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ПОЗДРАВНА РЕЧ
(Осврт на питање периодизације)

Имам част да у име Одељења језика и књижевности САНУ поздра-
вим учеснике научног скупа Периоɡизација нове срpске књижевносtи, 
pовоɡом 150. gоɡишњице рођења Павла Поpовића и да поздравим све 
присутне.

Овај научни скуп има, као што се из његовог назива види, два пове-
зана тежишта – један је на научном делу проф. Павла Поповића, редовног 
члана Српске краљевске академије, поводом сто педесете годишњице ње-
говог рођења, а други је на периодизацији српске књижевности, чему је 
Павле Поповић дао трајан допринос.

Периодизације спадају у основна питања историографије. Будући 
да се историографија бави, пре свега, процесима, личностима и догађа-
јима које описује и објашњава на позадини ширих временских одсека 
којима они припадају, историјске чињенице могу бити лакше сагледане, 
описане и протумачене ако се на рељефу историјског времена издвоје 
најважнији оријентири и границе, понекад јасне и очигледне, а понекад 
мање или више условне.

Условни могу бити и називи који се дају појединим периодима – 
било према томе колико су временски удаљени од садашњости, било пре-
ма доминантним личностима, теоријама, методама и догађајима, који су 
неки период изразито обележили. Већ је избор назива неког периода први 
корак у његовом тумачењу и вредновању, јер назив ставља у први план, као 
значајније од других, једно његово обележје и један критеријум виђења.

Из угла теорије научних револуција Томаса Куна то су називи на-
учних парадигми који су обележили поједине периоде, док су са стано-
вишта епистемолошке теорије Мишела Фукоа то доминантне епистеме 
у појединим периодима, као преовлађујући начин мишљења, поимања 
стварности, па и поглед на свет итд.

Академик Павле Поповић задужио је историографију српске књи-
жевности периодизацијом заснованом на комбиновању хронолошког 
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критеријума са другим релевантним критеријумима: народна, стара, 
средња (тј. дубровачка) и нова књижевност. Судбина те класификације 
у потоњем развоју науке о српској књижевности била је у великој мери 
условљена притиском идеологије и политике на науку, било да је реч о 
југословенству или о тзв. братству-јединству, зарад којег више није било 
упутно сматрати дубровачку књижевност делом српске књижевности, 
па чак ни – српском и хрватском књижевношћу истовремено, док је било 
допуштено, ако не и подстицано, назвати је делом хрватске књижевно-
сти, без обзира на чињенице које то не потврђују. Сличне појаве постоје и 
када је реч о историји српског језика па, у новије време, и српског писма, 
када се, нпр. најстарија ћириличка штампана књига на српском народном 
језику Срpски молиtвеник проглашава хрватским молитвеником.

Периодизација по природи ствари обухвата и питање утврђивања 
почетака државе, културе, књижевности, језика и писма..., а то су, по 
правилу, спорна питања, чије се решавање често више ослања на прет-
поставке него на непобитне чињенице, а најчешће и на једно и на друго. 
То је тако и када је, на пример, реч о присуству Срба на Балканском 
полуострву, и тековинама српске преднемањићке историје, и о српској 
глагољској писмености и др.

Одржавање овог научног скупа представља добру прилику да и та, 
као и сродна питања буду предмет нових увида и нове теоријске и емпи-
ријске аргументације, који ће, и ако не донесу коначна решења, доприне-
ти тачнијем и исцрпнијем сагледавању тог дела проблематике периоди-
зације српске књижевности.

Иако је овај скуп посвећен питању периодизације нове српске књи-
жевности, он би могао бити подстицајан за тражење одговора на питање 
о периодизацији историје књижевности уопште и о периодизацији цело-
купне српске књижевности. 

Више о поменутим и о многим другим крупним темама имаћемо 
прилику да сазнамо из реферата које ћемо чути на овом научном скупу, 
којем у име Одељења језика и књижевности САНУ желим плодан и успе-
шан рад.

Предраг Пипер,
секретар Одељења језика и књижевности САНУ



СКЕРЛИЋЕВА ПЕРИОДИЗАЦИЈА ИСТОРИЈЕ НОВЕ 
СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

МИОДРАГ ЛОМА

С а ж е т а к. – У овом раду најпре укратко излажем основна полазишта 
Скерлићевог приступа књижевној историји, утемељеног на схватањима ње-
говог лозанског професора Ренара, која је Скерлић приказао још 1900. Затим 
у вези са њима тумачим прву Скерлићеву периодизацију нове српске књи-
жевности из 1905. године, а потом и ону из 1910. по којој је уређена његова 
Исtорија нове срpске књижевносtи у два различита издања из 1912. и 1914. 
године. Напокон показујем како су врхунци Скерлићевих епохалних процвата 
измештени из матичних епоха у његовој Исtорији. На самом крају враћам 
се на судове грађанске естетике Бранка Лазаревића и Милана Кашанина о 
дометима Јована Скерлића као књижевног критичара и историографа, будући 
да су ова два занимања код овога недељива.

Кључне речи: рационализам, просветитељство, реализам, романтизам, 
осећајност

Скерлићев приступ књижевној историји развио се под непосред-
ним утицајем књижевноисториографског метода његовог лозанског 
учитеља Ренара (Georges Renard, 1847–1930), коме је крајњи циљ књи-
жевноповесног истраживања било утврђивање историјске динамике 
периодичних промена укуса, до којих се доспевало индуктивним по-
ступком филолошке емпирије преко критике укуса по мери сагласности 
књижевне експресије с идејном импресијом, а с позитивног полазишта 
библиографске, биографске и рецептивне фактографије (Лома 2004). Ре-
нарову монографију о Научном меtоɡу књижевне исtорије приказао је 
Скерлић септембра 1900. године из Лозане за београдски Лисt за забаву, 
pоуку и књижевносt, који је уређивао, те издавао Јанко Веселиновић под 
именом Звезɡа (књ. 2, стр. 54–65).

Пун историјски значај укуса као естетског ефекта и уједно књи-
жевноповесног факта, који поред историјског има и надвремено важење 
– постаје у својој потпуности видљив код Ренара на самом крају литерар-
ноисториографског испитивања. Ту на ред долази питање периодичних 
промена укуса, које се нужно збивају на основу мена у читалаштву, у 
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коме настаје замор од једног уметничког манира, тако да епохе произи-
лазе једне из других реакцијом и развијањем по закону наизменичности, 
али у спиралном усавршавању, сходно општем друштвеном напретку 
(Скерлић 1956: 417–419; Лома 2004: 432). Ово је стара Гетеова идеја исто-
ријске прогресије кроз спирално кретање, које се, за разлику од кружног, 
не одвија поновним проласцима кроз идентичне тачке претходно много-
кратно прелажене путање, него кроз нове тачке које су напоредне прет-
ходно пређеним на одговарајућим позицијама кружне завојне линије, али 
су и одмакнуте од њих, будући да се налазе на нивоу, који је завојитим 
успињањем и одмицањем већ удаљен барем за један завој (Boucke 1907: 
405; Wellek 1978: 225; Лома 2018: 51). Ренаров завршни, трећи поступак 
историчара књижевности, након књижевне фактографије и критике укуса 
у појединачном делу или ауторском опусу – представља истраживање 
динамике укуса у књижевној рецепцији публике, које објашњава исто-
ријску променљивост читалачког пријема једног аутора, те овај поступак 
унеколико антиципира методе данашње естетике рецепције (Лома 2004: 
432–433).

У својој Исtорији Скерлић се углавном придржавао Ренарових 
критеријума избора књижевноповесних чињеница. У том смислу и његов 
историјски преглед полази од изучавања самих дела и њихових писаца, 
дакле, његов поступак је индуктиван (Бегић 1966: 101). Ипак, кључно 
место у том приказу добијају уводна поглавља која образлажу резул-
тате претходних емпиријских истраживања, и то чине фактима групи-
саним у епохално опште социјалне, културне и литерарне узроке оних 
појединачних и посебних књижевних појава. Тако се након читања целе 
Скерлићеве Исtорије добија накнадни утисак да се из социјално- и кул-
турноисторијске детерминације књижевних покрета долази дедукцијом 
до индивидуалних уметничких дела и аутора који их производе. Али, 
посреди је само очекивана дедуктивна сагласност између резултата ин-
дукције и самог емпиријски индуктивног процеса. А током овога управо 
најважније, односно епохално најрепрезентативније књижевне личности, 
а не дела, добијају и највише простора у приказу, будући да је дело узро-
ковано духом аутора, а овај његовим животом, односно његовом пси-
хофизичком конституцијом, затим његовом географском, социјалном и 
културном средином (Лома 2004: 433).

Тек на основу крупних књижевних покрета у њиховом узајамном 
следу може се сасвим јасно стећи утисак, тј. „осећање еволуције целе 
наше књижевности, свих поступних етапа кроз које је она прошла “, за-
кључује Скерлић у предавању о „Подели нове српске књижевности на 
периоде “, које је одржао 10. децембра 1910. у Друштву за српски језик и 
књижевност, а у прерађеном облику објавио следеће године у мартовско-
-априлском двоброју Просвеtноg gласника (Скерлић 1911: 257; Скерлић 
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1964: 54), па потом применио у својој Исtорији нове срpске књижевно-
сtи, 1912. у малој, сажетој средњошколској верзији, те 1914. у великој, 
интегралној академској верзији (Скерлић 2006: 25; Леовац 1995: 71). У 
дотичном чланку он се претходно позвао на Ренаров „закон ритмично-
сти“ у књижевној историји, на који је пре десет година био указао у свом 
већ поменутом приказу књижевноисториографске методологије овог 
француског филолога. Том законитошћу наизменичне превласти разума 
или осећања у књижевном стваралаштву (Скерлић 1964: 45) Скерлић је 
сада образлагао властиту периодизацију нове српске књижевности (Ле-
овац 1995: 73), коју је потпуно одвојио од наше старе, средњовековне 
националне литературе и културе (Скерлић 2006: 19–20), те истакао као 
„највећи и најважнији период“  нашег дотадашњег укупног књижевног 
развоја (Скерлић 1964: 29). На крају је навео и главно „преимућство“ 
властите „поделе по књижевним покретима“. Оно је у „јасној“, будући 
„логичној“ прегледности, а ова је управо последица посматрања оне за-
кономерно ритмичне смене премоћи једне над другом узајамно супрот-
стављених „духовних струја и културних етапа“, коју оне баш динамиком 
својих „националних и социјално-политичких“ релација и производе, 
што је посебно карактеристично за српске „културне прилике“, у којима 
је књижевност у великој мери била „одблесак“ ових. Коначни исход пра-
ћења ове логичне, будући јасно појмовно сагледиве духовно- и култур-
ноисторијске динамике јесте утисак „еволуције“ српске нове књижевно-
сти, наиме њеног напретка од почетне једноставности до све сложеније 
организације, подразумева се како генерички, односно жанровски, тако и 
тематско-мотивски, тј. идејно (Скерлић 1964: 53–54; Скерлић 2006: 25).

