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I

НА ПРОБЛЕМУ НРИТИЧАРА

Дешава се, и међу обичним и међу високо изузет-

ним људма, да неко ради посао тамо где није сасвим

на своме месту. Недавно је умро Пол Суде, истакнути

француски књижевни критичар, који је својим писа-

њем и личним држањем изазивао много дебате и гњева.

Он је имао част да припада светски познатој династији

критичара великог француског листа Тана. Међутим,

Суде је чинио на нас утисак, и то одувек, да, дужан или

недужан, ради не на сасвим правом месту свога позива.

Да човек дође на место за које није, дешава се некада

по личној амбицији, некада стицајем околности, некада

несрећним случајем. Није пријатно ни лако радити на

таквом месту: човек је стално у неком процесу само-

одбране, према себи и према људма. У таквој ситуацији,

неки људи увиде свој случај, прегну, дорађују се и до-

раде се. Други, баце се свом енергијом на вештину за-

страшавања и владања, стварају по сваку цену аутори-

тет. Трећи, поред низа прворазредних особина, носе

један мањак који постаје кобан само због тога што је

личност заузела не сасвим право своје место. Целоку-

пан рад ових последњих, иако од вредности, и трудан

и добронамеран, може ипак остати у неку руку стери-

лан, уклет. Амбиција тих људи оправдана је, и опет је

трагична. По речима старог Латина:

.вапешпе зи<Јеп(

Ап§и5.(ит рег Нет 1ис(ап1ет атдШопјз.

„Крваво се зноје пробијајући се по уском путу ам-

биције".

Пол Суде, са низом ванредних способности, био је

лишен маште. Ако би неко тврдио да ју је имао, ми

1



2

бисмо запитали: где? Да му је била у глави, видела би

се у оном што је писао. Да ју је имао у души, видела

би се у животу. Ретко сух је био тај живот: никада

ваљда писци некролога нису били у већој неприлици

да из покојникова живота испричају нешто дирљиво,

жалосно, или смешно. Од кобног недостатка маште до-

лазио је код Суде-а његов не само жестоки, већ и сви-

репи рационализам, у име којег је вређао, у име којег

се позавадио са пола живог и пола мртвог књижевног

света. Од недостатка маште, нама се тако чини, дола-

зила је и врста недовољне интелектуалне радозналости,

врста недоЕољне учености Судејеве, кад се узме у обзир

врло високо место са којег је он изрицао књижевне

судове и оцене. Не може се рећи да је Суде био недо-

вољно марљив да студира и даље се образује, што кри-

тичар апсолутно мора чинити. Један од претходника

Суде-а у Тану, Анатол Франс, доиста је био лењ; док

је Суде био вредан као Немац. Ипак, као и Франс, по-

што је стекао знање класичних језика и књижевности,

допустио је књижевни критичар Суде себи да од мо-

дерних литература и језика буде код куће само у језику

и књижевности свога народа. При чему је то за Суде-а

било далеко више недовољно него за Франса, који је,

у суштини, био не критичар него приповедач. Још не-

што је произлазило код Суде-а из немања маште: не-

достатак варијација и модификација у његовим прави-

лима, тезама, и, ваља рећи, његовим вољама. Резултат

од свега тога: оно нешто усукано, тврдо, и неженеро-

зно, (нема за то српске речи), што се тако јако косило

са богатим, издашним и женерозним духом француским.

Формула Судејева каже: једну велику снагу рада,

и, парадоксно, једну велику неплодовитост. Збир кри-

тика које су за њим остале, међу њима многе одличне,

тешко ће чинити самостално, од свега независно, чи-

сто уметничко књижевно дело. Опет се намеће срав-

њење са Франсом, иако није сасвим праведно чинити

га. Ни Суде ни Франс нису умели, као, рецимо, Лесинг,

терати анализу са безмерним знањем класичног и мо-

дерног до крајњег њеног краја. Али Франс је био пун

фантазије! Умео је измислити што не зна; умео се сме-

ј.ати место љутити се; умео је опростити. Имао је једну

шармантно безобразну иронију која је чинила да смо



3

са слашћу читали његово шегачење са Хамлетом, са

слашћу читали сваку његову критику. Суде, несавит-

љив, раздражено проникљив, увек школски и семи-

нарски рационалан, критиковао је скоро без изузетка
по једној невероватно краткој и отсечној логици. Кад
Суде докаже да има право, он има право, али на по^

пришту су мртви или изнурени књига, писац, читалац.

Са пола света није Суде говорио, са другом половином

се свађао усмено, или кроз чланке и памфлете. Мртав

уморан понекад и сам, настављао је, јер му се чинило

да у име свога ауторитета мора наставити.

Између осталих лица и установа, био је Суде у

страшном сукобу и са црквом. Он је био жесток атеист.

У свему је био жесток, па и у искрености и поштењу.

Као ретко поштен човек и критичар, једно је призна-

вао без резерве католичком свештенству: да се латин-

ски и грчки језик и књижевност могу како ваља нау-

чити само од фратара, којима је, по иронији живота,

имао и сам да благодари за ту услугу. Не знамо да ли

због тог Судејева признања, или због целе физиогно-

мије рада и човека, нама је чешће долазила на ум ми-

сао: да би Пол Суде, место на позицији критичара у

Тану, био на несравњено бољој позицији као један од

оних познатих типова ванредно способних фратара-

професора класичне литературе на некој од чувених

француских катедара за ту струку. Што Суде није ве-

ровао у Бога, и што је много волео жене, ништа не би

марило. Једна од великих црта католичке цркве у томе

је, што она прима у своје крило и помаже све даровито

без резерве, а сама после брине да покрије евентуални

грех свога питомца, надајући се наравно да ће пре или

после довести своје дете до увиђавности, у чему уоста-

лом врло често и успева. А ако и до краја не успе, она

ћути и трпи хришћански, заслугама свога питомца се

користи и бележи их у своју историју, а наћи ће се већ

ко ће у Бога измолити спас за подивљалу душу . . . Ово

је била дигресија; а што смо хтели рећи то је еледеће:

Суде као професор латинског језика и књижевности,

онако како их предају фратри, имао би прилике да

увек с правом коришћу ради оно што ради, што је тако

гемељно умео и волео; да кује једну логику која је већ

хиљадама пута прекована; да аналише, по.свима прави-

1*
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лима чисто рационалне естетике, једну литературу у

којој су и стихове писали мудраци и научници имајући

углавама таблице силогизама; да тумачи једнукњижев-

ност гордо паметну, један језик који је сам собом ма-

тематика и логика, и да се одушевљава над тексто-

вима који су добрим делом фина уметност оптуживања,

доказивања, суда и осуђења. Не би Суде био на правом

месту да су му као професору дали катедру грчке књи-

жевности. Грци су умели све да разумеју, и зато да се

свему прилагоде. Грци никада нису били непомирљиви.

Пре Француза, стари Грци су били женерозни. Узимали

су у обзир инетинкте, темпераменте, свако осећање и

чежњу за лепотом. Дужност, дисциплину, правило,

умели су у приликама пренебрегнути за љубав неког

срећног расположења, неке финесе, неке чари, неког

великог или оригиналног геста. Анатол Франс је оног

свог комедијаша што се превртао пред иконом Мајке

божје, научио од Грка.

У своме раду — критика модерне и савремене књњ

жевности — Суде до краја није напустио једну методу,

методу која није била грчка. Није умео прећутати, пре-

скочити, опростити, насмејати се место љутити се. Суде

је имао само једну врсту разумевања ствари. А Грци

су и у филозофији избегавали једнолико разумевање

ствари. Али да оставимо Грке, и да останемо у области

Судеју блиске и драге, међу Латинима. Цицерон је у

својим званичним беседама знао више волети и жалити

оно што оптужује, него Суде у критикама на романе

и стихове. Суде је неговао једно упорно једнолико ра-

зумевање ствари. Слабости писаца су га увек само дра-

жиле. Рђаву књигу је увек полициски гонио. Бесумње,

он је често имао право, али је ужасно викао да има

право. И са чудним задовољством је градио себи не-

пријатеље. Чинило му се да ствар добија ако се спор

одужи, ако настане бука у целом књижевном Паризу,

ако се критичар не боји критичара. И зато, ако је био
ударен, ударао је још јаче. Суде је мислио да аутори-

тет пре свега од тога живи. Варао се.

Над Судејевим радом човек осети врло одређено;

да критичар мора имати истородних црта са талентимИ

које критикује. Наравно, критичарскн варираних, али

истородних црта. Критичар и приповедач, на пример,
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то није хиерархија, то су само разне функције у истој

области. Ако је, рецимо тон једне литературе роман-

тизам, опасно би било ако би врховни критичар био

лишен сваког сатреперења са жицама инструмента на

којем је и сам жица. Опасно је уопште да критичар

буде противнички трезвен као државни тужилац, да

буде истинољубив као главни контролор при инвента-

рисању. Сент-Бев, у студији о ШаТобријану, нимало не

штеди једног много рационалног критичара. То је по-

знати писац XVIII века, опат Морле, (МогеНе!; а Вол-

тер га је писао Могбз-кз.) Ако човек прелиста текстове

абе Морлеа, појача му се горе истакнуто мишљење о

критичару. Опат Морле није био лоше памети, напро-

тив, али је био дрвен као даска. Он је могао судити о

многим стварима, али је ипак морао остати критичар

специалан. О месечинама, на пример, абе Морле сасвим

сигурно није имао права да пише са претенсијом да ће

имати право. А нарочито о месечини једног Шатобри-

ана, коме је то била етрука од детињства до дубоке

старости. У једном писму Шатобрианову Жуберу, ето-

ји: ,,Да месец случајно није био стварно присутан, осе-

ћам да бих га ја ипак ставио у ово писмо.“ При чему

се код Шатобриана .још увек не зна: да ли месец јесте

или није био с њим; али је то савршено свеједно у ро-

мантици. Ако сад неки критичар романтичне литературе

није ни толико романтичан да може поднети једну

Шатобрианову месечину, он је изгубио партију. Пол

Суде, наравно, није абе Морле. Он је други човек, из

сасвим других времена и прилика, али је и он губио

партије кад је много настојао на апсурдима естетике,

лирике, разних модернизама. Дакако да има врло лаж-

них мистицизама и врло глупих мееечина и у наше

време, и да има тако апсурдних поезија, да је сувишна

свака теорија и за и против. И читалац би толико пута

свом душом својом стао уз Суде-а, само да је он имао

мало мало више вариације у својој теорији, мисли,

стилу, да није апсурд увек судио чисто са гледишта ра-

зума. Можда се апсурд не може друкчије судити. До-

бро, али онда читалац жели да Суде бар уопштава ме-

сто да немилосрдне усамљује; да бар понекад каже да

је цео свет луд, кад већ мора рећи да је неки писац луд.
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Једно се овом критичару мора признати на свима

линијама: храброст уопште, и велика строгост и према

себи самом када год оцењује и пресуду спрема. Али кад

ју је једном изрекао, онда је од пресуде до вешала

био само један корак. Сећамо се, поводом тих вешала,

односно смртне пресуде, једног писма Плинија млађег,

где се говори о томе чиме се све служе они који опту-

жују, и где Плиније заступа мисао: да сваком треба до-

пустити нешто од онога што је њему у власти, и што је

по његову укусу. „Једног дана, кад смо Регулус и ја

бранили истог клиента, Регулус ми рече: „Ти мислиш да

у датом случају треба све да изнесеш, свему да покло-

ниш пажњу. А ја одмах ухватим непријатеља за гушу

и удавим га“. Суде је некако спајао поступке Плинија

и Регула. Он је узимао у обзир и у претрес много, али

понекад, пред крај, учинило би му се да му је писац

„непријатељ“, и гледао би онда да поступи као Регу-

лус. Дешавало му се при том, како је Плиније даље

развио био своје гледиште, да место гуше дохвати ко-

лено, или пету, и да жртва измакне и подигне дреку. Не

једаред је трештао књиЖевни Париз, рекли смо већ, од

Судејевих и оних с друге стране долазећих доказа.

Суде, добар диалектичар и неустрашив борац, држао

је писца и за колено, и за пету, постављао му одговор-

ности о којима овај дотле сневао није. Умео је Суде

оно што су стари Латини пронашли, и умели: ех бспр(:а

бисеге циоб зсгЈрЈиш поп ез! — из писаног извести што

написано није. Једном речју, умео је наћи гушу.

Било је нечег праштавог и сјајног у тим књижев-

ним двобојима и биткама. Читалац је понекад разумео-

да их је Суде морао волети, и налазио је и сам задо-

вољство и забаву у њима. Али <сада, кад Суде-а више

нема, кад су умрли глас и геет, и остало само слово, сад

се у том слову осећа не само нешто много апстрактно и

сухо, него и нешто насилно. Логика не воли да призна,

али сви знамо из живота: да постоје у свима областима

материје и духа понеке чињенице које се, за неко време

бар, укопају на неком месту тако да црквена и светска

власт мора о њима да води рачуна, па мора и критика.

У људском 'делању, као и у природи, долазе и нело-

гичне и наказне појаве, и долазе по некој нужности. Ло-

гика и прогрес нису стални закони развоја и рада; ци-
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љеви се сукобљавају, поричу, ниште. Друштво и умет-

ност су понекад у рукама немоћи. И онда ту немоћ

ваља не само разумети, него пролазно и прилагодити

јој се. И критика мора наћи начин за то. Наравно,
прави начин, опрезан и пролазан. Критика се не сме ни-
када прилагођавати капитулацијом, али она мора та\

кође чекати да се нелогика и наказа макне с места, и

потече сама куда јој је неминовни ток. У незгодна вре-

мена, критика мора више интерпретирати него сухо

констатовати. Суде, као стари Римљани на Форуму, во-

лео је суху констатацију. Савременик Судејев, крити-

чар Е. Жалу, има ону другу, драгоцену и племениту осо-

бину критичара: интерпретацију. Његове интерпрета-

ције су понекад музички благе и модулиране, без иједне

јасне констатације изреком. Али су све констатације

скривене у мотивима. И кад нездрава ствар сама од себе

крене с места да прође, Жалу извади констатације из

неке своје критике написане годинама раније. Сви су

остали живи, а писац се сам окренуо од онога што је

прошло, и што је узалуд и постојало. Жалу уме расту-

жити се, ражалити, оборити главу пред немоћима, сла-

бостима, неуспесима, слабашним успесима који боље да

се нису ни родили. Жалу је тип растуженог рациона-

листе, ако се сме тако рећи. То је безмало сукоб у пој-

мовима, али то је тип у стварном свету и у критици.

Суде, латински строг рационалист, није тај тип призна-

вао, или га чак није ни констатовао.

Међутим, тај тип је још и латински тип, и то кла-

сично латински тип. Сјајни репрезентант му је нико

мањи од великог песника Лукреција, песника који је

био уједно велики рационалист, научник и скептик. Лу-

креције није веровао у бога створитеља; видео је стра-

шну несавршеноет материалног света, иако га је у сти-

ховима дивно описао и објаснио; одрицао је бесмртност

душе диалектиком која је Судеја морала одушевљава-

>и. Али је своја дефинитивна убеђења, боље рећи своја

одрицања и своју критику објављивао са душом са-

мртно тужном. Са свима рационалним констатацијама,

Лукреције је био дубоко жалостан што је свет тако не-

савршен да је немогућно веровати да га је божанство

створило. Ето тај велики рационалист претставља^ чак

врсту тужно идеалистичког система! Који божанствени
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рационалист, тај Лукреције! Поет који је божанско от-

кинуо од свега човечног, јер је ,,танана природа бо-

жанског далеко удаљена .. . и од запажања нашег духа

(интелекта), . . . не може додирнути ништа од онога

што ми запажамо: биће недодирљиво не додирује“ —

Тап^еге еп1Ш поп циЛ, П <:ап§1 поп Нсе! јрзиш. Да

ли је Пол Суде ипак доста читао своје Латине, и свога

Лукреција? Јесте. Само, Лукреције је имао у изобиљу

оно једно што је кобно недостајало Судеју.

Сиромах Суде. Као сви ми, и он је морао једнога

часа у животу, по закону Бога кога је одрицао, оку

сити оно оружје којим се сам служио над другима: оку-

сио је критику која је њега, Судеја нагнала да ћути као

камен. Пол Валери, чију је прозу Суде високо ценио,

(али поезију имао храбрости да одрече), пишући по

смрти Суде-а о њему, прича да је некако пред ката-

строфу седео са Судејем у разговору, и одједаред му

дубоко искрено казао: како је одвише много неприја-

теља себи однеговао, како је то сметало да побере све

што је по заслугама требао да побере. Суде, који на-

рочито није остајао дужан кад му се помену „неприја-

тељи“, ћутао је као заливен, „тужан“ (Валеријева реч),

оборених очију. Можда у неком предосећању, можда

по некој тренутној вишој увиђавности. Учинио је за-

тим Суде још један крупан уступак. Тестаментарно ње-

гово наређење, не знамо да ли издавна или одскора,

гласило је: ако умре пре брата, који је свештеник, да

буде сахрањен по свима прописима цркве, како би му

брат могао ићи за погребом. Ессе ћошо. То је човек, и

то је још један доказ више да у сваком човеку има

човек. Жив, није се Суде бојао непријатеља, и није га

болео бол брата због његова атеизма. Пред смрт, за-

жалио је што има много непријатеља, бојао се братов-

љева бола, и ко зна шта је још у души пожалио и по-

желео. Као сви људи, а нарочито људи високих способ-

ности и високог позива, Суде није могао умрети пре

него што се укрсти са религиозном истином која над-

маша и смирује све критике: да слибости и нереди и

заблуде људи пролазе, да се растварају већ узвишеним

размишљањем о њима великих људи, да се губе у по-

следњим циљевима света.
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Суде није био хармоичан. (Тај гладиатор, кажу,

бивао је до непријатне комике понизан пред женама

ако су случајно контесе и баронице.) Ауторитет његов

је стојао, али се увек чинио некако нелегитиман. За-

што? Нехармоничан човек, као ауторитет, не може ужи-

вати много послушности. А без послушноети, ауторитет*

је привидан. Суде се потврдио на месту на којем је

стајао; крму из руку није испуштао; владао је; прочуо

се; имао врсту славе; али он мажда ипак није био на

правом свом месту. Или је сва трагедија у томе што

није био хармоничан дух? Или је овај Наш приказ, под

утицајем читања Судејевих текстова, сличан приказима

Суде-а? Рад Судејев свакако је лепши и бољи од чо-

века Суде-а. Тај рад ће моћи бити правилно оцењен

онда кад личност критичара мине сасвим, кад та данас

још неуклоњива чињеница крене сама са свога места

да прође.



ОКО ОРСАТА ВЕЛИКОГ

Иво Војновић је написао две драме из области

наше велике историје: пад Дубровачке републике и Ко-

совску трагедију. Великом историјом једнога народа

зовемо или фазе политичког и културног расцвата или

фазе катастрофа и сломова. Уметност више привлаче

мотиви трагични. Велики стил уметности тражи врхунце

у напетости и потенцији карактера, а то се дешава нај-

пре онда кад човек, јунак, треба да асимилује трагедију.

Велики историски сломови, тако нам се чини, по-

казују се у два вида: као трагедије, као рушевине. Ако

јунак, односно војска, град, земља, народ, асимилују,

приме у себе катастрофу, пад је смртан, трагичан. Ако

јунак претраје, прилагоди се, прегори, значи да је ка-

тастрофа њега асимиловала, начинила од њега руше-

вину. Не знамо да ли је тачно, или само од нас припи-

сано Војновићу: да је првим делом своје Дубровачке

трилогије, АНопз епГап!:з, хтео дати рушевину; а са Ју-

говића мајком хтео дати трагедију. Али ако и није

хтео, тако је учинио. На Косову, цар Лазар, Милош

Обилић, стари Југ Богдан и девет Југовића, асимило-

вали су у себе државну трагедију, и умрли. Мајку Ју-

говића је Војновић подигао у врхунац: она је имала да

аеимилује, редом, трагедије свога мужа и девет синова,

и тек онда да умре. Од цара и његове војске до жене

једнога ратника и племића, све је претстављало један

хомогени трагизам, једну трагедију, једну смрт, тако

да кажемо. Коеово је чиста и пуна велика историска

трагедија. Насупрот томе, пад Дубровачке републике

значио је рушевину.

Војновић је у првом делу Трилогије достигао, као

никада пре ни после, визију и уметничку плаетику ге-
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ниалног домета. У једном чину, стварно у једној сцени

која у ритму олујине дође и прође, дао нам је безмало
биолошки јасно пропаст једног хетерогеног организма,

рушење у себе једне готове трошности. Сажето, гени-
ално сажето видимо на сцени сву диференциацију друу

штва дубровачког, од Кнеза до пучанина, преко разни^

ступњева племића. Као ћелије у телу, физиолошки

атрофира све што се једној искључивој функцији пре-

да. Скала типова дубровачких госпара, ураслих у из-

живелост једноликих и узалудних функција, то је са-

вршена слика за оно у историји што није трагедија,

него рушевина.

Драма А11опз еп!ап!8 јесте једно велико историско

платно око дубровачког властелина Орсата Великог, у

часу када се, 1806-те, са Наполеоновом окупацијом де-

финитивно гаси слобода Дубровачке републике. Ко је

Орсат Велики? Као човек и грађанин он је, у драми Вој-

новићевој, последњи дубровачки госпар кога је у оној

фаталној години још раздирала свест и савест. Као

душа и дух, он је мањи и слабији од несреће над др-

жавом; не може да асимилује трагедију и појача је нај-

већом личном жртвом, смрћу; није херој него је руше-

вина. Само, како руина може да буде врло лепа, Орсат

је једна од најлепших рушевина у нашој уметности;0а

поготову једина лепа рушевина међу осталим дубро-

вачким племићима онога доба. Кнез Републике, то је

гротескна авет која тек што се није распала у прах. Го-

спар Циво залази у храбре анализе нечег што је далеко

и прошло, или апстрактно, и зато не боли и не гони

нити на какву акцију, нити у неки гест. Остали госпари

су сјајне уметничке вариације једног истог мотива:

племића који је у корену давно труо, и само оделом,

конверсацијом и охолошћу постоји. Другим речима:

све је сабласт, декорација, архаизам речи и манира.

Последњи театар театралне госпоштине дубровачке.

Само у Орсату пламса још свест патриота и човека,

свест о срамној пасивности, свест о императиву неке

акције, макар по цену да пучанин спасе и госпарство и

Републику.

При замисли Орсатове фигуре, то јест, његова

држања и речи, његове још здраве мушкости у сђав-

њењу са осталима, снага драмске пројекције у Војно-
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вићу била је спонтана и огромна. Орсат као фигура

збиља је Орсат Велики. Али кад је дошло до координа-

ције елемената за карактер, Војновић је комбиновао са

извесним концесијама према Дубровнику и старој слави,

према љубави својој за родни град и за госпарске тра-

диције. Ово последње утолико више, што су те тради-

ције, чини нам се, дефинитивно умрле не у Орсату Ве-

ликом, него у Иву Војновићу, не мање Великом, који је

са свом лепотом и церемонијом умео бити конте, дека-

дент, 1еа1ха1о, и велики песник. Слажући елементе Орса-

това карактера, Војновић је унео и елемент косовски:

бол и чежњу за слободом оне јачине и лепоте, какву

носе свежи, неизживљени борци који су непосредна

жртвена узбуна расе. Орсат међутим, иако не стар чо-

век, био је већ човек који се у средини својој, и у крви

својој са много чим индолентно саживео, и у којем се

дигла не непосредна узбуна расе, него посредна узбуна

једног телом и умом још одржаног претставника некада

моћних и гордих имена и установа.

Орсат, изданак црвоточног дубровачког стабла,

био је по нужности и декадент и 1еа1га1о. Свест и са-

вест га кидају, али недостаје сурова јуначка страст от-

пора која или ништи или се уништава. Орсат јасно

види трулеж, види фанфароне врлина и охолости, и

осећа да нова судбина куца на вратима пучана. Али Орса-

това побуна не обухвата, силно, и прошлост и будућност,

него дрхће у једном малом тренутку, у питању сада, у

страху једног патриција од претстојећег срама и пони-

жења, у болу правог госпара због изанђалих госпара
око себе.

Војновић је уз текст драме написао и обиман, ви-

соке вредности текст историског и драмског тумачења,

и ту још једаред дао уметнички приказ тоталне орону-

лости републике, отеуство крви и „мождана“ и воље у

њој. Наравно да је ту јасно казао и све чега има и чега

нема у самом Орсату. „Превелика интелектуалност, иде-

ални полет, тврдоћа неумољивог господства. .. пра-

старо прааристократетво“. Сам супрелатив! И свега је-

дан суштиноки елемент: „идеални полет“, који је ознака

младости и расе. Правог херојског отпора дакле у Ор-

сату није могло бити, и нема. У тирадама његовим, му-

клим или гласним тирадама гњева и немоћи, осећа се
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мисаона брига и напрасни бес, али не кључ нагона и

воље. На уста Орсатова бије пламен велике унутрашње

ватре, али тај запаљени човек неће изаћи из своје го-
сподствене куће, неће смети погледати јаду у очи, и

последњем свом уздању за стварни отпор према најезд^
непријатеља, пучанину Андровићу — написаће писмо?

Страшна чињеница је ту. Наполеонов генерал који ће

узети граду кључе, већ је ту. Али са све већим болом,
Орсатова снага не бива све већа. Одвише дуго гледа тај

борац смрти у очи, и навикава се на њу. Рашчиниће се,

постепено, и у својој соби, у свему што је био и зна-

чио, али умрети неће. Ту су и интелект и мушкост и

гордост, али не бирају оно што би морали, одлучују

декадентно, уморно, рушевно. На удар топа, што је био

знак да је мост спуштен и да ,,Франчези“ улазе, Орсата

ће ударити гром —, резигнација. Он се руши. Као ду-

бровачки властелин, Орсат се одриче слободе; као чо-

век, одриче се љубави и женидбе; као интелект, одриче

се потомства да не би рађао робове. И роб је, и уса-

мљен је, може се можда рећи, и мртав је, али све уз

„тврди и велики понос“, јалови, премда, ваља признати,

сјајни великашки понос од којег руина постаје вели-

чанствена. Кад пучанин Андровић поручи да неће доћи,

али да му је госпара „жо“, Орсат заборавља еве, то

јест Дубровник и слом, само не себе, екаче и формално

риче: „Ко је он, да ме жали!“ И све тако, уз болне и те-

шке трзаје, али не наругнувши се својим властитим сла-

бостима ни једаред, не кидишући на себе ни судом ни

казном, Орсат тоне у своју рушевину сматрајући је као

последицу издајства целокупне властеле која „хоће

мријет“.

Колико је замаха и вере недостајало у души Ду-

бровчанина Орсата, у години 1806-ој, нашло се у души

Ива Војновића, у наше дане. Отуда у карактеру Орсата

налазимо две црте које би се у ствари морале искљу-

чивати, али које су хармонисане зато што се чудесно

хармонисане налазиле у Иву Војновићу: декадентан

аристократизам, и идеал чисто народног и епски сло-

бодарског нагона. Орсат се у часу катастрофе откида

од свога стабла и окреће пучанину не природно и пеи-

холошки спремљено, него свемогућом силом песника

који га је дао истинитог и театралног неразлучно. У
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Орсату ће се јавити нешто од онога чега има у најбо-

љим јунацима косовског предања: да у страшној не-

срећи тражи и нађе своју душу, и најбоље морално

опредељење. Само што су косовски мученици при том

величанствено једноставни; док је дубровачки мученик,

са свима атрибутима патрицијства и интелекта, био при

том величанствено декоративан. Тамо, светачка жртве-

ност; овде, горда поза. Тамо, једноставност смрти; овде,

осветљена рушевина. Зар није то, осветљена руина, она

ванредна сцена, онај ванредни визионарни узлет: кад

Орсат преклиње госпаре да укрцају св. Влаха на брод,

да однееу Дубровник, да галебима и облацима кажу:

„Дубровник плови . . . да скрије слободу". Зар није ту,

ухармонији, и потреска иетинитост и декадентна помпа?

Драма о Орсату Великом постала је велико дело

с помоћу Косова, те подземне и неистрошиве наше

снаге која је радила и у Иву Војновићу. Косово, то је

у нашој тужној тужној историји најреалнија траге-

дија, а пад Дубровника је најлепша руина.

Одиста, у дуготрајном мразу нашег живота Ду-

бровник је једина потпуно расцветана ружа. Дубров-

чани слободне и богате Републике једини су наш свет

који је био срећан да не мора мрзити и клети друге и

себе. Па и кад му је дошло време мрети, то се десило

уз церемониално присуство Кнеза и дворана у орнату

и свили, и уз буктиње по ходницима Двора. То- је била

свечана сахрана великаша, на чији ће се гроб навалити,

по латинском обичају, каменита слика њихова у при-

родној величини, у ставу лежања, али поноситог, или у

ставу клечања, али само пред Богом. А умирање на Ко-

сову било је умирање нагло као вихор који носи сти-

хијски, али баш зато умирање реално. Косовска тради-

ција чува идеју о неодољивом умирању јунака, о пра-

вој трагедији која собом носи очишћење за нов живот.

Да у Иву Војновићу нису лежали и Косово и Ду-

бровник, не би било једне од најузвишенијих наших

драма, једне од најлепших наших песама. Малаксали и

дотрајали Дубровник, то је била пасивност, скепса,

иронија, последња трошност коју смрт не може више

ни да препозна и удари је трагично. Душа Орсатова,

то је био мали жижак од Косова. Реч горког очајања

Орсатова: да „живи хоће мријет“, косовског је порекла
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жив умро.

Војновић је свога и нашег драгог и несрећног

Орсата украсио ипак, речено је већ раније, неким одли-
кама наших традиционалних чувара слободе: дао му је,
иако уморну, нешто младалачко и кршно. Дао му је на-
мрштен лик јастреба и Срђе, и дао му је срце. Оно
остало чисто дубровачко, гримасу мумије, цинизам,

отровну анализу интелекта, неосетљивости сваке врсте,
ставио је у разне млађе и старије старце, од Џива до
прастарог Саба. Тај Сабо је казао, или мислио да је ка-
зао, горду дубровачку реч кад је испричао: да ни на
молбу аустриског цара није хтео бити почаени прати-
лац Наполеону, јер му Наполеон није рап, раван. Џиво
такође није млад, али је жива фигура, уметнички врло
вешто урађена. У дну душе као да и код њега има врста
осетљивог места. На једну тешку оптужбу Орсатову
плане „мукло и гњевно“, једном једином речју: „Ор-
сате!“ Тај Џиво ће много и опако кушати Орсата, то
јест Орсатов интелектуализам. Џиво заступа, врло др-
ско и на изглед убедљиво, две критичке, за онај час у
Дубровнику и циничке поставке. Прво, да историја (или
живот, што је свеједно) сама себе твори, и људма
остаје свега да је приме, и, ако им то баш треба, да ра-
зумеју и одобре догађаје пошто су се догодили. И дру-
го, да људи, па и висока властела, па и Орсат, имају не-
потребну потребу да дебатују о нечему што је већ од-
лучено независно од њих. Према том врло агресивном
противнику, Орсат је стојао и одолевао тако што му је
Војновић дао, додуше искидане, али оригиналне црте
наше расности, нарочито ону: да се неокаљана образа

иде у смрт, или излази из искушења.

Војновић је са том својом драмом успео дати и

велико позориште, и велику поезију, и дубоке истине.
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Казао је, и дао осетити, сву лепоту Дубровника и ње-
гове горде славе; али казао, и дао осетити, и сву
истину о Дубровачкој републици. Прво. Да никада није
била много реално тле, од широких поља и простора,
са народом прионулим за своје тле. Друго. Да је, феу-
дална у ствари још и у почетку XIX века, била сва од
патрицијства и богатства, од господске културе и лук-
суза, од великашке неправде и једностраности. „Ми емо
(то јест, властела) држава, остало је раја!“ — каже
нико други до Орсат Велики. Треће. Да је била као
неки уметнички драгуљ, и зато, кад је пала, пала је без
крви и жртава, здробила се у себе, уз метеж и важне
договоре који су били поза и речи.



МАРКО МАРУЛИЋ - СПЛИЋАНИН

— 1450-1524 —

Да ли је одвише смело рећи: да су хуманисти по-

зног Средњег века били разбијени људи, и зато са сво-

јим талентима више виртоузи него творци. Тај позни

Средњи век није више хтео сколастику, као суху спеку-

лативну теологију; али није хтео ни Ренесанс. Људи су

се дакле разбијали: ко ближе обали Ренесанса, а ко,

као Марко Марулић, много ближе обали Средњег века.

Али је Марулић са извесним податцима врло личне

природе био присталица строго хришћанске етике Сред-

њег века.

Ренесанс, шта је желео? Желео је космичко про-

стирање човека, и храброст да човек прелази све тврде

границе које томе простирању постављају поједини мо-

менти живота. Није Ренееанс потпуно успевао. Знамо,

на пример, какве је мисли и песме оставио један од нај-

већих генија Ренесанса, Микел Анђело. Рецимо: да сло-

бодну човеку на крају крајева нема спаса, да се душа

руши на прагу уласка у беекрајни космички свет. И

затим, у једном сонету, завапио је Микел Анђело: да

ни сликање ни вајање не умирују душу, јер она напо-

слетку тражи љубав божју што је на крсту раширила

руке да нас загрли. Је ли то у Микел Анђелу заостатак

Средњег века? је ли хришћанство уопште? или његова

лична аскеза, без које није ни један израђен дух чо-

вечји? Тешко је одредити. А шта је желео Средњи век?

Желео је, насупрот космичком простирању, хришћанску

аскетску редукцију човека, бегство од живота као суме

таштина, за љубав једине љубави према Богу и вечном

духовном животу после овога живота. Није ни Средњи

2



18

век потпуно успео. Богословље је давно већ залутало
билоу суха надмудривања; у познату апсурдност: да о
истој ствари могу важити две истине, једна по Аристо-
телу, друга по догмама Христове цркве. Аскетека лите-
ратура је постала чиста ерудиција; срцем и душом су
хришћанску мистику осећали и живели само изабрани
појединци, и међу овима често не људи редовници,
људи монашког и свештеничког сталежа. Није ли баш
и Марко Марулић био такав пример; није ли било још
за његова живота писано да он у хришћанској теоло-
гији и филозофији, и хришћанском животу, наткри-
љује свештенство онога доба; није ли он сам писао
много читане странице о свештенику који једно говори
а друго живи; и о ономе који из манастира бежи на-
граг у свет. — Ое досЊге дш аШег Шосе^, аШег уШН. Ое
/71о дш <7е топазШго гесШ т зесиШт. Надбискуп сплит-
ски, Бернардо Зане, савременик Марулићев, давао је
Марулићу за право, издајући строге наредбе: да монаси
носе тонсуру а не фризуру; да не носе пругасто одело;
да не иду у машкаре.

Писци и песници који су живели у том судару
струја, заиста су се морали ломити у два правца. А што
им је на обе стране могло ваљати у оно „латинско"
време, била је виртуозност у имитовању форми кла-
сичних песника; виртуозност у латинском језику; вир-
туозност у теолошкој ерудицији; и, откако су у Ита-
лији један Ариосто, један Бембо и Санацаро почели
писати матерњим народним језиком све врсте спевова,
виртуозност, у Далмацији, да се на „словинском“ језику
певају не само покладне и шаљиве песме, него и оно
што се пре само латински писало, библиски епоси, мо-
литве, похвале свецима. Таленти су се дакле сви од
реда, они за науку, они за хришћанску етику, они за
поезију, неговали и развијали у смислу виртуозности.
Писци се угледали на некога; или су примењивали не-
што; ученост им није тежила за оригиналним идејама,
него за огромним скупљачким напорима ерудиције;
преводи су рађени у првом реду ради језичких и ме-
тричких утакмица; чак пригодна песма није била израз
чистог одушевљења, него служба цркви или политици.
Са традицијама Средњег века може се довести у везу
још један важан моменат у животу и .раду тадашњих
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писаца: амбиција да се стече име у целој културној

Европи онога доба, и то са литературом коју чита пре
свега учен и образован свет; другим речима, амбиција

писати течно и елегантно латински. Тако можемо разу-^
мети да је Далмација XV и XVI века, када је сав свет'

умео читати Петрарку у талијанском оригиналу, да је
та Далмација добила, на пример, чувену Петраркину

Молитву блаженој Девици не само у преводу Хваранина

Франа Божичевића на хрватски језик, него у преводу

Марка Марулића на латински језик. Виртуоз Марулић

радио је тај луксузни превод зато што је знао више

него одлично латински, и волео литерарну гимнастику

на том тада још увек највише цењеном језику. У то

време, заиста, латински језик је још владао на универ-

ситетским катедрама, великим делом на црквеним пре-

дикаоницама, у писаном и штампаном тексту свега тео-

лошког и филозофског, у слогу наредаба свих власти,

и у слогу поезије која је била безмало увек наравоучи-

телна или филозофска. Ако се дакле неко оновремски

родио са даром да савлада тај не много лаки језик, он

је, и због језика и због духа времена, свој талент упу-

ћивао, па и ломио, да продукује оно што се латински

писало и читало: ако не баш чисту теологију, а оно
хришћанску моралку и побожну и аскетску поезију.

То би била основна скица судбине и Марка Мару-

лића Сплићанина, Магсиз МагиЈиз 5ра1а1епзЈ8, како се

звао на својим латинским делима. Марулић се родио

тачно на средини Х^века, 1450; и живео у том веку 50

година, а у XVI веку још 24 године; што значи да је

претежно фигура XV века временски, и фигура правог

Средњег века по духу, онога века који се, нарочито ван

Италије, још јако опирао Ренесансу, још чврсто приа-

њао уз строго црквену традицију, и уз строго хри-

шћанску етику, на западу уз строго католичку етику.
Јасније речено: Марулић је припадао менталитету који

се још строго држао веровања у двојство човечје при-
роде; у борбе у којима се материја и дух стално суда-
рају и у фрагменте разбијају.

Високо своје образовање стекао је Марулић на

тада чувеном университету у Падови, где се скупљала

цела тадашња културна Европа, било као професор

било као студент. Радио је Марулић необично озбиљно,

2*
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и већ као ђак се истакао једном наравно на латинском
језику испеваном песмом у част млетачког дужда Ни-
коле Марчела. (Сплит је тада био под влашћу млетач-
ком). Шта је Марулић, као студент књижевности и
као хуманист, учио у Падови? Познао је грчку и ла-
тинску антику у емислу књижевности и филолошких и

метричких строгости при писању. Познао је грчку фи-
лозофију уопште, али, у оно време, нарочито Аристо-
тела. Односно, Аристотела примењеног од његових
следбеника сколастичара у теолошким спекулацијама,
у сапињању богословских дисциплина у суву логику, и
у цепање логике на још сувља надмудривања, —■ и

истог тог Аристотела, много живље и гениалније при-
казаног, према учењу чувеног Арабљанина Авероа, који
је са Аристотелом отишао био у пантеизам, и у веро-
вање: да је Бог — овај свет. Авероизам је био посебна

дисциплина на свима тадашњим университетима, па и

у Падови. И то, у Падови, са овом традицијом: да су

за авероизам: падовански университет, Данте, и фран-

цисканци; а против авероизма: Тома Аквинац, домини-

канци, и песник Петрарка. (Познато је Петраркино же-
стоко католичко мишљење: да је „Аверое био бесан

пас који је лајао на крст“). Марулићу је наставник за
авероизам био чувени профееор Николето Верниа. И
може бити се и наставом Верние може тумачити: да је
Марулић, иако сав предат црквеном хришћанству и

аскетском животу, ипак одмакао од сколастике — ко-

лико је успео ■— и као писац се трудои да говори ср-
цима и душама људи, и све више широким елојевима

људи. Учене распре између еколастика и авероиста биле
су у Марулићево доба такође већ добрим делом —
виртуозност. Не само зато што је Ренесанс освајао,

него и зато што врло великих умова није више било.
У XIII веку, правом Средњем веку, стајао је у борби
гениални Тома Аквинац, који је имао моћ духа и маште

да остане при чистој теолошкој стручности на бази
Аристотела и логике. И стојао је у борби Данте, гениј
поет, који је имао моћ духа и маште да остане-догма-

тичан хришћанин, а мисли и ради -са целом световном

и паганском класиком, са филозофима, са херојима

грешницима еваке вере и јереси којима је он понекад
баш у рају налазио места. У XV веку се више није мо-
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гло што је могао XIII век. Освајао је Ренесанс са својим

модерним хуманизмом; средњевековни хуманисти су

зашли у виртуозитете; егзактне науке, које су почеле

да се снаже, издржавале су тешке борбе против цркве,

још свемогућне у светском управљању и еуђењу. И

тако се XV век, и Марулић у њему, ломили: нису више^
могли примити хармонију тела и духа у човеку на ан-
тички начин, просто на основи недиференцираности; а

нису још могли да приме ту хармонију на начин рене-

сансног схватања које је индивидуалном човеку давало
велике слободе тела и духа.

Под тим углом треба пратити Марулића. Средње-

вековни хуманизам је још ту, али неки хуманисти гле-

дају више унатраг, у литературу која је сва у служби

цркве, вере, хришћанске етике, и зато безмало искљу-

чиво латинска; док други хуманисти гледају више уна-

пред, иду за струјом Ренесанса, пишу и љубавне и ша-

љиве и несташне покладне песме, и драмолете, и спе-

вове на библиске теме и на светске теме — још поне-

кад на латинском језику, али све више на матерњем на-
родном језику.

Марулић није отојао сам у тадашњој књижевно-

сти Далмације; имао је другова, савременика писаца и

песника у Дубровнику, на Хвару, у Шибенику и Тро-
гиру, па и у еамом Сплиту. Да споменемо само најбоље

у Дубровнику и на Хвару: Шишка Менчетића и Ђорђа

Држића; и Хваране Ханибала Лу^ића и Петра Хекторо-
вића. У смислу чисто уметничке вредности, у смислу
живог и бујног поетског духа и песничког ритма, Ма-

рулић се са тим евојим савременицима не може мерити.

У Марулићу није било лирског темперамента ни вреле

маште. Али је Марулић, благодарећи високој својој пи-

смености и култури, дизао своје спевове до литерарне

вредности; а како је био нешто старији од двојице Ду-
бровчана, и доста старији од двојице Хварана, припада

му место најстаријег уметничког песника на матерњем

језику далматинских Славена. Издвајао се Марулић
међу својим сазременицима писцима још нечим: особи-

тим цртама карактера, и сасвим крупним европским ка-

либром писца латинског. Марулић се није женио, и није

се калуђерио, али је свом својом књижевношћу, и свим

својим животом служио искључиво идеалима хришћан-
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ског морала и најлепше аскезе. Како је писао, тако је

живео. У оно доба, кад је свештенство од горе до доле

посрнуло било, кад се већ спремала реформација и оце-

пљење од исквареног католичанства великог дела ка-

толичког света, то је била реткост, а у световном жи-

воту, може се казати, и јединствен пример. Марулић је

у два маха, млад и стар, ишао у манастир на острву

Шолти, али је оба пута бежао, враћао се у ћелију свога

стана у Сплиту. У Добрих науцих, спеву на хрватском

језику, објаснио је то следећим стиховима:

.. . стања редовних (редовника), то ми је јад векши;

гди најти покој мних сигурно, утекши —

вазда своје воље, теое зла хотинства,

несклада довоље, а мало јединства.

