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ЈАВНИ РАД СИМА МАТАВУЉА У БЕОГРАДУ

КЊИЖНВНИЧКО-УМЕ'ГНИЧКА ЗАЈЕД- 
НИЦА У току м инулог вијека било јс кол иас 
више покушаја за окунљање људи од псра. У 
помстку, y вријеме раста народнс самосвије- 
сти, онда кад сс етнос преображавао y нацију, 
то je проистицало из саобразннх побула (кул- 
турио-просветних, језичких, вјерских, итд) 
усмјереиих на духовно објсдиљсњс нашсг 
живља, држ авно-политички изподвајаног. И 
друштва су, лакле, била y служби тог великог 
цил>а, израз и извор националних ocjehaiba, 
једна y низу различних, ио циљу истосмјериих 
појава (оснивап.с својих школа, позоришта, 
читаоиица; издавањс својих књига; окуиља- 
њима на својим, наролиим мрирсдбама, на бе- 
сједама, предавањима, баловима и др). Једиом 
рсчи, то je доба утемел>ен>а националног бића, 
буђсњс и uiupcibe "nacionalizmusa". Касније нак, 
кал je мање-вишс опакав задатак испуњен, 
суштина књ ижевних организација била je 
нешто друкчија, више, рскло би ce, сснафско- 
професионалне природе.

Beh 1820. године калуђер-пјесник Лукијан 
Мушицки упутио јс нозив ради оснивања Со- 
дружества за подпомаган>е књижествене дјеја- 
телмости. Осам голина потом Димитрије П. 
Тирол организује y Темишвару Друштво љу- 
битеља литературе срискс,1 a 1833. y Пешти je 
установљено Србско књижсвно лруштво.

Изузмемо ли Читалиш те београдско и 
бројне ђачке друж ине на различним нивоима,2 
y којима ce првенствсно књижевност љсгова- 
ла, ииицијатипа Стевама Поиовића с почетка 
70-тих година била би и први корак y лравцу 
организационог обједшвсња маших к]ћижев- 
ника: он je позвао српске списатеље да оснују 
улруженл са средиштима y Новом Саду и Бео- 
граду. Средииом осамдесстих година упутиће

сличаи позив и Јаш аТомић, намијсњен, исти- 
иа, само војвођанским Србима, јер je y Београ- 
ду 1883, под предсјсдништвом Стевана В. 
Каћанско! већ било образоваио Друштво за 
умстност.3 О купивш и све иознатије писце и 
умјетмикс српске престопице, опо je своју дје- 
латност сволило углавиом ма прирелбс и ”бе- 
сједс” y Грађамској касимм ла би, иажалост, 
убрзо замрло.4 Стога je иотрсба времсна било 
успоставл>ан>с сличпе организације.

Удружење, слично поменутом Друштву, 
настаће нсколико година потом. На нозив јед- 
ног књ иж евника састало ce y кафани ”Код Ко- 
ларца” неколико бсоградских писаиа марта 
1892. Умјесто договора да покрену неки лист, 
како je ирвобитно замишљено, сагласили су ce 
да оснују Књижевмичко-уметмичку зајелни- 
цу5 и лонесу иравила Друштва.6 О сиивачи су 
били: М илан Ђ. М илићевић, Љ убомир Ко- 
вачевић, ЈБубомир Јовановић, Хаим Давичо, 
Манојло Ђорђсвић Призренац, И лија Ву- 
K H h e B M h ,  Рисга Олавић и Симо Матавуљ.

Као и претходно Друштво за уметност, a no 
углсду па слична друш тва y Пемачкој, Русији 
итл, и Зајсдница je окупљ ала умјетнике свих 
грана (књ иж евнике, сликарс, музичаре, глум- 
це) ”са циЈБем мсђусобног нознавања, зближс- 
iba и усавршава!Ба ралника на српској књ изи и 
уметности”. To би ce, према иравилима, оства- 
ривало ”на друш твеним састанцима разгово- 
ром о кн»ижевиим и уметничким иитањима, 
саопштавањем важнијх појава кљ ижевних и 
умстничких y нас и на страни и читаЈБем но- 
вих радова из књ иж свности”.7 За славу 
Друштва узет je 6. мај, даи премоса мош тију св. 
Саве из Трнова y манастир Милешево.

Иако je била свсуметничка по карактеру, 
претежну улогу y Заједници имали су
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књижснпнцм. Опи су јс осповали (и y само.м 
нмену посебмо истаклн ’’кљ иж евпички” саста- 
нак); онм су cRojmi еаопштењнма испумили и 
највећм дио састаиака њених.

Па нсдссетак сједиица, колико их je Зајед- 
нииа одржала y току мет година (1892-1897) 
прочи гано je око 130 радопа. Друштвена архипа 
пије, пажалост, сачувана, или ce бар не зна за 
н»у. Стога je, разумд>нво, ускраћен и потпуии- 
ји  увил y рад овог друштва. Имак из листова 
to i  a  врсмема, из штурих бил.ежака или прмка- 
за друш твсних скупова y њича, a такође из рев- 
иоспих лневпичких записа М илапа Ђ. Ми- 
j in h c B i ih a ,  можемо стсНи извјесну слику о ;џе- 
латности Књ иж свиичко-умстпичке заједпице, 
посебпо о М атавул.евом учеш ћу y њспом ралу.

Колико ce може разабратм, Матавул» није 
обављао нијсдму ол управних фупкнија y За- 
јсдними. Ни као члан иије био мсђу пајрсвмо- 
смијим: прочм гао je свсга двије п р и ч е -  далеко 
мап.е, дакле, мего Милап Ђ. МилиНевић и Ан- 
лра Гавриловић. По броју прочитапих радова 
заостајао je и заЈВубомиром ПедиНем, Нрани- 
славом Нуншћем, Илијо.м Вукићевиће.ч, Васом 
Крстићем итд.

У програму изведеиом поволом мрвс 
лруш твене славе, 6.  маја 1892, учествовао j e  но- 
ред осталих и С. Матавул». Прочи гао j e  мричу 
П опи свијет у старом Розопску. 'О вај Попи спи- 
јст итд. родио ce 6. маја као нелоношчс” -  иишс 
Јовану Грчнћу. -  ”Тога лана морао сам исшто 
чптати ма забавп кп.ижевничко-уметничке 
вечери. Ја, lia брзу руку, саставим пеколико прн- 
зора -  свсга 8 рукониспих с ipana. Ж сиа мн све- 
това да ја то лопуи>авам и o ô p a h y j e M  за 
О раж и лово, коме она зиа да сам благодарап, јср, 
осим гостољубивости плгова власпика, ја сам 
најпослс y Счражилову м стекао мало имепа”.8

Матавул» je заступљен и y програму ”сла- 
ве” идуће 1893. године, кала je упозмао присут- 
не с причом Мала жртва.

