
националног карактера и као социологом.15

3.

Тек у постхумно објављеној књизи Један прилог за проучавање 
националног карактера Слободан Јовановић је написао невелик текст 
о Доситеју Обрадовићу. Иако дио цјелине у којој се разматра историјат 
утемељења и варијатети српског културног обрасца, овај напис је од из-
узетне важности за разумијевање Доситеја и његовог дјела у токовима 
наше духовности, будући да су се о њему износила (као што се и данас 
износе!) опречна виђења. Сљедбеник западне просветитељске филозо-
фије Доситеј је, каже Јовановић, човјековог „непогрешивог путовођу“ 
видио у разуму; према овој доктрини, у Доситејевој интерпретацији, 
човјеков најпречи задатак на путу самоизграђивања јесте критички 
однос према чињеницама и утисцима које прима, као и опирање пред-
расудама и свим априорним становиштима. Јовановић није у праву 
када тврди да је Доситеј био „први наш просветитељ и западњак“, јер 

да ли што постоји што га свестрано не занима. У свему је на један чудан начин 
присуствовао. Из очију му увек бије да је потпуно у друштву и у предмету у којима 
је и да потпуно није. Оно што је стално кроз све пролазило то су осмех и смех, 
примедба и додатак“; Исто, стр. 213–214. Лазаревић каже да је у току „Солунског 
процеса“ Јовановић био из Солуна склоњен на Крф, јер је, како му је објаснио један 
члан Владе „волео да забоде нос у све то“.  
15  Данило Баста: Пет ликова Слободана Јовановића, Београд 2003. године. У овом 
вриједном дјелу аутор још, у додатку, разматра Јовановићев однос према Хансу 
Келзену и Карлу Шмиту. 
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тиме заборавља Захарију Орфелина, претечу Доситејеву, о коме је овај 
са бираним ријечима писао. Истина, Орфелиново просветитељство, 
умногоме слично Доситејевом, није било под непосредним западним 
утицајем, разликујући се од њега само утолико уколико је посредовано 
преко руске културе и књижевности.

Са великим повјерењем у културу и просвјету Доситеј је био 
претеча Богдана Поповића и Јована Скерлића. Он је српско питање 
поставио као „културни проблем“, а просвјећивање као нужни услов 
националног препорода. Јовановић разложно примјећује да се Доситеј 
залагао и за реформу књижевног језика, претходећи у томе Вуку 
Караџићу, али он „није био подесан за писање књига за просвећивање 
народа“. Занимљива су и Јовановићева запажања о Доситејевом односу 
према цркви и религији. Иако је много допринио „лаицизирању нашег 
духовног живота“, Доситеј није био противник религије, с тиме да се 
његова религиозност „мало разликовала од једног мало више разнеже-
ног човекољубља“16. Међутим, ауторитету Цркве он је на други начин 
нанио озбиљан ударац, сводећи морал на рационалне претпоставке. 
Изједначавајући религију искључиво са црквеним обредима, он је, ре-
зонује даље Јовановић, морална начела одвојио од религије и тиме их 
лишио „унутрашње дубине и идеалистичког полета“. Јовановић овако 
резимира наведени однос: „Морал се спустио сувише на земљу и добио 
изглед једне далековиде целисходности“17.

Одмах након текста о Доситеју, слиједи, у истој књизи, напис о 
Вуку Караџићу. Иако по много чему суштинском различити, и један и 
други били су под страним утицајима: Доситеј под рационалистичким 
а Вук под романтичарским. Сљедбеник идеја европског романтизма и 
једног од његових идеолога, Хердера, Вук је у народним умотворинама 
видио најснажнији и уз то најпрепознатљивији израз националног 
карактера. Он је био за увођење народног језика у књижевност јер се 
у њему испољавала српска национална индивидуалност. Доситеј се 
залагао за народни језик као најподеснији облик ширења просвјете 

16 Слободан Јовановић: Из историје и књижевности II, приредили Живорад 
Стојковић и Радован Самарџић, Београд 1991. године, стр. 546.  
17  Исто, иста страна.   
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и најсигурнији начин продирања просвјетитељских идеја у друштво. 
Према томе, оно што ће обојица експлицитно тражити, почивало је 
на сасвим различитим интенцијама. Јовановић уочава дубинску про-
тиврјечност Вукове филолошке оријентације: иако сматран за тради-
ционалисту и националисту, Вук је, „супротно оријентацији наших 
националиста из деветнаестог вијека, преко језика одвајао наш народ 
од Руса“18.

