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Апстракт: У овом раду бавим се претпоставкама Латсовог 

књижевноисториографског приступа које се тичу следећих односа: универзалне 

генеричко-жанровске типологије и универзалне естетске комуникативности, 

историјског и надисторијског у историји светске књижевности, појма светске 

књижевности и појмова класичног, класичности и класицизма, обликотворних 

идеја и језичких садржаја људског искуства, трансценденталног и трансцендентног. 

Потом разматрам идентитет митског, богочовечанског идеала са естетским 

феноменом као идентитет форме и садржине, те схватање жанровског утицаја и 

ранга, највишег естетског ранга и вечног утицаја код Латса, да бих понудио кратку 

карактеристику његовог књижевноисториографског поступка и упоредио га са 

литерарноисторијском концепцијом Хермана Шнајдера. Након тога анализирам 

интерсубјективност литерарногенеричких осећања живота и с њом повезане 

Латсове књижевноисторијске и критичке појмове, као што су: промена тумачења у 

књижевноисториографској рецепцији, историјска концепција новине, становиште 

савремености у књижевној историји, проблем поларности повесног тренутка, 

утицај нижеразредних дела, утицај превода, западњачко и национално становиште, 

универзалне хумане вредности (лепота, узвишеност, ведрина). Закључно указујем 

на Гетеово и Шилерово наслеђе код Латса. 

 

Кључне речи: светска књижевност, класичност, утицај, ранг, интерсубјективност, 

новина. 

 

 

Универзална генеричко-жанровска типологија и универзална естетска 
комуникативност 
 

У „Предговору“ својој Историји светске књижевности половином 
прошлог столећа Ервин Латс истиче да је она такав „приказ историјског 
развоја“, у коме се „све појединости“ „посматрају у надређеним 
повезаностима“, а „оне опште линије целине“ следе управо „као једна 
целина“ (Laaths 7). Прва од ове две Латсове генерализације може се 
односити на посебне књижевне струје у које се улива појединачно 
књижевно дело, а оне могу бити типизоване или стилски-идејно, или 
генерички (у погледу књижевног рода), односно жанровски (с обзиром на 
књижевну врсту). Друго наведено уопштавање, које указује на повест 
светске књижевности као на изнутра јединствену, органску целину – може 
се тицати општих књижевних токова, у које се уливају оне стилске и 
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жанровске струје, свака сходно својој позиционираности у сливу одређеног 
тока и властитој развојној брзини. При томе сви ови посебни и општи 
књижевни покрети историјски изграђују топографију једног заједничког, 
свеобухватног књижевног света. Тако је он као и сваки људски свет – један 
повесни свет, који је битно одређен својим унутрашњим временом кроз 
које поступно развија властити организам као временско-просторну 
организацију својих језичких органа и њихових уметничких фаза. Такав 
универзални књижевни свет постоји не само као потенцијално 
симбиотичка, него, штавише, као органска целина сходно генетички 
функционалној и генерички типичној усаглашености својих посебних, 
националних језичких делова, и пре него што они почну да узајамно 
интензивно комуницирају, те функционишу на основу непосредне размене 
информација, што увек напокон доводи до њихове узајамне 
реорганизације. То значи да историја светске књижевности има 
превасходни задатак да укаже на типолошко јединство својих општих 
приближно једновремених чинилаца, било да они између себе 
комуницирају, или то још привремено не чине, будући да је потенцијална 
универзална комуникативност њихова битна карактеристика, заснована на 
универзалној литерарној како генетичкој, тако и генеричкој и жанровској 
типичности, те на претензији сваког књижевноуметничког чина као увек 
извесног стилско-идејног учинка да постигне опште естетско допадање које 
је посредовано разноврсним формама неког књижевног рода. Наиме, 
типичне књижевне родове и врсте у њиховим зачетним или мање-више 
развијеним облицима налазимо и у древним узајамно неповезаним 
књижевностима, онима које једне са другима нису ступале у било какав 
додир. 

 
Историјско и надисторијско у историји светске књижевности 
 

Латс сматра да „уметност речи“ представља „феномен који се 
постепено мења или преображава“, али и да она управо „као уметност 
учествује на противречан начин у оном историјском“. Иако се „са замишљу 
повесног следа често, свесно или несвесно, повезује замисао напредовања, 
штавише повећавања квалитета“, по Латсовом мишљењу, „књижевно дело, 
уколико спада у музичку [хоће рећи: уметничку] област, нема никаквог 
посла са напретком, него само са савршенством“. Но,  

 
с друге стране, уметничко дело ипак такође открива израз животног 
осећања одређених људи у одређеним временима, дакле, узајамно 
се условљава са оним људским што се историјски […] развија или се 
одвија у историји. (Исто) 
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Овим тврђењем Латс пре свега усмерава нашу пажњу на основну тежњу 
сваког изворног књижевноуметничког дела ка властитом формалном, 
односно језичком изражајном савршенству. А сходно тој елементарној 
артистичкој тенденцији, сваки оригинални литерарни артефакт тежи да 
буде уобличен не на било који, него искључиво на врхунски, односно на 
језички савршен начин, тј. до потпуне прозирности свог језичкоуметничког 
изражајног облика за тренутно душевно и духовно стање не само свог 
аутора, него и оног народа чији језик овај користи као средство за 
изражавање, и то у једном историјски одредљивом времену народног 
уједно осећајног, мисаоног и језичког развоја. Утолико је песништво увек 
најпотпунији и најистанчанији израз одређених како индивидуалних, тако и 
колективних историјских душевних и духовних садржаја, будући да се 
човечност, тј. људска душевност и духовност превасходно језички – управо 
исказивањем у исти мах развија и освешћује. Уколико је тај израз досегао 
до језичкоуметнички уједно обликотворног и смисаотворног савршенства, 
онда он постаје трајна естетска вредност у општем искуству човечанства, 
меродавна за оно што се људима свиђа, за оно са чиме се они 
најинтимније идентификују целином своје чулно-осећајно-мисаоне 
природе, па тиме и једно од мерила естетске функционалности за 
општељудски унутрашњи, душевнодуховни доживљај, који се историјски на 
различитим језицима акумулира, организује и чува, те с једног на други 
преводи у памћењу човечанства ради сталног осведочавања могућности за 
хуману идентификацију као самопрепознавање и самоспознање. Поменуте 
естетске вредности у њиховој типичној, генеричкој и жанровској 
организацији поступно открива и препознаје човечанство као трајно важеће 
обрасце за сопствено вредносно образовање, односно за властиту 
специфичну идентификацију и квалитативну легитимацију. Но, иако на тај 
начин овековечени, ти човекотворни језичкоуметнички облици не губе при 
том своју везу са историјским одређењима која су искористили 
превасходно у виду језичке грађе за своје савршено уметничко уобличење. 
Да бисмо схватили изражајно савршенство неког књижевног дела као 
ексклузивне, оригиналне, индивидуалне, једнократне форме која преноси 
само себи својствен смисао, морамо схватати језик на коме је састављено – 
као свеобухватни систем изражајних средстава (ту спадају и књижевни 
родови и врсте), али, напокон, морамо разумети и сваку појединачно 
употребљену реч у њему, која увек представља један самосвојни угао 
виђења стварног света на који се односи, будући да у њему пре свега 
означава једну његову ствар. Естетски задовољавајући број речи и њихових 
узајамних језичких односа отвара увек оригиналан, савршен поглед на 
дотичну стварност у њеном просторно-временском, народнодуховном и 
језичкоповесном идентитету. У том смислу Латс се позива на Хердерово 
тврђење да је „оригинални писац у свом узвишеном значењу код старих 
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увек један национални аутор“, и то је правило „са малим бројем изузетака“ 
(Исто). Дакле, такви књижевни ствараоци би требало да заступају дух свог 
народа превасходно на увек самосвојан, нов, те непоновљив, а изражајно 
савршен, врхунски језичкоуметнички начин, те би они тим сопственим 
вечито вредним естетским постигнућем били једном за свагда понаособ 
опуномоћени за националну репрезентацију, и то ексклузивно духовном 
потенцијом њихових репрезентативних момената у народном историјском 
развоју. Тиме је код Латса, као и код Хердера, разрешена двојност оног 
повесно разумљивог и естетски натповесно делотворног у песништву. 
 