Још за живота Марулићева, писци су га у својим де-

лима истицали као узор моралног човека, духовно ви-

соко уздигнуте личности. После смрти његове нанизао

се велики број ретких епитафа. Хекторовић га је опе-

вао у свом Рибању; Зоранић у својим Планинама; пи-

сало се о њему као „о првој звезди далматинској после

св. Јеролима“. Најбоље од свега сведочи о Марулићу

само дело његово, латинско на првом месту, а затим и

оно на матерњем језику: да је мислио и живео аскет-

ски; да је био особит пример мистика који, остајући

строго у границама теологије и -своје цркве, ипак је

себе и друге учио да човек сам у себи може да изгради

свети живот и спасење.

Има ипак и у Марулићевој младости комадић хро-

нике о типичном богатом и младом племићу; станов-

нику једног од богатих наших приморских градова

који су играли важне улоге у културном саживљавању

Далмације са Италијом, и у политичком животу Далма-

ције са Венецијом. Као сплитски племић, Марулић је

морао участвовати у свечаностима при доласку млетач-

ког капетана, и друге млетачке господе; морао је имати

и неких племићских функција у граду; морао се оде-

вати по племићски. А одржало се до данас једно пре-

дање по којем је неко време участвовао и у галантном

животу племића. Према путопису једнога странца, и

према локалном усменом предању, Марулић је са својим

присним другом, племићем Папалићем,отприлике снако
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како се то радило у старом Риму, волео сестру или кћер,
можда и жену једног сплитског племића, наизменично:
један од двојице у љубавном загрљају, а други у двори-
шту на стражи. Пели се лествицама од ужета, и улазили
драгани кроз прозор. Једне вечери, преко реда, Папалиђ
замоли да Марулић њему уступи место. И би тако. НоН
одмиче, а Папалић се не спушта. У неке часове паде кроз
прозор тешка врећа, и у њој мртво тело друга Марулиће-
ва, отсечене главе. О овоме догађају нема јасних ни зва-
ничних потврда. Марулићев биограф, савременик и при-
јатељ, Никола Наталис, не казује о томе ни речи. Мора
се додати да је Наталис писао више духовну него оп-
шту биографију Марулићеву. И не сме се заборавити
да се у оно време биографије писале више ради при-
мера потомству него ради пуне истине: претерано су
подвлачене врлине и заслуге, а греси и заблуде су
остављане божјем суду. Толико се зна, и потврђено је,
да се Марулић око 26-те године живота престао обла-
чити у племићско одело; затворио се у собу и предцо
неуморним студијама и читању; проводио безмало мо-
нашки живот, слушао свакога дана мису, строго постио,
ћутао, чак се и бичевао. Да ли стога да би нашао зашто
му је Бог оне ноћи спасао живот; да ли зато да не би
.заборавио страшну судбину друга; да ли ради новога
и бољег живота — то се не зна. Дешавају се у осетљи-
вим људма нагле промене које никоме до Богу нису
јасне. Наталис је мало претерано тврдио да је Марулић
40 година провео у евојој соби. Баш из властитих Ма-
рулићевих писама, и напиеа, знамо: да је путовао у
Рим, па и по целој Италији, скупљајући старе записе и
студирајући их; а касније да је почешће, с другом јед-
ним, „тумараоф како сам рече, по Солину, опет ради
старих записа, а и ради података који су му требали
за књигу, латински писану: О делима далматинских и
хрватских краљева.

Марулић стоји у југословенској историји књи-
жевности са двоструком славом: домаћом и светском.
Речено је већ, он је најстарији досада верификовани
писац уметничке поезије на језику далматинских Сла-
вена; а затим, он је био у своје време, не само најпозна-
тија далматинска књижевна фигура у културној.
Европи, него су његова два главна дела у латинској
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прози више превођена, и у више издања растурана по

Европи него слична дела писаца из великих културних

народа. На матерњем језику је Марулић писао у сти-

ховима, на латинском углавном у прози. Од дела на ма-

терњем језику, за живота пишчева штампан је само, у

шест певања, библиски еп Јудита. То је она славна удо-

вица Јудита из Старога завета која је и очувала свој

образ и ослободила свој народ убивши непријатеља,

Асирца Холоферна. Ради се дакле о духовном спеву, и о

религиозном херојству. Марулић тумачи јунаштво своје

хероине у вези са њеним религиозним животом: кострет

је носила, пепелом се посипала, на коленима Бога мо-

лила. Песничке вредности, у смислу оригиналне идеје,

или бар оригиналне интерпретације духовног ком-

плекса удовице Јудите, нема у спеву. Познато је да су

ту фигуру обрађивали већ писци петог и шестог хри-

шћанског века. Али је Марулић писао Јудиту у правил-

ним стиховима са римама, и то уз виртуозно сипање

рима не само на крају стихова него и на полустиховима.

Језик је прилично течан, местимично снажан од народ-

ских елемената. Не треба заборавити да то није мла-

дачко дело, напротив, појавило се 1521-ве године, свега

три године пред смрт 74-годишњег старца. Остали Ма-

рулићеви епевови и песме његове у две рукописне

збирке, у којима су састављачи делимично јасно озна-

чили које су песме Марулићеве, а делимично нису то

учинили јасно. Научна испитивања су верификовала

доста велики број састава. Сви ти епевови, сем једне

шаљиве песме, и једног сатиричког фрагмента — али

и ти на крају са наравоучењем — све остало је оно

што је Марулић искључиво радио: пример и поука за

богоугодан живот, опомена срцу човекову да воли

више ствари и више истине. На пример, спевови: Од

муке Исукрстове; Од љубави божје чловику; Глава

мрташка говори; Липо приговарање разума и чловика.

Навешћемо неколико стихова, да би се видело, прво,

како је садржина хрватских Марулићевих песама ма-

хом парафраза познатих светих текстова; и, друго, да

би се видела вештина Марулића латинског писца да

гради стихове „словинске“, и простим људма упућене.

Из спева Душа из гроба ове ричи нам говори:
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Остави свиту свит, тер позри на мене,

јере је као цвит, ки процвит тер вене.

Ки си сад жив и здрав, скоро ћеш земља бит,

да с’ јачи нег је лав, хоће те смрт добит.

Из спева Липо приговарање разума и чловика, у )

одељку где се човек жали разуму на страдања од бо-

лести:

Када је бол мала, устрпи с’, ласна је;

Кад је узбујала, устрпи с’, кратка је.

У издању Југославенеке Академије знаности, у серији

Стари хрватски писци, могу се наћи, и са интересом пре-

листавати Марулићеви хрватски спевови; има доста жи-

вих и топлих одломака, упркос увек иетој тенденцији

у духу певања. У Марулићу је било искреног одушев-

љења за духовни живот, и за оне које је желео научити

како се духовно живи.

Одређенија је и већа заслуга и слава Марулића

латинеког писца. Латинско дело Марулићево садржи:

нешто стихованих ода и химни; богословско етичке ра-

дове; полемичке списе; (на пример, о томе да се св. Је-

ролим није родио у Италији него у Далмацији — Магсј

МагиП 5ра1аГеп518 јп еоз цт Веа1ит Шегопутит 11а1ит

еззе соп!епс1ип1); историске радове, као већ поменути

рад о делима старих краљева; чисто филозофска дела,

као, на пример, Рзусћо1о§1а Пе гаИопе аттае ћитапае;

археолошка дела. Међутим, две су књиге оно што је

исцрпло сву ученост Марулића хуманисте; сву топлину

његове душе која је осетила да од примера живога и

препричанога бољег учитеља човеку нема, да место

догми и заповеди треба читаоцима саопштавати, управо

причати напоре и јунаштва људи за узвишење и очи-

шћење живота; та два дела исцрпла су и сву вештину

бриљантног латинског стила Марулићева. То су дела

која су се, особито једно од њих, која су се деценијама

прештампавала у оригиналу и у преводима по разним

земљама културне Европе, у Немачкој, Француској, Ни-

зоземској, Италији, Португалији. Прво од тих дела

штампано у Венецији 1501-ве године јесте Еуап&еП-

з!аг1ит Магсј МагиП 5ра1а1епз1з. Евангелистариум, врста

етике на основици углавном Старог и Новог завета. Ма-
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териал је разрађен у три главна правца новозаветне
идеологије: вера, нада, љубав. Развијајући теорију и
праксу вере, Марулић је модеран: упоредо са вером у
Бога иде проблем вере у човека уопште, и свакога од
нас у самога себе. У истом смислу, надање човеково је
Марулић превео од пасивног чекања божје милости у
активност човекову у животу, у свакидашњу праксу
живота. Говори се у тим поглављима опширно о јелу
и пићу, о посту, о бдењу и спавању, чак о лежању, о
лослушности, и т. д., као условима за наду на божју
сарадњу са човеком. Највећи део Евангелистариума за-
узимају одељци о љубави: према Богу, према ближњем,
пријатељу и непријатељу. И ту се Марулићев човек
уводи активно, са дужностима у мистериј дејства љу-
бави. Много се говори о миру душе и тела, о браку и
избору жене, о васпитању деце, о милости у њеним
разноврсним облицихма и смисловима, о гњеву, о злом
језику, и т. д. Укратко, Евангелистариум је покушај
једне практичне књиге из пера не једног калуђера, него
једног ученог хуманисте. У оно време то је било ново,
и врло пријатно. Додуше, постојала је већ дивна и ши-
ром света позната, и данас читана књижица Августинца
монаха Томе из Кемпена, Де 1тИаИопе СћгЈзИ. То дело

је бесумње силно такнуло у душу и Марулића, савре-
меника Томина — премда је Марулић заступао ми-
шљење да је књижица дело париског каноника Јована
Герсона, раније већ умрлог. (Човек, такав је откад је,

више воли признати заслугу умрлом него свом живом
■савременику.) Од Марулића нам је остао и први превод
на наш језик тога делца. Али Марулић није имитовао
писца те књижице. Он се одушевио топлином писања,
обраћањем писца широкњм слојевима људи, можда и
љатегорисањем идеја и материала, али ће он, Марко
Марулић, своје главно латинско дело Ое ЈтШиИопе
ћепе утепдј, рег ехетр1а 5апс1огит — Упутства и поуке
за богоугодан живот по примерима светих људи, изра-
дити на свој лични начин. Унесен је у то дело огро-
ман материал ученог хуманисте; али је та права мала
енциклопедија богословско етичка изложена на начин

непосредно човечан, у примерима, причицама, легенда-

ма, чудима, метафорама, цитатима. Та је Марулићева
књига у пунОхМ смислу речи погодила и угодила. При-
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казујући је и хвалећи је, писци су је називали „божан-

ском етиком“; док је њена привлачност долазила

стварно баш од „човечанског“ елемента у тој етици.

Први пут је дело штампано и издато у Венецији, 1506-е

године; а за сто педесет година доживело је деветнаест

издања. Према Евангелистариуму, ово дело значи: већи

обим, далеко већу популарност, несравњено богатији

материал, несравњено живље и топлије обраћање широ-

ким слојевима људи који маре за бољи живот и душу.

Узгред нека је речено, и забележено са задовољством,

да смо ту књигу, у једином примерку, са на крају дода-
том песмом Сагтеп бе Оос^ггпа ботјт поз^гј Јези

СћгМ'1 репгЈепИз т Сгисе, пронашли у Университетској

библиотеци у Београду међу књигама које су дошле

као поклон са библиотеком Војвођанина Јоце Вујића из

Сенте.

Дело Ое 1тШиИопе ћепе уЈуепсИ постаје бого-

словсловско у смислу средњевековном, тек у последњој

књизи, тамо где је реч о стварима које ми данас не

можемо примити као чињеничке појаве и резултате: о

ђаволима, о устајању мртвих, о сигурним знацима за

долазак страшног суда, о визијама како се муче гре-

шници у паклу, и томе слично. Иначе је то дало један

пријатан и поучан аскетски бревијар, који се може чи-

тати са интересом ма где да се случајно отвори, да ли

на поглављима о сиромаштву или богатству, о одевању

или о голотињи, о ћутању или о брбљању. Материал

за илустровање идеја и идеологија непрегледан је. Са-

кугшо је то и категорисао човек који је сигурно на па-

мет знао Стари и Нови завет, и прочитао не једаред

сву богословску литературу Истока и Запада; животе

светаца, мартира, пустињака; збирке о чудима; записе

о болестима и небесним појавама; календаре, мистерије,

разна културно историска дела, и т. д. Занимљиво је,

на пример, видети шта је све Марулић знао, скупио као

материал, о одевању људи. Могли бисмо ту почети од

онога монаха у пустињи који је, пошто се поцепало

одело у којем је оставио свет, горњи део тела облачио

само у косу и браду, а доњи, нарочито „где су стидни

делови“, прекривао лишћем и гранчицама — па ићи до

детаља о одевању и кићењу раскошних куртизана и

других богатих жена. Сав сакупљени материал сложен
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је, како већ рекосмо, у врсту енциклопедиског речника.

Под сваким заглављем нижу се, у ситним одељцима, че-

сто само редак два, примери и наводи из свих векова

хришћанства, из целокупног живота католичке цркве,

из аскетских напора целог човечанства, како је то за-

писано у делима грчких и латинских богослова, монаха

и историских хроничара. Наравно, из књиге строго

средњевековног хуманиста Марулића изостали су фи-

лозофи, и много лични и од цркве еманциповани ми-

стици. Упада у очи, на пример, да Марулић чак и јед-

ног славног св. Августина у овој својој књизи рела-

тивно мало помиње. Има своје место св. Августин у

делу Марулићеву: Пе Оиа(иог Есс1езЈае Оос^огЊиз, али

тамо је приказан као бискуп, теолог и апологет западне

цркве. У делу о коме је овде реч, морао је Св. Августин,

због њена практичног смера, бити навођен више као

мистик и светац. А тим путем се у естетици и мистици

св. Августина откривени многи елементи Ориента, ми-

стике која се више живела личним духом него теорија-

ма. Уосталом, Марулић сам живео ју је личним духом.

Али то баш и јесте пример за разбијене и ломљене мен-

талитете онога доба.

У свом најбољем и најчовечнијем делу, Упутства

и поуке, није Марулић ипак оно што се у модерном

смислу речи подразумева под слободним творцем из

слободног талента. Марулић је, по правилима и адету

онога доба, подређивао свој талент ерудиту и филологу

у себи и онда кад је писао на матерњем језику, а камо

ли на латинском. Латинштина је у оно доба смела бити

или антички или хришћански надахнута. Па ипак, про-

бијаће код Марулића жив човек не само из хрватских

спевова него и из латинштине. У књизи Упутства и при-

мери он просто разговара читаоца кроз онај енцикло-

педиски речник. Ниже причице, описе природе, начине

живота, речи и поступке својих богоугодника тако, да

се читалац наизменце диви, боји, узбуђује, емеши и

смеје. Ако се сме рећи, Марулић је, за добро што ши-

рег слоја људи, од своје учености начинио у том делу

једно ерудитно шаренило, један калеидоскоп или па-

нораму тешкоћа и лепота, грозота и наивности бого-

угодних чињеница с ове и с оне етране човечје смрти.

Рођен писац, и књижевно израђен човек, Марулић је
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знао увек наћи поенту, и у просто човечном, и у све-

тачком, и у апсурдном. Марулић је можда последњи

средњевековни писац од ранга, и већ напредног духа,

који је успео да у врло ученом и опет занимљивом

делу истакне у привлачној форми средњевековно хри-
шћанство и укус за аскезу.

Од укуса за аскезу има код Марулића можда мало

и сувише. Дисциплину он врло претежно своди на стегу

и мучење тела. Пост, неспавање, бдење, кињење тела,

важни су и стални мотиви. Послушност, ако треба,

може да иде до изнуравања живаца. У оно време то се

није сматрало суровошћу него методом. Нека се нико

не изненади сувише, ако саопштимо да ону познату,

како волимо казати „језуитски свирепу“ регтде ас

садауег није измислио Лојола, него много пре њега

благи и душевни св. Францискус. Вероватно је требала!

У поглављима о посту, напротив, има код Марулића

симпатично предање да Никола, епископ Мирски,

још у пеленама средом и петком није хтео сисати, и
тако, „и не знајући још шта је то јести, већ постио.“

Неспавање и бдење изгледа да су Марулићу лично били

или велика мука или велика победа -—једнако се на то

враћа. Наводи нам се писмо св. Јеролима девици Ев-

стахији: да „ђавола не може победити онај кога сан

може да надвлада“. Опет св. Јеролим, домаћи далма-

тински светац, како знамо, писао је о св. Илариону: да

је целога века лежао на шљунку, јер пророк Амос опо-

миње: „тешко вама који лежите на постељама од сло-

нове кости, и чините хиљаду нечасних и срамних ствари

у постељи.“ И тако даље, ваздан занимљивих примера

за демонску комбинацију спавања и излежавања са не-

достојним делима и мислима. И ко би ту смео сувише

енергично да опонира Марулићу! Из радозналости, узе-

смо Евангелистариум у вези са тим Марулићу драгим
мотивом. Акуратно: Ое та/о 5отпо1епИае, а у тексто-

вима око тога, у разним вариантама, оно што је о спа-

вању мислио Далматинац св. Јеролим: Каго ујсјећјз еоз

<7ш 5оттси1о51 вип! а 1ихип5 ШмсИпИтздие аШтегс —

„Реткост је да се спаваћиви људи могу уздржати од

сладострашћа и блуди.“ У поглављу о послушности, у
књизи Упутства и поуке, читамо о монаху који је, по
наређењу духовног старешине, једно исто одело парао
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и поново шио; или воду вадио и просипао. Кад чита-

лац дође до поглавља О самоћи, очекује да ће бар ту

бити реч само о контемплацији душе. Не. Сем душе,

важно је знати да тело у самоћи живи по мрачним ја-

мама и у страшним пустињама, и да је такав живот тра-

јао каткад и по сто година. Ми мислимо да је ту аскет-

ска поента у „сто година“, то јест, у напомени да нема

околности на божјој земљи које би биле искључиво

шкодљиве. Како је већ раније било речено, сви напоме-

нути примери, какви год били, Марулић им нађе, ако не

аскетску, онда литерарну поенту, која се урезује ако не

увек у душу, а оно у памћење.

Да се читалац не би заморио жанром причица, Ма-

рулић има и цитата мудрих одговора и мишљења. У

поглављу О смирености наводе се речи једнога папе

кога је неко одвише хвалио: „Моли Бога, брате, да сам

ја достојан тих хвала; као и да ти будеш достојан да

твоје мишљење не заслужи супротно мишљење." Ци-

тате опет одмењују визије и чуда. Тамо где се говори о

искључивом читању светих књига, чујемо опет св. Је-

ролима. Кад је полазио за Јерусалим, понео је био за

читање Цицерона, римског филозофа. Па му се приснио

суд божји над једним човеком: са строгом опоменом

да само свете књиге треба читати. Имамо уосталом на

другом месту и директно од Марулића текстове са слич-

ном садржином. У предговору књизи Упутства и поуке

каже Марулић: „Нека остане ко хоће при Катону, Сци-

пиону, Камилу. .. Сократу, Питагори и Платону; ми

ћемо ићи за делима и животима патријараха, цркве-

них отаца, пророка, Христа, апостола, светаца Старогз

и Новога завета . . . Оставимо се оштроумности фило-

зофа, јер само они што вероваху у Бога, истину на-

ђоше.“ А у поговору уз Евангелистариум каже Марулић

још сажетије критику на све оне који не живе бого-

угодно: . .. „у филозофима, реторима, песницима са оба

врха Парнаса .. . све је ниже од чистог живота у вери,

нади и љубави.“ Марулић филозофе и реторе назива

грчким изразом магос, што ће рећи нехришћански све-

штеници ако не мађиници. У другој глави друге књиге

Упутстава и поука има поглавље: Пе Ше СћгМГ соп1та

та^оз, а као један од аргумената ка ствари, даје нам

се ово: Цар Константин беше једном позвао у Цари-
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град на дискусију црквене оце и магосе. Један од тих
мађиника усред говора којим је нападао веру Хри-
стову, неочекивано онеме, и даваше рукама знаке да се
осећа побеђеним.

Понекад се човек тргне: колико је Марулић више
био човек Средњег века него Тома из Кемписа, или,
свеједно, Јован Герсон. Марулић је упорно био фигура
средњевековна. Кад кара и не одобрава, воли да грмне
и директно удари. У књижици Томе из Кемписа, на-
против, заобилазно се каже да је бољи од филозофског
и реторског начина, начин Светог писма и Христов:
„Ја ширим своје учење без буке речи, без замршености
мисли, без грамжења за почашћу, без сукоба са разу-
мом.“ Како је ту безмало на поетски начин истерана
ипак на чистину сва заврзлама интелектуалних или ско-
ластичких поступака! У тој дивној књижици се и чуда
обилазе, сем оних дубоко у духу човекову. А Марулић,
иако не монах, волео је много снагу и аргумент чуда.
И то чуда запажених оним чулима која је иначе радо
денунцирао, и сматрао да није несрећа кад у човеку
окрњено функционишу. Марулић наводи чудо из жи-
вота св. Варваре која је морала да бежи од оца мно-
гобошца: камење ју је помагало бежећи с њом, и при-
растајући по потреби за високе планине. Мора се при-
знати да је слика лепа. Али, добар композитор, Мару-
лић одмара читаоца на време и од лепих слика. У по-
глављу О ћутању долази на ред мисао филозофска.
Опат Памбоне каже: „Ћутим, да бих научио казати реч
због које се нећу кајати.“

У књизи о поукама за чист живот, наравно да ве-
лики део запремају проблеми сексуалног живота и
чедности мушкиња и женскиња. Ти су текстови, уоста-
лом као код свих средњевековних теолошких писаца,
или црквених предикатора, у најмању руку чудни, че-
сто неразумљиви, апсурдни или брутални. Таква је у
оно време била метода дисциплине: пробудити по-
жуду, па је онда гасити; мучити се ради чистоће и ду-
ховне јачине. У књизи трећој Марулићева дела о којем
је реч, у глави О доброчинствима, имамо и примере са
сексуалном муком и победом. Вителиус, монах из Алек-
сандрије, почео одједаред да залази у кварт јавних
жена, и изложио се ужасним осудама и хуљењу света,
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и све то мирно трпео. Шта је бивало? Монах изабере

жену, плати, и уђе с њом у собу, па се онда баци у јед-

ном углу собе на колена, и у сузама моли Бога за спа-

сење несрећне жене. Пустињак Павле, ради искушења,

долази на дивно место природе, и пред лежиште жене.

Сам је себи прегризао језик, да би га страховити бол

сачувао од пожуде. Узгред речено, песник Марулић дао

је ту ванредно леп опис природе. Међу многим приме-

рима о чедности, наравно, није изостао ни онај чудни,

у латинским похвалама чести текст, који чак и у чуве-

ној Шаћа( таГег долази, који дакле није Марулићев.

„Христос, хтевши се родити од чедне девојке“ — не-

згодно нам је да наставимо нашим језиком — рег рог1ат

с1аизат т тигнЈит ћипс уетепз, рег циат у!г поп 1гап-

5М... Уосталом, и на нашем језику се чита исто то,

у текстовима онога доба. У уводу пред Животом

Немање-св. Симеуна, од Стевана Првовенчанога, стоји:

„. . . просто рећи, чиста и пречиста, и . . . увек девојка

Марија, мати Христа . . . , из које (Христос) неповре-

ђено прошавши, сачува је (матер) затворену. . .

У књизи петој, где су поглавља о страдању од

болести и о смислу болести, имамо опет само толико

духовних рефлекса од болести колико и јаког инсисти-

рања на оштећењу тела као једног асктског преимућ-

ства. Човек који је у болести изгубио једно око, узвикнуо

је: „ослободио сам се једнога од два непријатеља“, то

јест, једна врата мање за улазак таштина у човека. А

како Марулић радо остаје на једном постављеној

норми дисциплине, налазимо исто гледиште и у

хрватском спеву, у споменутом диалогу између разума

и човека:

Ако с’ очи згубил, утиш’ се згубив њих:

да с’ врата затворил по ка улази грих.

Али зато пред крај пете књиге имамо једно ванредно

завештање мудрости, ради којега, и сличних, добро је

понекад превртати Марулићева упутства. Опат Иларион

сабран је и миран на самрти, јачи од своје душе, којој

говори: „Изађи душо, чега се бојиш!" А још раније је

наредио да га сахране чим издахне, како јесте, „без

ичега светског при сахрани.“ „И тако се у граду сазнало
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пре да је сахрањен него да је умро“ — Ап1е огћј зе-

риНит днае тогГит пипаауегип1...

Последња, шеста књига чисто је богословска и

средњевековна. Ту су оне стварности које, како реко-

смо раније, нису више стварности нашег времена. Усам- -

љеник неки на острву видео је како Теодориха, краља

Италије, од секте Аријеве, бацају у огњену јаму онај

папа и сенатор које је он дао убити зато што су бра-

нили католицизам. У истом часу кад је онај имао ви-

зију, умро је краљ Теодорих . . . А да ли смо, збиља,

сасвим, и сви, изашли из тих средњевековних ствар-

ности?

Све у свему, има да се понови: Марулић је раски-

нута личност. То је један правоверан католички аскет,

али са примесама мистике личне. То је типичан и изра-

ђен латински писац, али и један даровит песник матер-

њим језиком, који је језик навлаш отискивао из своје

књижевности све до дубоке старости. Када, што је чинио

ретко, узме Марулић да пише не етику, него живот,

онда није ни аскет ни племић, него је човек од крви и

меса, и човек живих очију, и син сељачког далматин-

ског и словинског народа. Кад, у Јудити, не описује ре-

лигиозне удовичине екстазе, и, поводом гозбе асирских

војвода, не уплеће моралне поуке о прождрљивости,

тачно оне које је обрадио у Евангелистариуму, у по-

глављу Пе уШо јејипаге по1епИит, него га дохвати рас-

положење песничко да опише како су после раскошне

гозбе испадале пијане војводе из шатора, онда доби-

јемо стихове снажног реализма:

Појдоше, заносе туд овуд ногами,

сами се надносе, кимљући главами;

у образ јим плами, а на носу пара,

и на'браде прами лашћаше се цквара.

јер ники о плочи удри собом пад се,

ники се помочи, ники кара свад се.

а ники ригнише, ники се гнушаху,

а ники лежише, ники на њ падаху;

а друзих ношаху ставит јих на одар,

токо се сазнаху коко мртав товар.

У другом хрватском спеву, сатиричном, нађеном само

у одломку, Поклад и коризма, имамо још реалистич-

3
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нију сцену: како се фратри, о покладама, напијају,

туку и рањавају и убијају. Док на крају песме Мару-

лић не истера наравоученије: да ће „тако ђаволи раз-

носит’ душице“, како гаврани разносе комађе меса по-

сле туче, дотле смо чули скоро раблески одломак из

разузданог живота фратара:

Дезуна (фратра) наскочи сладолик Катунар (фратар)

и ражањ проточи кроз његов бревијар,

да њега не рани; он цокулом замах

удри га по рами, и тишћи њим у прах.

Друга два фратра:

браду му припали, он њега руками

зграбивши обали, и трепа ногами;

моћно га гњечаше петами трепљући,

он под њим јечаше, душу пуштајући.

Фра Сутул Грозога по трбуху љусну,

трбух бубну с тога, шћап на поли хрусну ...

У Јудити опет има складно изведених пеизажа, воћ-

њака, цвећа у раскошном ориенталном врту, са пуно

детаља неког лепог ренесансног сликаног платна. Али

после се то ипак сплете са моралним примесама и еле-

ментима напабирченим из класичне историје и митоло-

гије. Судећи по неким реалистичким одломцима у Ју-

дити, или у двема сатиричним песмама, могао је Мару-

лић, да је хтео, писати у стилу не само Хекторовића и

Лучића, него и самог Чубрановића, песника Јеђупке.

Нешто је Марулића увек стезало, нечим се сам гушио.

Песника у себи стављао је под исту дисциплину као и

аскета. И тако је постао чувен латински писац по ономе,

ако смемо рећи, богатом ,,билдербуху“ аскетског жи-

вота; а остаће занимљив као хрватски песник можда

најпре по питању: докле би отишао, да песнички тем-

перамент није у себи гушио. Или га заиста није имао?

Да, колико је страница исписао о дивној теми пролаз-

ности човекове, еа више или мање замаха, али никада

да се сасвим понесе, и, слично Вергилију, у неколико

речи каже целу трагедију пролазности целог једног

племена: ђијтиз Тгоез! РиИ 11Нит Никада да оно што

је мислио и осећао као много после њега Гундулић, да

и каже као Гундулић:

Виђ’ што је од њих сад остало:

тек у земљи земље мало.
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Никада да се у молитви занесе као његов присни савре-

меник, аскет Савонарола, (рођен 1452), да пусти на вољу

немирима, и оној уплаканој грубости која је тако ка-

рактеристична за свеце и аскете, и да и он почне мо-

литву као Савонарола што је: „Зашто, Господе, гледаш

моје грехе! Зашто их бројиш! Зашто их тако пажљиво

посматраш, као да не знаш да је човек што и цвет у

пољу!“ ... Или: „Срце моје ме је оставило, Господе! Не

мисли о мени, заборавило је своје спасење, одлутало с

пр.авога пута, отишло далеко . .. очи су му упрте широм

света. Звао сам га, али се не одазива, отишло је, про-

пало је у гресима, продало се . . . О, Боже, срце чисто

створи ми!“. . .

Али, ми нисмо у стању, данас, правилно судити

значења и вредности ствари давно минулог Марулићева

доба. Ми појма немамо о моћи чистоће духа у Средњем

веку, о оној присности са којом су људи живели са бо-

жанским стварима. А још мање можемо судити колико

је мучно морало бити живети у доба кад је у Средњи

век пробио дух Ренесанса. ЈБуди нису више јасно

знали: припадају ли пре земљи или небу; је ли важнији

народни језик или латински; је ли важнији свој народ

од Европе, или од небесног царства . . . Кад су Турци

већ добро притиснули били Далмацију, робили и уби-

јали по Равним Котарима, у Омишу, Нину, Макарској,

Шибенику, Трогиру, и стигли и под зидине утврђеног

Сплита, Марулић мирно седи на острву Шолти, и при-

јатељу Наталису, који му са тоном пребацивања јавља

за народну несрећу, пише: да ће све то проћи, и да је

важно само вечно блаженство које нас на крају чека.

Али се ипак узбудио, вратио у своје место, и као по-

следње своје дело на латинском језику спремио посла-

ницу папи Хадријану VI: преклиње га да чини што

може да окупи све хришћанске народе против Турака.

А кад је описао папи етрадања свога народа, додао је:

„То што ти кажем сад, нисам читао, него видео и чуо“.

Марулићево дело се више не чита, али је оно ипак

живо легло у основе југословенског културног живота.

Име Марулићево не брише се из онога што морају по-

знати студенти свег света који проучавају дух Сред-

њег века; и то име не може изостати ни из чисто књи-

3*
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жевних студија домаћих наших писаца и песника. Нај-

зад, у самом делу Марулићеву има материала који је

тековина вечне л>удске мудрости. Прелиставање тог

дела, било оног латинског, било оног на језику „сло-

винском“, или како Јагић рече, на језику „далматин-

ских Славена“, или како данае кажу, на језику хрват-

ском — занимљиво је и корисно и данас. И чисто пси-

холошки је вредно проходати трагом Марулићева

рада: бежао је од сухих умних вежбања сколастике, јер

га је вукло да говори душама великог броја људи.

Штета што је одвише једнолико говорио. Али, до Бога

је пут један..



КАРИКАТУРА

Карикатура је исто што и духовито оговарање.

Са чистом уметношћу, наравно, карикатура нема ника-

ква посла. Као и оговарач, карикатурист забавља и на-

смејава; понекад, можда нехотице, врши освете за ра-

чун и вољу других људи. Као цртеж, карикатура може

имати вредности, боље рећи виртуозности у примени

једне високе технике при циљевима за једно не баш

високо уживање. У моралном смислу, карикатура је, као

и оговарање, суха гилотина.

Имамо лословицу у којој се крије дубока фило-

зофија. Пословица гласи: свака је шала пола истина.

Шаљивог запажања и закључивања, шаљиве логике

нема. Сви смешни и дефектни елементи од којих се

прави шала, нађени су раније, присебним посматрањем

интелекта који одлично зна шта ради. Оно што после

направи од шале шалу како је обично узимамо, да то-

боже нема у њој истине, то долази од мање или више

срећне композиције таквих обележја и дефеката који

човеку дају драж невештине, грациозне збуњености, не-

хотичне глупости, или, у карикатури, додају ружноћи чо-

векова тела или његових покрета врсту шеретског од-

рицања: претеривање и увеличавање је то! Карикатура

неће да буде, рекло би се не сме бити бомба. Али дис-

позиција карикатуриста води у читаву скалу израза и

значења карикатуре: једаред је цртеж весео, други пут

је раскалашан, трећи пут неумољив, четврти пут три-

виалан, пети пут има прасак и шум бомбе.

При карикирању у разговору, дакле, при огова-

рању и имитовању, узима се да је диспозиција карика-

туриста тренутна и пролазна, па се шала прима и чак
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и заборавља. Али како су основни податци за шалу

увек озбиљног порекла, нема шале која не пецка, не

штипа, не бриди, или чак и не уједа. Нико се не отима

да буде повод и предмет шали! Поред све добронамер-

ности и безазлености и „шаљивости“ шале, скоро увек

поцрвени онај кога се шала тиче. Латинска пословица

саветује: пријатеља ни шалом не увредити. Не стоји

бадава израз увредити! Професионални оговарачи, та

најнижа врста карикатуриста, зато своје шале шапућу,

спусте и беже, у најгорем случају другима подмећу. Ка-

рикатуристи цртачи, дакако, објављују своје шале; и

зато што им је занат уперен на импресију ока; а и зато

што су далеко виши ранг карикатуриста од оговарача.

Цртач карикатурист прима ипак неку одговорност, ого-

варач никакву ... Па ипак, шалу сви признају, траже и

хоће. Она је, пре свега, смеј. Она је одмор од истине,

иако је сама пола истине. Уосталом, док шала не падне,

сви верују да у њој неће бити пола истине. Затим, шала

је обрачун и лек. Најзад, због оне половине истине, шала

је најсавршенија дипломатија живота да се све каже,

изнесе, употреби.

Кад се помене карикатура, мисли се на цртану

шалу. А карикатурист се сматра уметником, иако су

карикатурама затворена врата озбиљних изложаба, и

затворене капије музеја са стварима за дуго трајање.

Карикатура је нечим у себи ипак нешто сумњиво, про-

лазно, тривиално, увредљиво. Имагинација карикатури-

ста по нужности остаје у непосредној средини, у пул-

сирању живота од данас до сутра, у догађајима сваки-

дашњице. Дух карикатуриста једнако се ситни у духо-

витости. И још. Усредсређивати себе и свој дух на

шампионима, марионетама, и дневном реду баналног

свакидашњег живота, за то треба извесна мирна свире-

пост и према уметности, и према оном што ће бити

објект уметности. Но како је обичај да се углавном ис-

такнуте и важне личности карикирају, утешно је што

су објекти те уметности ипак врста срећних жртава.

Карикатура се од вајкада мешала у сва могућна

питања и конфликте; уједно је терала шалу са најви-

шим факторима живота. У миниатурама старих руко-

писа наилазимо на врсту карикатура, на ђаволе и стра-

шила са крунама и митрама на глави. После се јављају
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магарци и лисице огрнути у ризе калуђера и плаштове

судија. Затим долазе карикирани типови моде, и жртве

глупих друштвених обичаја. Постепено, карикатури-

стима се ваљда чинило досадно и слабо ругати се на

неки општи и а-нонимни начин. Тражило се друго: ин- .

див-идуална карикатура с личним печатом, са препозна- *

вањем на први поглед ока. То је био пут да се дође до

модерне крикатуре, која се касније диференцирала у

политичку и друштвену, и, на обе стране, у карикатуру

идеје и карикатуру лица. Нишанило се у оба случаја

на карактер човека. Опасна, и често безмерно непра-

ведна ствар: фиксирти карактер у гримаси, у ходу, у

оделу, у геету.

Та модерна карикатура, са индивидуално карак-

теристичним а неминовно са комичним обележјем, мора

бити ако не увек немилосрдна, увек мање више инди-

скретна. Она нас било као мустру типа било као носио-

це идеје, извлачи из непримећености и пребацује у вр-

сту дефилеа пред јавном и општом пажњом. Оправдава

то она половина истине у шали. Заиста, нема човека

који у моментима није своја карикатура, и то не само

једна. Карикатура дакле има оправдање: да упозорује

на оно што постоји, и што се добрим оком стварно и

види. Није редак случај, оди-ста, да и обични људи, то

јест они који не знају цртати, носе у глави неку деком-

поновану или круту слику својих познаника, и да све-

сно прате понављање некога израза или геста на њима.

Наравно, већина тих људи нема способности да то за-

пажање фиксира. И, што је важније, нема потребу, на-

гон, да га фиксира. И не би умео у том театру линија

карочито ни уживати. Ту је раздеона линија: карикату-

рист, као и оговорач, кажу у ствари оно што постоји,

кажу истине, али је питање како их кажу! Карикатурист

носи у себи онај нечисти смех од шале која је пола

истина; карикатурист меша немилосрдност са талентом;

карикатурист мора да изопачи и истину и шалу, да би

створио фигуру која и јесте и није онај човек. За ка-

рикатуриста је драж да муњевитим погледом и инди-

скретно ухвати трен када природни или афектирани

став неког човека живи за час лежерно, без одговор-

ности животу. Карикатурист дакле лови и маркира

једну стварну и истиниту, али некако за јавност дотле
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неконстатовану ознаку било типа било изузетка. То и

јесте оно како; а то како није од високе категорије; а

такво какво оно баш изазива бурно смејање: нагло, пот-

пуно схватање једне комике о којој, кад нам је карика-

туром констатована, одједаред сви много знамо. Сви

одједаред постајемо индискретни! Констатација тиме

постаје чињеница о којој нема разних мишљења, и про-

тив које нема протеста. Карикатура је у том случају

успела. Карикирана личност мора и сама потписати ра-

чун о истини и о шали. А после, онај део који прет-

ставља нагло и осветљено истурену истину, тај део ка-

рикатуре значи после за карикираног не само уметност

и забаву, него и неку муклу слутњу и опомену. По-

црвени човек у себи на најплеменитијем месту. И што

бољи човек, јаче поцрвени. Зар доиста нема шале без

пола истине!

Овамо онамо, карикатурист треба да има особите

квалитете цртача, и, ипак, неке моралне скрупуле. И ка-

рикатура има свој законик. Она треба да буде на пре-

чац јасна; да буде неодољиво смешна; да не утиче на

моралне осећаје; да није непристојна. Да би била на

пречац јасна, карикатура не сме бити бизарна, истицати

неке много нове детаље објекта, јер би то изазивало

чуђење, размишљање, и хладило би смеј. Да би била

неодољиво смешна, карикатура мора сва обележја: ме-

сто, време, професију, карактер, изразити у спољашно-

сти, у ритму; изнутра, карикатура мора бити празна,

срце не сме имати. Онај трећи услов: да карикатура не

утиче на моралне осећаје, да не побуђује сентиментал-

ност, тежак је; он хоће да каже да карикатура не сме

бити оруђе. Карикатурист мора бити чистих интенција,

и, као уметнички темперамент, мора бити уметнички

весео, много и френетички весео. Ако чиста веселост

уђе у ритам цртежа и линија, карикатури се неће моћи

пребацити клевета, дражење и неправда, поред све

истине у шали. Политичке карикатуре, међутим, јесу че-

сто оруђе. Баш кад и не долазе из саме средине жучних

борби, врло су често и неоправдане и непристојне, па

и зле. Спасава околност да политичку карикатуру

обично раде неуметници, па цртеж није неодољиво

убедљив ни као шала ни као истина.



Друштвена карикатура је безазленија; она и не-

хотице типизује и уопштава. Она шиба ситне слабости,

мале грехе, глупости друштвене које су глупости поје-
динаца али и опште. То су оне штркљасте, осушене фи-

гуре на којима је све механизовано; или, напротив,
оне пупаве и баџасте фигуре на којима је све угојена
статика. То су прогнозе, стадијуми и промашености на-

цшх општих борби и амбиција. Са талентом и мером

рађене карикатуре овога рода могу постати врста регу-
латора у јавном мишљењу и држању; могу деловати
на начин басана, које истичу оно за што је цео свет

одговоран. Загледати се у туђу карикатуру, то је ви-

дети помало и своју. Она половина шале која је исгина,

погађа увек много све нас. У том би била праведна

жаока карикатуре. Али, посматрач се обично смеје ту-

ђој комици дотле док то може чинити пре праведне

жаоке.



ВАЛНИРА

— део Вагнерове Тетралогије —

Тетралогија је најобимније и најважније дело Ри-
харда Вагнера, У то је дело закопао Вагнер себе вас-
целгГ! мислиоца, музичара, револуционара, социолога,
Германа, и посебно Саксонца. Вагнер је то своје четво-
роделно дело назвао Пролог и Трилогија о прстену Ни-
белунга. Назив Тетралогија удомаћио се као краћи и
простији, јер једном речју каже четири дела. Посебни
казиви за четири дела Тетралогије ови су: Благо на дну
Рајне; Валкира; Зигфрид; Сумрак богова. У свечаним
приликама игра се и пева Тетралогија у четири уза-
стопне вечери. Иначе, приказују се и поједини делови,
нарочито други и трећи део, Валкира и Зигфрид.

Тетралогија је модерно оживљен германеки мит.
ЛичноСти"У"'миту су богови и полубогови,’Т'оШГТБуди
који су рођени из везе богова са смртним женама, дакле
деца која носе у себи боговско семе, а на себи тешку
судбину да због смртности једног родитеља не могу
бити бесмртни. Али то су ипак људи и жене нарочито
способни да јунакују телом и духом. Они окајавају
грешке ббжанских отаца и матера својих; они кроз
слободарски немир боговских сразмера у себи револу-
ционишу живот и обичаје. То јест, то су људи који
предосећају нужности бољег и вишег живота, и који,
по речма Вагнера из једног његова писма: „имају спо-
собности да те нужности хоће, и да их сами и оства-
рују“. Између богова и људи имамо полубогове. Џи-
нови су бића без срца, љубави и интелигенције, која
решавају и побеђују само силом. Патуљци, Нибелунги,
дубоко под земљом, бића су која се најрадије служе
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интригама, и међу собом, и према другим створовима.
у вишем рангу полубогова су валкире. вргта—р.атних
(шгиња. Оне су директне сараднице врховног бога Во-
таЋа. Оне' пролазе бојна поља јахањем у лету, и купе
јунаке. Дејстују и судбински, одлучују о победама и по-
разима, животима и смртима бораца. .Једна од нај-*,
истакнутијих валкира је Бринхилда, кћер ВотановаТгсђу-
свима-кћерима, 'сиољашњошћу и карактером ванредна
жена, снажна, заносна, скроз божанска. Баш зато, суд-
бина ће јој бити тешка, она ће је и сама такву бирати.
Заволеће Зигфрида, сина Вотанова од смртне жене,
/акле~Тамо човека; мораће за1о напусттгти дружину вал-
кира, изгубиће натприродну снагу, изгубиће бесмрт-
ност. Међу полубожанства спадају и виле, у нашем слу-
чају виле које на дну реке Рајне чувају благо. Треба
још међу боговима споменути један особит тип. То је
прави и стари бог, некада бог ватре. ТБему су богови
затим закидали од моћи. Можда зато што је показао
велику интелигенцију, проницљивост, моћ ироније. Он
ће постепено постати бог злог принципа. То је овај
тип митских божанстава који потсећа на извесне фи-
гуре неба из доба хришћанства, на револтне анђеле, на
сатану који остаје божанство, али је у опреци са вр-
ховним богом због особитог схватања слободе. У Пе-

сми Нибелунга, и код Вагнера, такав је бог Логе.
Вагнер, како га је буран живот носио, почео је

своју потоњу Тетралогију помало натрашке. Године
1849-е, дакле револуционе године, израдио је био хе-
ројску оперу око јунака из Песме Нибелунга, око Зиг-
фрида, која се опера звала Зигфридова смрт. Затим је
тек израдио оперу која приказује отмицу блага на дну
Рајне, иако је то у ствари заметак драмског заплета за
све митско око Нибелунга, па и за Зигфридову смрт.
Та ће опера постати први део Тетралогије, или Пролог
испред Трилогије. Затим, Вагнер узима једну сцену
из опере Зигфридова смрт, тужан разговор између вал-
кира и Бриохилде која је прогнана из њихова друшгва
због љубави према човеку Зигфриду — ту сцену про-
ширује као текст и као музику, и тако ствара други део
Тетралогије, или први део Трилогије.

