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о ДУШАНУ СЛАВИБУ 

Душан Славић, књижевиик, књижар и 
новинар, био је најПЛОАнији писац који је 
у Београду радио у књижарству. Родио се 
у Мостару 8. јула 1882. Г. , а умро је у Пан
'!еву 19. децембраll. јануара 1940. г., где је 
живео преко десет година са женом Софи
јом , домаћицом, роћеном Рајковић1 чија је 
мајка Ана била из Баваништа, и бавила се 
трговином у својој кући, у Улици браће 
10вановића 65, где је становао и Славић. 

Према Славићевом писању, он је 1888. г . 
био у IП разреду основне школе у Моста
ру, а учитеk му је био л,убичић. Тада је 
добио награду од уредништва сомбор ског 
дечијег листа Голуб, у којем је објаВkИ
вао песме . Када је основано Српско цркве
НО певачко ДРУШТВО "Гусле" У Мостару, 
чији је председник био Алекса Шантић, 
Славић је на дан Св. Саве декламовао пес
му Аuжuте ШlCоле. Док је био у школи, 
писмене саставе, нарочито песме, поправ

љао му је Шантић. Један ОД ТИ.Х састава 
објаВkен му ј е у Сомбору. Године 1902. 
неке српске новине објавиле су вест, пре
ма којој су Руси тражили 1.000 сиромаш
них Срба да школују. За два-три дана 60-
-70 мостарских младића написали: су мол
бе руском конзулу у Сарајеву . Те молбе је 
састављао и писао Славић. Због тога је осу
)јен на казну затвора у трајању од 14 дана. 
Исту судбнну доживели су Михајло Јелић, 
Ристо Докић и Шпиро Спрема. После три 
месеца, из Сарајева је враћено 190 молби, 
јер ИХ је руски конзулат одбио . Полови
ном 1902. г. Славић је напустио Мостар и 
дошао у Београд, одакле се дописивао са 
Шантићем све до 1924. године.2 Зна се да 
је 1. августа 1909. г. био У Београду.' Шта 
је у мећувремену радио, није познато. За 
време рата са Аустро-Угарском 1915. г. по
влачио се преко Ниша, Призрена и Алба
није до Крфа, а одатле је отишао 1916. г. 
у Солун.4 У Београд се поново вратио тек 
1919. године.' 
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Зна се да је Слаnић у Београду био бли
зак сарадник оних РОДО.tЪуба, који су при
премали убиство Фердинанда у Сарајеву 
1914. г. С њима се састајао у кафани "Злат
на моруна", касније "Триглав/ / , код Зеле
ног венца . Припадао је организацији зва
ној "Савет духова", у којој је имао значај
ну улогу његов пријатељ Буро Шарац. То 
је онај Шарац, који је с Миланом Јафетом 
окупЛ>ао у Босни ш,llладину (национални 
покрет од 1904. до 1914. г.) у малу органи
зацију "Јафетоваца", а који се истакао на
рочито у четн:ичким бојевима Војислава 
Танкосића на ДРИНИ 1915. г. а умро је 1918. 
г. у Швајцарској.' 

Славић је написао кратку биографију 
Буре Шарца, у којој је говорио О љеговом 
четовању, у ком ци.tЪу ј е и основао орга
низацију "Смрт или живот", која се бори
ла за ослобоћење. Ту он каже да ј е на 
Шарчевим рукама 1915. г. издахнуо Танко
сић. Сем тога, изнео је нове податке о Га
nрилу ПРИНlџ·шу и организацији којој је 
овај припадао. Славић је уложио много 
труда у опис припреме Сарајевског атен
тата, о чему је. још 1928. г. имао написаних 
око 600 страница, па је молио Марка Ма
летина да му поменуту биографију Буре 
Шарца објави у Ае1'ОnUСУ Матице српске, 
али под условом да се не објављује његово 
име као аутора. У писму Малетину од 4. 
:r..шја 1928. г. наглашавао је, измећу осталог, 
и ово: 

"Ја сам се дуго борио сам са собом, да 
ли да тајну изнесем за Љ:ИВQта свога, јер 
многи обзири ме још вељ:у, али има извес
них околности које ме гоне и приморава
ју да напустим своје досадашње ћутање. 
Пре свега, морам вам рећи да ја имам је
дан део докумената, али немам све, мећу
тим од живих сведока сваке године по је· 
дан је мање, тако, да данас сем мене има 
СШ10 два жива човека који све знају, па 
и од ове двојице један је опасно болестан. 
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Ауго, измеЬу ,\нюги предпоставки у ве
ЗИ с атентатом , многе се сматрају данас 
као документоване истине, с којим се и 
Л>УДИ од науке служе, напр. у биографији 
Гаврила Принципа Миленовић ј е у H apok 
ној енциклопедији изнео, како ј е Танкосић 
учио Принципа руковању оружјем , а то у 
крајњој линији иде у прилог оне тезе коју 
непријатељи наши заступају, да је српска 
ВАада знала за атентат , а према томе и по

магала га, док ј е овејана неистина, ј ер ј е 
Принuипа учио Шара ц. 

По овој ствари радим опширан ИСТО
ријат, и кад будем готов лриложићу сва 
оригинална ДOKYl\H~HTa, и као аманет пре

дати Матици српској, да се после моје смр
ти публикуј е" . 

