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ЕСЕ ЈИ

МИ ЛИ ВОЈ НЕ НИН

КЊИ ЖЕВ НИ „КЊИ ЖЕВ НИ ЈУГ”

Већ не срећ ним на сло вом – по на вља њем јед не исте ре чи – 
отво рио сам чи тав овај текст: по ку ша вам да од бра ним књи жев ност 
у Књи жев ном Ју гу. И од мах ша љем чи та о ца у фу сно ту!1

Ако се по гле да ју по е зи ја и про за у Књи жев ном Ју гу, ви де ће 
се да ту за јед но жи ве и пред рат ни и „по сле рат ни”; да су ту за јед но 
и је дан Ан те Тре сић Па ви чић и Вик тор Цар Емин; Алек са Шан тић 
и Ми лан Са вић; али и је дан Ул де ри ко До на ди ни, те Љу бо мир Ми
цић и Ми лош Цр њан ски, на при мер. За све њих има ме ста у истом 
књи жев ном ча со пи су у по след њој го ди ни Пр вог свет ског ра та и 
пр вој го ди ни ми ра... Али, ако се по гле да књи жев на кри ти ка, ви де ће 
се јед на бес ком про ми сност: ту као да не ма ме ста за све!

Бо ју књи жев ном у Књи жев ном Ју гу за пра во да је књи жев на 
кри ти ка.

Ето, не бра ним књи жев ност Књи жев ног Ју га при по вет ка ма 
Иси до ре Се ку лић, Ан дри ће вим „Ђер зе ле зом” или Ex Pon toм, ни ти 
„Апо те о зом” Ми ло ша Цр њан ског, се ћа њи ма Све то за ра Ћо ро ви ћа, 
или пак пе сма ма Ти на Ује ви ћа и Ани це Са вић, већ књи жев ност 

1 Ре че ни ца ко ја ће умно го ме од ре ди ти овај текст је из пе ра Не на да Љу бин
ко ви ћа: „Као по ли тич ки ча со пис ко ме [?] је књи жев ност би ла са мо сред ство за 
бор бу – Књи жев ни Југ има, по мом ду бо ком уве ре њу, пре вас ход но по ли тич ки 
зна чај и мо ра се у це ли ни и по сма тра ти као по ли тич ка по ја ва” („Књи жев ни Југ, 
1918–1919”, у: Књи жев на исто ри ја, 1969, бр. 6, 371–392). Ако је Не над Љу бин ко
вић у јед ној ре че ни ци три пу та по ме нуо исту реч – ето оправ да ња и за мој на слов! 
А пре то га је на пи сао: „То је ре ви ја за по ли тич ка пи та ња ко ја се ис ка зу је пу тем 
књи жев но сти.”

Ме ни се чи ни да је ов де по ли ти ка, од но сно по ли тич ки кон цепт ју го сло вен
ства, за пра во у слу жби књи жев но сти: јер, Ср би, Хр ва ти и Сло вен ци, као књи
жев ни ци, из ла зе јед ни пред дру ге, са нај бо љим што – у том тре нут ку – има ју! 
А то је оштро и бес ком про ми сно кон тро ли са ла књи жев на кри ти ка. Ту ни је би ло 
по вла сти ца.
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бра ним књи жев ном кри ти ком; ста вом и од но сом пре ма књи жев ним 
де ли ма!

Уи сти ну нео бич на од бра на, ко ја ће се мо жда и „све сно” пре
ба ци ти на те рен од бра не „по сле рат них” – она ко ка ко је те по сле
рат не ви део Ми лош Цр њан ски.

*  *  *

А све по чи ње у За гре бу – у Бол ни ци ми ло срд них се ста ра. 
(За бе ле жио је Цр њан ски у сво јим ли те рар ним се ћа њи ма да је За
греб, по сле Кр фа, у го ди на ма Ве ли ког ра та, нај ва жни ји срп ски 
књи жев ни град.2) У дру гој смо по ло ви ни 1917. го ди не – у За гре бу 
ра та као и да не ма. Ми лан Ка ша нин је оста вио пре ци зну, исти на 
јед ним де лом и на кнад ну сли ку о За гре бу, ко ји је та да при бе жи
ште ју го сло вен ски ори јен ти са них ин те лек ту а ла ца... Од За гре ба 
су би ла да ле ко сва ра ти шта и у ње му се жи ве ло мир но, „да не 
ка жем иди лич но”. Уни вер зи тет је ра дио, сред ње шко ле та ко ђе, у 
по зо ри шту су да ва не пред ста ве, књи ге се об ја вљу ју, из ла зе ча со
пи си и днев ни ли сто ви. Штам па ри је ра де – што је ва жно за ову 
при чу. По на вљам Ка ша ни но ву тврд њу, жи ве ло се као да ра та и 
не ма.3 (Без же ље да ру шим ту иди лич ну сли ку, под се ти ћу са мо 
на оно што је о Цр њан ском ре кла Све тла на Вел мар Јан ко вић; не
што као да га у се ћа њи ма ме так не мо же по го ди ти.4 Ми лан Ка ша
нин док ну ди иди лич ну сли ку ви ше ни је вој ни бе гу нац; не мо ра 
да опе ри ше здра во сле по цре во да би остао у бол ни ци, и не мо ра 
да раз ми шља о то ме код ко га ће пре но ћи ти по сле го во ра на про сла
ви ју би ле ја Пе тра Пре ра до вић, не би ли из бе гао хап ше ње... Ма да 
у при лог жи во ту у За гре бу иде и тврд ња Ми ла на Ка ша ни на – кад 
му из мак не Пе шта – да му је жи вот у За гре бу леп.5)

У Бол ни ци ми ло срд них се ста ра на ла зи ли су се та да Иво Вој
но вић (као нај ви ђе ни ји књи жев ник та да), Вла ди мир Ћо ро вић, Иво 
Ан дрић, Ни ко Бар ту ло вић и Бран ко Ма шић, а при дру жио им се 
и по ме ну ти Ми лан Ка ша нин. Тек, то ком ле та 1917. го ди не „ро ди ла” 

2 Ми лош Цр њан ски, „По сле рат на књи жев ност”, Ле то пис Ма ти це срп ске, 
год. 103, књ. 320, св. 2, мај 1929, I, 193–205 и св. 3, ју ни 1929, II, 344–359.

3 У ру ка ма имам 6. књи гу Иза бра них де ла Ми ла на Ка ша ни на, Су сре ти 
и пи сма. Про на ђе не ства ри. Ми сли, За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, 
Бе о град 2004, а текст „Пе тар Ко њо вић” је на стра на ма 117–137.

4 Све тла на Вел мар Јан ко вић у тек сту „Ко мен тар уз ’Ко мен та ре’ Ми ло ша 
Цр њан ског”, Ита ка, нул ти број, 1995. го ди не пи ше о си гур но сти ко ју Цр њан ски 
осе ћа у се ћа њу.

5 Ви де ти: Ми лан Ка ша нин, Све ти слав Ма рић, Пре пи ска дво ји це мла ди ћа, 
прир. Пре драг Ву ка ди но вић, Ма ти ца срп ска, Но ви Сад 1991. и Ми ли вој Не нин, 
Сит не књи ге, Днев ник, Но ви Сад 2007, по гла вље: „Пи сма Ми ла на Ка ша ни на 
Ти хо ми ру Осто ји ћу”, 147–164. 
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се иде ја о по кре та њу ју го сло вен ског књи жев ног гла си ла. (Чак је, 
ако је ве ро ва ти пи сми ма Ми ла на Ка ша ни на, пр ви број тре ба ло да 
се по ја ви по чет ком но вем бра.) Но, пр ви број се по ја вио 1. ја ну а ра 
1918. го ди не.

Пи та ње на ко је ће мо нај пре по ну ди ти од го вор је сте: ко уре ђу
је Књи жев ни Југ? По оно ме што пи ше у ча со пи су, од но сно ре ви ји 
(ка ко су је са ми на зи ва ли), пр ву књи гу уре ђу ју: Ни ко Бар ту ло вић, 
Вла ди мир Ћо ро вић, Иво Ан дрић и Бран ко Ма шић, а за умет нич ки 
део за ду жен је То ми слав Кри зман. На кра ју сва ке све ске (све до 
кра ја 1919. го ди не) као „вла сник и од го вор ни уред ник” по ми ње се 
Бран ко Ма шић.

У дру гој књи зи не ма име на То ми сла ва Кри зма на, али је уред
ни штво по ја ча но: при до дат је Сло ве нац, Ан тон Но ва чан, као уред ник.

Тре ћа књи га има иден ти чан уред нич ки са став као и дру га, а 
че твр та књи га је ма ло дру га чи ја – уме сто Вла ди ми ра Ћо ро ви ћа 
(ко ји је по сле смр ти ро ђе ног бра та, Све то за ра, на пу стио За греб); 
уред ник је Ми лош Цр њан ски, ко ји је та да у Бе о гра ду и ко ји се 
оту да во ди као спо ља шњи члан ре дак ци је.6

Са да нам оста је по тра га за глав ним уред ни ком.
Ју го сло вен ски књи жев ни лек си кон (дру го, до пу ње но из да ње, 

из 1984. го ди не)7 о глав ном уред ни ку Књи жев ног Ју га ни не раз
ми шља, а чак не по ми ње ни име од го вор ног уред ни ка – што је 
са мо уред ни штво, ре кли смо то већ, ре дов но чи ни ло на кра ју сва ке 
све ске.