Обимнији и неупоредиво значајнији Јовановићев текст о твор-
цу српске језичке реформе носи наслов „Вук као сликар историјских 
личности“. Као писца политичке историје Србије деветнаестог вије-
ка, Јовановића су занимала Вукова свједочанства о Српској револу-
цији. Историјске догађаје које приказује, а чији је свједок и очевидац 
(које скромно назива „грађом“), он својом приповједачком вјештином 
оживљава и приближава читаоцима, претварајући их, безмало, у суди-
онике приказаних догађаја. Ту способност Јовановић посебно цијени 
код Вука: историографску непоткупљивост свједока и дар литерар-
ног уобличавања историјске грађе. Он је умио да да праву литерарну 
сцену и да је дијалошки увјеродостоји, неријетко и сценски упризори. 
Реалиста по начину приказивања, Вук понекад и претјера, што је ина-
че, запажа Јовановић, својство оштрих и продорних посматрача. Кад 
се са реалистичким детаљима претјера, они „прелазе у карикирање“. 
У Вуковом историографском поступку Јовановић је видио понешто 
што подсјећа на Плутарха који је сматрао „да код великих људи мале 
ствари јесу неки пут карактеристичније него велике“19. Интуитивно и 
по урођеном дару писца и посматрача, Вук је то знао и примјењивао 
дајући портрете истакнутих устаничких првака. 

Вука као сакупљача народних умотворина одликује „оштро опа-
жање и тачно биљежење“. Док су „његови настављачи само сакупљачи, 
он је, нешто много више“. Шта је то што посједује Вук а што недостаје 
његовим сљедбеницима? Раздвајање важног од неважног, главног од 
споредног, затим „разумевање у чему је ствар“. Вук је биљежио оно што 
види, што су чинили и толики прије и послије њега. Међутим његов 

18  Исто, стр. 550.
19 Слободан Јовановић: Из историје и књижевности I, стр. 662.  
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дар се није састојао само у томе, већ у нечему знатно важнијем: „Лако 
је бележити оно што се види, али тешко је видети оно што вреди да се 
забележи“20. 

Слободан Јовановић је аутор једног од најбољих и најкраћих 
текстова написаних о Његошевом Горском вијенцу. Објављен је у де-
цембарској свесци Српског књижевног гласника за 1925. годину, која 
је у цјелости била посвећена великом пјеснику. Поред Јовановићевог, 
издвајамо још и прилоге Јована Цвијића, Михајла Петровића, 
Павла Поповића, Пере Слијепчевића, Владимира Ћоровића, Растка 
Петровића, Милана Решетара и Милоша Црњанског. Најкраћи међу 
њима је Јовановићев напис, сведен на свега неколико реченица, без 
којег је, упркос обиму, немогуће сачинити зборник репрезентативних 
текстова о Његошу. 

Горски вијенац је, истиче Јовановић, написан једном „видовито-
шћу мисли и трагичношћу осећања“ која премашују савременог човје-
ка.  Попут истинских класика, неоптерећен спутавајућим оквирима 
књижевних жанрова и врста, Његош је написао дјело „каквих до тада 
није било у српској књижевности“. Обликовано као контрапункт ос-
новној поставци, као плач не оних на које је пала тешка и одговорна 
историјска дужност, већ онога ко убија, дјело је „хроника варварства 
и душевности“. Онај који треба да донесе одлуку о истрази потури-
ца, владика Данило, побједоносни исход истраге не доживљава као 
тријумф, већ као личну жртву „од које његова душа остаје неутешна и 
болна“. Нужност истраге овај јунак осјећа, али не разумије нити до краја 
оправдава, и управо у тој атмосфери „недокучености историјске судби-
не и необјашњивости човекових дужности“21 Јовановић види највише 
умјетничке вриједности гласовитог пјесничког дјела. Сажетији и пре-
цизнији него у било коме своме другом тексту, Јовановић се у напису о 
Његошу показао као проницљиви мајстор уочавања тежишног мјеста 
једног слојевитог дјела какво је Горски вијенац, а затим демонстрирао 
способност да издвојено анализира његовим свођењем на само језгро 
проблема, које се опире било каквом другом уопштавању или свођењу. 

20  Исто, стр. 663.  
21  Исто, иста страна 
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„Сумње“ или „дилеме“ владике Данила, као највиша умјетничка и 
драмска мјеста Горског вијенца, Јовановић је видио у укрштању људ-
ских и националних дужности са једним метафизичким надсмислом 
којем се ваља покорити, упркос томе што се он „са земне катедре“ не 
може до краја разумјети.

4.

