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Милан Решетар 
 
ПИСМА ПОК. ЉУБ. СТОЈАНОВИЋА 
 
 Ја сам се са Стојановићем дописивао готово пуних 40 година – од 
г. 1891. до г. 1929. Писама и дописних карата било је доста, тако се 
може рећи да смо били у непрекинутој вези, изузевши, дабоме године 
свјетскога рата у којима је свако дописивање међу њим у Србији и 
изван ње и мноме у Бечу било немогуће, али г. 1919. када се он вратио 
у Београд, а ја прешао из Беча у Загреб, опет смо живо кореспондирали. 
 Саставио нас је Горски вијенац! Кад је, наиме, г. 1890. изашло 
прво моје издање Горскога вијенца – а био сам тад гимназијски 
професор у Спљету – он га је приказао у Просветном гласнику, 
предлажући многе исправке и допуне мојему коментару. Ја сам на тај 
приказ одговорио малим чланком у којему сам неке његове исправке 
одмах примио, док сам се од других бранио, и послах тај чланак баш 
њему, молећи га да му нађе мјесто у истоме журналу. Истога дана кад 
је примио то моје писмо, то јест 14. марта 1896. он ми је одговорио, па 
ме је у томе његову првоме писму изненадило што ми он, професор 
биоградске гимназије, пише јекавски, јер тада нисам знао да је он 
Ужичанин, дакле, рођени јекавац, па сам мислио да он пише јекавски, 
јер даје предност, као Даничић, а испрва и Новаковић, јекавскому 
говору. Него, моје весеље није дуго трајало: у писму од 10. априла он 
каже: «Вама је пало у очи што Вам пишем јужнијем говором: Ја то 
чиним с тога што Ви тако пишете, и што сам и сâм тако проговорио, јер 
ја сам рођен ђе се говори као гођ у Ерцеговини. Кад сам још ђаком 
нешто преводио, писао сам јужни, али сам се брзо тога окануо, јер ја не 
вјерујем да ће јужни говор постати некад једини књижевни дијалект 
српскога језика. Онај идеални јужни говор којим је писао Даничић, и 
кому се приближио, у пошљедње вријеме, Вук, (он никако се не може 
назвати «Херцеговачки», него ако би га хтјели мјестом назвати 
«Херцеговачко-босанско-дубровачки») има у себи толико много 
тешкоћа, да сваки, ма из кога краја он био – има много да учи, па да 
правилно пише. Такових, који би све то савладали, било би – по 
урођеној српској љености и немарности – врло мало. Источни пак 
говор нема тијех тешкоћа, и сваки Србин много би лакше научио да 
њиме правилно пише. Са те своје простоте, са своје доста велике 
раширености (једва ли што мање од јужног) и на посљетку са своје 
приличне литературе, одржаће источни говор у будућности превагу над 
јужнијем. Тако ја мислим, па зато пишем источни.» Па, опет, он је мени 
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до г. 1895. писао увијек јекавски, а од те године писао готово увијек 
екавски. 
 Наше се је дописивање, дабоме, кретало око језичких, 
филолошких, а и литерарних предмета, а добрим дијелом нарочито о 
Горскоме вијенцу и о његову тумачењу, јер сам код сваког новог мојег 
издања ја имао што да га питам, а он што да ми каже. Сва та ситнија и 
крупнија научна питања о којима су се наша писма бавила не могу се, 
наравно, овдје износити, па ћу само да наведем пар његових мишљења. 
Кад сам га питао какав ће бити рјечник нашега језика што га спрема  
Српска академија, он ми је 4. јуна 1893. одговорио: «Рјечник ће 
представљати српску литературу XIX стољ. И народни језик у коме ће 
бити одабрано оно што је год добро из свих писаца и из свих рјечника 
овога стољећа. Према томе, нити ће бити узети сви српски 
књижевници, нити ће бити изостављени хрватски, али све неће ући, 
нити ће бити упутстава шта је добро, а шта не ваља... прикупљање 
