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су во пар не кли шеј ске си ту а ци је из ста ри јих ро ма на, али чи ње ни ца је да 
ни је ус пео да на ђе аде кват ну за ме ну за њих и да је овај „љу бав ни ро ман” 
по нај ма ње то. До не кле је раз о ча ра ва ју ћи и крај, у ко ме се не де ша ва 
ни шта дру го сем да се све отво ре не ни ти рад ње пре ки ну. При зна јем да 
сам гро зни ча во иш че ки вао шта ће се де си ти на кра ју, хо ће ли се ис по ста
ви ти да је не по зна ти деч ко ју на ко ве де вој ке њен шеф, ње на дру га ри ца, 
или сам ју нак. Ме ђу тим, ни сам се пре ви ше на дао то ме у ро ма ну ко ји се 
др жи ре а ли стич ког по ступ ка. Оче ки вао сам упе ча тљи ву сце ну, на лик 
на ону Фло бе ро ву, ма кар та при чи ца би ла ис при ча на на са мом кра ју ро
ма на. Уме сто то га сле ди из ве стан фејдаут. По след њи па сус је ин фор ма
ци о ни шум, на ба цан са не та, у ко јем је да та и ин фор ма ци ја да су се Со ња 
и Фи лип ве ри ли.

Али ове ма не ни су пре суд не. Ве ћи део тек ста де лу је на чи та о ца, 
би ло ин фор ма тив но, би ло про во ка тив но, би ло сво јом не по сред но шћу и 
пот пу ном до след но шћу у опи си ва њу дру штве них од но са кроз не што 
што ни су бал ске дво ра не, са ло ни, крч ме, ди ско те ке, кам пу си, ули це итд. 
Ако се уз то узме у об зир и кре а тив но мо ди фи ко ва ње обра за ца из кла сич
не књи жев но сти, овај ро ман се с пра вом мо же сма тра ти осни ва чем, а не 
са мо по ку ша јем осни ва ња, јед ног но вог ли те рар ног жан ра код нас. 

Ни ко ла ЖИ ВА НО ВИЋ

ИС КУ ШЕ ЊА ЈУ ГО СЛО ВЕН СТВА – ПО ЛИ ТИЧ КА  
БИ О ГРА ФИ ЈА МИ ЛА НА ГРО ЛА

Ми ра Ра до је вић, Ми лан Грол, „Фи лип Ви шњић”, Бе о град 2014

Лич ност књи жев ни ка, по ли ти ча ра и – мо жда по нај пре – вр хун ског 
ин те лек ту ал ца Ми ла на Гро ла (1876–1952), упр кос ње го вој ис так ну тој 
уло зи у по ли тич ком и кул тур ном жи во ту Ср би је и Ју го сла ви је то ком 
пр ве по ло ви не 20. ве ка, све до ско ра је из ми ца ла ис тра жи вач ким ин те
ре со ва њи ма исто ри ча ра. Ову бе ли ну срп ске исто ри о гра фи је у не дав но 
об ја вље ној би о гра фи ји Ми ла на Гро ла на сто ји да на до ме сти Ми ра Ра до
је вић, про фе сор на Оде ље њу за исто ри ју Фи ло зоф ског фа кул те та у Бео
гра ду. Ау тор ка те мељ них и у струч ној јав но сти ви со ко це ње них мо но гра
фи ја по све ће них исто ри ји Ср би је и Ју го сла ви је у 20. ве ку (Удру же на 
опо зи ци ја 1935–1939, По ли тич ка би о гра фи ја Бо жи да ра В. Мар ко ви ћа, 
Ср би ја у Ве ли ком ра ту 1914–1918), уџ бе ни ка, раз ли чи тих на став них ма
те ри ја ла, као и ви ше де се ти на чла на ка, рас пра ва и при ло га ма њег оби ма, 
Ми ра Ра до је вић је свој рад уте ме љи ла на из у зет но бо га тој и ра зно вр сној 
из вор ној под ло зи – број ним фон до ви ма Ар хи ва СА НУ, Ар хи ва Ју го сла
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ви је те Ар хи ва Ср би је, об ја вље ним по ли тич ким и ди пло мат ским из во
ри ма, се ћа њи ма са вре ме ни ка и са чу ва ној пре пи сци, штам пи и пе ри о ди ци 
те члан ци ма и књи га ма Ми ла на Гро ла, као и мно штву исто ри о граф ске 
ли те ра ту ре.