Појам светске књижевности 

 
Латс сасвим тачно, поред ове националне, пре свега језичкодуховне 

карактеристике лепе литературе, открива у Хердеровим 
књижевноисторијским погледима такође и њену универзално хуману 
димензију баш као све оно што би се свим људима, свих времена – могло 
поетски свидети. По Латсовом увиду, „Хердер је такође посматрао и 
сазвучје споменика различитих националних књижевности“, треба додати: 
чак и у њиховим различитим историјским епохама, па је на основу тих 
посматрања изграђеног књижевнокритичког погледа саставио своју 
антологију немачких и на немачки са других језика преведених народних 
песама, која је „касније названа Гласови народа у песмама“. Ервин Латс 
закључује да је управо њоме као антологијом светске књижевности овај 
значајни немачки мислилац „пружио сведочанство“ једног 
„наднационалног заједништва“, па затим примећује да је „за то 
заједништво Гете створио ознаку ‘светска књижевност’“ (Исто 8). Ову 
Латсову примедбу ваља допунити објашњењем да се, према Гетеовом 
схватању њоме означених ствари, поменута синтагма превасходно 
односила на она врхунска књижевна дела других народа, на другачијем 
језику од немачког, која су на овај преведена, те тако ушла у обим његове 
књижевности, али не и у њено национално средиште (Лома 2010; Лома 
2011). Дакле, првобитна гетеовска намера била је да понуђеним термином 
обухвати све оне стране књижевне драгоцености које су превођењем на 
немачки постале утицајни, те узорни део књижевности на овом језику, за 
шта је очигледни пример давала баш Хердерова преводна збирка 
Народних песама, како је овај сам именовао њено прво издање (Volkslieder, 
1778/79). Тиме је јасно назначено како се зачетно успостављала светска 
књижевност као повесни поредак књижевно најузорнијих и највреднијих 
текстова, тако што би се сваким новим песнички драгоценим преводом 
проширивао светски преводни контекст сваке националне књижевности 
као оне која је писана на народном, односно матерњем језику датог 
народа. Но, Гете је имао на уму и чињеницу да преводи никад не могу 
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заменити изворнике, те да се њима само упућује на изворно 
језичкоуметничко биће светски вредне литературе, које чине – опет 
хердеровски гледано – књижевна ремек-дела управо као она врхунска 
достигнућа националних, уједно језичких и мисаоних развоја, која 
произилазећи из дотичних народних литерарних традиција, ове 
превазилазе баш на плану универзалне хуманости, на коме дају свој увек 
особени допринос разоткривању како што пунијег, тако и што 
продубљенијег и узвишенијег досега човечности (Лома 2013; Лома 2014), 
која је – сходно свиђању као основном естетском процесу, онако како је 
оно кантовски одређено – и главно мерило тога што нам се људски може 
свиђати или не свиђати.  
 
Појам класичног и класичности 

 
Баш у наведеном смислу стварања врхунских песничких превода 

врхунских песничких дела као мостова, као успостављања комуникација ка 
хумано универзалној литератури – узео је учешћа и сам Гете у оном 
Хердеровом подухвату сачињавања збирке светске народне поезије, и то 
препевом наше народне баладе о Хасанагиници. Утолико Латс даље с 
правом тврди да је „‘светска књижевност’ већ за Гетеа истовремено појам 
како утицаја, тако и ранга“, те запажа да уколико се она „замишља као 
нешто изванредно, својствена јој је, с обзиром на ранг, вредносна 
категорија класичног“. А Гете је „то класично сагледавао претежно у 
достигнућима старине”, и то превасходно оне грчке, сматрајући да је у 
њеним „делима увек приказиван лепи човек“, дакле – она човечност која је 
универзално допадљива, те општељудски узоротворна. Али Латс такође 
увиђа и да је овај велики немачки песник и мислилац, „напросто, 
подједнако поштовао и Шекспира, и античке класике“, па се, сходно томе, 
„представа о класичном рангу мењала и проширивала“. Напокон, немачки 
историчар универзалне књижевне повести о чијем делу је овде реч – 
закључује половином 20. столећа како је он са својим савременицима 
„склон да призна ранг класичнога меродавним и узорним делима високо 
развијених националних култура“ не само Европе, него и Азије, „па чак и 
‘егзотичних’ примитивних народа, који су досегли властите форме“.  Латс се 
при том – а на основу њему савремене употребе појма „класичности“ – 
служи овим као „једном вредношћу, за коју је оно антички класично само 
једна појава међу другима“. Утолико за њега 

 
класичност постаје обележје једног својеврсног, оригиналног 
књижевног документа, уколико га узвишена форма тако уздиже 
изнад пуке оригиналности, да он уједно заснива један општи тип 
стила или га доводи до савршенства. (Исто) 
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Да није реч о пукој формално-стилској инвентивности, односно 
„оригиналности“ без икаквог садржајног, емотивно-интелектуалног смисла 
– сведочи Латсово везивање иновативне стилске форме за традицију, која 
није тек чување и даље предавање књижевних облика ради њихових 
егзибиционистичких, ларпурлартистичких индивидуалних модификација, 
него целовито посредовање, у којем се садржина и форма узајамно 
прожимају, те изражајно једно друго условљавају, тако да се песнички 
облик изражавања открива као носилац управо себи својствено 
одговарајућег душевнодуховног става. Латс тврди да су „све старија 
предања садржана“ у једном онаквом индивидуално заснованом или 
усавршеном „општем“ формалном, „стилском типу“, који потом „важи као 
конвенција“; па тако „код дела која стоје на почетку великих књижевности, 
то су традиције из народних извора или из извора који су уједињени у 
једној ‘култури’“, а 
 