IberoRO нмс налазимо и међу дискутанти- 
ма иоводом Нсдићевог саоиштсња о Јовапу Јо- 
вановићу Змају, читаног 22. октобра 1892. Као 
што je иознато, Нелнћ je y ннзу критичких есе- 
ја заночео ревизију догадашљих судова иаше 
кн.ижевне историје. Mchy првим ’’жртвама” 
био je Ј. Ј. Змај, дотал меприкосповепа ве- 
лн чи н а  пашсг пјеспиш гва. ГТризнајући само 
вријелност његових дјечјих мјесама, НслиН je 
овом мјеснику одрицао орш  иналпост и иадах- 
пугосг y лирици. Ниподаш тавајући сасвим 
њ егову сагиричко-иолитичку поезију, крн- 
гичар га je  углавном сволио на сиретног вер-

сификагора. Већи дио учесммка y распри (Мм- 
лспко Веснић, Анлра ГавриловиН и лр) бранио 
je Змаја; Ст. ИоповиН je осуђивао љегове ноли- 
тичке пјесче. Матавул. сс иалазио мзмеђу про- 
тивиичких сф у ја , иагин.ући иеоллучно Змају. 
Заиијсло стога Лазар КомарчиИ i a je уврстио 
Mchy Нслићеве присталице. М атавуљ ce -  
истиче доиисиик -  ”са миого ограда и резсрви 
углавмом слаже са сулом кригичаревнм о Зма- 
ју и изјавл.ује жсл>у да бм ом иске своје оппгге 
поглсде о поезији једпом нарочитом прили- 
ком изнео”. М атавуљ je, међутнм, писао пово- 
лом тога М илану Савићу како je on y ствари 
бранио З.маја ”ол гадне иотворс”, доказујуИи 
”да и.ма коиннидспмије y обрадм исгога пред- 
мета међу разиим месницима,”10 a исправку y 
вези с овмм дописом -  насгавл.а потом -  није 
хтио лати зато нгго y иачслу пе воли го чипи- 
ти ни y јелиом београлском лисгу.

11о једпом приказу Педићевог предлога о
правопису и иитерпупкпији полиесеног Зајел-
IIIти  8. априла 1894. видимо да јс и Матавул»
узео ријеч y распри." Пошто иема ближ их по-
датака о гоме, ие зиа ce какав je став заузео.
Ако je on, мсНутим, аутор бил.ешке Огпорспа
бслсжшта y "Малим повинама” (бр. 327 ол 12 .1894), y  к о ј о ј  c e  прш овара Релакцији ”1>осан-
скс виле" што je мијеп>ала правомис y једио.м
ПедиНевом члапку, опда би логичмо било
прстпоставити ла je одобравао иомснути нра-
воппсни преллог.

Ол 1895. све вишс je опадала дјелатмост За- 
једммие. Почегком 1897. ома je већ сасвим зам- 
рла. Милам Ћ. М илићевић je 28. фебруара т.г. 
заби |>ежио: ’’Тнтелбах ми говори о нзложби 
својих радова y корист Заједнице, али Заједпи- 
це готово сасвим пема... 11озив да ce за чламове 
упиш у који xohe остао je без одзива.”13

ДРУШТВО СРПСКИХ КЊИЖЕВНИКА И 
УМ1ГП1HKA. Нови, XX вијек упио je вмше даха 
и маха y јавпи живот српске престониие. По- 
слије пала ’’личног режима”, тзв. влада- 
повшгипе, иолитички гок je скрснуо улијево. 
Cjeibao je утицај дотал свемоћног, аустрофил- 
ски управљеног екскраЈБа и геиералисимуса 
М илана Обреповића; онм пак који су билн  y 
иемилостн преузимају, по обичају, гласнију 
ријеч. Пије то ипак била само смјена влада. 
Либсрализација незалрживо отима маха. Гру- 
па слободоумних имтелектуалака покреиула 
je 1901. ’’Српски књ ижевпи гласиик”, лист 
књижевно врстан, нолитички трпељив, с па- 
мрслпнм, за омо вријеме идејиим ставовима.
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Наииомалистичко ocjehaibc пригуш ивано 
Reh од рамије социјалним захтјсвима Марко- 
вићевог политичког радикализма и књижев- 
ног реализма, y morom вијеку crc мање јс 
ncKjby4HRO. Идеја југословснства, join раније 
поникла,14 иостајада je crc стварнија и 
одређемија, укратко рсчено -  задатак времсна. 
У Бсограду јс нокрепут и лист ’’Словеиски 
ју г”; основан je и клуб нод истим именом.15 
Мисао јужмословсмске узајамности исиол>ила 
сс y нрвом реду па култУрном плану -  y ства- 
рању зајсдничких организација(кљ ижепиих и 
умјетиичких), y одржавању заједкичких кон- 
греса и изложби, y оспинању j y i ословсиских 
читаоиица, y појачаном међусобном умознава- 
њу мутем кн>ига и мозоришног рспсртоара, 
узајамних мосјета итд. Из интслсктуали- 
стичких кругона та јс идеја свс нишс иолирала 
y иарод, прсрастала y осјсћањс, како he Мата- 
вул» pchu једном мридиком.

У Србији тих година, особито послије ди- 
настичког прсврага 1903, прс тсжап je био ути- 
цај радикала. Са својом птроком  масовном 
основицом, cejba4KOM y првом реду и не бсз 
y n y r p a i u i b e  сопијалне издиферепцирамости, 
Радикалма страмка лредстављала je y крајљој 
лимији и за oiio вријемс дос^а напрсдно усмје- 
рен»с. На књижсвном иољу, тс године су исту- 
риле и натурале прогресивнију м с ђ у н а ц и о -  

налну мисао на уштрб ускогрудог традицио- 
нализма.

11и Матавул», дотад аполи гичан, нијс остао 
по страни. Ако јс десетак година рапије избјс- 
гавао да ce y Београду дружи са Савом Бјсла- 
новићем, својим пријатељсм и земљаком (за 
психологију ’’tm k r c  без коријсна”, уосталом и 
разумљиво!), ако he прсма странчарењу ло кра- 
ја живота задржати нсутољину одбојност, ои 
hc ce ових година, додуше имтимно и дискрет- 
но, п р и к л а ш ти  радикалима, иако ce јавно ни- 
кад nehe оиредијелити као политичко лице.

Матсријалмо o6e36njchcH и независак, Ма- 
тавуљ je могао најза/i искочити из дугого- 
дишње ’’сјајме изолације”. Joui je мање разлога 
за нскадашњу уздржаност постојало послије 
доласка Петра Kapahopheenha па нријссго. Тај 
некадашп.и четник, као владар мек и миран, 
био je Матавул»ев познапик joui с Цетиња. Ако 
ce можс вјсровати, не увијек сигуриим доста- 
вама аустријског агеига М илимковића, Мата- 
вуљ je ириликом ирвог мреласка y Србију при- 
мио од Петра KapahophcBHha ’’писмеиу препо- 
руку за његове иријател>с”;16 на Цстии»е пак 
нратио сс y друштну М илаиа Ћурића, ианодио

i ipoKapahopheRCKH расположсног радикала. A 
због Јаше Немадовића, npoKapahophcBCKH ра- 
сположсног емигранга, који ce  y  једиој земун- 
ској кафами придружио за столом JI. K o c T n h y  
и M aT aB y jb y ,  и службу je, као што знамо, изгу- 
био.

С другс странс, и М агавуљ, писац од угле- 
да, упадл.иво кулгурап и овлашпо ”поли- 
тичан”, добро јс дошао за културне потхвате 
гога времена. Поготово кад су ”њ сгови”запо- 
сјели све знатније положаје y по^тигичком и 
културном жииоту. A мсђу н>има имао јс не 
мало и личних пријатсља. М атавуљ je, дакле, 
био од iioRjepeiba код нладајућмх, од ауторите- 
та код ibnxoRMx протинника. Стари ’’гријсси” -  
сара,чи>а y рсжимском листу ”К оло”, рад y ”ом- 
рзнутом” Пресбироу, пријател.стно с крал>ем 
Адсксандром, кога су пренратници убили, 
дружељс с Псром Тодоронићем, ра;ш калским 
рспегатом, итд, nche му доиијети прекоре ии- 
ти нрне оквмре око имсна као што јс због 
сличних ствари то био случај с Јанком Весели- 
HORuhcM и другима. (Даниашња моука исгори- 
јс да je с ’’јсрстиком” суронији обрачун нсго с 
’’HiiORjcpucM”!)