МаАетин је 10 . .маја 1928. г. одговорио 
САавићу, и том приликом истакао, да је 
чланак од вел и ког значаја , али да није по· 
требно хитати с ње l'ОВим обј аВЈЬивањем , и 
да ће о том разм ислити и заједнички се ДО
Ј 'ОВОРИТИ шта да се уради.1 О OBO~'X питању 
САавић ј е 1938 . г , обј авио чланак Вечити 
Ilаzаћања, и носле 24 zодuне Сарајевски 
aceJ-lта '{ још није расветљен. где је говорио 
и о Шарцу .Б Од осталих рукописа Душана 
Славића зна се само за још један, а то је 
Велики Јеврејски пророк Мојсије, у свет
лости леzенде и археолOtulCUХ открића, Ha~ 
писан као уланак .9 Нема сумње да је у за
остаВШТИJlИ Славићевој остаАО још руко· 
писа, и зато је неопходно и даље трагати 
за њима , нарочито за рукописом о Сара
јсеском атснтату.10 

Славнћ ј е почео рано да пише, прво пе
О'1е а затим ЧЛЭI-ше и ю"ьиге. Он се пој авио 
још 1899. г. У дечје.~l листу Спомен ку с пе~ 
с.мом Мајка на самрти сину, Те године у 
Босанској вили објаВЈЬенс су му српске 
народне женскс песме из Мостара. ГОДИ
не 1901. послао је јсдну песму сомборском 
листу Голуб, али l\'ty није обј аВЈЬена. 1I Ме
ЬУТИЈ\1 , БосаНСI::.а вила за ту годину објави
ла му је песму Хајнин ћевојка. Песму Лва 
савета, о чувању живота и поштења, обја
вио му ј е Голуб 1908. г . ; Писма за службу 
1.909. НИШI<:а Трzовина; песму Српско ново 
ле"со 1911.. и чланак Мода или владар ка че
лоz образованоz света 1912, Гра15анин; пес
му Невине жртве (24. IП 1915) 9. IV 1915 Бал · 
!сан, и песму Привuђења 1916 r. Правда. 
Неко време писао је о жени , .tЪубави и бра
ку, где је заступао право жене . О том про
блему издао је и ю"ьиге: Ко је крив човек 
или ;жеl1а? 1914, и 192 1, Брачнu сmОlCрuфи: 
љубав, 1"10љубац " брак (Београд, 1921), ЈЬу· 
бав u њено I1реu.-нућство. Савети за c6alCoza 
(П уковар и Београд 192 1), Продавачица 
ceoza тела и тајна I1роституцuје (Београд 
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1928, под псеудонимом др Психановић) . 
Славићеви прилози су: О моди у Застави 
1921. и Правди 1922; песма РаС·Га/ШК "{/ 
Крфу (1916, ,одине) у Видовдану 1923; Бу
дућн.ост наше uндУС1рuје и дрве'са u наша 
lНtродна YMenlOc·t' у TPZOBUHCICO.Al zлаСНLlКУ 
1925, и Аобрuвојс ј(озuћ "срески начеЛ1-lUI( 
у пензији" у Ј(рuминалној библиотеци 
1928. г. 

Од посебног ј е значаја Славићево покре
таље flитања ЛеКСLllCона јуzословенскuх 
lсњи)!севНИlса u јавних радНИlса . Он ј е 1930. 
г. имао преко 3.000 биографија , ла је од 1. 
јануара ндуће године отпочео да их штам
па у ПаНLtевцу, у кој ем ј е сараћивао , и 
зна се да су њеГОDИ члан ци I-I З 1939. г. На
ше мајке. сес"гре u љубе и 1930. т, Жена 
кроз ве 1сове; Наш једино спасавајући 113 -

БОР· Hal\JepaBaO је да СЛОl' тих биографија 
сачува и на крај у са сликама, аутографима 
преке , које CII.,teTajy распачавању књига и 
НО у три књиге, свах<а од преко 300 страна, 
које би се продавале по ниској цени , само 
да се покрију ТРОШКОВИ шта]\·шања. У вези 

АУш.QН Сла(Јuћ, 1902. l. 

Dusal"1 Slavic а 1902. 



с ОНОМ идејом 1931 . г. објаВЈъен је у осјеч~ 
KНI\;l новинама, позив у којем. су УМОЉЗВ3-
НИ СВИ јавни радници и књижевници да по
шаљу Славићу, или преко Клуба хрватских 
кљиж.евника и умјетника у Осијеку, своје 
биографије. У том позиву набрајани су по
даци који би требало да у5у у биографије. 
Cel\'l тога, тражене су и биографије о умр
ЛИМ. у МОiъавани су да их доставе ОНИ којп 
су ИХ имаАИ. Препоручујући ову Славиће
ВУ иницијативу, лист ј е писао: "Свакако ј е 
овај корак Д. Славића ОД недоглеДllе БР}l
јсдности, јер ћемо тако сваке године доби
јати једно савремено дјело, које ће, из го
дине у годину, бити потпуније". У позиву 
је стајало, да Славић спрема и j eA1lo по
себно "велико издање", где пе бити при
казане југословенске жене: Хрватице, Срп
киње и Словенке, које су радиле 1<:30 јавне 
раднице, и то од древних времена. 12 3на 
се да је Славић објавио неколике биогра
фије знаменитих л,уди: у /{ЊUЈlсарСЈСО.Al zла
сник}' 192 1. Слепог Јеремиј е Обрадовића 
Караџића, у Илустрованом листу 1922. То· 
ме Јовановића, а у Панчевцу 1930. Јернеја 
Копитара, Алексе Шантића, Мићуна Пави~ 
ti.еuића, др Исидора Кршњавиа, Рудолфа 
Фрањина Ма5ера (и посебно), Рикарда Ка
талинића-Јеретова, 1931. Његошеву, Вуко
ву, Јована Херцега Скобла, Метела Ожего
Dића и Јелице Беловић-БеР Н3ДЗИКОRске. 