Радећи текст, па затим партитуру за Валкиру, Ваг-
нер је, у политичком прогонству у Швајцарској, много
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страдао од самоће, и често писао писма пријатељима,
карочито Листу. У тим писмима се често враћао на
своја узбуђења ствараоца, на тему: крлико.га.живет-а
и кидања стоји Валкира. Гдавни мотив за Валкиру је
љубав?' и страстна љубав. Страстна'~љу1зав била је~ ве-
лики мотив~1?дгнеракд~ живота и делж^увена~музичка

драма Вагнерова Тристан и Изолда изашла је, текстом

и музиком, из чисто интимног живота Вагнерова. Било

је то уметничко ослобођење човека који је насилно
раскинуо био страстну љубав. У писму Листу, 1855-е,
каже Вагнер: „Валкира је најтрагичније од свих дела
која сам досада сноваоЛ Мало касније, опет Листу:
. . . „други чин Валкире, садржином необично тежак, за-

кључује две важне и поразне катастрофе; . . . ако се то
једном буде приказивало саовим онако како ја тражим,
изазиваће у слушаоцима потресности какве се једаред

доживљују . . . Такво што, уосталом, и . ствара се за
људе који могу нешто да понесу.“ Другом пријатељу
писао је Вагнер: „Прочиташ ли поново текст за Вал-
киру, осетићеш да је ту изражен суперлатив јада, бола
и очајања, да ме је музика коју сам уз то писао, про-
сто измождила. Још једаред не бих могао такво што

створити. Наравно, кад се све доврши, урађеЛ) умет-
ничко дело даваће сасвим други утисак. Можда ће баш

радост изазивати оним што је чисто очајање саздало.“

Опет Листу, говорећи о великој сцени бога Вотана у
поменутом другом чину, каже Вагнер: „Брине ме како

ће то певач извести . . . Додавао сам у партитури још

упутстава за извођење, али све је то недовољно, и
остаје ми као главни задатак да једног даровитог пе-
Еача и глумца уведем ја лично у све тананости мојих
намера“.

Је ли Вагнер, пишући овако, претеривао? Није

У Валкири се крију саме крајње могућности. Ту__.су_€©и
брутални проблеми земље. и ту је поезија трагичних
виСина. Вагнер је са овом јединственом опером тражио._

максимум. од се&е, од певача^ од Дркестра. Свугде, како
оно рече, само они који „могу нешто да понесу“.

Валкира на коју је Вагнер мислио пишући други
део Тетралогије, то је Бринхилда, прва од девет вал-
кира које су све биле кћери Вотанове од разних матера,
али ниједна Бринхилди равна. Валкире су настајале у
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утробама својих мајки за време бојовних похода Во-
танових. Оне су зато богиње боја и рата. Бринхилду је

понела мудра и нежна богиња Ерда, она која је у своје

време одвраћала Вотана од грамзљивости за благом на
дну Рајне и за прстеном Нибелунга, и прорицала од,
тога зло за свет, и пропаст, сумрак богова. Бринхилда 1

је дакле и по оцу и по мајци биће врло високих квали-
тета, и биће трагично. Она ће имати херојску смелост

Вогана и танану душу Ерде. Она ће херојски грешити

и испаштати, али ће изабрати и волети тешку судбину

која води ка идеалима. Све су валкире девојке дивних
стасова и коса; божан-ствене амазонке које само под

облацима језде на плахим својим коњма; носе оружје,

шлемиштит. Њихово је да погинуле сјајне јунаке пре-

носе у Валхал, врсту ратничког неба, где пали борци даље

живе као врста ратничких божанстава и као помагачи

Вотанови. Кроз цео други и трећи чин Валкире, сцену

наткриљују густи и немирни облаци; кроз њих проја-

хују валкире појединачно или у чаробним јатима, и че-

сто им преко седла пребачен лежи мртав херој на путу

свом за Валхал.

КаоЈЗагнер, и ми ћемо са нагласком истаћи други

чин опере. Шта је општа ситуација? Због преотимања

благГГу РаЈни Вотан стоји у непријатељству и са подзем-

ним Нибелунгима и са џиновима. Од рајнских вила Је

благо отео Нибелунг, патуљак Алберих; од њега га је

преотео, с помоћу лукавог и доеетљивог Логе-а, Вотан,

а од Вотана џинови. Због разних неопрезности и гре-

шака, Вотан није више на успону својих моћи, напро-

тив, он је већ на трагичној падини испаштања и пла-

ћања. Вотан дакле више није што је био; он не може

кобно благо вратити на дно реке; не може отклонити

клетву бачену на све оне који су прстен Нибелунга и

благо држали; не може свет ода зла спасти. То ће спа-

сење имати да сврши херој из рода човечанског, али

ипак са семеном божанским у себи, херој слободан,

нити зависан нити заштићаван од богбва, херој само-

творан. Њега Вотан чека, о њему машта, њега својим

трагичним гресима у неку руку сам одређује и ствара.

Та ситуација је драмски основ у Валкири. А други чин

почиње кратком заповешћу Вотановом Брунхилди: да

у двобоју између Зигмунда и Хундинга, штити Зиг-
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мунда, а мртвог Хундинга да му не доноси у Валхал.
Стојећи на врху стене, готова за појахиваше, Бринхилда
одједаред чудно прекида оца:

Саветујем ти, оче —

сам се спремај

бој тежак да свладаш.

Ево ти жена, Фрика,

колима је вуку јарци.

Вотан је, то јест, у непријатељству и са женом. Због
своје слободе и чудних нових идеја; због присних
веза с људма, од којих се нада хероју и спасиоцу бо-
гова, или бар осветнику богова; док се Фрика, само-
жива, боји људи, боји се да ће они поткопати власт и
пресећи вечно трајање богова. А ко су она двојица,
Зигмунд и Хундинг? То питање води такође на траг
и грех немирног Вотана, бића са хиљаду жеља и жи-
вота. Вотан је осетио ход ствари у свету, и наслутио
сумрак богова, и бринуо се за јуначку лозу људи из
које ће изаћи велики херој и обновитељ старог света
старих богова. Своју крв је зато Вотан дао у чувено
племе Велзунга. У том племену је одједаред застао по-
род. Вотан зато пошље једном брачном пару јабуку,
и кроз ту јабуку их оплоди. Родише се близанци, брат
и сестра, Зингмунд и Зиглинда. Због оне јабуке, Зиг-
мунд је врста сина Вотанова, и Вотан ће га као таквог
волети и надати се од њега подвигу достојном Велзунга.
Брат и сестра се давно растали. Зиглинда има мужа,
Хундинга, али је то несрећна веза, јер љубави нема ни
са једне ни са друге стране. Даље, ни Зигмунд ни Зиг-
линда немају деце. Племе Велзунга је дакле опет у
опасности, крв се тањи. Да не би крв сасвим оводнила,
судбина је да се брат и сестра, непознати, нађу једног
дивног пролетњег дана, да се страстно заволе криком
исте племените крви, проведу једну разблудну ноћ, и
онда беже из дома Хундингова. Тај сусрет, та ноћ,
дивно певање Зигмундове заљубљене душе пролећу, и
зачеће у Зиглинди великог јунака Зигфрида, то је први
чин Валкире. У другом чину је драма порасла. Хун-
динг, кога штити Фрика као свога „слугу“, којем се на-
зиву Вотан смеје, Хундинг ће се борити са Зигмундом.
То је двобој према којем је Вотан заузео став нама
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познат. Али у1 и ставу се крије један даљи грех Во-

танов, племенш и трагичан грех из љубави. Вотан, на-

равно. зна да јунак не сме бити штићен од богова, па
ипак удеси ,да Зигмунд нађе у храстовину забодени мач

Вотанов, и улиј ј Зигмунду још и снагу да мач истргне

из стабла.

Све то, и још друго, сазнаје Вотанова жена, Фрика,

заштитница брака и брачне верности, за велику иронију

судбине и код богова, јер је она жена бога који ствара

и руши независан од морала малих закона. Фрика

стиже пред Вотана у одлучан час, онако како је Брин-

хилда и навестила оцу. У диалогу између бога и богиње

имамо, кроз смеле и модерне стихове Вагнерове, борбу

великог мушког и малог женеког принципа. Свршиће

се међутим та борба поразом великог принципа у Во-

тану. То је прва од „две катастрофе“ у другом чину.

Фрика зна за браколомство над Хундингом, и за не-

дозвољену љубав између брата и сестре. Она тражи да

Вотан њој, као заштитници брака, даде задовољштину,

и да казни Зигмунда. Вотан одговара:

Сматрам да није света заклетва,

кад везује оне што се не љубе.

Фрика виче:

Ко је то још доживео:

да се рођени брат и сестра љубе!

Вотан одговара:

? Данас, ти си доживела.

^ И научи сад:
/ да се сама собом успоставља ствар

V. која дотле никада није била!

У овим стиховима је сав млади-револуционарнн-Вагнер,

убсталом и страстни љубавник Вагнер, кпји јр у пи.

тању љубави и сам био Вотан: али са високим гпособ-

ностима и да греши и да се одриче. Драме уосталом

без сукоба~и грешења нема. И до ~данашњега дана је

тако да једна страна брани: ред, морал, навику, сваки-

дашњу правду; а друга; изузетно, проблематично,

смело, ново. Вотан говоои жени:

Само обично и стално разумеш ти;

а што још никада није било,

за тим тежи дух мој.
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Фрика на то вређа Вотана у поносу и храбрости њего-
вој. Баца му у лице његове неисправности, разне, па и
последњу: да је Велзунгу Зигмунду он дао мач, и кроз
мач и своју храброст; и плаши га да ће тим путем
људи презрети и згазити богове. Вотан још једаред
смело брани слободу, брани самерање снага без обзира
на сметње морала, и каже:

Где се год бодро избаце снаге,
ја отворено саветујем: борбу.

Али се у том моменту сећа онога што му је претсказала
и пророковала вољена богиња Ерда. Сећа се и свих
својих непријатеља, и свих „слугу“ Фрикиних, и зако-
леба се. И, јуначан и правдољубив, обећа Фрики шго
је тражила.

Драма се заплеће, лично и начелно се сукобљава,
спрема се ода свих страна оно што ће, као увек око ве-
ликог хероја, нарасти у трагедију око живота и вока-
ције будућег јунака Зигфрида. Вотан мења одлуку.
Бринхилда добија нову заповвст: да Зигмунд у двобоју
падне. Бринхилда се опире. јер зна да Вотан воли Вел-
зунга Зигмунда, а са оцем својим воли га и она. Али
гњевни Вотан је сурово тера претећи јој казном. За-
кључена смрт Зигмундова, то је „друга катастрофа“ у
другом чину. Стварно, ту је и трећа: раздор између
оца и кћери који су једна душа, воља и дух. И у том
раздору семе за пропасти њих обоје, и за низ драма
кроз целу Тетралогију.

Трећи чин ће оборити бескрајне јаде и на Вотана
и на Бринхилду. Наравно, кроз поезију и чар једин-
сгвене музике Вагнерове, и јединствене маште сцено-
графа Вагнера који је замислио чаробне сцене са вал-
кирама. Осам валкира су на окупу при врху једног ете-
новитог брда. У даљини се види таман облак пун прет-
ње. Валкире га поематрају; али се уза то и тпале_из-
међу себе и са својим дивним коњма. СмеЈање њихово
је право дробно сребро у музици Вагнеровој. Ретко је
који поет бољТТЈдеалисаб~жену него Вагнер кроз хар-
монична смеЈањаГТТд времена на време "се чуЈе иЦдан
дозиш-кшотрахојотохо, који, када год дође, пролети
кроз оркестар и душе слушалаца као нека загонетна
птица која би крилима певала. Вагнер._велики роман-
тик, имао је увек ванредних интуициЈа за музикализо-
вањеГТЈозива—»крикова Трбз ваздух' и буру." Треба се



49

сетити опере његове Холанђанцн луталица. Сви дозивн
и ирици су музички сигнали душа, дивне или језиве по-
руке л>у;ш који музички разговарају кроз простор.

Валкире причају, и питају се о Бринхилди. Оне знају,
наравно, за двобој, и затр очекују нестрпљиво Брин-
хилдин повратак. Без ње. уосталом, не смеју пред Во-
тана. Крик једне валкире објављује да Бринхилда језди
као олуј. Али гле чуда: преко седла јој лежи жена.
Коњ, преморен, пада; она жена уетаје жива; а Брин-
хилда завапи:

Заштитите ме,

помозите овде у крајњој нужди.

Шта се десило? Вотанова кћер прекршила је очеву
заповест, и бранила Зигмунда. Зигмунд је већ био на
скоку да победним мачем обори Хундинга, али се тад
јавио Вотан сам, подметнуо своје копље, пребио мач,
и тако је Хундинг добио мах да прободе Зигмуцда.
Стварно, Вотан је сам убио свог љубимца. Види се:
судбина полако сустиже Вотана, сустиже онако како
смо из његових уста чули да ће га суетизати: због нај-
већег греха његова: због одбацивања љубави ради
моћи и задобијања блага на дну Рајне и прстена Ни-
белунга. И сада је одбацио љубав, из других разлога
и обзира, додуше.

Што волим, морам напустити;

убити оно што љубим;

издати преварно оног ко веру у мене гаји.

Бежећи са бојишта и од гњевцог оца, Бринхилда је
дигла на коња Зиглинду, јер у њеној утроби живи бу-
дући велики Велзунг, савршени јунак Зигфрид. Понела
је и комаде преломљеног мача, да га састави онај ко
буде изабрани Велзунг. Једном речју, Бринхилда од
своје стране полако заплеће драму и улази у своју
судбину. У стопу за њом стигао је и црни облак, и у
њему страшни и порушеии Вотан, који ће сада, ван
себе, опег судити против љубави, судити оној коју воли
нада све. Ништа није тако тачно и неумољиво као
клетве: Вотан плаћа отето благо и претен. Долази ве-
лика сцена растанка оца и кћери. Вотан оптужује Брин-

хилду за преступе конкретне и апстрактне, и изриче

казну: прогон из реда богова, из кола валкира, и испред

4
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његових очију. И још укдиње кћер: да на тој стени

спава док је не пробуди човек, онај који ће њој бити

суров господар, а она њему обична жена, што седи крај

огњишта и преде, на потсмех свију који је виде. Вотан

затим растерује ужаснуте валкире, и остаје сам са

Бринхилдом. Бол раздире срце у њему, јер се ето ра-

стаје од најмилијег. Имамо у тој сцени драгог, поноси-

тог бога Вагнерова по други пут у великом моменту:

Вотан јауче, понекад скоро риче исповедајући у чему

је несрећни удес богова. Признаје да има само још

једну вољу:

у рушевинама овога света

да ааврши своју тугу.

Бринхилда мирно трпи све. Моли оца да спречи дола-

зак до ње човеку ма какву, недостојну, нејунаку. Моли

да Вотан распали око ње огањ, како би задатак: проћи

кроз ватру јамчио да ће га моћи извршити само велики

јунак. Вотан види и осећа у кћери сав свој понос, сву

своју храброст. Грли је потресен и опрашта се од ње

речма:

Збогом, дивно' дете,

мог срца поносе свети,

збогом, збогом, збогом!

Пољуби Бринхилду у оба ока, пренесе је тиме у дубок

сан, положи по стени и покрије великим штитом вал-

кире. Дозива затим Логе-а, коме је некада одузео био

својство да се претвара у пламен, враћа му то својство,

и око успаване Бринхилде запламте страшни зидови

огња.

Такве су драме биле потребне Вагнерову музичком

генију:"бог који пропада: жена. која је Бринхилда; сан

који се спава у ватри. Наравно да онда та музика

„измождава11. Али, како је у писму сам навео: као го-

тово уметничко дело, та је музика била и моћ и лепота
која радује и усрећава.^ТТ то је и данас. У оркестру се

ч^Де читав свет хармонија и брујања. Могив који се~у

једаом делу~оркестра роди, можемо Рратити све док у

другом, трећем делу оркестра не умре^ Појелини ин-

струменти се Уводс у композицију као живе, вреле

силе. Чу ј у сеТтихиТске игре. Као кад ветар груне у

к-ишу и распршти капљице, тако Вотанов челични бас
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распрштава ромињање из ситних финих гушица вал-
кира. Обратно, као росица се сасипају уплашене молбе

валкира у громовито уклињање разгњевљеног и не-

срећног бога. Вагнеру је био идеал да у опери споји

сцену, говорну реч, рГмузику. Ускладити то, боговска Је >

ббрба, са ббговСким поразима и ,,измождавањима“, и са
боговским триумфима. Велике сцене Вагнерове Тетра-

логије то су васеленске драме: три спрата богова. и све

стихије. Пун оркестар Вагнеров, чини вам се, може раз-

грувати свет. А један мотив Вагнеров, на пример мотив
таласања воде у Рајни, могао би родити свет, испевати

га, измолити га у Бога. Које чудо што је Вагнер према

таквој партитури бринуо за оне који ће то, и уз то

моћи певати. Тражио је Вагнер од гласова божанске

сразмере. И налазио~ТпГјф1тнТЖазехетгдднасгУвшТ!ма
међу' л-удма, и за све, „савршен јунак“, само ако се роди

онај ко уме савршене задатке постављати. Певање Брин-

хилдино у великој сцени растанка од оца и уласка у

клетву и у судбину обичне жене: то иде у мушке ду-

бине гласа, и у највише сопранске висине. Ако нема то,

нема ништа, нема Бринхилде, у којој живи и сам Во-

тан. А за Вотана Вагнер извлачи музичке позадине као

стене, као зидине, >да има од чега да се одбија. и да од-

јекује величанствена или страшна реч Вотанова. Кад

Вотан замукне, оркестар испуни простор до звезда. Кад

се прекине све певање, и отац и кћер се трагично за-

грле, по оркестру се узнемире чела, дубоки јеци ин-

струмента најчуднијег на свету који има груди чове-

чанске . . . Бринхилде више нема. Заспала је. Вотан, као

махнит, копљем обележава круг ватре. Крикне још по-

следњу своју боговску поруку: да огањ неће проћи

нико ко се врха тога копља боји, ко зна шта је страх.

Дакле навести Зигфрида, јунака који ће проћи огањ,

јер неће знат« шта је страх. И онда Вотан крочи сам

у пламен, и кроз пламен уђе у облаке.

Вагнерову музику смо у другим приликама сравњи-

вали са ваљањем и брујањем океана. После Валкире,

слободно је рећи да је Вагнер, као Вотан, божанским

кроком ушао у огањ, и пролазио огањ, док је ту музи^у
стварао. Ватрено је миг.лио и маштао. с живом ватром

у рукамаЈшасао. Све букти. Пред ту музику могу заиста

само они који су ,,у стању да нешто понесу“.

ч*
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Још уеек ее место имена Лаза Костић гоцори ли-
терарно-критичка поштапалица СЈгучај Лазе Костића.
Први наш нррак не у случај Лазе Костића него у врло
сложену проблематику тога врло изузетног бића, окреће

нас класици, хеленцзму. И окреће нас тамо потпуно
оправдано.

По основним цртама евога духа Лаза спада у ка-
тегорију класичних песника у грчком смислу. Два до-

машања његова јесу два најтежа и највиша до-

машања поезије. На једном крају лирска песма. Али

она класична лирска песма, грчки лирска песма која не
сме бити тежа од лептира, дакле не сме заправо садр-

жати ни осећај, него само грациозну стилизацију осе-
ћаја. На другом крају одмах оно најтеже, теже и од

олова, трагедија. Од прве, од сасвим зелене своје мла-
дости Лаза улази у ехему чисто хеленског обрасца; од-
мах даје савршене лирске песме саздане од саме гра-
ције; и одмах, са 23 године, већ носи трагичну нашу
динаетију Црнојевића, и ради поједине сцене за Мак-

сима Црнојевића. Између лирике и трагедије распон је

огроман. А тај огромни распон значи један духовни

лук преко празног простора који има да остане уса-

мљена агонска, тркачка стаза маште и ума. На тој се

стази смелом тркачу дешавају сви „случајеви“: ту пре-
срећу уметника љубрморни богови, ту стижу човека чо-
вечна малаксавања. На тој дугој агонској стази носио

се са „случајвема" и велики Гете, радио Фауста од, два-

десет и четврте до осамдесете године, и успуг почињао

и недочињао ваздан драма и поема. Али, једини на

свету ваљда пеоник који је тачно уравнотежено био то-
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лико срећан колико несрећан, могао је Гете да поцепа

и побаца фрагменте. И Лаза Костић је међупростор по-

пуњавао искушењима, разноврсним спевовима у које је

уносио одломке драгоцене лирике, и у којиМа је мрвио

оно што је целином и пунином требало ући у трагедије

и драме...

Људи, пријатељи, читаоци и критичари нису у

Лази осетили хеленизам, нису подвукли класику, нису

стављали песнику потраживања класична. Одвише брзо

и Одлучно, па и судбоносно су Лазу прикачили роман-

тичарству Шекспирову. Међутим, оно што рекосмо: на

једном крају лепршава лирика, на другом судбинска

трагедија, то није ШекспИр, то је хеленизам. Шекспир

би водио у сасвим други пут. Шекспир је живео у доба

ренесанеа и краљице Јелисавете; то је доба избацивало

моћне карактере на очиглед улице. То је било доба

драматичног управљања државом; време драмских ком-

плота и трагичних крвавих сцена из дана у дан. Шек-

спир је на двору краљичину, у Тауеру, на улицама

Лондона имао готове велике драме; али такозвану суд-

бину видео је при том у рукама Јелисаветиним. Она

грчка судбина, из које, како стоји у Софокловој Анти-

гони „смртноме није допуштено да утекне“, са том

судбином Шекспир није радио. А Лазу је у замисли о

трагедији Максим Црнојевић баш та судбина руко-

водила.

Максим Црнојевић потиче из наше народне песме,

присно сродне Лази духом и диКЦијом; а трагичНи мо-

тиви наше народне песме судбински су. Они су дакле

падали на Лазин класичнИ нагон и класичну културу.

Пре Шекспира је Лаза заволео Грке, и то кроз читање

у оригиналу, не кроз преводе, као Шекспира, у први

мах. Драма и трагедија старих Грка изашла је из мита;

не само мита о боговима, него и мита о чоВеку; мит је

најбоља школа, и до данас, за тајанствене силе у суд-

бини човека. За лудило љубави, на пример, нема ни да-

нас бољег тумачења од Аморове стреле. Кроз мит су

Грци дошли до тачне уметничке концепције трагизма:

кад јунак и гениј малаксава и пада, иза тога стоји суд-

бина. Лазин Максим нема, по шекспировски, везе са ка-

рактерним и материалним околностима. Трагедија Мак-

симова долази као муња. Максим је одвише леп мла-
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дић: биће дакле одгоре поелан урок, судбина, болест, да
лице раздрпа и црнилом затамни. Лепота има да по-

стане ружноћа. Разбити човеку лик до нераспознавања,
то је ударац богова. Сетимо се другог случаја наше
народне песме: невесте барјактара Милића, лепотице

из урокљива рода, која здрава читава умире на путу са
сватовима својим, јер мора умрети, као и још осам ње-
них сестара, јер смртни човек ,усудбини не умиче“, јер,
опет према речма грчких трагичара: где судбина за-
љуља дом, ту следују пропасти генерација. Црнојевићи
наши и Лазини били су типично од судбине заљуљан
дом. И турчили се и латинили, и женили и удавали у

Венецију и из Венеције, али одржати се нису могли.
Ударац судбине по Максиму симбол је за ударац суд-
бине која ће заљуљати цео дом.

Према таквој концепцији је била и Лазинц обрада.
Сасвим мало шекспировских чворова психологије и ка-
рактерологије; више сабласти, и много кобно замуче-
них унутрашњих живота. Лаза је, класичним начином,

свео трагичност на свега два вечна и класична људска

осећања: на дивљење јунаштву и самопрегору, и на са-

милост према судбином ударенима. Лазине велике сцене
у Максиму класичне оу: монолози хероја и жртава, с
лицем окренутим судбини.

Па зашто онда људи анализују Максима кроз
Шекспира, праве од древног мита модеран мит? Ззто

што није довољно умицао судбини ни писац Максимов.
На равне мере даровит за класичан и за романтичан
стил, Лаза није доста умицао опаком искушењу богова
који му много дадоше, па му онда много и позавидеше,
није умицао иокушењу: да смењује -стилове, да меша
стилове. У лирским пеемама је остајао победник. А у
Максиму, и још више у другим својим поемама, под-
легао је, како кад, помање, повише. Укрштао је Лаза
у Максиму Шекспира са традицијом класичном, и хе-
ленском и народном српском. Надодавао је на хиера-

тичну једноставност класичне трагедије реторику Шек-

спирову, реторику вођену модерним, ренесансним инте-

лектом који је еве налазио у човеку и све тумачио из

човека. Класичан стил, то је као висок, али раван гре-
бен. Шекспиров стил, то су врлети, врлети духа и муње

духовитости. Лаза је имао невероватне способности да
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може оба стила, да може најбоље, и оно друго најбоље.

И састављао је најбоље и најбоље, али то су биле су-

протности, и има од тога понекад осетљивих повреда

на истини уметности. Срећом, уосталом и логично,

Максим је постао опера. Петар Коњовић, Маестро Ко-

њовић уједначио је стил, и патетика и трагика Лазине

драме остају у величанству судбинских тајни.

Лазину лирику сачињавају кратке лирске песме и

фино стилизоване баладице. Чувена балада Минадир,

стварно је лирска песма. Лирска песма Погреб љубави,

стварно је мала баладица. Та Лазина лирика чини нај-

чистију нашу класику, и највиши степен код нас по-

стигнуте оригиналности. Лаза се није угледао ни на

Русе, ни на Французе, ни на Немце. Свој, скроз. У ли-

рици се Лаза није огрешио о свој хеленизам, о класични

закод поезије који за лирику тражи грацију и умил-

ност па макар се о смрти радило. Има једна категорија

Лазиних лирских песама која ће се моћи својски читати

и после столећа. Песмица Међу јавом и мед сном, чи-

таће се, ако нас буде, и после хиљаду година: кратка

је, пенастж умилно весела и умилно очајна, класична

је. Она глаои:

Срце мо.је самохрано,

ко те дозва у мој дом?

Неуморна плетисанко

што плетиво плетеш танко

међу јавом и мед сном.

Срце моје, срце лудо,

шта ти мислиш с плетивом?

К’о плетиља она стара —-

дан што плете, ноћ опара,

међу јавом и мед сном.

Срце моје, срце кивно,

убио те живи гром!

Што се не даш мени живу

разабрати у плетиву

међу јавом и мед сном.

У те песме које се не боје ни хиљаду година, долази

и Минадир, први пут у нашој поезији оно што је и за

богове ново, спој смеха и плача, и што ће Лаза, као још

један јединац у класичној лирици модерне Европе, Је-

врејин Хајне, окупо платити боговима.
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Што је силан, што је славан

краљ Рамсенит од Мисира —•

таке силе нигде нема

од Индуса па до Нила.

А у прбдужењу, после фино стилизоване, од сваке

животне >и сваке поетске праксе опране љубавне исто-

рије, долазе најзад две грациозне завршне строфе,

иако је пало и издахнуло неколико љубавних жртава:

Повише им бело тело

у покрове од папира,

а по њима написаше

од љубави шта све бива.

Исписаше љубав њихну

на покрову од папира —

нема таке приповести

од Индуса па до Нила

Додаћемо још по једну строфицу из Погреба љубави,

и, После погреба љубави:

Разболела се љубав

у твоме драгану,

разболела се часком

и часком изда’ну ...

Сахранио сам љубав

дубоко у земљу,

де дуси и вампири

свој конак узимљу ...

и запитаћемо онда: да ли то не тражи музику, да ли

то не тежи да се, као код Грка, споји неминовно са му-

зиком, и рашири међу широким слојевима. који песму

запевају тачно кад треба, кад душа мора кроз песму да

одуши. И запитаћамо још ово: где еу премци таквој

Лазиној лирици и баладици ако не тамо где стоје они

без премаца, где стоји, на пример, Хајне, еа својом ба-

ладицом о Мухамеду Азри што је „сваким даном блед

и блеђи“, јер

племе је моје Азра

што умире ако љуби.

и где стоји Гетеова бесмртна лирска баладица о дечаку

и ружици која неће да трпи да буде узбрана, али буде

узбрана, и трпи:

ружо, ружо, румен-ружо,

у градини ружице,
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или где стоји она грчка о Амору који је на пљуску

покисао, куцнуо на врата и пробудио младића; младић

му угрејао ручице и мсцедио воду из косице; а Амор
се онда још само запитао: да ли није омлитавио од

кише коноп на луку. Запео је, окинуо, погодио младића,

о, непознати младићу, о,

лук ето није настрад’о,

ал’ страдаће срце твоје.

У те савршене лирске пес.ме иде и једна «з сасвим по-

зних година песникових. „Зар мени старцу, на дну жи-

вота“ — јаукнуо је Лаза кад му је са својим заносОм до-

Шла млћда Ленка Дунђерски. Али пре но што ће млада

девојка неочекивано умрети, и пре чувене љубавне пе-

сме из које узесмо горе наведени стих, пре тога је Лаза

написао са истим дахом и махом као и у младости, кла-

сИчну лНрску песмицу У споменицу Ленки Дунђерској.
\А то је један плетисан од плача и смеја, у пркос бо-

говИма. Песмица та иде у скакутавом ритму скерца, и

иронија је и на старост и на младост, са духовитим ре-

френима: Благо Теби и Куку Теби; Куку мени и Благо

мени. Завршна строфа, која се надовезује на контраст

мНторог Лазе и младих прОсаца око Ленке, гласи:

А што кукЛм? Да сам и ја

у том јату челебија

око Тебе што се вија,

па да ме се у тој чети

Твоје срце мало сети

кад икамо куд одлети —

тад би било куку-леле!

све би муке на ме селе.

Ал’ овако, све једнако,

док се млађем пехар пени,

те му збори: „Жен’ се, жени,

докле ти се свет зелени!“

Ја, осаман у селени,

од јесени до јесени

певам срцу: мирно вени!

Благо мени!

Је ли то стил и транспозиција, или није? Је ли то кла-

сична лирика или није? Је ли то оригинална грација

или није? Је ли то био, или није, кратак кресак кре-
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снице, дивна муњина плава светлост која запали читаву

шумицу, и згасне и оде, и само у срцу човека што нешто

помало боде. . . Где сте, музичари и композитори, да

се додате овом великом лиричару, да компонујете сав

Лазин лирски хеленизам, од три или десет строфа, све-

једно. Једно је и друго лакше од лептира. Или не знате

за класични божји и класични грчки закон: да суза, у

лирици, има да кане у хумор, да хумор има да блиста

од сузица.

Сувише је све добро почело у младрм Лази. Мла-

дић од двадесет седам година, још и у раскошној до-

лами Милетићева омладинца и сина имућног оца, Лаза

је морао личити на полубога. Уходила га је дакле љу-

бомора богова. Сустизала га је коб. У којем облику?

У тешком. Песник гигантских залета; архитект за пое-

зију трагичну, моћну као катедрала; песник свих про-

блема, и сав од драмских пркоса за велики коштац, тај

песник неће после Максима Црнојевића написати више

ниједну класичну трагедију, судбинску драму у стихо-

вима, са монолозима окренутим боговима и тајнама.. А

живеће тај песник седдмдесет година, и дочекати педе-

сетогодишњицу рада. У познијим годинама доћи ће још

национална историска драма из живота Срба у банат-

ској крајини Пера Сегединац. Биће то Лазе достојно

дело, патриотски прино-С' националног борца Лазе Ко-

стића, трајно позоришно дело, али ће то бити фрагмент

оне велике, у ваздушним линијама свима нама јасне

зграде око Лазе и његових великих, ретко великих спо-

собности. 1псјрћ 1га§оесНа. Изрекли смо кобну реч,

клетву богова, име проблема: изрекли смо реч фраг-

мент. „Фрагмент“ ће постати по Лазу зрелих мушких

година и карактеристичан и оминозан. „Фрагмент" ће

бити узрок да Лаза са скепеом прими вест о припре-

мама за његову педесетогодишњицу рада. Сувише је

добро видео Лаза читаве деценије штурог рада. И ви-

део низ година од самих новинских чланака. сатирич-

них епиграма и разних гтисама. Видео усамљене две

драме. Видео да ће он, Лаза Костић, који је као највећи

песници добио божанску лакоћу да каже све што га

узнемирава и мучи — ет СоИ §аћ Ш1Г ги за§еп \уаз 1сћ

1еЈбе, певао је Гете — видео је Лаза да ће умрети „не-
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исказан ', и написао у заранке живота, као увек, храбре

и елегантне стихове, иако горке:

Неисказан још оста

неисказани јад.

Неисказано доста

што ооли тек сад. ,
-—-

„Фрагкент“ великога песника Лазе почиње са

оним низом његових дужих и дугачких песама и поема

које су највећим делом само у фрагментима на висини.
Ту спадају, од познатијих и најбољих: Дужде се жени,
Ђурђеви ступови, Међу звездама, Спомен на Руварца,
Самсон и Далила, О Шекспировој тристагодишњици,

Прометеј, итд. Шта је радио Лаза? Напустио велики
коштац, ушао у фрагменте великог и моћног свог сна.
Ушао је у романтичну агресивност. певао, он, Хелен,
увученој застави на новосадском магистрату. Прибли-
жио је план политике и план књижевности. Пронашао

је, да се послужимо савременим нашим речником, скло-
нишну поезију испред велике вокације своје: да нам
остави не само Максима, него клаоичну трагедију, у низу

трагедија, као Расин Французима. Од елемената нај-

боље лирике и.од измрвљених драмских визија и кон-

цепата градио је Лаза дугу наративну песму, нацио-

налну баладу, митску баладу, притадну песму., Ствара-

лац драмског кова, Лаза је у те песме унооио множину

мотива, комбиновао праве сцене са диалозима и моно-

лозима, постављао проблеме. Покушавао да и мимо

трагедију и драму дигне на ноге све поетско у себи и

све легендарно у српству. Али су те поеме биле тесан

калуп за Лазу драматичара. Дах се прееецао; мотиви

се без довољно везивног штофа ређали, или се штам-

парском звездицом неочекивано кидали; стилови се су-

дарили и кршили; речитоет је мипела. Лазина ускипела

речитост много је критикована и оеуђивана. Тешко ју

је бранити. Може се само напоменути да и ту има суд-
бинског. Сви силовито речити и темпераментн« кипели

су; сви који су врили, понекад су прекипели. И роман-
тичар Виктор Иго, и бесмртни класичар Есхил. Римски

књижевни теоретичар Квинтилијан оставио је оцену:
да је Есхил, био речит „често до порока“, заере изцие
аб уШит.
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У поемама Лазиним има раокошних ритмова и
рима, потресних визија. али због стегнутости простора,
због скљештених драмских тенденција страдају често
ситуације, језик, уметничка истина. Шта ће у апотеози
о Шекспиру расни мотив српског народа? А ако хоће
нешто, не може упасти поводом чега било, и ићи до
Душанове крв,и и српских тврдих глава, да би, на крају,
завршио са правом зврчком Шекспиру, који ни жив ни
мртав никада није изазвао српеки пркос. Од целе те
песме остаће само фрагмент, први део поеме, једин-
ствен и сливен и поетичан по замисли и реторици. У
тамној средњевековној балади о паљевини Ђурђевих
ћтупова иМа формалћо градација свих пет чинова једне
трагедије; има, на крају, тајанствени летописни мир и
мук над ужасима историје и људских судбина. Али имћ
наизменично два баладична стила: онај народне песме,
и онај књишке романтике, и Лаза и једним и другим
влада, али заједно они не могу да чине симфонију. И
тако се онда деси да у описни језик за цичу зиму, пу-
стош горског краја под дебелим снегом, дођу у обзир
изрази: ,,божји смехутак", и, за снег, „бели скутак“.
Речи су дивне и слик је славан, али то убија истину
сцене. На другом месту у истој поеми, у другом фраг-
менту, имамо зато овај сажети, прости, скроз истинитћ,
до сржи костију убејдљиви опис вечери око усамљеног
манастира:

Вече је дошло, сутон се хвата,

од звездица златних завеса пада ...

склопљена су врата зимнога Дана,

и склопљена стоје врата самостана.

Једна од најлепших међу тим дужим поемама, међу
тим измрвљеним националним драмама, јесте Дужде се
жени, са читавим низом мотива и проблема одмах, тако
да кажемо, у првом чину. Моменат је, кад се Венеција
опростила страшне епидемије; кад ће дуждева ђемија
да заплови на пуЦину и дужд баци прстен и венча се
с таласима; кад се доноси решење да ће се, из благо-
дарности, зидати дивна црква Богородици од спасења,
црква 5апГа Маг/а бе11а 5а1и1е, а за подлогу цркве сећи
и посећи силне славенске шуме у Загорју, у Далмацији,
којом је тада владала Венеција.
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Ђемија плови, богатз, златна,

у море стере везена платна,

море се нред њом весело пени,

дужде се педи!

Лаза је у овој поеми жалио сечу славенсК|Их шума за ^
латинску цркву, и патетично описао сечу горе. Драмску >

своју поему је затим наставио: од века кад је Јадран био

дуждев, до века кад су Јадран и његова вила дочекали

слободне Славене, Србе, Црногорце, после пада Ник-

шића и изласка на мрре са Барем и Улцињем. Али са

тим новим мотивом и новом атмосфером, стил Лазин

је пао. Романтика је црбледела. „Никшић се пред’о“,

то је много непоетока, новинарска реч. И ова би се Ла-

зина поема морала пререзати. Остао би за узорну ан-

тологију први фрагмент, са фантастичним театром Ве-

неције.

Када проучавање Лазе Костића дође до Лазиних

исклизавања, гледишта и поступци се рачвају. Једни се

предају чисто естетској анализи, и долазе на махове

до тешких закључака утолико пре што мешају јако са

слабим, и мешају преводе из Шекспира са оригиналном

ноезијо.м. Други, праадају песника и уметника политич-

ким његовим невољама. Они први, естетичари, морали

би што пре приступити са целим стручним апаратом

једноме послу који се, како може и зна, постепено већ

и сам ради: морали би саставити једну антологију Ла-

зиних песама од чистих и најбољих вредности, која би

се антологија делимично састојала и од фрагмената.

Срећа у невољи би била: да су фрагменти драмски об-

дареног Лазе врста чинова, ррста целина, или бар за-

округљених, не пребијених фрагмената; фрагменти су,

не фрактуре. Она друга врста критичара вуче нас у пи-

тање сасвим посебног карактера: да ли моћног ствара-

оца може, или не може искварити и дотући политика

и јавви живот? да ли велики песник и писац судбоно-

сно зависи од свакидашњипе, од мува и обади у жи-

воту? Историја светске књижевности доказује да су

сви велики писци имали свакидашњицу, и у њој поли-

тику државну или друштвену, или обе, али то ства-
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раоца није могло пребити. Каже додуше Владика Раде

на једном месту:

Може сила, када добро стегне,

учинити да плаче сушина.

Може, ако негде у сушини има плача. У великом чо-

веку не сме бити плача! А за страдања, чули смо Гетеа:

мени даде бог како ћу их казати — казати их кроз

храбру песму а не кроз плач, кроз Фауста и Прометеја

а не кроз сломљености живота и рада. По нашем ми-

шљењу; моћног ствараоца и човека не може. пребити

краљ Милан и кнез Никола, политичка странка у Бео-

граду или Новом Саду, Јован Ристић и поверљива акта,

новосадска Застава и Јова Змај — баш као што Лаза

са својим понекад политички инфицираним написом

није пребио Змаја — не може великог човека распла-

кати, или до краја исцедити никоји Сумраковац, никоји

срески начелник и полиција, никоја паланка или село,. 7

једном речју, никоја свакидашњица која не крије суд-

бину него крије муве и обади. У висинама нема мува

ни обади. Орла може ударити по глави само божја

рука, -судбина, трагедија. Лазина политичка активност

у Војводини, Србији и Црној Гори није само мучан,

него и оветао вид његова живота. И занста, дубљи су,

судбинеки су разлози разлог што је код Лазе после ма-

хова и плодова наетала штурина; што је с неким пр-

косним нехатом пропуштао нехате; што је у негатив-

ним критикама читао не оних десет процената који су

садржали суштину тачне оцене, него оних деведесет

који су га дражили као унижење.

И с тим смо дошли до проблема Лазиног карактера,

до великог проблима даровитих и изузетних људи у

оној Војводини која је постојала у иностранству. То је

проблем још неприказан и „неисказан“, јер још није

уметнички довољно исказан. После Максима Лазе Ко-

стића, и Сеобе Милоша Црњанског, и започете серије

романа Милана Кашанина, Војводина није пружила ни

велику т.рагедију ни велики роман са читавим комплек-

сом лица, који би приказали све карактеристике, све

екстреме војвођанског карактера, нарочито у великом

човеку и борцу-ствараоцу. Монографије војвођанске не

иду колико треба, и куда треба, у дубину! А Србијанци
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су монополисали најбаналнији тип Војвођанина, и још
после доброг ручка. Међутим, проблем војвођанског
карактера проблем је целокупне српоке' културне исто-
рије. А затим, није тачно, скроз је нетачно да Војвођа-
нина карактерише симетрична постепеност у нарави и

карактеру. Живот у иностранству доносио је собом да
је и просечни Војвођанин остајао неповерљив и неми-
ран и расрдљив. А изузетни људи су били и остали на-
летни, експлозивни, својеглави, неусаветни. Светозар
Милетић, Ђура Јакшић, Јаша Игњатовић, Иларион Ру-

варац, Лаза Костић, да останемо при мртвима, и да до-
дамо само још жива Милоша Црњанског, који је далеКо
и не чује. нас. „Што рекох, рекох; што писах, писах; а
ако не ваља, о моју главу!“ А да је српска глава доста
тврда, писали су Војвођани: Бранко Радичевић и Лаза
Костић. Аустрија и Мађарска изнеговале еу тај тип Ср-
бина Војвођанина у свима градацијама. Романтик Јак-

шић нема љубавну поезију. Како да има ту благу пое-

зију, кад је увек био горак и готов да цикне или рикне.
Ђурина велика страст је у карактеру: војвођанска отро-
вана страст, јер кад карактер никада не мирује, човек је
што и динамит. Лаза Костић, у основи својој не љубав-

ник, не сентименталац, не Ромео, напротив, бескрајно ра-
финовано узбудљив интелектуалац, тај Лаза има савр-
шене љубавне песме. Ромеа је он само превео са енгле-
ског; а код своје куће некуће певао је: Прометеј. . .

ха, ха, ха!

ал’ не дршће Прометеј, не дршће титан,

на камену, на станцу прикован

А бојишна песма Лазина, за разлику од Ђуриних, носи

наслов И-ју, ју, ју, ју:

Све делије мушке,

голи мачеви;

а девојке пушке,

јаук напеви.

Девере им звезде,

виле кумују,

за куршумом језде —

И-ју, ју, ју ју!