Пи ранијс, током денедссетих годипа 
лрошлог иијека, Матавул» мије био сасвим y 
’’запсћку”: лржао јс више јавпих прсдавап>а, a 
са Јанком Веселимовићсм, Костом Арссиије- 
вићем и Милорадом Паиловићем био члан Од- 
бора за сахраму Војислава И лића.17 Српско мо- 
RHiiapcKO удружси>с, ма свом годишљсм са- 
станку 14. маја 1900. изабрало га je y Суд 
часги;18 нешто каснијс, 31. августа (13. септем- 
бра) помсиуте године ностао јс почасни члан 
Матице срмске.19

Негдје y вријсме престанка рада Књижсв- 
ничко-умстпичке заједиице y Београду, a по- 
слије M ehyiiapo;uior ки.ижевпичко-умстнич- 
ког конгреса одржаног y Дрездсну 1895, ”Бран- 
ково коло” ynyhyje 1896. позив да сс одржи 
Српски књ иж евничко-уметнички конгрсс, на 
коме би сс ’’разговорили и договорили о сво- 
јим к м ј И ж с в п и м , кн.ижевничким и књижар-
ским иословима и основали једно велико20
удружен>е”. Без одзива мсђутим! (Са сличном 
сврхом обратио ce хрватским км.ижсвппцима 
загребачки лист "Obzor").

Замисао јс била иотреба врсмсна. Поподом 
нредлога Драгутмма Ј. Илића да сс сваке годинс 
одржавају зајсднички коигреси сриских и хрват- 
ских књижевмика21 одазвао сс и М илан Будисав- 
jbCBMh.22 Наум je подржао и млади Јован Дучић 
y мостарској ”Зори” за 1899.23 (У Загрсбу 1900.
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оснивају своју организацију хрватски писци, a 
1904. iiOK'pchy и Срби из Војводипс питан>с сво- 
је кљижсвнс организације).

Тек 8. маја 1902. y Београду je основапо н 
консти гуисано Друштво српских кљмжсвника 
и умстника; усвојсна су и правила његова том 
приликом. П озиати наш кригичар писаће да јс 
на Српском новипарском конгресу изабран од- 
бор од нсколико чдамова да изради правила 
једног књ иж свничког друшгва). 4 За предсјсд- 
мндка изабран je С. Матавул>, за потпрсдсјед- 
п и к а -  Бранислав Нушић, за секретара- Мило- 
рад М игровић, за члаповс управс -  Стеван Мо- 
Kpaibau и Риста Вукаковић. Као што показујс и 
иаслов Друштва и састав упрапе, то јс била за- 
једпииа свих у.мјстника y којој су преовлађива- 
ли  књ ижевницн. У почстку замишл>сно као 
нека врста клуба, Друштво je имало за цил» да 
окупи књ ижевнике и умјетипке око себе и но- 
ради ”на оним нитањ нма која могу потпомоћи 
напредак књ ижсвности и уметности код 
нас". Д јелатност његова, изглсда, и завршила 
ее на конституисањ у управс. У ондашњој 
ш тампи нема више нмкаквог помена о и>ему. 
Мимо њега сазваиа je јаиуара 1905. сјсдпица 
београдских кп.нжевмика, на којој ce раснрав- 
љало о кн.ижевној и ум јстличкој својнни. To 
митање, од значаја за умјетпике свих грама, по- 
креиуо je код мас својевре.мепо Вук Караиић. У 
иисму киезу М илошу од 6. априла 1860. устао 
je против прештампавам>а пјесама из њсгових 
збирки. ”У хришНанској Нвропи” -  и с т и ч с о н -  
”ово ce зове књ ижевпа крађа и забран.ује ce 
закомима, y нас пак таковијех закона join не- 
ма”."6

Иокушај колективних настојања y овом 
смислу код нас ce jaejba тек 1892. lia  ипнција- 
тиву Д рагутина И лића састали су ce 3. марта 
г.г. y каинсларнји Управе Народиог нозо- 
риш та десе гак л.уди од нера: Јован Јоваиовић 
Змај, М илан Ћ. М илићсвић, ЈБубомир Јовано- 
Ruh, Манојло Ћорђевић Призренац, Хаим Да- 
вичо, Андра Гавриловић, И лија Вукићевић, Д. 
Ж ивковић, Риста Одавић и С. Матавуљ, како 
би ce договорили о мјсрама ”ради заш тите од 
eKciuioaTHcaiba листова и издавача”.Мд

Још прнје Конгреса о кн.ижеппој и умјет- 
ничкој својипи, одржаног 1871. y Букурешту, 
неке европске државе закоиски су регулисале 
ово питање, a Бернском конвепцијом 1886. оба- 
везало ce једанасст држава да he узајамно чува- 
ти и пош товати кљ ижсвпу и умстиичку своји- 
ну. Иримјер осталих држава, y којима je већ 
дуже врсмема било озакоњеио право ма тзв. ум-

ну својииу, још више испосрсдпа пракса (изда- 
вачке новосадскс куће Браће Поповић, па 
примјер) захтијевалн су, даклс, и код мас 
решсњс тога иитаља. Живал>епићево ”Коло” 
донијело je опсежну расправу Луторско пра- 
во 24 Стога je, рекосмо већ, y хотслу ’’К асипи” 
одржан 19. јануара 1905. и лруги састанак по- 
свсћен овом гштан>у. Том приликом су изабра- 
ии С. Матавул,, Јовап Скерлић, М илорал Ми- 
тровић, Милеико Вукнћевић и М. М иљковић 
да саставе нацрт Закона о заш тити кљижевне

30и уметничке своЈине. ”Под прсдседиииггвом 
г. Симе М атавул.а- писаћс доцннјс Јован Скср- 
лић -  одржали су један састанак, где су изме- 
п.ене мисли, изабрам одбор да ’’проучи питаљс 
и тиме je нео носао оист завршеп”. 1

Осим оног, чисто мрофесиопалиог питап»а, 
скуп je подржао и предлог Радоја Домановића
о умуИивању протесне петицијс руској влади 
иоводом хапшења Максима Горког y Р иги  24. 
јаиуара 1905. Постуиак београдских кљижев- 
ника био je колико плсмепит голико м сим- 
пто.матичан: открио јс извјеспу ’’политизаии- 
ју ” међу паишм писцима, и то ne y дота- 
дапш.ем, уско сфапчарском, смислу. Српски 
књижсвниии, додушс, гледали су и до тада y 
Максиму Горком великог и омиљсиог писца; 
са странииа разних наших листова и часоииса 
иружени су нашим читаоцнма многи »б с г о в и  
лигсрарии радови. Стога јс овај чин и с тс 
страис допадЈћив. Из ондашњс штампе видимо 
даје  састављаљс петицијс повјсрспо Радоју До- 
мамовићу и Јовану Скерлићу. (He паводећи 
извор, мсђутим, Божидар Коначенић, пише да 
су текст иаписали С. MaraByjb и Богдап Попо- 
вић.)33 Петицију, објавл>епу 1. фебруара a 
ynyheiiy руској влади 4. фсбруара те године, 
нодржали су готово сви наши писци.34 Имела 
потписннка нијссу штампана, али je М атавуљ 
без сумн>е био међу п.има: и његова тадашн>а 
расположс!Ба и учешћс па поменутом састан- 
ку говорило би томе y прилог.