На кон што је у „Уво ду” украт ко пре до чи ла пореклo и ин те лек ту
ал но формирањe Ми ла на Гро ла, ау тор ка је, ис та кав ши ње го ву уло гу у 
но ви јој исто ри ји Ср би је и Ју го сла ви је, сво је ка зи ва ње струк ту ри ра ла у 
че ти ри за о кру же не це ли не. Пр во по гла вље, под на зи вом „Пред ис ку ше
њи ма Пр вог свет ског ра та” (стр. 26–89), по све ће но је Гро ло вој по ли тич
кој ак тив но сти то ком го ди на Ве ли ког ра та. Упу ћен у Срп ски прес би ро 
у Же не ви, Грол је ра дио на из да ва њу бил те на за по тре бе срп ске вла де и 
на ре а ли за ци ји ње них про па ганд них ци ље ва. Ру ко во де ћи са Бо жи да ром 
Мар ко ви ћем ра дом би роа, Грол се за ла гао за од луч но спро во ђе ње ју го
сло вен ског про гра ма, не за до во љан ка ко по ли ти ком срп ске вла де та ко 
и де ло ва њем сво јих стра нач ких дру го ва. При то ме, ју го сло вен ско ује
ди ње ње је сма трао пред у сло вом за оства ре ње не са мо на ци о нал ног већ 
и со ци јал ног осло бо ђе ња, де мо кра ти за ци је и све оп ште мо дер ни за ци је 
ју жно сло вен ских дру шта ва, де ле ћи убе ђе ње да је „ује ди ње ње услов 
жи во та на шег као на ро да”. Осим ује ди ње ња Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца, 
Гро лу је би ла ве о ма бли ска и иде ја о њи хо вом удру жи ва њу са Бу га ри ма 
у јед ну вр сту „бал кан ске фе де ра ци је”, ко ја је, прем да те шко оствар љи
ва, пред ста вља ла, по ње го вом уве ре њу, нај бо ље ре ше ње за Ју жне Сло
ве не. Има ју ћи у ви ду бли скост Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца, Грол је по 
сво јим по ли тич ким по гле ди ма био ис кре ни по бор ник ју го сло вен ског 
ује ди ње ња, док је у „са мо во љи јед ног пар тиј ског са тра па” – де ло ва њу 
Ни ко ле Па ши ћа – про на ла зио глав ну пре пре ку за оства ре ње ове иде је 
у ње ном пу ном оби му. Сто га је од лу ка Же нев ске кон фе рен ци је по чет ком 
но вем бра 1918. да се об лик др жав не вла сти и уну тра шње уре ђе ње бу
ду ће др жа ве утвр ди са зи ва њем Уста во твор не скуп шти не пред ста вља ла 
из раз и Гро ло вих схва та ња. Ана ли зу по ли тич ке де лат но сти Ми ла на 
Гро ла то ком Пр вог свет ског ра та ау тор ка је окон ча ла де таљ ном ре кон
струк ци јом ње го вог ра да на ор га ни зо ва њу Ју го сло вен ске де мо крат ске 
ли ге у Па ри зу, те уче шћем на Кон фе рен ци ји ми ра у свој ству чла на ју го
сло вен ске де ле га ци је за ду же ног за по ли тич копро па ганд ни рад. 