код дела на врхунцу или на крају великих књижевности – а и овде 
су могућа увек изнова достигнућа која образују типове, а не само 
она која их усавршавају – повезују се најчешће додатно 
духовномузичке [тј. духовноуметничке] традиције са народним 
изворима. (Исто) 

 
Латс на крају закључује да дијалектички супротстављени формално-
садржајни процеси као што су „предање и својеврсност, легитимност и 
оригиналност, производе у живом узајамном прожимању и оплођењу ранг 
класичности: савршенство” (Laaths 8). Утолико за њега крајње 
потенцирање, односно радикално потентно искоришћавање свих 
изражајних могућности неког књижевног жанра као једног од формално-
стилских типова који је већ успостављен конвенционално, тј. у општој 
литерарноестетској сагласности – представља усавршавање овога до пуне 
мере само њему својственог изражајног довршења и истанчаности, а оно је 
увек оригинални и индивидуални чин генијалног појединца. 
 
Класицизам  

 
Насупрот „класичном и класичности“, „класицизам“ је лишен не 

само сваке формалне, језичкоуметничке својствености, него и сваке 
садржајне (осећајне и мисаоне) особености. Нов песнички облик је увек 
креативан, непосредан израз новог човековог искуства, доживљаја, тј. 
осећања и промишљања света и самога себе у овоме. А класицизам није 
никакав стваралачки чин, него, Латсовим речима, тек „подражавање 
уметничких дела која уживају углед узорних“ (Исто 9). Тако се као главни 
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недостатак сваког класицизма појављује његова неспособност да истински 
доживљава и креативно изражава управо историјски променљиво искуство 
човечности.   

 
Обликотворне идеје и језички садржаји људског искуства  
 

Баш посредством свог смисаоно утемељујућег, доследног 
ослањања на антички хуманизам из којег је потекла – класичност ће се, 
сматра Латс, „увек односити на човека као на меродавно и смеродавно 
средиште сваке људске делатности” (Исто). Овде је реч о повратку на 
основна мерила Гетеовог и Шилеровог класичног хуманистичког 
идеализма, која су они успешно применили не само у својој 
књижевнокритичкој мисли, него и у властитој уметничкој пракси. У складу с 
тим овај немачки историчар светске књижевности тврди да су 

 
естетска мерила људски осећана и промишљана: садржина и ранг 
једног уметничког дела зависе од његовог утицаја на човека; оно је 
подешено према човеку, јер су као слика и прилика човека 
искуствено спознати и олимпијски богови и хришћанско божанство 
(Laaths 9). 
 

Хоће кантовски, попут Шилера, рећи да је човекова умна воља за 
откривањем врхунских хуманих идеја неограничена, да управо она – 
снагом своје самосвести да се узвиси над сваким материјалним 
ограничењем – ослобађа из ропства овостраном искуству и на начин 
саобразан својој слободи обједињује иновативне душевне и духовне моћи: 
оне имагинације, сентимената и рефлексије, како би открила или како би 
примила откровење неке од оних идеја у виду њиховог фантазијског, 
уједно сензуалног, емотивног и интелектуалног остварења, чиме оне 
постају идеали неке унутрашње димензије хуманости. Шилеров „живи лик“ 
(die lebende Gestalt из „15. писма“ О естетском васпитању човека) 
представља непосредни, још ниједним тварним посредништвом 
посредовани производ таквог идеалног фантазијског стваралаштва (Schiller 
551-556). Он је превасходно песничко, језичкоуметничко оваплоћење једне 
за човека обликотворне идеје у нашем унутрашњем душевнодуховном 
свету, и то такво какво је приступачно свим чулима наше маште. При томе 
та специфична идеја формира чулне, осећајне и мисаоне садржаје људског 
искуства, које је пре свега језичко као исказиво, те као исказано и 
памтљиво. Она то чини тако што дотичну језичку грађу саображава 
потребама само себи својственог обрасца самоизражавања и 
самооткривања. Баш тиме формативно превазилази сва овострана 
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искуствена ограничења, мада се отелотворава у језичким изразима 
садржаја људског искуства. 
 
Трансцендентално или трансцендентно 
 

Штавише, откровење дотичне идеје је призвано за њу привлачном 
корелацијом извесних језичких садржаја, која представља још сасвим 
неартикулисан, те тек пророчки наговештен, дивинацијски поредак. Ово 
откриће може бити схваћено као трансцендентално на најпре кантовски, а 
затим и начин немачког класичног идеализма Гетеа и Шилера, дакле, као 
нутарње, из људске духовности потекло и у њеним оквирима досегнуто 
самоосвешћење. Но, може се појмити на каснији романтичарски начин чак 
и као трансцендентно, божанско привођење к свести. Друга наведена 
алтернатива је она дивинизације, обожења човекове свести, кроз шта се 
ова уздиже на метафизички ниво, до света који бивствује изван свих 
граница овостраности, али и оних људске душевнодуховне нутрине, да би 
сагледавала, читала и преводила на људски језик божанске хијероглифе из 
којих је овај састављен. Држећи се наведеног трансценденталног смисла 
немачког класичног хуманистичког идеализма, Латс увиђа да теологија оно 
„чињеничко стање формулише обрнуто“, тако да „испада да је човек слика 
и прилика Бога“, што ипак „не мења психолошки налаз представе коју 
човек себи ствара о Богу” (Laaths 9). Филозофски трансцендентално или 
теолошки трансцендентно откровење имају исти резултат у људској 
духовности и душевности – идеале надземаљски узвишене човечности, 
односно богочовечности. 

 
Идентитет митског, богочовечанског идеала са естетским феноменом као 
идентитет форме и садржине 
 