На урећивачком послу Славић ј е дао 
виДне резултате. Он је 1913- 1914. г. при
брао и уредио, веома добро садржајно и 
полиграфски, књигу ИЛУСl'ровшlCl историја 
Балканскoz рата 1912-19/3, коју је књи
жевни одбор издао у Београду у три све
ске. Ово издање сведочи да је Славић још 
тада био у Београду личност од пера, и да 
је познавао рад на издавању књига. Као 
уредник се поново појавио с Најновијим 
деклаAlаторо,;\t, штампа ни м 1924. и 1926, а 
1925. и 1926. г. уредио ј е календар Зара, 
који је издавало Удружење монополских 
lJиновника и службеника. Овај календар 
је био изузетно добро уреЬен, теХНИЧrI:И н 
садржај но; штампан је у 50.000 примера
ка. Славић је КОНКУРСО}.о[ прикупио прилоге 
за тај календар, успео је да добиј е знатан 
број песама и приповедака од тада ИСТi1К
нутих писаца. То је, свакако, ј едан од нај· 
БОibе урећених наших календара, о којем 
ј е писано Похвално.Н И сам Славић је дао 
своје прилоге, са и без потписа, нарочито 
пригодне мудре изреке, с којима је укази· 
вао на негативне појаве у друштву. 3ато је 
у календару 1925. г. писао: "Некад се гово
рило: "Ко ради не боји се глади", ДОК се 
данас може рећи: "Ко ради имаће хлеба, 
ко не ради имаће свега". У оба календара 

о ДУШАНУ СЛА8ИЋУ 

Аушо.н Слави/!, 1921. '. 

Dusaн SZ""ic, 1921. 

унео је ЧАанке о Масарику. Прве године 
објавио је чланак Из UCl'opz,LJe nиС.на, а 
друге Ара:ж 11.ушења и наши nесници и И3 
часова разAtииtљања. У то време бавио се 
и проблемима индустрије, па је 1925. г. об
јавио у ТрzовШ-lСКОМ zласнuку чланак Бу· 
дућност наше индустрије дрвеПl и наша на
родна уме1'НОСТ. Године 1930. и 1931. сара
Ьивао је у Панчевцу, у коме су, поред Ha~ 
ведених биографија, објав..ъени члаици 
1930. Г.: На "У'-У славе (одломак из АЮZ дне
вника пре 15 ?одuна, Жалосна несвесносг, 
Наш одzовор, Прави узроци кризе књuzе, 
Наш једини сnасавајући извор, а 1931. чла
нак Из мојих успомена. Прилоz биоzрафu
ји Алексе Шантиliа. У Војво1?анину сара
ћивао је 1937. г. Ту су му објаВh>ени више 
политички чланци: П ровuћење је најбољи 
nроводal;шја, Извори щюzобројнuх криза, 
Јуче, данас, сусра, Највећа вредност наше 
отацбuне u наша uнтелuzенцuја, и Скини 
ми 6mсо са чела облаке. Идуће l"одине, 1938, 
Славић је покренуо у Пануеву ЛИСТ Нова 
зора, чији је био власник, главни и одго
ворни уредник. Први број појавио се 27. 
фебруара . У УВОДНИКУ је писао, да се АИСТ 
покреће .. у години кад млада и снажна 
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1912 - 1913. 

I,ЊllI'ЛfIF>rIА 

'.~''''.~џ'! ~·&,\~O 

ДУША'" СЛАВИ ... 

, 3. 

Насловна С'срана 11.рве Славuћеве l<:fbuze "Илу
строваllа историја Балканскоz рата" 

La couverture du premier livre de Slavic, inti
[иМ »L'Histoire illastree Је Ја Сиегге 

balcanique« 

ј угословенска раса прославља двадесето-го
ДИШЊИЦУ свога удружења, а наше новинар

ство стоседаМvГОДИШ I·ЬИЦУ од појаве првог 
листа". УВОДНИЦИ У 080М ЛИСТУ мора да су 
Славићеви, као и многи непОтписани члан
ци, мећу којима је чланак Шта чита наша 
данашња младе'Ј/С. То је он могао само да 
напише. У подлиску су чланци: О узроци
ма кризе љубави и брака, РеволуцtlонаРl<:а, 
А1.0ћ љубави, Мати, Отаџбuна, 'J1CUeOT, рад 
tl настојање zенuјаЛflо-наnредflе 'Jtcefle ре
фор.маТОРlсе Елен Кеј, ОД којих су неки и 
потписани. Те године објавила му је и Пан, 
чевачtcа 1-lедеља чланак Образовање u са· 
мообразовање. 

Славић је 1939. г. покренуо у Панчеву 
месечни часопис Равflоnравн.ОС1·, чији је, 
такоЬе, био власник, уредник и издавач, са 
задатком да правилно информише јавност 

"О судбини наших мањина у иностранству 
Ii страних мањииа у Југославији" , и тиме 
омогући нашим одговорним властима да 
бране земљу од стране пропаганде против 
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Југославиј е, После његове смрти овај ча
сопис наставио ј е да издаје Стеван 3елић, 
и то све до почетка рата 1941. г. 

Посебне заслуге Славићеве су на уна
преhењу нашег књижарства. r де је нзучио 
књижарство, и где је радио У књижарству 
пре ослобоћења, тешко је сазнати, Његов 
земљак др Драгослав iDубибратић, с којим 
се састајао још .1914. г. У кафани "Златна 
моруна", ТВРДИО је 1960. г. да је за време 
припрема атентата у Сарајеву Славић био 
књижар у Београду.14 Пошто га нема у спи* 
СКУ београдски књижара у Ше.лtати з.му 
Краљевине Србије за 1913. Г. то би значило 
да је отворио књижару идуће године , и 
нај вероватније Аа ј е радио у некој од беv 
оградских књижара. Славић ј е, првих дана 
пролећа 19Ј5 . Г., издао своју књигу Tpzo· 
вина у рату, у којој је писао : "Ја као Ср· 
бин и човек, ПОI·юсан CaJl.f што сам доживео 
сва она чуда , која је узданица српска вој-