Послије дипастичкс смјене, извршене 29. 
маја 1903. Матавул> je joui приљ еж нији y јав- 
ним мословима. Учествује и y раду Срнске 
књижевме задруге. Па годиши>е.м састанку њс- 
ном, 3. ссптембра 1903, подноси прсдлог да За- 
друга изда једно дјело 0 Карађорђу као свој до- 
нримос мрослави стогодишњиие Првог 
срмског устанка.35 Двијс годиис допније, 6. ју- 
па 1905, као члаи Управе Задругине залагаће ce 
за ноновно покретање едиције Забавмик.36

У вези с помснутом прославом Устаика 
друштво бсоградских великошколаца ’’Побра-
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тимство” вијећало je 8. маја 1904. о прирсђива- 
њ ујугословенске изложбе и омлалинског кон- 
греса y част Устанка. У одбор за оживотворем»с 
одлука изабран je и С. Матавул».37

ПРЕДСЈЕДНИК СРПСКОГ КЊИЖЕВ- 
НИЧКОГ ДРУШТВА. И пицијатива всли- 
кошколске омладинс показала сс као всома 
уснјела: осим J y iословеиске уметничке
изложбе, Конгреса срмске академске омлалине 
и Конгреса југословеиске омладиие, тих сеп- 
тембарских дана 1904. олржана јс и Коиферем- 
ција југословснских књ ижсвника и уметника. 
Између осталог она сс обратила прогласом ју- 
гословсиским књижсвницима, позивајући их 
на саралњу y једном заједничком алмамаху, ко- 
ји  би испуљсн био књижевним радовима и ли- 
ковним ремродукцијама.38

М атавуљ ма овој конференцији иијс 
учествовао.

Наредне годинс lia Копфсренцији југосло- 
вепских км.ижевника и публмциста y Загрсбу,
20. аирила 1905. одлучеио јс да сс први конгрсс 
књ нжевпнка и публициста словенског југа 
одржи y Неограду, 28. и 29. августа тс године. 
(Ma захтјсв Словепаца, a због ирославе Фракца 
Прсшерна, одгођен je за 6. и 7. иове.мбар истс 
године.) На љему би ce размолрио и усвојио 
нацрт правила Савеза југословемских кљижев- 
ника и публициста. To je, маравно, подстакло 
Јована Скерлића да y члаику За к/бижсппичко 
друштво унути апсл Богдану Поповићу, С. Ма- 
тавул>у, Стојану Новаковнћу и редакцијама 
иеких лисгова,како би неко од њих дао инипи- 
јативу  за стварање књмжевне организације. 9

Ile много затим, иа позив ’’Српског 
кљ ижсвног гласника”, ”Дела” и ”Пове искре” 
окупило ce 18. маја 1905. y Српској књижевпој 
заадрузи око 30 саралпика. Образовап je одбор 
од 3 члана за израду нацрга и правила. Beh 26. 
маја, y присуству двадесегак писаца одржаи je 
други сасганак под иредсјсдиишгво.м иајстари- 
јег учесника, М. 'В. МиЈЧићсвића, на којем je осно- 
ваио Српско књижсвничко ;ipyui rBO. Цил» je био 
даокуни књижевпике уједиу зајелиицу; да ш ги- 
ти њихове професионалпе интересе и уређује 
њихове међусобне односс, као и одиосс прсма 
издавачима и публици; да олакшава услове њи- 
ховог кн»ижевиог рада; да помаже своје чланове 
или љихове породице, ако би запали y рђаве ма- 
теријалие прилике. Друштво je, као што видимо, 
y свом програму попајвншс дало мјсста профе- 
сионалним иотребама својих члаиова.

Тајним гласап>ем изабрана je управа с Ма- 
тавуЈБем на челу. За секретара одрсђсн je Јован

Сксрлић.срце и душа Друштва y пуномсмислу 
ријечи; благајна je повјерсна Бориславу 
Ружићу; дужиост књ иж евничара -  Ж ивојипу 
Дачићу, a домаћин je иостао Ристо Одавић.40

Осим одлуке да ce олржи свечана сједница 
y част И лариона Руварца и Јаика Весслино- 
вића, a 30. јануара 1906. да ce прослави 100-го- 
дишњица С теријиног рођсп>а,41 преузета je 
обавеза о примреми за Кош рес југословспских 
књ ижевпика и публициста.

Српско новинарско улружеи,с, међутим, 
супротставило ce одржаваљу иоменутог кои- 
греса, без љиховог су;Оеловања паводпо бс- 
слравног и непуиоважпог. Усвојили су 3. мо- 
вембра т.г. и рсзолуцију с 46 погписнмка, међу 
којима су А. Матош, Пера 'Годоровић и М илу- 
тин Ускоковић. Прочитао ју  je иа конгресу Јо- 
вап Адамовић, уредник ’’Правлс”, па коју he 
оппро узвратити Ј. Сксрлић.4 CII улружење 
иијс ce, мсђутим, иа томе уставило: мовело je 
y штамми ж учиу кампању мротив Српског 
кн>ижев11ичког друштва. На удару je, особиго 
М атошевог нера, био супармик му y критици. 
У па.мфлетима П ријагно господо! и Назлрапљс 
господо! ou je вео.ма јетко пападао СК друштво
-  нови скун ”за узајамно хваљеље” y комс, на- 
водно, нема Стевана Сремца, Боре Стаиковића, 
Симе Паидуровића, М илована Глиш ића, Сто- 
јама Поваковића, М илаиа М илићевића, Павла 
Адамова и Чсдомира М ијатовића. "Презрени 
београдски новинари -  завршава Матош -  
знаће подвикнути томс демонспранту и кле- 
ветнику (Скерлићу) једно: да!”43 A iшра Гаври- 
ловић и ЈБубомир НетровиИ дали су мисмене 
изјаве против Кош реса; Лаза Костић дошао je 
y Београл и предсједавао некој конференцији 
југословенских новипара, која je тскла упоре- 
до са коигресом.44

Имак, без обзира на свс то, иоменути Кои- 
rpec je одржан. Отворио га je С. М атавуљ 6. 
новембра 1965. y 3 часа поподке, y сали Уии- 
верзитста.

”У име сриског књ ижевничког друш тва -  
истакао je он -  част ми je иоздравити све 
срдачпом добродошлицом. Уверсп сам да вам je 
прсстоиина Србијс захвална, што сте мо спора- 
зу.му али по својој одлуци и овог пута то 
одлучили да ce y њој састанемо. Овај 'ф ећи  
састапак прсдставиика југословенске кљиге, 
пиопира y служби вслике идеје која he без 
сум!1»е наскоро и водити и загревати маша три 
племеиа, обслсжава неки одмак ма иуту спасе- 
ња, свсдочи да je та идеја, бар међу иросветље- 
ним сиповима словенскога југа, претопила ce
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y occhaibc, y че.чу je најбол.с јемстпо да ce nche 
клонути.