О истакнутим савременицима, пријатељима и сарадницима 
Стојану Новаковићу, Љубомиру Недићу, Богдану Поповићу и Јовану 
Скерлићу, Слободан Јовановић је писао у више прилика, пратећи њи-
хов рад. О свима је послије њихове смрти, изузев Скерлића, написао 
по обимну студију, комбинацију портрета, личних успомена и анализе 
њиховог рада.

Јовановић је најприје приказао другу по реду књигу Љубомира 
Недића под насловом Критичке расправе (1901). Највећу пажњу 
посвећује његовој расправи о књижевној критици, јер у њој Недић 
исповиједа свој критичарски „манир“. У раду о књижевној критици 
Недић је нагласио да га више интересује писац од књиге коју је напи-
сао, сматрајући да је дјело документ за познавање свога творца. Дајући 
портрете појединих писаца он се више усредсређивао на њихова ка-
рактеристична него на најбоља књижевна остварења. Примједбама 
упућиваним Недићу да, с обзиром на оријентацију коју је слиједио, не 
води рачуна о средини која је предодредила писца, Јовановић супрот-
ставља примјер позитивисте Иполите Тена, који је, детаљно рекон-
струишући епоху, неријетко потпуно запостављао писца. На примјер, 
духовито уочава Јовановић, у Теновој расправи о Бајрону, читалац 
стиче утисак какав је био енглески лиричар с почетка деветнестог 
вијека, али не и какав је био Бајрон. Недић поступа знатно другачије 
и концентрише се на неколике, према његовом увјерењу, карактери-
стичне црте писца о коме пише. Да ли је баш свака личност сведива 
на те црте, да ли је код сваког писца оно највидљивије једновремено и 
најкаратеристичније? Када би одговори на ова питања били потврдни, 
онда би се потирала индивидуална својства која одређују поједине 
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писце. Како се тај превид десио Љубомиру Недићу Јовановић овако 
објашњава: „У његовим критичким расправама [...] превладао је логи-
чар над психологом“22. 

У години Недићеве смрти Јовановић је о њему написао један 
подужи текст; двадесетак година касније уобличио је обимну расправу 
о овом критичару. Упркос међусобној комплементарности, ови радови 
су и битно различити. На примјер, обимнији, не представља развијање 
запажања изнесених у претходном. Различите критичарске особине, 
људска и стваралачка својства наглашена су у овим текстовима.

Недић је између умјетника и критичара видио разлику у томе 
што први добија утиске из стварности, а други из свијета умјетничких 
дјела; за овог другог „материјал“, дакле, представља, „стварност“ која 
је посредована умјетниковом перспективом, његовим афинитетом и 
креативном умјешношћу. Он је код писаца посебно цијенио: владање 
народним језиком и осјећај за форму, док је посебно симпатисао пис-
це који су били „интересантни типови“. Иако је имао своје симпатије, 
Недић, каже Јовановић, није хвалио ниједног писца који то није за-
служивао, с тим да се показивао неосјетљивим за многе велике писце. 
Када је ријеч о Недићевом односу према нашим најгласовитијим ро-
мантичарским пјесницима, Јовановић се посебно задржава на његовом 
односу према Змају и Костићу. Недић је оспорио наглашавани лиризам 
Јована Јовановића Змаја, сматрајући га чак лиричарем без осјећања, 
вјештим али хладним пјесником. Благо опонирајући Недићевом ставу, 
Јовановић изриче један нарочито занимљив и тачан суд о овом пјес-
нику: „Змај је [...] био велики дидактични песник, који се од наших 
раних дидактичара разликовао тиме што није давао моралне поуке 
него политичке, што није био озбиљан и сухопаран него духовит и за-
нимљив – што, најзад, није био сув и хладан, као што су обично дидак-
тичари, него имао извесне топлине и осећања. То је био један лирски 
дидактичар налик на једног Беранжеа, који би био прошао кроз школу 
немачких лиричара.  То спајање поучности, духовитости и лиризма 
начинило је од Змаја једног песника за све укусе–и кад се уза све то дода 
његово изванредно  осећање пригодности, његов непогрешив такт да 

22  Исто, стр. 772.  
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нађе оне теме које у даном тренутку публику највећма занимају–онда 
његова велика популарност код савременика постаје сасвим разумљи-
ва“23 Потцјенивши Змаја као лиричара, он га је прецијенио као мајстора 
облика. Слично је било и са Костићем, према коме се Недић нарочито 
оштро односио. Критикујући његове „чудњачке асоцијације“, остао 
је неосјетљив за Костићеве пјесничке врлине. Између свих других 
српских пјесника Недић је издвајао Ђуру Јакшића и Војислава Илића, 
код којих му се нарочито допадала „романтичарска живописност и 
њихов романтичарски песимизам“24.