Богочовечански идеали у својој пуноћи су исказиви само на 
поетско-фантазијски, тј. митопоијетички начин, а то у полазном 
хердеровском смислу значи кроз перманентну фабулацију, кроз непрестано 
измишљање прича о надљудском, односно божанском, идеалном 
присуству и делатности у људском свету (Лома 2013, 383-384). Сходно том 
полазишту Латс закључује да „митотворство за античког човека још није 
било одвојено од теологије“, те да је „антика нарочито чисто изразила“ оне 
божански узвишене „хумане црте у класичном“, а „тиме и у класичности“. 
При томе је одсудну улогу имао „претежно естетски однос Хелена према 
митским силама”, према оним снагама које превазилазе људске моћи и 
успостављају човеков свет. За разлику од потоњег западнохришћанског 
становишта „према основи постојања“, чије је тежиште почивало на 
апстрактној етици, главни хеленски светоназорни став је, по Латсовом 
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мишљењу, био управо „естетски“ и односио се превасходно на све оно 
нуминозно (надљудски силно), на сваку епифанију (као његово делотворно 
испољавање) и сваку теофанију (као његово оличење). Са тог премоћног 
естетског гледишта сва божанска дејства су посматрана искључиво у 
њиховој реалној конкретизацији и као таква су фабулаторно, што значи: 
језичкоуметнички, изражавана. Управо такав „претежно естетски однос 
Хелена према митским силама” могао је „производити ликове и догађаје 
људског постојања у једноставном и изворном приказу“, само утолико што 
је божанским смислом, односно метафизичким идејама оригинално 
идеализовао и напросто, непосредно и једноставно уобличавао аморфно 
нагомилана људска искуства. Тек у том поступку фабулаторне идеализације 
могу да „садржина и форма“ постану „идентични“, односно шилеровском 
критичком терминологијом (из 22. Писма о естетском васпитању човека) 
речено: идеална форма може да уништи материјални садржај, да поништи 
сваки појединачни смисао сваког од елемената сопствене грађе, те да саму 
себе, сâм књижевноуметнички облик наметне као једино целовито 
смисаодаван. Сходно томе је у хеленској старини „уметничко дело могло 
бити третирано и вредновано искључиво по својој мери, а то је она 
естетска” (Laaths 9). Реч је о поменутом естетском идентитету садржине и 
форме, који се као одлика класичности, гледано са садржајне стране, своди 
на то да изражајни облик у потпуности смисаодавно одговара целовитости 
изражаваног садржаја, те је напросто прозиран за ову, будући да је 
изражава без неизраженог остатка. А, посматрано са формалне стране, 
ниједан чинилац те форме не ремети схватање функције ниједног чиниоца 
изражаване садржине у оној целини њеног уобличеног смисла, тако што би 
маниристички скретао пажњу на себе. Просто речено: овде се сусрећемо са 
потпуним узајамним прожимањем садржине и форме. 
 
Жанровски утицај и ранг  

 
„Промену естетског вредновања“ Латс везује за промену „ранга“ у 

„светској књижевности“. Наиме, он сматра да се „категорија ранга укршта 
са категоријом утицаја“, те да „историја светске књижевности бележи 
најпре утицај“, односно: „у историјском погледу утицај претходи рангу, 
мада најчешће утицај зрачи из ранга“. А „изворишта управо таквог 
зрачења“, тврди овај историчар опште књижевности, „налази историја 
утицаја књижевноуметничких уобличења у документима која стварају 
типове и која типове усавршавају“ (Исто). При том има на уму жанровске, 
оне формално-садржајне опште обрасце који узорно испуњавају већ 
поменуте естетске захтеве идентитета садржине и форме. „Класична 
сведочанства“ о оваквом типичном, односно жанровском „важењу на 
равни националне и надасве на равни светске књижевности“ утврђује Латс 



46 FOLIA LINGUISTICA ET LITTERARIA: 

 
као „прворазредне и најважније теме једног историјског прегледа”. Тиме се 
надовезује на историје књижевних врста којима су двадесетих година 20. 
века Фијетор и Гинтер Милер покушали да уједно обликотворно и 
смисаодавно одреде духовну историју на подручју књижевности (Лома 
1994, 105-113). Латс намерава да у првом плану своје историје светске 
књижевности наративно прати пре свега утицај жанровски 
„репрезентативних достигнућа“, односно „у овде изнетом смислу 
‘класичних’ творевина“, од којих „полазе дуготрајни утицаји“. Наиме, 
„докле год оне утичу, дотле су, заиста, актуелне“: „дотле су енергије једне 
трајне духовномузичке [мисли: духовноуметничке] акције” (Laaths 9). 

 
Највиши естетски ранг и вечни утицај 
 

Латс примећује да динамику универзалних књижевноисторијских 
односа не одређују само прворазредна дела светске књижевности,  него да 
у њој учествују и она нижеразредна. Сходно његовом увиду, радови (и 
естетски, и генерички) „нижег ранга ипак врше уочљив утицај и на 
стваралачке природе“, које својим класичним делима зачињу моћне 
жанровски типске развоје или их усавршавају. Својим привременим 
утицајима на настанак ремек-дела она уметнички и духовно мање вредна 
успостављају континуитет историје светске књижевности, будући да 
врхунски вредна, напросто велика, али „неуобичајена постигнућа понекад 
генерацијама једва да су примећена, те не могу бити плодно усвојена“. По 
Латсовом мишљењу, ово занемаривање је у вези са фазном, генерацијском 
модификацијом духа епохе, тачније – са променом изражајних тенденција 
у једном поколењу које делимично – свака са свог издвојеног становишта – 
одговарају неком виду оних духовних мена, те које су различито жанровски 
усмерене и не морају се сусретати са језичкоуметничким интенцијама 
генијалног савременика, који је једини способан да оригинално и целовито 
изрази читаво своје доба. Свако 

 
давање предности и занемаривање зависи од стања осећања и 
свести сваке генерације: она најчешће има другачије потребе и 
проблеме од света њених очева и од света њених синова. Тако се 
дешава да наклоност часа светли нечем пролазном. Али ретко се 
обнавља његова снага зрачења, док се привремено незапажена 
врхунска постигнућа најзад утврђују, попут ликова од звезда 
некретница у еонима трајним констелацијама (Исто 10). 
 

Латс хоће рећи да једном утврђен највиши жанровско-естетски ранг добија 
вечни утицај, дакле остаје за свагда уметнички, обликотворно и 
смисаотворно меродаван, а таква су дела која стварају или усавршавају 
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литерарне типове, тј. жанрове. Он схвата естетску замисао „као ванвремену 
идеју уметничког стваралаштва“, те му се са тог полазишта „историјски 
развој уметности појављује као више или мање довољно откривање 
делатности апсолутних сила“ (Исто 13).  
 
Латсов књижевноисториографски поступак 
 

Наиме, оно што се поетско-музички једном „збило у духовном 
простору“, а што се отада увек наново „легитимише као делотворно“ 
представља, по Латсовом мишљењу, главну тему једне историје светске 
књижевности, те је њен кључни поступак управо актуелизација, 
„уприсутњавање тог духовно-музичког наслеђа, оног привидно прошлог у 
новом животу“, које се „најупечатљивије открива у стваралачком усвајању 
узорних мотива и законских уметничких форми“ (Исто). И једни и други су 
пак увек жанровски узајамно одређени, с обзиром на нераскидиво 
формално-садржинско јединство сваког језичкоуметничког дела и сталну 
могућност жанровске типизације њихове усаглашености. Стога Латс 
најављује да ће његов повесни 

 
приказ светске књижевности најпре обратити пажњу на 
интензивност и екстензивност [уметнички] продуктивних 
рецепција, како би одредио репродукцију и меру онога што треба 
да буде приказано (Исто 11). 

 
Утолико „из продуктивне рецепције произилазе форма и избор овог 
извештаја“, закључује он за своју историјску нарацију.  
 