Кинески зил што иас лели, о коче je лани 
гонорио брат Ђ адски, очевидно je neh иачст. 
Сам сасганак мајбол.с испол.ава ефсмериост 
мсђусобпих суревњ ивости и нссугласица. Наш 
програм, јасан и конкрстан, казује ла ce iieh 
прслази на остваривање првих потреба y прав- 
пу културне и духовпс заједпице j y i ословси- 
ске. Зато би сувиш ан лмрски накит, који 
обично прати мокушаје всликих мотхвага, кад 
на првом мссту грсба соколити и снаж ити на- 
лап>а. Зато сс ограпичавам да још једмом нагла- 
сим, е y иашем раду ach има успеха. У то имс 
још једмом: добро дош ли и иа добро дош ли!”

Затим je Матавул» предложио предсјед- 
ништво: М. Георгијсва, потпредсјединка бу- 
гарског Књ ижевног друштва, Ксавера Шандо- 
ра Ђ алског и М илована Глишића; за секретара
I I. Тодорова, бугарског драмског писпа. В. Вил- 
дера и Ллексу Ш антића.

Па скуну одржаном с јуф адан  успојена су 
и Оспопа прапила друштпспих за сапсз fy i ocjio- 
нспских кп.ижсппика и  попипара. Превагнуло 
je, као што видимо, пачсло федералистичког 
урсђен>а one оргаиизације.

Срнско књ иж свничко друштво подпијело 
je потом преко свог извјестиоца Ллександра 
Белића и мсколико значајних предлога о мје- 
ра.ма за узајамну саради>у јуж них Словена: 
стварање југословепске библиогске; олакша- 
вање мабавке и иромста кн.ига; размјена часо- 
миса између уредпиштава, читањс м распро- 
стирање. јуж нословенских кљига; ширсп.с и 
ионуларисањ е поф ебп их  зиан.а за 4n raibe;0c- 
ла осталих јуж нослонеиских литерагура и ра- 
зумијеиаи»а појава y њима; мајзад, мздавање за- 
једн ичког часописа и уио греба свнх јужносло- 
венских језика y паучиој литератури. ИоредК.
III. Ђалског, Ј. Сксрлића, Д. Јоцопа, M. 11лута, В. 
Вилдсра и А. Белића, y разговорима je веома 
запажсмо учествовао и Матавуљ; нодржао je, 
између осталог, П лутов ирсдлог о сарадљи y 
обласги позорнмшо-рсиергоарске политике. 
”На свечаном ручку приређемом 7. новембра 
одржао je прву здравииу y част крал.а Нетра и 
на крају отпјевао ’’многаја љ ета”.45

По једиој сачуваној позивниии ynyhciioj 
Љ убом иру Стојанонићу, коју су потииса.'1и 
М атавуљ  м Ј. СкерлиИ, видимо да јс Срнско 
км.ижевничко друштво имало састанак 4. ја- 
нуара 1906. y 6 часова увече, y профссорској 
камцеларији У нивсрзитета. На ње.чу ce мрс- 
ф ссал о  о албу.му који he y кормст Сриског

књ ижевпичког друштва издати Коларчева за- 
дужбипа, затим "llm aib c  о друштвспом ста- 
м.у” и најзад избор нових чланова.46

To je, уствари, био припремми састапак 
уочи годиипће скумштиме јф уш гва, одржанс 
30. јапуара те године. Ha iboj je изабрапа нова 
управа -  сви дотадањи чланови, изузев што je 
за благајиика дошао Пстар ОдавиН. Том прили- 
ком je усвојеп и предлог да сс приреди Албум 
радопа срмских писаца, о чему јс, као што смо 
видјели, било всћ ријечи. Главми задагак те 
годипе, мсђутим, био je припрема за Кош рес 
кп.ижевиика и нублициста заказан y Софији. 
lia н>ему je СК друппво гребало да подмесе 
мројскат правила Савсза.47

Корисгсћи ce правом домаћинства, позиве 
за учешће достављали су Бугари. Од Срба, 
можда на миг СК друштва, позвали су само 
књижсаникс. Новипари, y4jiaibenn y Српско 
иовимарско удружеи»с, имали су само статус 
посматрача. To je још вишс оживјело всћ испо- 
л.епу не фпејБивост измсНу ове двије оргапи- 
зације, прсраслу y жучпу мсђусобну расиру. 
Чланови CII удружем.а унапријсд су сс огради- 
ли од одлука софијског копгреса, lie ирихвата- 
јући nu позив да му ирисуствују са статусом 
гостију. Л истови окумл.сни око овог 
удружења озлојеђено су нападалн СК 
друштво, не иггедећи чак ии интимни живот 
чланова. Л ист ’’Правда” донео je члаиак 
Кн,ижепно друш гво бсз књижсвпика iioiiaejba- 
јућн всћ изиссене Магошевс ри јеч и .д асу  мно-
I и писци од имсна по страми /1руштва (Брани- 
слав Нушић, Милован Глиижћ, Стеван Сре- 
мац, Драгутин И лић и 1>ора Спамковић).48 При 
том je Јован Скерлић био први на мети. Н»ега 
су чссто називали кер-лић; за Богдаиа Попо- 
1411 ha пак говорили су да je књ ижсвник бсз 
књиге [;иела] итд, итд.

У сјећаљу на покојиог Ма гавуља дописиик 
’’Штампе” забил»ежио je i b e r o B a  јадан>а пово- 
дом тога. Дрх гавим гласом, бсз мало са сузним 
очима, y дпа три маха заф цнуто  причао јс  он, 
како га "таква суровост у ф и за  [...] за срце, тс ce 
пита каква страшна дивљ ииа и пустош морају 
бити y душама оних људи који су кадри да га 
на правди бога онако крвнички злостављају y 
јавности” и да га оиадају као ’’моралног 
злочиниа”.49 To je, свакако, иодстакло Ж ивоји- 
на Дачића да поднесе оставку иа дужмост 
књ ижничара y Друштву, ати м  je, зацијело, би- 
ла изазвана и Матавул>ева слична иамјера. Мо- 
лсћи га да оставку одгоди до nxamiiibe 
скуиштиие јануара 1907, Скерлић je иоред
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осталог иисао Матавуљу: ’’Непријатељи
нашсга друштва то би сматрали као спој успех, 
a друштво би вашим одласком и.мало само да 
изгуби”.50 М атавуљ je одустао од оставкс. Шта 
више, на годишп.ој скупш тини 28. јамуара 
1907. омст јс изабран за прсдсјсдмика. Друштво 
je y мсђуврсмсну и бројпо ојачало: имало je  всћ 
79 члапова из Србије и ван ibc .51

С. Матавул» није присуствовао Другом 
конгрссу југословснских књижевника и пу- 
блнциста y Софији, 1906. По свом обичају, и то 
љсто ировсо je y сво.м љ с т ј б и к о в и у  иаспрам 
Новог Сада. Међутим, y складу са Уставом Са- 
всза југословемских књ ижсвника и нублици- 
ста усвојеном на иомсмутом конгрссу да свака 
народносна груна бира мо једног мотирсдсјед- 
ника, извјсстиоца и три одбориика који улазе 
y савезну умраву -  М атавуљ јс 27. септембра 
1907. изабраи за потпредсједника, Јован Скср- 
лић за нзвјсстиоца a Милорад ПавловнИ и По- 
иовић за чланове Управс Савеза. Донессна јс 
том приликом још  јсдна зиачајиа одлука: да ce 
’’сваког петка увсчс y 8 часова ”Код Коларца” 
држе редовни друш твени састанци, где hc ce 
читати одабрани радови и претресати 
кљижевна питан»а”. Од 1. ссптембра те године 
олржана су, колико je познато, три скупа по- 
свсћела нокојном Стеваиу Сремцу: о н»еговим 
нештампаиим радовима и и>еговом књижев- 
иом метолу говорио je Милорад Поновић.