У историјском развитку српске књижевне критике Љубомиру 
Недићу припада прекретнички значај. Његови претходници су се у 
својим критичким текстоивма „топили у празним комплиментима“. 
Недић је, за разлику од њих, судио „куражно и искрено“ и писао кри-
тике које „нису биле само похвале и покуде него такође портрети“. 
Иако је Недићев високи статус у историјском кретању српске књи-
жевнокритичке мисли неупитан, то не значи да су се све његове оцје-
не и критичка запажања касније одржала, што се не може рећи ни за 
једног књижевног арбитра. Карактеристично је за Љубомира Недића 
то што је његова прва књига под насловом Из новије српске лирике 
(1893) остала његово најважније и најутицајније дјело. Стваралац кога 
је одликовала „умна финоћа“, европска култура и знатно књижевно 
образовање, Љубомир Недић је био за Слободана Јовановића „племић 
књижевности какав се задуго неће јавити“25.

Професор Правног факултета, аутор књига и студија из правне 
теорије и историје, Слободан Јовановић је приказао књиге Стојана 
Новаковића посвећене правној историји Србије26. Критички се огла-
сио и поводом вриједне Новаковићеве књиге из области социологије 
књижевности под насловом Српска књига, њени продавци и читаоци 

23  Исто, стр. 668.
24  Исто, стр. 671.
25  Исто, стр. 774.  
26  Јовановић је објавио биљешку поводом штампања Законика Стефана Душана, 1349. 
и 1354, који је издао и објавио Стојан Новаковић 1898. године. Затим је написао приказе 
Новаковићевих књига из правне историје Србије: Уставно питање и закони Карађорђева 
времена (1908) и Двадесет година уставне политике у Србији, 1883–1903. (1912).
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у XIX веку. Већ на почетку текста Јовановић износи запажање о ко-
рисности и занимљивости испитивања које је Новаковић саопштио 
у својој студији. Главну њену тезу Јовановић сажима у сљедеће рије-
чи: „Наши књижари не растурају књиге; они их само продају“27. 
Новаковић види могућност да се преко спретног дистрибуисања књига 
обезбиједи јединство српске читалачке публике и српског духовног 
простора, што Јовановић, саглашавајући се са њим, посебно истиче. 
Без тих спона посредством књиге, наш народ остаје међусобно лишен 
духовног саобраћаја, тако му насушно потребног у условима државне 
раздвојености.

Као шеф Просветног оделења при Министарству иностра-
них дела, Јовановић је имао прилику да тијесно сарађује са Стојаном 
Новаковићем и да га изблиза упозна. Године 1917. на Крфу написао 
је обиман текст о  Новаковићу утемљен на сјећањима о некадашњој 
сарадњи, сусретима и разговорима са овим српским научником, књи-
жевником, дипломатом  и државником. Наглашавајући ту околност, 
Јовановић је овоме тексту  дао поднасловно одређење „личне успо-
мене“. Између бројних Јовановићевих текстова са портретистичким 
обиљежјима, овај о Новаковићу је један од најлитерарнијих, највећма 
обликован као књижевни текст. Ова биографска приповијест, поред 
главног има и неколико споредних јунака, приликом чијих сјенчења је 
аутор показао способност да у неколико знаковитих црта живописно 
представи личност. Те црте су понекад обичне, свакодневне склоности, 
неријетко и слабости, које не промичу  Јовановићу као продорном 
посматрачу (нпр, портрети Нићифора Дучића, Ивана Павловића, ми-
трополита Михаила). 

Какав нам се указује Новаковић у Јовановићевом портретистич-
ком огледалу? Радишан више од свих својих сарадника, „прекомерни 
канцеларијски рад, не само да му није шкодио, него га је управо подм-
лађивао“28. Упркос јавним положајима и сталном контакту са људи-
ма, Новаковић није имао „дар њиховог познавања“, каже Јовановић,  
и духовито објашњава ту дистанцу која је била за Новаковића 

27  Исто, стр. 875.
28  Исто, стр. 122.  
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непремостива граница: када је разговарао он се понашао „да не општи 
са живим људима, него говори у телефон“. Начелан у јавним послови-
ма он их је увијек претпостављао личним разлозима и обзирима. На 
примјер, када се одлучио да почне водити политику тијешњих односа 
са Русијом, он је постао „један од највећих русофила које смо имали“.