грађе трајаће најмање 7-8, а може бити и 10 година». Тако је 
Стојановић мислио г. 1893. Како је, пак, као Ужичанин, изврсно 
изговарао, баш по Вуковој акцентуацији, и врло фино чуо разлике у 
акценту, желио сам да знам што он мисли каква је акцентуација 
биоградске интелигенције, па ево како је он о томе мислио (у писму од 
5. новембра 1900): „Биоград није никакво мјесто гдје би се могао 
штудирати акценат, јер то је велики скуп људи не само из цијеле 
Србије, већ и из цијелог српства».  
 Иако се код тих тазговора нисмо никад свађали, опет нисмо били 
увијек истога мишљења, нарочито ако је он, који се рано почео бавити 
политиком, налазио да је негдје с науком помијешана и политика. Тако 
је он са потпуним правом сматрао Аустрију као највећу непријатељицу 
Србије и српства, па је зато вјеровао да не може бити добро ништа што 
је из Аустрије долазило у Србију. Стога, када је бечка Академија наука 
основала Балканску комисију за истраживање балканских земаља, он је 
одмах узео непријатељски став према тој акцији бечке академије и 
према људима што их је Комисија почела слати у чисто научне сврхе у 
Србију. Чим добије брошире о оснивању и о задаћи Комисије, он ми 28. 
новембра 1897. писа: „Јутрос сам добио броширице. Леп наслов Balkan-
Commission. Само тамо даље од Србије.“ Кад сам му, пак, јавио да 
Комисија, којој је био на челу Јагић, шаље у Србију лајпцишког 
професора Хирта да проучава икавски говор у горњем Подрињу у 
Србији (што је било свакако незгодно, јер је Хирт индогерманиста који 
се дотле није никако бавио специјално којим славенским језиком), он 
се на то (15. октобра 1898) љутито одазове: „О Хирту нећу ништа да 
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говорим, само велим да није мој начелни противник већ Ваш и г. 
Јагићев. А што се тиче његова доласка у Србију, то опет немам с њим 
да се рачунам већ само с г. Јагићем, који је тим поступком после мојих 
онаквих писама њему превазишао сва моја очекивања“. Њега није 
љутило што долази баш Хирт у Србију него што уопће долази човјек 
послан од бечке Академије, па залуду сам му доказивао како Јагић није 
био срећне руке у избору човјека, да ми немамо никаква разлога да 
зазиремо од Балканске комисије докле год она шаље у наше земље 
људе од науке и у строго научне сврхе. Он се дуго скањивао би ли, не 
би ли се упуштао у тај разговор, док ми напокон 18. децембра 1898. 
писа цијелу посланицу од 11 страна. Било би вриједно да се изда цијело 
то Стојановићево писмо, да се види како је он одлучно, не штедећи 
никога, и вјешто бранио своје становиште, али ја ћу само да наведем 
ово неколико ријечи, из којих се најјасније види које је он становиште 
узимао: „Немојте Ви, г. Решетару, мислити да се може одвојити чиста 
наука од политике. Као што је апсурдно оно l’art pour l’art , исто тако 
нема науике ради науке, већ је она у вези са животом, са политиком. 
Нећу се у ово даље упуштати, само напомињем да г. Јагић, као 
покретач, врло добро зна да југословенска академија у Загребу, није 
поникла само ради науке, већ и ради других циљева, а многи наивни 
Србијанци натрчали су на то и помагали је, а из Загреба нико није 
помагао Српском Ученом Друштву (сем С. Љубића са документима о 
Шћ. Малом; г. Јагић је радио пошто је отишао из Загреба)“. Према томе 
се разумије да није хтио да се с Хиртом састаје, кад је овај дошао у 
Србију, а послије о Балканској комисији није било међу нама 
разговора, јер је он остао при томе да нема науке без политике, а ја да 
има. 