На предлог неких чланова Сриског 
књ ижевничког друштва основано je 28. сеи- 
тембра 1907. Друштво срнских новинара и ну- 
блиписта. Још ириликом осиивања оио je оку- 
пило 12београдских листова (пет je накосгало 
y супарничком Српском новииарском 
удружењу, на чијсм су челу стајали Павле Ма- 
ринковић и Пера Тодоровић).

И по четврти пут je 27. јамуара 1908. Мата- 
вул> потврђен за предсједника Сриског 
кљижевничког лруштва. Имамо ли на уму да 
су мјесто свих осталих чланова Управе дошле 
пове личиости (Јована Скерлића je замијеиио 
Јован Дучић, Ристу Одавића -  Драгутип Илнћ, 
a Драгутииа Костића -  Јован Максимовић), 
повјерење које јс трећа годишн>а скупштина 
иоклоиила М атавуљу говори недвомислепо о 
његовом ауторитету.52

Последљи пут je Матавуљ иредсједавао са- 
стапку Друштва 1р и  даиа пред смрт, 17. фе- 
бруара 1908. По би.љешкама неких иовина, он 
je том приликом дао нсколико предлога за 
оживл>авање друш твене дјслатности. Напра- 
сна смрт га je, међутим, омела да спровсде y

дјело одлуке скупштиие: ирипреме за комгрсс 
јужиословенскнх књ иж евника y JI>y6jbann и 
комеморацију М нловапу Глиш ићу, на којој je, 
no иеким нодацима, требало и да говори.

О  раду C pucKOi књ иж евничког друштва 
нема, на жалост, нодробмијих података. Ссм 
овога што je изпесепо, позпата су још нсколи- 
ка локумемта, која говоре о Матавул>евој ак- 
гивпости на овом пољу. To су: њсгово иисмо 
Марку Драговићу, уз које му je нослао стагут 
и обсћао да he га на јесем 1905. нредложити за 
учлањење y Друштво,54 затим сиоменута ио- 
зивница Љ убомиру СтојановиИу, којом га 
обавјештава за друш твепи састанак; двије ви- 
зит-карте Ристи Одавићу,55 y којима га као 
члама Уираве позива на логовор y вези с 
Друштвом и, пајзад, ^IpyiHTBeiia правила штам- 
пана на иреси, с потписом МатавуЈБевим, од 
којих je иеколико мримјерака остало међу »ве* 
говим хартијама.56 Архива Друштва, y случају 
његовог растурап»а намијењ ена Срмској 
књижевпој задрузи, пропада je или затурсма. 
To нас je лиш ило обил.а обавијести о Матаву- 
л»евом, ие мало значајном јавном ралу y по- 
слелп.ој деценији н»еговог живота, о дјслагио- 
сги која je оставила трага и y културмој исто- 
рији марода словеиског југа. Стога je ралу 
Српског кп.ижевпичког друштва и дато овдје 
толико простора.

Вал>а напослетку истаћи да je y име 
Друштва Матавул. одржао и три na;irpo6na го- 
вора (Јанку Веселиновићу, М илошу 11ветићу и 
Павлу Марковмћу Лламову), да ra je такође, за- 
ступао и при мрсносу костију Ђуре Јакшића
21. октобра 1907.57

У чсму je значај Сриског књ ижевничког 
друштва? Прије свега ф еба join јсдном иод- 
вући да je омо прво, искљ учиво к1вижевпо 
удружење y Србији. Једноврсно по саставу, 
’’основано на реалној осмови”, како he писати 
Матавул», ono je и могло да окуии ’’чламове 
рали н»иховс користи и угледа”, да ce позабави 
њиховим професионалним питањима. IberoBH 
примоси, међутим, иодбацили су за обећам.нма 
и очекипањима. Друштво ce одбојмо односило 
прсма извјссним кљижсвнииима од гласа, 
углавмом 3601 политичке н с 1рнел»ивости пре- 
ма љима; није, затим, иснољило довољпо ин- 
тереса ни према радним дискусиопим састан- 
иима. Најзал, ни обећани Ллбум књижевмих 
ралова није пружило нашој читалачкој мубли- 
ци. Позитиван биланс, пе од малог змачаја 
међутим, оио je имало, већ je истакну го, y раду 
ма ширењу идеје југословенства.
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П Р А В И Л А

Српског Кп.ижсвиичког Лруш тва y 
Бсогралу

Имс и селиштс.

Чл. 1. Сриски књижепмипи оснивају 
лруштво Српско Књижсвиичко Друштво. Се- 
лиш те јс Друштва y Београлу.

11,ил>.

Чл. 2. Друштву je иил>: ла српскс кљижев- 
никс прикупи y јсдиу заједницу; да ш тиги 
професионалне иптсрссе својих чланова; ла 
ypehyjc п.иховс међусобне одиосе, као и односс 
нрема издавачима и публици; да олакшава 
услове м>ихова књ ижсвха рада; да номаже one 
својс чланове или њиховс поролице, којн би 
запали y phase магсријалне прилике.

Средства.

Чл. 3. За остварење свога циља Друштво 
има ова срсдства: а) улогс својих члаиова; б) 
легатс и добровољне прилоге (којс Друштво 
нрими); и в) разис ванрсдне приходс.

Члаиови.

Чл. 4. Члапови су: а) редовни; и б) иочасни.
Чл. 5. Редовни члан може бити сваки 

српски књ ижевник којсга Друштву прспоруче 
два рсдовпа члана и који добијс y тајпом гла- 
сању (на рсдовном Друштвсном састаику) 
већину гласова.

Чл. 6 .11очасни су члакови она лица која су 
нарочито номогла Друштву y остварсњу љсго- 
вих циљева; a порсд љих и сви они српски, сло- 
велски и туђи кљ ижевници који су својим ра- 
дом заслуж или ла им Друш твсна Скупш гина 
укаже ту пажљу.

Нрава и луж иости редовних чламова.

Чл. 7. Редовни чламови лолазе на друштве- 
не сасганке и својим гласом утичу ма решава- 
ibe лруш твених пита»Ба; бнрају и мог y бити 
бираии за члановс унравс, за члановс Суда 
Части, за представнике друштвене нри иојсди- 
ним пригодама y месту или y туђими; имају 
права на пуну моралну и материјалну помоћ y 
својим књ иж евничким односима. Редовни

члаиовн плаћају: ири уиису 5 динара, и го- 
дишњи улог y 12 дипара.

Унравпи одбор.

Чл. 8. У Уиравпом су одбору: а) прсдсед- 
ник, б) секре гар, в) благајкик, г) књижмичар, 
д) домаћин.

Чл. 9. Уираву бира годишња Скуиштима. 
Уирава ради иословс годиму дана. У мссецу ја- 
nyapy ynpaRa подпоси извсштај годишњој 
Скупшгини, када сс бира и нова Уирава. Упра- 
ва одрсђује свој рад једино према лруш твеиим 
правилима и према нарочитом нословмику, 
који he прва Уирава спремити y гоку три месс- 
иа и полнети ма друшгвсном редовно.м састаи- 
ку па ирипрсме}10, a првој скупш тини на дсфи- 
нитивно одобрење.