„Међутим, то није била прва Скерлићева подела“. Наиме, „када је 
у марту 1905. године изабран за ванредног професора Историје српске 
књижевности“, он је одмах „израдио план за своја предавања и извршио 
поделу нове књижевности“, по којој је „радио у почетку“ и која је „остала 
у рукопису“, а била је потпуно различита од оне потоње из његове Исtо-
рије. Ова прва је почивала на разликовању столећа, осамнаестог од де-
ветнаестог, да би тај последњи век рашчланила на след девет књижевних 
генерација, будући да је млади наставник од тога раздобља намеравао да 
почне своја предавања. Свој књижевноисторијски преглед започиње он 
тада „Генерацијом Устанка“ (Џонић 1929: 158). Будући да у списку који 
наводи Урош Џонић – нигде нису наведене године рођења у њему имено-
ваних културних и књижевних прегалаца, неопходно је – ради схватања 
Скерлићеве генерацијске поделе – суочити се с тим датумима и њиховим 
распоном у оквиру једног културоносног поколења.  Прву културотворну 
генерацију у историји српске књижевне културе деветнаестог века чине 
књижевници рођени у претходном столећу за време његова два десетле-
ћа, наиме – од 1771. до 1791, тако да њихово културно оформљење, те 
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испољење пада током устаничких времена у прве две деценије наред-
нога века. Овој следи „Генерација четрдесетих година“ у коју спадају 
„Оснивачи Матице српске“ (исто). Наиме, њу су 1926. године у Пешти 
основали „конзервативни елементи српскога друштва“ и нарочито су се 
„око ње истакли противници правописних и језичких реформи Вука Ка-
раџића“ (Скерлић 2006: 120). То је поколење рођено за мање од једне 
деценије, између 1799. и 1806. године, а четрдесетих година би треба-
ло да је ушло у своју пуну стваралачку зрелост и продуктивност. Трећа 
деветнаестовековна је „Генерација Његоша“ (Џонић 1929: 158), рођеног 
1813, а коју чине књижевници дошли на свет око те године, у десетлећу 
од 1809. до 1819. Четврта је „Генерација од 1848“ (исто: 158–159), годи-
не почетка мађарске буне против аустријске монархије и српске борбе 
за национална права у јужној Мађарској. То је поколење писаца који су 
се рађали од 1822. до 1828. године. Пету представља „Прва омладинска 
генерација“ (исто: 159), коју сачињавају писци који су се родили између 
1829. и 1842. године, а шесту – „Друга омладинска генерација“ (исто), 
састављена углавном од рођених између 1840. и 1846. године, с једним 
позним изузетком из 1859. Седма је „Генерација Светозара Марковића“ 
(исто), коју чине, уз њеног епонима, рођеног 1846 – и културни после-
ници који су долазили на свет од те године, па до 1856, од које, па све 
до 1869. Скерлић почиње да рачуна и „Генерацију осамдесетих година“ 
(исто), очито ону која своје културно прегалаштво значајно реализује у 
тој деценији. „Генерација деведесетих година“ (исто) последње је, девето 
поколење које твори културу српског деветнаестог века. Њега испуњавају 
културни посленици који су рођени од 1868. до 1880, а формирали су се 
и показали јавности током последње деценије тог столећа.

Сама подела једног века књижевног развоја на генерације његових 
носилаца које се како рођењем, тако и својом главном делатношћу и ње-
ном основном тенденцијом приближно групишу по деценијама – била је 
примењена још 1900. године у првом издању Мајерове Немачке књижев-
носtи ɡевеtнаесtоg века. Овај немачки књижевни историограф, позити-
вистичке оријентације – пошао је од искуственог увида да се „отприлике 
сваких десет година“ национални дух једне епохе у своме развоју „нијан-
сира или мења“, тако да „рођени у једној деценији одрастају под суштин-
ски истим образовним утицајима“, који условљавају њихово духовно ра-
звијање (Mahrholz 1932: 46–47; Meyer 1910: 6; Лома 1994: 77). Мајер је у 
немачкој књижевности деветнаестог века уочио тенденцију развоја једне 
нове националне литературе (Meyer 1910: 1–2, 5; Лома 1994: 76), а Скер-
лић је у српској књижевности осамнаестог века сагледао сличну појаву 
потпуне књижевне новине услед оштрог дисконтинуитета у литерарној 
традицији. Мајер је сматрао да је у историји немачке књижевности мо-
гуће утврдити три темељне промене националног духа који се кроз њу 
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манифестовао: први пут је то било христијанизацијом, други – рефор-
мацијом (Meyer 1916: 3–4; Лома 1994: 75), а трећи – романтизмом, тако 
да немачка књижевност деветнаестог века зачиње четврту националну 
књижевност у Немаца (Meyer 1916: 5; Лома 1994: 77), те је склоност ка 
дисконтинуитету основна црта како немачког књижевног развоја, тако и 
немачког националног карактера који се кроз њега испољава (Лома 1994: 
75). Но, Мајер унутар сваке од четири немачке засебне и узајамно су-
протстављене епохалне књижевности утврђује известан органски развој-
ни континуитет, па га приказује као јединство једног естетско-образовног 
процеса који се сам од себе завршава постигавши жељени психолошки 
циљ, тј. потпуни израз новонасталог националног карактера (Meyer 1916: 
5–6; Лома 1994: 75, 76). На сличан етнопсихолошки дисконтинуитет је 
рачунао и Скерлић у развоју српске књижевности, одвојивши потпуно 
стару од нове.

Скерлић у свом распореду предавања поставља девет књижевних 
поколења у једно столеће српске књижевности. Он то чини тек отприлике 
по десетлећима рођења, која нити почињу, нити се завршавају деценијски 
округлим бројем. Њему је, по свој прилици као и Мајеру – било важно 
генерацијско заједничко полазиште, пре свега утолико  што се њиме у 
извесној мери стичу исти образовни услови, односно социјални и по-
литички, општекултурни и књижевни подстицаји за цело дотично по-
колење. Неки од њих су могли имати пресудну улогу за генерацијско 
књижевно образовање, па су се њима могле означити целе генерације, 
као она „Устанка“, или она „од 1848“, или два поколења „омладинског“ 
покрета. Но, далеко значајнијим, изгледа да је Скерлић сматрао гене-
рацијска исходишта књижевног образовања која су добијала своје све-
дочанство у зрелим достигнућима списатељског рада. Отуда претеже 
код њега именовања литерарних поколења по десетлећу у коме су ова 
остваривала своје образовне потенцијале. Такав је унеколико и назив ге-
нерације Устанка, а таква су, свакако, и Скерлићева именовања следећих 
поколења: оних „четрдесетих“, „осамдесетих“ и „деведесетих“ година, 
али такође и „Његошевог“ поколења, као и оног „Светозара Марковића“, 
будући да ова двојица у оквирима сазревања властите генерације стварају 
коначне литерарне парадигме.

Након набрајања припадника сваке од Скерлићевих културних ге-
нерација, Џонић наводи кога је од њих овај избацио из приказа у својој 
Исtорији. Уз неколико изузетака, претежно су изостављени мање зна-
чајни књижевници, али такође и извесни веома важни културни, додуше, 
некњижевни ствараоци, који су репрезентативни за развој српске културе 
у деветнаестом веку на пољу филологије, историографије, науке и музи-
ке (Џонић 1929: 159). У односу на онај првобитни нацрт, у Скерлићевој 
Исtорији се тако може приметити сасвим извесно усредсређење пажње 
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на особено књижевна питања (Леовац 1995: 73) и на књижевне личности, 
а на ове последње превасходно у низу њихових заокружених и сажетих, 
синтетичких појединачних портрета, типолошки везаних за генералне, 
епохалне синтезе „друштвеног и књижевног живота“, превасходно начи-
њене преко приказа главних учинака културних установа (исто: 77). Ипак 
се и у овој галерији књижевника примећује неоправдан изостанак неких 
оновремених значајних књижевних делатника, које је распоред из 1905. 
узимао у обзир, као што су то прота Матеја Ненадовић, Ђорђе Марковић 
Кодер и два сина Јованова, а два Војислављева брата, Милутина и Дра-
гутина Илића (исто: 72).

Од поделе на књижевне генерације у распореду за Скерлићева пре-
давања српске деветнаестовековне литературе далеко је књижевнонаучно 
концентрисаније (исто: 73) раздељивање нове српске књижевности на 
књижевне периоде у његовој Исtорији, и то према „закону ритмично-
сти“ (Скерлић 1964: 45) при смењивању владајућих „духовних струја“, 
„духовних, националних и социјално-политичких покрета“, који својом 
превлашћу одређују „културне прилике“ и „културне етапе“, а ове се 
рефлектују на њима савремени књижевни живот (Скерлић 1964: 53–54; 
Скерлић 2006: 25). Утолико ће се, поред извесног избегавања књижев-
ноисториографског портретисања неких од главних носилаца новог кул-
турног развоја у обновљеној српској државности, о тој органски кон-
тинуираној еволуцији националне културе ипак прилично исцрпно и 
систематично говорити у уводним одељцима за свако од доба нове српске 
књижевности, чиме се и на њен ток као „одбљесак“ онога културнога 
преносе научни „појмови еволуције и континуитета“, који су имали пре-
вагу у истраживањима друштвених наука током друге половине деветна-
естога века (Леовац 1995: 73–74).

