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Сада знамо и оно што се донедавно није могло знати: Ђура
Даничић је на писању и побољшавању свог списа о естетици радио
истрајно.

Саприпремамасепочелоодавно.Кадасам1961.године објавио књигу
Ђуре Даничића Лекције из естетике – поку- шај реконструкције, био сам
набеђен од стране Драгана Ј. Јеремића да сам уместо наставниковог
текста објавио само ђачке белешке са његових предавања. Тим
поводом смо водили полемику.

У Државном архиву Србије имао сам срећу да откријем један,
затурен, препис списа Ђуре Даничића са темом Естетика.
Докуменат је погрешно заведен под насловом
„ИзпредавањаЈов.БошковићанаВеликојшколиПО,K62”и обухвата пет
табака на 18 страна. После параграфа 62. напи- сано је – крај – и стављен
потпис преписивача: К Петровић, правник II год. Београд 14/12 862 год”.
Коста Петровић је био Даничићев ђак у Великој школи у Београду.
Објашњење архивске грешке пружају писма Стевана Павловића (в. Иво



8 Естетика Ђуре Даничића

Тартаља Почеци  рада на историји опште књижевности код
Срба, 19, стр. 95). Знало се да су у питању табаци које је Даничић дао
својим слушаоцима за учење и спремање испита. А поменути Драган
Ј. Јеремић у књизи Естетика код Срба од средњег века до Светозара
Марковића, 1989, поменуће полемику коју смо водили и остати упоран у
свом тврђењу.

Даничићев руком писани Програм за естетику (12. 9. 1864) не
оставља места никаквој сумњи у аутентичност доку- мента. Потврду за то
донело је објављивање архивске грађе Владимира Грујића у Споменику
Српске академије наука и уметности 1987. У Грујићевом запису
Даничићево писање је верно пренесено. У Грујићевом запису Даничићево
писање је верно пренесено. Али оно у неким појединостима одступа од
старог снимка програма за естетику. Тако у старом тексту не беху
заступљене речи рељеф (него једино релијев), ни сликарство (поред
пиктура).

Није ли таква кориговања Даничић морао извести после давно
начињеног снимка!

Београд,јуни2019. Иво Тартаља



УВОД

Велики филолози XIX века ретко су показивали заинте- ресованост
за уметничку чар поезије, још ређе за системе естетике и теорије
књижевности. У њиховим радовима књи- жевност је посматрана као
документ језика и обичаја, као слика прошлости и духа народа, а лепота
песничких дела била је углавном препуштена личним осећањима и
укусу или размишљањима стручнијих професора и филозофа. У оним
годинама када је Хердер, ширећи приступ историјској критици, усмерио
пажњу књижевних духова Европе на ране епохе првобитне поезије –
старина усменог стваралаштва је прихватанакаонајбоље,аконеи једино,
јемствовредности. Главатадашње немачке филологије Јакоб Гримоштро
дели стару „природну” поезију као творевину народа од сваке
уметничке, „вештачке” творевине песника појединаца и претпоставља
стару новијој. Филолога је занимала спонта- ност древне поезије која
почива на чаробном тлу митова и легенди, а све естетичке тананости
ван овога круга он је потискивао из својих изучавања као методолошки
неумесне.



И културни покрет који је обележила делатност Вука Караџића,
пробуђен европском духовном радозналошћу, природно упућен на
језикословне проблеме, крај све ширине свог наступања, филолошки је
оријентисан. Сакупљање усменог народног блага, објављивање
средњовековних рукописа, покретање књижевне критике, превођење
Светог писма и многи историографски послови употребљени су као
оружје у великој војни око увођења народног језика, језика песничког
предања, у писану књижевност. Чињеница да се најизразитији лингвиста из
тог филолошки усмереног покрета теоријски бавио естетиком – необична
је појава.

Како је дошло до тога да се Ђуро Даничић бавио тео- ријомлепог,
филозофијомуметности?Каквујеспремуимао овај српски филолог за тај
теоријски посао? Пре свега, шта о томе може да исприча његова
биографија?