Књи га Срп ска књи жев на пе ри о ди ка 1768–1941: по пис и дру
ги при ло зи, Бе о град 1984, ко ју пот пи су је гру па ау то ра, као глав ног 

6 Ни ко Бар ту ло вић је ро ђен 1890, Бран ко Ма шић 1887, Вла ди мир Ћо ро вић 
1885, Иво Ан дрић 1892, Ан тон Но ва чан 1887, а Ми лош Цр њан ски 1893. го ди не. 
Ме ђу тим, ови мла ди љу ди су већ има ли би о гра фи је пу сто ло ва. У за тво ру су би ли 
Ћо ро вић, Ба р ту ло вић, Ан дрић, Но ва чан; Ма шић је за вре ме бал кан ских ра то ва 
био рат ни до пи сник за гре бач ког Об зо ра, ка сни је је на сил но ре гру то ван у ау стро
у гар ску вој ску и слу жио као му зи чар; у ра ту је био Цр њан ски. Ме ђу тим, оно 
што је ин те ре сант но, сви ови мла ди љу ди су би ли ве за ни за Ср би ју и Бе о град 
– чак и Ан тон Но ва чан жи ви јед но вре ме у Бе о гра ду. О Ба р ту ло ви ћу, Ан дри ћу, 
Ћо ро ви ћу и Цр њан ском не ма по тре бе ни го во ри ти... Мно го је за ни мљи ви је где 
је ко од њих за вр шио жи вот. Бран ко Ма шић 1961. уми ре у Чи ка гу, Ан тон Но ва чан 
1951. у Ар ген ти ни, Ба р ту ло вић је уби јен 1945. на пу ту од Об ров ца у То пу ско. 
Вла ди мир Ћо ро вић је по ги нуо 1941. у ави он ској не сре ћи на пу ту за Еги пат. 
Је ди но су Цр њан ски (1977) и Ан дрић (1975) за вр ши ли жи вот у Бе о гра ду. Че му 
чи та ва ова при ча о Ср би ји и Бе о гра ду? Па, Бран ко Ма шић је же лео да Књи жев ни 
Југ пре ба ци у Бе о град (ту је Цр њан ски тре ба ло да од и гра ва жну уло гу), ме ђу
тим, сви чла но ви ре дак ци је од ла зе за Бе о град, а је ди но Књи жев ни Југ и Бран ко 
Ма шић, пред рат ни ста нов ник Бе о гра да, оста ју у За гре бу. 

7 Ју го сло вен ски књи жев ни лек си кон, дру го до пу ње но из да ње, Ма ти ца 
срп ска, Но ви Сад 1984; ре дак ци ја: Жи во јин Бо шков, Жи ван Ми ли са вац, Бо шко 
Но ва ко вић и Дра ги ша Жив ко вић, а као уред ник је из дво јен Жи ван Ми ли са вац.
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уред ни ка по ми ње Ни ку Бар ту ло ви ћа. (Уз гред, иста књи га као 
уред ни ке не по ми ње Ан то на Но ва ча на и Ми ло ша Цр њан ског.)8

За ни мљи во је ка ко ре дак ци ју ви ди Не над Љу бин ко вић, ко ји 
је имао увид у ру ко пи сну остав шти ну Вла ди ми ра Ћо ро ви ћа.9 По
пи су је са став ре дак ци је, ко ји је „фор мал но пред во ђен” Бран ком 
Ма ши ћем, а под вла чи да про грам у име гру пе „ис ти че” Ни ко Бар
ту ло вић. Ме ђу тим, у фу сно ти Не над Љу бин ко вић пре ци зно бе ле жи 
да је Ни ко Бар ту ло вић „бив ши ствар ни уред ник ове ре ви је...” (Би ло 
би ле по, сме штам ово у за гра ду, као у фу сно ту, да и основ ни текст 
и фу сно те пи ше исти чо век!)

На рав но, је сте Ни ко Бар ту ло вић био глав ни уред ник Књи жев
ног Ју га – мо гли би смо на во ди ти сит не ус пут не ар гу мен те у при
лог тој тврд њи; ме ђу тим, до вољ но је, чи ни нам се, то што је Ни ко 
Бар ту ло вић 1929. го ди не – у тре нут ку док су сви чла но ви ре дак
ци је жи ви – за се бе ре као да је био глав ни уред ник!

А Ни ку Бар ту ло ви ћа, на то да сам за се бе на пи ше да је био 
глав ни уред ник, као да је про звао Ми лош Цр њан ски – нај мла ђи и 
нај не у ти цај ни ји члан ре дак ци је Књи жев ног Ју га. (Био је нај мла ђи 
и по го ди на ма и по ста жу у ре дак ци ји; а је ди но он и Ан тон Но ва
чан ни су на по вла шће ном ме сту, тј. не пи шу увод ни чла нак за Књи
жев ни Југ! Ко нач но, Ми лош Цр њан ски је је ди ни члан ре дак ци је 
о ко ме се у том истом Књи жев ном Ју гу пи ше не по вољ но!10 Али 
не сме мо за бо ра ви ти ни то да је Цр њан ски та да у Бе о гра ду као 
спо ља шњи члан ре дак ци је).

У сво јим „ли те рар ним се ћа њи ма” из 1929. го ди не под на сло
вом „По сле рат на књи жев ност”, Цр њан ски нај пре тра жи „по сле
рат но” (чи тај: ли те рар но вред но), ус пут се се ћа ју ћи и Књи жев ног 
Ју га.11 У по гла вљу „Вре ме ра та”, Цр њан ски по ми ње три тач ке на ше 
ли те ра ту ре: Крф, За греб и Љу бља ну. По што о Кр фу и Љу бља ни не 
мо же да пи ше, окре нуо се „по сле рат ном” за вре ме ра та у За гре бу. 
Нај пре ис ти че Са вре ме ник, ко ји при па да хр ват ској књи жев но сти, 

8 Књи гу пот пи су ју: Дра ги ша Ви то ше вић, Ђор ђи је Ву ко вић, Ви до са ва 
Го лу бо вић, Сил ви ја Ђу рић, Стан ка Ко стић, Ми о драг Ма тиц ки, Алек сан дар 
Пе тров и Гој ко Те шић.

9 Ви де ти на по ме ну број 1.
10 У че твр тој књи зи, у дво бро ју 4–5, од 1. сеп тем бра 1919, у вре ме док је 

Цр њан ски уред ник, Бран ко Ма шић у тек сту „По во дом јед не књи ге”, ис пи су је 
не ко ли ко оштрих ре че ни ца о Цр њан ском. „Ми лош Цр њан ски сва ка ко је нај ра
ди ни ји и нај та лен то ва ни ји од њих [помиње га уз Бо ри во ја Јев ти ћа и Мом чи ла 
Милошевића], али је од ви ше без ис ку ства а да са да ње при ли ке не би рђа во ути
ца ле на ње га. На ро чи то у по след ње вре ме на гао је, по во дљив, аљ кав пре ко сва ке 
ме ре и пре ла зи у ма нир ко ји нас под се ћа на фри вол ну про зу Ла зе Ко сти ћа”.

Уз гред, Ла за Ко стић је је дан од рет ких срп ских пи са ца ко ји ни је жив, а да 
је при су тан у Књи жев ном Ју гу. (На рав но, нај ви ше за хва љу ју ћи Ми ла ну Са ви ћу.)

11 Ви де ти бе ле шку број 2.
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али је не хо ти це био и ју жно сло вен ски. (Већ тре ће го ди не ра та, 
тра жи са рад њу и ср би јан ских пи са ца.)

„Го ди не 1917. по чео је и Књи жев ни Југ, ко ји је мо жда још 
зна чај ни ји за раз ло ге раз вит ка по сле рат не на ше књи жев но сти”. 
(На рав но, Цр њан ски гре ши кад по ми ње 1917. го ди ну – Књи жев ни 
Југ по чи ње да из ла зи 1. ја ну а ра 1918. го ди не.) Ка же да ље да је Књи
жев ни Југ „био нов, но вих на ме ра и у књи жев ном сми слу” и до да је 
да је Књи жев ни Југ био на ци о нал но осе тљив. До жи вља ва Цр њан
ски Књи жев ни Југ као „на след ни ама нет Скер ли ћев” и ис ти че да је 
био књи жев но прак ти чан лист за оно бур но вре ме. При том ис ти
че да је „ре дак циј ски да ле ко жи вљи од Са вре ме ни ка”. (Мо же мо 
до да ти, ова ко у за гра ди, да је Књи жев ни Југ, по ре чи ма Ми ла на 
Ка ша ни на, био ви ше чи тан од Са вре ме ни ка.)12

И као да Цр њан ски кре ће у по тра гу за глав ним уред ни ком – 
као кључ ном лич но шћу ре дак ци је. Од љу ди ко ји су ве за ни за ре
дак ци ју пр во по ми ње Иву Вој но ви ћа.13 „Лич ност кон те Ива, ма ко
ли ко по што ва на, би ла је са мо де кор”. (Уз гред, Иво Вој но вић је сте 
био пр ви са рад ник Књи жев ног Ју га, али не би тре ба ло за бо ра ви ти 
да Цр њан ски тра жи „по сле рат но”.) Вла ди ми ра Ћо ро ви ћа Цр њан
ски до жи вља ва као пр вог са ве то дав ца, а по ми ње да је вла сник ли
ста био Бран ко Ма шић, пред рат ни но ви нар, ко ји је до бро по зна вао 
Бе о град и ко ји је и сам био књи жев ник. Не зна Цр њан ски ко ли ко 
је Бран ко Ма шић „ути цао на књи жев не иде је и на ме ре ли ста”. Књи
жев не иде је но се, по Цр њан ском, нај ви ше Ни ко Бар ту ло вић и Иво 
Ан дрић. (Уз гред, очи то би ов де тре ба ло за бе ле жи ти оно што Цр њан
ски не зна – или пак пре ви ђа. Ан дрић је ра ди ле че ња од су тан из 
За гре ба у два на вра та: од по чет ка мар та до сре ди не ју на 1918. и 
од апри ла до ав гу ста 1919. го ди не. А то би био ису ви ше ве лик 
„рас пуст” за уред ни ка гла си ла, ко је је тре ба ло да се по ја вљу је два 
пу та ме сеч но).

Исто та ко, у Ле то пи су Ма ти це срп ске, по сле Цр њан ског, огла
сио се и Ни ко Бар ту ло вић.14 Као да од го ва ра на пи та ње Ми ло ша 

12 „Осим за Са вре ме ник, од сад ћу ра ди ти ма ње при ка зе и за Књи жев ни 
Југ, ко ји се ви ше чи та” – пи ше Ми лан Ка ша нин Ти хо ми ру Осто ји ћу. Ви де ти 
на по ме ну број 5, 153.