Концепција Хермана Шнајдера 

 
У „Предговору“ за прво издање своје  историје универзалне 

литературе из 1953. године понавља Латс главну замисао 
књижевноисторијске концепције свог земљака Хермана Шнајдера, коју је 
овај изнео 1949. године, пишући уводну реч за властиту Историју немачког 
песништва, приказану по његовим епохама. Шнајдер је ту пошао од 
темељног става да „врхунски интензитет поетске енергије има 
неограничено, тј. класично историјско дејство на људско естетско чуло“. На 
основу тога сматрао је он како је најважнији задатак историје песништва да 
сагледа „унутрашњу законитост органског развоја једне духовне енергије 
до њеног пуног, поетског интензитета у врхунцу уметничког процвата“, 
односно његову „квантитативну новину“, те да пружи „историјски увид у 
епохе развоја песничког процвата“. Насупрот томе, по мишљењу овог 
књижевног историографа, општа духовна историја „увиђа законитост 
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развоја једне квалитативне духовне новине која темељно напушта старо“, 
као што су то „хришћанство, клинијевски покрет, ренесанса и реформација, 
просветитељство“. Латс је изворну хердеровску идеју о поезији као 
духовној енергији пренео са Шнајдеровог историјског плана националне на 
онај опште књижевности (Лома 1994, 151-153). 
 
Интерсубјективност литерарногенеричких осећања живота 
 

Прворазредни, светски утицајни ранг представља достигнуће типски, 
односно жанровски врхунске језичкоуметничке, тј. митопоијетичке 
вредности једног текста и не подлеже новим субјективним проценама, већ 
стиче важност једном за свагда откривеног литерарноестетског аксиома за 
непосредно допадање у оквиру једног типичног литерарногенеричког 
опредељења. Дакле, реч је о ономе што се допада људима различитих 
нација и генерација, за шта су они сагласни да им се свиђа као 
усавршавање одређене књижевне врсте, која увек представља извесну 
могућност изражавања човечности на најнепосреднији начин за људске 
душевне и духовне сазнајне моћи. Изражајни поступак сваког од 
литерарних жанрова, као уопште песнички одредив и усмерен, фантазијски 
отвара под својим посебним углом посматрања управо у његовој крајњој 
перспективи – један јединствен и свеобухватан поглед на свет човекових 
представа. А сваки жанровски приступ је баш на становишту себи 
својственог осећања људске егзистенције и у његовом углу посматрања ове 
– само себи примерено до у појединости истанчан. Утолико је она 
литерарногенеричка допадљивост заснована искључиво на међуљудској 
сагласности у песничким осећањима живота. А овај сам по себи, дакле – 
објективно, није ни епски хероичан, ни елегичан, ни јампски подругљив, ни 
лиричан (ни еротски, ни симпотички, ни политички или било како другачије 
сентименталан, ни химнички побожан, ни као у одама склон великим 
људским подвизима, ни гномски рефлексиван), али ни драматичан (ни 
трагичан, ни комичан), па напокон ни као у романима романтичан, како је 
већ историја античке литературе показала главне емотивно-интелектуалне, 
егзистенцијалне ставове књижевних врста у оквиру њихових родова. 
Књижевно схаватање живота је одувек производ наше узајамне људске 
сагласности у темељним осећањима нашег људског постојања. Оно је чист 
продукт хумане интерсубјективности, а не објективно стање света. Живот у 
целини можемо у његовим општим цртама интуитивно, интелектуално-
емотивно обухватати само уметничком књижевношћу, а искључиво са 
издвојених, посебних гледишта њених родова и врста у прилици смо да га 
упознамо барем делимице дубински, истанчано у његовим извесним, 
отуда опажљивим нијансама. Управо Латс истиче да ће у свом 
књижевноисторијском приказу „пре свега узимати у обзир лирске и епске 
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форме, зато што су оне истинске основне форме језичкоуметничког израза 
за човеков осећајни и посматрачки однос према свету“, док је 

 
песничка драма – насупрот либрету сходном потребама позоришта 
– наиме, једно релативно ретко остварено, легитимно уобличење 
снагом речи, које се на Западу истакло у својој оригиналности само 
под одређеним претпоставкама, да би се потом, дакако, појавило и 
као повлашћено, 
 

мада се оно „формално“ може разобличити „као драматизација неке 
лирске или епске теме“ (Laaths 13). Према томе, по мишљењу овог 
књижевног историчара,  
 

књижевност открива својим током кроз историјско време 
дијалектичку напетост све шире распрострањеног разговора човека 
са светом и са самим собом; у њој се огледа људски став према 
основи постојања посредством уметничког повезивања речи. Она је 
објављење човековог овостраног постојања, уједно и сведочанство 
за његову усмереност ка свету: јер она изражава саопштење. Баш из 
тог разлога се у једном књижевноуметничком делу прожимају 
усамљеност и заједништво, геније и конвенција, оригиналност и 
легитимност: ја и свет. Ова праисконска ситуација се сваком 
појединцу и свакој појединачној епохи открива на увек посебно 
противречан, радостан и мучан начин као задатак, као подстицајни 
момент. 

 
А епохалне,  
 

колективне тенденције не би се реализовале без оригиналне 
продукције индивидуа – индивидуум је способан да како себе 
самог, тако и околни свет саопшти, само ако говори из духа и у духу 
свог времена (Исто 14). 

 
Дакле, индивидуални уметнички геније увек оригинално репрезентује не 
само дух народа на чијем језику пева, него како традиционалне тенденције 
литерарног жанра, тако и општа стремљења епохалног духа, будући да се 
свима њима служи као грађом за властито самоуобличење и 
самоисказивање. На тај начин он изражајно усавршава одговарајућу 
књижевну врсту до оне мере по којој она сасвим прозирно може да искаже 
његову властиту, генијалну модификацију духа времена и духа народа.    
  
 



50 FOLIA LINGUISTICA ET LITTERARIA: 

 
Промена тумачења у књижевноисториографској рецепцији 

 
Имајући на памети дотичну трајност једном досегнуте хумане 

сагласности најпре на њеном естетском плану, а затим и на равнима свих 
других људских вредности, вели Латс да „слично оним међу звездама 
оличеним митским фигурама појављују се врхунска [књижевна] постигнућа 
без промене као једна те иста“. Но, томе додаје он да се „ипак, разликују 
тумачења људских духовних дела већ према посматрачима још у време 
њиховог настанка, а и те како тек у следећим временима“ (Исто). Према 
томе, очигледно, сматра он да је интерпретација на нужан начин најпре у 
сензуално-перцептивном погледу, па доследно овоме онда и емотивно, те 
напокон такође интелектуално – субјективна, уколико зависи од 
индивидуално, друштвено и повесно променљивих људских душевно-
духовних стања, а да, напротив, критичка процена треба да буде 
интерсубјективна, утолико што ће ову субјективну променљивост 
превазилазити познавањем историје светске књижевности која памти 
аксиоме вечних људских вредности. Ипак Латс примећује да 

 
историја светске књижевности као извештај о сталној присутности 
дела која образују [литерарногенеричке] типове – као извештај о 
актуелности класичнога – често не примећује промену слике која се 
ствара о тим делима, а која се мери према њиховом [поетски] 
продуктивном и [интерпретативно-критички] репродуктивном 
усвајању. Не напослетку, из тог разлога историја се мора увек 
наново писати (Исто 10). 