Насловна страна Славuћеве Kfbuze "ВеШПlНа 
трzовања" 

La cOLlverture du livre de Slavic, intituLe »Le 
savoir-faire de Commerce« 



ска на бојним ПОЈuима ПОЧИl-lила, са којих 
је част и слава српског оружја разнета по 
целом свету", али не МОГУ да поднесем: на
паде на поштене трrовце у време рата, које 
не ШТНТИ Трговачка комора . Због тога је 
Славић У својој књизи, "као најмлаћи члан 
Тргопачке заједнице", бранио оне трговце 
]<оји су незаслужено оптуживани збо цена, 
мећу којима су били и књижари, који су 
због помањкања хартије и књига са дозво
лом власти подизали цене. Вероватно да 
је тада имао књижару, јер каж:е да је био 
"најмлаћи члан" Трговачке коморе. Посто
ји један податак, из кога се види да је био 
познавалац књижарства, и да се бавио про
блемима продаје књиге. Јарослав Мерхаут 
у свом Адресару књижара из 1923. г. наво
ди, да је Славић држао у Космајској 13. 
Књижарски комисионарски завод. Уред
ник Вјесника OcjeLtKe QблаС'ru, Рудолф 
Фрања Маћер, који је добро познавао Сла-

Ре/слама Ј.Сњuжаре Геце Кона у Славult.евој 
књuзи "BeиlТиHa тр'lовања" 

L'enseigne de la librerie de Сеса Коn, dans le 
livre de Slavic intituIe »Le savoir-faire de 

Соmmе1"се« 
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I 
Рекла.АШ књuжаре "Напредак" у Славuћевој 

1Сњuзu "Веut"ПlНа Tp'lOGafba" 

L'enseigne de la liЬгеriе »Le progre.s« dans lе 
liv1"e de Slavic intitule »Le savoir-faire de 

Comm.erce« 

вића, у приказу календара Нова зора, пи· 
сао је 1925. Г.: 

"Има у Београду један скроман књижар 
без књижаре, који ие отвара своју радњу 
само зато што се не може помирити с по

l\'1ИШЛ>У, да отвори књижару, коју би имао 
одржавати свим осталим, само не правим 

књижарским послом. Једини l<њижар у нас 
је свршио стручиу школу У Немачкој , Ду
IIlaH Славић, студира и УУИ стално и пише 
интересантне ствари из области свога зва~ 
ња ( ... ) Већ дуже времена лично познајем 
Славића, и као човека и као одличног срп· 
ског књижевника, а сада caN1 научио да је 
књижар без књижаре, попут нашега Ара 

В. Престинија, који је конаЧtIО, ипак, за
гризао и постао равнатељ Биографског за· 
вода Д. Д. у Загребу, који на његов поти

цај издаје епохалну "НаРОАНУ енциклопе· 
дију С. Х. С." . Славић је тип правога широ-
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когруДог Србина-Славена, који се истински 
братн са Словенцеfl'l и Хрватом на ( ... ) 
делу". 

И сам Славић је оставио ПОТВРДУ о сво
јој књижарској стручности , л,убави према 
књижарству и раду у њему. Он је писао 

1932. Г. : "Иако сам силом прилика уда1Ъен 
из књижарства, ипак моја л,убав према 
развоју нашег младог књижарства ниј е се 
николи ко умаљила. Као школован књи
)кар, као дугогодишњи секретар Кљижар· 

ског удружења и уредник "Књижарскоr 
гласника", ја сам паЖibИВО испитивао све 
узроке који коче развој књижарске трго
вине". IS 

Зашто ј е Славић напустио рад у књи
жарству није се могло УТВРДИТИ. Место о· 
вог искусног књижарског радника и вели

КОГ РОДОibуба, у миру и у рату испробаног, 
за секретара у Књижарској организацији 
у Београду дошао је Немац Милан Брајер , 
који ј е добио и уредништво органа Савеза 
књижарских организација Југославиј е. 

Овај петоколонаш по доласку Немаца у 
Београду 1941 . Г. обукао је немачку УНИ~ 
форму, И цело време окупације служио у 
Београдској општини као шеф за реквизи
цију, с ког положаја није познавао нијед
ног од књижара, чак ни оне с којима је 

био у најближ.им књнжарским пОсловним 
везама . ДовоЬење Брајера на тако важно 
место секретара и уредника у једној орга

низацији, и то на место заслужног и спрем
ног књижарског радника, треба тражити 
један од разлога зашто ј е Славић напустио 
књижарство И , на крају, преселио у Пан
чево, и тамо се предао новннарстоу. 

За историју ширења књиге веома је 
важно оно што је Славић писао о књи
жарству. Он је још 1919. г. објавио у 
Београдској Трибунu, у наставцима, запа
жени чланак АuсхаРАtOнија UЗ.Atеhу књи
жарства и КЊUЈlсевНОС'l'U, у којем се OCBP~ 
иуо на историју КЊИ.жарства пре рата, о 
страдању књижара за време рата, и о не

стручном воћењу књижара после рата, ј ер 
није било стручњака, нити политике веза· 
не за издавање и ширење књиге. ОВИ1\-1 

чланком је Славић указао у добар час на 
све слабости у нашем књижарству, па ј е 
д~o и предлог шта треба урадити да би 
књижарство ј\·ЮГЛО корисно послужити на

роду и држави. 16 У овом чланку вал,а тра
жити и идеју о оснивању 1921. г. Књижар· 
ског удружења у Београду, чији је он био 
секретар све до 1926, године , 

Славић је књижарску стручност пока
зао 1919, г. у приказу првог броја Књuжев
HOZ вјесника, библиографског месечног ли
ста, који је издавала Књижара Хрватског 
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letlres de Slavic adressees д. Maletin 