13 О љу бав Ива Вој но ви ћа као да су се сви оти ма ли. Ка ша нин ка же да је 
же лео да бу де Вој но ви ћев Екер ман. Сам Иво Ан дрић у се ћа њи ма на Вој но ви ћа 
(ви де ти: „Јед но се ћа ње на Ива Вој но ви ћа”, Ду бров ник, бр. 7, сеп тем бар 1929, 224) 
ка же да је Вој но вић нај ви ше во лео Ни ку Бар ту ло ви ћа. Ме ђу тим, Вој но ви ће ви 
днев ни ци нам от кри ва ју да је Кон те био слаб упра во пре ма Ан дри ћу. (Ви де ти: 
„Из бол нич ког днев ни ка Ива Вој но ви ћа”, Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа, 2003, 
91–148 – ту је об у хва ћен пе ри од од 15. сеп тем бра до 31. де цем бра 1918.)

14 Ни ко Бар ту ло вић, „Про блем ју го сло вен ског књи жев ног ча со пи са” – у 
под на сло ву: „По во дом се ћа ња на Књи жев ни Југ”, Ле то пис Ма ти це срп ске, год. 
103, књ. 322, св. 1, ок то бар 1929, 33–42.
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Цр њан ског ко је био глав ни уред ник Књи жев ног Ју га. Али је ис
ко ри стио при ли ку и да про го во ри о суд би ни Књи жев ног Ју га. Ка же 
да се ма ло ко ја ре ви ја ро ди ла под та ко те шким окол но сти ма као 
Књи жев ни Југ. И он, као и Ка ша нин, ис ти че Бол ни цу ми ло срд них 
се ста ра, ко ја је би ла пу на „про го ње них омла ди на ца, по ли ти ча ра 
и књи жев ни ка”.15

Иде ја о по кре та њу за јед нич ког ју го сло вен ског књи жев ног 
ча со пи са за че ла се још пре ра та (1913) у јед ној сло ве нач кој ре ви ји, 
а ту Бар ту ло ви ће ву иде ју обе руч ке је при хва тио Бран ко Ма шић. 
(„Ма шић је иде ју при хва тио не са мо са за но сом, не го и спрем но
шћу да је ма те ри јал но оства ри”.)

Ад ми ни стра тив ни део оба вљао је сам Бран ко Ма шић, а Ни ко 
Бар ту ло вић је спре мао ре дак ци ју. Са Ан дри ћем је про вео го то во 
го ди ну да на у ис тој ће ли ји, а Ан дрић је од пре по зна вао Вла ди ми
ра Ћо ро ви ћа. „Та ко нас ве зи ва ху у исти мах књи жев ност, за јед нич
ко стра да ње, на ци о нал на иде о ло ги ја и ср дач но при ја тељ ство.” И 
да ље: „Ни ка да сло жни је и агил ни је ре дак ци је. Без и јед ног спо ра, 
без и јед не ин три ге.” Ни ко Бар ту ло вић, чо век са мо ра, сам по че так 
из ла же ња ре ви је 1. ја ну а ра 1918. го ди не по ја ча ва сли ком из за ви
ча ја: „па се ба ци ли на пу чи ну”.16 

Од зив пу бли ке је био из ван ре дан. Пр ви број је штам пан у 
4.000 при ме ра ка, а дру ги је већ био у ти ра жу од 5.000 при ме ра ка. 
Раз лог те чи та но сти, по Бар ту ло ви ћу, био је „на ци о на лан, али исто 
то ли ко и ли те ра ран”. (Уз гред, Југ је био кра ти ца од Ју го сла ви ја; 
оту да ово Југ пи ше мо ве ли ким по чет ним сло вом, у стра ху да се 
не огре ши мо о ту иде ју мла дих љу ди.)

Го во ри Бар ту ло вић и о ћи ри ли ци. „Са ма књи га штам па на 
ћи ри ли цом би ла је у мно гим слу ча је ви ма раз лог за ве ша ла. Књи
жев ни Југ ју је увео – баш у пр кос!” (Опет уз гред, ко нач ни про грам 
Књи жев ног Ју га био је Скер ли ћев про грам – ла ти ни ца и екав шти на, 
ме ђу тим у рат ним окол но сти ма про го ње на ћи ри ли ца је зна чи ла 
и про го ње ну на ци ју и за то је ис ти чу.)

Скре ће Бар ту ло вић па жњу и на те шко ће на ко је су на и ла зи ли. 
По ред ма те ри јал них те шко ћа (иза њих не сто ји ни ко – мо ра ли су 
све да на ба ве са ми: од при стој них ка пу та па до пе ра и сто ли це), 
ту су и по ли тич ке те шко ће. Власт их све вре ме има на оку. Пре ти 

15 Ле ка ри Бол ни це ми ло срд них се ста ра ис по љи ли су не ви ђе ну хра брост!
16 Али као да ни шта не мо же да про ђе без не ке пе ге. Ми лан Ка ша нин у 

пи сму Све ти сла ву Ма ри ћу, по ма ло за го нент но, пи ше: „По кре тач Књи жев ног 
Ју га је Ни ко Бар ту ло вић, Дал ма ти нац. Ње гов по сту пак ка ко је по кре нуо лист 
не сви ђа ми се. Ја сам од оних пр вих де сет ко ји су још ле тос зна ли за по кре та ње 
тог ли ста, јер је он био са мном за јед но у бол ни ци, кад се вра тио из за тво ра.” 
Упу ћу јем чи та о це на фу сно ту бр. 5.
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им и из гон из За гре ба. Уз гред, го во ри то Вла ди мир Ћо ро вић у ин
тер вјуу за Иде је: њи хо ву ре дак ци ју су у ша ли на зи ва ли – Ре дак
ци ја код че ти ри вој на бе гун ца.17

Уз при чу о по чет ку Књи жев ног Ју га ну жно је ре ћи и не ко ли
ко ре чи о га ше њу... И опет се спо рим са Не на дом Љу бин ко ви ћем. 
За пи сао је: „У пр вој го ди ни ми ра ис по љио је идеј ну не моћ да пре
жи ви крај ра та.” А раз лог је ви ше не го очи гле дан и ре че ни ца ко ју 
ћу на пи са ти уи сти ну ни је па три от ска. Јер ни је реч о сла бље њу или 
ја ча њу ју го сло вен ске (или би ло ко је) иде је, већ је у пи та њу про ста 
чи ње ни ца да по шта Ау стро у гар ске мо нар хи је бо ље функ ци о ни ше 
у по след њој го ди ни ра та не го по шта Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и 
Сло ве на ца у пр вој го ди ни ми ра. И то ме се не ма шта до да ти: сем 
по да тка да је дуг остао Бран ку Ма ши ћу!18

Вра ти ће мо се још Бар ту ло ви ћу, а са да ће мо се за др жа ти на 
ре дов но сти из ла же ња Књи жев ног Ју га.

Оче ки ва ти да Књи жев ни Југ из ла зи ре дов но – два пу та ме сеч
но – по пут Срп ског књи жев ног гла сни ка пре ра та, на при мер – у 
по след њој го ди ни ра та и пр вој го ди ни ми ра – илу зор но је. При том 
оче ки ва ти да из ла зи у оном об ли ку у ко јем је при пре мљен за штам
пу, још је на ив ни је. На и ме, ни ти се та да зна да је 1918. го ди на по
след ња го ди на ра та, ни ти цен зо ри се де скр ште них ру ку. У сва ком 
слу ча ју, но ва иде ја ју го сло вен ства укљу чи ва ла је у ју жно сло вен

17 Ви де ти: „Ака де мик др Вла да Ћо ро вић го во ри чи та о ци ма Иде ја”, Иде је, 
бр. 11, од 17. ја ну а ра 1935, 2. (Уз гред, уме сто бро ја 11 на пр вом ли сту Иде ја гре
шком пи ше да је у пи та њу бр. 12.) 

18 Вла ди мир Ма шић, ро ђе ни брат Бран ка Ма ши ћа, у крат ком тек сту 
„Осни ва ње Књи жев ног Ју га” (За дар ска ре ви ја, год. XIV, ли пањ 1965, бр. 3, 
230–231) до но си пре ци зне по дат ке о бро ју прет плат ни ка – 3617. Кон ку рент ски 
Са вре ме ник у том тре нут ку ни је имао ви ше од хи ља ду прет плат ни ка. Оно што 
је за ни мљи во је да су се на Књи жев ни Југ „прет пла ћи ва ли и мно ги ка то лич ки 
све ће ни ци и бо го сло ви је”, а „па да у очи ве лик број му сли ма на ме ђу прет плат
ни ци ма”. (Са чу вао је Вла ди мир Ма шић књи жи цу с име ни ма прет плат ни ка – ме
ђу тим, до ма ћи ца ку ће је ли сто ве до 1570 прет плат ни ка ис ко ри сти ла за пот па лу 
ва тре!)

Прет пла та је по кри ва ла тро шко ве штам пе и ад ми ни стра ци је, а при ход од 
књи га је пред ста вљао чи сту до бит. По ми ње и књи ге ко је су штам па ли: Вој но
ви ћев Im pe ra trix, Ан дри ћев Ex Pon to, Шан ти ће ве пе сме и ау то би о гра фи ју Вла ха 
Бу ков ца. (Но, не би тре ба ло за бо ра ви ти ни оне књи жи це ко је по ми ње Ни ко Бар
ту ло вић: ро ман Без сре ће [Пре сре ће, М. Н.] Ми ли це Јан ко вић, па Ка лен дар Књи
жев ног Ју га, као и Ал ма нах Књи жев ног Ју га. Но, по ми ње Бар ту ло вић и Наш 
ма ли реч ник за раз у ме ва ње сло ве нач ких при ло га, ко ји је упра во раз гра бљен! А 
из да ли су и Абе це дар ке за уче ње ћи ри ли це.) И ис пи су је оп ту жу ју ћу ре че ни цу 
Вла ди мир Ма шић на кра ју тек ста. Дуг од 100.000 кру на пао је на „сла ба ле ђа 
мог пок. бра та Бран ка, ко ји је фун ги рао као вла сник, док су оста ли чла но ви 
ре дак ци је, од лич но се пла си рав ши у но вој др жа ви на ви со ким по ло жа ји ма, 
бр зо за бо ра ви ли на бо ем ско до ба и за јед нич ко оску де ва ње за ври је ме ра та”.