Продужите последње у, и метните бе знак пред моду-
лацију. Балада! Грозна српска балада. Не треба крв,
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ако је песник заиста велики песник, и зна шта је и како

се врши модулација и транспозиција, ако велики пе-

сник зна шта је велики стил и поетско стилизовање.

Војвођанин са великом вокацијом, то је у прошла

времрца значило готрву трагедију. Можеш моћи « знати

што хоћеш, це можеш ништа постати и никуда се по-

пети. Изузетап, можда велик, нигде ниси потребан, чак

ци употребљив. Ко ће да ти даде своје име? Ако си му-

зичар, у које земље музику спадаш? У које земље сли-

карство спадаш? Можеш ићи да молујеш сеоске цркве.

А у које земље литературу спадаш? Немаш државе, ни

печата; ни своје хиерархије у коју би нормално ушао

било на високу грађанску дужност, било на висок умет-

нички ранг. Шта настаје у даровитом човеку, у моћној

природи? Распињање, беснило, стид од живота, мизан-

тропија, самомржња, отрован карактер, бежање, ма

куда, у Србију, у Црну Гору, у свет, до ђавола. А када

вас ни Србија ни ђаво неће, онда у ону познату, доста

одљудну вишу културу у којој се некако курјачки сми-

риЕали многи виши типови војвођански пошто су за со-

бом сцалили све мостове амбиције. Остајало је тим
људма једно: став неког сепаратизма; избеглиштво из

живота у којем се не зна шта је право а шта криво; у

којем се не види циљ; а ако се види, није јасно да ли

се томе иде преко победа или преко пораза. Ето про-

блем некадашњег изузетног човека у Војводини: или
ући, заглибити се у норму пуке обичности; или узети

неки трајно ненормалан став пркоса на све стране; ући

у одвратноет према сваком увиђању и попуштању. И

отуда набусити, чеето болесни и луди, а свакако ро-

гати отпор према свакој ревизији онога што смо и што

смо радили, макар и да смо рђаво радили, макар могли

исто то далеко боље урадити. Све, само не обрт уна-

траг, оборена глава, јер је оборене главе доста и су-

више. Не стиже се никуда ни кад се ради добро, ни кад

се не ради добро, и онда бар не одрицати самога себе!

За несрећу, пркос даровитог човека је лепа ствар, импо-

зантна ствар, слатка ствар. Ако не могу остварити

хођу, онда ћу бар остварити нећу.

Али то је трагично опредељивало војвођанске ка-

рактере. Утолико пре што је сва Војводина погрешним

начинима одобравала пркосне наклоности или даровите
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изузетности своје деце. Треба прелистати старе војво-

ђанске локалне листове и видети са којим славословљем

је „одлични српски оин“ мажен. Од испита у гимназији
почињу новивоки чланци о њему. Па се настављају: по-

водом дипломе, поводом доктората, поводом отварања

адвокатске канцеларије, поводом женидбе. Ако је „од-

лични син“ додао и нешто штампано, или одржао јавно

предавање, како да не буде и ту одличан и непогрешан

онај који већ има низ новинских докумената за собом,

низ потврда пред српским и неерпским живљем да је

понос и нада, итд. А ако се одиста помолио талент, очи-

гледно талент, слава српском Богу и српском сину, и

песвица туђинцима и туђини! Право идолопоклонство,

са ваздан утврђених церемонија се постављало, при-

мало, једнодушно практиковало. То је била врло ко-

мична страна једног у ствари дубоког очајања. Из тог

очајања је изашло и нагло, сувише нагло провозгла-

шење гениалности Лазе Костића. Ту се крије клица тра-

гичности Лазе ствараоца, који, и изузетно обдарен, и

изузетно културан за оно доба, и доста имућан од оца,

није потонуо у велики и строг песнички рад, кад већ

није отворио класичну адвокатску канцеларију „одлич-

ног сина“.

Да, Лаза Костић, доктор права, имао је храброст

да неће, да неће адвокатску канцеларију. Он је пра-

вилно бсећао да га друго зове. И пошао је, и добро по-

шао, али, као и Ђуру Јакшића, и друге, ништа га није

нравилно прихватило, утерало му здрави и потребни

страх и од свог талента и од спољне критике. Нити

своја држава, нити свој университет, нити своја ака-

демија, нити своја библиотека, нити своја уметност

— ништа високо није било ни станица, ни контрола, ни

критика. Јесте, постојала је Матица српска. Али кога је

од својих истински значајних писаца Матица узела под

мишку! Да ли Ђуру, да ли Лазу? Да ли је, у нова вре-

мена, дала секретарство са новим правима и задатцима

једном Вељку Петровићу, једном Милошу Црњанском!...

А српске локалне редакције и новине, и омладинске

приредбе у Лазино доба — зар је то оно што уме при-

хватити један моћан али још неориентисани дар. Лаза

је почео, пропионо војвођаноки, да плута, да сељака,

да одлаже рад, да се бави расправама, теориском есте-

5
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тиком, политиком, дипломатијом, новинарством. А

време је одмицало, и фрагменти у животу и раду по-

стадоше навика, па судбина, па трагедија. Прошла мо-

гућност да се добије катедра и у Београду и у Загребу;

оженио се Лаза није; очевину је потрошио; како је

пролетео жроз два послаништва,. црквеног и државног

сабора, тако је пролетео кроз два поданства, србијан-

ско и црногороко. Лаза натеже, бескућник је, постаје,

што човек ни непријатељу не жели, вечити гост у фру-

шкогорском манастиру или код богаташа Дунђерских;

лута сам по Венцу, нити кога поздравља, нити нама

деци одздравља. Шта је видео у себе загледани Лаза?

Натраг гледајући, ништа тврдо озидано; напред гледа-

јући, старост, сиротињу, а у души или ледену мудрост

или лудо очајање. Још би било времена и снаге за рад,

али богови и Војводина су Лазу уклели трагично, фраг-

ментом. Нити је Лаза живео, нити је радио у једииству

целе своје егзистенције. У драми Лазиној Пера Сегеди-

нац читамо стих:

ил’ сасвим мудар, или сасвим луд.

Лаза је умео бити и много луд и много мудар, али ни

једно ни друго са оном засићеном мером са којом стања

и ставови у човеку постају доследне енергије и грудо-

брани.

Тако је Лаза ушао у свој последњи фрагмент.

Око њега расте пустош. Сам је, иако се, ни сасвим му-

дар ни сасвим луд, под старост оженио бачком богата-

шицом. Нови сомборски буржуј крио је ипак песника

Лазу Костића. Носио је песник у себи, као фиксну

идеју, и један мајушни фрагмент некадашње своје

поеме Дужде се жени. Носио је визију венецијанске

цркве; можда звук њена лепог имена 5ап(а МагЈа бе11а

5а1и1е; и можда у том имену садржани крик Богоро-

дици која спасава. А с том визијом се плела друга

једна, грчка визија из времена када су пеоника, кроз

онај доживљај са младом девојком, једаред сасвим како

треба ударили и бог Амор и бог Аполон, и понос и по-

раз, лепота и трагедија истовремено. Из тога је никла

последња Лазина песма, дугачка романтична песма ве-

лике лепоте и пуног Лазина маха. У венецијанском стилу

говорећи, та песма надире са шуштавином и прскавином
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ђемије која је са стотииу весала одједјаред ринула у

море, на пучину.

Знате ли цркву 5ап1:а Магт <Је11а 5а1и1е? Она се

диже на западној страни Венеције, изван града, на

острву Сан Ђорђио. На њеној се куполи распрскава ве- 5

нецијанеко сунце кад тоне. Сваки дан има у Венецији

људи који желе да сами седе и не скидају очи са ку-

поле, са латинске архитектуре која стоји на славенској

основи. Пред вече, Сан Ђорђио и црква 5ап1а Магт

с1е11а 5а1и1е чине сцену »поезије и смрти. Та црква ето

ушла је још једаред у Лазину поезију, у његову лабу-

дову песму. У првој строфи те песме Лаза се, за љубав

лепоте која треба да је свачија, да везује Исток и за-

пад, Славене и Латине, Лаза се одриче своје некадашње

срдње због сече славенских дубова и борова за темељ

венецијанској цркви, и извињује се Богородици:

Опрости, мајко света, опрости,

што наших гора пожалих бор,

на ком се, устук свакоје злости,

блаженој теби подиже двор.

Презри, небеснице, врело милости,

што ти земаљски сагреши створ.

Кајан ти љубим пречисте скуте —

5ап1а Мапа ВеПа баПШе.

У једној лепој народној италијанској песми, неко за-

љубљен вапије пред Богородицом за помоћ, и обећава:

0§т заћћа^о аугез!е 1а 1исе ассеза, о Магт, — сваке ћу

ти суботе палити свећу, о Богородице. Лаза Костић је

Богородици поставио једну од најлепших и несагор-

љивих свећа: најоилнија љубавна песма српске књижев-

ности носи наслов 5ап1а Магт де11а 5а1и1е, и грца, буја,

луди и занесвешћује се кроз четрнаест строфа са тим

рефреном. Та је песма велики дитирамб љубави, и ве-

лика химна трагедији. Није хеленског него романтич-

ког духа. Има од архитектонске чврстине и усправље-

ности. Има од оргуљског бруја. Има од сукљања лаве

и ватре, и има зато неколико тешких изгоретина. Али

песма та је оно што је хтела бити, и што нам је још и

требало од Лазе: не крик, него дуги урлик титана.

Али титана који ипак зна шта је стил, због чега је

урлик испресецан тајанственом литанијом скрушења и

умирања: 5ап1а Магт (1е11а 5а1и1е.

5*



САБЛАСНА МОЋ РУСИЈЕ

.Царевић Алексије*

Под тим је именом једна путујућа руска трупа

приказивала на даскама Европе прераду једног извода

из једног од романа прве Трилогије Д. С. Мерешков-

ског. О прерадама те врсте добру је реч казао један

француски критичар после приказа Вотрена (Уаи*пп),

драме која носи име једног јунака из Балзакова романа

Чича Горио. Трзао је критичар приказ драме и драму

тамо амо, између да и не, и најзад ликвидирао случај

са изјавом: да Балзака, ипак, не треба прекрајати и на-

ново шити. Не бисмо могли овде примити и уопштити

мишљење француског критичара, без резерве. Кад је

реч о руском театру и добрим руским глумцима, аутори

романа увек имају нешто да добију. У случају Царе-

вића Алексија имали бисмо да приметимо само следеће:

комад би морао бити приказан у неком интимном теа-

тру, а гледаоци и слушаоци би морали знати роман у

прсте, и имати извесне разрађене погледе на истбриске

личности и на народ о којима је у комаду реч.

Мерешковски је писац европског кова. Роман ње-

гов о Петру Великом и о Алексију хармоничан је, бри-

жљиво рађен, уметнички до краја сређен и размршен.

Драма пак истакла је детаљ. Алексије стоји као једна

тврдо и кобно превучена црта преко свега што се де-

шава и слути. Наравно, комад је, карактеристично ру-

с-ки, бескрајно дуг. Безмало стална присутност царевића

на сцени умара, понекад и кињи. Роман Мерешковскога

чита се без предаха, течно из слике у слику, без паузе.

Драма је то „кориговала": она је истакла да је руски
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живот пун дугих и гладних пауза, и да се за време тих

пустињских пауза даље види и чује и мисли но усред
збивања и догађања. Неки делови драме — подељена
је у десет слика — много су развучени; јер је неодо-
љиво било задржати еве што има у роману. Други су V

делови крњи: појави се нека врло занимљива личност,
и одједаред нестане без трага; остала је у роману. И
тако даље. Али, како је добар руски глумац велики

уметник хармоније, детаља, паузе, мере и прекомер-
ности, драма је деловала силно на свакога ко је имао

спреме да је разуме. Опремили су комад за сцену од-
лично чувени руски сликар и режисер. Иако није било
баш све као у предратним театрима Русије, имали смо

и ту велико задовољство видети да Рус пред Богом и
у уметности не зна за шалу. Кадифа је кадифа, икона
је икона, лаковане чизме нису од папира, стран језик
говори онај ко га зна, сузе се плачу, цар Петар Велики
заиста је људескара, а у мртвачком сандуку заиста

лежи Алексије. Прослављени руски реализам био је на

сцени поштено потпун. Ванредне декорације су прика-

зивале сабласни Петроград боље него ичији опис. До

ужаса стварно су стојали на сцени коштац између оца
и сина, шкргут и ломњава старог пред новим, [при чему

је овде отац био нов] судар вечног и пролазног, светог

и богохулног, сва сатанска лабораторија из које Ру-

сија не излази.

Петар Велики је релативно ретко на позорници,

али се осећа непрестано кроз сваки покрет и сваку реч

своје околине, кроз сваки миг и уздах својих оруђа и

жртава. Он је већи и јачи од тиранина и самодршца,

он је створење друге крви и душе него сви његови са-

временици, он је чудовиште и сфинкс. Његова витал-

кост, његово самопоуздање, његова радост од свега

што ствара, и вера да је све што ради непогрешно,

дају му нешто божанско. Глумац који је играо Петра
умео му је у моментима дати нешто од величанства би-

блиско створитељског: „и погледа све што је створио,
и гле, све је било врло добро.“ Али, у Русији смо; у
земљи где важи веровање да Бог и небо увек спремају
пад и катастрофу тамо где је човек много самопо-
уздан. Петар Велики, тај џин, то гвожђе и олово, опире
се о две слабе тачке: зида и рађа самоме себи страшне
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антипринципе: зида Петроград, и рађа Алексија. По-

диже град своје славе и град културе на блату и моч-

варним провалијама, трудом у крви огрезлих и боле-

шћу измождених робова. И отац је бескрвног, слабо-

моћног, порочног, неамбициозног Алексија, царевића у

којем нема ничега од Петрограда и Полтаве, од немач-

ког језика и холандског сата, ни од прогресије, чак ни

од праве консервативности. Међутим, тај је Алексије,

у оно доба, био можда више израз принципа руског

народа, него његов отац. Петар је имао једно начело,

руски народ сасвим друго. А Алексије ће бити жртвено

јагње начела које је живело у народу онога доба.

Тај снажни рељеф оца и сина, оца који је дело,

сина који је опредељење, и народа који је хаос —са по-

задином дубоко симболичног Петрограда, са маглом

целе Русије, то, чини нам се, дошло је у драми до

елементарнијег израза него у роману. Живи људи су

били пред нама! Сцена када се кроз широм отворене

прозоре двора види Петроград, а према њему се зама-

хују песнице и оре страшне клетве руских госпођа из

Петрова двора: биип> пусту! битв пусту! та је сцена

ужасна. Као шинути муњом везали смо се одједаред за

оно што је ппсао Достојевски: „А Петроград, гњио и

труо, провалиће се у своје финске мочари, и видеће се

на свом задиханом и у пену обученом коњу једино

Петар Велики од Фалконета (споменик), а сви ће на-

роди дизати барикаде испред побеснеле руске тројке,

и свугде ће се место вина пити крв“.

Чудна је ствар са пророштвима, са стародавним

књигама, са слутњама људи. Или Бог доиста дарује по-

некад силу која види ход и судбину човечанства у да-

леке вакоЕе, или су живот и историја људска тако

страшни и ужасни, да сваком претсказању, свакој ужа-

сној визији доносе остварење. Али, бива да се од свих

пророштава потреснијом покаже мисао никла из сва-

кидашњег искуства, свакидашњег живота људи. У древ-

ној инђанској књизи Ману стоји: „Кроз безбожност

долазе људи до успеха, постизавају оно за чим жуде,

триумфују над својим непријатељима. Али се најзад

осуше и иструну у корену своме“. И гле, хиљадама го-

дина касније долази Петар, јунак просвећења Русије,

и потврђује, безбожник, прву половину мудрости ин-
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ђанске књиге; и долази Алексије да запечати другу по-
ловину пророчке речи, да Великом Петру саспе у лице
грозну истину руске историје: „Ти ћеш први пролити
на губилишту крв свога сина, царску крв, и та ће крв
паети на све главе до последњег цара, и наше ће се
племе у крви искоренити“...

Ко су били Петар и Алексије као индивидуалисти? <
Није доста рећи да је Петар носилац начела радиности
и просветне борбе, а Алексије реакционар, лењивац,
тамни тип Русије. Није доста рећи да је у том случају
дошло било до једне перверсне историске појаве: да је
млађе покољење сметало прогресивноети етаријег! У
апетрактним својим значењима, Петар и Алексије нису
вредност и невредност, живот и неживот, акција и стаг-
нација. Него су два равноправна и равносилна, иако са-
свим еупротна руска принципа: један са кулминацијом
у власти и моћи, други са победом у жртви и кроз на-
силну смрт. Петар је исто толико негативан колико по-
зитиван, а Алексије исто толико позитиван колико не-
гативан, са гледишта руске историске и религиозне ми-
сли. Петар ради на земљи, он отворено и гордо тера
дрво Русије да расте у висину, да грана и да се шири.
Алексије дејетвује испод земље, тихо, полунесвесно,
добрим соковима свога бића натапа и храии корен. Са
Петром се јавља у по бела дана политика, наука, план.
Кроз Алексија ромиња нешто светачко, болећиво и бо-
лешљиво, човечно. Петар је нешто готово и цело, ка-
кав је такав је. Алексије никако не може да се фор-
мира у одређено биће: час је такав као ,да је језгро у
њему иструнуло, и оетала само бедна љуска; часом
опет, кроз душевне муке улази у конвулсије и обасја-
ности духа од којих се и Петар трза.

Ко су Петар и Алексије као друштвене појаве?
Петар је имао бољу снагу од обичне с-наге тиранина,
јер није зависио од поверљивих личности, од робова
и креатура. Просвећенији од све своје околине, јачи
од свију, секао је као репе оне у чије руке је било опа-
сности да ће пасти. Петар истиче многу модерну црту дру-
штвеног реформатора: труди се да животу да боље
облике, на начин који се њему чинио најбољи од свих
које је у Европи видео. Али Петру недостаје један ва-
жан нагон на послу ослобођења друштвених бића, чув-
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ство правде. Да би сила могла бити плодоносна, она

мора доћи у правилан однос са свима и са свачим. Пе-

трово европејство пак често је више личило на Русију

него на Европу. Први руски самодржац се просто заплео

био у европејство. Вероватно је и он, као и сви Руси, према

речи Чаадајева, носио у својој крви нешто што се про-

тиви цивилизацији. Најзад, Петар није имао љубави,

њему је ометала љубав и у другим људма. Прогрес

Русије он није волео, него хтео. Лишен осећања љу-

бави, Летар није знао да му је Бог, кроз сина, додао

био онај начин друштвеног дејствовања који је нај-

бољи: љубав према другима, и жеђ за љубављу од

других. Алексије се родио баш такав: сав неизрађен и

недочет, али са једном огромном моћју за добре односе

према људма, са великим срцем, са много доброте и

скоро светачке трпељивости, са даром за опраштање и

веровање. Прост, неук, непоправљив у грешкама, он је

ипак као нека жижа држао душе и наде целог Петрова

двора и целог руеког народа, нарочито свих несрећних

Петрових заточеника и жртава. Њега је свако морао

волети. У таквог је Алексија Мерешковски, па су затим

и руски глумци ставили све карактеристичне црте руског

човека са много човечне слабости и дражи и нежности,

човека, који, пијан или трезан, чист или порочан,

осваја људе неодољиво. Кад Алексије остави жену и

побегне са љубавницом у Италију, и Петар сплете све

мреже да му син буде ухваћен, аустриски цар улази у

авантуру спасавања Алексијева чисто за љубав не-

срећном принцу. А кад Петар' надмудри аустриског

цара, и Алексију нема епаса, од аустриских дворана

око њега нико нема душе да му открије чињенице и

каже му да ће бити предат цару Петру. На томе месту

комада руски глумци су нам дали сцену која је била

врхунац онога што руска позорница уме дати у паузи,

у ћутању. Алексије је наслонио уморну главу на сто,

машта о срећном руском цару који ће бити он, о не-

рођену још сину Ијоану Алексејевићу — пред трену-

так кад ће бити ухапшен. Руски глумац који је играо

Алексија дао је у тим италијанским сценама лепоту

глуме и силину психолошког диференцирања у мерама

ретко великим. Дубоко до дна и високо у вис се оцр-

тавао контраст, према Петру, у његову сину, контраст
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који је истицао час Петра ианад Алексија, час Алексија

изнад Петра. Петар је гонио Алексија пре свега као

човек који као животни задатак носи једну културну

мисију, који дакле мора убити све што тој мисији

смета. Петар је више уживао да чује да је нека покра- •

јина Русије осетила дах европејства, него да чује да

му је син жив и здрав. За Петра би можда важила реч

оног римског хроничара: „. . . провинције . . . умирући

од страха пред цезарем, напредовале су у смислу обра-

зовања“. Алексије је до беонила доводио оца тиме што

њега, Алексија, савршено није интересовао културни

етепен ни његов лични, ни руског народа и руских зе-

маља. Алексије није осећао дух времена Петрова, није

у животу имао никакав систем и никакву поделу рада.

Он, како знамо да ће још дуго и дуго радити цела Ру-

сија, он само греши, и каје се, и тражи љубав која

озарава и чисти. Од времена на време силно хоће у ма-

настир. Петар међутим запени крвавом пеном кад чује

о религиозном измирењу. За њега је било питање па-

мети и културе: да Алексије не иде у манастир. С друге

стране, са грозом је осећао да је у сину његову онај

руски принцип који је снага у слабоети, победа у па-

дању, свеједно да ли син тај живи у свету или у мана-

стиру. Принцип јаке једностраности и фрагментарности.

И више од тога. Осећао је Петар да је тај Алексије, тај

ништавни, недостојни царевић ипак нека контрола над

њим, и то контрола у име руског народа. Алексије је

био типична историска фигура руског мученика; на-

род је њега разумео и волео; сматрао да је он регула-

тор Петрове разуздане величине, насиља његова да у

земљу унеее идеје којима се противило национално ру-

ско осећање, обести његове да гази веру која се онда

није у Русији дала оделити од патриотизма. И још:

осећао је Петар да у Алексију понекад запламса свест

да је он ипак царевић, и наследник престола, и .. . Да,

тамни инстинкт „бити цар“ устајао је и у Алексију. До-

душе само у тренутцима кад је своју природу изневе-

равао, кад је противнике Петрове око себе слушао.

Глумци и режија су језовитим и бриљантним поступцима

сугерирали вечно руски проблем: сукоб нејасних али

јаких тенденција; сукоб питања да ли је нешто лична

амбиција или херојски замах, да ли је нешто катастро-
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фално подривање или припремање бољих будућих вре-
мена. Ми посматрачи, доиста, час бисмо се заносили
за Петром, и увиђали да Алексије мора бити жртво-
ван; затим бисмо плакали са Алексијем кога је отац
стално држао у апсу и кињио, а који је љубављу по-
беђивао страх и гађење од монструма-оца, од антихри-
ста. А кад би сасвим јасно постало да је елаби царевић
углавном оруђе разних буна и незадовољстава, оруђе
народног веровања у којем је било много сујеверја,
онда смо се, слушаоци и гледаоци, опет враћали Петру,

али крадом, да Алексије не зна.
Мучна је била та руска драма. За обе личности,

Петра и Алексија, може се рећи, на крају крајева, да
су примитивне. Петар је поред свег свог европејства
један рељефни варварин. Кад год је он господар ситуа-
ције, мање је то силом ума или душе, више силом силе.
Алексије пак, био је и остајао немоћан и недаровит да
својим импулсима и тежњама даде израз одређене воље
и свести. Само су сузе и страдања његова били јасни.
Петар није сасвим херој. Алексије није сасвим светац
Величина избија само у моментима, код једног и код
другог. Код Петра онда када усамљен, кроз неразуме-
вање и клетве целог света ипак назре светлост будућ-

ности, и поново се исправи у пуну снагу за неки грозни

императив свога задатка. А код Алексија онда када од
времена на време, као корњача удове, увуче све своје
мистичке слутње у себе и почне цоворити дубзко чо-
вечно и пророчки. Културни замах Петров био је
стварно само зачетак, и мешао се једнако сл шљлком
личне тираније и личних амбиција. А опирање /слекси-
јево према цивилизацији, потоње опирање руеког
Истока против Запада, такође је било само први, и још
и кржљав инстинкт. Оно пак што је за духовне борце
ма које врсте најодлучније, борба у себи, тога није
било ни код Петра ни код Алексија. Син је ипак личио
на оца, и отац на сина. Сукоб између њих морао је
дакле бити грозан, руски грозан. Роман Мерешковеког
дао нам је само исписан диалог између оца и претуче-
ног и израњављеног сина, а драма нам је тај диалог

дала у стварности на сцени.
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Алексије:

Петар:

Алексије:

Петар:

Алексије:

Петар:

Алексије:

Али нећеш ти меће погубити, него ћу ја сам

отићи за тебе на губилиште. Опрости ми само

и воли ме, воли ме увек. И нико нека не сазна

за то, само ти и ја, само ти и ја... Учини

тако ... Учини ... Хоћеш ли учинити?

Шта говориш? Шта ти то говориш? Татоједа

човек полуди!

Бојиш ли се можда греха?

Бојим се.

Не бој се, Бог ће опростити.

Неће опростити. Сам си рекао да ће због твоје

крви казнити целу Русију.

Смиловаће се Бог. Заједно ћемо стати пред

њега, заједно ћемо га умилостивити.

Разговор је тиме био довршен. Петар је пољубио и

благословио сина, окренуо се, застао као укопан. Точ-

кови су за часак запели, гладиатор се за часак уморио,

душа је за час зажмурила пред зверством. Или је

можда све било само тактика Петрова? У истој соби,

корак далеко од утешеног мученика, Петар је потпи-

сао смртну казну над лрворођеним еином. По логици

своје силе и свога начела, Петар је морао тако учинити.

Иначе би можда љубав смождила ако не њега, а оно

његово самодржање и његову Бвропу.

У последњој сцени видимо свечану дворану и

мртвачки сандук у којем лежи погубљени Алексије.

Стража, калуђери тихо читају заупокојне молитве.

Гледаоцима и слушаоцима чисто годи мир, јадва једа-

ред мир, и то сигуран мир смрти. Одједаред упада у

перјаницама и парадној униформи Петар. Заповеда

дворанима и стражи да иду. Опет један сабласни руски

Ерхунац. И питање: ко је јачи, онај живи, или онај у

сандуку? У Русији, редом долазе та два принципа. Ру-

сија је пуна тајни, и један је принцип не може савладати.



ПУНКТ КОНТРАПУННТ

роман Алдоса Хакслија

У наслов овог чувеног романа унесен је појам из
области чисте музике. Најпростије говорећи, има да се
каже следеће. У раскошним рукописним псалтијарима
по музејима може се и данас видети како су примитив-
ним начином бележене ноте у Средњем веку. Исписи-
ване су по линијама тачке или мали квадратићи. Један
ред тачака, то је значило певање једног гласа. Ако је
требало додати још један глас, или пратњу, онда се

испод или изнад оног првог реда тачака писао по ли-

нијама нов ред тачака. Тако је дошло до стручног ла-
тинског израза рипсћип соп1га рипсЈиш. С временом,
и усклађивање и писање осложавало се. Глас и пратња

нису увек текли, тако да кажемо, упоредно, него се по-

чели укрштати и одмењивати: високи глас, који је пе-
вао, прелазио је у пратњу, а ниски, који је пратио, пре-
лазио је у певање. Комбиновања, разумљиво је, ишла

су и даље и даље: све више гласова, све више начина

пратње, све више мотива, еве више музичких преобра-
жаја сваке врсте. План контрапункта постаје матема-
тика односа и стицаја у свету тонова и складова. Скла-
дови све више захтевају моћне дарове, моћне интуиције
и моћне интелекте музичар'а. Са Ј. С. Бахом контра-
пункт постаје творевина невероватно тешка по технич-
ком плану, и невероватно величанетвена по уметничкој
обради у смислу архитектонском и полифонском.

Чувени енглески писац Алдос Хаксли продукт је
високе образованости, па је, сем другог, и музички
образован. Он је у контрапунктском сплету видео схему
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и симбол и за живот и за роман. Бар у његову случају,
кад тај живот посматра, и тај роман пише човек који
је и струком биолог, и ерудит интелектуалац, и широ-
ком општом културом засићени зналац старих и нових,
видљивих и невидљивих ствари, и дух јаке маште ли-

терарног и мислилачког типа, и сасвим оригиналан тех- ^
ничар који из свих својих регистара уобличава идеје и
живот. Кад Хаксли почне да ради, да се пита, да се

сећа, да мисли, да сажима, да моделује, да проговара
кроз многе главе и уста, то су оргуље, то је контра-
пункт. На уста једнога интелектуалца и писца романа
у роману Пункт контрапункт, на уста Филипа Кварлса,
Хаксли развија у том смислу отприлике овај ланац ми-
сли и закључака: Нема просте приче, има само компли-
кована прича. И зато нема стварања само из срца, него
се ствара и из интелекта. Интелект ее као протоплазма
обавија око сваког предмета, и уеисава их у себе. Ин-
телект је страсно радознао. Интелект је такође страст,
демон, и језик му је језик уметности. И стога, записује
Филип једнога дана у свој дневник: ако је рођен и бо-
годан онај романсиер који пише само просту причу
само од ерца, „е онда, мирим се, ја нисам рођен и бо-

годан романсиер.“

Хаксли је кроз три крупна интелектуалца свога

романа пронео низ битних црта свога властитог духа
и темперамента, својих теорија и етваралачких мука.
Оно што малочас записа Филип, то нам је порука од
Хакслија самог. Све је ужасно сложено. У сваком часу
на сваком месту има од свега. Овде и сада, „једанубија
жену, а други гура дечја колица кроз парк.“ Пунктум
контра пунктум. Као сигнал за то, Хаксли одмах у по-
четку романа приказује, у палати лондонских богаташа
Тентемаунта, музичко вече и Бахову композицију, и
даје пријатну малу анализу те контрапунктске компо-
зиције. А аналишући Баха, аналисао је прећутно и
своју творачку теорију: тачни и неумољиви израз инте-
лекта поставља проблем, и држи га, а емотивне снаге
га осветљавају. Урођено и богодано мора бити и једно
и друго, и имагинација и интелект, иначе нема контра-
пункта, нема широке и јаке уметности. Богоданост, што
је сложенија утолико је божанственији дар. Гениал-
ност је умноженост, контрапунктски склад и склоп.
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Све литературе културног света осврјила је данас

сложена прича, однрсно сложено писање: заједно пишу

машта и интелект, искуства живота и искуства кул-

турна. У роману, прекида се радња због нечијег днев-

ника; долазе краће расправе; стручне дебате; умет-

нички есеји; критика на дела мртвих и на дела живих,

пуним именом именованих писаца. Хаксли, на уета Мар-

ка Ремпиона, опет једног крупног идеолога у свом ро-

ману, уједно и врло агресивног идеолога, Хаксли кроз

тог Марка добро окритикује у време појаве романа још

живог драмског писца Барија; и врло оригинално ис-

прескаче класичног енглеског лиричара Шелија и ње-

гову чувену Оду шеви. „Шели . . . Не, не .. . То није

човечно, то није човек. Шели је нека мешавина виле-

њака и белог меканог пужа... О, наравно, дивно, и

тако даље. Али то је изнутра нека бескрвна слуз. Нема

крви, нема правих костију и црева. Само мекиш, и бео

сок. Сетите се како је тврдио, за неко добро СЕОје и

свачије, да свет није стварно свет, него или небо или

пакао. И кад човек и жена легну у постељу, нису легли

у постељу они, него се два анђела узела за руке. Уф!

Сетите се само шта је радио са женама — запрепасти

се човек. Наравно, жене су то неко време као волеле

од њега -—- кратко време. Осећале се тако спиритуалне.

Док им све то није дошло као врста самоубиства. Како

је он спиритуалан! А за то време, он је стварно био

једно младо дерле са сенсуалним сврабом као у ма кога

другог, иако је уверавао себе и људе око себе да је он

некако уједно смотан Данте и Беатрича, само, дакако,

више Данте и Беатрича него они сами што су то били.

Ужасно, ужасно! Једино га извињује, рекао бих ја, што

друкчије није могао. То није био рођен човек, него вр-

ста вилинског меканог пужа са сексуалним прохтевима

једног дерана из школске клупе. Па онда, сетите се ње-

гове немоћи да мотику зове просто мотиком. Не, увек

је он морао тврдити да је то или анђеоека харфа, или

платонска замисао. Опомените се Оде шеви: „Поздрав

ти, чили душе! птица ти никада ниси био!“ Просто из-

врће, и просто лаже себе, као и обично. Како би шева

била једноставно птица, са крвљу, и перјем, и гнездом,

и жељом да једе гусенице. О, не! То није поетски, то

је сувише грубо. Има шева да буде бестелесни дух. Без



79

крви, без костију. Врста етеричног летећег меканог
пужа. Шта сте друго и очекивали. Шели је сам био вр-
ста летећег меканог пужа; а нико, на крају крајева,
не пише друго до самога себе. Ако сте мекани пуж, пи-
шете о меканом пужу иако предмет ваш треба да буде ,
шева. . . Није дао Бог да та шева имадне памети као
они врапци у књизи о Тобији, и да му капне добру
једну порцију на нос — заслужио би, заслужио би ђа-
волски, кад приповеда да шева није птица . . . „Чили
душе, чили душе!“. . . Ето пример за једну критичку
дигресију у роману; али која је вешто уконтрапункто-
вана са природом и идеологијом Марковом, односно са
једном од главних теза Хакслијеве животне филозо-
фије. По тој тези, нема ни тела ни душе, ни матери-
јалног ни спиритуалног, него то двоје увек заједно
егзистује, и не може нико, па ни Шели бирати које од
двога ће бити. И не само да заједно егзистују, него

увек заједно иступају у животним акцијама. Последња
књига Хакслијева носи карактеристичан наслов Анђео
и животиња. Али са том књигом Хаксли је одвише за-

странио подвлачећи укрштања духа и материалних фа-
талности у човеку. Док је у роману Пункт контрапункт
истински музички складно проводио кроз теорију и
праксу ту сложену сарадњу у човеку духа и тела. Тех-
ника тога романа је чудесна. Живи живот и идеологије
јаких интелеката музички су сливени у један моћан
бруј доказа да је тачно Хакслијево учење о нераздвој-
ности анђела и животиње у сваком часу, у сваком по-
крету мисли и воље. Овим својим романом Хаксли је,

као никада пре ни после, извео музицизирање лепе

књижевности. Пред тешким задатком да да роман
идеја, дакле роман људи који имају идеја, али да по-

ред тога даде и роман живота, и то пуног живота, жи-

вота са атавистичким и животињским примесама —

Хаксли се решио да покуша оргуљску технику. И успео
је овога пута у потпуности. Гениалном једном техни-
ком, и идеје и живот се растворили у нечем трећем,
што је чиста, флуидна, лако читана уметност, чисто

уметничко уживање.

Алдос Хаксли је човек добрих средњих година.
Потомак је чувене интелектуалске породице, са једним
^светски познатим природњаком, са неколико строго кла-
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сично образованих хуманиста, с неколико артистички

настројених духова. На том дрвету, Хаксли је, ако

смемо рећи, контрапунктски плод. Асимиловао је од

свега. Образован је и израђен идеално. Има природ-

њачки јасан поглед на свет; има класично осећање ле-

поте у идејама; има виртуозност да се игра са техни-

кама неколиких уметности и наука. Наравно да је ту

већ и трагедија онога ко се родио из крви из које се

већ многи јаки родили: очи Хакслијеве не ваљају. На-

жалост, има контрапункт и у наслеђима од предака.

Писао је Хаксли неколико романа и збирки новела и

есеја. Али стандардну композицију укупних својих да-

рова и моћи дао је у великом роману живота послерат-

ног интелект.уалног и цивилизованог енглеског света,

Пункт контрапункт. То је данас једно од стандардних

дела и светске књижевности. Оно осваја садржином и

стилом. У стилу, Хаксли има од Енглеза и од Фран-

цуза оно што је најбоље. Кратку, јасну, лаку, и увек

садржајну реченицу, од Француза. А од Енглеза споро

и мирно развијање и ситуација и мисли, са тачним ту-

мачењем свега главног и споредног, свега, у овој бо-

гатој књизи многобројних фабула живота, и безброј-

них информација о идејама и чињеницама. Једна силна

контрапунктска драма, и једна силна контрапунктска

школа. А Хаксли је кроз све то лак, довитљив, духовит,

грациозан. Ево један згодан пример Хакслијеве гра-

циозности, из другог његова романа, да покажемо да

је он увек и урођено такав. Млад наставник колеџа у

Оксфорду очајно дохвата свежањ од шездесет ђачких

задатака, наравно све на исту тему: Какав је био,

према датом и прочитаном делу, карактер папе Пија IX?

Одговори ђачки су глупи и дражесни, досадни и заним-

љиви, али шездесет одговора, то је страшно. Наставник

се замара, енервира, чисто му годи што ученици цепају

папу и његов карактер. Па одједаред етане и запита

сама себе: А какав ли је твој карактер? И сад читалац

има да чује исповест тачну и поштену са податцима

сваке врсте, и врло комичним, али све то грациозно

темперирано околношћу да ни папа Пије IX није био

сувише интелигента«, ни увек у коректним односима са

стварима.
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На првој страни свога романа Пункт контрапункт
доноси Хаксли неколико стихова Ф. Гревила. У прози,
стихови кажу следеће:

Како изнуравају околности човечјег живота!
Рођен (човек) под једним законом, ограничен другим;
С гордошћу зачет, гордост му се затим брани;
Створен слабуњав, а заповест му да буде крепак.
Шта је хтела природа с тим разним законима?
Страст, разум — узрок да се човек сам на двоје цепа.

А двадесетак страница даље, прича се у роману како
су у младости неодлучног богаташа, Едварда Тенте-
маунта, неколико редака из дела славног француског
биолога Клода Бернара погодили у живац, и одједаред
га определили да постане биолог. Хаксли нам цитира
те редове како у оригиналу стоје: „Живо биће не чини
изузетак у великој природној хармонији у којој се све
једно другом прилагођује. Нема прекидања у зајед-
ници; живо биће није према космичним силама ни у
супротности ни у борби. Далеко од тога, оно је део
универсалне заједнице; живот животиње, на пример,
само је одломак, фрагмент, целокупног живота васеле-
не.“ Ето први пунктум контра пунктум. Гревил је дао
поетску мисао, по којој живо биће, човек, има потребу
да се жали и противи природним законима под којима
му се чини да страда. А Бернар је дао научну мисао,
по којој је човек само фрагмент општег живота, и не
може бити ни у каквој супротности према законима
природе. Гревил говори о цепању човека. Бернар, а с
њим и Хаксли, а с Хакслијем и Марко Ремпион, го-
воре друго: нема цепања, напротив, све је код човека
стално у истој кожи затворено: и она прва ћелија, црв,
и рибица што смо у почетку били, и после величан-
ствени разум, талент, и гениј, све у истој кожи, и све
то човек, цео човек, узастопно живи и јесте. Хакслија
ће дакле, у роману, интересовати, с једне стране, ин-
дивидуални човек, са анегдотичним његовим животом,
са љубавницама, са женом, са авантурама, са друштве-
ним неприликама, и са идејама његовим о друштву и
животу; с друге стране, интересоваће га човек теори-
ски, из мозга гледан, онај који је само део општости,
који чини .једну егзистенцију са свим живим бићима,
онај човек који је просто носилац живота, просто жив,

6
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са замасима да чини актове, човек који потсећа на нај-

древније грчке скулптуре, на Тезеја Партенонског, на

пример, на човечне форме преко којих није још прешла

ни једна школа мисли или индивидуалног искуства, чо-

Еек коме за драму не треба никакав карактер, треба му

само акт, акција. И оно и ово, у једној је кожи. И не

може роман, бар Хакслијев роман, истицати само пси-

холошке односе; него ће истицати како се, као и у васе-

лени, у човеку организују супстанце, тело и душа, ата-

визам и цивилизација, и како се с једним и другим и

живи и умире. На том основном контрапункту, тако да

кажемо Гревил-Бернар-контрапункту, даће нам Хаксли

са гужвом л>уди и жена један необично силно заталасан

сложен контрапункт. Носиће се лични и психолошки чо-

век са оним нечим древним и безличним у себи што се

састоји из неколико сталних васеленских елемената, које

не може променити никоја личност, никоји живот, ни-

која смрт. Едвард Тентемаунт, размишљајући ваљда

слично нама, запитао се над оним Бернаровим текстом:

„Како да не може човек изаћи из општег? Може се

убити.“ Али на то му се из васелене одговара: Не, и уза-

луд. Самоубијени човек једино је променио начин егзи-

стенције утоталном животу васелене. Леш одмах почиње

нов начин присутности и принадлежности у општем ва-

селенском животу.

Марко Ремпион је у роману онај јаки и живосни

човек, и онај Хакслијев идеолог који ће стојати за већ

истакнути контрапункт: с једне стране лични и цивили-

зовани човек, с друге, тако да кажемо, белзични, нагон-

ски човек, општа природа. По Марку, то двоје чини чо-

века. То двоје, у равнотежи, то је „бити човек“, и то је

онда за човека и доста. Ни натчовек, ни неки човек про-

ширен потсвестима и сновима. Кроз тога у роману ејајно

датог Марка, Хаксли ее још једаред и за сва времена

солидарисао у идејама са својим пријатељем, може ее ка-

зати донекле и учитељем, чувеним енглеским романсие-

ром Д. X. Лоренсом. Хаксли је овековечио Лоренса у

Марку, врло даровитом писцу и сликару, јунаку и мај-

стору живота, човеку са јасном мушком главом, и са ре-

читошћу какву може дати само спој јаког уметника и ја-

ког интелектуалца.
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Д. X. Лоренс је познат и код нас. Недавно је иза-

шло у преводу и његово дело Синови и љубавници.
Тако се чује: не купује се и не чита се много. А пре
неку годину на јагму и отмицу се читала његова Го-
спођа Четертон и њени љубавници, роман у којем је
Лоренс мало и одвише ударао по једној жици нагон-
ских права у човеку, и мало и одвише причао стилом

разговора у неком интелектуалском бару у Сохо-скверу.
У Марку Ремпиону живи и говори Лоренс. Прикомпо-
нован му је донекле и Хакели. Утолико уколико је је-
дан део Хакслија ушао у све интелектуалце овога ро-

мана идеја. Тираде Маркове су снажне и праштаве.

Реч му је, чули смо већ, полемична, дрска, предмет
се именује именом, не фигуром. Реплике Маркове пога-
ђају обично без промашаја. „Седи ти на голе чиње-
нице, а немој између себе и чињеница увлачити јастуче
напуњено ваздухом.“ Велика надмоћ Марка над оста-
лим идеолозима и интелектуалцима у роману у томе је

што Марко и живи оно што проповеда. Марко је Марко
у сликама својим и књигама, у браку, и у друштву. Ван-
редно је занимљива прича, једина љубавна прича двоје
младих у роману, како је Марко нашао своју Мери, ин-
стинктом пронашао врсту женског Марка, али одмах и

предузео школу и систем паметног једноставног брака.

Никакви романтизми, никакви снови, и, наравно, ника-

кве потсвести. Истине живота и спас живота тражио је

Марко само на линији егзактно настројеног интелекта.