Скерлић је органски континуирани и еволутивно усложњавајући 
развој нове српске књижевности приказао кроз пет културних етапа у 
својој Исtорији. Прва је она „рационализма“, у прилично дугом трајању 
од преко једног столећа. Ова се својом целином поклапа са осамнаестим, 
веком секуларног и либералног, разумског просветитељства, потеклог са 
запада Европе, али то столеће и превазилази за једну деценију. Од почет-
ка тога века српско грађанство се све више образује на рационалистичким 
тековинама „модерне западне културе“ и напушта догматски сакралне 
културне обрасце византијског клерикалног и мистичног средњовековља 
(Скерлић 2006: 25), утемељеног на ирационалности религиозног дожи-
вљаја, за који Скерлић није имао никаквог разумевања (Лома 1997; Лео-
вац 1995: 80; Лазаревић 2004: 83, 86, 87, 133–134, 137, 138, 139, 140–141; 
Кашанин 2004: 219). А сасвим добро је разумевао књижевне носиоце 
разумског просветљења и световног унапређења српског друштва уоп-
ште, па тако и у осамнаестом веку, будући да су њихови назори углавном 
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одговарали његовом пре свега социјално, штавише социјалистички уте-
мељеном погледу на свет кроз гимназијско одушевљење Полом Лафар-
гом, Светозаром Марковићем и Васом Пелагићем (Лазаревић 2004: 119, 
129, 135, 139; Кашанин 2004: 198–199). Ове осамнаестовековне српске 
књижевнике Скерлић јасно одређује сталешки и топографски, на основу 
прикључења одређеној политичкој идеологији и културном кругу, који је 
са њом повезан. Реч је о преласку Срба с отоманског Балкана у панонски 
део Аустрије и о њиховом „поступном и брзом“ усвајању световних и 
слободоумних, како политичких, тако и културних идеја западноевроп-
ског просвећеног грађанства, при чему главну улогу добија Доситеј Об-
радовић као стожерна и носећа личност епохе (Скерлић 1964: 45–47), 
коме Скерлић у својој Исtорији – производећи га у апсолутног протаго-
нисту првог чина њене драме – посвећује посебну студију на двадесетак 
страна текста (Скерлић 2006: 77–100), а свега по неколико страница – 
другим саделатницима како на општем пољу разумског просвећивања 
нације, тако и у ширењу посебних јозефинистичких идеја просвећеног 
апсолутизма међу пречанским Србима. Доситеј умире крајем марта 1811, 
а Скерлић окончава еру рационализма у српској књижевности отприлике 
са 1810. годином (исто: 25, 81).

Од Доситејеве смрти па до пред 1848, годину грађанских демо-
кратских и националних револуција широм Западне и Средње Европе – 
траје, по Скерлићевом мишљењу, једно „прелазно доба од рационализма 
ка романтизму“, у коме се помаљају „романтичарске доктрине“, да би 
се суочиле и сукобиле са затеченим, и даље истрајно присутним и дело-
творним рационалистичким књижевним и културним хтењима у духов-
ном животу Срба. Након оне прекретничке године романтичне духовне 
струје односе превагу својим фантазијским емоционализмом и ентузи-
јастичким идеализмом над рационалним стремљењима преосталим из 
претходног раздобља и учвршћују своју начелну превласт све до отпри-
лике 1870, карактеришући цело то доба својим идеолошким усмерењем 
као „романтизам“. Оно представља заокрет од усмерености ка усвајању 
„западне културе“ и преоријентацију на аутохтоне националне културне 
и песничке традиције. Непосредан и премоћан идеолошки одговор на 
романтичарску сентименталну фантастику и реторику даје потом све до 
краја деветнаестога столећа нова позитивистичко-сцијентистичка здраво-
разумност посредством реалистичког увида у савремену стварност, тако 
да цело раздобље по том њеном методу добија име „реализам“. Скер-
лићеву Исtорију више отвара него што затвара последњи период нове 
српске књижевности, који је у њој означен као „данашње доба“, за које се 
ништа више не може утврдити осим да је савремено и да у њему развојне 
линије тек наговештавају намераване циљеве (исто: 25–26).
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И у „прелазном добу“, дакле, све до половине деветнаестог века – 
наставља се „утицај идеја Доситеја Обрадовића“, само што сада може да 
се прошири са пречанских, и на Србе с ове стране Саве и Дунава, као и 
на њихове сународнике у Далмацији и Црној Гори, међу којима се такође 
развија књижевни живот. Међутим, општи утицај просветитељско-класи-
цистичке књижевности слаби, а јачају импулси немачког идеализма и ро-
мантизма и српске народне поезије и њеног језика (Скерлић 1964: 47–48). 
У својој Исtорији Скерлић највише пажње у овом периоду посвећује 
књижевним личностима Јована Стерије Поповића и Петра Петровића 
Његоша, и једном и другом отприлике по осам страница текста, дакле, 
заједно нешто мање него у пређашњој епохи – Доситеју (Скерлић 2006: 
151–160, 160–170).

Мада се српски романтичари, концентрисани првенствено у Но-
вом Саду и Јужној Угарској – окрећу прикупљању дела усмене народне 
књижевности и уздижу њен језик на ниво књижевнога, а у свом „апсо-
лутном национализму“ идентификују се једино националном културом, 
подражавајући песничке узоре народне поезије, ипак њихов покрет није 
аутохтон и потиче из посредног утицаја немачке романтике преко њених 
словенских следбеника у Аустрији, носилаца панславистичких идеја, 
па представља удаљавање од „западне културе и старих и модерних за-
падних књижевности“, које се овде, очито, поистовећују с просветитељ-
ско-класицистичким и реалистичким усмерењима у западноевропском 
духовном животу. Тек у ово романтично доба, након 1848, за њега већ по-
зно, кроз коначну „победу народног језика и новог правописа“ (Скерлић 
1964: 49–50), чему је током прве половине деветнаестог века истрајно 
и предано давао покретачки и најзначајнији допринос – уводи Скерлић 
Вука Стефановића Караџића у своју Исtорију, да би му посветио око 
двадесет и седам страница текста, чак знатно више него главном образов-
ном узору у њој – Доситеју Обрадовићу (Скерлић 2006: 212–242).

Обнова рационалности као реакција на романтичну фантастично-
-сентименталну реторику одвија се превасходно с ову страну Дунава и 
Саве, у ондашњој Србији као новом средишту српског књижевног живо-
та и заснива се на позитивистичко-материјалистичком погледу на свет, 
који се под утицајем руских народњачких идеолога појављује у српској 
политици у виду демократског социјализма, а у књижевности кроз реа-
листички приступ „свакодневном животу“ „обичних људи“ и кроз развој 
сеоске приповетке. У исто време лирско стваралаштво опада (Скерлић 
1964: 50–51), мада у својој Исtорији Скерлић највише пажње – на око 
седам страна текста – посвећује песнику Војиславу Илићу, док истакну-
тим приповедачима углавном четири-пет (Игњатовић, Глишић, Лазаре-
вић, Веселиновић, Матавуљ, Сремац) (Скерлић 2006: 316–339, 341–345, 
348–357).
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„Најновију књижевност“, ону која почиње да се развија од почет-
ка двадесетог века – карактерише одсуство књижевних школа, односно 
праваца, „интелектуална и књижевна хегемонија Србије“, са снажним 
уласком Босне и Херцеговине у српску књижевност. Та, за Скерлића, са-
времена литература представља реакцију на претходни источни, сеоски 
социјални реализам под упливом руске народњачке мисли, а потпадање 
под утицај западне, пре свега „модерне француске књижевности“, што 
постаје очигледно у поетском симболизму, уношењу лирских елемената, 
сензуалности и социјалних емоција у приповедање, из којега се развија 
градска приповетка (Скерлић 1964: 51–52).

За разлику од српске књижевности у осамнаестом веку, којом до-
минира просветитељство и његов српски носилац  Доситеј Обрадовић 
– деветнаести век, па чак и сам почетак двадесетог показују се у Скерли-
ћевој Исtорији као прилично сложени, што је у складу са његовом иде-
јом еволуције од простих ка сложеним културним и литерарним „органи-
змима“ (Скерлић 1911: 257; Скерлић 1964: 51–52), која је у сагласности с 
виталистичко-органицистичким концепцијама социјалних организација 
његових француских учитеља Гијоа (Jean-Marie Guyau, 1854–1888) и Ре-
нара (Лома 2004).

У оквиру својих књижевних периода, Скерлић је избегао рашчла-
њавање по књижевним родовима и врстама, јер је сматрао да су генерич-
ке одреднице у новој књижевности, поготово у њеној романтичној и ре-
алистичкој фази – претрпеле толике промене, да су постале „недовољно 
опредељене“, те су „књижевни родови“ у његово доба „прилично нереал-
ни појмови“. А и у нашој обновљеној књижевности од осамнаестог века 
наовамо незнатно је присуство старих генеричких традиција и њихових 
„школских утицаја“, а јасно је „одсуство појединих родова“, као и „збрка 
између појединих родова“, што такође доприноси поменутој жанровској 
неопредељености (Скерлић 1964: 43–44).