Иначе разговарали смо се узгред и о политици, јер, иако се ја 
нисам њом бавио ex professo као Стојановић, опет сам се и ја, разумије 
се само собом, за њу интересовао. Али и с те стране нисмо се сасвим 
слагали, с чега је он и констатовао 8. августа 1900): „И наши су погледи 
на политику различни, различни више него што би се могло очекивати, 
па оставимо је на страну. Томе лежи узрок можда у нашем организму, 
можда у средини где смо поникли и васпитали се. Да Ви нисте Србин, 
већ Скандинавац, Енглез или Американац, можда би се пре 
споразумели.“ А управ наши су се погледи разликовали највише што се 
тиче односа Срба према Хрватима: чланак што је Јагић намијенио мојој 
расправи о чакавштини, што је изашла г. 1891. у XVII књизи његова 
Архива, био је наиме мене – који сам дотле био Србин сепаратиста, који 
је (према науци Вуковој и Миклошићевој) држао да су једно Срби а 
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друго Хрвати – претворио у Србохрвата унионисту, који је увјерен да 
су „Срби“ и „Хрвати“ један народ под два имена. Он је, напротив, остао 
вјеран Вуковој и Миклошићевој науци и својему првашњему 
мишљењу, те је увијек сматрао Хрвате као нешто одвојено од Срба, па 
не само то, него је увијек у њима гледао неко свјесно или слијепо оруђе 
аустријске политике. Стога је сумњиво пратио и сваки хрватски покрет, 
па ето и Југославенска академија му није била сасвим чист посао, на 
који су „натрчали и многи наивни Србијанци“, међу осталима и он сâм 
који је неке од првих својих радова давао у Старине Југославенске 
академије. 

Него важније је чути што је мислио Стојановић о неким 
приликама и људима у самој Србији. Кад се је г. 1900. краљ 
Александар Обреновић приближио радикалима, тада је Стојановић, ако 
се не варам, под јесен те исте године, пошао на дуже вријеме у Париз, 
међутим су се радикали с краљем и помирили, а међу њима и Миша 
Вујић, који је дотле дуго живио у Бечу као политички избјеглица, тако 
да сам имао често прилике да слушам какво рђаво мишљење има о 
Александру, и као краљу и као човјеку, нарочито пак о Драги 
Машиновој. Кад сам о томе у чуду писао Стојановићу, он ми 31. 
јануара 1901. одговори из Париза камо је Вујић био дошао као 
посланик „Вујић није на кривом путу, већ је само учинио једну фаталну 
погрешку. Он и не покушава да ме убеди да сам требао примити 
службу и себе брани само из ова два узрока: 1) примањем службе хтео 
је да помогне краљу да истраје на путу којим је пошао, јер се бојао да 
се отказом не би краљ уплашио и помирио са оцем, те би тако он 
(Вујић) носио одговорност, и 2) што је њему гоњеном лично дата 
сатисфакција. Можеш мислити шта сам му ја на све то одговорио“. 
Опет ми је проговорио о Вујићу (12. фебруара 1902, из Биограда) 
пошто је овај као министар предсједник дао устав од 6. априла 1901. и 
заједно с Милованом Миловановићем створио радикално-напредњачку 
„фузију“: „Вујић је неисказано слаб и толика шепртља да чак и мене, 
који га прилично познајем, изненађује. Он (Милован) је толико паметан 
да види каква је ситуација, и повукао се. Није више онако ратоборан 
као и почетку Скупштине. Кабинету су дани одбројани. Ако не падне 
на буџету, пашће одмах после Скупштине. Нови кабинет ће саставити 
по свој прилици Пашић, а можда чак и Симић. Било једно или друго, 
Милован ће свакојако ући у тај нови кабинет“. Што се тиче Вујића, 
Стојановић је погодио: три мјесеца послије његова писма Вујић је (9. 
маја 1902) одступио, али га није наслиједио ни Пашић ни Симић, него 
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Сава Грујић, а тек након кратког времена Пашић, а Миловановић пође 
као посланик у Рим.  