Но, про пу сти ли смо кључ ну ствар: по шта но ве др жа ве је бу квал но про гу
та ла 10.000 при ме ра ка Ка лен да ра Књи жев ног Ју га!
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ску за јед ни цу и Ср би ју – а не са мо ју жне Сло ве не у окви ру Ау стро
у гар ске. (О то ме ви ше пи ше Не над Љу бин ко вић, не срећ но чи та
ју ћи Књи жев ни Југ као по ли тич ку ре ви ју.)

У пр вој књи зи, ко ја об у хва та пр ву по ло ви ну 1918. го ди не, има
мо сле де ће дво бро је: 2 и 4 (на кра ју тог дво бро ја уред ни штво се 
из ви ња ва „го спо ди чи та о ци ма” – у пи та њу је штрајк штам пар ских 
рад ни ка); 8 и 9, по том 10 и 11 – са укуп но 472 стра не.

У дру гој књи зи, ко ја об у хва та дру гу по ло ви ну 1918. го ди не, 
има мо је дан дво број (1–2) и је дан тро број (10–12). Укуп но 448 стра
ни ца.

Тре ћа књи га има 536 стра на, и јед на ко се му чи са ре дов ним 
из ла же њем. Са да смо у 1919, пр вој го ди ни ми ра, а ова књи га обу
хва та пе ри од од 1. ја ну а ра до 16. ју на. Има мо сле де ће дво бро је: 
2–3, 9–10 и 11–12.

Ни че твр та књи га, ко ја об у хва та дру гу по ло ви ну 1919. го ди
не, ни је би ла бо ље сре ће са уред но шћу из ла же ња. Дво бро ји су: 
2–3, 4–5, и он да 1. де цем бра бро је ви од 19 до 24 (а за пра во 7–12) 
– шест бро је ва у јед ној све сци. Та књи га, че твр та, има ла је са мо 
два нор мал на бро ја: пр ви и ше сти. Књи жев ни Југ се та да по ја вио 
на укуп но 380 стра на.

Штам пан је, то смо већ ре кли, ла ти ни цом и ћи ри ли цом, и по
ред је зи ка Ср ба и Хр ва та, и на сло ве нач ком је зи ку. Укр шта ли су 
се срп ски пи сци са ла ти ни цом и хр ват ски са ћи ри ли цом. (Не увек 
и не до след но, али Шан ти ћа, на при мер, штам па ју ла ти ни цом, а 
Кр ле жу ћи ри ли цом.) Уз гред, ћи ри ли ца је та да на те ри то ри ји Ау стро
у гар ске би ла за бра ње на и оту да се – иа ко се уред ни штво Књи жев
ног Ју га за ла же за ла ти ни цу – Књи жев ни Југ штам па и ћи ри ли цом. 
Ле по је Ни ко Бар ту ло вић под ву као тај вид про те ста.

Да кле, тај по ку шај да се ре ви ја ре дов но по ја вљу је био је осу ђен 
на не у спех. Али и те две го ди не из ла же ња су под виг. И то под виг 
мла дих љу ди.

То што је би ло ви ше бро је ва у јед ној све сци до ве ло је до то га 
да има ма ње увод них чла на ка.19 А те увод не члан ке пот пи су ју најче
шће уред ни ци – ма да ово „нај че шће” от кри ва да ни су са мо уред
ни ци пи са ли увод ни ке. Пр ви увод ни текст – „За да ци вре ме на” – 
пот пи су је Ни ко Бар ту ло вић. Не ко ли ко Бар ту ло ви ће вих не пре тен
ци о зних ре че ни ца пре ци зно опи су ју и та да шњи тре ну так и бу ду ће 
за дат ке: „Ако упо зна мо јед не с дру ги ма, по пу ла ри зи ра мо сло вен
ске пи сце ме ђу Хр ва ти ма и Ср би ма и обрат но; ако при вик не мо на шу 

19 Не ка ов де „увод ник” бу де схва ћен као текст ко ји се на ла зи на по чет ку 
сва ког бро ја. Ма да, ја сно је, ни је сва ки текст ко ји је на по чет ку пи сан као увод
ник! Али то што је на пр вом ме сту већ има сво ју спе ци фич ну те жи ну.
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пу бли ку да за и ста гле да на на шу књи жев ност као јед ну: – све ће 
то би ти ве ли ко дје ло”. За да так је ја сан, а от кри ва нам Бар ту ло вић 
и оно што не при ја те љи ни су зна ли – а то је ве ли ко ме ђу соб но не
по зна ва ње Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца: 

Јер сре ћа да не при ја те љи ни је су упу ће ни у на ше при ли ке, а да 
не, – ка ко би сја јан ар гу мент има ли про ти на шем на род ном је дин
ству, кад би по ка зи ва ли Евро пи, да је Цан кар За гре бу ту ђи од Ро да
Ро де, те да се још уви јек иде ја ју го сло вен ске ре ви је, код нас др жи 
уто пи јом.

Све то Бар ту ло вић ис пи су је са мо као „по ти цај”, ни ка ко као 
про грам или обе ћа ње...

У дру гом бро ју увод ник пи ше Иво Вој но вић, по том је пи сац 
увод ни ка Вла ди мир Ћо ро вић; ту је и Ва са Ста јић (под псе у до ни мом 
„за то че ник”)... Као увод ник по ја вљу је се и пе сма Алек се Шан ти ћа 
(штам па на ла ти ни цом); па се опет као пи сац увод ни ка по ја вљу је 
Ни ко Бар ту ло вић. Рас пра вља ју ћи о кул тур ном је дин ству и Сло вен
ци ма, ис пи су је ре че ни цу ко ја уи сти ну при па да по ли ти ци: 

Да нас, ни ко ком пе тен тан, ни ко ко за и ста тре зно, пра вед но и 
искре но ју го сло вен ски ми сли, ни ти тра жи ни ти сме да тра жи од 
Сло ве на ца ни ка кве жр тве, ко ју не би у исти час од се бе тра жио.

Ре ђа ће се да ље као увод ни ча ри: Ан тон Ло бо да, Адолф Чер ни 
и Ју рај Де ме тро вић. Пот пи си ва ће увод не тек сто ве и Ту го мир Ала
упо вић, Вла ди мир Ћо ро вић, Ва тро слав Ја гић; ту је и Бран ко Ма шић, 
по том Иво Ан дрић, па Ва са Ста јић, па опет Ни ко Бар ту ло вић, па 
Ан те Хи кец и опет Бар ту ло вић... И да се не за др жа ва мо ви ше на 
про стом ре ђа њу име на увод ни ча ра, по ме ни мо још са мо че ти ри 
увод на тек ста: Ни ко Бар ту ло вић пи ше дуг текст о Ива ну Цан ка ру; 
Иси до ра Се ку лић пи ше је дан од сво јих нај леп ших тек сто ва „На 
гроб Све то за ру Ћо ро ви ћу”; Ми ли ца Јан ко вић пи ше о Јо ва ну Скер
ли ћу по во дом пет го ди на од ње го ве смр ти; а Иво Ан дрић ће се још 
јед ном на ћи као увод ни чар: пи ше текст о Вол ту Вит ме ну по во дом 
сто го ди на од Вит ме но ве смр ти...

Да кле, по на вља мо, од уред ни ка не ма Ан то на Но ва ча на и не ма 
Ми ло ша Цр њан ског на по чет ку ча со пи са. А у увод ним члан ци ма 
по ли ти ке је два да има – а тра же ње кул тур ног је дин ства не мо же 
се чи та ти у кљу чу по ли ти ке, јер нас то ни ку да не би од ве ло.

Али о жи во ту јед ног ча со пи са по не кад нам ви ше го во ре бе ле
шке на кра ју сва ког бро ја не го ли увод ни члан ци. У бе ле шка ма се 
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на ла зи оно сит но, при вид но спо ред но, не ва жно, оно што се оста вља 
за крај... Оно што се штам па сит ни јим сло ви ма...20

За бе ле же на је, на при мер, про сла ва Ива Вој но ви ћа; све ча на 
пред ста ва, про слов, на род ни дар. „Про сла ва Вој но ви ће ва би ла је 
ујед но и ве ли чан стве на ма ни фе ста ци ја на ше на род не ми сли.” По
ми њу се и при ват ни ју би ле ји, ко ји су про шли не за па же но: Ан те 
Тре сић Па ви чић је сла вио пе де сет го ди на; Вла ди мир На зор сла ви 
два де сет и пет го ди на ства ра ња, а Ми хо вил Ни ко лић два де сет 
го ди на.

Но, ин те ре сант но је и да ће се за бе ле жи ти ак тив ност Про лет
њег са ло на. У пи та њу је Дру штво мла дих умет ни ка – оно што ће 
у Бе о гра ду, по сле Пр вог свет ског ра та, би ти Гру па умет ни ка.

Од Уред ни штва има мо ин фор ма ци ју да су се срп ски пи сци 
у ве ли ком бро ју ода зва ли, а „др Вла ди мир Ћо ро вић сту пио је у 
на шу ре дак ци ју да во ди бри гу о срп ским при ло зи ма”. Сло ве нач ки 
пи сци су обе ћа ли са рад њу, али њи хо ви при ло зи још ни су сти гли – 
бри гу о тој са рад њи пре у зео је др Ј. А. Гло нар.21 А ту је и бе ле шка 
да ћи ри ли ца ни је мо гла да бу де за сту пље на као ла ти ни ца, јер 
ти ска ра не ма то ли ко ћи ри ли це на рас по ла га њу...

И у сле де ћим бро је ви ма бе ле шке уно се жи вост у ча со пис: 
бе ле же се про сла ве, пра те се ак тив но сти Про лет њег са ло на; из
ве шта ва се о књи га ма ко је су у штам пи... Уре ди штво се из ви ња ва 
чи та о ци ма што се лист ни је по ја вио на вре ме – у пи та њу је штрајк 
у штам па ри ји... Бе ле же се, би бли о граф ски, и но ве књи ге...