Уз то, начелно гледано са становишта једне наративне историје на-
ционалне литературе – генеричка подела у њеном излагању је овој непри-
мерена, зато што кида јединство њеног приповедања, тиме што приказе 
стваралаштва њених појединачних носилаца цепа на жанровске делове, 
па их преноси у одговарајуће књижевноврсне низове, тако да се губи 
јасан увид у постигнуће једног јединственог индивидуалног опуса у из-
градњи органске целине националне књижевности. А до таквих увида на 
којима би требало да се гради јединство књижевноисторијске нарације, а 
кроз ово да се у свој својој динамици осведочава континуирана еволуција 
књижевне организације једног народа, једног националног књижевног 
„организма“ – може се доћи, само уколико се током различитих раздо-
бља у народном животу прате промене у његовим водећим, „главним 
идејама“, чији су пак носиоци целином свога опуса они индивидуални 
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ствараоци који својим интелектуалним и књижевним усмерењем чине  
извесне групе писаца у одређеном „тренутку, правцу, школи у књижев-
ности“ (Скерлић 1964: 44–45). Утолико Скерлић закључује да 

ма колико да је наша књижевност млада и још неразвијена, ипак се 
у њој могу спазити и обележити одређени интелектуални и књи-
жевни правци, са свим преливима и прелазима (Скерлић 1964: 45). 
И у овој историји идеја Скерлић прати пре свега оне практичне, по-

литичке и научне које кроз своју књижевну примену могу имати широког 
дејства на нацију и на континуирано образовање њеног новог културног 
идентитета, а њихови главни носиоци су „Доситеј, Вук и Светозар Мар-
ковић као културни и књижевни идеолози, Његош и Змај као песници, 
и неки српски реалистички приповедачи као прозаисти“ (Леовац 1995: 
77–78): Јаков Игњатовић, Милован Глишић и Симо Матавуљ. Све су то 
по Скерлићевом суду мислиоци и ствараоци претежно рационалистич-
ких и реалистичких усмерења, који управо тиме излазе у сусрет његовом 
властитом интелектуалном и емотивном доживљају, па му зато најбоље 
успевају баш њихови портрети (исто: 82–83).

Доситејев књижевни портрет је у средишту приказивачке пажње 
у Скерлићевој Исtорији приликом излагања српске књижевне повести 
у осамнаестом столећу, будући да је овај писац, по његовој процени, у 
то доба мимо свих пресудно идеолошки значајан за покретање динами-
ке једног сасвим новог развоја српске књижевности, који је у потпуном 
дисконтинуитету са њеним претходним токовима, чије нестајање, од-
носно смрт Скерлић само региструје. Обрадовић даје почетни покрет у 
сасвим секуларном и рационалистичком усмерењу, који је у потпуности 
супротстављен кретању старе српске средњовековне књижевности то-
ковима хришћанске мистичке осећајности. А управо би таква потпуна 
супротност представљала закономерни наставак претходног литерарног 
развоја сходно општем закону ритмичности у књижевној историји, одно-
сно – њеној ренаровској динамици осциловања између супротних полова 
разума и осећања, коју Скерлић поставља у основу своје литерарно-исто-
риографске концепције (Скерлић 1964: 45).

Утолико Скерлићево одрицање било какве повезаности нове са ста-
ром српском књижевношћу представља гест његовог субјективног им-
пресионизма на основу извесног социјалног витализма (Лазаревић 2004: 
75–76, 89–90, 98–101, 125–126, 136, 138–139, 140–141). Реч је о његовом 
субјективном утиску животне, односно друштвене неделотворности ста-
ре књижевности, те у том смислу њене смрти (Скерлић 2006: 19–20). При 
томе је Скерлић занемаривао ренаровски принцип спиралног повратка 
старог на вишем нивоу његовог животног преображаја, који је сходан 
укупној еволутивно-креативној прогресији живота, онаквој какву је у то 
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време замишљао Анри Бергсон (Henri Bergson) у својој Сtваралачкој 
еволуцији (L’Évolution créatrice, 1907). Скерлић је светоназорно у потпу-
ности био усмерен атеистички, атрадиционалистички (Лазаревић 2004: 
138), а, у самој ствари – анисторијски, будући сав посвећен „књижев-
ној, социјалној и политичкој садашњици“, те без „осећања прошлости“. 
Управо таква једностраност у његовом сагледавању појава, штавише, ис-
кључивост и кратковидост при томе – онемогућила му је увид у њему са-
времено оживљавање српског средњовековног књижевног наслеђа, које 
је он посматрао искључиво као пуку писменост и религиозну литературу, 
сасвим изосталу из токова праве, вредне, лепе књижевности (Кашанин 
2004: 211). Скерлић је, напросто, превидео „буђење интересовања за Ви-
зантију и српсковизантијску традицију“, већ код песника „српске модер-
не“ – Ракића, Дучића и Бојића, а властита кратковекост му је ускратила 
могућност да доживи поступну поетску ревитализацију српске византиј-
ске баштине између два светска рата, која ће након Другога проћи кроз 
нарочито полетан развој (Делић 2015: 15–16). 

Међутим, приказ остварења самог уметничког врхунца доситејев-
ски разумно просветљене литературе померен је ван матичног осамна-
естовековног тока у раздобље од тридесетих до половине педесетих го-
дина деветнаестог века, у које пада зрело дело Јована Стерије Поповића, 
како комедиографско, тако и лиричарско, обоје окарактерисано по својој 
мисаоној структури као дубоко рационалистичко и просветитељски мора-
листичко, по уметничком поступку као реалистичко, а по свом основном 
осећању као меланхолично и песимистичко. Штавише, нека од врхун-
ских остварења овога ствараоца долазе око половине столећа (Скерлић 
2006: 155–159). Утолико је њихова појава удаљена неколико деценија од 
завршетка њихове матичне епохе, чија темељна духовна и уметничка на-
чела заправо врхунски реализују, и не налазе се више ни у Скерлићевом 
прелазном раздобљу од отприлике 1810. до пред 1848, у коме се сучеља-
ва просветитељски рационализам с романтичарском осећајношћу, него 
у оном следећем романтичном које почиње пред овом годином и траје 
приближно до 1870. Овако радикална измештеност најзначајнијих књи-
жевних остварења културе осамнаестог века у саму половину деветнае-
стог наговештава њихову извесну искорењеност из матичног епохалног 
тла и оставља их без дубљег књижевноисторијског утемељења у њему. Та 
ишчашеност књижевноисторијске позиције Стеријиних ремек-дела, њи-
хова неузглобљеност у тело матичне епохе – сведочи да је Скерлић био 
спреман да се ради конструисања претерано дугих континуитета једне 
културне идеологије одрекне органолошке аналогије по којој се лите-
рарне епохе организују управо око својих процвата, будући да им они, а 
не нека пука педагошка идеолошка припрема дају специфична мерила.
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У прелазном периоду од рационализма ка романтизму, и то одмах 
након Стеријиног књижевног портрета, Скерлић даје и Његошев, при 
чему „главна књижевна дела“, највиша, „зрела“ уметничка постигнућа 
овога песника утврђује такође у кратком раздобљу око половине деветна-
естог столећа: Луча микрокозма је објављена 1845, Горски вијенац – 1847, 
а Лажни цар Шћеpан Мали – 1851. Све су то песничка дела с израженим 
романтичарским цртама, мада Скерлић набраја те црте, он их ипак не 
означава као романтичне. Наиме, прво од ових Његошевих зрелих дела је 
један „религиозно-алегоријски спев“, „епопеја стварања света и човека“ 
и „борбе Сатане против анђела“, а последње је „израђено у драмском 
облику“ као „ређање дужих и краћих сцена без ближе везе“, те „идеали-
зовање“ „црногорскога живота“ и „људи“ (исто: 165–166).

Романтична обележја придаје Скерлић такође и средишњем по 
времену објављивања, а врхунском по вредности међу Његошевим глав-
ним делима – Горскоме вијенцу, који, по мишљењу српског књижевног 
историографа, представља „круну песничког стварања“ овог аутора, те, 
у правом и потпуном смислу речи – „главно дело његово“. „Формално“ 
гледано, оно је на романтичарски начин слободно склопљено као драма, а 
тај поступак следи потом и драмско уобличење Лажноgа цара Шћеpана 
Малоg. У ствари, Горски вијенац је, за Скерлића, „еп сведен у дијалоге, 
у којима има много лирског елемента“. Таква романтичарски хибридна 
форма није погодна за позоришно извођење, што су и показала својим не-
успехом два покушаја њеног сценског приказивања, један пред сам крај 
деветнаестог, а други на самом почетку двадесетог века. Међутим, реч је 
о таквој литерарној хибридности која превазилази генеричка ограничења 
једном новом синтетичком формом, уметнички „складном мешавином и 
драме, и епа, и лирике“ (исто: 166, 168). Тај нови хармонични облик само 
изражава песников духовни домет кроз надахнуће до властите, сасвим 
оригиналне духовно-душевне хармоније, односно до коначне „синтезе“ 
његовог „духа“ и његовог „ранијег песничког рада“ као „складне меша-
вине између народне уметности и рефлексивне поезије“ (исто: 166–167). 
Тако је Горски вијенац, с једне стране, „опсежна синтеза“ народних пе-
сама о времену владике Данила (исто: 168), а, с друге стране, у то дело 
Његош је „унео сав свој дух и сву своју душу, своју песимистичку и де-
терминистичку филозофију“ човекове индивидуалне егзистенције, али 
такође и „свој дубок патриотизам и снажну веру у српски народ“, дакле 
– свој оптимизам везан за властити национални колектив (исто: 169).

Како формално као сасвим оригинални трансгенерички хибрид, 
тако и садржински као најприсније сједињење националног духа народне 
поезије с индивидуалном поетском рефлексијом уметничког песништва 
– представља овај Његошев песнички рад ремек-дело дотадашње српске 
књижевности, утолико што „надмашује све“ што је претходно писано 
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(исто: 168). „Тај најбољи спев српске књижевности“ до Скерлића (исто: 
169) уопште је и највеће, најоригиналније и најлепше, те најрепрезента-
тивније њено постигнуће (исто: 170). Управо по наведеним романтич-
ним карактеристикама оно је „дело највише поезије“, за које баш због 
претежности идеалистичко-илузионистички складног склопа тих црта и 
његове оригиналности и лепоте, са Скерлићевог рационалистичко-реа-
листичког становишта – не може се тврдити да оно сасвим реалистички 
преноси националну стварност, него да то чини у некој високој, али ипак 
и даље непотпуној мери, односно: „готово би се могло рећи“ да оно „реа-
листички слика људе и догађаје“, стварајући известан „утисак непосред-
не стварности“ (исто: 169).