Начелност, честитост у вођењу државних послова и принци-
пијелност професора књижевности по основној вокацији, нису, нагла-
шава Јовановић, биле довољне за сналажење у практичној политици 
и добијању избора. Те двије линије политичког дјеловања, опречне по 
својим главним закономјерностима, Новаковић никако није могао да 
доведе у сагласје: „Двадесет година политичког живота није му могло 
одузети извесно девичанство осећаја: он је још веровао да се питања 
практичне политике решавају на основу науке, и да се опозиција може 
обезоружати силом истине“29.

Обимну расправу о Богдану Поповићу, насталу на основу оно-
га што је овај објавио, али и онога што је изговорио а никад није за-
биљежио, Јовановић је написао у изгнанству, у Лондону 1948. године. 
По томе она подсјећа на текстове о Стојану Новаковићу и Љубомиру 
Недићу који су настали у избјеглиштву, на Крфу 1917. године. Више 
од пола вијека раније, Слободан Јовановић је о овом своме пријатељу 
написао два кратка текста: један о његовом приступном предавању на 
Великој школи и други о Поповићевом доприносу „одбрани естетике“ 
у нашем духовном животу. 

За Богдана Поповћа, а поводом његовог приступног преда-
вања, одржаног 1894. године на Великој школи, Јовановић тврди да 
је „рођењем предодређен за професора“. Шта то одликује Богдана 
Поповића као професора и бесједника? Оно што износи, он то и осјећа, 
он у то вјерује, јер: „убеђен човек готов је беседник“. Поповић своје 
тврдње не доказује, а Јовановић налази и зашто: „разлозима се никад 
нико није убедио [... ] сваком разлогу има противразлог“30. Кад већ 
не доказује, Поповић оно што осјећа и у шта је убијеђен – „преноси“. 
Сва моћ бесједништва, које има за циљ убјеђивање, састоји се у томе. 

29 Исто, стр. 124. 
30 Исто, стр. 822.
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Јовановића је занимала снага усмене ријечи његових савременика. На 
примјер, за Љубомира Недића је написао да није био добар говорник и 
да му је приступно предавање доживјело „фијаско“. Упркос томе, ужи-
вао је углед и повјерење међу својим ђацима. Такође, Стојан Новаковић 
је „говорио с монотоном течношћу и сувопарном речитошћу“, али је 
његовом казивању недостајало топлине да би утицало на слушаоце и 
дубље се задржавала у њиховој души. Од савременика које је красио 
изузетан бесједнички дар, Јовановић је издвајао владику Николаја 
Велимировића, чије бесједе су зрачиле несвакидашњим „магнетизмом“ 
који је привлачио слушаоце и на њих остављао снажан утисак.31

Заслуга је Богдана Поповића, наглашава Јовановић, што је у 
српској култури и књижевности вратио углед естетици, коју су „окле-
ветали“ сљедбеници школе мишљења Светозара Марковића, који су 
истичући апсолутно првенство науке, вјеру држали за „празноверицу“, 
а умјетност видјели као „играчку за велику децу“. Супротно њима, још 
од свог приступног предавања на Великој школи, Поповић је у књи-
жевности видио моћно средство за развијање човјекове осјећајности, 
која је, удружена са одњегованим укусом, неизоставна потреба „кул-
турног човека“32.

Поповић је, свједочи Јовановић, имао неуобичајно богат уну-
трашњи духовни живот. Много времена је био преокупиран пробле-
мима који су привлачили његову пажњу, који су га мучили онолико 
колико су му причињавали задовољство.

Морални проблем био је један од оних којима се Богдан Поповић 
готово цијелог живота бавио, о коме је интензивно мислио. Основна по-
ставка његовог резоновања, у Јовановићевој интерпретацији, састојала 
се у сљедећем: ако је морал лишен религиозног јемства, ако је сведен 
само на интересе одређене друштвене групе, која га и прописује, зашто 
је онда појединац дужан да га поштује, да се према њему управља. Да 
би предочио колико је захтјевно сагледати ову Поповићеву испитивачку 
страст, Јовановић истиче да Поповић није био „метафизичка глава“, али 

31 Слободан Јовановић: „О епископу Николају“, Порука, број 36, Лондон 1956. 
године, стр. 6–7.
32  Исто, стр. 122.
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ни противник религије, попут, рецимо, Скерлића, који је и присуство-
вање црквеним обредима сматрао као попуштање Цркви. Поповић је 
превидио, а Јовановић то није назначио, да наречени проблем и није 
било могућно ријешити његовим лишавањем религиозних претпо-
ставки, што не значи да је он сведив искључиво на њих. Такође, морал 
друштвене заједнице, није нужно противан моралним свјетоназорима 
појединца. Ово комплексно питање Јовановић је одрешитије ријешио, 
видјели смо напријед, сагледавајући однос Доситеја Обрадовића према 
просвјетитељском рационализму. Зашто тако није поступио и у тексту 
о Поповићу? Вјероватно је и сам, под крај живота, за себе пронашао 
неке одговоре који су га мучили. Поновимо и на овом мјесту: поводом 
Доситејеве просвјетитељске доктрине Јовановић тачно увиђа да морал 
одвојен од религије, губи своју супстанцијалну пуноћу и снагу.