Напротив, погодио је Стојановић да нови устав што га је дало 
Вујићево министарство г. 1901. неће смирити народ; интересантно је да 
се је за њега, који је био противан „фузији“, био прочуо глас да и он 
сарађује код састављања новога устава и да је хтио да се уз скупштину 
уведе „Горњи Дом“ (ама баш као у, њему тако милој, Аустрији!); бар 
као да то произлази из овога његова писма од 28. марта 1901: „Јучер 
сам добио писмо од њега (тј. од И. Руварца) из кога видим да ме је 
оклеветао код г. Јагића као да ја састављам горњи дом, па сам га 
изгрдио, иако знам да г. Јагић није у то ни на тренутак поверовао. 
Изгледа да ћемо заиста кроз 5-6 дана добити нови устав, и по ономе 
што о њему знамо, мени се чини да се њиме неће скинути уставно 
питање са дневног реда – а то је оно што је најгоре и за краља и за 
народ и за земљу и за цело Српство.“ А кад сам, иако узгред, споменуо 
Руварца, нека се чује како је Стојадиновића заболела његова смрт (8. 
августа 1905): „јамачно сте чули да је јутрос умро Руварац! Иако сам се 
томе надао, опет ми је врло тешко било. Нестаде једне паметне главе, 
једног честитог срца! Прекрати ми се најмилија кореспонденција, 
најпријатнији разговор. Немам коме више отићи у Фрушку Гору!“ 

Кад је 16. маја 1905. као шеф Самосталне радикалне странке, 
постао министром предсједником, ја сам му срдачно честитао, јер сам 
се чврсто надао да ће он вратити мир и ред у Србији, али ми он одврати 
врло опрезно (12. јуна 1905): „Много ти хвала на лепом мишљењу и 
надама о мени, које треба тек да остварим“; па опет нешто касније (8. 
августа): „Хвала на честитању! Несавладљиве су тешкоће које пред 
нама стоје. Сила је послова које треба одмах и у исто време 
посвршавати, а дан нема више од 24 часа. Најгоре је што има и таквих 
послова за свршавање, који не зависе од нас самих, па се баш њих сад 
тако много изгомилало. Бог свети зна како ћемо отаљати“. Тај велики 
посао што је видио пред собом Стојановић није могао да сврши – већ 1. 
марта 1906. дао је оставку као шеф владе. 

Од тога што је у августу 1910. Црна Гора проглашена 
краљевином није се надао добру (20. септембра 1910): „У Србији се 
мисли да нова краљевина неће донети никакве користи српском 
народу. Напротив“. Скоро затим (у јулу 1911) повукао се из активног 
политучког живота, одрекавши се предсједништва самосталне странке 
и државне службе као државни савјетник, али опет ми је писао 13. 
марта 1912: „Није се мени досадила политика, јер то је најважнији 
посао који се у држави ради, али не може да се ради онако како ја 
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мислим да треба, а ја не могу да радим како други мисле да треба 
радити. Ако буде кадгод могуће, ја ћу опет бити ту“. Међутим је г. 
1913. постао секретар Српске академије, више зато да нађе себи посла, 
неголи да тиме зарађује, како ми је казивао у писму од 21. априла те 
године: „И ти и г. Јагић (коме још не стигох одговорити) честитасте ми 
секретарство у Академији. Ама нема се ту мени шта честитати. То је 
јадан велики посао са врло малом наградом. Ја сам се решио да на 
Академијине послове потрошим половину мога врло скупог времена уз 
тако малу награду само зато, да неке послове послове у Академији 
пустим у покрет, који се по досадашњим секретарима никада не би 
покренули, па ћу одавде одмах побећи, јер са 200 динара месечне 
награде ја – који немам других прихода – не могу своје време продати. 
Оно је много скупље“. У истоме сам писму ја, осим честитања, 
изражавао бојазан да не би због Маћедоније дошло до рата међу 
Србијом и Бугарском, на што он одвраћа: „Неће бити братског клања, 
јер ми немамо шта да тражимо од Бугара, а они опет неће ратовати, јер 
знају сигурно да не могу победити, па ће се све свршити једном 
великом лармом и љутњом, а можда и кидањем савеза и ништа више! 
Бугари су још сувише скоројевићи, да би могли водити једну 
даљовидну спољну политику. С крштеним Турцима ћемо врло лако и 
врло брзо изаћи на крај, за то се ни мало не брини!“ Два месеца пошто 
је он то писао, пукле су на српској граници прве бугарске пушке, а 
српско-бугарски рат се је отпочео! Тога рата није после спомињао, а 
прије свјетскога рата последњи ми је пут писао 20. јула 1914, три дана 
прије ултиматума Аустрије Србији, па ни тада није ништа зло 
наслућивао, него је јављао да се спрема на пут по Србији, те додаје. 
„нисте гостољубиви и нећу вам сад долазити (тј. у Беч!). Кад се 
поправите доћи ћу опет“. 