У истој мери се Његошево зрело стваралаштво релативизује њего-
вом прераном смрћу на тек досегнутом прагу стваралачке зрелости као 
пуки почетак стварања „савршених дела“, чије савршенство је некако 
само започето, а ипак није сасвим довршено, те по чему Његош није на-
просто први српски писац по својој књижевној вредности, него је међу 
првима, за разлику од његовог Горскоg вијенца који је привремено, те 
такође само релативно највише српско књижевно достигнуће (исто: 170). 
Кроз овакво релативизовање привидно се оправдава Његошево поставља-
ње у прелазни период, те његово свођење на претечу будућег романтизма 
код Срба који тек накнадно треба да понесе један политичко-литерар-
ни покрет – Уједињена омладина српска, чији најуспешнији уметнички 
ствараоци ипак неће досећи висину Његошевих песничких постигнућа.

Тако је и књижевни портрет овог српског песника измештен из епо-
хе чији процват представља фактички на самом њеном почетку око 1848. 
године. Скерлић само помиње његову „љубав за народну поезију“ као 
„предзнак романтизма у српској књижевности“ „у првој половини девет-
наестог века“ (исто: 204), а процват српског романтизма види у лирском 
песништву Јована Јовановића Змаја и Ђуре Јакшића, који „дижу српску 
лирику на висину на каквој дотле није била“ (исто: 205, 266, 270). Змај 
репрезентује себи савремена српска осећања и мисли на „најсавршенији“ 
онда могући књижевни начин (исто: 264, 268–269). Насупрот њему, Јак-
шић је „јака песничка индивидуалност“, те „прави, рођени романтичар-
ски песник“, „песник личности и страсти“, особено страсних „песничких 
визија“,  у чему су уједно и његове књижевне врлине и мане (исто: 270). 
Зато што је снажан песник који не зна за „меру и склад“, „Јакшићеве мане 
су само претеране његове врлине. Он се није могао умеравати у своме 
лиризму и живописности. Његове мане, то су мане романтизма уопште“ 
(исто: 276).

Утолико Јакшић заостаје за Змајем што не изражава национални 
етос у једној фази његовог културног развоја, него искључиво самога 
себе, и то у романтичарском маниризму. Али Змајево је, у ствари, само 
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поново привремено и релативно уметничко достигнуће у једном књижев-
ном роду, једино у српским оквирима и свога времена, и то онима једне 
књижевне школе, омладинске (Скерлић 2006: 268–269), те се оно не може 
мерити са Његошевим у јединственом, изванредном и изврсном, те жан-
ровски непоновљивом тоталном песничком делу, које је уједно и епско, 
и драмско, и лирско, и које попут највећих дела светске књижевности 
репрезентује цео дух сопственог народа, „српски национални дух“, „целу 
српску расу“, као што је то случај са Горским вијенцем (исто: 170). Овде 
је Скерлић правилно следио Теново хегелијанско схватање расе као пре-
васходно духовно-душевне категорије (Wellek 1977: 28–30, 34–37; Скер-
лић 1956: 215–217, 229).

Како је објављивање Горскоg вијенца као најважнијег књижевног 
остварења романтичне струје у ондашњих Срба пало уочи 1848. годи-
не, тај књижевни врхунац је на самом прагу своје епохе, па у односу на 
њега, књижевновредносно гледано, све остало у тој епохи представља 
опадање. То је познати случај из старе грчке књижевности са Хомеровим 
еповима у релацији према не само онима потоњима, архајским делима 
истога књижевнога рода, пре свега у песника круга песама о Троји и 
код Хесиода, него и према целини античке епске поезије, те преко тог 
генеричког одређења и према целини античке књижевности, што пред 
будућим историчарима српске књижевности отвара нове компаративне 
могућности вредновања Његошевог најзначајнијег дела. Његову праву 
величину не можемо да сагледамо у конгломерату Скерлићеве прелазне 
епохе од рационализма ка романтизму, јер је управо из низа књижевних 
портрета у њој изостављен Вуков, а рад овога литерарног прегаоца на 
прикупљању дела народне поезије је од пресудног значаја за образова-
ње Његоша у књижевну личност која ће заједно са Вуком битно и даље 
одређивати српску књижевност и током двадесетог века, о чему сведочи 
и позивање једног од њених најзначајнијих и највреднијих писаца, Иве 
Андрића, на ову двојицу као своје трајне духовне сапутнике, који су од 
његове младости вршили јак утицај на њега (Јандрић 1977: 149, 272).

Скерлић успоставља везу од Вука ка Његошу посредством књижев-
ног портрета Симе Милутиновића Сарајлије, који у Скерлићевој Исtори-
ји претходи Његошевом, али га од овога дели прилично хетероген уметак 
с литерарним портретисањем Јована Стерије Поповића као онога ко је 
напокон остварио темељне реалистичке тенденције доситејевског раци-
онализма. За Милутиновића Скерлић каже да је био „патриот и роман-
тичног духа, пријатељ Вука Караџића“, те да је после овога Сарајлија био 
„први од нових писаца српских који је увидео вредност народне поезије 
и који је радио на њеном сакупљању“ (Скерлић 2006: 149). У својој мо-
нографији о српској романтичној Омлаɡини и њеној књижевносtи (1906) 
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Скерлић је много директнији у свом карактерисању Милутиновића по 
његовом основном књижевном усмерењу: 

Сима Милутиновић је био први романтичар наше књижевности, 
романтичар својом љубављу за народне песме и народну прошлост, 
набујалим осећањима, претераним, анархистичким слободама у 
речнику и синтакси, нарочито особеним начином живота (Скерлић 
1966: 350).
У својој Исtорији Скерлић примећује да иако је Сарајлија „добро 

знао народни језик“, ипак је писао „неким нарочитим, својим језиком“, 
пуним „архаизама“, „провинцијализама“, неологизама за које је потребан 
коментар, самовољно је мењао смисао речима; реченице су му „испреки-
дане“, „сажимане, недовршене“; синтакса је у њима „уврнута“, насилно 
поремећена, ишчашена; „излагање мисли“ прекида, идеје су му непове-
зане; композиција му је невешта; митологију злоупотребљава (Скерлић 
2006: 149–150). Наиме, Сарајлија се, по Скерлићевом мишљењу, усиља-
вао да у својим књижевним делима „заплетеним и мутним“, и самом 
себи неразумљивим говором изиграва генија (исто: 149, 151), што чини 
такође и у свакодневном животу „носећи се мимо цео свет“ (исто: 146). 
Тако необично се одевао и млади Гете у свом вертеровском обличју за 
време немачког преромантичарског литерарног покрета названог Штурм- 
ундранг (Мојашевић 1968: 124–125). Генијалност не само у књижевном 
него и у свакодневном животу била је један од водећих идеала немачког 
штурмундранговског преромантизма.

У Омлаɡини Скерлић одмах унеколико релативизује оно своје одре-
ђење Милутиновића као „првог“ српског „романтичара“, додајући да је 
овај био 

класичар својим схватањем књижевних облика, намером да нове 
догађаје и идеје стави у старинске форме, најзад обиљем класичних 
мотива у својој скроз књишкој поезији. Сва наша старија поезија 
имала је тај класични карактер и њега се нису могли сасвим осло-
бодити ни људи с тако скроз романтичарским темпераментом као 
што је Сима Милутиновић, ни тако јак таленат као што је био Јован 
Ст. Поповић, ни човек с толико дара и знања народне поезије као 
што је био Његош (Скерлић 1966: 350).
Ова релативизација Милутиновићевог, Његошевог и Стеријиног 

основног књижевног усмерења њиховим наводним класицизмом служи 
Скерлићу да их у својој Исtорији постави у прелазни период од рацио-
нализма, склоног класичном реализму, ка романтизму, а да тек у „омла-
динском нараштају“ сагледа „праву романтику“ (исто). Скерлић назива 
Сарајлију чак „полукласичарем“, како би уметничке, класицистичке ин-
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тенције овога песника ставио насупрот његовом раду на прикупљању и 
на издавању црногорских и херцеговачких народних песама тридесетих 
година деветнаестога века (исто: 280).

У Скерлићевој Исtорији Милутиновић би требало да буде класи-
цист по „своме схватању књижевних облика“, па тако и оног епског по 
узору на Хомера, и то пре свега у свом главном делу Сербијанки, епопеји 
Првог српског устанка, којој Скерлић од свих Милутиновићевих дела 
јединој посвећује неку знатнију пажњу. Притом наш књижевни истори-
ограф примећује да је Сарајлији „од Хомера остао само митолошки реч-
ник“, напомињући да је српски песник „као Качић“ прилично неповезано 
низао, односно „слагао историјске догађаје“ у стихове по народном укусу, 
тј. десетерце, што подразумева да се одрекао хексаметра, који је превас-
ходно формативан за класични еп, као и композиције in medias res, која 
се заснива на фокусирању главне мотивацијске линије. А ово последње 
ће, ваљда, поред „мутних алегорија“, „често тешко разумљивог језика“ и 
тек „местимичног угледања на народне песме“ – бити Скерлићу довољан 
разлог да Симину Сербијанку прогласи „уопште непесничком“ и „про-
машеним покушајем“ „стварања српског епа“, покушајем који поседује 
искључиво документарну вредност, како књижевноисторијску – као први 
те врсте, тако и културноисторијску – „по обиљу националног духа“, али 
такође и политичко-историјску – као „обилан“ „историјски и биограф-
ски материјал“ (Скерлић 2006: 147–148). Оцењујући Милутиновићево 
стваралаштво као још увек романтичарски недовољно издиференцирано 
услед знатног присуства класицистичких елемената, Скерлић је сметнуо 
с ума да је романтизам – поготово немачки, који је био најутицајнији на 
дело овог песника – разумевао себе као универзалну поезију која укида 
границе између генеричких одређења или пак епохалних усмерења, од-
носно схвата себе напросто као свеобухватну креативну потенцију, за 
коју је читава претходна традиција тек сентиментална грађа, коју ова 
општа стваралачка моћ сходно свом оригиналном и индивидуалном ис-
пољењу кроз један конкретан уметнички талент само наново маштовито 
уобличава, односно фантазијски преобличава (Loma 1995: 83, 85, 89).