свеучилишта и Југославенске академиј е 
Ст. Куглија у Загребу, а уреl5ивао га је др 
Владимир Престини . Он је са аргументим.а 
доказао нестручно урећивање овога листа, 

а отуда и његову некорисност,I1 Године 

1921. објавио је у Београду веома успелу 
књигу Вещтина т рzовања, оzледu из т Pl_0~ 
вине за трzовце, где је указао на грешке 



Славuћево писмо Малепl1-tу 

Les lettres de Slavi6 adressees ii Maletin 

које чине шефови и помоћницн У трговач· 
l(ИМ радњама, па је због тога написао и 
упутства за рад ученицима·шегртима, тр· 

говачким путницима и агентима; Осим тога, 

говорио је и о узроцима гомилања бофла 
у радњама, затим о значају и начину при· 
преме излога. Ова књига ј е , без сумње, јед. 
на од најБОIDИХ опреМlDених књига тога 

" 

о ДУШАНУ СЛАВИЋУ 

вр.емена. Имала ј е 24 цртежа и 11 табли са 
сликама у бојама рекламног карактера. То 
је одличан ПРИРУLJНИК за младе IDYAe у тр· 
говини, У то време И једини, а могао је по
служити корисно и књижарским радници· 

ма. Делови те књиге могу се и сада кори· 
стити. 

Славић не само што је био секретар 
Књижарског удружења у БеОI"раду, nећ ј е 
био и уредник органа тог удружења I<њu· 
жарс/Сoz zласнuка од 1921 . до 1926. г . У ово 
време то је био добро урећиван часопис, у 
кој ем ј е уредник морао nећину текста сам 
да попvњава, иако је имао много посла у 
поћељу удруж.ења . У њему су значајни 
члан ци о књижарској струци и начину ши
рења кљиге . Од Славићевих чланака зна
чајни су : Нтuе неприлике, Сирота lCГbUZa., 
Из праксе 1921; Књuzа u њено nоскуnљење 
1922; 3аштuта к:њи:хсевне својине, Колет У 
Броду на Сави 1923; Наи," недаће, Најбољи 
пријатељ: О l(1-Ьuзи за lCfbUZY 1924; Реч две 
о rCГbU11capCTBY и Са lC01-lZреСа трzовачкux 
удружења у Заzребу 1925. Он ј е 1922. Г. дао 
два прилога у Илустровано.At листу: Ин·сер· 
вју о књu:жарству у Јуzославијu и Наше 
књuжарство, а у TPZOBUHCKOM zласнuкv 
1923. г. Тајно nuса1-ье . Садржај овог послеk 
њег чланка говори и О Славићевом: познава· 
њу литературе о ТО.М питању . 

Значајни су Слаnићеви чланци у Алма· 
наху Краљевине Срба, Хрвата u Словенаца 
1924: Наше КЊИЈlсарство, Народни заводи, 
Графи<Iка индустрија, а 1925. г. Књижаре 
и паnирни'!е. И 1929. г. у Јубиларноolt збор
нику :Јтси601"а и рада Срба, Хрвата u Слове· 
наца 1918-1928. налази се Славићев чланак 
[{њи:Ј1Сари и "uта.мnари. У члан ку Свшса ду
:JICHOCr nовла"nt u право изнео је Славић 
1932. Г . , У Гласнuку ICњuжара, мисли и за· 
КlDучке о књижарима и њиховом положа

ју , па је навео и узроке који су кочили раз· 
пој књижарства у Југославији. 

КОЛИКО се Славић залагао за КЊIпкар· 
ство и књигу најБОlDе сведочи његова изу· 
зетно значај на акција, коју ј е ВОДИО у вези 
кризе књиге у Југославији. У то време, 
књижевници су често оптуживали књижа

ре за своје неуспехе, нарочито књижаре· 
·издаваче, поред осталог и због малог хоно· 
рара, али нису хтели никад да схвате и 

положај књижарства у којем се оно има· 
ЗИАО. Књижари су се бранили од свих оп
тужби, без обзира од кога су долазиле, а 
нарочито од књижевника. Душан Славић, 
у својству секретара Књижарског удруже· 
ња, највише се прегањао са књижевници· 
ма . Ови неспоразуми допринели су, такоЬе, 
и застој у у књижевности. Славић се ста· 
рао да нарочито истакне узрок који је иза· 
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звао тај застој . Он је предузимао посебне 
кораке, и писао је о томе, разуме се да би 
се томе стало на пут и нашла неко корисно 

решење. Зна се да је 19. августа 1925. г., 
на скупштини Књижарског удружења, го
ворио о кризи наше књижевности, и то су 

пренеле загребачке Новости. 18 Ускоро је 
писао, 13. новембра 1925, др Марку Мале
тину, уреднику Аетоnиса Матице српске: 

"С ОВИМ вас долазим замолити за једно 
обавештење. Од пре три године морали сте 
и ви запазити, да је код нас наступио је
дан велики књи.жевни застој. Узроци су 
његови многобројни, а што је најжалосни
је, без велике акције ю-ьижевника, књижа
ра и свих других РОДОЈ'оуба ствар се сама 
од себе за AYl'O не би поправила . Као чо
век, помало књижар, помало књижевник, 

а нарочито секретар Књи)карског удруже
ња, верујем, да cah.·1 ја једини човек у на
шој отаџбини , коме су сви узроци , све 
сметње темеЈ'оНО познате. Ја сам сам немо
ћан да ствари на БОЈ'ое окренем, па ипак не 
сме се остати на празној констатацији. 
Моје удружење решило је да ја одем у 
све наше књижевно-књижаРСI,е центре, и 

по.моћу јавних конференција и предавања 
упознам све, како КН;Јижевнике и књижаре 

тако исто и остале ј авне раднике и родо
л>убе .Опо је решење пало што ме је За
греб и Осек већ позвао да ОДР:ЖИМ преда
вање, ДОК би ја желео да прво предавање 
ОДР:ЖИМ у Новом Саду. 3ато вас молим за 
обавештење би ли то предаваље Morao одр
жати у Матици српској као установи која 
је позвана да ме саслуша. Јер, сви напори 
како појединаца тако и установа , без са
знања онога што ћу нзнети , и колектив
ног ОТКАЭI-ьања узрока, били би скоро уза
лудни. Моје предавање, нарочито за вас 
и све Ј'оуде око Матице, допринело би ви
ше него 2-3 године напорнога рада. 