Надзорни одбор.

Чл. 10. Годишња скупштина тајним  гласа- 
њсм бира из своје срсдинс ip n  рсдовна члана 
за Надзорни Одбор који he прсглслати, крајем 
годимс имовно с гал>с друштвено и скупш тини 
иодиети извештај. Примањсм извсш таја ра- 
зрешава ce Уирава сваке матсријалпс олговор- 
ности.

Суд Части.

Чл. 11. У случају потребе редовни 
друш гвени састанак тајним гласањем бира из 
своје средине три редовна члана за Суд Части, 
који he решавати сиорове M3Mchy /Јруштвених 
чланова.

Прсстанак Друштва

Чл. 12. У случају престанка, св а /^у ш тв еи а  
имовима предаје ce на чува1Бе Сриској 
Књижсвној Залрузи ла га преда Друштву када 
ce будс оснивало.

Сскретар, Др Јоваи Скерлић с.р.
Благајник, Доброслав Ружић с.р.
Књижничар, Ж ивојим О. Дачић с.р.
JlOMahMH, Риста Одавић, с.р.

Председник 
Сриског Кљ ижевпичког ^Јруштва 

Сима М атавуљ с.р.
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уметиостy  Б ео гр а д у  -  Прилози за књижевност, језик, 
историју и фолклор, 1975, Kib. XLI, св. 3-4, 251-266).

5 Бранково коло, 1895, бр. 9, 285; вид. и Ср. Стој- 
ковић и В. Ћоровић: Историја Српске кп.ижсвне за 
д р уге ,  Београд, 1932, 7.

6 Из успомсна М  Ћ. М илићсвића  -  Српски 
књижевни гласник, 1931, књ. XXXIV, бр. 4, 274.

7 Јавор, 1892, бр. 15, 240.
8 Сабрана дела Сима Матавулл, књ. VIII (Писма), 

Мросвета, Веоград, 1956, 163-164 ( y буд y he Писма).
9 Лазар Комарчић [?]: Какав j e  пссник Змај. -  Ви- 

дело, Београд, 1892, бр. 130, [3].

10 Писна, н. д., 228.
11 Ред, Београд 1894, бр. 40, [3].
12 Извјесне чинлнице (Матавуллв договор с Пе- 

ром Тодоровићем о вођењу рубрике М ој рабош, пот- 
пис С и, најзад, објашњење уредништва да писац От- 
ворене бележ пице не воли политику и нема за њу да- 
ра, да je угледан књижевник српски и y цијелом 
Српству познат родољ уб наш) упућују иа претпостав- 
ку да би поменути напис могао бити Матавуллв; в. о 
томе опширније: Г. Добрашиновић; Матавуљ и 11 ера 
Тодоровић, Стварање, 1957, бр. 5, 423-425.

13 Опширније о раду Књижевничко-умјетничке 
заједнице в. Г. Добрашиновић; Књижсвничко-умјет- 
ничка зајсдница -  Књижевност, 1957, св. 4, 369-375.

14 Од мутиог и унификаторског југословснства из 
четрдесетих година прошлог вијека инспирисаног и 
импортованог од стране групе Чарторијског и др, ова 
идеја добија осамдесетих година све јасније обрисе. 
Југославенска академија знаности и умјетности y За- 
гребу износи 1883. год. замисао о повремемим састан-

цима књижевника и научника (Лрхив СЛНУ, архива 
СУД, VII. 701/1883, 78/1885; Црногорка, 11/1885, бр. 3, 
стр. 28 -  даје биљешку о предлогу Ф. Рачког да ce y 
Загребу одржи ки.ижевни конгрес свих јужмих Словс- 
ма. Пошто су тамошње власти ускратиле дозволу за 
такав скуп y Загрсбу, одлучеио je да ce конгрес одржи  
y Веограду. Сачињен јс и Пројект правила за састаиак 
јужнословенских књижсвмика (Лрхив Србије, ПО; Лр- 
хив СЛНУ, СУД, 78/1885). Све до овог вијска, међутим, 
југословенство je остајало више на жељама; y њему ce 
приступило и практичном остварењу сарад!«; међу 
уммим представиицима народа словенског југа, и го 
ма начелима федерализма.

15 Српски књижевии гласник, 1905, к»и VI, бр. 7,559.
16 Архивска грађа о југо сл о вси ск и м  књижсвним и  

културпим радчицим а  од др Алсксе Ивића. Кн.ига 
трећа (1780-1894). Зборпик за историју, језик и 
књижевност срмског марода, II оде;исње, Српска кра- 
ЈБевска академија, Београд, 1932, кн,. V, 311-316. Про- 
тивпа je томе, мсђутим, забиљешка Псре Тодоровића: 
y свом дневнику записао je 1. мовембра 1894. да му je 
Матавул. рекао: ’’Валава Русија, xohe Карађорђевиће” 
(Архив САИУ, 9787).

17 Матавуљ je био кум Војиславу Илићу: 7. дсцем- 
бра 1889. крстио му je ћерку Светлану (по усмемом 
податку унуке Војислава Илића, др Милке Ивић).

18 Дневмик Пере Тодоровића (14. маја 1900. заби- 
љежио да je каидидовао Матавул>а, који мује обећао да 
ће ce учланити y Српско новинарско удруж енл). У 
документу који je објавио Младен Лесковац стоји као 
датум избора 1890 (Н еколико при лога  проучава/м  Си- 
ме Maraeyjba. -  Прилози КЈИФ, 1936, књ. XVI, 295). Да 
ли je y питању штампарска грешка или ce акт односи  
на неки ранији избор?

19 Претходно, па III сједници Књижевног одсље- 
ња Матице српске од 19. августа 1900, одлучепо je на 
предлог Милама Савића и других да ce ”на тсмељу 
заслуга ма nojby српске књижевности" изабере С. Ма- 
тавуљ за почасног члана Матицс српске. Главна 
скупштипа je усвојила помеп>ти предлог 31. августа 
(13. септембра). Како je Матавуљ био из стране земље 
и страни државл»аним, одлука je постала пуноважпа 
тек послије сагласности мађарског министарства уиу- 
трашњих послова дате 13/26. априла 1901 (Заиисиипи 
Матицесрпске, 1900-1901; Рад и именик М атицесрпске 
за 1901). Матавул, je тада боравио y I Јаризу, на свадбе- 
ном путу иначе, гдје ce одржавала велика свјетска 
излож ба Предлагач Савић, велики iberoB пријател^ 
извијестио ra je о томе: упутио му двоструко честита- 
н»е -  и поводом избора, и поводом рођсндама (Писма, 
н. д, 346).

20 -Y-: М сђупародно књ иж свничко-умет ичко  
удруж еис. -  Бранково коло, 1895, бр. 18,565; в. Српски  
литерарни к о н гр е с  Б. коло, 1896, бр. 16, 511, 669, 1308, 
1375,1566; Српски кп>иж евпичко-умјетички к о ч гр е с  
Босанска вила, 1896, бр. 8, 135.

21 П ред српски литерарни конгрес, Вранково ко- 
ло, 1897, бр. 3, 85-89.
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Литерарии ко п гр сс  Срба н  Хроага, Бранково 
коло. 1898. бр. 51/52, 1645-1651.