Гро ло вој де лат но сти у по ли тич ком жи во ту Кра ље ви не СХС/Ју го
сла ви је по све ће но је ис црп но дру го по гла вље – „Стра нач ки иде о лог” 
(90–191). При сту пив ши но во о сно ва ној Де мо крат ској стран ци, Грол је, 
иа ко са ре зер вом, при хва тио и др жав но прав ни цен тра ли зам, те на ци о
нал ни уни та ри зам за ко ји се стран ка за ла га ла у сво ме про гра му, док су 
ње го во по ли тич ко де ло ва ње од ли ко ва ли „ода ност на че ли ма де мо кра
ти је, ју го сло вен ској иде ји, со ци јал ној прав ди и сво је вр сном по ли тич ком 
пу ри та ни зму”. Као бли зак са рад ник пред сед ни ка Љу бе Да ви до ви ћа, 
Грол је кра јем 20их го ди на по стао иде о лог и јед на од нај зна чај ни јих 
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лич но сти Де мо крат ске стран ке. Осу ђу ју ћи ре жим ус по ста вљен ше сто
ја ну ар ском дик та ту ром, де мо кра те су зах те ва ле об на вља ње пар ла мен та
ри зма али и про ме не у др жав ном уре ђе њу, пред ла жу ћи је дан вид фе де
ра ли за ци је др жа ве са три од но сно че ти ри је ди ни це (Бе о град, За греб, 
Љу бља на и Са ра је во). Сма тра ју ћи да је мо нар хи стич ка дик та ту ра кра ља 
Алек сан дра из ра зи то не га тив но ути ца ла на је дин ство ју го сло вен ских 
на ро да и по ни шта ва ла ио на ко крх ке де мо крат ске тра ди ци је, Грол се за
ла гао за пре у ре ђе ње др жа ве ко је не би пред ста вља ло „тр го ва ча ки уго вор” 
већ би обез бе ди ло усло ве за уна пре ђе ње „ду хов не за јед ни це ме ђу соб но 
бли ског на ро да”. Ре ша ва ње „хр ват ског пи та ња” спо ра зу мом Цвет ко вић –
Ма чек, у чи јем скла па њу ни су уче ство ва ле срп ске опо зи ци о не стран ке, 
Грол је кри ти ко вао твр де ћи да је њи ме из вр ше но те ри то ри јал но оме ђи
ва ње хр ват ске је ди ни це а да, исто вре ме но, ни је утвр ђе но на че ло оп штег 
уну тра шњег ор га ни зо ва ња Кра ље ви не Ју го сла ви је. На сле див ши по чет
ком 1940. ру ко во ђе ње Де мо крат ском стран ком на кон смр ти Љу бе Да ви
до ви ћа, Грол се за ла гао за ус по ста вља ње тре ће срп ске је ди ни це, чи ме би, 
ка ко је ве ро вао, про цес уну тра шњег пре у ре ђе ња ју го сло вен ске др жа ве 
био окон чан.

„Из ме ђу срп ства и ју го сло вен ства” (192–273) на зив је тре ћег по гла
вља, у ко ме су ана ли зи ра на Гро ло ва по ли тич ка схва та ња то ком го ди на 
Дру гог свет ског ра та – ње го во уче шће у пу чи стич кој вла ди Ду ша на Си
мо ви ћа, од ла зак у еми гра ци ју и де ло ва ње у вла ди Сло бо да на Јо ва но ви
ћа, те Ми ло ша Три фу но ви ћа у Лон до ну. Иа ко је оста јао до сле дан иде ји 
ју го сло вен ског за јед ни штва, Гро ло ви по гле ди би ли су обе ле же ни раз о
ча ра њем услед ус по ста вља ња Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске и не спрем
но сти хр ват ских чла но ва вла де да на при ме рен на чин осу де те рор над 
срп ским ста нов ни штвом ко је је спро во дио уста шки ре жим. У сво јим 
днев нич ким за пи си ма (ње гов Лон дон ски днев ник пред ста вља ве ро ват но 
нај зна чај ни је све до чан ство та кве вр сте о ра ду ју го сло вен ске еми грант
ске вла де) Грол је те жи ште сво јих раз ма тра ња усме рио ка срп скохр ват
ским од но си ма и бу дућ но сти за јед нич ке ју го сло вен ске др жа ве, у пот
пу но сти све стан да „про га ња ње Ср ба у Хр ват ској, и оно што је ско ро 
гра ђан ски рат у Бо сни, оте жа ва на по ре ко ји се мо ра ју чи ни ти да се одр жи 
ве ра у нео п ход ност за јед ни це Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца”.