Ако ово пово.л:.но решите ја би .могао 
доћи, 21. или 22. новембра, да ОДРЖИМ пре· 
давање, lIпа више био би тотов да после 
предавања отворим и слободну дискусију. 

Предавање, или дискусија, lIOСИЛИ би 
наслов: "О узроци.ма NatUeZ !Сњи'жевNОZ зп
с·соја". 

Како ћу при предавању износити ДОКУ
ментована акта разних министарстава, на

рочито Министарства просвете, било би по
требно да се том приликом позове и З3.'\10-
ле да неизоставно доое и ко ји народни по
сланик Исто тако сама ствар захтева, да 
се писмено позову сви новосадски књижев

НИЦИ, ј авни радници и књижари. 

Господине Марко, морам признати да 
сам прво хтео ићи (6. ХII) у Осек, а (13 . 
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ХII) У Загреб, где сам позван, али ми г. Н. 
Петровић примети да прво ОДР:ЖИМ то пре
давање у Српском центру, и ето , због тога 
обратих се вама. Ако ли је вама из ма ко
јих разлога неМОl'уће усвојити овај пред
лог, ја се ни најмање нећу бунити" .19 

Не зна се да ли ј е Славић позиван да 
одр.жи предаЈЗање у Матици српској. Ме
ћутим, одржао је 20. марта 1926. г. преда
вање у Осијеку на тему Криза к:њиzе, где 
је имао пријате.л:.а, ваЈ'ода и зато што је у 
ТaJl.l0шњем листу писао о зближењу Срба 
и Хрвата,20 и био ј е члан Клуба хрватских 
књижевника :и умјетника у Осијеку, коме 
је приступио као уредник календара Нова 
зора. 21 Он ј е на позив овог Клуба дошао у 
Осијек да би одржао предавање, о чему је 
у ВјеснUlСУ Ocje1tlce области писаАО : "По
знати наш књижарски стручн:)ак Душан 

Славић ИЗ Београда је особитом спремно
шћу и говорничком спремом објективно и 
непристрасно изнијео велики број узрока, 
поткрнјепл,ених чињеницама и образложе
њем, и јасно доказао и приказао све за
преке, које сметај у распарчавању кљига и 
напредном развијању изворне књижевно
сти". Ти многобројни узроци подеЈ'оени су 
у две групе: на оне који се АЮГУ одмах 
уклонити и оне које треба УКЛОНИТИ вре
меI·ЮI\·I. У првој групи су поштанска .тари
фа и званична растурања од стране по је .. 
диних надлештава, што ј е отежавало ши
рен .. е кљиге и ианосило штету књижарама. 

"Да се поправи нестручност књижара Сла
вић пледира за оснутак књижарске школе, 
али прије тога тражи да трговачко-обрт
ничке коморе не издавају право за књи
жарски рад лајицима и свима онима који 
немају потребне спреме о познавању књи
ге, књижевности и кљижарства. Предавач 
је противан што се у нашој држави стран
цима ДОЗВОЈ'оава књижарски рад, шта више, 

предавач .мисли да оног часа кад смо стра

нцу одобрили Кlbижарски рад, да смо пре
корачили одредбе Закона о штампи. Разне 
разлоге, који су везани за наставне мето
де, оставл.а просвј етним радницима, да то 
питање по својим стручњацима поправе 
заједнички, а нипошто пој единци", писало 
је у извештај у О Славићевом предавању. 
ТОМ приликом нарочито ј е наглашено, да 
су ПОВОДОМ Славићевог предавања, по први 
пут, били на окупу књижевници, новинари , 
књижари, библиотекари, штампари, инте
лектуалци и пријател.и просвете , ј ер су ор
ганизовање тога сусрета помогли и преk 

ставници Трговачке коморе, књижари и 
графичари. На крају тога извештаја упу
ћена је замерка друштвима књижевника и 
књижевницима, што не сазивају КОЈпрес 
на ком би се распраВЈ'оало о актуелним 



проблемима ю·ьиге, па је похва.л:,ен Слави
ћев рад, којим ј е заорао прву бразду, "па 
сад треба и наставити", јер немогуће је 
"да свуда и сва гће столује само лаж, КИМ" 
ба, лични интерес и пороци зла".22 

Зна се да ј е Славић, ГОДИНУ дана пошто 
је упутио писмо Малетину, у Ле'l'оnису Ма
тице српске за 1926. Г., објавио подужи чла· 
нак За ICЊLlЈlсевност, који ј е почео са кон
статацијом: "Мећу нашим књижевницима 
врло је незнатан број оних који никада 
нису ни покушали да бар нацртају крст 
на коме би распели књижара-издавача. Сре
ћом нису могли наћи Пилата, који би њи
хове намере санкционисао". У целом члан
ку Славић ј е одмерено износио све стране, 
Аоше и добре, књижевника и књижара, I<аn 