Други цјеложивотни проблем Богдана Поповића био је проблем 
правилног књижевног суда, односно одговор на питање: по чему се 
добро разликује од рђавог књижевног дјела? Ово питање одвело га 
је ка знатно широј и општијој дилеми која се тицала правилног суда 
уопште. Оно што поткопава човјеково правилно суђење јесу његови 
интереси, лична заинтересованост за неку ствар. Јовановић поводом 
ове Поповићеве апоричне преокупације закључује: „Богдан није остао 
на овоме, него је ишао и даље. Желео је, нарочито, да продуби разли-
ку између правоумних и кривоумних људи. Осећања, када се једном 
узбуне, у стању су свакоме од нас да искриве резоновање; али, поред 
ове тренутне кривоумности, која је само за неколико степени слабија 
од избезумљености у паници, постоји код извесних људи стална, тако-
рећи, конституционална кривоумност. Има људи који и онда када нису 
ни заинтересовани ни узбуђени, резонују криво: одакле то долази?

Богдану се чинило да правоумни боље опажају и јаче осећају оно 
што је у појавама стално и редовно, него оно што је променљиво и не-
редовно, докле је с кривоумнима обрнуто случај. Први су осетљивији 
за оно што је правило, а други за оно што је изузетак“33.

Важност књижевности Богдан Поповић је видио у њеном ути-
цају на наш унутрашњи живот и духовну равнотежу. Поповићева 

33  Исто, стр. 732.
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промишљања на ову тему Јовановић је овако представио: „Позитивне 
науке могу нас оспособити да природне снаге ставимо у службу својих 
материјалних потреба“34. Међутим, одлучно питање јесте ово: да ли су 
то и једине наше потребе? У чему се састоји пуноћа живота? Поповић 
је одговарао: у нашим духовним потребама. Истина не код свих на исти 
начин израженим, али неупитно постојећим. Поповић је овако ријешио 
ову дихотомију: „Круна позитивног знања може бити наука, али круна 
духовне културе није наука, већ књижевност“35. Јовановић је свјестан 
да је поистовјећивање хуманистичког васпитања са књижевним обра-
зовањем неприхватљиво. Па опет, по њему, Богдану Поповићу је при-
падала заслуга „да је поставио питање духовне културе о којој се код 
нас било престало мислити и да је показао да оно лежи ван домашаја 
позитивних наука“. Најзад, Јовановић је размотрио и Поповићеву ана-
литичку методу, теоријски образложену у његовој расправи „Теорија 
реда-по-ред“. Јовановићев приговор тој детаљној иманентној анализи 
састојао се у овоме: да ли се тим сецирањем и детаљним задржавањем 
на појединостима губи из вида цјелина једног књижевног дјела, које је 
увијек резултат јединствене пишчеве замисли?! Завршни суд о Богдану 
Поповићу Јовановић сљедећим ријечима саопштава: „Ма колико да је 
знатан као књижевни критичар, Богдан се не може искључиво као та-
кав посматрати. Кроз цео његов рад осећао се уз књижевног критичара 
још и морални учитељ и културни просветитељ“36.

Иако је о Јовану Скерлићу Слободан Јовановић написао четири 
кратка текста, у њима су наглашене важне особине за познавање ове 
значајне личности српске културе. Јака личност и изразити индиви-
дуалиста, Скерлић је био склон сарадњи, сав је „треперио“ радећи у 
друштву, због чега је био, каже Јовановић, „један велики уредник“37. 
Упамћен углавном као књижевни критичар и историчар књижевности, 
Скерлић је био и политичар. Идеје политичке и социјалне демократије, 

34  Исто, стр. 735.
35  Исто, иста страна
36  Исто, стр. 749. 