 
По мишљењу овог историчара светске књижевности, једно књижевно дело 
досеже класични ранг кроз саму динамику књижевноисторијског процеса у 
обе његове димензије, како у оној песнички стваралачкој, тако и у оној 
репрезентативној путем тумачења и вредновања. Тај ток можемо 
посматрати као пре свега прогресиван, а само делимично, фазно, као 
стагнантан. Реч је о класичности која се рецептивно на оба наведена начина 
само повећава, утолико што се консензус о њој прогресивно шири, док се 
она тек повремено доводи у питање, тако да можемо говорити о њеној 
стагнацији у њој ненаклоњеним раздобљима. Задатак историчара 
књижевности је да представи управо ту динамику са своје увек нове и 
сасвим конкретне рецептивне позиције. 
 
Историјска концепција новине 
 

Латс надаље тврди да се „старија схватања” „не понављају, него се 
обнављају: отприлике по истом ритму, који допушта да у унуку оживе црте 
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претка. При том није посреди повратак истог, него једна метаморфоза“. 
Овај став је у складу са Шнајдеровим схватањем поетске енергије као 
непропадљиве, будући способне да „прелази увек у нове видове свог 
испољавања“ као „стваралачка модификација неке претходне супротности 
оном поетском виду коме се новина непосредно супротставља“ (Лома 
1994, 152). А ова концепција новине код Хермана Шнајдера је сродна оној 
Гетеовој која историјски ток описује као спирално кретање. За разлику од 
кружног, оно се не одвија поновним проласцима кроз идентичне тачке 
претходно многократно прелажене путање, него кроз оне нове тачке које 
су напоредне претходно пређеним на одговарајућим позицијама кружне 
завојне линије, али су и одмакнуте од њих, будући да се налазе на њеним 
завојитим успињањем и одмицањем већ за барем један завој удаљеном 
нивоу (Boucke 405; Wellek 225). 

 
Становиште савремености и књижевна историја 
 

Ова повесна, стална рецептивна преображења нечег већ 
језичкоуметнички искуствено спознатог, по Латсовом најдубљем 
књижевноисториографском уверењу, обавезују сваког „историчара 
књижевности“ да „за свој приказ који је упућен његовој властитој епохи“ 

 
безусловно мора да користи грађу из брижљиво традираних 
погледа својих претходника, чак и када те традиције у садашњости 
уопште нису ‘у оптицају’; оне ће то, можда, поново бити раније него 
што се претпоставља. Он такође не сме, ради савремености, да оне 
споменике прошлости које занемарују његови савременици само у 
пролазу површно додирне или да их, штавише, изостави; ако су та 
дела истрајавала вековима, онда, по свој прилици, само 
моментално мирујућа актуелност јемчи за будућност (Laaths 10). 
 

Дакле, Латс сматра да писац књижевне повести не сме запостављати оне 
класичне књижевне вредности које занемарује њему савремена литерарна 
епоха, већ мора у своју историјску нарацију укључити све резултате 
класичне традиције, и оне уметнички продуктивне, и оне интерпретативно, 
критички, те и литерарноисториографски репродуктивне, како би њима 
пренео до свог повесног тренутка све откривене хумане вредности, што је 
врхунски задатак филологије, који као њена дисциплина најпотпуније 
извршава управо историја светске књижевности (Лома 2014б). А такође је, 
видели смо, повесничар опште књижевности обавезан да прикаже и укупну 
динамику историјског проблематизовања спознатих људских вредности, у 
коју се и лично укључује и својим индивидуално, социјално и епохално 
субјективним ставом, који може да учини интерсубјективно прихватљивим 
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само кроз усаглашавање овога са целовито спознатим 
књижевноисторијским процесом. 
 
Проблем поларности повесног тренутка 
 

Оно садејство различитих књижевних снага које је у савремености 
привремено занемаривано услед убедљиве преваге једне од њих, а које, и 
поред тога, и даље остаје осетно – било је познато Гетеу у виду радикалне 
поларности сваког историјског момента, у коме се увек мањом или већом 
јачином сукобљавају две супротне духовне тежње (Wellek 223-225). Код 
Гетеа се та двојна супротност на синхронијској равни показује као 
ексцентричност елипсе коју чине два засебна фокуса изван њеног центра, 
око којих може да кружно осцилује дотично доба. Ако се духовни покрет 
новонаступајућег поколења синова усмери ка жижи супротној од оне 
њихових очева, онда он својом растућом снагом поступно уздиже њен 
ексцентрични крај елиптичне равни под углом свог постепено развијаног 
новог генерацијског светоназора са нивоа претходно преовлађујућег 
очинског фокуса на један нови десетогодишњи ступањ поколењског 
погледа на свет. То ново духовно кретање постиже овај учинак по 
елиптичној путањи почев од оне тачке на њој која је најближа жижи од које 
ће се оно све више удаљавати. Ту завојну тачку, која је кључна за већ одмах 
након ње превазилажени фокус, Гете одређује као прекретницу у 
духовноисторијском не толико напредовању, колико заокретању, дакле 
кружењу по спиралном успону уз дијахронијску вертикалу и окретању ка 
духовној супротности наспрам основног става у поколењу очева (Boucke 
402-411). 

   
Утицај нижеразредних дела  
 

Ради целовитости књижевноисторијског приказа Латс захтева да 
 

чак и површни опис историје светске књижевности мора да 
забележи оне утицаје, који повремено долазе од дела незнатног 
[песничког] значаја, ако она помажу да се прокрчи пут за врхунце и 
врхунска постигнућа или ако упечатљиво карактеришу велике епохе 
(Laaths 10). 

 
Она су важна не по својој уметничкој вредности, него по свом повесном 
значају, који добијају на основу своје хронолошке позиције, будући да им је 
са ње омогућено да посредују настајање врхунских песничких достигнућа 
или да барем репрезентују оно што је епохално карактеристично, а што се 
може наћи на путу развоја класичног дела – чак и као ометајући чинилац, 
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који оно треба да властитим постањем надвлада. Управо генеза ремек-дела 
има своје припремне фазе у овим само делимично успелим 
књижевноуметничким уобличењима, које историчар књижевности не сме 
да изгуби из вида, те да их испусти из свог приказа, ако жели да успостави 
какав-такав континуитет властите историјске нарације, а он би требало да 
му буде главни задатак! 
 