Сима је био Његошев учитељ од 1827. до 1830 (Скерлић 2006: 145–
146, 160, 162) и „његов иницијатор у поезији“ (исто: 151, 162–163) и овај 
је поштовао управо генијални „полет“ свога учитеља (исто: 150), као, 
уосталом, и већина књижевних савременика гледајући у овоме „највећег 
српског писца“ „у времену од 1830. до 1850“. А, по Скерлићу, Милутино-
вић је био „слаба“ глава, која се и збуњено кретала „између два правца“: 
с једне стране је то био „класицизам“, за који није имао ни „школске 
спреме“, ни „начитаности“, а с друге – „романтизам“ куда га је „вукао на-
гон“ (исто: 150–151). Скерлић ипак признаје да је и такав збуњени Сима 
трајно утицао на један врхунски песнички талент какав је био Његошев, 
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управо тиме што га је увео у књижевност, отворио му вољу за читање и 
за писање, дао му прве узоре (исто: 162–164): 

Извесно је да је Његошу од Милутиновића остало: мешавина на-
родне поезије и митологије, митолошки речник, местимично кова-
не речи, чести архаизми, а негде се осећају и мање реминисценције 
(исто: 163).
А од класицистичког утицаја Лукијана Мушицког на Његоша остао 

је само речник, никаква форма или пак садржина, и то речник којега се 
овај млади песник све више ослобађао тежећи слободи израза и ориги-
налности (исто: 164). С обзиром на то да се у погледу речника једним 
делом поклапају упливи Сарајлије и Мушицког, очигледно је да коначну 
превагу односи Симин утицај који је овај вршио на свог ученика у роман-
тичном смеру ка спајању народне с уметничком поезијом.

Милутиновић је 1828. године сакупљао „за Вука Караџића народне 
песме у Црној Гори“. Године 1833. „штампао је у Будиму велику збирку 
Пјеванија црноgорска и херцеgовачка (друго, умножено издање изашло је 
у Лајпцигу 1837)“ (исто: 149). У њу је унео и пет песама свога ученика, 
које је овај испевао у раздобљу од 1828. до 1832 (исто: 164). Наиме, Са-
рајлија је пренео на свог васпитаника властити занос народним песмама, 
те их је овај почео подражавати. А њихову праву вредност је Вук Караџић 
показао Његошу, па их је и овај стао сакупљати по Црној Гори, те је 1845. 
у Београду објавио „збирку народних песама Оgлеɡало срpско“, „у којој 
има песама из Караџићеве и Милутиновићеве збирке“ (исто: 165).

Његошева збирка од „четири песме испеване у народном духу, у ко-
јима се славе савремена јунаштва црногорска“ штампана је још 1834. на 
Цетињу под насловом Лијек јаросtи tурске (исто: 164). Скерлић те пе-
сме оцењује као „слабе, једноставне, без поезије“, односно као непоетске 
(исто: 165). Но, у Његошевој првој збирци стихова Пусtињак цеtињски, 
коју је написао 1833, а објавио такође 1834. на Цетињу – српски књижев-
ни историограф примећује како барем две од укупно десет песама у књи-
зи указују на будућег „песника интелектуалног лиризма“, а то су „химна 
Црноgорац к свемоgућему Боgу и поетска визија Заробљен Црноgорац оɡ 
виле“. У тој збирци Његош је начинио искорак „из народне поезије“ ка 
„уметничкој, „под очевидним утицајем Симе Милутиновића“ пре свега 
у мешању чистог народног језика из првих песама са „славизмима и ру-
сизмима“ (исто: 164).

Скерлић тврди да се Његош 
доста споро развијао. Од имитација Милутиновића, Мушицког и 
народних песама, он је прешао на оригинално књижевно стварање 
и у последњим годинама живота дошао до пуне духовне и књижев-
не зрелости и почео стварати крупна дела (исто: 165).
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Од ових је „најмање оригинално“ прво, Луча микрокозма, које је 
настало под видним утицајем Милтоновог Изgубљеноg Раја, мада је у 
њему „религиозно осећање“ „врло оригинално и дубоко“, а „језик фило-
зофски као ни у једном спеву српском дотле“. Како је Лажни цар Шћеpан 
Мали настао под упливом Пушкиновог Бориса Гоɡунова (исто 166), од 
зрелих дела Његошевих преостаје само Горски вијенац као сасвим „ори-
гинално“ остварење „на основу народне поезије“ и ремек-дело српске 
књижевности (исто 168, 170).

Из претходно наведених Скерлићевих излагања постаје сасвим 
очигледно какав и колико пресудан утицај је извршила Вукова књижевна 
делатност у првој половни деветнаестог века на српску књижевност и на 
њеног највећег песника, ма колико да Скерлић покушава да релативи-
зује тај уплив, омаловажавајући Милутиновићево дело као утицајно на 
Његошево зрело стваралаштво и као посредника ка овоме Караџићевог 
рада на народној поезији. А зато што се, по Скерлићевом мишљењу, „све 
до Вука Караџића о српској народној поезији знало мало, у одломцима 
и неодређено“, а у време „српског романтизма“ гаји се њен „култ“ (исто: 
206), српски књижевни историограф анахроно преноси излагање Вуко-
вог књижевног портрета у период после 1848, мада су главна дела овог 
књижевног делатника објављена између 1814. и 1847. године, и то чини 
само ради Караџићевог приснијег повезивања са његовим идеолошким 
следбеницима у романтичарском омладинском покрету. Повод за то на-
лази у чињеници да Вуков нови књижевни језик, заснован на народном 
говору и народној поезији, и нови правопис фонетски сходан том језику – 
„завлађују“ „од половине деветнаестог века“, откако су „стали пристиза-
ти“ „млађи нараштаји“, будући носиоци српског романтизма. Наиме, „од 
краја шездесетих година нов правопис је општи правопис српске књи-
жевности и народни језик сасвим преовлађује“. Нови правопис постаје 
службени 1865. на Великој школи, те 1868. и у целој Кнежевини Србији 
(исто: 211), а Вук је умро 1864, уочи тих признања његовог животног 
дела. Са те повесне тачке следи поглед уназад на прву половину девет-
наестог века, током које се изграђују Вукови књижевни ставови и током 
које он води борбу за њихово усвајање у српским образованим круговима 
и од стране световних и црквених власти. Кад је у питању формирање 
српског романтизма, Скерлић се делом враћа на критеријуме филолошке 
школе који инсистирају на чистоти народног језика, а делом на социоло-
шка мерила која прате и оцењују књижевне покрете пре свега у њиховом 
друштвеном уобличењу и у њиховој социјалној функционалности, а која 
је стекао код својих француских учитеља. 

Управо друштвени и национални критеријуми били су пресудни 
при формирању историјске нарације у Скерлићевој Исtорији нове срpске 
књижевносtи. Напокон, њима је сасвим у сусрет излазила социјалистич-
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ка и реалистичка идеологија Светозара Марковића, у којој Скерлић види 
подстицај за зачетак књижевног реализма код Срба, који достиже високе 
уметничке домете чак и код писаца попут Лазаревића или Сремца који су 
идеолошки сумњиви у Марковићевом смислу. Скерлић придаје епохално 
прекретнички значај „мањим“ и „узгредним“ чланцима, свега два су на 
броју, које је Марковић написао на почетку своје списатељске каријере, 
а с обзиром на књижевност (1868. и 1870), да се тој тематици више не 
врати (исто: 305, 306). А како се главно Марковићево идеолошко дело 
Србија на Исtоку појавило 1872. године (исто: 365), тако се, наизглед, 
поклапа делатност овог социјалистичког делатника са почетком Скерли-
ћевог реалистичког књижевног доба у Срба седамдесетих година девет-
наестога века.

Међутим, и сам Скерлић увиђа натегнутост своје хронологије, те је 
оправдава социјалном самосвешћу новог нараштаја, који је имао прилику 
да га идеолошки освесте Светозареви списи,  те да с том памећу ступи 
у српски књижевни живот. Ту је пре свих Милован Глишић као истрај-
ни, доследни „разрађивач идеја Светозара Марковића“ (исто: 323), који у 
српски књижевни живот ступа средином седамдесетих година деветнае-
стога столећа (исто: 321) и заснива „у српској књижевности“ „реалистич-
ку приповетку из сеоског живота“ (исто: 323), те „започиње цео један нов 
књижевни покрет“ (исто: 325), у чему су његове књижевноисторијске 
заслуге (исто: 323, 325), иако није „писац првога реда“ (исто: 325).

Наиме, Глишић није као Лаза Лазаревић, који долази за њим – „ве-
лики уметник“ (исто: 329), који „заузима једно од првих места у српској 
књижевности“ (исто: 330). Међутим, Лазаревић ће променити „своје 
првобитне социјалистичке идеје“ током студија медицине у Берлину и 
„постати идеалиста, сентименталац, конзервативни традиционалиста“ 
(исто: 325–326), што ипак неће у некој пресудној мери штетити високој 
реалистичкој уметности његових приповедака (исто: 329, 330), него ће 
је само модификовати модерном сентименталношћу и романтичношћу 
у један особен, „субјективан и идеалистички реализам“ (исто: 327, 329).