37  Исто, стр. 788.
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засноване на просвјетитељској филозофији осамнаестог вијека, блиске 
Скерлићу, провлаче се, примјећује Јовановић, кроз његове главне 
књижевне студије. Тешко је претпоставити у ком смјеру би се крета-
ла Скерлићева каријера – Јовановић не искључује могућност да би се 
сав посветио политици – и његова политичка идеологија. Јовановић је 
увјерен у једно: „Сигурно је [...] да не би ишао за комунистима. Његово 
слободоумље, његов рационализам, његова човечност не би му до-
пуштали да то учини“38. У својим књижевним радовима Скерлић је био 
једновремено и „књижевни критичар и политички апостол“. Залажући 
се за „морално ослобођење и социјално облагорођење појединца“, ње-
гов социјализам био је зачињен „демократским индивидуализмом“. У 
Скерлићевим историјским расправама виде се неке од његових најбит-
нијих особина. Да код наших писаца осамнаестог вијека није осјетио 
дух „слободоумнога просветитељства“, тврди Јовановић, он никада не 
би написао своју велику синтезу Српска књижевност у 18. веку. 

 Као што даровити истраживачи „прозиру у појединце и њихову 
душу“, Скерлић је са том продорношћу сагледавао друштвене покрете 
и идеје описујући их као „жива бића“, а процесе као дејствујуће „живе 
силе“. Он је то успијевао зато што је као историчар био обдарен  „пес-
ничком видовитошћу“39.  Прошлост у његовим историјским списима 
није била мртва старина. У његовој пројекцији прошлост и садашњост 
живе у саодносу чврсте повезаности, зато је његова историја приказ 
прошлих догађаја снимљених са „најмањег растојања“. Писати о про-
шлости, осјетити њен аутентични дамар, значи приближити јој се, 
успоставити је и оживотворити.

4.

 У текстовима Слободана Јовановића уврштеним у ову књигу, 
нарочито у онима о знаменитим савременицима, има много поједино-
сти које нам откривају личност њиховог аутора и препознатљиве осо-
бине његовог стваралачког лика. Хибридни карактер Јовановићевих 

38  Исто, стр. 710.
39  Исто, стр. 702.
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текстова можда се понајбоље може обухватити термином есеј или 
оглед, што нас је руководило приликом насловљавања овога избора. 
Недовољно одређен термин портрет, чини нам се, само дјелимич-
но открива унутрашња својства Јовановићевих разноврсних радова. 
Као проницљив посматрач он је уочавао унутрашње противрјеч-
ности, несагласја и неподударности увјерен да се идеје, концепције, 
ставови и појединци њиховим освјетљавањем могу понајбоље пред-
ставити. Зато су парадокси и контрасти, на којима почивају смисао-
ни обрти као важна обиљежја његовог стила, најучесталије фигуре у 
Јовановићевим текстовима. У њима не треба тражити заједљивост и 
циничност, већ увјерење да је у језгру сваке ствари, истовремено оно 
што је најизразитије представља и оспорава. Поређење је такође фи-
гура којом је премрежано дјело Слободана Јовановића. Регистар раз-
новрсних функција поређења је код њега пребогат. Овом фигуром се 
изоштрава став, наглашава опсервација, конкретизује слика, оживљава 
сцена или призива комични ефекат40. Када је ријеч о хумору, кога код 
Јовановића има напретек, треба нагласити да он никад није истакнут у 
први план и да је, код њега, „иронија висока свест ума, а не ниска страст 
подсмевања“41. Јовановић је изванредан приповједач, са оним даром 
који је истицао код Вука Караџића, уочавања одређујућих својстава 
и раздвајања главног од споредног. Он је мајстор сценског приказа, 
воли саопштено да поентира комичним призором. Овом техником 
је, на примјер, предочио сусрет Стојана Новаковића и митрополита 
Михаила, љутих противника који су урадили много тога један против 
другога. Приликом њиховог сусрета митрополит Михаило је „својом 
слабачком руком оцртавао један слабачки благослов“, а када су најзад 
сјела ова два човјека која су морала прећи преко властитих обзира, то је 

40 Ево примјера два успјела поређења која су прожета једном суптилном 
духовитошћу. Љубомир Недић је првих година свога рада на Великој школи, 
огрезао у сваковрсном сладострашћу, „Живео је више као ђак на распусту него 
као професор“. Поводом детаљне анализе књижевних дјела којој је, слиједећи 
своју теоријску платформу, био склон Богдан Поповић, Јовановић пише: „У својим 
анализама Богдан је био до крајности тачан. Пазио је и на најмању ситницу, као да 
не пише књижевну студију него исправља ђачки задатак“.
41  Мило Ломпар: Полихисторска истраживања, Београд 2016. године, стр. 30. 
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било на једном невеликом канабету на којем су били „стешњени један 
уз другога као у трамвају“. Ово је само један могући примјер, између 
бројних других које бисмо само у овој књизи могли издвојити, који 
Јовановићевим текстовима даје снагу прворазредне литерарности, а 
њега представља као једног од најдаровитијих приповједача српске 
књижевности. Историјске књиге и расправе Слободана Јовановића 
посебним чини управо њихова изражена литерарност, усљед чега се 
оне неријетко читају као историјски романи или приповијетке. Оно 
што је написао о Скерлићу као историчару, може се узети као откри-
вање властитог поступка. Историјске периоде, процесе и људе у њима 
Јовановић посматра неутралисањем дистанце, онај који их приказује 
преузима за себе улогу њиховог „савременика“. Најзад, Јовановић их 
„оживљава“ и једном „пјесничком видовитошћу“ приближава и самим 
читаоцима, који могу да их „виде“ и доживе у њиховој колоритности.