Утицај превода 

 
Латс полази од књижевноисториографског искуства по коме су 

„размере праве пропорције у опису“ „докумената апсолутног ранга“ 
„најчешће нарушене тиме што је код великог броја“ ових „зрачење 
ограничено само на њихову језичку област“ (исто) или на најужу публику 
која је пријемчива за њихову специфичну поетску дикцију. Наиме, њихову 
класичну вредност не прати ни њихова популарност на националном нивоу, 
а ни интернационални утицај, и то услед њихове непреводивости, тј. 
непреносивости на другачију дикцијску раван истог језика или пак у неки 
туђи. Сходно томе овај аутор тврди да, 

 
с обзиром на ширину утицаја, чисто песништво често заостаје за 
романима и приповеткама: то се дешава већ у земљи порекла, а тек 
у пуној мери у иностранству. Ранг и утицај не показују у таквим 
случајевима истински однос (Исто 11). 
 

А то, по њему, „важи првенствено за велику стиховану епику и за лирику“, 
те се „човек мора помирити с тим да је свако песништво непреводиво“. Он 
утврђује „закон који потиче из суштине самог песништва“, по коме „пре 
свега лирика, која је срж сваке поезије, измиче сваком извозу“ путем 
превода. Наиме, „што се лакше једно лирско дело дâ препевати, утолико је 
најчешће мањи његов садржај у својој поетској магији“. Латс има на памети 
просту естетичку чињеницу да врхунска песма као нераздвојиво, органско 
јединство звучног са осећајно-мисаоним поретком постоји у својој пуној 
естетској делотворности само у поетској дикцији изворног језика коју на 
својствен начин савршено уобличава. Но, овај немачки повесничар светске 
књижевности увиђа такође и да су, поред све своје језичкоуметничке 
несавршености, преводи ипак „подстакли одлучујуће наднационалне 
утицаје“, без којих би „светска књижевност била ограничена на круг 
научника који познају језике“ (Исто 10-11). Преводи великих класичних 
дела страних књижевности могу да утичу на настанак једне домаће 
класике, иако су они, сами по себи, уметнички несавршени, но и као такви 
они образују неку врсту светске књижевности већ у оквиру једне 
писмености на националном језику.  
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Западњачко становиште  
 

Полазећи превасходно са немачког становишта „продуктивне 
рецепције“ универзалних књижевних вредности Латс признаје да у првом 
плану његовог приказа „западњачка светска књижевност образује главну 
тему“, док „друге светске књижевности, као што су индијска или 
источноазијска“ остају у другом плану. Намера му је да управо ону 
првопоменуту „прикаже као велики организам који се развија или одвија“ у 
времену, при чему би ове друге у том „живом склопу утолико налазиле 
места“, што би  „њихове најважније појаве биле укључене по мери 
западњачког надовезивања“ на њих, дакле – „сходно функцији коју им 
препушта носећа енергија средишта“, односно – сходно „оптици 
западњачких аутора“, превасходно без обзира на њену „тачност“ или 
нетачност, него само с обзиром на „подстицајност и плодност“ њеног 
пријема „предње-, јужно- и далекоазијских литература“  (Исто 12). 

 
Национално становиште 
 

Латсово западњачко становиште, које је најпре на наведени начин 
објављено у интернационалом контексту, одмах је поново изражено само 
сада искључиво у оном националном. Тако вели он да, и поред тога што је 
„синтетички поглед на испреплетаности узајамних деловања у светској 
књижевности задатак и смисао ове књиге, она ипак не занемарује исцрпно 
указивање на вредности оних репрезентативних докумената великих 
западних националних књижевности, која нису досегла наднационални 
домет“ (Исто). Наиме, он не жели да напусти мерило класичности као 
трајног дејства на пољу универзалне литературе, него само да укаже на она 
дела која су такав утицај већ остварила у оквирима властитих националних 
књижевности које припадају њему блиском контексту западне културе. 
Управо она остају трајни претенденти на интернационализацију своје 
класичности као предлози за превођење на стране језике који се сами од 
себе за то препоручују, будући национално репрезентативни. 

 
Универзалне хумане вредности  

 
Но, и при овом везивању за националну репрезентативност остају 

иста универзална хумана мерила у пуном и превасходном важењу. Писац 
ове историје светске књижевности истрајно води рачуна о „драгоценим 
вредностима хумане и елементарне супстанције постојања у уметничком 
делу“, имајући при том на памети „онај смисао уметничког стваралаштва 
који га једино оправдава, а то је прочишћење, ојачање и узвишење људске 
егзистенције“. „Истинска уметничка дела садрже и откривају ове моћи у 
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троструком зрачењу као лепоту, узвишеност и ведрину. Сходно томе 
троструко се дели дејство уметности“ (исто 14). 

 
Лепота 
 

Ако, у првом случају, уметничко дело „уприсутњава лепоту, онда 
усрећује“ (исто 14-15), јер, кантовски гледано, естетском игром постиже 
мимо било каквог спољашњег интереса – унутрашње задовољство у 
равнотежи свих људских душевнодуховних снага, а ово једино прочишћује 
до чисте човечности, о чему је реч у Шилеровом „15. писму“ О естетском 
васпитању човека (Schiller 551-556). То би био ефекат не само античког, 
наивног, него и модерног, сентименталног, елегичко-идиличког песничког 
емотивног позиционирања према свету, онако како су ова два приступа 
одређена у Шилеровом огледу О наивној и сентименталној поезији. А ту је 
наивни уметнички однос показан као онај изворни, превасходно антички, 
који почива на генијалном интелектуално-емотивном складу и са те основе 
прозире овоме одговарајућу идеалну органску закономерност природе, 
њено постојање по сопственим, унутрашњим законима, оваплоћивање у 
сваком њеном засебном облику једне својствене идеје бивствовања. 
Утолико став поетске наивности подразумева подражавање на наведени 
начин доживљене стварности, и то симболичким језичким изразом у коме 
се узајамно прожимају знак и означено (исто 605-606; 614; 616; 625-626; 
Šiler 1967, 222-223, 232, 234, 245). А задатак модерног, сентименталног 
песника је „да идеално индивидуализује, а индивидуално идеализује“, 
како би стварност уздигао до идеала, те тако приказао свој идеал, који 
више не може наћи у стварности, те ни подражавати из ње (Schiller 626; 
629; Šiler 245, 249). Ако у његовом приказу преовладава оно идеално у свом 
супротстављању стварности, његов поступак је елегички, а може се 
реализовати на елегички начин у ужем смислу кроз осећање туге због 
изгубљеног остварења идеала или због његове неостваривости, или пак на 
идилички начин „у најширем смислу“ кроз осећање радости, ако се идеал 
приказује као стварно присутан, те доживљава као сасвим слободно, 
потпуно и складно остварен у садашњости, односно напросто као лепота 
(Schiller 630; 637; 658–659; Šiler  250, 257-258, 281-282). Она је и у наивном и 
у идиличном приказу одређена као неприкосновено, сасвим неупитно 
отелотворење и непосредно присуство идеала. 