Након Лазаревићевог наступа крајем седамдесетих и почетком 
осамдесетих година деветнаестога века (исто: 326), појављују се у срп-
ском књижевном животу својим збиркама приповедака Јанко Веселино-
вић и Симо Матавуљ (исто: 329) у другој половини осамдесетих година 
(исто: 331, 336). Први је писац „сеоских идила“, „лирских идила из сео-
ског живота“, идила „старих“ породичних „задруга“ и њиховог „патри-
јархалног реда“, али такође и њиховог „пропадања“ (исто: 331–332). Он 
је свој књижевни рад започео надахнут Глишићевим приповеткама (исто: 
330), у којима је овај примењивао учење Светозара Марковића о вредно-
стима „социјалног живота и патријархалног морала сеоских задруга“, 
додуше, без икаквог идеализовања, с пуно хумора и сатире (исто: 324).
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Насупрот Веселиновићевој превасходној везаности за домаћу реа-
листичку литерарну традицију, за Глишићеве, Милићевићеве и Јакшиће-
ве приповетке (исто: 330), Симо Матавуљ је своје књижевне узоре нашао 
у страној, пре свега француској књижевности, „реалистичког и натурали-
стичког“ усмерења, првенствено у Мопасана, те тако „први зачиње нов 
период у добу у коме француски утицај стаје замењивати раније утицаје, 
руски, немачки и мађарски“ (исто: 337). На Глишића је непосредно иде-
олошки утицао Светозар Марковић, а књижевно најјаче – Гогољ, мада 
такође „више из политичких и социјалних, но уметничких разлога“ (исто: 
323). А Лазаревића је Скерлић приказао као сасвим самосвојног након 
раскида с Марковићевом идеологијом (исто: 327, 329), с јединим изузет-
ком извесног штетног мелодрамског утицаја Милорада Поповића Шап-
чанина (исто: 330). Матавуљ је као књижевни васпитаник „доследних 
француских реалиста“ истрајавао „у чистим идејама европског реализма 
седамдесетих и осамдесетих година“, те је једини од „српских припове-
дача реалистичког периода“ био „потпун реалист“, додуше – уз Глишића, 
који као и онај није имао ни „романтичарског васпитања“, ни „сентимен-
талних склоности“ (исто: 337). Матавуљ својим приповедачким делом 
„потпуније но ико представља у српској књижевности модеран европски 
реализам“ (исто: 338). Такође је „модерна по смелом реализму“ и пред-
ставља „најуспелије“ романескне „покушаје“ – „трилогија романа“ Све-
толика Ранковића, у којој је живот у Србији осамдесетих година сликан 
„натуралистичком тачношћу“, а „у личном лирском тону“, под нарочитим 
утицајем Толстоја и Достојевског, будући да се Ранковић као ниједан „од 
нових српских писаца“ „може назвати руским ђаком“ (исто: 340).

Стеван Сремац је као политички „конзервативац“ и традицио-
налиста одбацивао „модерне идеје духовног, политичког и социјалног 
ослобођења“ и грубо карикирао српске „радикале и социјалисте“ (исто: 
342–343), а „све своје симпатије“ дао је „новоослобођеним крајевима 
где је био задржан стари, ʻстаровременскиʼ патријархални живот“, што 
Скерлић омаловажавајући означава као Сремчеву романтичну склоност 
ка оријенталној егзотици (исто: 343). Као Јаков Игњатовић и Сремац је 
склон „патријархалности у народном животу, традиционализму и конзер-
вативности у политици“ и „обојица су реалисти не по уверењима, но по 
инстинкту и по укусу“. „Једностраност“ у Сремчевом хуморном и готово 
идиличном „сликању вулгарног живота“, „доњих слојева човечанства“, 
социјално шароликог „света малих“ нишких „кафана“, по Скерлиће-
вом мишљењу, знатно штети „општој вредности“ приповедака Стевана 
Сремца (исто: 343–344). Али овај, будући „прави хумористички тале-
нат“, „јачином свога хумора“ „заузима прво место у српској књижевно-
сти“, испред Јакова Игњатовића, а за овим заостаје по ширини схватања 
и по „социјалном значају“ исприповеданога, но, ипак чува место међу 
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„најбољим и најтипичнијим“ српским „реалистима“, мада је типичност 
његових ликова у функцији изазивања смеха, а не неке социолошки или 
карактеролошки значајније „књижевне синтезе“ (исто: 345).

У ствари, Скерлић овим вредносним повезивањем Сремца с Иг-
њатовићем унеколико заокружује свој приказ српског приповедачког 
реализма, будући да тај књижевни правац почиње Игњатовићевим књи-
жевним портретом, који се не само политички, односно светоназорно, 
као и Сремчев – никако не уклапа у епохалну слику српског прозног 
реализма коју наш књижевни историограф жели да створи приказујући 
дијалектичку динамику оновремене социјалистички прогресивне идеоло-
шке свести, која, по њему, производи реалистички поступак у уметности. 
У тој прогресистички, односно реформистички освешћеној социјалној 
перспективи Светозар Марковић и Глишић дају тезу, коју испрва при-
хвата Лазаревић, да би је суштински, али не и реалистички формално 
порекао, а Веселиновић као Глишићев следбеник остварује делимичну 
синтезу у ограничењима социјалне и моралне идиле српске породичне 
задруге. Већ се Матавуљ тешко уклапа у тако идеолошки, али такође и 
дијалектички шематизовану перспективу, будући да је напросто модеран 
европски реалист, који се углавном одриче сваког коментара и сваке идеј-
не тенденциозности (исто: 338). Но, управо то неуклапање га издваја из 
пуке шеме српског прозног реализма и његово реалистичко књижевно 
достигнуће истиче као релативно самостално, те, испада – захваљујући 
томе – управо као највише у том књижевном правцу. У односу на његов 
домет, Ранковић изгледа да истрајава у реалистичко-натуралистичком мо-
дернизму, мада му је замерити што прелази у лиризам личног тона. А већ 
Сремац представља пад у вулгарни реализам само хумора ради.

Сремац је за Скерлића човек сасвим неприхватљиве идеолошке 
свести, управо као и Игњатовић, који представља „не само претечу но 
творца реализма у српској књижевности, пре него што је реализам стигао 
код нас као једна књижевна идеја“ (исто: 321), што значи пре публици-
стичке делатности Светозара Марковића. Штавише, Игњатовић је „ре-
алист у доба кад се реализам у Европи тек стварао као школа, и када је 
у српској књижевности царовала пуна романтика“ (исто: 320), „цветала 
романтика и сентименталност“ (исто). Утолико би Игњатовићев положај 
не само у српској него и у европској књижевној историји био још екс- 
клузивнији, те његов књижевни портрет никако не може бити анахроно 
стављен  као увод у прве писце реалистичког литерарног усмерења у 
Марковићевој социјалистичкој омладини (Кашанин 2004: 217), будући да 
га од ове деле читаве две генерације, већ према томе како је сам Скерлић 
1905. године поделио српску деветнаестовековну књижевност на девет 
нараштаја (Џонић 1929: 158).

Игњатовић је, као и Сремац, да ли због њиховог политичког кон-
зерватизма, означен код Скерлића као заступник вулгарног реализма. За 
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њега Скерлић вели да „први међу српским писцима осећа моћну поезију 
сировог, обичног, чулног живота“, да „воли живот у свим његовим, и нај-
нижим облицима“ (Скерлић 2006: 321), „он воли прост, примитиван свет, 
ʻнижи сталежʼ, где су људи онакви какви у ствари јесу“ (исто: 319). Упра-
во та „моћна поезија сировог, обичног, чулног живота“ је код Игњатови-
ћа књижевно пренета на непеснички начин, на једини начин који њену 
изворност не патвори, него је непосредно, натуралистички преноси. Иг-
њатовићево приповедно дело је „без поезије“, утолико што без средстава 
особених песништву служи „истини, нагој, простој, нимало песничкој“ 
(исто: 320–321). Заправо, његов књижевни талент је без снажне маште 
која проналази, те користи средства специфично поетског транспоновања 
и фабулисања стварности, те је пре свега дар посматрања и приказивања 
„реалне и прозаичне садашњости“ (исто: 318). Игњатовићево дело је та-
кође и „неписмено“. Наиме његов језик је „рђав као код ретко ког српског 
писца“, тачније речено: он слабо познаје српски језик (исто: 320).

Без обзира на све ове филолошке примедбе, Скерлић ипак закључу-
је да је Игњатовић „први српски писац истинитог, стварног живота“, тако 
да он својим романима пружа „потпуну илузију стварности“ (исто: 321) и 
„даје највећу галерију типова у српској књижевности, највећу социјалну 
панораму коју имамо“ (исто: 320). Свој немаштовити, непоетски, про-
зни дар натуралистичког посредовања савремене друштвене стварности 
Игњатовић у извесној мери препознаје и освешћује још 1857. године, 
сагледавајући „први у свом добу“, „могућност социјалног романа у срп-
ској књижевности“ (исто: 318). Авантуристички романи које је писао у 
првој половини шездесетих година представљају „широке реалистичне, 
непоетичне, али тачне слике стварности, ʻодсечке животаʼ, какве су ра-
дили натуралисти“ (исто: 319). А његови социјални романи, објављивани 
од краја шездесетих до пред крај осамдесетих година деветнаестог века 
имају много аутобиографског, ослањају се на пишчева сопствена сећа-
ња и доживљаје, чиме он надокнађује слабост своје маште, те приказу-
ју успон и пад углавном српског грађанског сталежа у његовом родном 
месту – Сент Андреји, у шта уноси и судбину властите породице, али 
такође посебно посматра процес распадања и у „сељачком свету“, те на 
крају синтетички – у „целом српском друштву“ (исто: 318–319).

У том радикалном „реалистичком“, штавише „натуралистичком“ 
усмерењу, које је мимо свих школа одговарало самој природи његовог 
талента (исто: 319), Игњатовић је, према Скерлићевом увиду, дао „велики 
број добрих, јаких социјалних и авантуристичких романа“, те је епохално 
приказао у више нараштаја „целу трагедију српског грађанског друштва 
у Угарској“ по мери „важних социјалних докумената“. У том смеру он је 
самостално ишао даље „стопама Јована Ст. Поповића“ (исто: 320). Тач-
није речено: 
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Оно што је његов непосредни учитељ Јован Ст. Поповић чинио у 
комедији, радио је он у роману: узимао за предмет свог рада савре-
мени српски живот, и то више са његове комичне и ружне стране 
(исто: 318).
То би једино могло значити да, као што српски осамнаестовековни 

рационализам остварује свој реалистички уметнички врхунац у Стерији-
ном комедиографском и лиричарском делу средином деветнаестога века, 
тако исто то чини и у авантуристичком и социјалном жанру Игњатови-
ћевих романа, чему доприноси избегавање овога да заузме лични став у 
погледу на оно исприповедано (исто: 320), што личи на сличан однос у 
Матавуљевом случају, који би требало да представља такође врхунско 
реалистичко постигнуће једне друге епохе. Утолико би Игњатовићево 
дело пре затварало једну претходну епоху, неголи отварало неку следећу.