Од дво бро ја 3 и 4 по чи њу да се при ка зу ју ча со пи си и књи ге 
у овој ру бри ци. При ка зан је, на при мер, књи жев ни лист Из ло жба, 
ко ји уре ђу је М. Пе тро вић, а ко ји из ла зи у Вр шцу... Ци ти ра ћу са мо 
јед ну ре че ни цу: 

За ни мљив са мо по да ту му сво је по ја ве, лист зна чи је дан огро
ман на за дак пре ма на шој књи жев но сти 1914. го ди не, где су обич ни 
но ви нар ски под ли сци има ли ви ше и леп шег књи жев ног схва та ња 
и где су сви по кра јин ски ли сто ви ста ли не срав њи во из над нај бо љег 
што је да то у оглед ном пр вом бро ју овог ча со пи са.22

20 Не бе ле жим пре ци зне би бли о граф ске по дат ке о то ме где се ко ја бе ле
шка по ја ви ла. Чи там ча со пис ре дом и тра жим ва жне и за ни мљи ве бе ле шке – уз 
по не ку пи кант ну... (Грех на мо ју ду шу.)

21 У пи та њу је био др Јо жа Гло нар (1885–1946), исто ри чар књи жев но сти, 
пре во ди лац, лек си ко граф, али, што је ин те ре сант но, и „пи сац ве хе мент них 
књи жев них кри ти ка”. Био је са рад ник Књи жев ног Ју га, али је бри гу о са рад њи 
сло ве нач ких пи са ца пре у зео Ан тон Но ва чан.

22 Као што ви ди мо при мед ба се од но си са мо на „књи жев на схва та ња”, за 
раз ли ку од при мед би Гла са СХС, ко ји Из ло жбу на па да ју, јер је штам па на ћи
ри ли цом, те што је, по њи ма, ис кљу чи во срп ски лист... Ви ше о Из ло жби у 
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Ле па је и вест да су уред ни ци текст Си ме Ма та ву ља „Жен ске 
гла ве у Гор ском ви јен цу” до би ли од Ми ла на Са ви ћа. (Уз гред, од
ла зак у про шлост – нај че шће из пе ра Ми ла на Са ви ћа и Све то за ра 
Ћо ро ви ћа, уи сти ну де лу је као осве же ње.)

И опет вест о штрај ку штам пар ских рад ни ка!
Али – до но се се и ве сти о цен зу ри: „Пр ву књи гу на ших еди

ци ја Im pe ra trix од Ива Вој но ви ћа за са да не мо же мо из да ти, јер ју 
је за пле ни ла цен зу ра.” Дра го це ни су и пла но ви ко је Књи жев ни Југ 
на ја вљу је: при пре ма ју пе сме Алек се Шан ти ћа (штам па не и не штам
па не); за тим Зи да ње Ска дра, дра му Мир ка Ко ро ли је; сту ди је и 
есе је Вла ди ми ра Ћо ро ви ћа; По бра тим ске да ро ве и драм ску при чу 
Ђу ре Ди мо ви ћа; По греб Ла за ра Шко ри ћа – ро ман Бран ка Ма ши ћа; 
збир ку при по ве да ка Ни ке Бар ту ло ви ћа; пе сме Иве Ан дри ћа.

У Бе ле шка ма има мо и књи жев ну кри ти ку у не ко ли ко ре да ка. 
О пе сма ма Сти је па Ор ло ва из Вр шца не пот пи са ни ау тор пи ше: 
„Јед на збир ка рђа вих по чет нич ких сти хо ва, не са вре ме них и не
уку сних, без ијед не осо би не леп ше еру ди ци је.”

Бе ле же се по ја ве но вих ли сто ва; до но се се ве сти о рас пи са ним 
кон кур си ма; ис пра вља ју се гре шке из прет ход них бро је ва; на ја
вљу ју се про сла ве (до но се се и про гра ми)...

Опет иду ис прав ке – про грам про сла ве сто го ди шњи це ро ђе ња 
Пе тра Пре ра до ви ћа ни је мо гао би ти оства рен, јер су вла сти за бра
ни ле не ке тач ке про гра ма... Пи ше се о но во по кре ну тим еди ци ја ма; 
до но си се вест да је „на клад ник Ђ. Ђур ђе вић” [Иса Ђур ђе вић, М. Н.] 
из Са ра је ва пре у зео од књи жа ре Па хер и Ки сић из Мо ста ра „Ма лу 
би бли о те ку”...

За пра во, бе ле шке нам и нај ви ше го во ре о вре ме ну у ко јем 
жи ви Књи жев ни Југ. Из ве шта ји о скуп шти на ма ра зних удру же ња; 
вест да је уред ник Књи жев ног Ју га од дру гог по лу го ди шта по стао 
Ан тон Но ва чан, да је пре у зео уре ђи ва ње „сло вен ских при ло га”... 
Али у бе ле шка ма има мо и оно што је чи шће ње те ре на за но ву („по
сле рат ну”) књи жев ност: на и ме, и ка да су бе ле шке из у зет но крат ке, 
увек се књи га о ко јој се пи ше – вред ну је!

збор ни ку Ба нат ска пе ри о ди ка XIX и XX ве ка, Бе о град 1995. (Адри ја на Мар че тић, 
„Вр шач ка Из ло жба (1918), 197–200.) Кад већ по ми њем Глас СХС уз Књи жев ни 
Југ: док у пи сми ма пи ше о Књи жев ном Ју гу, Ка ша нин ка же да се осни ва „нов 
књи жев ни лист”, а кад се по кре ће Глас Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца бе ле жи да се 
осни ва „ве ли ки по ли тич ки лист”. То се на при ме ру при ка за вр шач ке Из ло жбе 
ја сно ви ди. (Оту да би у, ина че вре дан, текст о Из ло жби тре ба ло уне ти ма лу ко
рек ци ју: на па ди Књи жев ног Ју га ни су би ли „слич но ин то ни ра ни” као на па ди 
Гла са СХС.)

Уз гред, и Књи жев ни Југ је био на па дан. На па де Са вре ме ни ка сми ре но су 
од би ја ли, а упор не на па де за гре бач ког Ју ри ша, пре ци зни је Ан ту на Бран ка Ши
ми ћа – ни су ни кон ста то ва ли!
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За бе ле же но је и да су две ста ре пе сме Ла зе Ко сти ћа уред ни ци 
до би ли од Ми ла на Са ви ћа. Ру бри ка би бли о граф ски за бе ле же них 
но вих књи га све је обим ни ја.

Има по не кад и на го ве шта ја по ле ми ке: у бро ју 9 пи ше, по во дом 
члан ка др Пе тра Ко лен ди ћа о Пал мо ти ће вој Ал чи ни, да је др Ми
ли вој Стој шић у док тор ској те зи об ра дио ту исту те му! На рав но, 
то је ја вио сам Ми ли вој Стој шић.

Уред ни штво на ја вљу је и да ће у јед ном од иду ћих бро је ва ве ћу 
па жњу по све ти ти пре во ди ма. До но се се и по не кад нео бич ни де та
љи. На при мер, из Из ве шта ја Књи жев ног оде ље ња Ма ти це срп ске: 
„Но во по ста вље ни би бли о те кар Ми ле та Јак шић, из ве шта ва да је 
још спре чен до ћи на ду жност и мо ли да се још ма ло при че ка.” (Вест 
ко ја као да је сти гла са дру ге пла не те.)

За бе ле же на је и по ја ва че шког пре во да Ан дри ће вог Ex Pon to. 
Но, по на вљам, књи жев на кри ти ка је у Бе ле шка ма су ро ва; та ко М. Ц. 
пи ше о књи зи Ста ној ка Ди ми три је ви ћа Срп ска зве зда: „До бро на
ме ран би ти ни је до ста. И ако су ове при че по све ће не срп ској вој сци, 
оне су ипак јеф ти ни, па ла нач ки фељ то ни.” А о књи зи До мо ви на 
Сај фу ди на Ху се и на ги ћа до слов це пи ше: „Јер ово ни је ло ша књи га, 
већ не што мно го го ре га...”

На кра ју пр вог бро ја че твр те књи ге из Уред ни штва сти же вест: 
„Госп. Ми лош Цр њан ски сту пио је у на шу ре дак ци ју као стал ни 
члан са се ди штем у Бе о гра ду.”

У сле де ћој све сци бе ле жи се и вест о књи жев ним хо но ра ри ма: 
у пи та њу је озбиљ на по ви ши ца.23

На ја вљу је се и кон грес ју го сло вен ских књи жев ни ка у ор га
ни за ци ји Дру штва хр ват ских књи жев ни ка.

Вест је и да је Im pe ra trix Ива Вој но ви ћа ко нач но угле дао све
тлост да на у из да њу Књи жев ног Ју га и ука зу је се на гре шке ко је су 
се по ја ви ле. А Бран ко Ма шић (пот пи сан ини ци ја ли ма) при ка зао 
је – из ра зи то не га тив но – књи гу Ан дри је Мил чи но ви ћа Ма ли љу ди.

Са да већ има мо ви ше по ми ња ња но вих књи га – по ја вљу је се 
но ва Ан дри ће ва књи га у на кла ди Да на – Пут Али је Ђер зе ле за. А као 

23 Иво Ан дрић има, ка ко сам ка же, „пла ти цу” од 500 кру на. (За об ја вље не 
тек сто ве до би ја по се бан хо но рар.) У исто вре ме, у Бе о гра ду, Бо ри сав Стан ко вић 
до би ја ме сеч но у Бе о град ским но ви на ма 150 кру на (ма да же ни ка же да до би ја 80). 
Али вра ти мо се у За греб. Ми лан Ка ша нин има сти пен ди ју од 120 кру на, што је 
је два до вољ но за стан, али има и хо но ра ре за свој књи жев ни рад. Дру штво хр ват
ских књи жев ни ка рас пи су је на гра ду за нај бо љи ро ман, а на гра да је 5000 кру на. 
На про сла ви ју би ле ја Иве Вој но ви ћа сла вље ник је до био на род ни дар у ви си ни 
100.000 кру на. Це на књи га је од јед не до триче ти ри кру не... Ка да је про пао 
Књи жев ни Југ, то смо већ ре кли, оста вио је дуг у ви си ни од 100.000 кру на. 

Мо жда је ово не по тре бан де таљ, али ка да је Вла ди мир На зор ре дак ци ји 
по слао пе сму „Мо ли тва” – по ред ре дов ног хо но ра ра по сла ли су му и 100 кру на 
на гра де. (По да так ко ји ду гу је мо Вла ди ми ру Ма ши ћу.)
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но ве књи ге по ми њу се и књи ге Иси до ре Се ку лић (чак две), Бо жи
да ра Пу ри ћа, Ми ли це Јан ко вић и Ми ло ша Цр њан ског.