 
Узвишеност 

 
Ако у другом Латсовом случају уметничко дело делује тако што 

„отрже навише ка узвишености“, онда његово потресно дејство 
„очишћава“, што би, по Шилеру, био учинак сентименталног, сатиричко-
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трагичког уметничког става, који патетичком идеализацијом неидеалне, 
дехуманизоване стварности „ојачава“ нашу истрајност у чистим људским 
вредностима (Laaths 14-15). У сатиричном приказу преовладава оно 
стварно у његовом супротстављању идеалу, а уметник му може прићи са 
свог идеалног становишта на трагички, „патетички“ и „кажњавајући“1 или 
пак на комички, „подругљив“, „шаљив и ведар“ начин. На први начин 
схваћену трагедију у област узвишеног преводи неизречени, него само 
осећани идеал, онај који протагонисти напросто осећају, па по том осећању 
и делају. Таква идеализација њихових чинова води ка патетизацији њихове 
судбине кроз морални активизам као на махове патетични скок ка идеалу 
из неидеалне, непријатељске и погубне стварности (Schiller 630-634; Šiler 
250-254). 

 
Ведрина 

 
Ако се у Латсовом трећем случају уметничког дејства дело 

„одиграва у ведрини“, онда оно сасвим непосредно, те напросто 
„ослобађа“ (Laaths 15) човека од било какве зависности, па га одмах 
уздиже и истрајно држи на највишем нивоу хуманости, у безусловној, 
чистој човечности, онако како је Шилер сматрао да је то уметник у стању да 
учини са „шаљивог и ведрог“, комичког становишта као алтернативне 
могућности оном „патетично“ „кажњавајућем“ трагичком ставу у оквиру 
сатиричке позиције. При томе се Шилеру комедија учинила естетски 
највишим обликом сатиричне поезије, будући да песник комедије мора 
увек, у сваком тренутку да истрајава на идеалној стварности и да заступа 
„лепи карактер“, у коме је „већ садржана свака величина“ хуманости, сваки 
хумани идеал, и то му ваља чинити баш идеалном формом особене обраде 
стварности, иначе недостојне његовог карактера.2 Управо по томе се 
разликује од трагедиографа, чији се узвишени карактер само на махове 
патетично уздиже до репрезентовања врхунских људских идеала, и то уз 
помоћ свог „озбиљног предмета“, односно садржаја приказивања. 
Комедиографски лепи карактер је постигнуће сталности слободе у хуманој 
хармонији као слободној уравнотежености свих људских душевнодуховних 
моћи, а трагедиографски узвишени карактер је учинак тренутачних 
патетичних еманципација од робовања материјалној стварности, резултат 

                                                           
1
 Костић преводи: „сатира која прекорева“ уместо „кажњавајућа сатира“ (Schiller 631; Šiler 

251). 
2
 Наиме, „подругљива“, „шаљива“, комичка сатира, „која сме да обрађује само неку 

морално равнодушну грађу, неизбежно би потпала под њен утицај, те изгубила свако 
поетско достојанство, да у њеном случају обрада не оплемењује садржај и да песнички 
субјект не заступа свој објект.“ Овде сам морао да дам свој превод, јер Костићев на 
дотичном месту не погађа смисао изворника (Schiller  633; Šiler 253)! 
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понављаних моменталних промена од неслободе ка слободи. Утолико је 
циљ комедије – ведрина. Наиме, он је „идентичан са највишим за шта 
човек има да се бори: да буде слободан од страсти, увек јасан, увек да 
мирно гледа око себе и у себе, свуда да налази више случај него судбину, и 
више да се смеје лудорији, него да се љути или да плаче због злобе“ 
(Schiller 631, 633-635; Šiler 251, 253-255). 
 
Гетеово и Шилерово наслеђе 
 

А како је за наивни поетски приступ код Шилера управо Гете, 
додуше нигде именовани, већ само поменом наслова његових главних 
дела навођени живи пример (Schiller 646-647; Šiler 268-269) – мада анахрон, 
будући да је наивност поступка својствена превасходно поезији старих – 
Латс је досад разматраним тезама поново актуелизовао не само Шилерову, 
него и Гетеову књижевну естетику, и то на њима од њиховог заснивања 
једино примереном подручју, оном универзалне литературе, на које може 
да претендује само историја светске књижевности. Да су поменута два 
велика немачка песника и мислиоца од почетка рачунала на ту претензију, 
сведоче њихове властите, овде поменуте концепције ове најобухватније 
књижевне историографије. А све то доказује неопходност, коју Латс истиче 
као темељну, да се повест опште литературе изграђује континуирано према 
одигравању непрестане интернационалне утакмице књижевних вредности 
у њиховом утицају и рангу, али и да се та историја увек изнова повезује са 
већ успостављеним нацртима њеног развоја.   
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KONZEPTION DER WELTLITERATURGESCHICHTE BEI ERWIN LAATHS 

 
In der vorliegenden Arbeit werden die Voraussetzungen der 

literaturgeschichtlichen Konzeption von Erwin Laaths untersucht. Sie betreffen 
die Beziehungen zwischen der universellen Typologie der Literaturgattungen 
und der universellen ästhetischen Kommunikation, zwischen dem 
Geschichtlichen und dem Übergeschichtlichen in der Weltliteraturgeschichte, 
zwischen dem Begriff der Weltliteratur und den Begriffen des Klassischen, der 
Klassizität und des Klassizistischen, zwischen den gestaltenden Ideen und den 
sprachlichen Gehalten der menschlicher Erfahrung, zwischen dem 
Transzendentalen und dem Transzendenten. Danach wird die Identität des 
mythischen, gottmenschlichen Ideals und des ästhetischen Phänomens bei 
Laaths als Übereinstimmung von Gestalt und Gehalt betrachtet und seine 
Auffassungen von der Wirkung und dem Rang der Literaturgattungen, von dem 
höchsten ästhetischen Rang und der ewigen literarischen Wirkung dargestellt, 
um sein literaturhistoriographisches Verfahren kurz zu charakterisieren und mit 
der literaturgeschichtlichen Konzeption von Hermann Schneider vergleichen. 
Anschließend werden die Intersubjektivität der Lebensgefühle in der 
Literaturgattungen und die damit verbundenen literaturgeschichtlichen und -
kritischen Begriffe von Laaths analysiert: der Wechsel der Deutung in der 
literaturhistoriographischer Rezeption, die geschichtliche Konzeption des 



Journal of Language and Literary Studies    59 

 
Neuen, der Standpunkt der Gegenwärtigkeit in der 
Literaturgeschichtsschreibung, die Polarität jedes geschichtlichen Augenblicks, 
die Wirkung der Werke vom niedereren Rang, die Wirkung der Übersetzungen, 
der abendländische und der nationale Standpunkt, die universelle humane 
Werte (Schönheit, Erhabenheit und Heiterkeit). Schließlich wird auf die 
Goethe’sche und Schiller’sche Erbschaft bei Laaths hingewiesen.   

Schlüsselwörter: Weltliteratur, Klassizität, Wirkung, Rang, 
Intersubjektivität, das Neue. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