и I-Iепажњу просветних и других власти 

према проблему књижара. Према њеГОВО.I\1. 
мишtЪењу, процват књижевности зависи 

од књижара, ј ер је ОН тај који пишчево 
дело l.uири. Писац пише књигу, штампар ј е 
штампа, а књижар продаје, и без њега пи
сац нема успеха. Али, зато треба имати до
бре, стручне књижаре, к.оји умеју да шире 
кљигу, а .Југославија ИХ није имала у то 
време . Он је ТВРДИО, да је тада било У Jy~ 
гославији 700 кљижарских радника, ОД KO~ 
јих свега 20/0 стручљака, 6--8u/ u полуструч
њака, а сви остали су били за књижарство 
"исто што и тешко рањен војник за бор
бу". Сви ти књижари делили су се "на го
дишње и двомесечне књижаре". У прву 
убрајали су се они који ' су, поред школ
СКИХ уџбеника, држали научне и забавне 
књиге . Њих је било 100/0. Двомесечни књи
жари били су они који су продавали само 
школске књи ге, а њих је било 900/0. Према 
томе, ови "двомесечари" нису били од ко
ристи за проuват књижевности. Осим то
га, Dласти су ОI1терећивале књижаре поре~ 
30/1.1, високом лоштарином и другим наме

тима , па су зато од 700 књижара само њих 
7 продавали само кљиге, док су друге MO~ 
рале да продају школски и канцелариски 
прибор , а у провинцији и разну другу ро
бу. Решавање проблема књижарства није 
нико помогао . Нису то урадили чак ни 
књижевници, који нису устали против по
вишења поштарине на књиге, као што су 

то урадили новинари , па је на новине сма
њена поштариrrа. Због тога је књига сма
трана као свака друга роба. У таквом по·· 
ложају књижаре нису помогли ни писци 
ни штампа. И не само то. Они су у то вре
ме нападали књижаре.23 

Слаnићев чланак у ИЗВОдУ објавио је и 
часопис КЊИЈ/сарство 1931. Г., који је ' био 
орган Клуба књижара у Загребу, · а који ј е 
урећивао Јосип Кра·тина. Вероватно да је 
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и његоnа опаска у име уредништва, која 
је дата уз тај извод . Ту ј е речено, да ј е 
Славић дао сагласност да се извод објави, 
а уредништво је његовим штампањем хте
ло да укаже на значај Славићевог излага
ња у чланку објаВfuеном у Летопису, на· 
рочито о ОДНОСУ Ј(њижевника И књижара у 

Југославији.24 

Славић, у настојању да ублажи кризу 
књиге, а тиме и кризу наше књижевно

сти, посебно се залагао за школовање књи
жарских раДНИI<а, јер је сматрао да без 
позитивног решења тога проблеАЫ не може 

бити напретка у књижарству и књижев
ности. 3ато ј е и писао: "Број спреi\1НИХ 
књижарских радника и сувише је незна
тан, и то, ова жалосна истина један ј е од 
главних узрока који директно органичава
ју књижаре-изда.ваче у љиховом раду, а 
индиректно погађају наше књижевнике и 
нашу књи)кевност" .25 

Неуспех у настојању да се нешто уради 
корисно за књигу можда је и један од 
разлога који је утицао на Славића, да се 
одлучи да напусти књижарство и пресели 

се у Панчево, тИ./\ .. l пре што је увидео да 
ни надлеЖ.не власти не предузимају озБИт
не кораке за оздраВfuење кљижарства и 

решавање кризе књиге. 

у Панчеву, Славић је нарочито сарађи
вао са ДУДОМ Бошковићем , уредником Пан
Lteetfa, Стеваном Зебићем и Cp~TeHOM П. Да
винићем, веома иителигентним кројачем, 
који се бавио писањем и објавл,ивањем 
приповедака и разних чланака, а издао је 
у Панчеву 1935. Г. и књигу Крик Ј/сивота и 
друzе приповетке, за коју му је Славић на
писао предговор. 

ПОВОДОМ Славићеве смрти, Панчевачк.а 
недеља је 6. јануара 1940. г. објавила вест, 
да је умро и сахрањен, па је ТЭћ-'Ю речено 
и ово: "Славић се до последњег тренутка 
свога живота бавио новинарством, сараћи
вао је на многим листовима па и на иашеh'l, 
а и сам је урећивао неколико листова . О 
Славићу донећемо, у једном од наредних 
бројева, оnширнији некролог". На жалост, 
тај обећани некролог ниј е наћен у овом 
листу. Равноправност, лист који је Славић 
водио до смрти, у броју 1. од 3-30. јану
ара 1940, на првој страници , донео је вест 
о смрти Славићевој, у којој се каже да је 
умро "публициста и издавач нашег листа. 
Његовом смрћу ниј е пого13ена само наша 
акција већ и сва наша публицистика. По
којни САаБић се до последњег тренутка ба
вио новинарством И својим оригиналним 
замислим а давао иницијативу нашем часо
пису и урећивао ј е поред "Панчевца" и 
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"Нове зоре", док је сараћивао на многим 
панчевачким и новосаДСКИ ]\;1 листовима. Он 
је својим радом заиста задужио народ, а 
при том остао скроман ( ... ) Ми своју акци
ју настаВта:мо у досадашњем правцу" . Ово 
је, посигурно, написао Стеван 3ебић, који 
је наставио да издаје тај часопис као вла
сник, издавач и одговорни уредник, упра

во да чини оно што је радио Славић пре 
смрти. 

Да би се о Славићу и његово.м: раду дало 

коначно МИШтење, мора се трагати и про

наћи његова заоставштина. Сем тога, вата 

сачекати да се среди у Архиву Југославије 

архива која је припадала Централном прес

бироу, ј ер би се тамо l\ .. югла наћи граћа о 

Славићу као новинару. МећУТИfo.'l, треба тра
гати и дате за рукописом о Сарајевском 
атентату. 

НАПОМЕНЕ 

1 Протокол У!l'I РЛИХ Срп. прав. храма Сп. 
БоГОРОAlще у Панчеву од 1935. до 1942. г . 

, Нова зора (Београд) 1926, 78-81; Панче· 
вац, 11. JV 1931. 