Све у све му, ово чи та ње бе ле жа ка, ма кар и ова ко по ди ја го
на ли, по ка зу је још јед ном од су ство по ли тич ких те ма... Пред на ма 
је нај пре ле то пис кул тур ног жи во та...

По себ но, ви зу ел но, или на сло вом, ру бри ке у Књи жев ном 
Ју гу ни су из дво је не. Је ди но су – то смо већ ис та кли – на сло вом и 
сит ни јим сло ви ма ис так ну те ру бри ке Пре глед и Бе ле шке.

Ме ђу тим, у са мом Са др жа ју, штам па ном на по чет ку сва ке од 
че ти ри књи ге, под вла че се по себ не ру бри ке. У пр вој књи зи су то: 
Пе сме у сти ху и про зи, При по вет ке и дра ме, Члан ци, Пре глед, Ка
за ли ште и му зи ка, Бе ле шке и Умет нич ки при ло зи.

У дру гој књи зи су ру бри ке не знат но из ме ње не. У дру гој ру
бри ци има мо са мо При по вет ке, уве де на је но ва, са да пе та ру бри ка 
и са мо у овој књи зи – Ан ке та о сло бо ди; у ше стој је са мо Ка за ли
ште (без му зи ке). Ру бри ка у ко јој су по пи са ни Умет нич ки при ло зи 
ви ше се не ће по ја вљи ва ти.

И у тре ћој књи зи има сит них из ме на у рас по ре ду гра ђе. Дру
гу це ли ну чи не При по вет ке и цр ти це; че твр та ру бри ка ви ше ни је 
Пре глед, већ Књи жев ни пре глед; са да је пе та ру бри ка Ка за ли ште 
и умет ност, а ше сту ру бри ку чи не Бе ле шке и чи ту ље.

У че твр тој књи зи ру бри ке као да су се ко нач но ис кри ста ли са
ле и раз ли ку је мо пет ру бри ка: Пе сме у сти ху и про зи, При по вет ке 
и цр ти це, Члан ци, Књи жев ни пре глед и Бе ле шке.

Да кле, већ са мим из два ја њем ру бри ка ви ше је не го ја сно да 
оно књи жев но у на сло ву ча со пи са има сво је пу но оправ да ње. Чак 
су и члан ци – је ди ни про стор у ко јем мо же мо оче ки ва ти про стор 
по ли ти ке – у ве ћи ни слу ча је ва окре ну ти књи жев но сти. Исти на, 
про мак не по не што ве за но за по ли ти ку и у књи жев ној кри ти ци, 
или пак у бе ле шка ма. Но, то је, уи сти ну, за не мар љи во. Ово је, по 
све му, кон цеп ци ја књи жев ног ча со пи са. Чак и она ру бри ка у дру
гој књи зи – у ко јој су да ти од го во ри на Ан ке ту о сло бо ди – до брим 
де лом при па да књи жев но сти.

(Ако се упо ре де ру бри ке у Срп ском књи жев ном гла сни ку и 
Књи жев ном Ју гу – ви де ће се да Срп ски књи жев ни гла сник има 
ви ше ру бри ка: раз ли ка ко ја по сто ји, а да је ла ко при мет на, је сте 
што су пре ве де на де ла има ла по себ ну ру бри ку. А по себ ну ру бри ку 
има ла је и по ли ти ка: ру бри ка се зва ла По ли тич ки пре глед.)

Оп шти ути сак ко ји се на ме ће по сле чи та ња Књи жев ног Ју га 
је сте осе ћај да ово гла си ло има по ја ча ну же љу да уче ству је у књи
жев ном жи во ту, да се пла ши да му не што не про мак не... Под се ћа 
по то ме Књи жев ни Југ на Срп ски књи жев ни гла сник – и не са мо 
по то ме. И као што Срп ски књи жев ни гла сник ни је имао мно го 
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вре ме на за те мат ске бро је ве, не ма га мно го ни Књи жев ни Југ. Па 
ипак, мо же мо из дво ји ти је дан чист те мат ски број и не ко ли ко по
лу те мат ских.

Број 6 од 16. мар та 1918. го ди не у це ло сти је по све ћен Пе тру 
Пре ра до ви ћу. По сле то га има мо, услов но ре че но, по лу те ма те о 
Сил ви ју Стра хи ми ру Крањ че ви ћу, фра Ива ну Ју ки ћу, по том о Ива
ну Цан ка ру... Да кле, ис кљу чи во књи жев ни те ма ти. (Оно пак што 
је обе ле жи ло крај ра та је сте ан ке та о сло бо ди, ко ја не за у зи ма 
мно го про сто ра, али ко ја се про те гла у два бро ја – јер су већ по
штан ске при ли ке би ле та кве да су по је ди ни при ло зи ка сни ли.)

И до так ни мо се, ко нач но, књи жев не кри ти ке као кључ ног 
ар гу мен та у од бра ни књи жев но сти! 

Сви чла но ви уред ни штва пи шу књи жев ну кри ти ку и сви пи шу 
оштро. Бес ком про ми сно! (Не по сто ји број у ко јем не ко од уред ни
ка не пи ше књи жев ну кри ти ку.) Као при мер те бес ком про ми сно сти 
мо же мо по гле да ти оно што је о Вик то ру Ца ру Еми ну у Књи жев
ном Ју гу пи сао Ни ко Бар ту ло вић. Већ у пр вој књи зи, са ве ли ком 
же љом за раз у ме ва њем и пи сца и вре ме на у ко јем ства ра, ука зу ју ћи 
на не ра зу ме ва ње мла дих – Ни ко Бар ту ло вић го во ри о то ме да је 
Вик тор Цар Емин нео бич на по ја ва, да су му пр ви ра до ви би ли 
сла би, али да је на пре до вао као пи сац и да му је ро ман Иза пли ме 
„нај бо љи од свих што их је хр ват ска књи жев ност да ла у но ви је 
до ба”. Све то бе ле жи у при ка зу књи ге при по ве да ка Стар ци. Сме
њу ју се у том при ка зу по хва ле и по ку де. („Је зик је до ду ше у чи та вој 
књи зи при лич но слаб, али ипак бо љи не го у при ја шњим ње го вим 
де ли ма”.) Но, по след ња ре че ни ца овог при ка за као да пре те же у 
не кој ко нач ној, по зи тив ној оце ни. („По сле ове књи ге не стр пљи во 
че ка мо но ви ро ман Ца раЕми на...”)24

Ме ђу тим, у при ка зу упра во тог ро ма на (Под сум њом), ко ји је 
та ко не стр пљи во че као, Ни ко Бар ту ло вић не кри је ко ли ко се разо
ча рао! И од мах ука зу је на гре шку пи сца – оно што је „но ве ли стич ки 
пред мет” об ра дио је у ро ма ну. И уме сто два де сет стра на, он је то 
раз ву као на две сто ти не и де сет – „и тим је упро па стио и са др жај 
и сво ју умет ност и ’ро ман’”. Бе ле жи да ље Бар ту ло вић да би би ло 
уза луд но на бра ја ти дру ге не до стат ке „ка да се зна да су сви они 
ну жна по сле ди ца те мељ не по гре шке”.25

Да кле, Бар ту ло вић не ма ми ло сти пре ма Вик то ру Ца ру Еми ну, 
са рад ни ку Књи жев ног Ју га, већ кла си ку (ро ђен је 1870. го ди не), 
по бор ни ку на ци о нал ног осло бо ђе ња, чо ве ку ко ји је био про га њан... 

24 Н. Бар ту ло вић, „Вик тор ЦарЕмин: Стар ци, За греб, 1917.”, књ. I, бр. 2, 
84–85.

25 Н. Бар ту ло вић, „Вик тор ЦарЕмин: Под сум њом, За греб, 1918.”, књ. IV, 
бр. 2–3, 119–121.
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Да ли је то у до слу ху – или у су прот но сти – са оним што ка же 
Не над Љу бин ко вић, да је Књи жев ни Југ сва ким сво јим при ло гом 
по ли тич ка ре ви ја? („Књи жев ни Југ се бо ри про тив хаб збур шке 
мо нар хи је свим сред стви ма, ру бри ка ма у це ли ни и го то во сва ким, 
па и нај сит ни јим при ло гом.”)

Књи жев ни Југ се нај пре бо ри про тив сла бе ли те ра ту ре! Мо
жда би се мо гао из ву ћи и за јед нич ки име ни тељ свих тих књи жев
них кри ти ка са не га тив ним су дом: ука зу је се на лош је зик, по себ но 
се око мљу ју на фељ то ни зам у ли те ра ту ри, под вла чи се не у кус...

Не ће мо се ви ше за др жа ва ти на књи жев ној кри ти ци Ни ка Бар
ту ло ви ћа. Кри ти ку пи шу и Вла ди мир Ћо ро вић, Бран ко Ма шић, 
Ан тон Но ва чан, те Ми лош Цр њан ски, и не са мо они. Ту, у Књи жев
ном Ју гу, Цр њан ски об ја вљу је свој пр ви кри тич ки текст. Исти на, не 
у ру бри ци Књи жев ни пре глед, и не од мах ка да га је по слао ре дак
ци ји (док још ни је члан ре дак ци је). У том тек сту (пи сао је о Ан дри
ћу) сав је Цр њан ски: ту је и тра же ње ду ше, и за че ци су ма тра и зма, 
и про ти вље ње кул ту хе ро и зма и по бе де, те по че так кул та мај ке...26 

Ме ђу тим, да ле ко је ин те ре сант ни је ви де ти нај ва жни јег књи
жев ног кри ти ча ра Књи жев ног Ју га. Али то ме је по тре бан ма ли увод.