Како је Лоренс писао, тако је Марко живео. А Лоренс

је тврдио: да романтизам унижава целост, интегритет

човека, и својим одрешеним језиком писао: „снови, ро-
мантизам, то значи копати по ђубрету случајности и ин-

фериорности.“ Па даље: „важности имају за нас само

она догађања која наилазе на целост душе, на душу
која је и атавизам и цивилизација“, то јест, душа која
је и животиња и човек, или, како се Марко изражавао,

„савршена животиња и савршен човек“. Брак Марков
је добро издржавао идеологију; горе је пролазило
хришћанство. Марко је трезвено разлагао: да хришћан-
ство ускраћује човеку више него што човек може да

издржи. Критиковао је Марко и науку као догматизам,
као неосећање равнотеже. „Хришћанство убија пола
човека, (то јест, тело), наука убија пола од онога што

6*
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преостаје после хришћанства, (то јест, не признаје

душу), па је онда човек три четвртине мртав.“

Унео је Хаксли у Марка још једну јаку, врло из-

разито Лоренсову црту: осећање моћи и настојање на

својој моћи. Писао је Лоренс на једном месту: „Неко

треба да има, и мора имати моћ. То су они који за то

имају природан дар и који имају осећање респекта од

светог карактера моћи.“ Марко је сићушан, омален чо-

век, некада полутуберкулозан, сиромашан и сасвим

скромног порекла. Све је савладао, наравно и способ-

ностима, али и природним даром за моћ. Карактери-

стична је ова лака сцена између њега и његове жене

Мери. Мери, и због љубави према Марку, и због сла-

бије интелигенције, а и по карактеристичној женској

црти, волела је да у друштву говори Маркове мисли и

речи. „Ћути, тако ти Бога!“ прекиде је једном таквом

приликом Марко. „Па казала сам оно што си ти ка-

зао.“ „Оно што ја кажем, то је оно што ја кажем. А

испадне нешто десето кад то ти кажеш.“ Мери се мало

тргла, али онда прснула у здрав смеј. Други пут она

Марку не остане дужна — та њихова фрктања понај-

срдачније су сцене у овом роману где сви бракови не

ваљају — али се увек сцена заврши здраво и са смејом.

Маркова изворна моћ побеђује свугде. Једним додиром

само, обезоружа Марко танког младића и збуњеног

слабића Валтера, литерата и роба у редакцији препре-

деног Берлапа. Тај Валтер, иако и нечији син и нечији

брат, није нигде и ничији, јер се не држи ниједна од

рођачких кућа и породица; иначе је сав потонуо у сен-

тименталним конфузностима, навукао је глупаво себи

на врат туђу жену, и онда се подао чисто атавистич-

ком типу жене, Луси Тентемаунт, за коју би ваљда до-

бар био онај Тезеј из древних времена. Луси и Вал-

тер, то је однос као у свету животиња оног врло ни-

ског реда где је женка отприлике двеста пута већа од

мужјака, и носи мужјака или за шкргом или у каналу

за оплођење. А тек кад Марко дохвати хипокрита Бер-

лапа! Сјајну студију је дао Хаксли у антиподству та

два човека. Марко је поштен, честит,/искрен, артист

сваким трепетом, ватра. Берлап је сав Једна замршена

лукава пређа; потуљени а немилосрдни рачунџија; сла-

дострасник без храбрости за авантуре; паук који све
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умамљује у сопче где је он неограничени господар и
где сведочанства о догађањима нема. У литератури,
сваку своју мисао објави бар на три места у својим
чланцима и писмима, и бар једаред се усмено њоме ко-

ристи да засени неку даму. А љубавни џабалук са се-
кретарицама, типкачицама и сарадницама сакрива бар )
на три места, а продужава га дотле док уз љубав иде
и нека материална корист за уредника или приватног

човека који воли удобност. Марку је нарочито одвратан
Берлап хришћанин, стилизовано пренемагало над хри-
шћанском аскезом, над -сиромаштвом, лажни трудбених
над делом Живот Св. Франциска из Асиза — јер Марко

одлично зна шта у ствари чини живот тога сладокусца
и ненаситог грабљивца новца и туђег зноја. У своме
атељеу, овако ће Марко једаред испрескакати Берлапа:
„Наравно, та моја слика је за вас одвише груба и плот-
ска . . . Ви, ви сте као Св. Францискус. . . Да, збиља, на-
предује ли ваша књига о свецу? Надам се да сте сочно
описали како светац лиже ране губавцима.. . Али у
ствари, и Св. Францискус је за вас некако сувише одра-
стао. Ви сте као Св. Хуго из Линколна, који је био
дете, као што вам је познато; мали дечко, цуле-муле,
лилу-милу, мали шврћа. Рашири безазлене очи, и стра-
хопоштовно се приближује женама као да су све ма-
доне. Приђе им да га помилују, да га пољубе тамо где
боли, да му причају о Христу, и мало и млека да му
дадну ако млеко хоће да пође“... И Марко, док го-
вори, ужива гледајући испод ока како Берлап прави
лице хришћаноког мученика који све опрашта. (Узгред
буди речено, Хаксли је ту дао одушке свом рођеном
нерасположењу према типу умилног свеца какав је био
Св. Францискус. У последњем, већ поменутом делу
свом Хаксли је саевим испао из прецизног разликова-
ња, и једном Распућину давао неке предности над Св.
Францискусом. А да ли је Хаксли добро проучио и
тамну страну живота и рада свечева? Између два раз-
говора са птицама и цвећем, имао је светац да се гњеви
и свађа за свој идеал, и за један и прави систем свога
сиромашног реда). Берлап ће ипак зато измамити Марку
два необјављена цртежа за свој лист, за еасвим малу
цену, коју, наравно, ни тако малу неће никада платити.
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Марко, иако крупна личност, није ни централна

личност романа, ни херој. У овом роману нема хероја.

Роман је рађен контрапунктоки. Марко се јавља и по-

нире. Јављају се други, равноправни, и исто тако за-

нимљиви, па пониру и они. Упоредо или укрштено ве-

зују се личности нових мотивских вредности и хармон-

ских ефеката'. Бруји моћно све! и идеолошко и живот-

но, али се ништа не истиче надмоћно, трајно, искљу-

чиво. На филм не треба мислити, нипошто! Филм се

чиодама прикачује и компонује. Филм баш то нема,

нема контрапункт, стално брујање интелектом и музич-

ком математиком контролираног и гарантованог сплета

без паузе. Покушаћемо дати један такав музицизирани

спој ситуација и идејних клима. Почнимо од мотива

једног Маркова алегорички-сатиричног цртежа, где нам

је, с једне стране, приказан ред древних огромних жи-

вотиња које су пропале зато што су имале сувише тела

а скоро ништа главе; а с друге стране, ред енглеских

писаца који воде себе и свет у пропаст зато што имају

—• видимо, између других, Џ. Б. Шоа и X. Џ. Велса —

имају грдне спиритуалне главурде на танким вратовима,

и скоро ништа тела. Још тај мотив трепти, а изроња-

вају: стари Кварлс који је прави мастодонт телом, и

његов син Филип који је процеђен интелектуалац и ми-

слилац скоро без тела. Стари Кварлс је непријатна

личност. Охол ради охолости, он, дакако, пре свега са

висине свога тела презире друге људе. „Речи излећу из

њега у вис, као зрна из хаубице", а поглед на околину

спушта он полако низ дебели нос. Он лаже жену, држи

стан у Лондону, недељама напушта своју вилу у око-

лини под изговором да у библиотеци Британског му-

зеја купи грађу за важну политичку расправу. У ствари,

мами девојчице, које врло слабо храни и плаћа. Још их

и бира из сасвим простог сталежа, али ово зато да би

некоме на свету могао импоновати и главом која

стварно даље не иде од решавања укрштених речи. Је-

дан страшно лажан и прљав живот. Мала једна љубав-

ница прозреће сву интелектуалну маскараду старога га-

лана, а за остало ће му, у контрапунктеком богатству,

сручити у лице: да је свиња, смрдљива и прљава свиња.

Из треска и скандала, без паузе, ношени даље једном

невероватном техником, ми ее одједаред нађемо ускоро
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ћелијском миру сина онога одвратног старца. Филип
ћути и пише у дневник: ^Нагон за стицањем, ја мислим,
носи више перверсија него сексуални нагон . .. зато, ре-
као бих, што у сексуалним стварима има физиолошко
задовољење, а у новчаним нема. Кад се тело намири,
памет не мисли више на храну или на жене. Глад за ^
новцем и имањем, то је чисто ментална ствар“ ... Гле,
какав отац, а какав син. Док сте то помислили, мали је-
дан акорд закачио вас је за другог родитеља Филипова,
за Рашелу. Она носи неку дубоко озбиљну и врло
тиху религиозну филозофију, и има обичај да непре-
стано мисли уз поступке своје. Она прихвата Валтерову
напуштену и бремениту љубазницу, и сравњујући у
себи биће те жене са бићем своје снахе, Филипове жене,
која има чудне, нечовечне појмове о породици и деци,
иако је мајка јединца — овако размишља у себи Ра-
шела: Можда је боље да човек погрешно ради али до-
бро мисли, као ова Марџори; него да право ради али
криво мисли, као моја снаха.“ Па се тај здрави акорд
једне мирне зреле жене преобрази одједаред у неоче-
кивану и скоро пријатну дисхармонију. Шета, ено, сво-
јим парком, сва у бело, друга зрела жена, ташта Фили-
пова, мајка оне снахе, трећа жена старог сликара Бид-
лека, која се удала била за Бидлека због фантазија о
сликарству, која је век провела гледајући у облаке
негујући лале, видећи у крупним шареним лалама мла-
диће са Пинтурикијевих фресака у Сиени. Она пролази,
сама, занета, као нека мало уморна -симфонијица од ме-
сечине и лудила, и од заборава свих „голих чињеница“,
што би рекао Марко. А тамо на спрату њене куће по-
чиње у неком чудном инструменту да цвили тај забо-
рав; као фина кларинетица коју су пропустили да
унесу у контрапункт. Мали Филип, Филипов син, и син
снахе 'Рашелине, и унук оних двеју зрелих жена, са-
мује. Отац му је стално замишљен и из овога света от-
сутан; баба је с Пинтуркијем у Сиени; мати, зато што је
муж, Филип, не види доста, и није њен доста, носи се
мислима да се заљуби где било и мужу освети; друга
баба и други деда су опет другде. Мали Филип је дакле
сам, с васпитачицом, и са својим талентићем цртача.
Нешто шара, и говори с васпитачицом претурајући
чудно слогове у речима — као од неког недостатка у
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мозгу, вели васпитачица, и поправља, а мали понавља

механички поправљено, не марећи за мозак, сав срећан

над цртежем. Одједаред, контрапункт усиса ту клари-

нетицу на скоро језив начин. Излази опет таман мотив
Филипа оца. Он седи дубоко задубљен у књигу О

мозгу. Али не, не зна он, и не брине што му син има

негде слабу тачку у мозгу. Он студира и мисли. Ритам

се одједаред буквално музички мења; буквално, јер

има случајева где Хаксли последњи појам и реч једног

одељка стави као прве у почетак другог одељка, али

у потпуно другом, веселом, ведром ритму. Из тамног

иинтелектуализма Филипова и опасне сфере мозга, пре-

скочили смо у ведри интелектуализам Марков. „Није

истина да спонтане нагонске жеље чине од човека жи-

вотињу — не животињу, то је увреда за животиње —

него баш сувише човечно-неваљалог-и,порочног човека,

не, нису то нагони, него је то машта, интелект, прин-

цип, традиција, васпитање. Оставите нагоне самима

себи, и они неће много зла починити. Ако би се човек

предавао љубавним уживањима само кад га страст по-

несе; ако би се тукао само кад је љут или ужаснут; ако

би грабио благо само од нужде, или кад га заиста за-

витла луда жеља да има — свет би био више налик на

царство небесно него што је по садашњим хришћанско-

интелектуално-научним одредбамаЛ Па онда, тај јарко

осветљени мотив о нагонима одједаред се сав крвљу

залије. Луси Тентемаунт, једина кћер старог биолога,

млада богаташица, до ужаса беспослен створ, има по-

гану крв, али има нечовечно беле десни и ждрело, као

крокодил. Она једе мушкарце, наравно не само кад се

нагон за телесном љубављу јави. Она је успут прогу-

тала Валтера, па ће отићи у Париз, и тамо, на улици,

зграбити првог Талијана, и отићи с њим, од задовољ-

ства баш, у прљав мали хотел са грозним креветом, и

о томе ће онда писати Валтеру све појединости, на је-

дан начин који доказује да и у бесрамности може бити

елеганције. .. тешко еелганцији! Одједаред се све бру-

јање прекине, буде танко као у безваздушном простору.

Стари биолог, отац Лусин, у свом лабораториуму, са-

свим ван света, експериментише, и говори аеистенту,

младом Илиџу, страшну бригу: шта ће бити ако фос-

пора нестане на земљи. Стил Хакслијев постаје сав
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фосилан. Стари богаташ не мари за богатство, ни за живе
муке човечанства, он држи оловку и рачуна фосфор.
Одједаред, пробије тај сухи фосилни мир нешто што,
рекао би човек, дражи равнотежу и моралну и физичку.
Мали, ружни, неискрени, несимпатични Илиџ сирома-
шан је, комунист је, кукавица је, пакостан је, завидљив V
је. Он воли комунизам, он мрзи оне који могу да имају,
као овај старац ту, мир и незаинтересованост, које би
и он хтео да има, и то сад одмах да има. Али ако овог

доброг старца само теориски презире, крваво мрзи
Илиџ оног Веблија — чује се у контрапункту нешто ново,
крепко, агресивно —- који је основао странку на вој-
ничким начелима, јаше коња, командује, леп је, отмен,

храбар, имућан, прети и исповеда начело: „има при-
родне хиерархије; има аристократије; Енглеску треба
спасавати од диктатуре пролетариата.“ У којем Веблију,
наравно, није одвише тешко наћи црте једног дана-
шњег енглеског посланика који исповеда „десне“ и фа-

шистичко националне идеје.“

И тако даље, и тако даље. Овај ванредни роман

нема јунака и нема свршетка. Контрапункт на силним
оргуљама. Нема свршетка, музика даље бруји у васе-
лени. Роман се на последњој страни не свршава, ве-

лика гужва људи даље наставља живот у космосу, ко

жив, ко мртав, ко умирући, ко тек у утроби зачет.
Могло би се запитати: откуда Хакслију прва идеја

да створи роман без јунака. Да ли је хтео рећи да хе-
роји уопште изумиру? Да ли, да их међу интелектуал-
цима и уметницима и у цивилизованом свету нема? Да

ли, да их у енглееком послератном високом друштву

нема? Друштво то Хаксли је приказао у једној тешкој
периоди егзистенције. Страшно је гледати масу самих
диференцираних људи, како су потпуно откинути од

земље, од малог основног човека и сељака, од свега што

је свеж извор живота. Паразитарне привилегије, које
је свеж извор живота. Паразитарне привилегије су то, и
које не даје закон, узимају их сами обесни и развратни
људи и жене. Видимо страховиту драму опште пролета-
ризације у модерном друштву, и опште дегенерације и
тог пролетерства. Илиџ је комунист са буржујским гор-
чинама. Морис Спендрел, можда најзанимљивија фи-
гура овог романа — биће речи о њему, наравно — то
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је један езотерички пролетер, један изврнути аскет.
Филип, то је пролетер апстракција, који нигде не може
да стане, да се загреје, да буде „код куће“, да буде
„само човек“, како једнако вапије Марко. Луси, то је
нов чудовишни тип пролетера: архибогата, мутна и пр-
љава, толико беспослена — беспосленост је знамен на-

ших времена, времена где биоскопи раде од зоре до
после поноћи радним даном и празником — толико бес-
послена да не може да замисли ток рада и збивања сва-

кидашњих животних ствари, не може да замисли ,,су-

тра“ и његов програм, не зна шта ће почети кад изађе
из бара, и боји се да какогод не крене кући и у два после
поноћи. Најлепше што је Хаксли у том друштву могао
дати, то је комедија интелектуалаца. У три четири
главна, и више споредних интелектуалаца, комедија је
дата издашно, разноврсно, са безброј односа и пара-
лела, са многим скупим мислима, са некима које су у
стању обрнути живот читаоца. Треба ли нарочито рећи
да је та комедија апстракција и горка трагедија уједно,
јер се сва меша и носи са животом. Идеолози Хаксли-
јеви усађени су између апокалиптичких сцена разврата;
баналних и комичних сцена људи који се постепено

враћају мајмунима; сцена љигаво устајалих бића која
би сваког тренутка могла се зарити у муљ и наћи се
тако ка правом свом месту. Појединце узети, неки од

чланова тога друштва нешто и значе. Али у великим
заједницама, то су права стада. Скупљају се да поје-
диначне своје пожуде и ћефове задовоље; или да себе
и неког другог заваравају да су неко и нешто и за не-
што још позвани у друштву; или да просто страће ко-
мад живота и памети. Ни за тренутак нема у тој зајед-
ници неке друштвене солидарности. И они моћни ин-
телектуалци усамљени су типови, и говорници без праве
публике. Нигде друштвеног интегритета, целинског
облика. И у породицама је свако за себе, иако се никад
не види зашто, јер су те подвојености од реда празне,
шупље, и бесциљне. Сем Марка и Мери, сви брачни па-
рови живе сасвим или полурастављено. Свако може чи-

нити што хоће, и све. Добро, зло, индиферентно, све је

изван норме; никога у друштву не дотиче оеетљиво.
Такво друштво, наравно, не може избацити хе-

роја, неки врхунац, нешто узвишено, али што би ипак
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са друштвом било хомогено, јер херој мора имати
подлогу. Не избацује ни интелектуалце као хероје. Хак-
сли је о овој појави морао много размишљати. Нашао

је, између другога, да то долази и отуда што интелек-
туалци живе сразмерно лак живот, комодан живот. За-
пажања своја о томе диктирао је Филипу у главу и у \

дневник. „Ја увиђам сада да је права драж интелектуал-

ног живота —- живота предана ерудицији, научном ис-

траживању, филозофији, естетици, критици — да је у
лакоћи, удобности тога живота. Ту се сложене ствар-

ности замењују једноставним интелектуалним схемама,

узвитлани покрети живота замењују се мирним и фор-
малним смртима. Много је лакше знати, рецимо, ваздан

ствари о историји уметности, и имати дубоке идеје о

метафизици и еоциологији, него знати, лично и интуи-

тивно, ваздан ствари о блиским људма, и имати задо-

вољавајуће односе са пријатељима и љубавницама, са

својом женом и децом. Живети, то је много теже него

санскрит, или хемија, или економија. Интелектуални

живот је дечја игра. Отуда интелектуалци и нагињу да

буду деца, па затим будаласта бића, и најзад, како по-

литичка и индустриска историја последњих векова по-

казује, да буду лудаци, човекоубице и дивље звери.

Пригушене функције у интелектуалцима не умиру, из-

витоперавају, гњију, превраћају се у примитивност.. .

Али, засада бар, много је лакше бити интелектуално

дете, па лудак, или звер, него хармоничан зрео човек.

Због тога је, сем других разлога, толика јагма за ви-

шим образовањем. Јурњава за књигама и университе-

тима равна .је јурњави у механе. Људи траже да нечим

збришу јасан поглед у тешкоћу да се живи како треба

у овом садашњем свету, траже да забораве своју вла-

ститу јадну неспособност у вештини живети. Неки ута-

пају своје јаде у алкохолу, али далеко више њих у

књигама и уметничким дилетантизмима. Неки покуша-

вају да нађу заборав у блуди, игрању, биоскопу, радиу,

други у читању и разним научним закачкама. Књиге и

читање су наравно боље него блуд и пиће, јер не остаје

од њих главобоља, и оно очајно осећање утучености

после полног спајања.“

Читалац овог романа, кад већ подобро одмакне

у штиву, нагледа се тривиалних људи и жена, первер-
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сних докоњака, одличних мозгова који ванредно го-

воре и пишу али једва да коју животну чињеницу ства-

рају — стане и запита се: је ли могућно да у том су-
тону нико сублиман и светао, или бар трагичан, неће

бар страдати и пасти, је ли могућно да је Хаксли угу-
шио у себи смисао за трагичност? Није могућно. Ако

нема хероја, биће трагедије. И разноврсне. Биће драм-

ска и лирска трагедија истовремено у тихом и усамље-

ном умирању и у грозној смрти малога Филипа. Многи
читаоци не запазе како треба живот и смрт тога дечка.

Роман је набујао оркестар, а Филип је са ванредним

артистичким осећањем израђен као једна загубљена

тужна мелодија. Тихе, као сенка танке, али и као сенка

прецизне трагедије мале деце обрађивали су само нај-

бољи писци. Огромни оркестар Толстојева Рата и мира

исцвили најзад у потресној сцени сирочета. Сироче

кнеза Андреја, без оца и мајке, усвојенче породице

која има своје деце, стоји збуњено, боји се, не зна шта

ће и шта сме. Читалац просто задрхти при тој сцени,

и заборави све остало у роману. Слично код Хакслија.

Шта броје сви ти људи и жене матори од преко три-

десет до седамдесет шест година, кад међу њима

тужно усамљен живи и суши се дечко од пет шест го-

дина, биће оа највише наде и највише права на живот

у свој тој средини! Хаксли је дао неколико ванредних

сцена из дечјег живота, из односа дечка и његове ва-

спитачице, из самоће дечка у великој породици који не

зна за неправду што трпи. Скупиће се својта кад у де-

тету већ започне болест, да га муче терајући га да једе,

и да правилно, без фантазије чита буквар, иако мали

већ носи запаљење мозга и тек што није пао у по-

стељу. Познато је, менингитис дуже и страшније мучи

децу него одрасле. А Хаксли има наклоност да у гро-

зним бојама приказује такозвану „последњу реч чове-

кова живота“. Дечко трпи страховите болове у глави,

наизменично ће бити глув, слеп, луд, узет, сав у трза-

јима и грчевима тела и лица. И биће миран и трпељив,

крај васпитачице која га безмерно воли. Последња ра-

дост доћи ће дечку од Бога: вратиће му се за трену-

так вид и разум, и моћи ће мало да црта, и да ужива

у дедином ванредном цртежу. Лепо и у реду, као што

је цео животић свој провео, мали Фил ће испустити
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душу кад остане сам са васпитачицом. Неће дакле више
лармом сметати деди, старом сликару Бидлеку, који се
вратио жени у кућу, јер му је стигао рак у желудац. А
својим ојађеним родитељима покојни дечак ће дати
идеју да иду да живе у сунчаној Италији. Мајка је
утучена, али се већ поправља. А отац, Филип, како јед-
ном добро рече за њега његова жена: „има своје
идеје, има свој литерарни рад, има куд да се повуче и
чиме да се заштити од свега“. Кроз тог Филипа исцедио
је Хаксли храбро и искрено много истине о себично-
сти интелектуалаца и уметника. Филип је сам писао,
чули смо, да интелектуалци не знају и не умеју жи-
вотне ствари. Никакво чудо, дакле, ако он не зна шта
је син, и шта је смрт јединог детета онако како се то
животом зна. Њему, као писцу, дато је друго: „да ра-
зуме и оне осећаје које нема, и оне нагоне којима ни-
када не дозвољава да га понесу“. Комодан живот ин-
телектуалца! Он разуме осећаје које нема, али нема
осећаје које би осећао без разумевања. За што ли се,
Господе, рађао онај несрећни мали Филип! Ваљда због
једног случаја менингитиса у лепој књижевности.

Има у Хакслијеву роману још једна трагедија,
али не лирска, ужасно драмска. Трећи крупни интелек-
туалац у роману зове се Морис Спедрел. Страшно је
рећи, али је тако: тај скроз разрушени, па и рашчове-
чени човек, најчовечније је сложена фигура у Хаксли-
јеву делу, тако богату фигурама. У Морису је ком-

плетно заступљено позитивно и племенито, и разорно
и опако. Морис је један интегритет, иако дегенери-
сан. Он живи поган живот, и он живи романтичан жи-
вот који премаша све литерате у роману. Он је гро-
зан и грациозан: свеједно што је та грација паклена;
јер, по Бодлеру, који се добро разумевао и у грацији
и у паклу, „грација и јесте или небеска или паклена“.
По нашем убеђењу, Хаксли је у Мориса ставио добар
део француског великог песника и мислиоца Бодлера.
При изради овог свог великог, сложеног, и ванредно
успелог дела, у којем је Хаксли, сем хиљаду других
ствари, дао и исповест о својој духовној конструкцији
и о своме методу стварања, и том приликом стао за
интелект као моћну и страсну творачку силу — при
изради таквог дела Бодлер је, и без сваке посебне на-
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мисли Хакслијеве, морао му лебдети пред очима. Бодлер

је један од капиталних светоких примера за твррца

који се без силног интелекта не да замислити, који је

и лирске песме и есеје и критику писао и богоданом
интуицијом и богоданим силним интелектом, и који би,

да је жив, са Хакслијем заједно био казао оно што смо

чули: а ако богодани не раде тако, онда ја, Бодлер, ни-
сам богодан писац. Бодлер нам је оставио ванредан је-

дан есеј о модерном хероизму, и о онима који под

згужваним фраком трпе и носе паклене муке и без-

бројна страдања и одолевања. И рекао је ту Бодлер:
да хероји из Илијаде тек ако до чланака стижу у ју-

наштву разне Балзакове јунаке, свеједно да ли пози-
тивне или мрачне и одвратне, свеједно да ли чича-Го-

риоа или Вотрена. .. Нама се чини да је Бодлер, и као

несрећан и лорочан човек, и као оцењивач шта је све

трагично херојство у човеку — ушао добрим добриша-

тим делом у Мориса Спендрела. Иако је Морис енгле-

ски тип, и у дубоким својим слојевима има далеко

више сличности са несрећним типовима Томаса Хардиа

него са типо-вима Балзаковицл

Као Бодлеру, Морису ее дешава да га, срећнога

дотле еа мајком удовицом, мајка одједаред напушта

преудајући се за официра, за генерала потоњег. Као

Бодлер, Морис то сматра тајанственом прекретницом у

свом животу, постаје фаталист, сматра да му је про-

виђење одредило проклетство, иначе се то не би де-

сило. Као Бодлер, Морис живи запуштено, боемски, и

чека повремене новчане дарове од мајке коју у основи

презире. Као Бодлер, Морис се предаје блуди и пићу

и вуче врсту луцидног, даровитог лудила, вероватно

истог порекла као и код Бодлера. Као Бодлера, Мориса

привлачи распадање и трулеж и смрт, и свест му је па-

као. У тачно бодлеровском расположењу, Морис гледа

пропалој Луси цинички у очи, и у оригиналу јој ци-

тира Бодлерову песму Стрвина. Читалац се најежи: има

визију и халуцинацију Бодлерова присуства. Као Бо-

длер, Морис упркос гаду и јаду своме верује у божан-

ско и на земљи, и велика амбиција његових дебата с

Марком, и скоро неки циљ његова живота биће му да

Марка скрха и докаже му да постоји божанско.
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Морис, по мисленим капацитетима и по даровито-

сти раван је и Филипу и Марку. Али се од њих разли-
кује романтичном једном понесеношћу у добру и злу.
Он осећа етрах пред величанственим; он назире тајне
у свакидашњим егзистенцијама људи. За њега је све
сложено, и ништа није само човечно. За њега важи ^
учење Калвина и Св. Августина: да је провиђење сваком
човеку унапред одредило милост или проклетство. И
кад га пријатељи гоне да промени начин живота, од-
говара увек исто: „Сваком човеку се догађа, и може се
догодити само оно што је као он“... „ .. .никада про-

виђење не квари ремек-дело, пропаст долази пропа-

лици, ђубре ђубрету." Провиђења има, натприродних
сила има. У дебати са Илиџем, који, наравно, подвлачи

само „проото природно“, Морис одговара: „Зашто да се

иза просто природног не може крити компликовано

натприродно? А ако ви то не разумете, значи само да
своју глупост дижете до општег закона.“ Илиџ је чо-
век који Мориса дражи на презирање, изазивање, чак

мучење. Морис је храбар. Он има романтизам и култ
смрти за краља и отаџбину, и жали што му провиђење
ни то није дало. (Због знања страних језика морао је,

у рату, служити као официр за везу). Или лепо часно
дело, или смрт. Овакав Морис, наравно да има необично
утанчано осећање уметноети;1он живи са музиком, и,
може се рећи, живи од необичног разумевања, читког

разумевања великих музичких дела. Али кад се човеку
окрене, жени нарочито, циник је, мучитељ је, јер мржња

на живот у њему хоће да се свети, да руши и зло да

чини. Са цинизмом прича оно што је са цинизмом и ра-
дио. Морис је, рекли смо већ, изврнут аекет: чини гро-
зоте, да би могао да се презире и мучи; мисли гадости,

да би могао да се стиди тела свога и душе своје. Иде-
али су му аскетски и витешки, а живот глиб. Али кад се

уметношћу или лепотом части и храбрости занесе, занос
му је песнички. У Морису је било од проклетог пе-

сника.

И ево се у контрапункту романа чују мукли и суд-
бински мотиви. Вебли, онај Вебли који неће „непогре-
шивост већине, ни диктаторство већине“, који је охол
и самоуверен, али који је и једини у хуку да нешто у
друштву уради, тај Вебли започиње своју фаталну па-
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раду. Јаше на белом коњу, у зеленој униформи, а за
њим, строго војничким кораком и са заставама, ступају
хиљаду оданих његових једномисленика. Вебли се зау-
ставља у Хајд-парку, и држи сјајан говор својим љу-

дима и великој публици. У публици су и наши позна-

ници из романа. За Хакслија је то прилика да нам

опет изведе контрапунктско расталасавање момента и

догађаја. Због говора и сјајног командантског става,
Филипова жена се баш озбиљно заноси за Веблијем;

Илиџ прекида говор безобразном упадицом, али бежи,
и добија од гомиле разбијен нос и модро око; Морис
се са цинизмом смеје и мајмунлуку Веблијеву, и ку-

кавичлуку Илиџеву, и прође га у један мах једна ру-
жна помисао. Филип, после параде, повлачи се у кућу

и записује у дневник мисли о војсци и о фасцинацији

од војног реда. „Војска, са заставама, како знамо из
Песме над песмама, чини да се човек осећа као да је

заљубљен. . . Али војска мора бити потпуно устројена

и увежбана. . . Камен у архитектонском облику лепши
је него камен у гомили. Униформа и обука дају го-

мили људи архитектуру. Војска је лепа ствар.“

Сутрадан се Илиџ с модрим оком јавио Морису.

„Требало је да сте ви Веблију разбили око.“ — „Њему

не треба разбити око, него скинути главу. Он је јавна

опасност." — „Па скините му главу.“ — „Нисмо добро

организовани.“ — Морис прсне у саркастичан смеј, и

осети мржњу према кукавици. У даљем кратком и

оштром разговору, истакне Морис мисао: ,,да за дело

не треба организација." Илиџ му добацује: да то вреди

ваљда онда кад је реч о делу песника. „Не треба орга-

низација ни убици“, завршио је Морис дискусију.

Како је дошло до тога да Морис постане убица,

и да баш Веблија убије, показао је Хаксли у низу

скривених и мутних чињеница и получињеница, из ка-

квих хоће понекад да прасне одлука; али све то у вид-

љивим знацима и знањима није јаено. Морис се, уоста-

лом, не може психолошки аналисати ни као живот ни

као биће. Он је у рукама провиђења и проклетства, и

људске координације покрета за њега не важе. Од про-
виђења осуђени Морис, који мрзи живот, приближује

се, просто и логично, своме завршетку, великом ру-
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шењу и смрти. Од своје стране, као лични додатак уз
вољу провиђења, привући ће Морис кукавицу Илиџа
да присуствује убиству, и примораће га да помаже при

експедовању леша. Велики уметник и зналац човека

Хаксли развио је ту два вечна мотива у врло оригинал-

ној комбинацији: дегенерисану храброст једног истин- '
ски храброг човека, Мориса —- и суму кукавичлука ин-

телектуалца који механички ради с аргументима до

краја, Илиџа. Илиџ је одвратно, физички уплашен, ма-

мелучки неспособан да свест упери у чињеницу каква

је да је, али блесаво преврће неки случајно на столу
остављен модни лист, и из њега побира аргументе про-

тив богаташа.

Морис ће завршити, ако се сме рећи, у неком

складном разрешењу свих својих проклетстава. Про-

виђење ће најзад попустити, дати му одрешене руке,

и неку сатисфакцију његовим уметничким и витешким

нагонима и потребама. За последњи свој новац купио

је Морис одличан грамофон и сасвим нове плоче див-

ног Бетховенова квартета, и позвао за то после подне

Марка и његову жену. А секретариату Веблијеве странке

послао је писмо: да ће се убица њихова вођа налазити

то после подне у пет сати ту и ту, али наоружан и

очајан. Музика свира и очарава. Марко се дубоко по-

даје утисцима Бетховенове моћи. Морис потпуно мирно,

само у заносу еететском, тумачи својим гоетима: да је

Бетховен једини уметник на свету који је могао изра-

зити све што је знао и осећао. Чар Бетховенова дела

просто скрушава Марка, он се слаже с Морисом да је

то дејство божанско. Чује ее звоно. Морис излази, а

секунд касније се с музиком помешала детонација че-

гири пуцња из револвера. Морис је први пуцао себи у

главу, а на његов хитац, не разумевши га, тројица Ве-

блијеваца пуцали су Морису у груди. И тако је не-

срећни Морис послдењега дана у животу доказао Марку

да има божанског и на земљи, и био храбар да умре од

неколико омрти.

Хаксли не чини изузетак у низу великих енглеских

романсиера, који су екоро од реда били песимисти и са-

тиричари. Хаксли је то. Овај роман живота и овај ро-

ман идеја претставља трагичну комедију живота и ин-

7
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телекта, горко продирну мисаоност и нездраве витал-
ности. У том смислу, роман ће у последњем свом акорду
истаћи, знате ли кога? Берлапа. Берлап је дар медио-
критета у мозгу, у карактеру, у таленту. Нема у њему
једне црте храбрости, нема у њему једне црте племени-
тости. Утолико боље по њега. Он чврсто држи једну
позицију живота, и једну позицију у литератури. Марко
Ремпион, тобоже практичан и сав овосветски Марко,
запео је жицу на висини, и тражи од човека да са језо-
витом мотком баланса држи „апсолут равнотеже релатив-

ности“, тражи равнотежу савршене животиње и савр-
шеног човека, и све то зове просто „бити човек“. Бер-
лапу она мотка не треба, јер он заиста хода по земљи,
а релативности живота дозира како који дан и при-
лике одређују, отприлике онако како се у кухињи до-
зира ручак или вечера. Филип живи у чаури.са својим
творачким интелектом, као стари биолог Едвард са
фосфором. Записује Филип у дневник, као један од
коначних резултата свога проучавања интелекта: Ако
се интелект, као плазма, овија око сваког предмета...
где је онда једно биће интелектуалца? ... он их има
хиљаду, и ни једном не може бити веран . . . Излази, по-
послетку, да интелектуалцу не остаје ништа друго до
„непрекидно равнодушно струјање интелектуалне ра-
дозналости." Берлап не живи у чаури са својим инте-
лектом. Он се ио потреби служи интелектом и тален-
том Христа и Св. Франциска, и са паметно умереном
својом сарадњом пише чланке и књиге, и продаје тако
Христов талент за добре новце разним хришћанским
удружењима у Америци. Морис, пропали, разрушени
Морис, једнако ое служио божанским документима;
себе осуђивао а провиђење извињавао; сваки оптими-
зам одбацивао, јер оптимизам убија емоције, а човек
живи од емоција; прљави свој живот отворено испо-
ведао, с цинизмом који га је раздирао и срамотио га.
Берлан ради у животу прилично исто што и Морис али не
раздрљује груди ни приватан живот. Онразврат може да
поднесе, и претвара га у слатке домаће оцене. Беатрису,
једну у низу других и отпуштених, увео је сада и у
власништво листа, јер се показало да кућевласница има
још и залишних фуната. Дао јој је да пише мале бе-
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лешке за лист, јер се утврдило да она то уме, да то њој
чини велику част, а њему скида с буџета једног белеш-
кара. Саживео се с њом, дотле докле, јер у њеној
кући има бесплатан стан, храну, лечење од кијавице,
и разне животне разоноде. Комедија интелектуалаца
свршава се у Хакслијеву роману са домаћом сценом >
Берлапова одмора после дневних његових труда. Беа-
триса и он седе у истој кади, брчкају се, прскају, и
праве чудо као деца. „Таквих је царство небесно", пре-
кида Хаксли роман у сатиричном акорду, који, ако
имају уши да чују, нека чују: човек, друштво, хриш-
ћанетво.

7*



РЕЧ И МЕЛОС

Ради се о Међулушком благу, драма од М. Наста-
сијевића, са музиком од С. Настасијевића. Редак је слу-
чај да песник, у овом случају писац драме за певање,
да он свој текст пише у присној заједници са човеком
који ради музику за текст, дакле и музичар своју ком-
позицију у присној заједници са постајањем текста.
Уметници ту раде истовремено у два гласовна медиума_
Сагласни теориски: да речи и мелос треба да буду једно,
два уметника, два брата Настасијевића траже речи и
мелодије тако како би линија певања и линија говор-
ног израза чиниле једну „матерњу мелодију", то јест,
траже речи које собом доносе свој музички израз, и му-
зику из које ће се саме по себи чути речи.

Како музику уз ову драму још нисмо чули, интере-
соваће нас она у првом реду као језички израз и мате-
ријал. Тим језичким материјалом -—- то је наш закљу-
чак — располагао је песник у два смисла: с обзиром на
мелодиозност и ритам певања; и с обзиром на оно што
теорија стила зове нумерус, што ће рећи врста ритма
у самом говорном изразу, то јест карактер структуре
језика. Задатак писца Настасијевића није био мало,
него много тежак. Нарочито ако се не заборави мало-
час речено: да је песник тежио идентификацији мелоса
и речи, то јест, бирао речи које ће „обелоданити" своју
мелодију. У малом тексту од тридесетак страна, врсти
либрета, има дакле врло много тражења могућности.
Браћа Настасијевићи, који кроз своје теоретисање двоје
линију мелодијску и линију говорног израза, и осећају
да су мелодија и акцент језички само у првобитној
клици заправо једно, окрећу ипак свој уметнички за-



101

датак према факту: да у неким нашим народним попев-
кама (наравно примитивним) реч и мелос чине целину.

Према томе, ако смо добро разумели, они теже идеалу:
да правилно нађени говорни израз и његова мелодија

даду суму звучности и оригиналне карактеристике

,,родног гласа“ кроз једну, не кроз две вредности.

У драми је кроз личност Незнанца дат процес:

како човек са изгубљеном свешћу о завичају и језику

улази у своју судбину, и довршава је вођен родним

гласом, и истоветан са тим гласом као син са мајком.

Ми се можемо сложити са убеђењем: да матерња ме-

лодија и матерњи акнент леже >у осно&и—-жинота. И

намн-јнпаено да у тоЈ основи један исти родни глас

мучи и творца који ће музику градити, и оног који ће

говорити кроз текст. Ипак не видимо довољно оправ-

дања, чак ни довољно могућности, за потпуно упоредне

методе при стварању текста и музике који треба за-

једно да се изразе. Прво, нечег примарног и независног

мора бити у сваком стварању. Друго, одмакнемо ли се

од примитивности (успаванки, попевки, тонског мрмона

са затвореним устима), убрзо постаје јасно да у музици

развој фразе иде по хармонском афинитету, а у тексту

по тематичком. Мелос и реч могу бити једно и цело,

рецимо, у следећим примерима из Настасијевићева

текста:

*

Пупи ми пупила, мала,

Гини ми гинуло, мало,

Гугу ми гугило, мало.

Али у ставовима где текст иде до садржајних, и то до бу-

фонски језовитих изрека на начин дворских будала у

Шекспиру:

Аи, да смешне работе,

Бан ја, унук ми црв!

Пст.

Грицка Белу из утробе.

То ти је, ћеро, кад оћеш да си дудов лист —•

Дођите на лору с јесени, биће свиле ...
*.

где дакле нумерус носи јаку идејну карактеристику^ ту

он, нумерус, остаје супериорно самосталан и солистички

акцентован. И не слива се с мелосом у смислу губљења
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себе. Говорни акцент је ту над певањем, а не у певању.

Нема истоветности.

Песник музичке драме о којој је реч, као уоста-

лом песник уопште, чини напор да кроз свој текст

каже, прво, извесне своје идејне намере; и друго, да
кроз усмени израз написаног текста саопшти линију
мелодиозности која је била у његовој инспирацији за-
једно са мислима и речима. Момчило Настасијевић чини
истовремено трећи напор. За љубав утапања своје
поезије у једно и истоветно са певањем, он читав низ

мотивација у акцији и психологији оставља искључиво

музици; и има у свом тексту, због тога, неприродно наг-
лих мењања у атмосфери догађања, у стиху, избору

речи, и синтакси. С обзиром на три своја напора, аутор
савлађује врло велике тешкоће у правилној подели

лакших и тежих речи, симетричних и несиметричних

реченица, јамбски или трохејоки наглашених речи.

Осећа се на много места да се нумерус морао жестоко

опирати арији. Нешто од тог опирања чућемо сигурно

и кад се текст буде певао, иако је углавном држан у

дикцији женске народне песме, дакле навлаш подеша-

ван матерњој мелодији.

Судећи по утисцима које имамо од других радова

Момчила Настасијевића, његових прича и песама, ми

бисмо рекли да је овај његов „музички“ покушај иза-

шао из његова пажње вредног напора око нашег је-

зика у уметничком изразу. Он осећа потребу размекша-

вања и разгибљивања језика с помоћу певања. Пороз-

нијим би га хтео учинити. Размакнути му тврдине и ис-

пунити међупросторе звучањем. Он је већ имао изве-

сне успехе да нумерус сагласи са мелодиозном лини-

јом коју је у себи чуо уз свој текст. Али је имао и не-

успеха, и узалуд мучио језик. Неки се успех осећа и у

музичкој драми о којој је реч. Ту је особит карактер

структуре језика, особит распоред звучних и муклих

слоговних елемената, са нарочитим њиховим функци-

јама при дикцији. Али у тој драми, зато што је она
још специјално подешавана да јој се стихови слију са

музиком савршено, до истоветности, тако рећи уђу у
певање — у тој драми се уочљивије истакли и извесни

механизми ауторове технике. Момчило Настасијевић,
слично Л. Костићу, има особити дар да једну основу



103

речи види, или осећа под разним граматичким и мело-
дичним угловима, и опет као Л. Костић, има безмало оп-
сесију основичку. Он нам доста често даје ниансе које

су више флексивне него мелодиозне; и то се, како ре-
космо, сада јаче но обично осетило у тексту који је сав.

намењен певању. Текст је препун игре са основама које'

прелазе у изведене речи, и игре са речима које се јав-
љају у разним падежима. Полиптотони међутим не-
обично сметају музици:

Кожа нек не жали кожу

Заглуши злогуке заглуши;

Не сметају онда ако су, као ла ла ла, слоговна вокали-

зација без смисла. Имамо, даље, због неког читаоцу не-

јасног инсистирања (условљеног партитуром, вероват-

но), и стих ове врсте

Кам л’ купу вина.

И још доста места где се одједаред прелази из ритма

уљуљкане дикције у разакцентованост, и нарочито у

несиметрију сасвим обичне прозе. Види се да је аутор

био у тешком проблему и у тражењу. Он уосталом и

сам говори о „првом кораку за чистија остварења“.

Види се то и по драматичном спеву као целини: из-

укрштан је сваковрсним приготовљавањем за мелоди-

зацију, комплекс је елемената митско баладичних, на-

ционално романтичких, расно филозофских, и трагич-

них. Није аутору недостојала синтетична снага, али се

намера ипак провиди. И, како рече Гете: Мап Пећ! (Ие

АћзЈсћђ ипб тап \ујгс1 уегзбтт!. Уосталом, ствар је ра-

ђена за музику, и заправо ће се о њој моћи говорити тек

кад буде постала музиком.