У по след њем по гла вљу, ка рак те ри стич ног на сло ва „Про тив ве тре
ња ча” (274–321), ау тор ка раз ма тра Гро ло ву де лат ност на кон окон ча ња 
Дру гог свет ског ра та. Вра тив ши се у зе мљу, Грол је у мар ту 1945. при хва
тио ду жност пот пред сед ни ка При вре ме не вла де Де мо крат ске Фе де ра тив
не Ју го сла ви је, да би већ сре ди ном ав гу ста под нео нео по зи ву остав ку. 
Ин си сти ра ју ћи на ли бе рал ноде мо крат ским вред но сти ма ко ји ма се ру
ко во дио у чи та вом свом по ли тич ком де ло ва њу, Грол ни је био спре ман 
да сво јим уче шћем у вла ди по да ри ле ги ти ми тет ре во лу ци о на р ној по ли
ти ци Ко му ни стич ке па р ти је. Ово по себ но бу ду ћи да је ре во лу ци о нар ном 
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пре о бра жа ју дру штва су прот ста вљао про ми шље не ре фор ме и иде је 
сло бо де и прав де. На кон не у спе ха да де ло ва њем у опо зи ци ји и из да ва њем 
ли ста Де мо кра ти ја очу ва стра нач ки плу ра ли зам у Ју го сла ви ји, Грол се 
на кон скуп штин ских из бо ра у но вем бру 1945. по ву као из по ли тич ког 
жи во та. Пре о ста ле го ди не про вео је под по ли циј ском при смо тром, по
све ћен пи са њу књи ге о по зо ри шту пред рат не Ср би је. У не кој вр сти „уну
тра шње еми гра ци је”, Ми лан Грол је умро у Бе о гра ду 3. де цем бра 1952. 
го ди не.

Као и оста ле ра до ве Ми ре Ра до је вић, и би о гра фи ју Ми ла на Гро ла 
од ли ку ју из ра зи та еру ди ци ја, акри бич ност и бес пре ко ран стил. Реч је 
о те мељ но ис тра же ној и узо р но на пи са ној би о гра фи ји, у ко јој су по ли
тич ке иде је Ми ла на Гро ла ана ли зи ра не уну тар дру штве ног и по ли тич ког 
кон тек ста у ко ме је он де ло вао. Ода тле рад Ми ре Ра до је вић не сум њи во 
пред ста вља ва жан до при нос за по ста вље ној исто ри ји срп ских ин те лек
ту а ла ца, пру жа ју ћи ујед но и је дан од мо гу ћих при сту па пи са њу ин те
лек ту ал не исто ри је. Ко нач но, из ра зи то ин те лек ту ал на лич ност Ми ла на 
Гро ла про на шла је у Ми ри Ра до је вић за слу жног и под јед на ко ин те лек
ту ал ног би о гра фа. Има ју ћи у ви ду ову чи ње ни цу, при каз књи ге за вр ши
ће мо па ра фра зи ра ју ћи чу ве но ме то до ло шко на че ло Бог да на По по ви ћа 
– књи га Ми ре Ра до је вић о По по ви ће вом уче ни ку и при ја те љу Ми ла ну 
Гро лу за и ста је „це ла ле па”!

Ми ха ел АН ТО ЛО ВИЋ

О БО ЛЕ СТИ ЦИ ВИ ЛИ ЗА ЦИ ЈЕ

Ни ко лај Тим чен ко, Пси хо ло ги ја књи жев не ло го ро ло ги је: ру ске и срп ске 
те ме, при ре ди ла Дра га на Бе дов, За ду жби на „Ни ко лај Тим чен ко”, Ле ско вац 2014

Од ка да је 2005. го ди не осно ва на, За ду жби на „Ни ко лај Тим чен ко” 
ста ра се о бо га тој ду хов ној за о став шти ни зна ме ни тог Ле сков ча ни на, 
књи жев ног кри ти ча ра, есе ји сте и фи ло зоф ског пи сца. Ње го во обим но 
де ло, обе ле же но све при сут ном ве ром у не у га си ву моћ ства ра лач ког људ
ског ду ха, ко ја се ис по ста вља као је ди на на да за чо ве ка и чо ве чан ство, 
од ра жа ва ин те ре со ва ње за мно ге те ме – од ан тич ког до са вре ме ног до ба. 
Чи ни се да се ми сао овог све стра ног ства ра о ца до та кла го то во свих кључ
них до га ђа ја ко ји су обе ле жи ли књи жев ни жи вот Ср би је и кул тур на де
ша ва ња гра да на Ве тер ни ци у дру гој по ло ви ни два де се тог ве ка. Бу ду ћи 
са вре ме ник мно гих зна чај них до га ђа ја ко ји су обе ле жи ли век за на ма, 
Тим чен ко се и као хро ни чар, и као ми сли лац, и као кри ти чар, на ро чи то 
по све ћи вао про бле ми ма са вре ме не књи жев но сти и исто ри је. Пра те ћи 