У из у зет ној књи зи Мла ди Цр њан ски, Не дељ ко Је шић пра ви 
је дан пре вид.27 На и ме, об ја шња ва ју ћи од нос из ме ђу Цр њан ског и 
Ан дри ћа, пра те ћи све ни јан се тог од но са, Је шић по ку ша ва да об ја
сни због че га Ан дрић ни ка да ни је при ка зао ни јед ну књи гу Ми ло ша 
Цр њан ског. И до ла зи до нео че ки ва ног за кључ ка – нео че ки ва ног 
по сле чи та ња Књи жев ног Ју га. Да кле, Је шић за кљу чу је: „Раз лог је 
сва ка ко био тај што он из прин ци па ни је хтео да пи ше кри ти ке, тј. 
да јав но оце њу је ту ђа де ла...” Да ље, иа ко је обе ћао да ће на пи са ти 
пред го вор књи зи Ми ло ша Цр њан ског При че о му шком, Ан дрић 
то ни је учи нио: „Но, Ан дрић то – ваљ да опет из прин ци па – ни је 
при хва тио...” У истом тек сту, да ље, пи ше Не дељ ко Је шић: „Уз то, 
кру то се др жао сво га прин ци па да не пи ше кри ти ке (ма да у ово ме 
ни је био до сле дан).”

Са да се вра ћа мо Књи жев ном Ју гу. Иво Ан дрић је у Књи жев
ном Ју гу уред ник (за ду жен је за по е зи ју, али ви ди мо из ње го ве пре
пи ске да је по ље ње го вог уред нич ког ра да би ло и ши ре), по том је и 
пре во ди лац, са ра ђу је и као про зни пи сац и пе сник; али је Ан дрић 
у Књи жев ном Ју гу нај пре књи жев ни кри ти чар! Те за пот пу но су
прот на оној ко ју из но си Не дељ ко Је шић!

Због че га се то од мах не ви ди?

26 Ми лош Цр њан ски, „Иво Ан дрић: Ex Pon to”, књ. III, бр. 8, 361–367.
27 Не дељ ко Је шић, Мла ди Цр њан ски, На род на књи га – Ал фа, Бе о град 2004. 

(Ви де ти по гла вље: „Нео ду же ни дуг мла дог Ан дри ћа Цр њан ском”, 243–248.)
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Пр во, има мо ка сног Ан дри ћа, ко ји је оли че ње ме ре, так тич но
сти, го спод ства... И тај Ан дрић за кла ња мла дог Ан дри ћа. А мла ди 
Ан дрић је био, по ре чи ма Цр њан ског „цр њи, бол ни јег осме ха и 
не ми ло срд ни ји пре ма не прав ди”. Да ље, оно што још кри је књи жев
ну кри ти ку Иве Ан дри ћа је сте то што се раз ли чи то пот пи си вао. 
По не кад се пот пи су је пу ним име ном, јед ном са мо ини ци ја ли ма, 
че шће псе у до ни мом RES, а не кад са мо сло вом R. А има у тре ћој 
књи зи је дан или два тек ста пот пи са на зна ком X.

Мо же мо са мо на га ђа ти због че га Ан дрић сво је кри тич ке тек
сто ве раз ли чи то пот пи су је. Да ли не ким тек сто ви ма при да је ва жност, 
па се пот пи су је пу ним име ном? Или је у пи та њу страх од цен зу ре, 
па ко ри сти псе у до ни ме?

Тек, Ан дрић као књи жев ни кри ти чар у Књи жев ном Ју гу по
ста је не за о би ла зан; јер, књи жев на кри ти ка Књи жев ном Ју гу да је 
бо ју, а тој кри ти ци бо ју да је Иво Ан дрић! Нај пре као па жљив чи
та лац и зна лац, а он да сво јим про ниц љи вим за па жа њи ма, те сво
јим од сеч ним и бес ком про ми сним су до ви ма.28 Упра во ће Ан дрић 
у јед ној од сво јих кри ти ка по ста ви ти и оно што је рат на ду жност 
пред на ше пи сце.

Нео би чан је Ан дрић и по ши ри ни ин те ре со ва ња – пи ше и о 
јед ној књи зи Мак си ма Гор ког, на при мер – ко ју је тек кра јем ХХ 
ве ка, код нас, из дво јио Пе тар Џа џић. Реч је о тек сто ви ма ко је је 
Мак сим Гор ки пи сао про тив Ле њи на и ре во лу ци је.

Али Ан дрић као књи жев ни кри ти чар нај пре пле ни сво јим по
зна ва њем оно га о че му пи ше. До вољ но је ви де ти шта пи ше о Си ми 
Пан ду ро ви ћу и ка ко пре ци зно одва ја вред ног Пан ду ро ви ћа од 
оног ко ји по ста је сам свој епи гон и ко ји се по на вља...

Ма да, не ка ми се опро сти овај скроз лич ни став, Ан дрић ме 
је из не на дио јед ном ус пут ном при мед бом, јед ном за мер ком ко ју 
је упу тио Ан ти Пе тра ви ћу, о то ме да ни је иза брао нај бо ље пе сме 
Ми ло ра да Ми тро ви ћа... По ред чу ве не и оп ште по зна те „Би ла јед
ном ру жа јед на”, Ан дрић по ми ње и нај бо љу пе сму Ми ло ра да Ми
тро ви ћа „Да ле ко, да ле ко...” (До ђе ми да је ци ти рам це лу!)

Али – да нај пре по пи ше мо све књи ге о ко ји ма је Ан дрић пи сао.
Под пу ним име ном, об ја вио је тек сто ве о три ма књи га ма. Нај

пре, Кип ци и по пјев ке Дра гу ти на М. До мја ни ћа. (Ту је онај зах тев 

28 Већ пр ви ко мен тар Ан дри ће вих пр вих књи жев них кри ти ка је за ни мљив: 
„Зна чај но је за тог кри ти ча ра што су му ’оцје не’ вр ло крат ке, од мје ре не и је згро
ви те. Ве ли ка је кул ту ра нер во зна и зби та. Не рас по ла же вре ме ном, уму је бр зо 
и про су ђу је бр зо”. Пи сац те оце не је, нај ве ро ват ни је, Блаж Ју ри шић, уред ник 
за гре бач ког Пра ва ша. Ци ти ра но пре ма књи зи Жа не те Ђу кић Пе ри шић, Пи сац 
и при ча, Ака дем ска књи га, Но ви Сад 2012, 163. (Пре по ло вио сам ци тат – у пр вом 
де лу је ау тор иро ни чан, па и ци ни чан, али у дру гом де лу је, нај пре, – пре ци зан!)
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књи жев ни ци ма: „По мо ме ми шље њу има ју на ши књи жев ни ци 
дан да нас са мо јед ну рат ну ду жност, а то је не пи са ти о ра ту”.) 
По том пи ше о књи зи Пи сма јед ног вој ни ка М. Ра ше ра (ту се по ја
ви ла ду ша као глав ни ју нак књи ге)... На кра ју су Око ва ни сло го ви 
Си ме Пан ду ро ви ћа.

Ини ци ја ли ма Ив. Ан. пот пи сан је текст о књи зи Er na Kri sten 
др То ме Ку ми чи ћа. („Ко се вр ста у ред хр ват ских при по вје да ча не 
сми је пи са ти је зи ком и сти лом ло ше уре ђи ва них за гре бач ких но
ви на.” И да ље по ми ње „ба нал ност и плит кост од ко јих се чо вје ку 
пр сти гр че”, а пи сца на зи ва „г. Не спрет ња ко вић”.)

Под псе у до ни мом RES пи ше о књи зи Ка ме на с ра ме на Ул
де ри ка До на ди ни ја. (Текст пи сан са стра хом шта ће да ље од пи сца 
би ти. Да нас зна мо да од го во ра на то пи та ње – не ма). Пи сао је и о 
књи зи Ан те Пе тра ви ћа Тре ће сту ди је и пор тре ти. (Ан дрић је ду
хо вит – ка же ка ко се раз ли чи ти пи сци у књи зи Ан те Пе тра ви ћа чу де 
от ку да су се на шли за јед но! Али ми ов де има мо и је дан Ан дри ћев 
ау то по е тич ки став: „Г. Пе тра вић је у сво јим су до ви ма не до зво ље но 
благ и ле же ран, па при том ре до ви то про ла зе до бро по е те, а ло ше 
по е зи ја”.) Да ље, у ње го вом ви до кру гу је и Ми ме Јо си па Ко со ра. 
(Це ни Ко со ра као пе сни ка, али ова дра ма је сла ба.) За тим Ан ри 
Бор до Отво ри очи. („Као код свих ро ма на са од ре ђе ном тен ден
ци јом осе ћа се и ов де из ве сна ис кон стру и са ност ли ца и до га ђа ја; 
пи сац не мо ра ли зи ра ре чи ма, али мо ра ли зи ра ре да њем до га ђа ја 
и рас пле том рад ње”.) Чак и текст, ко ји ни је књи жев на кри ти ка, а 
пот пи сан је псе у до ни мом RES за слу жу је да се на ђе у овом кон тек
сту: „Ак ци ја за по моћ на шим књи жев ни ци ма” (Ан дрић је вр ло млад 
по стао Ан дрић!) По том је ту, већ по ми ња ни, при каз књи ге Јед на 
го ди на ре во лу ци је Мак си ма Гор ког. (По на вљам ре че ни цу Цр њан
ског о то ме да је Ан дрић тих го ди на био „не ми ло срд ни ји пре ма 
не прав ди”.) О то ме Жа не та Ђу кић Пе ри шић пи ше са раз у ме ва њем 
у књи зи Пи сац и при ча. (Уз гред, у књи зи Ми ро сла ва Ка ра ул ца Ра ни 
Ан дрић, имам у ру ци дру го до пу ње но из да ње из 2003. го ди не, не ма 
по ме на о том тек сту Иве Ан дри ћа.)

При ка зао је Ан дрић Про све ту, Ал ма нах за 1918. го ди ну, по
том при ка зу је пост хум но об ја вље не Цар ске со не те Ми ло ша Ви
да ко ви ћа и Ко сов ске бо жу ре Дра го љу ба Ј. Фи ли по ви ћа. Са RES 
је пот пи сан и при каз књи ге Хер ма на Вен де ла Хајн рих Хај не, и 
ва жан текст о књи зи Пе ре Сли јеп че ви ћа (у Књи жев ном Ју гу пи ше 
„Слеп че ви ћа”) По мен Вла ди ми ру Га ћи но ви ћу. Ту се Ан дрић ви ди 
ого љен: „Са мо јед но до ба, по ме те но и не срећ но као што је на ше, 
мо гло је да пре ђе пре ко ова кве лич но сти и ова квог де ла.” Ту да ље 
го во ри да је Ју го сла ви ја је дан иде ал, ко ји је по треб но оства ри ти... 
Пре ко ју го сло вен ства се пу ту је ка чо ве чан ству... „И за то ова књи га, 
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мир на и ду бо ка тре ба да бу де што ви ше чи та на баш у ово до ба” 
Дра го цен Ан дри ћев текст о мр твом при ја те љу и не у мр лој иде ји. 
(„У ле пој Ју го сла ви ји уми ри ће се на ша не срећ на крв.”) То је ујед но 
и по след њи Ан дри ћев текст у Књи жев ном Ју гу.