СЛУЧАЈ ШЋЕПАНА МАЛОГ

Чудни онај човек који се у романтичној авантури
својој звао Цар Шћепан мали, и који је црногорској
историји додао један потпуно театралан детаљ — још
није добио своју праву интерпретацију у литератури.
Права обрада тога предмета, мислимо и ми, једино је
могућна у сценском облику. За роман, нема око Шће-
пана довољно епизодног материала, или га историја
није побележила, ако га је било. За еп, или драмски еп
— оно што је Његош начинио од случаја Шћепана
малог — нема херојске висине, баш нигде је нема, ни
у Шћепану, ни у његовој околини, у Црногорцима.
Главни јунак је варалица, а Црногорци су заведени и
обманути. Ни последњи, једини озбиљан момент целог
,,збитија“, Шћепанова смрт, нема херојско обележје.
Насилна смрт Шћепанова није покајно самоубиство, и
није убиство које би осветило преварене Црногорце, него
је злочин плаћеног Грка за рачун једне стране државе ко-
јој је додијало питати се, и питати: о чему се управо
ради у тој Црној Гори која је сада на разне своје опа-
сне манифестације додала још и једнога цара. Остаје
дакле сценска обрада, позоришни комад. Али који њен
облик, да ли комедија или карактеролошка драма, то је
још увек отворено питање. Суштина случаја свакако се
своди на психолошке односе. Али ако нам тадашња са-
временост није оставила о тим однооима јасне доказе,
задатак је уметничке моћи обрађивача да се реши за
праве драмске односе, или за стилизовану театралну

игру односа.

Шћепан мали обрађен је досада трипута. Његош
је остао при своме начину, при хибридној форми епско-
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драмске поеме. Стјепан Митров Љубиша дао је лето-
писну приповетку. Ђура Димовић, најзад, израдио је
комедију. Димовић је размишљао о везивању психоло-
гије црногорских карактера са психологијом једног пу-
столова без карактера. И схватио је везивање тако да
се оно догодило по сухој дрскости, лудости, и сујети, ј
некако крто и шарлатански, без меса и перја, и да се из
тога могло родити само нешто комедиантско, и да је
стога и његов задатак написати комедију.

Задатак писца који ту епизоду из историје Црне
Горе уметнички обрађује, нама изгледа врло сложен.
Мање због Шћепана, више због Црногораца. Личност
Шћепанова лежи у некој мутној међуобласти. Није ја-
сна ни одлучна ни кад -делује позитивно, ни кад де-
лује негативно; а за веће чудо, ипак је била јаснија и
одлучнија кад је лажни цар Шћепан деловао позитивно,
као вешт управљач земљом и људима. Драма, коме-
дија, то је пре свега карактеролошка обрада главног
јунака. А Шћепан није доследан ни правилан. Воља ње-
гова не делује карактеристичном унутрашњом енерги-
јом. Он никада није сабијен и стегнут карактер, било
у смислу архитектонском, било у смислу психолошком.
Није варалица великог стила, храбра природа која свим
силама из себе подржава варку и илузију, и воли варку
више и од живота. Шћепан је варалица малог стила,
више паразитна једна форма карактера, човек који по-
стаје активан, и улази у неки став, само у вези са по-
десном околином и подесним моментом, само кад се
упије у нечији менталитет и храни нечијом судбином.

Такав Шћепан, авантурист без к-орена и без јасног
живота, постаће наједаред господар Црне Горе, Цар
Шћепан мали. Кроз које спољашње околности? и -ко-
јим унутрашњим процесом? У Котору, у једном трг-о-
вачком контоару, Црногорци запажају да млад човек,
који се ту затекао, личи на неку о зид обешену слику
покојног руског цара; и, доста извештачено-, и као
преко колена пребијено, измишљају легенду да руски
цар није мртав, јер је, ето, жив, да блуди по свету, и
прилика је да у братској Црној Гори склони главу.
Психолошки пак, таква чињеница — ако и не баш до-
словно та к-онтоарска чињеница — могућна је била само
зато што је Црногорцима онога доба увек требала, или
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пријала, нека руска утеха, парада, или одликовање,.
неки доказ да Црна Гора и Русија значе једно. Од тога

првог тренутка заплета у комедији, па даље и даље у

комедији Димовићевој, пажљив посматрач ствари уве-

рава се да и самообмана и обмана стално и много више

падају на рачун црногорске психе, него на рачун аван-

туристе Стевана Рајчевића. Стеван, као рођени аванту-

рист и бескућник, наравно да клизи у авантуру. Али

он, и по кукавичкој својој природи, и по разуму, јед-

нако брани отступницу, убацује у ону црногорску га-

ламу јасну реч: да је све то само шала. Еластичнији од
Црногораца, Стеван игра на жици, окушава оно што би

га могло извући из новчаних и других неприлика, али

ипак не би хтео да -падне у дефинитивни сплет лажи.

Црногорци, наивнији, крући, патетичнији, улећу стрмо-

главце у фантазију која им годи, заузимају став који

их чини важнима, не даду Шћепану више натраг, силом

га одвлаче у своја брда и на Цетиње.

Ову јаену драмску диспозицију, јасну поделу кри-

вице, није увидео ниједан од досадашњих обрађивача

тог историског случаја. Оно озбиљно у комедији, оно

што ће од играчке направити плачку, није респектовао

Нзегош, ни ЈБубиша, па ни Димовић. Далеко мање ко-

медиантског, далеко више драмског има у односукоји се

после наставља, тамо у Црној Гори, између Шћепана и

Црногораца. Тај је однос врло -сложен сплет од психо-

логије и аутоматизма, од рефлексних притисака из

једне фиктивне комбинације којој ниједна страна нема

више храбрости да преврне утробу. Шћепан, зато што

је кривац и кукавица; а Црногорци, можда такође због

осећања кривице, а свакако због слутње да се брукају.

Његош, зато што је радио поему, нашао је начина да

бруку озбиљно истакне, да јој даде свесног израза кроз

гнев, на пример, игумана Теодооија. Димовић избегава

да суочи Црногорце са срамотом, јер би то комад врло

осложило, комедија би се пољуљала.

Шћепан, варалица врло про-сечног стила; стално у

страху од оног што је предузео; у критичким момен-

тима храбар више индолентношћу него препреденошћу;

у основи можда и добар и употребљив човек — стара

се да заборави кривицу и варку. Он почиње радити
озбиљно, управљати земљом, и све то несебично, чисто
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на корист народа, са избегавањем цароких формално-
сти, као да му је најприснија жеља не царевати, него
заборавити темељно илузије и живети нормално. Ову
важну околност, међутим, знамо из историје, а не из
комада Димовићева. А баш та околност морала је
знатно развијати и мењати психологију на обадвеј
стране, на страни Шћепана и његове околине. Пи-
сац комедије, напротив, не развија аналитички ни
Шћепаново унутрашње стање, ни психу Црногораца.
Никад Шћепан не остаје сам са собом, да бисмо
бар наслутили има ли у њему човечних момената обра-
чунавања и кајања, свеених напора да поправи зло до-
брим; или је све, и позитивно и негативно, само петља-
вина варалице и паразитног типа. Исто тако до краја
немамо сцену где би два три главара, или висока све-
штена лица интимно и искрено просудили ситуацију, и
своја осећања и слутње. Црногорци излазе на сцену
само у јаким групама, а Шћепан упада међ њих у свој-
ству буфона. Гледалац је стално у недоумици: да ли се
ради о врсти полициског случаја, или о историји. И
тако из сцене у сцену. Гледаоци се ничим не упућују
да макар слуте како озбиљно расте силуета тог стално
комичног, усплахиреног, преплашеног или буфонски
дрског Шћепана. Најзад, могло би се и то и такво при-
мити да је писац комедије дао свега једно платно из
живота лажнога цара, једну комедију која траје од
јутра до вечера. Премда, и тако би се истакла оба Дон
Кихота, Шћепан и Црногорци, и проблем би се осло-
жио, и одговорност писца порасла. Међутим, комедија
нас води од которских дана до саме насилне смрти
Шћепанове.

Димовић је добро приступио своме послу. Осетио
је да онај паразитни агрегат — Шћепан на Црногор-
цима — није немогућан, али да је ипак доста неприро-
дан, и да треба да дође преко једне поередне ситуа-
ције, која ће, нормална, бар за почетак оправдати при-
ближење паразита оном организму са којим ће за неко
време моћи срасти. То је Котор. У Котору, Стеван Рај-
чевић спрема себи репутацију са мање више позитив-
ним особинама: интелигенцијом, речитошћу, веселошћу,
пријатном спољашњошћу и лепим понашањем. Млад
човек, он свој глас шири нарочито међу девојкама, ко-
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кетује, или се баш и воли са једном од најугледнијих

међу њима, преко које ће доћи у везу с богатим котор-

«ским трговцем, њеним оцем, а е помоћу овога извући

се из неколико неприлика, и у његову контоару упо-

знати се с Црногорцима, и скоро се верити са богатом

Которанком. Три прве сцене комедије најбоље су, нај-

логичније, добро нађена полазна тачка за даље случај-

ности и заплете. После тога успон драмски слаби, јер

психолошка база постаје диференциална. Аутор није у

себи решио, и затим то и показао: ко је по психи сво-

јој више прионуо обмани, Шћепан или Црногорци. А

ако су обе стране, онда, из каквих побуда је Црногор-

цима баш тада требао царски сан и бајка, и из којих се

побуда, нагоцских или прорачунатих, бацио у царску

авантуру Шћепан. Зато су после, током комада, једнако

нејасни, или диференциални, сви заплети који су до-

вели до фаталности да се сасвим друкчијим бригама

притиснути Црногорци некако флуидом споразумевају

са Шћепаном о потреби обмане, о извештаченом о«ду-

шевљењу за неки магловит идеал, о потреби једне пси-

хозе и одржавању те психозе. Почасна стража стоји

пред одајом Шћепановом; на подворење му долазе пећ-

ски патријарх и горди провидур, граф Орсат, а Шће-

пан или спава, или се појављује у поцепаним пантало-

нама, и све је комедија, и то провидна комедија. Али

Црногорци не пуцају у лаж и бруку! Или им годи па-

рада и илузија до замућења свести, или карактер пра-

вих јунака не уме да организује отпор и освету у јед-

ној такорећи салонски, а сигурно буфонски започетој

комедији.

Што даље, Димовић «све више. води развој дога-

ђаја онако како је ишао код Његоша, то јест развој

недовољно драмски. Карактер Шћепанов, какав такав,

ке развија се, не демонструје се пред нама. А из вечите

групе Црногораца никако да се издвоји репрезентант

психе, јасан лик народа према цару. Исто онако по-

грешно као и код Његоша, ситуација се једнако даје у

руке, и на тобожњи претрес, групама, мање или више

парадно и пригодно окупљеним, где нико није потпуно

слободан ни искрен. Стављају тобоже нож у идентитет

Шћепанов, а одмах затим се мире и љубе с њим. Због
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тога комад не може да дође до врхунца заплета, то јесг

до онога што је битно драмско и сценско. Не јавља се
момент када би се варалица, варка и преварени најзад

фатално сплели у један чвор, када би се истински драм-
ски истакло да је цар и сва његова околина узајамни

шпијун и узајамни слуга. Велика је Његошева сенкај
д Његош није био драмски конструктор, и није умео на-

чинити драму. А Димовић, или такође није умео, или

није хтео оно што Његош није умео, или није смео.
Његош је боље прошао, јер је материал претворио у

поему, у поезију. А Димовић се решио, по невољи или

убеђењу, за чисту комедију. Тешко је од историје пра-
вити историској истини неодговорну комедију! Нико

није, па ни Шћепан није владао земљом без иједне вр-
лине, и то се не може прећутати у комаду који се по-

служио историским чињеницама. Политичко убиство од
ножа једне државе, не сустиже чисту будалу и комеди-

јаша. Његош је осећао одговорност, и признао Шће-
пану озбиљан утицај на људе, и моћ управљања, и мет-

нуо му у уста у неколико маха мудре и дубоке речи.

Димовић, из комедије, то није могао.

Зато што је напустио чврсто тле историје и пси-

хологије, Димовић је мешао технике лаке комедије и

позоришног комада. Сваки час, без икаква оправдања,

мења Шћепан односе своје према људима и женама. И

нико други око Шћепана није доследан ни сам собом,

ни у претварању ни у стварности, ни у инстинкту ни у

улози. До краја се не види јасно шта је било са одно-

сом Шћепана према двема женама. До краја се не са-

зна шта је ко мислио о Шћепану, и, што је важније,

шта је хтео од Шћепана. А ако је све од реда било лаж,

безосећајност, шепртљење, или плитак занос под чи-

нима једног самозванца, тешко онда психи црногор-

ског народа! Онда у тој комедији има тежак памфлет-

ски део! У случају Шћепана малог реч је о заблуди и

грешци једног намученог и јуначког света, и уметничка

обрада те заблуде мора постићи истину, мора јасније

истаћи како су се варали. Или тако што су увек чезнули

за патетиком, за политичким и националним сатисфак-

цијама. Или и из других разлога. Али онда све треба
почети испочетка. Онда је у обради Шћепана малог



110

психа црногорског народа и носилац заплета и главни
јунак, а Шћепан само изазивач. По нашем мишљењу,
тим би путем морала ићи нова и правилна обрада слу-
чаја. Црногорци онога доба били су сви авантуристи,
разних типова и мање или више идеални авантуристи,
али готови да у авантури поживе. Они су били освет-
ници и хероји, али и пљачкаши и препечени препреде-
њаци и убице. Био је то сој брђана који је знао за два
сасвим супротна закона: сурови потез нагона, или мо-
рално чистунство. Ако је гладан, Црногорац краде
туђу овцу; али гине за лепу илузију, за сабљу, за пе-
сму која ће му име сачувати. Црногорци онога доба
беху људи који су главу давали за истину, али истовре-
мено волели обману. На такву биолошку и психолошку
основицу пао је Шћепан, и он авантурист, наравно дру-
гог кова и формуле, премда и он сложене формуле.
Шћепан није био само протува која тражи туђ чанак;
није био демонска- природа којој треба власт; није био
злочинац који вара са нагоном упропашћења нечијег.
Морао је бити хистерична авантуристичка природа, чо-
век који у моменту без скрупула остварује оно што га
занесе, али после напушта, или прекрива неправилности,
и има потребу нормалног човека да се одужи тамо где
је увредио и понизио.

Око Шћепана малог треба раширити проблемати-
ку. У Шћепану је било и човечанске трагике. Он је жи-
вео на мукама двоструке егзистенције: под лажним
именом, и у лажном положају, он је водио добар ре-
форматорски рад међу Црногорцима, и нарочито је
успевао у сузбијању лажних исказа, превара и крађа.
Убијен, он је до краја испаштао за кривицу. Смрт као
освета и казна, то је и на сцени прст божји, знак праве
драме, нешто до чега се не долази кроз чисту комедију.
Само са проширеном проблематиком може се случај
Шћепанов обрађивати у целини, до смрти његове.
Главни недостатак Димовићева комада је дакле ствар
унутрашње конструкције, управо ствар постављања.
Или карактеролошки позоришни комад; или комедија
лаког стила, али онда без смрти, а нарочито без уби-
ства на сцени. Гледаоци комада тотално се збуне у рас-
положењу и у интелигенцији. Зада им се одједаред вр-
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ста бола, нагло се откину од шале и комике. Појави се

у н>има потреба да нешто почне изнова, да дође нека
ревизија или бар дискусија. Није ту убијен варалица
од преварених; него је човек, кроз чији рад се Црна
Гора учинила опасном суседној држави, пао и као ре- ^

презентант те земље, и пао за њу.

Једном речју, проблем самозванца особите врсте
какав је био Шћепан, и међу особитим светом какви су
били класични Црногорци, није нимало лак проблем.
Он ни са овом новом обрадом није добио решење. Још
није савладан ни случај као унутрашњи процес, ни ма-

териал као спољашње заплетање и ликвидирање.



ЈЕДАН НОРДИЈСНИ ПРОФИЛ

Аугуст Стриндберг

Грчка је митологија саадана великим делом од

лепоте и животне веселости и храбрости. Таква, она је

инспирисала у старој Грчкој једну пластику какве

можда неће више бити. А та митологија и пластика ин-

спирисале су заједно старе грчке песнике и трагичаре.

На супротној страни Европе, нордијска митологија

није изазвала пластику, и није ушла и не улази у пое-

зију нордијских песника. Та је митологија сам ужас и

сама негација лепих облика. Рихард Вагнер, за своју

Тетралогију, правио је избор међу нордијоким бого-

вима, и писао је сам поезију о животу, мисли и речи

тих богова. Понекад, рекао би познавалац северних ли-

тература, богови Севера се свете над уметничким ства-

раоцима зато што их и сувише заборављају. Понеки ге-

ниј Севера, као уклет, не може да даде у свом делу другу

пластику живота и духа до ужасну, мучну, велику по стра-

хотама и неумољивостима. Такав је гениј Ибсен у Нор-

вешкој, и Стриндберг у Шведској. Њихова пластика у

поезији често потсети на оно нордијско божанство које

је имало срце пуно оштрих зуба.

Стриндберга нико не воли. Аутор који је написао

целу библиотеку књига, романа, новела историјских и

модерних, драма историјских и друштвених, научних

расправа, најзад још пет опсежних свезака повести и

исповести свога властитог живота; аутор који ништа на

свету није заборавио обрадити; који је свачију муку

или описао или пропатио, тај аутор није успео задо-

бити ни општу љубав свију, ни нарочиту љубав поједи-

наца. Стриндберг није писац ни младих ни старих, ни
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срећних ни несрећних, ни мушких ни женских. Позна-

јемо га, читали смо га, друговали смо с њим понекад

баш братски, или га прстом показивали као великог

учитеља, али слабо наводимо његове текстове, слику
тегову не држимо на столу, мило нам је што му је лепа,

кућа тако далеко.. . Зашто? питамо некога, или питамо *
сами себе. И одмах, мало јетко одговарамо истом

речју: зашто? Хја, кад је неком дато од Бога да уме као

лав рикати, онда га не волимо чути да као мангуп

псује. Кад је неко велики сенсуалац, онда нека не тражи

ни од кога весталство. Кад неко има стваралачку глад

и стваралачку моћ највећих, онда тај нека не бележи,

као древни калуђери, само куге, војне и пропаети. Кад

је неко добио од Бога и силан мозак и силно срце, нека

онда зна, или научи, како се живи у две разне ћелије,

као што је живео, на пример, Паскал, и нека не препада

срце главом.

Ваља признати истину: Стриндберг се необично

лако чита, јер је уметник; Стриндберга је лако разу-

мети, јер говори истину; али је тешко волети тога су-

ровог естету и судију, тога човека који је од јутра до

мрака у афекту живео и тако и писао. Главни став ана-

лизе над Стриндбергом гласио би: одвише несрећан у

животу и у мисли својој, он је механизовао проблеме и

катастрофе у књижевности својој. Стриндберг дигне

палицу диригента, сваки демон заседне пред свој точак

или своје дугме, црна работа отпочне у одређено време

и сложно, машина неваљалства и коби ради и бруји са

толико и толико од Стриндберга предвиђених коњских

снага. Ако ће се работа свршити са трагедијом, траге-

дија, мора бити тешка. Ако ће бити стида и срама, биће

их у мерама нечовечним, немилосрдним, свирепим. Ако

ће се Стриндберг одупрети хумором, хумор ће бити

црни хумор. О том хумору су додуше писали и антички

писци, али не би ти стари писци могли волети Стринд-

берга ни на тој тачки. Стриндберг црни хуморист, или

сатиричар, није у овом божјем свету видео једну мрву
хлеба која би била поштена.

Стриндберг је имао идеја, али није имао идеала.

Он је знао ствари и односе ствари, он није веровао ни

стварима ни односима. Он мирно прикаже, па и до-

каже ствар, и онда скочи да је са стотину аргумената

8
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раздере. Наравно, раздире том приликом увек и себе.
Он испише високу поезију, и онда узме да је шиба
стварношћу. Бог је дао Стриндбергу машту бога или
демона, али свакако машту, а Стриндберг је пола века
и књижевности своје просиктао око голих нагих ствар-

ности. Живот Стриндбергов, живот „сина слушкињи-
ног“, од самога почетка је био пун „стварности“, па је
Стриндберга уметника зато и мамила и дражила ствар-
ност, и он је морао и желео да буде писац и песник
стварности. Стварност, за Стриндберга, значила је увек
неку кобну неумитност. Протагонисти његових романа

и прича, личности или неки закони живота и света, не-

миновно су од првога трена криви, или оминозни. Ако
и нису, морају бити! Стриндберг коби! У трагици и у
комици, Стриндберг остварује пластику негативних, од-

вратних, па и грозних чињеница, и остварује је руком
без милости, и ставља у један свет без милости. Ми би-
смо још казали и у свет без лепоте, без оне велике ле-

поте која увек сија, која је сунце на земљи.

У аутобиографском роману Син једне слушкиње

Стриндберг је прилично објаснио како је и зашто до-

шло до тога да он постане, напоредо, велики писац, и

велики мајстор презирања, гађења и мржње. Геометриј-

ско место свих његових мржњи била је жена, „про-

стачко биће“ у основи основе, како је тврдио Стринд-

берг. Још прецизније речено: жена је била геометриј-

ско место свих Стриндбергових гњевова. Мржња и
гњев нису благотворне снаге, али су снаге. Мржња

отвара очи, а гњев има велики речник. Има приличан

број знатних стваралаца и мислилаца који су кроз

мржњу и самомржњу постали велики познаваоци чо-

века уопште и себе напосе. Гњевни презир свега ни-

ског, подлог и лажног чинио је од тих људи песимисте

особите врсте, песимисте напраситог суда и преког суда.
Кратак процес, најтежа казна. Гениални типови тих

презирача (Шопенхауер, Свифт) презирали су не само
све животне услове људских бића, него и законе васе-

лене. При чему је Шопенхауер, обдарен уметничким

стилом, умео понекад бити и лирично суморан, док је у
Свифту кувао делиричан презир и мржња. Стриндберг

је више сличан Свифту него Шопенхауеру.
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Манијачки неуморно и са сликама ужасних про-

порција доказивао је Стриндберг да се лаж и истина
непрестано сливају једна у другу. Сва динамика жи-
вота: воља човекова за моћју и надмоћју, воља чове-

кова за вредношћу, гоне човека да се претвара и да .

лаже. При чему се мушко ипак бори са лажју у себи, '

жена никада. .Лаж је дакле принцип живота лре него

што је порок живота! Прегањајући се са лажју, подло-

шћу и простаклуком више као бунтовник него као ми-
слилац и посматрач, Стриндберг је донекле разбијао

конвенционалну форму романа и новеле, али је наро-

чито вређао и унижавао суштину трагедије. Изгонио је

из ње меланхолију и елешчност, а оставио јој само су-

ровост, често одвратност. Суров, врло суров је био

Стриндберг. Мање суров само од Свифта. Више суров

него Шопенхауер и него Ниче. Шопенхауера је спаса-

вао артизам, Ничеа велика поезија у духу и у машти.

А Стриндберг, и артист и поет, падао је у делириум

гњева зато што није био довољно поседник унутра-

шњег живота. Моћан унутрашњи живот, то је и скупо

наелеђе и мучна тековина. Стриндберг је напољу тра-

жио чега напољу нема. А кад је имао срећу да нађе

што тражи, није то уносио у унутрашњи живот, него

се тим служио као оружјем. Он је истину тражио, да би

се њоме светио! Може ли то чинити песник? И коме се

највише светио? Жени. Може ли то радити филозоф!...

Али пошто смо ово изрекли, тргнемо се. Како да није

песник човек који је написао толике недостижно лепе

странице о мору, о бродовима, о ноћи и о звездама, о

Богу, о камењу, о сиротама, о чудима еволуције духа!

Како да није и песник и мислилац човек који је напи-

сао ванредну историјску драму Ерик XIV, врсту швед-

ског Хамлета! И како да није песник писац чије једело

препуно снова! Додуше, махом разбијених снова онога

који одвише жури да види и зна све варке и илузије.

На Стриндбергу је лежала, поред благослова, и божја

клетва, можда освета старог нордијског бога: Стринд-

берг је имао на срцу зубе, и волео је да уједа. Истина,

и његови уједи су често били само снови, али су и ти
снови имали зубе.

Негде у себи, да ли у страсти или у интелекту,
Стриндберг је морао носити идеал жене. А како је био

8*
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и врло страстан, и врло детињаст љубавник, он је по-
некад ричући, понекад плачући тражио да тај идеал
домаши руком, или се с њиме венча. Наравно, што год
је привенчао или привезао уза се, то није био идеал.
Наступа раскид, бол искуства, интелектуални обрачун,
сатаноки гачно знање чиме све жена отступа од идеала.

Затим се поново фантазира да рај на земљи мора бити у
жени; а кад није, Стриндберг с највећом мржњом и с

научничким речником насрће на чулну и сенсуалну жену.
Од двеју венчаних Стриндбергових жена, прва је била
глумица, а друга чиста интелектуалка. Ловио је дакле
несрећни човек по граничним областима. Две жене, два
мучења. Љубавница је Стриндберг имао читаву серију,
али, изгледа, све из реда „простачког“. Стриндберг је
летео у искуства са слободама изузетног човека. Али
као што је често случај са великим људма у малим на-
родима, традиција га није упућивала да разликује из-
међу: живети и научити живети. Ако оно што човеку

даје слободе не доноси истовремено и владање над со-

бом, прете опасности и пропасти.

Наравно, у мирним моментима је Стриндберг знао

да тамо где нема идеалних жена, да у том свету нема

ни идеалних мушкараца. И извео је закључак: да је чо-
век, ма ко он био, само слуга инстинката, и да је живот,

ма какав био, само дивљаштво. Али чим наиђе на човека

који је жена, Стриндберг губи владање над собом, на-

срће на жену безмало физички, и бори се с њом као еа

опасном дивљом зверком. По романима и причама својим

причао је Стриндберг, раздражено, властита своја стра-

дања кроз љубав и крај жена. А драму брака је писао с

помоћу научне библиотеке, с архивом криминалног суда,

и с помоћу лабораторијских инструмената. Ево једне

сцене, отприлике. Улази жена, очарава лепотом, гово-

ром, држањем. Међутим, тако не може остати, ако и

може бити. Стриндберг види лаж. Ено, на доњој ви-

лици њеној открива се један плус ширине или дужине,

и с вилицом заједно лепотица прелази у категорију

неких савремених или изумрлих животиња. Наилази за-

тим облигатни скандинавски кандидат теологије, или

асистент правник, или, код Стриндберга, кочијаш, ла-

кеј, или веслар, Стриндберг седа за бусију, перо је ту,
у госпођици и кочијашу крећу се слепи инстинкти по ме-
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ханизованом детерминизму, и тако започиње роман Ма-

рије, или госпођице Јулије. Границе и сустајања нема.
Ако је жена беба од две године, она има „рибје очи и

мачје «оге“. Ако је жена матрона, она учи ћерку и ве-

реника да се узму и онда разиђу. Ако је жена Офелија,
Стриндберг ће јој наћи расне и индивидуалне податке
по мерама код лифераната чарапа и мидера. Ако је

жена умрла, наћи ће ипак све што хоће у магацину за

прављење мртвачких сандука. Стриндберг уходи, он
гони, он се свети, он кињи и срамоти. Није тај рођени

уметник и научио бити уметник.

Стриндберг је имао опсесија, нарочито једну оп-

сесију. Он је, како сам каже, „живео много раздвојен

и усамљен”. Као његов аскет Борг, живео је затворен

у један кристал, у један хексаедер, и ту је са интелек-
том који задивљује, и са маштом која плаши, писао и

писао прилично једно те једно: себе и жену. Он је жи-

вео живот у животу, али је рачуне о животу сводио из

хексаедра. Постао је мрзац, мизантроп, али и мизаутик,

самомрзац. На своју самомржњу био је Стриндберг по-

носит; и одмах је додавао да нема ни једне жене која

би себе мрзила. Један разлог више да је он мрзи, са

презирањем. То раде и тако поступају и сви Стринд-

бергови јунаци. Читалац понекад отури од себе књигу.

Али Стриндберг, који све на свету зна, зна унапред да

ћете ви бацити његову књигу, и пожури да рикне и

удари на све стране и по свему још пре но што ви

отурите лектиру. Сатира пљушти по свему, па и по чи-

таоцу. Тешка батина удара нагло, брзином асоциација

једног даровитог огорчењака, по држави, по Христу,

по Британској енциклопедији, по бети у сазвежђу Хер-

кула; промаши понекад ипак жену. Зато, вели Стринд-

берг, што је жена ситна као мушица.

У реду других, и Стриндберг је један који је знао

шта је то пакао. Али он није знао, уосталом нису ни

многи други, није знао, као Достојевски, да се и у па-

клу може живети врло достојанствен живот. Стринд-

берг је у свом паклу живео ситан живот. Подозревао и

уједао себе и друге, али пре и после свега жену: жена

нема свеснога ја; услов љубави је да човек не каже ко

је жена; мајка је само спона између једног свесног и јед-

ког несвесног живота. И још читава пропаст чињеница
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које су заиста ниског порекла, и које се никојом ката-
строфом не могу дићи навише. Међу те чињенице је

упорно стављао сексуални нагон и његову друштвену

форму: брак и размножавање. С прстом на спиритуснох

лампи, с оком на реторти, пише Стриндберг лов и борбу

између мужјака и женке од првог сусретаклица. У драми

Пјаност, јунак и јунакиња констатују: „толико је већ

блата, да је брак на реду“. Али процес између мужјака

и женке иде и после брака даље, до стрви живота ... Је-

дино је скандинвска литература (Киркегор, Стринд-

берг) примила из грчке митологије бизарну идеју: да

би добро било кад би мушкарац понекад могао претво-

рити жену у мушкарца.

Две опсесије Стриндбергове: лаж, жена; или жена-

лаж. Јер безмало све лажи произилазе из жен-ских сла-

бости. А истине, оне су на крају крајева „мушке исти-

не“. Дакако, има ипак и мушких лажи. Крвавим нок-

тима претражује Стриндберг позитивне и негативне еле-

менте, и деси се да на дну позитивног елемента чучи —

мушка лаж. Стриндберг се не збуњује много: он ту му-

шку лаж стави на пробу, проведе кроз анализу, и нађе

тачку у којој та лаж увире опет у жену. Две опсесије

своде се на једну. Отуда су схеме Стриндбергових

драма и романа релативно уске, а грађа доста једно-

лика. Достојевоки је ишао у борбу против неба, земље

и човечанства; а Стриндберг окреће своју батерију

племенитих и лековитих отрова против жене и лажи,

против жене и лакеја и кочијаша... Једна моћна

уметност, и, што ваљда никада није било, једна ниска:

уметност!... Уметности су, редом, веровале у врлине,.

разум, страсти и нагоне. Стриндбергова уметност је до

краја веровала у неваљалство. Па ипак, Стриндберг је

био мученик, он је, тако да кажемо, и уметност своју

жртвовао у чудној борби да удари жиг неваљалства на

биће које је ипак највише волео. Стриндберг је дубоко.

трагичан. Његов дух је велик и бедан.



ЈЕДАН ЗНАЧАЈАН ДУХОВНИ ЛИН

ВОЈВОДИНЕ

Милан Коњовић је сликар јаке маште, а дух његов

мучи проблематика не само сликарска. Београдски Умет-
нички павиљон давно није био тако смео и врео; тако

млад, сит и поносит; тако поетски запаљен од боја које

и пламте и трубе; тако духован са оним астрално зе-

леним или сиво помрклим празним улицама бачког села

и паланке. Коњовић није само сликар уметник, него и

сликар дух. Јасно је сада, са колективном изложбом, да

Коњовић није прегао да даде само живот и слику свога

родног краја, него је у најлепшем напору да даде дух

свога завичаја, духовни лик Војводине. А како је скроз

сликарски чувствен, Коњовић не чини то по некој ин-

телектуалној амбицији, него ради из основног настро-

јења свога, из једног моћног сликарског односа из-

међу себе и завичаја. Посматрач изложбе прво мисли

да се много радује бујним, зрелим бојама, и завирује

у занимљив маз четкице који није ни ткиво ни зрневље,

него је нагло слеђена кристална плочица. Затим, по-

сматрач осећа да се полако опија, и годи му то, и све

више завлачи главу — баш као што се главе неких Ко-

њовићевих портрета и фигура с уживањем заваљују у

шарене јастуке атмосфере и позадине — завлачи главу

у шарене танке парице којих је пуна изложбена дво-

рана, завлачи се у бојени пир и ватромет једног малог

света који је сав од чари колорита и визијских прео-

бражења.

Један коренит уметник истерао је сав тај не-

уморни колорит из своје родне Бачке, оне црне, равне,
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једнолике, породиљски опружене земље, на којој до-

душе има и неки шкрипутав ђерам, и који ред шупљих,

сухорастих врба, и понеки црвен коњ, црвен зато што

је риђ између сомотске земље и зајапуреног сунца што

бестрага далеко има да путује од истока до запада над

бачком пучином —• али којег коња и који ђерам и врбу

Милан Коњовић не слика. Јер не слика садржај ни

естетски ни литерарни, не слика панораму свога зави-

чаја, него чисто духовни и чисто сликарски лик тог за-

Бичаја. Истерао је Коњовић сав онај неуморни коло-

рит из своје земље начином и кротким и силовитим, и

љубављу и бичем, како се и мора поступати кад неко

из жарко вољеног медиума, из жене или из родне

груде, хоће да измами крв и душу, погану и лепу

страст, благослов и уклетост, проблем светлости и про-

блем таме. Мрзи се и воли се оно што се до дна зна, и

лудо и ланцима приковано љуби. Римски песник Катул

испевао је у стиховима својој љубавници оно што је

Коњовић наеликао своме завичају: Осћ е1 ашо; циаге

М Гааат. . . пезсјо, зеб Кеп зепКо е(: ехсгисЈог.

И проблем светлости и проблем таме. Ту смо. И

светлост и мрак има у себи све што је на овом свету

снажно, лепо, творачко, племенито, вредно да живи и

само собом и у изразу уметноети. Ко не види мрачну

сенку, не види ни светлост. Ко зна само светлог и „жи-

знерадосног“ Гетеа, а не зна таме и мрклине тога лута-

лачког и искињеног духа, тај не зна Гетеа. Ко зна само

сунчану и раскошну Италију, а не зна црне сенке људ-

ских грозота и природног маћехинства у тој најлуксуз-

нијој култури Европе, тај не зна Италију. Ко прича о

светлим моћима свога талента, а не прича о мрачним

немоћима свога талента, тај нема талента. Ко зна Вој-

водину дебелу и трому, идилично припросту, слаткасто

и рашћаскано докону, а не зна страсти и подмукле

храбрости Банаћана; не зна помамно частољубље Сре-

маца; не зна дуготрајне и често неизлечиве растроје-

ности и меланхоличне мргодности Бачвана; не зна ве-

чите вандрокашке немире и сеобе свих Војвођана; не

зна црна испарења мртвих канала и разбљечкане ри-

тине војвођанске, тај не зна Војводину. Ко зна само

оно што је Ђура Јакшић стварно био, а не зна шта је

тај пусти банатски карактер у тами својој сам дотукао
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и сахранио, тај нека не говори о Ђури Јакшићу, нека

му не смањује имање. Ко кука над србијанским мини-

стрима и среским старешинама као прогонитељима

Ђуриним, а не види типично војвођанско еамомучење

жроз несталожену и напраситу природу војвођанскоо
вишег типа, тај не зна ни Ђуру Јакшића ни Војводину.'

Ко познаје ону Војводину што не зна српски језик, а

не познаје језик Даничића, Змаја и Ј1. Костића, тај не

зна довољно. Ко зна живот благоразумног и благона-

храњеног светског путника Доситеја, а не зна смркнути

живот помутљивог Захарије Орфелина, тај не зна суд-

бине војвођанске. Ко не зна халовито олујно небо вој-

вођанско са океаном облака, тај не разуме поезију

страхобног сујеверја у оног света, и не зна војвођан-

ског сељака. Ко нема обичај да уз патриотску поезију

Ђуре Јакшића, као другу половину, стави мирну, тра-

гично поштену патриотску поезију Вељка Петровића,

борбену песму духа и духовног стида, тај не зна да је

и Војводина дала класично пун круг патриотске песме,

и тај не зна ни Вељка Петровића ни Војводину. Ко не

зна шта је демон у Милошу Црњанском, не осећа у ње-

гову делу силовит ритам без станка, не чује крик сатире

која пенуша кроз сузе, тај не зна ко је Црњански и

каква је све Војводина. Црњански је донео израз и

идеју: „пером у срце“, на чему би му, да су пером и

мастилом писали, позавидели и Марциал и Јувенал. Ко

зна углађеног и триумфалног Полита, а не зна узру-

јаног, љуто отпорног и отровног и најзад полуделог

Милетића, тај не зна мутна наслеђа оне Шајкашке за

коју се мисли да се само шајкама возила. Ко не зна —

уз лалинске шаљивости и карикатуре без жучи — не

зна и статистику самоубистава и убистава у Банату;

статистику грозних парница због увреде части и клевета

и неправди, и статистику нервозних у Бачкој; и стати-

стику по којој је Срем, кићени, ведри и васпитани Срем

дао најмање талената, тај не зна проблеме Војводине.

Ко зна три Србина сликара чије боје одјекују као је-

рихонске трубе, а не зна да је од њих тројице један

Босанац Бијелић, а друга двојица да су Петар Добро-

вић и Милан Коњовић, тај остаје дужан „пречанском“

свету.
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Дође ето сад је|Дан ликовни уметник, један песник

спектралних визија над једнобојном Бачком, да допуни

писце и мислиоце Војводине, и да буде и јачи од њих

тиме што вољно и упорно остаде на родноме тлу, и у

срцу светлих и мутних .проблема Војводине. Милана

Коњовића хране ти проблеми; он воли свој крај весело

и тужно; он мрзи и љуби оне плесниве сокаке, онај за-

мршено густи берићет који лежи на земљи и као злато

и као олово. У срцу Коњовићеву на почасном месту

стоји туга над тугом Војводине. Коњовић нам није на-

сликао Париз и Венецију и латинска мора, него је ис-

пунио изложбене просторије скоро искључиво родним

мотивима, који су, мотиви једне „досадне“ покрајине,

кроз његово сликарство наврели нови и многобројни,

опојно и очајно јаки и бојени, неслућено светли и не-

слућено тамни. Ето вам, господо, земља Бачка, и њен

лик на човеку и стварима, кроз лепоту и гримасу, кроз

берићет и закинутост, кроз светлост и таму. Ето вам

улица, подоста улица без гусака и гајдаша, без бир-

цуза и снаша, без деце и сунца, па и без месеца, ето вам

сокака начињених само од ситних кућица са прозорима

спуштеним до земље и блата, са оним загонетним рога-

тим троуглима на лицу и забату, кућица пуних буђавог

ћутања и сумрака, јер иза тих зидића има ваздан опште

људских и војвођан-ских немира. Разапињу се ту по-

знати војвођански темпераменти, пргави, увредљиви,

неусаветни, заједљиви; трују се ту енергије које не

могу да крену, да плану, да оду. Иза тих зидића мр-

годно ћуте, или бесне, задављене српске или локалне

поноситости; натрула господства; неутољиви равничар-

ски гњевови којима се људи сами расточавају, запар-

ложавају у јелу и пићу, у псовци и расипању, у горком

сећању -на прошли културни престиж, у богатству без

свести или у очајном аргатовању сиромашних међу

имућнима и нераднима. Ето вам, господо, велики вој-

вођански простор, и велика војвођанска празнина из-

међу њива и неба. Ето вам једно чудно, никада равно,

увек испроваљивано небо пуно испупчења и удубљења.

Ето вам галерије ти-пова: добро загледајте у лирске и

драмске деформације тих ликова, па ћете онда више

знати о светлом и тамном у Војводини. Ето вам богатих

њива, ето хлебна земља, и зато над њом политика хлеба.
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и јела, а у њој сустала култура и у храмовима духа по-

често отсуство духа.

Погледајте Коњовићево цвеће. То нису „мртве

природе", нису флиспапири и свилице и завенуте ле-
потице. То је меснато, живо посечено биље, то су драме

и судбине цвећа по вазама. То су карневали цвећа, ма1-
ске и сабласти цвећа, то су махните чежње за цвећем

којега у Војводини мало има и нема. Војводина има
пшенице и кукуруза и јечма; и балет пасуља тачкаша

и пасуља тркљанца и акробате хмеља; има „драча и

корова“, има прашине дубоке као гроб у којој умиру
клице и расаде. Цвећа има Бачка „прид“ кућом два три

лонца, и у пенџеру, и има сад цвеће које јој је Коњо-

вић дао, цвеће од грознице и ватре, из земље која је

жељна да буде башта и цветна ливада.

Погледајте Коњовићева житна поља, тај до не-

разазнавања струкова и класова згуснути род, тмасту

тежину што посрће, зарива се натраг у земљу. Погле-

дајте џунгле растиња без виткости и елеганције биљ-

них створења; погледајте суманути колектив берићета

у страшној снази и безимености, колектив који је само

жут, зрео, јестиван. Жута житна поља код Ван Гога, то

јецвеће, то је хлеб који цвета, златан и умилан, укусно

распоређен, насмејан према небу, мирну, плаву, насме-

јану. Жито Коњовићеве Бачке то је пуст хлебац, то је

страст хлеба, то је сладак разврат и тамна претња

имања и пресипања. Јер и добри хлеб има тамну страну!

Погледајте небеса војвођанска, ниска или висока, пуна

повампирено бојених и блудећих облака који су ре-

флекс и гримаса умора земљиног, умора од оборених

и набијених пластова који у олујно вече изгледају као

хекатомбе лешева на бојном пољу. Стрижу Бачвани ону

силовиту земљу као што се стриже међу колена стисну-

та овца! Код Ван Гота, поједини чемпреси изгледају

завитлани, луди, у замаху, трку и бегству — код Коњо-

вића је цела жетва завитланост, полуделост, бегство,

дионизијски пораз и падање.

Погледајте гола, и скоро гола женска тела са ђер-

данима и без ђердана: од месарски топле и бесрамне

пути; преко оних мирних груди у патријархалном де-

колету плаве госпође; до платинасто хладне, црнкасто

сребрнасте коже, под којом спава само проблем тела.
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Колорит тих актова сам собом је студија за прецизну

идеју о сликарском чувству Коњовићеву. Погледајте,

најзад, велики пано сликаног стакла. До стакла, до

чудно редуциране концепције и технике одвело је Ко-

њовића поозбиљавање ранијих његових бруталности у

интенситету чистих боја, у гримасама ликова и поза, у

демонстративно довршеним цртежним контурама, у,

тако да кажемо, физичком и мускулозном руковању

четкицама. Коњовић је желео да се ублажи. Ублажавао

га је колорит Француза Руо-а, на стаклу. То је добра

школа, то сликано стакло са крупним површинама, уз

сарадњу сунца које ломи бојене површине у тонове ти-

траве скале ужареног и погашеног.

Милан Коњовић стоји у служби сложеног задатка,

одлучно, упорно. Уметник који је и дух. Сликарско чув-

ство Коњовићево и дух његов истичу оригиналност. Са

својом изложбом има Коњовић уепех у смислу истра-

живачке службе на духовном лику свога завичаја.

Успео је у чему се при „илустрацији“ једног краја и

његове душе ретко успева: да прескочи сваку литера-

туру, да не даје Војводину у сценама, него да је да у

апстрактној реалности, еа светлим и мрачним силама у

духу земље и човека.