Из посљедњих година његова живота споменућу још ово: г. 1921. 
преузео је да предаје старословенски језик у новоме теолошком 
факултету, и ја сам му честитао што се вратио својему старому 
занимању и за шалу казао да би се ту могао и помонашити па с 
временом постати и епископом, на што ће он (15. маја те године): 
„Нисам се ја вратио своме послу, већ сам само постао хонорарни 
наставник (с два часа недељно и 200 динара месечног хонорара). Ја сам 
се тога примио колико да им помогнем, јер немају другога човека за 
сад, толико да видим могу ли после 21 године паузе опет предавати. 
Али ћу крајем године напустити их прво зато што је 2 часа недељно 
мало да се научи старословенска и рускословенска граматика (и језик) 
и уз то још палеографија; друго што ђаци слабо посећују часове и слабо 
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уче, а треће што ми одузима много времена, а имам доста посла у 
Академији. На крају године написаћу им план како мислим да треба 
уредити та предавања, и рећи им збогом! – Ја ћу остати у Академији 
докле могу радити и докле ме трпе. Кад не могнем више, или кад ме 
отерају, ја ћу почети јести ову своју кућу. Ако и њу преживим, онда ћу 
у општински дом за изнемогле старце. У епископе нећу, јер за то треба 
имати вере, а ја сам је одавно изгубио и нисам рад играти улогу 
римскиг аугура у последње време кад је вера у богове изгубљена“. Из 
овога се његова писма види да је наслућивао да ће морати оставити 
Академију, што се г. 1923. и догодило због новог Чиновничког закона; 
овде је, пак, једини пут што је са мном проговорио о вјери. 

И на своје здравље није ми се тужио, иако је више пута спомињао 
да иде у Врњачку Бању, или да је тамо био, али више због окрепе 
неголи због правог лијечења, премда је увијек хвалио љековитост њене 
воде; али у писму од 15. маја 1929. каже ми: „Моје здравље за 
последњих неколико месеци јако се променило на горе, и ако се до 
јесени не поправим (а сумњам да ћу) нећу моћи ићи ни у Праг на 
славистички конгрес“. На конгрес у Праг није ишао, него је прошлог 
љета тамо ишао да тражи лијека бољетици што је тамо покосила овог 
душевног и јаког научнога радника, занесеног политичара идеалисту, 
жарког српског патриоту и човјека са челик-карактером. 

Ја износим ове изводе као прилог за боље познавање његова 
мишљења и осјећања, а не треба да тек јамчим да у њима нисам ни 
циглог слова мијењао, оставио сам штавише без промјена и његову 
ортографију и интерпункцију, а и подвлачио сам само оне ријечи што 
је он подвукао. 

         
 
 
Овај Решетаров рад објављен је у часопосу Прилози за књижевност, језик, 
историју и фолклор, Београд, 1931, књ. XI, стр. 45-53. 