23 Српски литсрарии кош рсс, Зора, 1899. бр. 1.
1-3.

Јоваи Сксрлић: За кн.ижсвничко друштво. Од- 
јск. 1905. бр. 105. [2-3].

" Друштво књижсвпика и умспш ка. -  Коло. 1902, 
књ. III, бр. 10. 662; Босанска пнла, 1902. бр. 10. 199; Бран- 
ково коло, 1902. бр. 20, 639; Нишки гласник, 1902, бр. 
од 9. маја, [3].

26 Вукона прсписка. књ. II. 739.
27 Лрхин Србнје, 110 к. IV' р. Текст позивннпе гла- 

си: "По овлашћсњу исколико кљижевмика част ми je 
умоли ги Вас да изволитс доћи 3. марга ове годиме y 5 
часова иоподнс y камцсларију Управе П ародног позо- 
ришта ради јсдмог врло важног споразума. Лраг. Ј. 
Илић, књижевмнк".

•>Q
' Дмевник М. Ћ. Милићснића. 3. марта 1892 (Лрхив 

СЛНУ. 9327).
*>9
' Коментатор: А угорско  право. Коло, 1901. књ. II, 

сн. 3 и 4, 209-217.
30 Одјек. 1905, бр. 16. [2],
'ч Ј. Скерлнћ: За кп.ижсшшчко друштно, и.д [2-3].
32 Одјек, 1905. бр. 16. [2].
33 Божидар Ковачевић: Максим Горки y  српској 

киижсвиости. Паша књмжсвпост 1946, књ. II. с». 6-7, 
396.

31 Срмски км.ижсшш гласннк. 1905, km.. XIV. бр. 3,
238.

3> Бранково коло, 1903, бр. 49, 1566.
3h Ср[ета) Стојковић и В[ладимир] Ћоровић: Исто- 

р и ја  С рпскс ки,ижсвие .чадругс, Београд, 1932, 81. 127 
(члан Управе СКЗ за 1905).

'7 Нова искра, 1904, бр. 5. 158.
38 Српски књижсвпи гласмик, 1904, km.. XIII, бр 2. 

141-158 (11.A. [Ннкола Антула?]: Омладиискапрослава  
ст оголиииш цс П р во г устаика; Т: К опф ерсиција j y i o  
словсиских к/ш ж свннка н ум ет ика; II: Бапкст 
С рпског К1ШЖСВИОГ гласника). Поводом тога писали 
су и Ј. Сксрлић, стр. 123-128 и П. Поповић, стр. 128- 
133.

Јовап Скерлић: За књижсвничко друш гво, п.д.,
[2-3],

40 Јонаи Скерлић: Осинпнњс Српског к/шжсв 
н и ч к о г друштва. Одјек, 1905, бр. 123, [2-3].

41 X: Српско књиж свничко лруш гво, Српски 
књижевни гласмик 1905. km.. XIV. бр. 11, 878-879. Одјек 
1905, бр. 224, [3],

42 Српски књижсвпи гласиик. 1905. кн.. XV. бр. 10, 
783; Исчсрњс новости, 1905, бр. 301. 302. 305 (рсзолуии- 
ја српских новииара, власника. сурадника и сарадника 
цротин Конгрсса); 309 (предсједавао Л. Костић); 307, 
308 (Л. Гавриловић и Љубинко против Коигрсса).

13 Дмтун Г. Матош: Пријатио, господо!  Вечерњс 
новости, 1905, бр. 304. [1-2).

11 К оиф ерскци ја  ју го сл о вси ск и х  иовииара. 
Вечерм.е новости. 1905. бр. 309 [1].

45 Никола Днтула; Сасш гак ју го сл о веи ск и х  пу- 
блициста, Српски књижевпи гласиик. 1905. кн.. XV, бр.
10. 781-796.

46 Лрхив СЛПУ. бр. 12580 (Писмо Л)убомиру Сто- 
јановићу о д 2 . јапуара 1906).

,7Ј1: Српско К1ШЖСНПИЧКО друштво. Српскн
ки.ижсвии гласиик, 1906. ки.. XVI. бр. 4. 320.

18 Правда, 1906. бр. 210, [3]; Вечсрм.е иовости, 1906, 
бр. 218 и 220 (Одлуке сриског повииарског удружем,а, 
којима ce ограђује од закл.учака Со<|)ијског коигрсса). 
И y памфлетском напису Писмо с нсбц  тобож од Јова- 
ма Веселимовића, изложено je Сриско км.ижевничко 
;ipyuiTBo оштром иамаду. маволмо због затајеиих 50 
дин.. које су шабачки учител.и приложили за учлање- 
ње нокојног Ј. Всселиновића (Правда, 1906. бр. 275).

1 " Матавуљ и  повинарство. П соиравданн напади и  
призпањс послс смрти. Штамиа. VII/1908. бр. 53. I.

50 Др Брапко Maj apamcBUh: Из пеобјавл,спс прс- 
пискс Сима Магавуљ.% Политика, 1937, бр. 10293, 10-
1 1 .

1 X: Сриско к/ш ж свиичко друштво. Српски 
књижевмн гласпик, 1907, км,. XVIII, бр. 3, 238-239.

Српеко Књиж свиичко Друштво, Народ, Мо- 
стар, 11/1908, бр. 62, 2 [Ссм осталог, Друштво je 
одлучило да учсствујс и y раду III конгреса југосло- 
вснских књижевмика и публнцисга y Л»убл>ани]. -  
Убрзо, међутнм, y бр. 84, на стр. 2, исти лист he доии- 
јети биллшку д а  je lia Mjecio иремимулогС. М а т а в у Ј и з  
за предсједника изабран Богдан Поповић, a за бла! ај- 
пика Милорад 11авл1Жић-Криа (Пов п р сдсјсди и к  
Кп.иж свпог Друштва).

53 Српска ријеч. 1908, бр. 43.
54 Ђоко 11ејовић: Два псобјаалси а  привагна писма 

Сима Матавуља, Стварање, 1955, бр. 1, 37-38.
Писма, п.д, 442-444.

5<> Рукопнснн одсек Матиие српске, М. 10.914.
>? Сриски кн.ижевми гласпик, 1907, кн>. XIX, бр. 9,

720.
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JABHII РАД CIIMA јМАТАВУЈКА У БЕОГРАДУ

Golub DobraSinovic

PUBLIC ACTIVITIES O F SIMO MATAVULJ

Being aside from political parties disagreements, 
Simo Matavulj was noticcd in the public life of Belgra
de. He delivered several lectures (one of them was 
visited by King Petar). He was among the founders of 
the Literary-Artistic Community founded in the early 
nineties of the 19th century and he took part in its 
activities.

Later, in 1902, when the Society of Serbian Wri
ters and Artists was established, Matavulj was elected 
for its first president.

On the occasion of discussions concerning literary 
ownership, he, J. Skerlié and others, were entrusted 
with making up the draft of the Law on the Protection

of Literary and Artistic Ownership. According to some 
data, on behalf of the Serbian writers, Matavulj and 
Bogdan PopoviC wrote the text of the protest petition 
sent to the Russian government when Maksim Gorki 
had been arrested.

Until his death he was the head of the Serbian 
Literary Society founded in 1905, to be elected another 
three times to this duty. Aside professional interests the 
Society promoted the idea of South Slav cooperation. 
During one of his public liabilities, when the prepara
tions for commemoration of M. GliSid were under way, 
he suddenly died.
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