ОПАТ БРЕМОН

Наравно, родом Провансалац. Иначе не би било
могућно да у једну кожу стане све оно што чини абе

Бремона: смиреност и смелост; свештенички чин и све-
товни рад; смисао за мистичко и за профано у поезији;
ћутање и прштав темперамент који говори без интер-
пункције или са оним знацима интерпункције којима
се говорник или писац чуди, одушевљава, одриче, про-

тестује, не да, или напротив инсистира уз провансалски

речник и гестове. Видели смо абе Бремона на свечаном
једном скупу на Сорбони, којом приликом није имао да
говори, дакле је ћутао, сем што је понекад скупљао и

развлачио усне, или севнуо оком, или му је нешто про-

вијугало кроз цело тело, неки отпор према оном што се
каже тамо за катедром. Није више млад абе Бремон,

али није ни стар. Ваља рећи праву реч: матор је, ове-

штао, потрошили га рад и ватрена природа. А на слици

од пре десетак година само како је леп! Коштуњав ду-

гачак профил, чиста површина чела, углови уста какве

имају лепи људи, брада одужена, јака, тврда. Некада

језуит, па кидање. Затим мирски свештеник, па кидање.

Напослетку слободан дух са чисто духовном дисципли-

ном у великој љубави за науку и књижевност. Ено, иза

стакала на очима још и сада врела тамнина зеница, и

загрнут поглед гледања у себе. Католичка црква, увек
умешна форматорка живота својих питомаца, помогла

је том од олтара одмакнутом свештенику да кроз књи-

жевност прослави Бога, цркву, религиозна осећања и

молитву, најзад и себе лично, а собом опет цркву чији
је опат био и остао. Абе Бремон је у току свога жи-
вота био и професор литературе, „професор поезије",
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како он воли да каже; али је у ствари остао у себе по-

вучени мислилац и писац. А сада је једна од ретко за-

нимљивих личности културне Француске, прослављен

књижевник и члан Француске академије. И још: абе је

у низу оних чувених француских абе-а који су посебна

лоза у историји француског државног, друштвеног и

уметничког живота.

Абе Бремон живи у Паризу, у маленом стану при

врху високе куће у близини катедрале Нотр Дам, и

пише врло опсежно дело, Књижевну историју религио-

зног осећања у Француској. У свом говору у Академији

пак жарко је и храбро говорио о „чистој поезији“. Обе

те теме своде се на један проблем, један од најтежих у

области стваралаштва и надахнућа, на проблем ми-

стичке инспирације у два вида: инспирација у религио-

зном мистику, и инспирација у поету. У двема тавама

финих спиритуалних теразија омерава абе Бремон пе-

сника и мистика. Стари сликари волели су да сликају

такве теразије, и да о једну од тих тава обесе ђавола.

На теразијама абе Бремона нема ђавола. Абе Бремон

је дубоко учен, скроз модеран, ведар и човекољубив

анализатор и мистика и пееника. Али теразије су ништа

мање немирне, и често без јасног разлога немирне, а

мерилац, иако убеђен да зна на којој страни кад мора

бити претега, интересује се баш канда за тај немир.

Абе Бремон је уверен, он је то небројено пута казао

лепим речма и небројено пута пресекао ножем: да је

молитва највиша екстаза, једино потпуно сједињење са

реалношћу која инспирише. Али с друге стране, тај

исти абе Бремон живи и гине за поезију, за ту поезију

којој не допушта потпуно огрљавање и присвајање нај-

вишег, не признаје јој мистичку контемплацију. Абе

Бремон стоји и сам у процепу свога проблема. Он је сав

на страни мистичног ћутања, [мистик, на врхунцу ин-

спирације, ћути], и можда најлепши део његове Исто-

рије религиозног осећања јесте део о мистицима који

ћуте. Али, у њему је истовремено и чежња за поетским

изразом, смисао за реч и говор. Он сам често говори,

мора да говори кад би можда хтео да ћути. И тај го-

вор и израз, иако профани, понекада баш као да су ви-

соко поетски израз његова ћутања. Ето зашто не ми-

РУЈУ теразије у чијим тавама је, с једне стране мистик
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који у заносу ћути, а с друге песник који од заноса

говори.
Абе Бремон је постао члан Академије на основи

читавог низа дела, али нарочито на основи дела Књи-
жевна историја религиозног осећања у Француској, од

свршетка верских ратова до данас. То је велико научно <
дело у шест свезака, које ће се још наставити, у којем
се испитује суштина религиозног осећања као таквог,

и расправља о присуству и улози мистицизма у ствара-
лачком духу Француске. Даје нам се ту ред ванредних
психолошких портрета и анализа појединих личности
и њихових теорија, и доказује се да су у Француској

у стопу за најчистијим рационализмом ишле увек школе
разних спиритуалиста. Приказује нам се психолошки,
морални, естетички и научни значај мистичког удубљи-
вања мисли и осећаја човекових. То дело је врста оп-

ште књижевне историје, и уметничка историја, и у исти

мах и посебна историја религиозног елемента у фран-

цуској литератури, и уједно велика филозофска рас-
права о суштини највише могућне инспирације у чо-
веку. Из те расправе је изашло све оно специфично што
је абе Бремон, доцније, казао у својим књигама Чиста
поезија и Молитва и поезија, које ће нас књиге на овом

месту ближе интересовати. Основно гледиште абе Бре-

мона као психолога инспирисаних, ово је: да се у пое-

зију и молитву пофлзи кроз иста врата, и под .благосло-
вом једне исте милости. У поменутим двема књигама

проблем ће бити развијен поглавито с обзиром на пе-

сника, песников доживљај и песничко дело.

У јесен 1925-те, на свечаној седници Пет Акаде-

мија, прочитао је абе Бремон једну краћу расправу о
чистој поезији, и приредио том приликом извесно изне-

нађење сакупљеним члановима академицима, и узбунио
и повукао у дискусије часописе и дневну штампу, а
међу појединцима све врсте сталежа, од песника и кри-
тичара до математичара и архитекта. Оне изван зидова

Академије, поставком својом о чисто.м и нечистом еле-

менту у поезији. Оне унутра, недовољним респектом
за интелигибилност. Говорио је абе Бремон са необич-
ном храброшћу и полетом о крајњој ограничености ра-
ционалне анализе, кад се ради о уметничком делу. Ра-
зум је ставио иза осећајних моћи. Бранио је и славо-
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словио чисту поезију позивајући се на манифесте не

много академских песника, као што су Е. А. По, Бодлер,

Маларме. Енглеској лирици је посветио врло велико

одушевљење. Завршио је своје предавање једним не-

што малициозним текстом опет енглеског порекла,

уосталом врло лепом причом из Средњега века:

„Краљу,“ говори у она давна времена један члан

великог савета у Кенту, „дешава се, у зимску ноћ, кад

ти и твоје друштво седите за столовима, око велике

ватре, дешава се да залутали врабац улети међу вас

кроз неки отвор, прелети изнад стола, и излети с про-

тивне стране. За тренутак он се нашао у светлости и

топлоти, али пре него што је ушао, где је био? и кад је

излетео у ноћ и у буру, шта је с њим? Нико не зна.

Тако је и са човеком. Видимо га за време кратког ње-

гова живота, али одакле је дошао, и куда иде? Мисте-

риј . .. Ако би нам људи из Кента умели нешто о томе

рећи, вредно би било саслушати их.“ .. . Подвукао је

абе Бремон том причицом илузорност и ограниченост

свега што човек и његов разум докучују. Сви смо ми

они људи из Кента који не могу ништа рећи ни о врап-

цу. ни о човеку. То су и све Академије разума. Дотле и

дотле, а даље мистериј . . . То предавање, са низом нак-

надних објашњења уз полемику, чини књигу Чиста

поезија. А као подробнија расправа о односу песничког

и мистичког доживљаја, и о крајњој тенденцији пое-

зије, дошла је књига Молитва и поезија.

Писање абе Бремона је далеко од мирног, строгог

стила француске аргументативне прозе. Наравно, то не

значи да прози његовој недостаје дисциплина и јасноћа

ј излагању, и мера у илустровању, премда има места

где абе Бремон Провансалац постаје наративан усред

теорије, или дде темперамент његов пробије тамо где

стварно нема пролаза. То значи да абе Бремон не пише

чисто научничку прозу, него пише литературу. Он је

врло учен, али он ипак више зна интуицијом него ра-

зумом, и закључцима евојим се више радује као умет-

ник него као ерудит. Уме бити необуздан и кад кон-

струише и кад руши. Темперамент његов не еамо да се

осећа у књизи него се и види. Абе Бремон радо „упада“

не само у свој, него и у цитиран текст. Бива да усред

реченице забележи одобравање, неодобравање, одри-
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цање. Понекад као да тапше личности о којој је реч,

охрабрује је да каже више него што је казала, иако та
личност дав-но не говори. Дешава се да одједаред, то-

ком реченице, пређе у други језик, јер је садржина ,

фразе тако убедљивија. Абе Бремон говори грчки, ла- '<
тински, и неколико модерних језика, и углавном не пре-

зоди наводе, а поезију не преводи по начелу. Једном,

при цитирању одломка из Кијтсове поезије, он узви-
кује, наравно писмено и испод линије: ,,Не бих прево-
дио ни да ми је секира над главом." Ипак је његова

проза једна од карактеристично лепих француских

проза. Узвици, заграде, епиграматичке паузе, нису ди-

гресија у тексту, и нису афектација, само су спонтане

осећајне арабеске уз текст. Чини вам се често да вам

абе Бремон усмено говори, и да вас лично познаје.

Осећајан је скроз. До флуидмости осећајан: прелива се

у давну прошлост, у књигу своју, у читаоца свога. „Ло-

гика је утолико јача уколико и осећај иде с њом“,

тврди абе Бремон.

У књизи Чиста поезија аутор поставља проблем

од прилике овим речма: Раније се говорило да у песми

има идеја, слика, музике, и ово и оно, и има још нешто

неизрециво. А данас се каже да у песми има пре свега

нешто неизрециво, па онда све остало, иако у тесној

вези једно с другим. Јасно је намах да абе Бремон као

теоретичар поезије стаје на страну неизрецивог мистич-

ког елемента у поезији, и да ће бранити гледиште да се

чиста поезија не да дефинисати, и да је битна лепота

њена баш у ономе што се не да дефинисати. Особит

проблем и особит теоретичар. Проблем се од самог по-

четка објављује неприкучним, а теоретичар се одриче

теорије. Све оно о чему би се дало рационално расправ-

љати, абе Бремон је вргао у „нечисто“, и интересује

се тиме у другом реду. Све оно што се даје дефини-

сати, то је оно што је изашло из песникова рада и на-

пора, и то може бити поезија само онда и тако ако је

кроз то прошла чиста поезија. Идеје, речи, метафоре

које могу донети нов смисао, цео ментални план који

држи песму, све то треба да дође и мора доћи, али све

то излази из „површинских“ способноети песникових,

и све то није чиста поезија. Чиста поезија је једино у

9
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мистичној трансформативној моћи, што ће и у читаоцу
створити стање душе слично оном које је песника ста-
вило у стање песника. Само у том и ни у чем другом,
тврди абе Бремон. Потсећа нас то на речи једне Ки-
плингове личности: Тћезе аге 1ће риге ша§!с, Шезе аге

1ће с1еаг У18Јоп, Ше гез! 18 оп1у роеШу. Што би се, алу-

дирајући на абе Бремона, можда смело превести са:
поезија је чиста поезија, а оно остало је песма. После
чега човек поново осећа потребу да запита: у чему је

оно „чисто“? Абе Бремон, у немогућности да просто и

непосредно каже у чему је чисто, казује у чему је не-

чисто. „Нечисто је — о, нечистотом не реалном него

метафизичком — нечисто је у једној песми све што за-

нима наше површинеке активности; разум, машту, сен-

сибилност, све оно што је песник хтео да каже, и ствар-

но казао“. Пошто смо чули шта је нечисто: саопштење

идејне еадржине и језички израз који свако може по-

новити — шта остаје за чисто? покушава читалац абе

Бремона сам да каже. Остаје, као чисто, унутрашњи до-

живљај од мистичког додира са највишом реалношћу,

који се као такав не може исказати, и остаје, то не-

изрециво мистички прикривено у реченоме. А како ће

читалац поезије да прими „чисто“? Како друкчије него

интуицијом, онако како се то чисто збило и у песнику.

Из чега излази, даље, да онај ко не интуира, тај чисту

поезију у песми уопште не осети. Нама лично то је ја-

сно и тачно, и не само за поезију, него за сваку умет-

ност, за сву филозофију, и чак и за сву науку од онога

степена надаље од којег се почиње проналазити и са-

знавати жмурећи и ћутећи.

Сведавши поезију на чисту поезију, а чисту пое-

зију на једну догматичну поставку којој се не може

близу сем с веровањем, или с интуицијом, шта друго

бстаје абе Бремону него да проблем чисте поезије ин-

директно осветљава, а директно да расправља о дожив-

љају песника и о квалитетима и последњој тенденцији

песме. Све његове поставке, директне и индиректне,

стоје на основ,и мистике, на основи аналогије коју он
осећа између песника и мистика. Песника као и мистика

креће мистичка страст, која не може постати активна
без додира са реалношћу натприродном, без тенденције
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за потпуним сједињењем еа том реалношћу. Мистик

достиже то сједињење, ћути, тоне у искључиву контем-

плативну активност душе. Песник је не достиже, код

њега се у једном трену јавља оно што се мора јавити,

ако је песник, и што абе Бремон, са гледишта мистичке

психологије, назива песничком „слабошћу"; .јавља се

његова неодољива потреба да говори, да нешто саоп-

шти људма. То је момент где песник прекида мистички

контакт, враћа се у природно и профано. Од тога часа

настаје код њега активност духа а не душе (аштиз,

апЈта), рад око идеја, слика, речи, риме, око свега

онога што ће чинити песму.

Чудан је тај став абе Бремона: он излази врста

мистичког критичара и анализатора: тамо где естетичка

критика почиње оцену поезије, он је завршује. Абе

Бремон безмерно и нагонски воли песника и поезију,

али, одједаред, стане пред тог песника, и, што би се

тривиално рекло: сажаљева случај. Став абе Бремона

према песнику некако потсећа на став Оца Кигана према

скакавцу, у тексту Б. Шоа. Прво скида пред скакавцем

шешир с дубоким поштовањем, а мало после му каже:

„Е, мој мали пријатељу, бадава, бадава, можеш скакати

колико кенгуру, не можеш ускочити од свог срца и ње-

гове казне. Можеш еамо гледати у небо, али не можеш

до њега.“ По абе Бремону, узвик, реч сиротог песника

разлеже се, али не прелази ни први круг ћутања. У за-

вршној глави своје књиге Молитва и поезија абе Бре-

мон скоро сурово дели песника од мистика. „Поет као

такав сједињава се с реалношћу само зато да би се

одмах оцепио од ње“. И што је песник више песник,

утолико му се неодољивије намеће потреба да говори,

да се баци у напор с помоћу којег 1Уе нешто о>д његова

доживљаја прећи у друге. У песникову доживљају да-

кле сједињење се дешава несавршено; завршни акт

потпуног поседовања, прелаз у контемплативно стање,

не остварује се никада. „Вољом песниковом овладају

друге активности, дух његов, који је часом био окре-

нут „центру душе“, (како се изражавју мистици психо-

лози), удаљује се од њега.“ Све у свему, дакле, поет

није контемплативни мистик, него мистик делања.
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Дело песниково, то је песма. Песма та може да

буде и проза, у изузетном елучају, какав је, по опату

Бремону, случај Пола Валерија. Врло је занимљив

уметнички однос између њих двојице. Абе Бремон сма-

тра Валерија једним од модерних теоретичара „чисте

поезије", оне чисте поезије из које он, Бремон, про-

гања све рационално, а коју Валери чини зависном од

„|прецизности“, под којом разуме баш разна свесна

тражења и дуга кориговања интелекта. Али абе Бремон

се није дао збунити. Он је код Валерија нашао ми-

стичку инспирацију упркос свој „прецизности", само,

нашао ју је пре свега у Валеријевој прози. То је врло

карактеристично за доследност и чистунство абе Бре-

мона. Шта мари што су стихови Валерија резани као

слонова кост; шта мари што изазивају трепет и емоцију.

Ако ти стихови немају над читаоцем нешто од оне

моћи коју је имала инспиришућа реалност над песни-

ком, ти су стихови проза, само проза. Валери је годи-

нама ћутао због немоћи човечје речи да даде прецизан

израз поетског доживљаја. А абе Бремон, који уоста-

лом Валерија врло воли и цени, и који је склонио с

пута доста тешкоћа да би Валери могао ући у Акаде-

мију, довикује му: „Уметност је увек прецизна; строга

прецизност у служби непрецизног“; и потсмева му се:

„Песнику је проза нечиста јер је сувише прецизна, а

Валерију што није доста прецизна“. Због свега тога абе

Бремон зове Валериа „песником у пркое самом себи“.

И каже изречно: не ради се о стиху и прози, него о

прозаизму и поезији. На основи те поставке абе Бремон

се лепо споразумева са рационалистима критичарима,

па и са Валеријем, све дотле док чини анализу песме

као текста и музике. Али кад говори о лепоти и чари

поезије, немилосрдно одбацује цео апарат резоновања,

склања анализу, не допушта друго до тајанствени акт

мењања стања душе. Ствари су ствари, а чиста поезија

што румен зоре, а само „у зору поетају ружичасте све

ствари“. Наравно да тако схваћеној поезији, ако по-

ђемо даље, естетички домети не могу бити последња

сврха, нити читаоцу може бити највиши циљ естетичко

уживање. Знамо, дешава се да пред неким ремек-делом

уметности душа у нама не престаје чезнути још за не-

чим даљим. Узнемири се место да се смири. Вуче нас
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нека крајња тенденција чисте лепоте, која је мистичка
тенденција. Чежња за контемплацијом. Чиста је пое-

зија у песми оно што вуче ћутању и скривеној актив-
ности душе, а не идеје у песми, слике, речи, музикал-
ност стихова. Мали одломак песме за који не знате

чега је део, или с чиме чини целину идеје, може да има,
и изврши сву чар поезије, то јест да изазове у читаоцу
мистичко -стање душе. Мистичка трансформација дакле.

у души се мора мистичка жеља утолити, свети страх од

ретких постигнућа мора душу испунити. Онако како је
Шекспир написао: Тће 1аз1 1еггог сопГгоМз из, оиг

ћгеаш ћаз соше 1гие. На крају крајева, по абе Бремону,

делује на човека не оно што је речено, ма како слико-
вито и музикално било, него оно што ћути и трансфор-

мира душу. Једном речју, проблем абе Бремона је леп,

и мучан је. Песник не може до контемплације зато

што говори, дакле зато што је песник. Читалац не може

до контемплације зато што -—• ни песник не може. Али

иут ка мистичкој контемплацији отвара се у души и

једног и другог, кад је случај поезије најбољи и нај-
срећнији.

Чиста поезија абе Бремона није изум абе Бремона,

ни као појам ни као проблем. Он то уосталом, кад

треба, и сам каже. Расправљали су о том прерафаелити

и симболисти; па су чистој поезији тежили неки ро-

мантичари; па су се с формулом чисте поезије носили,

појединачно, разни песници и критичари, нарочито ен-

глески песници, чија је поезија добрим делом .спири-

туална, контемплативна. Природно је дакле запитати:

шта је ново дошло са абе Бремона? Нова је пре свега

личност његова. Абе Бремон је особите врсте религио-

зни и уметнички психолог. Чули смо да је написао ве-

лику историју религиозног осећања у Француској. Сву

генезу душиних тежњи у човеку ставља он у област ми-

стичку. Као теоретичар поезије, он не говори о лирском

темпераменту песника, него о контакту његову са нат-

природним. Дар, то није песникова даровитост, него од

случаја до случаја божје даровање. Песник интересује
абе Бремона пре свега као прималац мистичке транс-
формативне моћи; а песник као творац песме интересује
га затим, по нужди. Зато што мора да изађе из ћутања,
песник није никада чист песник. „Чист песнички до-
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живљај је мит“. Кад би песник- до краја доживео свој
мистички доживљај, он не би могао говорити. Песма је

најсавршеније што песник као такав може дати. Али

оно савршено што је изневерио кад је проговорио, то

не би могао остварити ни кроз коју песму.

Оригинална и смела личност абе Бремона унела је

у старе теорије нешто ново. Светло одушевљење ње-

гове религиозности начинило је од „чисте поезије“

нешто као онај седми дан божанског стварања о којем

говори св. Августин у својим Исповестима, дан који није

имао вечери, није имао сутона. „Чисто“ у поезији, то

је надземаљско на земљи, лепота без сенке. Одиста је

тешко наћи човека, човека критичара и аналитичара,

који је са више ентузиазма него абе Бремон волео пое-

зију, и са више маха је дизао под сунце и пред божји

престо. И ако добро размислимо о својим доживљајима

над поезијом, мораћемо, у последњој линији, примити

и велику резерву абе Бремона, чудно, необично ми-

шљење његово да је говор некако уклета ствар овога

света, профаног света. Заиста, своје стихове и слике и

риме не прави песник у часу највишег, тајанственог не-

мира, него затим. Заиста, поезија у песми то је она

дубоко „скривена струја“ о којој говори Бодлер; „флу-

идна струја која претходи свакој слици“, о којој го-

вори Бергсон; и „мистични флуид“ о којем говори абе

Бремон.

Али уза све што примисмо и признасмо, чини нам

се ипак да се теорија абе Бремонова, као све теорије

које задиру у натприродно и непознато, да се и та тео-

рија може продужити. Искуства наша над сасвим вели-

ком поезијом гоне нас да се запитамо: да ли абе Бре-

мон није и сувише дефинитивно и генерално расквали-

фиковао песника? Данте, Шекспир, Гете, Љермонтов,

рекли бисмо, проговарали су понекад пре него што су

се сасвим лишили контакта са натприродним, пре него

што су напустили област мистичку. Можда инспири-

шућа реалност и сама прави разлику измећу чисте и не-

чисте поезије, и зна кад треба, и кад не треба песника

који почиње говорити прогнати из контакта. Можда се

инспиришућа реалност прилагођава на неки начин

оном акту песникову који је главни његов задатак: из-
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ласку његову из ћутања. Можда песник не престаје
чути над својим гласом тишину из које је изашао. Они
чудни кинески и јапански песници који су изговарали
контемплативне своје песме у два реда, или у три речи,
не видимо им никакве „површинске активности“; ви-
димо, напротив, ,да су прословили реч две, и вратили се
у контемплативност и ћутање. Ипак, теорија абе Бре- *
монова, тог духом силног човека у скромној хаљини
свештеника, чија плаха љубав за поезију сваки час за-
блиста као истргнут мач, та ће се теорија држати овим
необоривим истинама: да је религији и поезији извор
један; да је поезија највеће благо човечје; да је рели-
гија, у поетски упрошћеном њеном облику, у молитви
која ћути, најчистије стање душе човекове.



ЈЕЛИСАВЕТА И ЕСЕНС

Енглеска краљица Јелисавета и граф од Есекса,

то је био и остаће велики мотив разних писаца: истори-

чара, биографа, драматичара. Јелисавета значи влада-

вину велике политике, великог културног престижа, и

сваковрсних чуда и покора. Јелисавету карактерише јак

ум, челична воља, силна смелост и уједно хистерија у

поносу и личним жељама. Сад мушкарац и државник

ретког ранга; сад мушкобања и стратег или кабинетски

интелектуалац; сад жена и романтик. У руци, сад перо

и књига, сад ратни план за флоту, сад љубавно писмо,

сад нож. Граф од Есекса, ерл од Есекса, само је једна

од „фигура“ великог Јелисаветиног доба, иако је био

дворанин и љубимац или љубавник краљичин, затим

врста побуњеника, најзад крвава жртва.

У Лесинговој Хамбуршкој драматургији, међу кри-

тикама за другу половину године 1767-ме, има много

страница посвећених драмама које се односе на случај

краљице Јелисавете и ерла од Есекса. Не само Енглези,

доста француских и шпанских писаца обрађивали су

'ту тему, и то почвеши од друге деценије 17-ог века да-

кле ускоро по смрти Јелисаветиној. Занимљиво је по-

менути: међу Енглезима се тек под крај 17-ог века на-

шао писац, Џон Бенкс, који је ушао у тему без ре-

зерви, радио донекле бар са документима. Лесинг на-

води да је о том делу Џона Бенкса писао и Волтер, и

дао израза великом свом незадовољству због сцене у

којој Јелисавета удара шамар графу од Есекса. Бенкс

је радио са документима, а документи кажу да је Јели-

света многе необичне ствари радила, јер је имала

смелости да покуша да их ради. Те је документе пре-

тражио и испипао, боље него ико до данас, модерни
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енглески биограф и уметник есејист, Ј1. Стрејчи. После
шеговог дела Јелисавета и Есекс не може више бити
никакве сумње да је Јелисавета, било то или не било
лепо у драмској сцени, да је она као одговор на један
смелији испад Есексов починила на Есексу оно што је
тако одвратно било Волтеру. Чинила је Јелисавета то
исто, и горе од тога, и над другима, и не горима од '

графа од Есекса.
Стрејчи се прочуо, и изазвао многе преводе сво-

јих историјских биографија, са своје две књиге: Зна-
менити викторијанци и Краљица Викторија. Та судва

дела истакла уметника у сликању и стилу, и крупног на-
ционалног историка. Стрејчи се служи сложеним апара-
том модерног историског писца, и улази најрадије у
мутне пограничне области, тамо где има да бистри и
чисти између двога, између две чињенице, две струје,
два века, две индивидуалности. Он потсећа нас Србе на
нашег националног историка Слободана Јовановића.
Врста драмских талената и један и други, отишли су
обојица, са сигурним инстинктом, не у драму него у
историју. Драма над драмама, то је историја. Јер је по-
литички и државни живот сплетка над сплеткама, сукоб
над сукобима; јер су краљеви и великаши драмска
клица над свима драмским клицама. Оба та писца пишу
некако из заседе која се налази, историске правде ради,
тачно на средини између два историска дуеланта које
они имају да обраде. Разилазе се та два писца на тачци
уметничке имагинације. Слободан Јовановић складније
изводи синтезе из многих детаљних анализа. Драмски
акцент је код Јовановића у човечном, у оном што је
јаче од науке. Стрејчијев драмски акцент је више на
елементу аналитичком него на романтичном и хуманом.
Наравно, без романтике нема уметничког писања. Стреј-
чи не промаши никада сцену, слику, табло; анализа му
је често метафориска; само што у сцене убацује фи-
гуре које је већ пре тога до прозрачности ишчијао, ко-
јима је свирепо претражио све на души и савести. Не
само да је Стрејчију потребан сваковрсни материал из
архива и библиотека — таква му је перцептивна при-
рода и разума и маште — потребна му је и силесија си-
ћушних података, препричаваних багатела, домаћих на-
вика извесне личнрсти, ситних сплетака, савремених
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оговарања и интимних „знања“ пријатеља и неприја-

теља. Не може се рећи да Слободан Јовановић презире

овај реквизит. Али он, што би рекао есејист Маколе (у

есеју О писању историје) боље „администрира" погра-

ничне области између дискретног и индискретног.

Стрејчи је свиреп историк и свиреп уметник.

Дело Јелисавета и Есекс писано је, због времен-

ске удаљеноети предмета, са далеко више труда и на-

пора него раније биографије, али ми бисмо рекли да је

сјајни Стрејчи био ипак сјајнији у Викторијанцима и у

Викторији. Незабораван је, у Викторијанцима, кардинал

Манинг, и дуготрајни његов дуел са несрећним карди-

налом Њуманом. И незаборавна је судбина трагичног

генерала Гордона, и његов такође дуготрајни, мучни и

узалудни двобој из Египта са једним упорним држав-

ником енглеским у Лондону. У оба та случаја су се

трли и поткопавали људи 19-ог века, које је Стрејчи

боље разумевао.

Викторијанска епоха, иако је прошлост, толико је

скорашња прошлост да од ње има непрестано изданака,

одјека, сенки. Још је делимично у традицији енглеског

друштва поштовање викторијанских формалности. Још

је занимљив тип буржуја који се диже, и може дићи

до племића. Још излази пред очи Викторија на пре-

столу, а око ње свет строго поређан у друштвене ре-

дове, и строго пажљив на своје спољашње и унутрашње

дужности. Строго маркирани људи на први поглед: да

су они то и то, поседују то и то, опште са себи равнима

тима и тима, имају у реду „пасош за небеско царство

потписан од арцибискупа кентерберијског“, како каже

на једном месту у својој преписци дама из викторијан-

ске епохе, госпођа Едварда Твислтона. Још има старих

људи који се с поносом или тугом опомињу да су били

поданици или чиновници славне краљице енглеске и ца-

рице индијске, мале, угојене Викторије, заљубљене у

свога мужа, метоДичног Немца Алберта, благословене

многом децом и унучадма, увек савесне и брижне, не

одвише и досадно интелектуалне, једном речју, „моћне

и срећне“ владарке, како ју је добро замислио, у једној

причи Џозефа Конрада, један од њених бакарно жутих

поданика са азијских острва.
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Нашао је Стрејчи и за Јелисаветино доба врло
много сваковрсне грађе, јер је то, 16-ти век, било доба
енглеског ренесанса. Људи су билн културни, писали су
и бележили, неговали друштвени саобраћај; постоЈале
су разне институције, одржавао се ред у држави. Али
ипак, и уза све податке, људе из тог удаљеног доба
тешко је, и можда немогућно разумети. „Ми те људе 1
знамо, али их не разумемо". Осети то и читалац Стреј-
чијеве књиге. Енглески ренесанс је додуше истицао ти-
пичне црте те појаве: бујан полет у културу, у знања
сваке врсте, уједно и страст за живљењем пуног и рас-
кошног живота; али сем тога, у Енглеској Јелисавети-
ног доба осећао се и неки талијански дух: дух изопа-
ченог морала, и укус за недоследности и неодговорно-
сти. Ценили су Енглези махове и контрасте. Енергије
се неговале не савлађивањем сукоба у човеку, него
баш избацивањем супротности у живот и у поступке.
Све личности у Стрејчијевој књизи, главне и споредне,
доказују то. Од краљице Јелисавете, па до џелата који
је у Тауеру секао главе, а затим на коленима молио
жртву за опраштање, сви су били и брутални и дели-
катни, и побожни и развратни, и израђени и примитивни.
У политици, у судовима, у литератури, нарочито је не-
гован неки поступак збуњивања тачног и нетачног,
како би се затим са више виртуозности расправљали
контрасти, са богзна којим околишним бравурама до-
вршивали државни и лични процеси. Поводом чувеног
процеса против личног лекара Јелисаветиног, доктора
Лопеза, покрштеног Јеврејина избеглице из Шпаније,
који је, наравно, плат.ио главом своју недоследну по-
литику, а можда и недоследно суђење — пише Стрејчи:
„Влада је могла доказати што је год хтела. Могла је
прикачити кривицу десеторици невиних људи са најве-
ћом лакоћом. И тако је и радила, јер је то био начин
да прави кривац — који може бити међу десеторицом
—■ не умакне“. Заиста је тешко данашњем човеку, писцу
или читаоцу, разумети шта је у оно доба значио мо-
рал. Људи су били високо образовани, говорили више
језика с лакоћом, писали писма која и данас задивљују
духовитошћу и стилом, неговали уметност, а уједно с
лакоћом отсецали главе, вешали, и једва обешеног чо-
века скидали с вешала и черечили га. Лопез је мучен, и
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умро страховитом смрћу, наравно на потпис и жељу
краљичину пре свега; а она је затим била необично ми-
лостива према његовој удовици, и до гроба носила на

прсту прстен Лопезов који је био поклон Лопезу од

шпанског краља, Јелисаветиног непријатеља.

Стрејчи је портрету Јелисаветином поклонио све

своје снаге и умења, огромну историску ерудицију, фину

критичку интелигенцију, умешност сликања и оживља-

вања. Убацио је у њен живот и поступке све елементе

из којих се затим могло у неком правцу закључивати

и искључивати. Страховит посао одабирања, контроли-

сања, синтезе. Па ипак је пуно тама, и то неизбежних

тама. Многу тајну је однела собом у гроб та жена која

је била не само чудна и чудо, него у неком смислу право

чудовиште; у којој се укрстили били сви таленти и сви

мањци; која је била ненормална испод и изнад линије;

која је била мушко и женско, и затим ниједно од двога.

Кћи по злу и по добру чувеног краља енглееког Хен-

рика VIII, једно од његове незаконите деце од једне

од његових незаконитих жена, од Ане Болин, Јелиса-

вета је наследила демонска наслеђа. Већ епоменути чу-

вени есејист, лорд Маколе, који је имао симпатија за

лозу Тудора, а особито за грандиозну шекспировску

фигуру Хенрика VIII, доста једно-ставно резимира Је-

лисаветину природу у огледу у којем покушава оцр-

тати начин на који би неки будући историчар имао

портретисати Хенрикову кћер. „Видели бисмо тада Је-

лисавету у свима њеним слабостима и моћима, опкољену
лепим фаворитима којима никада није веровала, и му-
дрим старим државницима које никада није отпуштала

— видели бисмо како у себи спаја најсупротније осо-

бине својих родитеља: таштину допадања, ћудљивости

и ситне пакости Ане, и поносити, одважни дух Хен-

рика VIII.“ У Стрејчију је еада дошао тај будући и да-

ровити историк-биограф. Портре Јелисаветин знатно је
појачан у колориту и рељефу, ако се сравни са оним
што је видео и написао Маколе; знатно је попуњен
Стрејчијевим резултатима анализе и Стрејчијевим моћ-
ним уметничким изразом. Формула Јелисаветина осло-

жила се у сваком смислу. Несумњиво елитна и даровита

у основи природа Јелисаветина била је истовремено
скроз изопачена. Недоследност краљичина ишла је преко
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најфантастичнијих граница по себи недоследне при-
роде човечје. Маколе је признао Јелисавети мушкост
једног Хенрика VIII; а по Стрејчију, једини кључ за ра-
зумевање њене недокучне моћи, и њених немогућних
али ипак позитивних тактика, лежи баш у њеној жен-
скости. Јелисавета, по свима документима које држи
Стрејчи, владала је с помоћу неодлучности и недослед-
ности; а само жена, рекли бисмо и ми са Стрејчијем,
може од врдања начинити врсту распореда ствари и
врсту економије у енергијама које раде на неком циљу.
„По неком дубоком инстинкту, она просто није била у
стању стати чврсто одлучна уз ма коју ствар. А ако
би стала, одмах .је свом силом почињала да противу-
речи својој одлуци, а затим да са још већом снагом
противречи својој противуречности. То јој је била при-
рода: да плови, кад је мирно, морем неодлучности; а
ако се дигне ветар, да се као без живота преваљује од
једне на другу страну. Да је могло бити друкчије, да је
у смислу опробаног начина људи од акције била кадра
решити се за једно, и држати се тога, она би пропала.. .
ТБена женскост ју је спасавала. Само је жена у стању
тако бестидно да оклева и мења држање; само је жена
у стању да се тако савршено без скрупула откида од
последњег кончића не само постој аности, него и до-
стојанства, части и најобичније пристојности, јединода
би избегла страховиту нужност да стварно и истински
донесе неку одлуку. Али, треба додати: није увек било
довољно само женско избегавање; потребна је била и
мушка храброст; мушка енергија... И те и такве осо-
бине је имала. Но сва корист од њих за њу — и ту
лежи последњи царадокс њеног успевања — у томе је
била да буде доста јака да са непоколебљивом истрај-
ношћу свакад окрене леђа јачини." Овај одломак тек-
ста приказује уосталом и нешто од Стрејчијеве при-
роде: Стрејчи цеди документе, цеди личност коју обра-
ђује, цеди свој аргумент.

Као владар, Јелисавета је, рекли бисмо, много
пута била женско; али као природно биће она нијебила
жена. Тај сукоб, чини нам се, Стрејчи није довољно ана-
лисао, а Јелисавета је са тим сукобом наступала без-
мало у свима државним и личним пословима. У сваком
моменту њених ћуди, њеног колебљивог али и рачун-
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ског затезања ствари, сакривања трагова онога што

мисли и намерава; а такође и у свакој њеној јарости и

наглини, могу се наћи потези мушке одлучности и по-

тези женске себично опрезне непостојаности. Није

дакле чудо што су тако противуречна мишљења исто-

ричара о њој. Једни тврде да је била сва у рукама др-

жавника виговаца, наследника политике њеног оца;

други тврде да је она била у држави и у управљању

све и сва, а све што није било она, било је по милости

или по немилости њеној њен слуга. Стрејчи је покушао

синтезу једнога и другога: Јелисавету са министрима и

Јелисавету деспота.

Висока, суха и жилава као неки тренирани тркач,

напирлитана као машкара, Јелисавета се пред неким

новим послаником волела још и претерано деколто-

вати. Ознаке сексуално закржљавелих жена, без обзира

које су им интелектуалне способноети. Краљевски став

и достојанство Јелисаветино међутим нису од тога

страдали. Из те чудновате спољашње фигуре прогова-

рао је супериоран мозак, супериорна снага израза: по-

сланици и министри нису имали времена ни воље да се

смеју. Збуњивала их је Јелисавета и неким демонским

тоном кад би прешла са послова у интимнију конверса-

цију. Од оца свог, врло веселог и врло бистрог, али и

ретко развратног и крволочног — и Ана Болин је свр-

шила у Тауеру, раетављена од главе — повукла је Јели-

савета неку раекалашну и распуштену ноту у друштве-

ном понашању. Умела је псовати, церекато' се као на-

пит морнар, радо се изражавала у досеткама грубим

и наглим. Духовитости су јој имале неке језиве орна-

менте. Али је умела и боље од Хенрика VIII испрсити

се краљевски, запрепастити ученошћу, сваковрсним прак-

тичним знањима, напраситим прекидањем преговарања,

олујно бесним заповестима, које је уосталом често, и у

невероватан час, кад су на пример ратни бродови већ

кренули били из луке, опозивала. Стрејчи прича сцену

приликом аудијенције једног пољског посланика, који

се усудио да у некој ствари, уз документе, стане изла-

гати рекриминацију, и још и да попрети у име пољског

краља. Прасак је дошао у секунду. „Изненађење (кра-

љичино) Одједаред пређе у гнев. Чим је посланик уму-

као, она скочи на ноге. ЕхреНау! огаБопет, дрекну,
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1шћ1 уего циеги1ат асШихЈзШ . . . и настави, без паузе,
громовиту бујицу кићене латинштине у којој се одме-
њивала пребацивања, срдита одбијања, саркастичне до-
сетке. Очи су јој севале, глас грмео. Сви су били усхи-
ћени, само несрећни анбасадор смрвљен." Према му- ^
шкарцима уопште Јелисавета је радо узимала став или
израз осветљивости, став јасног или нејасног обрачуна-
вања. Од мученице матере своје, која је то била и док
је важило да је у милости развратног Хенрика VIII,
остала је Јелисавети у крви нека одвратност према му-

шкињу; смешала се та одвратност са ненормалним сексу-

алним комплексом краљичиним, и претварала се, како

кад, у нешто сатанско, тужно, необјашњиво. Ипак, и
кад је била већ прилично у годинама, Јелисавета је још
имала тежњи да се мушкарцу допадне; неопходно јој

је било удварање, ашиковање, нека мушка милошта.
Али је у исто време кињила и понижавала све што би

се као милосник привезало уз њу, младо или старо.

Владарка моћне државе, а у младости и лична појава,
имала је Јелисавета низ најбољих просаца међу влада-
рима, имала низ обожавалаца, али се није удала, и није
ни са једним љубавником имала деце. Као и код њеног
оца, љубавници су, на крају, мање или више рђаво про-
лазили, особито ако су уз љубав додали неку политику.
Насупрот Катарини великој или Кристини шведској,
које су у љубавном животу биле доследне жене, и че-
шће мешале политику и љубав, Јелисавета то није учи-
нила ни једаред у животу. А кад се несрећни Есекс,
увређен и намучен Јелисаветиним поступцима, стао не-

како од ината интересовати за политику, за несрећу
своју још и врло неозбиљно и недоследно, Јелисавета
му је дала отсећи главу. Политику је краљица став-
љала далеко изнад љубави, и краљевски казнила љубав-
ника који се дрзнуо да буде и нешто друго осим љубав-
ника, удварача, фаворита, шта ли је заправо био не-
срећни граф од Есекса.

Шта је стварно љубав, са оним неизрециво привлач-
ним и уједно болним у њој, то Јелисавета вероватно ни-
кад није познала. Граф од Есекса излази понајствар-
нији њен љубавник, најстварнији по дуготрајној вези,
по заплетеним односима који су најзад дојадили обема
странама. И по томе што је Есекс, изгледа, задавао по-
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некад одиста врсту осећајних страдања Јелисавети. Јед-

ном, када га је била конфинирала у палату Јорк зато

што је почела да сумња да он ради против ње као кра-

љице —- осетила је одједаред бол и мучење, дигла се

неодољиво и отишла к њему, и остала тамо необично

дуго. С тим, наравно, да је Есекс наставио своје зато-

чење, и с тим да се никада неће сазнати, тврди Стрејчи,

шта се тамо говорило и дешавало. До данашњег дана

се држи легенда о прстену — то је у многим драмама о

Јелисавети и Есексу главни мотив — који је Есекс но-

сио, по тајном договору с Јелисаветом, у смислу том

да му тај прстен у случају ма какве беде има спасти

главу. Да ли му је кад спасао главу, и колико пута, у

она времена кад је глава била најјевтинија ствар на

човеку, не знамо. Свакако је прстен промашио сврху

онда кад је глави Есексовој Јелисавета попретила. Пр-

стен упућен краљици из тамнице у Тауеру, стигао је то-

боже касно з-бог неке интриге, сувише касно, п-осле по-

губљења. Легенда и драме кажу да је Јелисавета, после

погубљења Есексова, осетила јад какав никада, заво-

лела Есекса тек тада и волела га до смрти. Није немо-

гућан тај детаљ. Јелисаветина романтика није могла без

џелата. Шекспир и његова р-омантика нису бадава ве-

за-ни за доба Јели-саветино.

О владарским способностима Јелисавете говори

сва историја оног сјајног доба које је везано за њено

име и за њену владавину. Сјај тога доба особен је као

и краљица која му је име дала. Он се не са-стоји у ве-

ликим војним победама, -састоји се од духовних теко-

вина, дипломатеких у-спеха, од престижа. Јелисавета

није волела рат, а још мање в-олела давати но-вац за рат.

Из једне велике победе над шпанском армадом вукла

је она камате целога века. Филип II шпански, стар и бо-

лестан и већ при умирању, није губио испред очију ви-

зију св-оје несуђене невесте, несуђеног савезника, се-

стре по престолу, и тешког непријатеља, и наређивао

је, уз. звуке побожног певања пред олтаром, да се

опрема пета армада против Енглеске. И опет је побе-

дила Јелисавета гордог Филипа II шпанског. Филип је

умро не изговоривши последњу и отсудну реч запове-

сти својим бродовима. Каже Стрејчи за тог мрачног и

загонетног владара да је умро „у екстази и мучном не-
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миру, апсурдан и велики, срећан и бедан, страшан и
свет/‘ Слично Шпанији, и Ирску, вечито побуњену, др-
жала је Јелисавета стално у збуњености, или ју је обуз-
давала и побеђивала са релативно незнатним трошком
у новцу И војништву. И затим још награђивала неког^
свог љубавника или штићеника високим местом Лорда
изасланика у Ирској. На том месту се нашао и раскошни

и елегантни граф од Есекса, и то пред заход своје

звезде. Отпутовао је у Ирску кад је био већ у крајње

затегнутим односима с краљицом, и није испунио ни-

једно своје обећање: није покорио устанике, -није по-
убијао вође, чак је започео, невешто и безмало смешно,
да прави неку своју политику, и, што је било нарочито

осетљиво за Јелисавету, да у те планове увлачи и шкот-

ског краља. Шкотска, и у њој потомак Марије Стуарт,

жртве Јелисаветине! Велика смелост Есаксова! Изгледа,

међутим, да је Есекс био више увучен у ту авантуру него

што ју је оам хтео, али Јелисавета није знала шта су

олакшавне околности, нарочито кад је у питању

била спољна политика. Јелисавета је онај велики вла-

дар Енглеске који је први осетио да је моћ државе

само онда моћ ако је апсолутна надмоћ на све стране.