, Трговина (Ниш), 9. VПЈ 1909. 
4 Криминална библиотека (Београд) 1928, 

282-283; Панчевац , 4. Ј 1930. Када је 1916. г. 
одлазио са Крфа на Сол унски фронт написао 

је песму Растанак са КрфОАl у којој је, измећу 
осталог, рекао: 
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,,3богом! 

О, хумчице свете, о гробови тужни, 
Споменици живи жел,а, идеала! 
Почивајте :мирно, будите сведоци, 
Какве је све жртве Отаџ6ина дала. 

Ви сте за њу живот нови, 
Хаџилуци Србинови! 

360ГО,\1! 

Бој на труба труби, херувимским 
звуком, 

И позивл,е сиике у одбрану части. 
Отаџбини милој слободу повратит' 
Или славно, храбро к'о јунаци 

пасти. 

Част и понос то нам збори, 
3а осветом жел,а гори! 

Збогом! 

Острво дивно, права лепото рајска, 
Чаро6ности чијој свет се цео диви. 
Сећај се јунака, као ОНИ те6е 
што ће се сећат докле који живи. 

Ти нам даде уточишта, 
И мирнога боравишта. 

Збогом!" 

(СрБОБран, Н. Сад, 6. Ј 1923) 

, Трибуна (Београд) 8-15. VJII 1919. 

6 М. Бурић, lафе'l'ов npozpaM, РаЗВИТaI, 

(Бања Лука) 1939, 368-369; На ЉуБО6uјu. Из 
четНUЧКLL't бележака Буре Шарца, Политика . 
3. ЈП 1915. 

7 Матица српска. РУI(ОПИСНО одел,ење, бр. 
255; др Драгослав л,убибратић, Непознати до
кументи О capajeaCKOJ.l atel-t'гату, Борба (Бео

град), 27. V 1960. 
11 Нова зора (Панчево), Ј 9. 1 1938. 
u Матица српска. Рукописно одел.ење, бр. 

4У50. 
10 Код Славићевих наследника, по жени

нај .... инији, Александра ДраПlI-Iчића (Београд, 
Милана Танкосића 7/!) нашао сам само Сла
вићеву слику из ]902. г., коју је 13. лшја т. г . 
послао из Мостара у Ланчево. 

" Голуб (Сомбор) 1901 , 96. 
12 Вјесник за просвјету и управу (Осијек). 

1. Ј 193[. 
" Исто, 15. ЈП 1925. 
" Борба (Београд), 25. V 1960. 
15 Гласник књижара (Београд) 1932, 15. 
" Трибуна (Београд), 8-15. VЈП 1919. 
" Књижевнн југ (Загреб), JV, 1919, 251-

-254. 
" НОВОСТИ (Загреб), бр . 1393, стр. 1- 2. 
Ј9 Матица СРПСI<З. Рукописно одеiDење, бр. 

3. 666. 
20 Вјесник Осјечке области 1925, бр. ]-2. 

стр . .1 -2. 
" Исто, 15. ЈП 1925. 
" Исто, 1926, бр. 9, СТр. 81-82. 
~З Летопис Матице српске, 310, 1926, 340-

-351. 
" Књижарство 1931, 87-88 + 90. 
211 Илустровани лист (Београд), 8. V 1922. 
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DUSAN SLA VIC 

Dг Lj ubomir Durkovic-Jaksic 

Dusan SlaviC (1882-1940), ecriva in, lјЬгајге
.editeur et journaliste, est пе а Моstаг, ои јl а 
(егтјпе ]'ecole primaire. Оп ignore ои јl а 
appris Је теНег de lЉгајге. Il s 'ins talle а Bel
grade еп mШеu de 1902. l сј, il fa it sa profes
sion de libraire e t, еп тете te mps, соllаЬоге 
avec Ј е groupe de patriotes qui огgапisе l'at
tentat de Sarajevo. 

Participant а lа Ргетјеге gLlerre шопdiаlе 
dans 1es rangs de notre агтее, il t.raverse l' 
АЉапје et Је Corfol1 et arrive jusqu'au fгалt Је 
Salonique. Rentre dans le pays, il гергепd son 
metiel' де libгаiге, sans tenir 'е magasin. 

De 1921 а 1926, ј1 fut secre taire de l'Associ
ation des libraires. Ноmте de plume, il luttait 
in la ssablement con t re 1а crise du livre, ma is 
л'у tl"ouvait pas Ј 'арриј de сеих qLli de\ra ient 
I'aider. Quelque temps аргеs, јl demenagea ~. 
Pancevo, ои јl s'adonna аи jOLlrna lisme. 

Slavic a vait соmmепсе а есгјге deja сотте 
ecolier. P1us tard, il а риЫ је, поtзmтепt dалs 
les јоuглаuх, таiпt artic le раtгiоtiqLlе ои ayant 
роиг Љеmе des problemes de sa profess ion. Son 
теШеиг li\rre est lе Sшюiг-fаiге de соттеусе, 
риЫје еп 1921. Slavic s'occupait egalemen t de 
lа пЫасtiоп. Il rassembla e t redigea des do
cuments роиг lа се lеЬге Histoire illustree de la 
Guerre balkanique 1912- 1913 e t pour 1'alma
пасћ АuЬе, portal1t SLlr les a nnees 1915 et 1926. 
Еl1 1938 il fut editelll' et redacteur du journal 
1 'АuЬе nouvelle а Pancevo e t, l ' аl1пее suivante, 
de lа revue l 'Egalite , qu'il dirigea jusqu'a sa 
mort, le Јег jal1vier 1940. 

SlaviC etait il1itie а l 'аttепtа t de Sarajevo 
et cOnl1aissait ses acteurs; il еп eCI'ivi t ип та
nuscrit de s ix cents pages епујгоп - поп ге
trouve jusqu 'a nos jours. 