Ка да су у пи та њу Ан дри ће ви тек сто ви пот пи са ни са мо са R 
ту смо на не си гур ном те ре ну. (Не ка ко ми то R зву чи и као ре дак
ци ја!) Пр ва сум ња се ја ви ла ка да је у тре ћој књи зи, по сле при ка за 
Ну ши ће вог ко ма да Ха џи Ло ја, пот пи са ног са R – („Овим ко ма дом 
пу ним па три о ти зма и пу шка ра ња мо гла би по зо ри шна упра ва мир
но да за вр ши свој ци клус на ци о нал нопа три от ских преми[ј]ера 
јер смо се за и ста већ до вољ но уве ри ли и о до бро на мер но сти по
зо ри шне упра ве и о сла бим ли те рар ним ква ли те та ма спо ме ну тих 
ко ма да.”) – усле дио текст ко ји се, бу квал но, на до ве зу је на тај текст 
о Ну ши ћу. „Дру га чи је сто ји ствар са Пе тра Ко чи ћа Ја зав цем пред 
су дом”. Али, тај дру ги текст је пот пи сан ма лим сло вом „– š –”.

Жа не та Ђу кић Пе ри шић је исто та ко не си гур на да ли би све 
тек сто ве пот пи са не са R тре ба ло при пи са ти Ан дри ћу.29 Ци ти ра ћу 
у це ло сти оно што пи ше Жа не та Ђу кић Пе ри шић. 

„Ан дри ћа као ау то ра три тек ста у Књи жев ном Ју гу то ком 
1919. го ди не (о Гор ком, Стринд бер гу и Хам су ну) са пот пи сом R 
при хва ти ла сам на осно ву по да та ка у би бли о гра фи ји Иво Ан дрић: 
би бли о гра фи ја де ла, пре во да, ли те ра ту ре, СА НУ, Бе о град 1974. 
Ме ђу тим, у Књи жев ном Ју гу то ком 1919. го ди не об ја вље но је још 
осам бе ле жа ка са пот пи сом R: о Ну ши ће вом Ха џи Ло ји, Вајл до вим 
при по вет ка ма, Бо ји ће вом Ка и ну, Пи за ни је вим рат ним из ве шта ји
ма под на зи вом Срп ска дра ма, о скулп ту ра ма Ма ри на Сту ди на, 
Ср би јан ском вен цу Ми ло са ва Је ли ћа и Ју го сло вен ским ар го на у
ти ма Пе тра Гр ге ца.” О то ме да су се ти тек сто ви, за јед но са они
ма о Гор ком, Стринд бер гу и Хам су ну, на шли у Би бли о гра фи ји 
Иве Ан дри ћа из 2011. го ди не – уз бе ле шку „Прет по ста вља се да је 
ау тор Иво Ан дрић” – Жа не та Ђу кић Пе ри шић дру га чи је су ди. Не 
сла же се да се тих осам бе ле жа ка при пи ше Ан дри ћу. „Мо гућ но је 
да је иза пот пи са R ста ја ла ре дак ци ја”, за кљу чу је нај по у зда ни ји 
Ан дри ћев би о граф. (Као што је и мо гућ но да је не ке од ре дак циј
ских тек сто ва об ли ко вао упра во Ан дрић.)

Ме ђу тим, ту ни је крај тра га њу за Ан дри ће вом књи жев ном 
кри ти ком. От кри ва ју ћи, на осно ву ру ко пи сне остав шти не Вла ди

29 Пи шу ћи о Ан дри ће вој са рад њи у Књи жев ном Ју гу, Ве сна Ма то вић се, 
при род но, до ти че и Ан дри ће ве књи жев не кри ти ке и по сма тра га као „јед но од 
во де ћих кри тич ких пе ра ча со пи са”. Али Ве сна Ма то вић не ма ни ка квих не до
у ми ца у по гле ду Ан дри ће вог ау тор ства. Ви де ти: Ве сна Ма то вић, „Иво Ан дрић 
у Књи жев ном Ју гу”, у: Иво Ан дрић у сво ме вре ме ну, Ме ђу на род ни сла ви стич ки 
цен тар, Бе о град 1994, 193–201.
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ми ра Ћо ро ви ћа, све псе у до ни ме ко ри шће не у Књи жев ном Ју гу, као 
Ан дри ћев псе у до ним у тре ћој књи зи, Не над Љу бин ко вић от кри ва 
и знак икс – Х. Али је не си гу ран да ли је знак Х Ан дри ћев ка да је 
на пи сан ма лим сло вом. Да кле, по Љу бин ко ви ћу, одн. Ћо ро ви ћу, си
гур но је Ан дри ћев текст о књи зи Po vi jest Got to ne Co nix lo Ca mil le 
Mayrau.30 (По ре ди је Ан дрић са Иси до ром Се ку лић и да је пред ност 
Иси до ри!). А не си гу ран је Љу бин ко вић да ли је Ан дри ће ва оце на 
ен гле ског пре во да Сма илаге  Чен ги ћа. Ако је Х Ан дри ћев знак, то 
да ли је ве ли ко или ма ло сло во не игра ни ка кву уло гу – јер сло
во сла гач, ко ји је не за до во љан (зна мо да је не за до во љан по бро ју 
штрај ко ва), и ако је слу чај но, по гре шно, узео ма ло сло во уме сто 
ве ли ког, си гур но се не тру ди да ис пра ви сво ју по гре шку. А то са 
ко јом је озбиљ но шћу и оба ве ште но шћу при ка зан пре вод, мо гло 
би би ти из угла Иве Ан дри ћа.31 (Ако ни шта дру го, ма кар смо још 
јед ном за ком пли ко ва ли овај текст.) 

За бе ле жио је Цр њан ски ка ко се Иво Ан дрић, са да смо већ у 
1920. го ди ни и у Бе о гра ду, све ви ше по вла чи у се бе... И све ви ше 
ћу ти при ди ску си ја ма... (Као да је у Ан дри ћу не што из го ре ло.) А 
упра во је књи жев на кри ти ка би ла Ан дри ће во ак тив но уче ство ва ње 
у књи жев ном жи во ту, Ан дри ћев го вор... При ста ја ње и не при ста ја ње.

*  *  *

Обе ћао сам да ћу се још вра ти ти Ни ку Бар ту ло ви ћу и ње го вом 
тек сту „Про блем ју го сло вен ског књи жев ног ча со пи са”. Бар ту ло
вић као да је знао из ког угла ће Књи жев ни Југ би ти на па дан, и као 
да је же лео да нам оста ви уни вер зал ну од бра ну од тих на па да. На
и ме, за то што су „про тив ни ци хте ли по ка за ти да је због на ци о нал
ног ду ха у Књи жев ном Ју гу стра да ла књи жев ност, на гла си ћу не ке 
чи ње ни це”, ка же Бар ту ло вић, и на бра ја пи сце ко ји су са ра ђи ва ли 
у пр вом бро ју и пи та се: „Је ли, на ро чи то у то до ба и с ове стра не 
фрон та, би ло код нас мно го дру гих и бо љих?”

То ме се уи сти ну не ма шта до да ти! С том раз ли ком што би смо, 
ово га пу та, на бро ја ли све ва жне пи сце и по сле пр вог бро ја...32 И 

30 У тре ћој књи зи, бр. 2–3, 143, под зна ком Х, кри је се овај Ан дри ћев текст. 
31 Ви де ти тре ћу књи гу, бр. 9–10, 456. Оста ле Ан дри ће ве тек сто ве ко је по

ми њем не по пи су јем пре ци зно би бли о граф ски. Јер, обе ва жне Ан дри ће ве Би блио
гра фи је на ве де не су у оном де лу кад ци ти рам Жа не ту Ђу кић Пе ри шић. А стал но 
раз ми шљам о то ме ка ко у овој зе мљи је ди но на уч ни рад ни ци „хо ће да пре ва ре” 
и је ди но они мо ра ју у би бли о граф ској је ди ни ци и број стра ни це да на ве ду... 

32 Иво Ан дрић, Ми лош Цр њан ски, Ми ро слав Кр ле жа, Иси до ра Се ку лић, 
Тин Ује вић, Иво Вој но вић, Гу став Кр клец, Ста ни слав Ви на вер, Ул де ри ко До
на ди ни, Ани ца Са вић, Ан ђе ли ја Ла за ре вић, Ан те Тре сић Па ви чић, Све то зар 
Ћо ро вић, Ми лан Ка ша нин, Иван Цан кар, Отон Жу пан чич, Све ти слав Сте фа
но вић... И та ко у не до глед.
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не ка то бу де „чи ње ни ца” у од бра ни књи жев но сти, ко ју за јед но са 
Бар ту ло ви ћем, још јед ном на гла ша ва мо!33

33 А за слу жи ли су чи та о ци и је дан пи кан тан де таљ. Реч је о тек сту о Књи
жев ном Ју гу и о Ан дри ће вој са рад њи у ње му. Ау тор, чи је име не ћу от кри ти, 
об ја шња ва ка да ча со пи си пре ста ју са из ла же њем и из но си, по мом уве ре њу, 
нео би чан за кљу чак. Ци ти рам: „Са свим је нор мал но да не ће је дан ча со пис пре
ста ти да по сто ји за то што не ма при ло га, не го за то што ви ше не ће има ти чи та
ла ца, а ти ме је ње го во по сто ја ње из ли шно и су прот но ло ги ци.” Мо рам да до дам 
да знам ча со пи се ко ји из ла зе а не ма ју чи та о це, али, исто та ко, не знам ча со пис 
ко ји из ла зи а да не ма при ло ге. Но, ша лу на стра ну, Књи жев ни Југ је имао и при
ло ге и чи та о це!