Књижевни портрети Игњатовића и Сремца чине својим радикал-
ним, вулгарним реализмом, односно натурализмом – масивни оквир ре-
алистичког раздобља Скерлићеве Исtорије нове срpске књижевносtи. 
Из њега као пандани испадају литерарне скице Домановићеве и Ћорови-
ћеве књижевне личности: прва као пандан Сремчевом, а друга као пан-
дан Матавуљевом књижевном портрету. Домановић најпре пише сеоске 
приповетке под Веселиновићевим „идиличним“ утицајем, а још је као 
ђак „почео по радикалним листовима писати оштре и духовите поли-
тичке сатире“ као „сатиричар демократске левице“, насупрот Сремцу, 
„конзервативном сатиричару ондашње политичке деснице“. И један и 
други су приказивали „ружне или смешне стране политичког и јавног 
живота у Србији“. Крајем деветнаестог и почетком двадесетог века До-
мановић је написао „цео један низ сатиричних приповедака и алегорија“, 
које као „најбоље политичке и социјалне сатире“ заснивају „један нови 
књижевни род у српској књижевности“ (исто: 345–346). Како Ћоровићева 
„главна“ „књижевна делатност“ почиње тек од 1903. године, тако он ис-
пада из временског оквира реалистичког периода, а својим приповеткама 
ипак наставља да на „прецизан“ „реалистички“ начин пружа „широку“ и 
шаролику друштвену и конфесионалну слику свога завичаја, савремене 
Херцеговине (исто: 347), на исти начин како је Матавуљ својим припо-
веткама приказивао Далмацију (исто: 338).

Бранко Лазаревић је сасвим тачно приметио да је Скерлић био 
само настављач онога што су представљали идејни протагонисти његове 
Исtорије нове срpске књижевносtи Доситеј, Вук и Светозар Марковић, 
а они су били енергични покретачи, „репрезентативни“ носиоци, „учите-
љи, проповедници“ духовне, „стваралачке енергије“, којом се крче нови 
путеви културе (Лазаревић 2004: 111), не само у садашњости, него са 
усмерењем ка будућности, али такође и са освртом на урушену, затрпану 
или запуштену и запарложену прошлост. Управо такву блиску књижевну 
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прошлост српске културе, по мишљењу Бранка Лазаревића, Скерлић је 
успешно „разоткрио“, те ослободио од јалових наноса времена, па „одре-
дио“ у њеним основним стремљењима, тако што ју је „каналисао“ према 
главним токовима „европске мисли тих времена“, „везао за њих“ и сход-
но њима именовао (исто: 111–112). 

Скерлић је био предодређен да, као и Цвијић, цео терен наше књи-
жевности брзо подели у категорије и правце, прокопа канале, регу-
лише струје. Он је први код нас разделио на правце цео наш књи-
жевни ток, који је био под разним утицајима са свих страна, јер је 
наш терен ветрометина и вододелница – на класицизам, псеудокла-
сицизам, романтизам, реализам, модерну. Неустрашив у свему, он 
је ту био категоричан и није се много плашио да ли је све то тако и 
да ли се сви људи баш тако могу да сместе у та и таква каналисања 
(исто: 129).
Било му је „главно оживети“ једног књижевног аутора „и рећи ко 

је и шта је био као мисао“ (исто: 129), јер се овај управо њоме уклапао у 
одређене општије мисаоне токове. „Скерлић је третирао књижевну грађу 
ʻодозгоʼ, и она њему није била циљ, него само средство, да преко ње нађе 
струје и токове појединих епоха“ (исто: 134). 

Он је у те конструкције убацивао људе, догађаје, дела, побуде, ра-
злоге нешто мало и на силу. Епоха је морала да буде интегрална и 
целовита и да има своје карактеристике, иако сви ти људи и њихо-
ва дела нису ишли паралелно са његовом идејом-водиљом (исто: 
134–135).
До Скерлића „историја српске књижевности била је биографија и 

библиографија“. Скерлић је први почео да 
испитује економску, социјалну, политичку и моралну структуру 
осамнаестог и деветнаестог века; да тражи узроке и последице 
међу тим моментима; да преко анализе свих могућих момената 
прави генерализације; да тражи „главне струје“; да упоредном ме-
тодом нађе везе између наше и страних књижевности; и најзад, што 
је нарочито важно, све то стави на једну социјалну базу (исто: 77).
Он је „цео тај материјал од два века схватио као грађу за зидање 

својих зграда“, што је, по Лазаревићевом мишљењу случај и „у сваком 
људском делу већих размера“, те што и одређује монументалност Скер-
лићеве Исtорије. Наиме, „он је био критичар и историчар књижевности 
који је све те покрете, дела и људе пропуштао кроз свој темперамент и 
талент“, а обоје је било у њега „углавном једнофазно“ одређено његовим 
социјалним „симпатијама и антипатијама“ (исто: 119).
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Милан Кашанин ће додати да је у Јовану Скерлићу „било семе оних 
њему тако драгих шумадијских сељака који су, крчећи шуме, оснивали 
насеља, просецали путеве и орали пропланке“ (Кашанин 2004: 197). За 
Скерлића су „велики критичари и књижевни историци“ „хероји наше-
га доба, модерни пророци, господари мисли људских“, и то још више и 
пре него Карлајлови „књижевници“ (Скерлић 1955: 465–466). Кашанин 
препознаје у овом Скерлићевом тврђењу његово спознање самога себе 
као „мисионара“, а његов „књижевни пут“ као „мисију“ (Кашанин 2004: 
204), а она је била превасходно идеолошка. Наиме, Скерлић је био сасвим 
непоетски дух, превасходно заинтересован за идејност књижевности, 
те за њено просуђивање с властитог либералног, хуманог, националног, 
социјалног и моралног становишта. Он књижевне „мисли и осећања“ 
„подређује непосредном социјалном и националном интересу“ и њима 
„одређеном циљу“ (исто: 205). Он је сасвим прозни дух, коме су најближе 
„сеоска и маловарошка приповетка“, у којима види „најсавршенији род 
српске књижевности“ (исто: 208). Бавећи се књижевном историјом, Скер-
лић је „пре историчар културе но књижевности и историчар друштвених 
идеја но књижевних дела“ (исто: 212). „Скерлића више занимају покрети 
него дела, и књижевност више него писци“ (исто: 213), што и сам призна-
је у „Предговору“ својој Исtорији нове срpске књижевносtи: 

Мени је, уопште, у овој Исtорији изгледало много важније изла-
гати општи развитак књижевности, но давати заокругљене студије 
и портрете појединих писаца, без везе са целином. Из тога разлога 
обраћена је нарочита пажња писцима који су значајни као творци 
идејних и књижевних покрета, као што су на пример Доситеј Об-
радовић и Вук Караџић (Скерлић 2006: 16).
„У Скерлићу је неодвојив књижевник од идеолога“ (Кашанин 2004: 

214). „Он и у књижевности оцењује на првоме месту не оно што је умет-
нички креативно, него што је политички напредно“ (исто: 215). Скерлић 
„кад каже књижевност, он не мисли толико на стваралачки колико на 
идеолошки и просветитељски њен карактер“, имајући у виду превасход-
но најшире читалаштво, будући да је „убеђен да уметност треба да је у 
јасно дефинисаној служби времена и друштва“, „одређених социјалних 
и националних идеја“ (исто: 218), а да ту своју друштвену функцију она 
може врхунски, односно у потпуности извршити само реалистичким 
поступком, пре свега кроз „социјални роман и социјалну и родољубиву 
поезију“ (исто: 219).

Што се тиче његовог књижевноисториографског поступања с пи-
сцима и књигама, Скерлић их „дефинише“ највећом могућом рационал-
ном, математичком „прецизношћу и краткоћом“, те својим књижевним 
портретима „даје ону оштрину и јасност црта коју постижу само велики 
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мајстори гравира и медаља“ (исто: 220–221). Утолико је он „најбољи, 
најпотпунији, највише он у кратким чланцима, у студијама, у портрети-
ма, где није непогрешив научник него велики писац“. Управо су тако „у 
Исtорији нове срpске књижевносtи портрети писаца дати“ „дефиници-
јама које имају вредност сентенција“ (исто: 223). 

Тако је грађанска критика Бранка Лазаревића и Милана Кашанина 
са својих естетичких становишта сасвим тачно оценила домете и недо-
статке Скерлићеве књижевне историографије.
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SKERLIĆS PERIODISIERUNG DER NEUEN SERBISCHEN             
LITERATURGESCHICHTE

Z u s a m m e n f a s s u n g

Die Arbeit beginnt mit einer kurzen Auslegung der Ausgangspunkte von 
Skerlićs literaturgeschichtlicher Betrachtungsweise, die auf den Auffassungen 
seines Lausanner Professors Georges Renard fußte, wie sie Skerlić schon im 
Jahr 1900 dargestellt hatte. In diesem Zusammenhang werden dann die von 
Skerlić ausgearbeiteten Periodisierungen der neuen serbischen Literaturge-
schichte gedeutet, die erste aus dem Jahr 1905 und eine andere, die fünf Jahre 
später erschien und nachfolgend in zwei verschiedenen Ausgaben seiner Ge-
schichte der neuen serbischen Literatur von 1912 und 1914 genützt wurde. 
Schließlich wird es gezeigt, wie in Skerlićs Geschichte die von ihm aner-
kannten Hochblüten aus ihren Stammepochen verschoben wurden. Am Ende 
wird auf die Urteile von zwei Vertretern der bürgerlichen Ästhetik, Branko 
Lazarević und Milan Kašanin, über Skerlićs Leistungen als Literaturkritiker 
und Literaturhistoriker Bezug genommen, weil sein ungetrenntes Interesse 
den beiden Bereichen galt.

Schlüsselwörter: Rationalismus, Aufklärung, Realismus, Romantik, 
Emotionalismus 
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