5.

Животни пут и судбина Слободана Јовановића могу се узети 
као метонимијска замјена за судбину српског народа у погибељном 
двадесетом вијеку. Угледни професор београдског Правног факулте-
та, ректор Београдског универзитета, председник Српске краљевске 
академије, он је посљедњих осамнаест година живота провео изван 
отаџбине. Рођен у изгнанству, спријечен срамном пресудом да се 
врати кући,  он се и упокојио у туђој земљи. Српском народу његово 
величанствено дјело било је скоро пола вијека одузето.  У утицајној 
Просветиној Малој енциклопедији, којом је под официјелним надзором 
обликована јавна свијест, оглашен је као „ један од најјачих буржоаских 
публициста“.

На питања да ли се данас чита Слободан Јовановић и да ли се о 
њему пише онолико колико заслужује његово волуминозно дјело, мора 
се, нажалост, одговорити одречно. Зашто је то тако, могући одговор 
дао је Радован Самарџић, један од приређивача његових Сабраних дела 
из 1991. године. Обимну студију о Јовановићу он завршава сљедећим 
ријечима: „Тек кад се српски народ ослободи оне духовне изопачености 
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коју собом доноси политичка нетрепељивост, књижевно и уметничко 
помодарство као инструмент тоталитарног потчињавања људи, и мо-
ралног и идеолошког, поред свега и више од свега она лажна гордост 
и сујета, лична или колективна, која је, најзад очигледно, заузела прво 
место међу пороцима својственим многим представницима српске 
заједнице, тек онда ће Слободан Јовановић, и не само он, заузети место 
које му је за сва времена припало. Његова дела треба да читају сви они 
за које су писали  велики класици биране речи, од истинских сладо-
кусаца до оних што се тако образују, да сваки у њима нађе своје врело 
мудрости и повод свога заноса лепотом језика и стила“42.

Душко Певуља

42  Радован Самарџић: „Дело и писац“, у: Слободан Јовановић: Из историје и 
књижевности II, стр. 718
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Књига Огледи настала је обједињавањем текстова које је 
Слободан Јовановић написао о својим знаменитим савременицима 
и претходницима, и то: Доситеју Обрадовићу, Вуку Караџићу, Петру 
Петровићу Његошу, Стојану Новаковићу, Љубомиру Недићу, Богдану 
Поповићу и Јовану Скерлићу. Има више приређивачких разлога који 
оправдавају овакав један избор, а најважнији смо видјели у чињеници 
што су поменути ствараоци, укључујући и Јовановића, снажно допри-
нијели обликовању српске националне и културне свијести.

Текстови Слободана Јовановића преузети су из једанаестог и 
дванаестог тома његових Сабраних дела, чији су приређивачи Живорад 
Стојковић и Радован Самарџић, а која су објављена у Београду 1990. 
и 1991. године. Сви радови су за ову прилику прегледани и, у најнуж-
нијим појединостима, прилагођени савременој правописној норми.

Књига је опремљена опширним датовником живота и рада 
Слободана Јовановића, библиографским пописом првих издања ње-
гових књига, сабраних дјела и избора из његовог опуса. Такође, сачи-
нили смо и селективни библиографски попис књига и радова из богате 
вишедеценијске рецепције Јовановићевог рада. Као посебну драгоцје-
ност истичемо то што је предговор за овај избор текстова Слободана 
Јовановића написао господин Војислав Коштуница, српски интелкту-
алац, политичар и државник.
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Најзад, књигом Огледи обиљежавамо 150 година од рођења 
Слободана Јовановића, једног од најзнатнијих стваралаца којег је изње-
дрио српски народ.

У Бањалуци, 16. 6. 2019. године.
Д. Певуља
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Садржај

Војислав Коштуница 
СЛОБОДАН ЈОВАНОВИЋ У СРПСКОЈ КУЛТУРИ И НАРОДУ                           5

ДОСИТЕЈ  22

ВУК КАРАЏИЋ О УНУТРАШЊОЈ ПОЛИТИЦИ КНЕЗА МИЛОША             24
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