У унутрашњој политици се и може грешити, у споља-

шњој, не. Она, Јелисавета, додуше нема деце, и неће

их имати, али краљ Шкотоке неће бити краљ Енглеске!

За добру унутрашњу политику и владавину имала

је Јелисавета разних квалитета, а пре свега оно чиме је

владар у Енглеекој од вајкада најпре могао постати по-

пуларним и вољеним: осећала је тачно шта осећа ен-

глески грађанин. Има на тој тачци сличности између

Јелисавете и чувеног енглеског државника и министра
18-ог века, В. Пита. Кад је исто тако чувени отац В.

Пита, за заслуге своје постао граф од Чатама, узвикнуо
је В. Пит да је срећан што није најстарији син свога

оца, што ће дакле моћи говорити и борити се из Доњег

дома. Јелисавета, пуна параде и позе пред претставни-

цима страних држава у Лондону, у унутрашњој је вла-

давини волела прост контакт са грађанима, волела

много да је уз њу пук, а не племићи. И била је попу-
ларна, и остала то. СЈиееп Везз — краљица Лиза — било

је њено популарно име у народу у оно доба, и остало

је и до данас. Пре неколико година, у издању Јевреј-

10
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ског историског друштва у Лондону, изашла је заним-
љива књига Л. Волфа о процесу лекара Лопеза и о Је-
врејима „који су живели у Енглеској добре краљице
Лизе“. Пук и Јевреји слагали се са добром краљицом
Лизом и у томе да доктори и љубавници немају да се
плету у политику.

Међу разним истакнутим личностима у књизи
Стрејчијевој најистакнутији треба да је, и јесте, лепи
Роберт ерл од Есекса. Испао је међутим далеко слабије
израђен од Јелисавете. Да је Стрејчи имао за задатак
да ради културну слику Јелисаветиног доба, доба нај-
оригиналнијих духова енглеских од Џона Дона и Фран-
сиса Бејкона па до Шекспира, доба бриљантних типова
тадашњег високо културног и отменог друштва, Есекс
би, као један од тих типова, и понајсјајнији, сигурно
добио био свој печат снажно ударен у правој сразмери
са његовом фигуром. Али Стрејчи је радио пре свега
биографију Јелисаветину. Есекс се дакле јавља пре
свега као љубавник велике краљице. Али како је тај љу-
бавник значио највећу романтику Јелисаветиног живо-
та, натурао се Стрејчију задатак да од Есекса начини
драмско биће, јунака, хероја једне краљевске драме.
Међутим, херојског маха и херојског блеска око Есекса
нема. Стрејчи се вероатно доста намучио еа једним љу-
бавним случајем који је безмало клинички случај. Пе-
десет и три године с тара Јелисавета заноси се и за-
љубљује се у младића двадесетогодишњег. Али она је
моћна краљица велике државе, она је крепка и сјајна
умом и духом, године се не осећају! Шта је требао по-
стати, и шта је постао Есекс? Љубавник, љубимац, фа-
ворит, забава, играчка, или прва права' љубавна гор-
чина у животу Јелисаветину? Нико, па ни Стрејчи не
зна шта је Есекс постао и био. А требао је од њега на-
чинити у својој књизи стожер око којег се врти сва
студија и сва драма, требао је од њега да начини тра-
гичног јунака и трагедију у животу једне велике и ван-
редне жене. Есекс се више пута залеће да ее војнички
прослави, да као војник услужи краљицу. Не успева. У
ствари узајамног односа између краљице и себе, још
мање успева да поотави, или измисли бар, пријатну
климу. Несугласице расту; сасвим млад, Есекс се умара.
У политичке мреже шта га гони? Лични план, друштво,
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потреба новог и претећег става према краљици или
према пријатељици и заштитници? Ко зна. Свакако је
завера у којој се Есекс најзад нашао, била и неозбиљ-
на по себи, и безопаена за земљу и краљицу. Али Је-

лисавета је била, како рече Шекопир за другог једног \

енглеског краља: еуегу 1псћ а ћш^; годило јој је да

брутално пресеца завере, да триумфује. За час, Есекс
је сужањ у Тауеру и осуђен на смрт. Све до онога мо-
мента кад је, с главом на пању, избацио две у црвене

рукаве обучене мишице за знак да је свршио молитву

у себи, и да еекира може полетети — све до смрти
своје сиромах Есекс није успео да буде гоеподар ситу-

ације, херојски јаеан. Стално чини утисак нечег не-

сразмерног, невероватног, залуталог.

Граф од Есекса доиста није био сасвим ни човек

енглеског 16-ог века, ни дворанин краљице Јелисавете.

По многим евојим квалитетима једна од лепих и пра-

вих ренесансних фигура — врло образован, врло от-

мен, врло добронамеран да нешто предузима и ради

— он је ипак вукао за собом наслеђе 15-ог тека, био

одвише витешки великодушан и отворен у оном му-

дро лукавом, па и извитопереном свету у којем је жи-

вео, био још и човек „саслабом главом“. Ево га, Стреј-

чи, са својим одлучним потезом! Био је Есекс леп мла-

дић и отмен племић; а није био ни интелектуалац ни

политичар, ниједно од двога што је, једно и друго,

био скоро сваки човек у околини Јелисаветиној, и била

Јелисавета сама. Бар да је био војник. „Есекс није ни-

када доказао дух војника, само укус за војевање". Тај

укус је био разлог чудним његовим романтичним не-

мирима с мачем у руци. Есекс удара на Португалију без

нужде, он мрзи Италијане, нико не зна и не разуме за-

што. То јест, Јелисавета је, ако ико, разумела и знала

у чему је ствар: у томе да се Есекс, млад човек и пле-

мић дворанин, успропиње да би био достојан своје

високе и ласкаве везе са краљицом, и да би животу

свом дао правац и печат лични. На жалост, величине у

Есексу није било. Као толико пута, и ту је велика жена

узела малог човека за љубавника. Ипак је Јелисавета

тога свога љубавника увукла у историју за вечита вре-

мена: направила од његове збуњене завере дело издаје

10*
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према земљи и владару, скинула му главу и начинила
од њега јунака и мученика.

Међутим, у блиској околини краљичиној стајали су
људи далеко већи од Есекса. Прво, један који ће с ра-
чунаљком у руци контролисати Јелисавету као краљицу
и државника, и који ће, у отсудном моменту, да кажемо
благу реч, „сугерирати“ Јелисавети шта има и мора ра-
дити. То је био краљичин секретар, опет један Роберт,
мали, грбави Роберт Сесил. Сесил, „велики радник, ро-
ђен администратор, човек од мисли и пера, седи и ћути
усред оне силовите галаме око њега: ћпо Есекса, шум
и журба дворана, пароксизми Јелисаветине говорљи-
вости“. Друго, неко ко је био рангом виши од Сесила,
а духом несравњено виши од Есекса, и звао се Франсис
Бејкон, потоња врло крупна личност енглеског мисли-
лаштва, енглеске науке и књижевности. Сиромах Есекс,
сиромах, иако је он доста дуго времена био од краљице
најистакнутији, од краљице највољенији; иако је он
Бејкону био заштитник, и помогао да Бејкон постане
Лорд-канцелар Јелисаветин. У Сесилу Јелисаветиног
доба клијала је лоза породице великих енглеских др-
жавника. Роберт Сесил је то осећао; знао ко је он, а
ко је Есекс, иако сјајни, великодушни и раскошни
Есекс. СеСил није мрзио Есекса — права надмоћ никада
не мрзи —- али му је, изгледа, сметало, или можда било
жао, што Есекс ужива тако много милости краљичине,
несравњено више негс он. Бејкон је био друга природа,
до данашњега дана још не потпуно објашњена при-
рода. Змијски клизав, гладак и покретљив, горд, хла-
дан, мудар, отмен и елегантан. Фигура чисто ренесанс-
на по добру и по злу. Бејкон додуше није заборавио
оданост и срдачност и доброчинства Есексова, али, ле-
дено логичан, кад је видео да је Есекс проиграо своје
и пропао, није чинио све што је могао, да га спасе, а
што је чинио, није чинио отворено, под именом и на
личну одговорност.

У тешким приликама, државним или интимним, Есек-
су су недостајале идеје због „слабе главе“, а недоста-
јала му је и умешност због тога што није имао нескру-
пулозност свога времена, смелости правог и целог ре-
несансног човека. Кривудавим путањама није Есекс
умео ићи, а за прав и један пут му је недостајала
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хладноћа ума и чувство реалности. „Есексу са његовим
непосредним наглинама . . .подједнако је несхватљиво
било и стално практиковање неке дубоко прорачунате

стратегије, и тренутно подваљивање обичног лукавства.
Он који се увек налазио или у некој журби, или у не-
ком сну, седео за столом не знајући шта једе и шта .

пије, одједаред престајао јести и пити да би ее предао
дугом апстрактном размишљању — тај Есекс, добро-
чинитељ, лишен зависти, одан и брижан пријатељ,

искрен и прав више на етичкој основи него по храбро-
сти, био је великаш и витез коме је недостајало инте-

лекта и трезвености да постане државник, недостајало

му темперамента да буде ратник, најзад, недостајало

му и праве пожуде да поетане љубавник или бар ве-

лики удварач.“ Пун романтичких нагона и природних

готовости, Есекс је био вазда спреман да свакоме буде

помоћ и заштита, да се заплеће у задатке или у исфан-

тазиране подвиге, али је ретко успевао на делу, а етички

сјај свога поступка тумачио као дело. И тако, сасвим у

складу са својом племенитом природом, није успео ни

да постане љубавник једне сексуално дегенерисане ма-

торе жене. Умро је несрећни Есекс погубљен не само

од џелата, него помало и од својих пријатеља и шти-

ћеника. „Прошао је кроз церемониозно погубљење

онога доба са витештвом једног ранијег века, и са ода-

браним манирима 16-ог, ренесансног века Енглеске.“

Стрејчи је јака глава у енглеском смислу: скеп-

тик, ироничан, наклоњен не црном хумору, али сланом

хумору. Он, и Стрејчи и његов хумор, разједају, цеде,

смањују у обиму људе и ствари. Издашно <е задржава

Стрејчи на слабостима и на комици, и по могућству на

слабостима јаких људи и на комици озбиљних људи.

Даде својој фигури пун обим, можда га мало и надува,

и онда прогризе кроз тај волумен ваздан ходничића,

али не да фигури срушити се, — не, то би било сувише

милостиво. Има да стоји тако обимна и тако прошуп-

љена. Ово сада речено не важи у пуној мери за Есекса,

ни за Јелисавету. Али важи, у књизи о знаменитим вик-

торијанима за кардинала Манинга, за неколико енгле-

ских државника, и важило би —- нека нам се опрости

фантазија — важило би, да Стрејчи није умро пре вре-

мена и у пуном замаху рада, важило би, рецимо, за
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достојанственог Гладстона, са свим његовим силним
обимом, и свима ходничићима теологије, новог католи-
чанства, славофилије. А у књизи Јелисавета и Есекс ва-
жило би за Бејкона, и читалац жали што Стрејчи није
боље исцедио Бејкона. Та ретко сложена и велика фи-
гура ренесанса остала је у позадини. Морало је ваљда
тако бити. Да се Стрејчи латио Бејкона у једној афери
само, или, обратно, да је показао са како невероват-
ним сићушностима се морао борити тај џин да би на-
правио кариеру, изашла би нова књига. Сем тога,
Стрејчи уметник је можда хтео показати како мајстор
ради и позадину. Има дражи гледати како се тамо
негде на споредном плану бори за пун живот једна
силна амбиција, како се кроз ту борбу сама израђује и
оштри у својим талентима. Бејконов живот је у сада-
шњости, ум његов сав у будућности. Сада, мољака сваки
час Есекса за протежирања или новчане помоћи, али
мирно чека будућност. Како знамо, он, Бејкон, као др-
жавни канцелар потписао је Јелисаветин акт о погу-
бљењу Есексову. Ваља додати већ раније споменуто:
Бејкон је покушавао разно да Есекса спасе, али да
краљицу не разувери сасвим у уверењу. Дотурио је у
један мах Јелисавети од њега, Бејкона анонимно пи-
сану, ванредно даровито имитовану тобожњу преписку
између Есекса и Бејконова брата. Та би преписка убе-
дила о Есекоовој невиности у оној завери можда сва-
кога, па и Јелисавету, али Јелисавета јој није покла-
њала никакву пажњу. Такви детаљи можда појачавају
у читаоцу жаљење што Стрејчи није изнео унутрашњи
живот Бејконов ни толико колико Меколе у свом огледу
о Бејкону. Место портрета, даје Стрејчи једну једру
формулу. „Откинутост од свакидашњице у умним спе-
кулацијама, лична гордост, узнемиреност због нервне
осетљивости, ужурбаност амбиције, пуна мера високог
укуса — те особине, смешане и сплетене, и заједнички
светлуцаве давале су његову (Бејконову) недокучивом
Духу суптилну и сјајну површину змије. Одиста, змија
је могла служити као његов знамен. То мудро, вијугаво
опасно створење, плод је мистериума и дивне земље.
Музика свира, а велики тај гмизавац се усправља, диже
главу, мирује, ослушкује, заљуља се у екстази — баш
тако и мудри Лорд канцелар Бејкон у средини неке
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сјајне своје реченице, неке високе интелектуалне тво-
ревине задржава дах у раскошном блаженству, фасци-
ниран слашћу самога -стила. Право дете ренесанса, ње-
гова многострукост није значила само даровитост и из-

рађеност духа, него и израђеност живота. Дух његов се
са уживањем кретао међу висинама и теоријама, али

су њему ништа мање била драга и разноврсна уживања
пролазне егзистенције: раскоши великашког живота,

заплети дворских интрига, дивоте наштампаних тек-

стова, рефлектовани зраци са парчића шареног стакла.

Као сви највећи духови ренесанса, он је био, инстинк-

тивно и дубоко у себи, артист“.

Међу најсјајније појединости Стрејчијеве књиге,

бар по нашем мишљењу, долази силуета секретара Ро-

берта Сеоила, једине доследне личности у оној гужви

надметања са гениалним или лакомисленим недослед-

ностима. Сесила је Стрејчи хтео, или можда и морао

дати као силуету, јер је и живот тог усамљеног, тру-

дољубивог, изузетно паметног грбавка био силуета,

значио заметак за потоњу чувену лозу Сесила, која од

Јелисаветиног секретара, позније првог ерла од Солзбе-

рија, до данашњих дана непрестано учествује у управ-

љању Енглеском. [И Балфур, у наше дане, Сесил је по

материној линији.] Стрејчи је са љубављу и осећањем

правог Енглеза за једног опет изузетно правог Енглеза

цртао и сликао тог тихог, скромног, дубоког човека.

Дугим размишљањем и спорим дискретним посматра-

њем сагледа Сесил замршене нити политичког и држав-

ног живота, нити које често плету неваљалци и не-

искрењаци, и на којима тек-тек па опет виси неки мртав

пајац или нека празна мешина бивше величине. Али види

Сесил да су те нити ипак ткиво живота нације, пређа

кроз коју иде она једна главна нит која у једном добу

значи ход историских чињеница, и коју сагледати и у
својим рукама држати мора значити нешто велико и

важно. Мали грбавко, увек сагнут над хартијама негде

иза завесе догађаја, ухватио је, баш он лично, нит која
ће после смрти Јелисавете, жене без потомства, везати

два братска народа и довести на престо Енглеске, кога?

шкотског краља. Док је Јелисавета била у снази, за

„шкотског краља“ се ишло на губилиште. Помало је за

тог шкотског краља умро и Есекс. Сесил је на свој на-
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чин био завереник, он сам за себе. Мирно је сачекао
час за ту националну политику. Седамдесетогодишњој
краљици дошао је крај. Силан дух је држао трошно
тело, и краљица је тако рећи стојећи и обучена уми-
рала. Сесил је осетио да је сад време да он буде први
и најважнији. Пришао је моћној Јелисавети и казао јој
да „по жељи народа мора лећи у постељу.“ — „Чове-
чуљче мали, реч мора не говори се владарима,'1 рекла
је Јелисавета, али је легла. Смрт је била на вратима.
Секретар Сесил знао је и то. Пришао је опет већ полу-
мртвој краљици, и поставио јој званично питање: кога
жели за наследника престола, и добио одговор — тако
је објавио он, Роберт Сесил — да је краљичина жеља
да то буде Јаков VI, шкотски краљ, син Марије Стуарт.
Са тим одговором, Јелисавета је починила највећу не-
доследност свога века, али сви су веровали у њену по-

руку, двор и народ, јер је недоследност била у духу Је-
лисаветиног доба. Све потребно се затим и у детаљима
потврдило: јер је секретар Јелисаветин давно и давно
већ водио тајну преписку са двором шкотским. Роберт
Сесил, умни и пажљиви упредач главне историске нити,
дочекао је тих дана плод своје завере, видео жетву.
Есекс погубљен 1601-ве; Јелисавета умрла 1603-ће; низ
политичких личности за и против политике сједињења
са Шкотском, у тамници у Тауеру; Бејкон, човек танког
укуса, далеко од атмосфере мртвачких одаја. На поли-
тичкој сцени стоји болешљиви, малецни, увек црним

огртачем заогрнути Сееил — сам.
Један је то од лепих тренутака енглеске историје:

кад се на великој раскрсници државних догађаја нађе
као господар ситуације — грађанин, дакле народ. Кра-
љица се уклонила испред онога што мора бити „по

вољи народа“; великаши су погубљени или оковани у
тамници; а нит судбине држе божја достижна правда и
човечја поштена увиђавност. Јелисавета је дала убити
Марију Стуарт, а син Маријин ће сести на Јелисаветин

престо, а народи две краљевине ће се ујединити. А
спремао је велико дело грађанин, секретар ни Јелисаве-
тин ни Јаковљев, него један од првих секретара буду-
ћег у.једињеног краљевства, будуће Велике Британије.
Да, Стрејчи руши митове и демаскира величине, па
ипак, романтик је и он, романтик Велике Британије!...
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Жерар де Нервал, у својим Октобарским ноћима, завиди

енглеским ауторима што могу писати „поглавља о запа-

жашима лишеним сваког романеекног измишљавања“,

и тврди да се „реалистична интелигенција Енглеза за-

довољава са потпуном истином“. Француским очима гле-

дана, ствар тако стоји, али она сама по себи таква није. ;

Стрејчи, који није никада, али баш никада сентимента-

лан, увек строг у суду и ироничан на речи, Стрејчи је

у Јелисавети и Есексу обрадио комад врло крваве и

мутне енглеске историје, еа фигурама шекспировских

калибара, али — Јелисавета није чудовиште, Есекс није

издајник, Сеоил није интригант, Бејкон није хуљински

себичан и препреден, „његова неосетљивост, па и не-

лојалност биле су пуне логике и права“. Умео је

Стрејчи свугде остати веран својој строгој концизно-

сти у портретисању лица, а ипак израдити монумен-

талну студију ,и платно о историјској прошлости Ен-

глеске. Уметност Стрејчијева је у томе што је страшну

романтику Јелисаветиног доба приказао као реалан

живот једне земље која је сва јединствена и нарочита,

у којој је све друкчије но у целом свету, и врлина и

порок, и власт и служба, и слобода и робовање, и пи-

сање и читање, и романтика и стварност.



СИЛУЕТА МИЛАНА РАНИЋА

Некако одувек Ракић је имао мало порушено

лице. Сва изнутра клесана лица постају мање или више

порушена. Живот и рад су хазардна игра и губитци,

епохе и катастрофе. Било да се човек игра са животом,

било да се живот игра са човеком, пуцају и кидају се

мисли и осећања, живци, кожа и месо, па и кости, ства-

рају се углови, зарезотине, чворови, ожиљци. Па ипак,

порушено лице је лик знања и искуства, лик плодови-

тости. И још нешто: лик унутрашњег живота. Ко има

унутрашњи живот, тај има лик измучен, исписан, истр-

зан, такав и не друкчији. Та се топографија видела на

Ракићевом лицу нарочито кад ћути, или кад свира. Два

су детаља била позната о Ракићу: воли да ћути, и не

воли да пише, не одговара никада на писма. Ракић пи-

сац вероватно је из своје музикалне природе мрзио пи-

сање. Познато је, било је музичара који су беснели кад

је требало слова иописивати. Бетховен је мрљао неке

знаке по писмима, скраћивао речи на немогућан начин,

касапио ортографију, своје рођено презиме писао сте-

нографски, са два три слова. Ракић, наравно, није на

линији Бетховеновој, и он је своје презиме писао врло

карактеристично и лепо, али и то ретко и по морању.

Ћутање му је било двојако: кад ћути за клавиром, ћути

занесен и отсутан; кад ћути у друштву, одмара се по-

мало малициозно, то јест, или не слуша шта се говори

око њега, или слуша са неким својим пикантним уну-

трашњим коментаром. Видите како му по лицу севкају

мале иритације на осмех, на питање, на кратко али

ипак великодушно ликвидирање. Знао је Ракић, на-

равно, и за ћутање треће, ћутање ни за клавиром ни у

друштву: ћутање у унутрашњем животу, у чудесном

животу у којем влада васеленски језнк знања и разу-
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мевања без речи. Грци питагорејци поставили су пето-

годишње ћутање. Ванредни немачки песник Хелдерлин,

воше Грк но Немац, метнуо је своме Хипериону у уста

речи: „Говор је сувишан“.
Ракић, такав какав, привиђа нам се као силуета.

Не мислимо тиме рећи као на брзу руку изведен цртеж, '*

него као портре особите врсте на којем је личност исто-

времено и присутна и отсутна. Силуету прострујава ваз-

дух и светлост, и цртеж се час истиче, час расплињава.

Ено Ракића на вратима, ено фина једна силуета. Мр-

шав, суптилан господин, са оделом некако неважним

које само мало тамније извлачи контуре. Господин тај

није сувише љубазан, није нарочито (достојанствен, није

човек сликовитих гестова, није, знамо већ, ни човек

елоквенције. Речју, човек без перипетија. Гологлав,

руке празне, џепови приљубљени уз тело, под мишком

не носи своју збирку песама. Скулптор би се доста на-

патио с Ракићем: ни доста тела, ни добрих драперија.

Седимо за столом крај Ракића, и како он носи не-

што свијена плећа и оборену главу, можемо га мирно

проматрати. Запалио је цигарету и пуши са аристократ-

ским и зато мало себичним миром. Тек ако га нечим

потерате да се боље исправи у простору и осветљењу, и

да проговори, онда ће се, тачно обрнутим редом, прво

и унапред иронично насмејати оном што ће затим рећи,

врло просто и тихо рећи. Реч Ракићева није обилата,

није тражена, али није никад импровизована. Остаје за

њом траг ума, и резонација врло пријатног гласа, у ду-

бини сонорног, на површини љупког. Рука Ракићева, не

толико она што држи цигарету, колико она што дохвата

чашу с вином, није рука ни писца ни пианисте, није рука

негованих бледих прстију, него је коштуњав ба-рељеф

који одговара порушеном лицу, и који одаје гестове

страстног узимања и крепког држања. Рука српска,

балканска, православна, рука непослушних и нестало-

жених ритмова. Поред Ракића је седео песник католик:

снажан човек, пун крви и мееа, сировог темперамента,

али рука му католички пластична, сита, мирна, лепа,

обуздана. Ракић је у плоти својој био човек маховит,

жељан; у етаву и понашању био човек строгог закона;

а у појави и манирима уздржљив, срамежљив. Ни са-

лонска конверсација, ни литерарни речник, ни штампан
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аргумент, ни сјајна тирада. Ракић није био бриљантан.
Он није засењивао, залуђивао, на јуриш освајао људе.
Све што је у друштву давао из себе било је сведено на

најмању меру и на најпростији облик. Било их је који
су тврдили да Ракић не мари много ни за шта. Непре-

цизан израз. Ракић није марио да очигледно мари и за

шта. Симпатија, привлачност, успех, ефект, утицај на

околину, летимична слутња околине о скривеном уну-

трашњем животу Ракићеву — то су ствари тајанствене
и божанствене, без облика и стила за спољни свет. Та-

јанство и божанство нису никада бриљантни, него су

неодољиви и моћни тајном и чудом.

Ракић је умео и могао многе ствари које такозвани

„наш човек“ не уме и не може. Једна од тих ствари је

била: да остави на миру особу која му је „несимпа-

тична“, да је заборави, не мисли на њу. Ти тако лако

и олако невољени „несимпатични“ људи сложен су слу-

чај у животу. „Несимпатичан човек“ не значи само да

онај несимпатични има мане, значи такође да онај

други има срце које храни у себи несимпатије. Једаред,

седи Ракић у друштву и слуша како један од његових

пријатеља немилостиво опада и ружи једног заједнич-

ког познаника, истог друштвеног ранга, исте школе,

истих година као њих двоје. Елоквентни нападач сипа

као из митраљеза потсмех, осуду, увреду. Метафора

стиже метафору. Ракић, савршено миран, сачека паузу

и полако диже главу. На лицу ни трага од неке мине

којом „наш човек“ тако радо фотографише своју уну-

трашњу реч, тако да сви унапред знају шта ће казати,

и унапред одобравају или се смеју. Ракићева реч беше

ова: „Зашто бисмо некога кога смо једаред ухватили у

грешци, или му открили једну ману или несимпатичну

страну, зашто бисмо га увек видели са тим недостат-

ком?“ Нападач је, дакако, очекивао ефект опште весе-

лости — наше друштво се радо весели над ваљано из-

удараним — а није очекивао издвојено мишљење. По

себи се разуме, није се збунио, појачао је калибар уда-
раца: такав је и такав, и још и такав. Ракић тада по-

ново диже главу, али без речи. Само му у очима про-
светлуца иронија на фарисејство: хвала ти, Боже, што

ја нисам као онај други. Над друштвом се одједаред

разведрило, спасоше душе и нападач и нападнути.
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Ракић је имао пун унутрашњи живот. Нема га

сваки пеоник. Унутрашњи живот, то је читав један свет,

и у том свету она драгоцена скривена егзистенција ко-

јом је човек јачи и виши од свега у спољашњем свету.

Апсолутно од свега. Јачи и виши и од свог уметничког ^

дела. Уметничко дело, избачено у свет, начини човека

зависним од множине ствари и околности; унутрашњи

живот једини даје човеку потпуну самосталност, пружа

му у свима животним приликама довољност у њему

самоме. Унутрашњи живот је васеленска самосталностЈ

А људи, час по, па запињу за Ракићеву једну збирку

песама. Изволте, тргните, оцепите од Ракића и ту је-

дину збирку песама! И онда погледајте. Ракићеве светле

очи љоворе: Кад бисте знали што не знате. Кад бисте

слутили шта ми још остаје. Није човек ни сав ни нај-

виши у збирци песама!. .. ЈБудима за вољу је јаки и

супериорни Ракић отштампао: да је тако много обећа-

вао, а тако мало дао. Он сам, у своме унутрашњем жи-

воту, знао је јасно, чврсто, без колебања, да је његова

једна књига доста. Песник је са својом поезијом изи-

шао у спољашњи свет, и онда се вратио у унутрашњи

живот. Исписати своју поезију и не исписати је, то су

само у спољашњем свету две супротне појаве, два

разна феномена. У унутрашњем животу то двоје не

значи двоје. У уметнику само смрт може уметнички

ритам зауставити. Мисао уметникова је пластична и кад

се не изрече. Из истог извора потичу код песника и

говор и ћутање, и исту садржину имају и говор и ћу-

тање. Поет поезију не може успавати. Питагорејци су

имали право: у пеенику пева, у мислиоцу миели, а на-

пољу може стојати ћутање петогодишње, или дваде-

сетогодишње, или и доживотно, као код толиких пи-

саца који су били и остали писци једне књиге. Хелдер-

линова танка свешчица фрагмената такође је доста. Чи-

талац никада нема уздах: зашто Хелдерлин није више

писао. И код Ракића, извештачено се понавља: штета

што није више урадио. Нико не узима да проучи: да

ли се у датом случају ради о прекиду нечега што је и

било само фрагментарно, или се ради о довршењу не-

чега заокругљеног и потпуног. А баш да се и утврде

знаци недовршености, нису то увек знаци капитулације.

Торзо од руке великог скулптора једнако расте и до-
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вршава се. Два три крња записа Леонарда да Винчија
чине целу живу теорију. Паскал није довршио, није
извео чудесну евоју синтезу срца и ума, геометрије и
религије, али се учење разума и мистика срца сами
даље синтетишу, и нико није читао Паскала без тог ис-

куства. Једном речју, људи на врло разне начине и по-

беђују и капитулирају.

Највиша је победа и највиши дар од Бога уну-

трашњи живот. Не збирка радова. Они који имају уну-
трашњи живот, који су се родили тако да ће га имати,
осете једнога дана скепсу, не сиву него светлу скепсу

према свему што је појава и садржина спољашњега
света. Скепса је светла зато што човек задржи и љубав

за спољашњи свет и разумевање спољашњег света, али

цени и мери тај свет из другог једног света у којем је
самосталнији, моћнији, срећнији. Ако има среће за чо-

века, она је само у унутрашњем животу. У том животу

је васеленски раст човека, независност његова од свих

зависности. У унутрашњем животу нема таштина и

нема зависти. Нема, јер тамо настаје друти раст лично-

ети, друго стање душе; тамо песник и уметник није

највиша тачка, тамо велики човек спољашњег живота

није ватрена жеља. Милан Ракић, можда једини у нас

са обе победе, није имао ни таштина ни зависти. И

није га то стајало никаквих криза, никаквих борби, ни-

каквих резигнација. Унутрашњи живот, кад се једаред

стекне, стална је победа.

Једну олакшицу је имао Милан Ракић за стицање

унутрашњег живота, која није увек дана: то је његова

музикална природа, можда јачи део његовог бића него

песништво. У Ракићу, чини нам се, музикализовала се

полако сва творачка машта, и он је престао говорити

поезију, престао волети писана и штампана слова. Му-
зика је тајавствена и силна. По Ракића песника можда

и судбински одлучна. Ко се у музику и њено симболи-

сање усели, тај постане скептик према сваком уметнич-

ком изразу, а нарочито према речи. Реч, говор човечји
створен је додуше од музичких елемената, али је реч
и по звуку и по ритму сиромашнија рођака музике.
Грло човечје је диван инструмент док човек пева, али



НАРОДНИ НАШ ЈЕЗИН

— Вариације на тему —

Где нам је завичај? Тамо где људи око нас разу-

меју до краја и до дна шта кажемо, до последњег

спољног и унутрашњег трепета језичког разумеју шта

нам је драго и шта нас боли. Заузме ли њиву и село

народ другога језика, завичају је крај; они који се до

дна и до краја разумеју родним језиком, селе. Куда

селе? Тамо, где ће тамошњи људи до дна и до краја

разумети шта кажу досељеници. Сеобе Срба и бежаније

Срба ишле су у крајеве где се српски говори. Емигра-

ције наше у Руеију, Влашку, северну Мађарску нису

могле заменити завичај: туђина, то је туђ језик. У мно-

гим српским породицама виђа се на зиду слика која се

зове „Сеоба српског народа под патријархом Арсени-

јем Чарнојевићем“. Та је слика једна тамно свечана

апотеоза народном и матерњем језику. Оставили су

исељеници села и њиве, куће и гробља, али у горко сти-

снутим устима носе свој језик, и где се проспе реч

која се до дна и до краја разуме, тамо ће бити завичај

и живот.

Чешће смо у положају да некоме, странцу или до-

маћем, кажемо највишу духовну вредност нашег на-

рода. Као из пушке одговарамо сви исто, истим речма:

Народне песме, Горски вијенац. Заборављамо казати

основну велику вредност: народни језик наш. Непосре-

дан и пун израз народног духа код нас, то је ,наш лепи,

племенити, снажни народни језик. Наш је случај по-

себан. Најбољу поезију у нас створио је народ; највећи

наш модерни песник, Владика Раде, нешколован је бр-

ђанин. Језик народне песме наше, епске и лирске, језик

Горског вијенца, то је величавствена дикција створена

за шраз високих духовних потреба: за афористичку

мисао, за религиозну мудрост, за очишћен бол. За нас
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Србе, за наш посебан случај, ми се усуђујемо поставити
0ву тезу: док језик у проетом народу не постане пес-
нички моћан, нема песника који ће на том језику пе-
вати знатну и велику поезију. Песник најпотпуније упо- ^

требљује језик, али народни језик креће и буди пес-
нике међу онима који су даровити за песму: језик свира,

језик слика, језик куће гради. Какав је чији народни
језик, онзква му је машта о лепоти и вечности. У Со-
фокловој трагедији, Грк Ајакс каже: „Оно што људе
носи није делање него реч.“

Ми интелектуалци кажемо: ковати реч. А народ

каже за нечију лепу и сређену реч: лепо изнитио. По

нагону, народ каже праву ознаку за свој језички рад.

Прост свет ствара споро, невидљиво, тихо, као природа.
Нико не види и не чује стварање природиних ткања и

ткива. Исто тако, нико не зна каквим је начином ова

или она покрајина наша створила диван језик, говорни

језик пун музике и богат стилом. Црна Гора, Херцего-
вина и Босна, српско Приморје. Његош, Митров Љу-

биша, Кочић, то је језик простог народа, језик компли-

кован и густ од прецизних назива и реТких фигура, је-

зик пун нити и збијеног ткива. Прости су људи уоста-

лом у стара времена и мостове преко потока и амбиса

нитили, плели, пребацивали их без ковања и закивања.

Нит по нит се у простог света извлачи и стиче иску-

ство за све, па и за језик. Сељак наш не гради језик

ни по интелектуалним спекулацијама, ни по језичким

аналогијама. Него живи са стварима, посматра им про-
мене безброј пута, похвата им тајне, и једнога дана
ствар чисто сама из себе каже како се зове. Код нашег

простог човека, отуда, нема грубости и неприродности
у језику —- као код интелектуалаца — његов језик је
спонтан, оригиналан, истоветан са животом тела и

душе. Интелектуалац полази од појмова и од њихова

апстрактног и немог кретања. На етимологији, упоред-
ној граматици, на старим текстовима куша интелектуа-
лац истину, применљивост и лепоту речи. Његове фи-
гуре, отуда, и кад су најлепше, постоје условно, рела-
тивно, на том месту. Фигуру „ситно брашно као пена“
није направио интелектуалац. Њу је изнитио човек који
је живео са брашном, са ситноћом, са пеном, а у себи
носио језичку машту једног народа који ће са сељач-

п
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ким језиком дати књижевни језик, висок књижевни је-
зик, можда и сувише патетичан и свечан књижевни је-
зик. Наше народне пословице стоје као грађевине или
као живи људи са људским физиогномијама. Читаоцу
дође да некој пословици пружи руку, некој да дубоко
скине капу, неку да појури, о неку да се ослони као о
чврст зид. „Соко лети перјем а не месом.“ Која демон-
ска дистинкција у знању ствари, која лепота у констата-
цији, и то, строго узевши, без помоћи фигуре. Ту су
хиљаде нити телесног и духовног искуства. Тај израз је
већ ранг поезије. У ранг поезије иду Љубишини тек-
стови, Матавуљеви текстови, Кочићеви текстови, а то је
све проза. А шта онда рећи о текстовима и језику Вла-
дике Рада! Проза или стих, у језику тих текстова нема
једне аморфне речи, једног лажног звука; све је сли-
вено,, сабивено, уткано, нигде ^пукотине куда би драм
звука и силе језичке застранио.

Данашњи наш писани језик је некако отврднуо и
слух изгубио. Писци не проучавају језик ни богатим
читањем, ни лексикографски, теренски поготово не. А
наш народни језик се мора на терену учити и упознати.
Шта језичког блага имају већ поменуте наше покра-
јине, а шта га има Србија, Срем, Лика, Славонија, а
шта тек целокупна област српског и хрватског живља.
Раније, док се боље, правилније схватало да су то је-
зичке вариације али један језик, и, што је главно, једна
језичка својина, било је у књижевностима на обе
стране, и у филологији на обе стране, више језичке
крви и маха. То нарочито важи за хрватске писце. Где
је данас чист и богат хрватеки језик којим је писао
Шеноа! Шеноа је имао израз клиснути у чисто београд-
ском значењу. А Андра Николић је нашао у хрватском
језику елемената које је одмах уевојио. Босна, са јаким
језичким чувством и смислом, сјајно се користила гра-
ђом и израђевинама језика међу Србима и Хрватима.
Пуна слуха и осећања језичког, она је и турске еле-
менте са коришћу унитила у језик Босне. Словенац Жу-
панчић, са матерњим језиком који није истоветан са
нашим, имао је правилно и мудро схватање о својини,
о ,,нашости“ словенских језика, и користио се и српским
и хрватским, па и руским језиком. Тачно је писао Љу-
биша у „Српској зори“ године 1878-е: „Тешко оној
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души која је посјејала кукољ међу Србима и Хрва-
тима... јер је то омело нагли развитак језика“. А ми
додајемо: са ометањем развитка језика омело је и
подмлађење књижевности. Револуције у литературама
равном се мером остварују идеологијом и језиком. Садр-.
жину мења идеологија, форму и стил језик. Разгледајмо-
неку велику књижевност у временским етапама, и осве-
дочићемо се да је тако. Тако је и код нас. Бранко Радиче-
вић је нов и друкчији у књижевности пре свега јези-
ком и стилом. Романтика Лазе Костића је сила језика

уз силу темперамента. Вук нас ишчупа из зачмалости
с. помоћу језика, с помоћу речника, и то малог речника.

Тај је речник бисер по ономе што је у њему, али у
њему је више оно чега нема него оно чега има. Језички
покрет и „рат“ у интелигенцији нашој Вукова и Бранкова
доба, били су велика инспиришућа снага за поезију

онога доба и били су више од тога: не само да је мах

језика литерарна инспирација, него је господар и указ
за школе и моде у књижевности, старе и нове. Францу-

ски језик, рецимо, примио је оирреализам. Руски језик

се такође прилично подао сирреалистичкој поезији. У

Енглеској, са лирском поезијом коју Енглеска има

срећу да има, сирреалистичкој се поезији опро дух, а

прози сирреалистичкој се опирао и најзад опро језик.

Опро се један језик силан како структуром реченице

тако и мелодијом реченице. Код нас, језик се тој моди

опирао својом суштином, својим идентитетом. Језик

наш — по томе што је народни језик рано ушао у пое-

зију високог ранга — наш језик, чим су речи биране,

ритам музикализован и стил дигнут, одмах постаје па-

тетичан, озбиљан, мало и суморан. Отуда ваљда, сем

две песме Марка Ристића, понајбоља је унашој сирреа-
листичкој поезији једна бурлескна поема за децу од А.
Вуча; дакле жанр где је језик могао да у потпуности
изневери свој квалитет. А у прози, понајбољи је текст о

смрти од Марка Ристића и Душана Матића. Све у свему,
књижевници — што је уосталом потпуно природно —
могу бити у модернизмима независни од много чега,
од традиције, од мере, од логике, али не могу бити не-
зависни од језика.

Чиме претрајавају и надживљују време текстови?
Да ли само идејама, да ли естетиком осећајних вред-

11»
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ности, да ли и језиком? Неко ће рећи отсечно: идејама

се држи текст. Да, али под условом да идеје држи је-

зик, то јест, да је идеја добила плаетичан и ауторита-

тиван израз кроз неки зрео и моћан језик. Али, рећи

ће онај неко, језик стари, чили и умире, долази други.

Није сасвим тако. Језик, као богата шума, отреса ли-

шће, наравно, и заодева се новим, али не умире језик

цео; не изумире шума ако се занављају гране и зеле-

нило. А ако неки језик умре доиста, умро је онда дои-

ста и народ. А ако ће једно ипак преживети друго,

онда, претпостављајући да су до вредности дозрели

били и језик и народ, онда језик преживљује народ.

Ту су још и хебрејски и грчки и латински језик. Држе

их велика класична дела, да, али та дела у потпуном

оригиналу држе језици за које би се можда смело рећи

у парадоксу да су живи мртви језици. У теологији је

жив хебрејски језик, у филозофији грчки, а у свима

наукама и грчки и латински. А докле је народ жив и на-

предан, дотле, наравно, језик се мења. Меша се у том

смислу да се мења, управо бива мењана материја и

облик речи, а не дух и раса језика. Шта значи то: ма-

терија речи се мења, она више не задовољава? Значи да

између језика, и језичких потреба људи, нема више ма-

териалног склада: неке се речи занемарују, неке про-

лазе кроз нова синтактичка прилагођавања, неке при-

мају нове граматичке облике, некима се обара ранг и

постају смешне или жалосне. Али са овим обнавља-

њима језик не поетаје други језик у раси и коренима,

у индивидуалности. Има у језику вечних елемената и

сасвим нематериалних односа. То је оно што се кроз

све вариације подмлађеног језика не мења, то је на-

родни дух у језику; то умире кад и народ умире, или

преживи народ. То је оно што чини да је језик матерњи

језик, и завичај; што чини да се до дна и до краја ра-

зумеју само деца једног народа.

Код културних народа, образовани људи студи-

рају и упознају свој језик у неколико претходних ње-

гових фаза. По школама се уче на памет текстови она-

кви какви су писани више деценија па и више стотина

година уназад. Има људи који са лакоћом и са задо-

вољством читају свој језик у неколико временских

фаза. Таквим људма — језиконосцима бисмо их могли
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назвати — имају велике литературе да благодаре што

се текстови од пре три стотине година, и више, пре-

штампавају само модерним правописом, а текстови

млађи читају онакви какви су, и то са слашћу читају.

Застарели језик је отац и дед нашег језика! Чосеров

језик у Енглеској, Вијонов у Фра1нцуокој, Дантеов у
Италији читају се! Ми Срби, чији је народни језик

Гете стављао напоредо са хеленским, треба да знамо

да ће се језик наших народних умотворина читати ко

зна још колико времена без версија у нов језик. То

знају понекад странци слависти, а не знају довољно,

или не маре довољно за то Словени слависти.

Без теорија филолога и филозофа језика, народна

наша књижевност открива нам непосредно две ствари:

да је језик сам собом инспиратор, стваралачка сила, и

да је усмена реч главна и најлепша функција језика.

Кроз говорену реч, коју човек душом и телом акцен-

тује, понавља се исконски језички акт именовања

ствари и ситуација. Понавља човек доживљење речи

у смислу њене аутентичности, у смислу том да је тај

граматички и акустички облик право именовање ствари

из наше свести и из нашег говорног дара. Усмено го-

ворене речи, нарочито цитиране речи неког одабраног

и драгог текста, човек такорећи рађа из душе и из го-

ворног талента свога. Рецитације, кад су успеле, про-

сто опијају и рецитатора и слушаоце. То је родни глас,

родна мелодија речи. Људи разумеју те речи до дна, и

срчу их до дна. У сељачком крају, где се знања о ства-

рима усменим речма фиксирају, где се језик има да би

се њиме говорило, ту еу и звучни облици и значења

речи непрестано на проби —■ бивају бирани и вари-

рани. У разним покрајинама земље постоји у том сми-

слу права језичка утакмица, одржавана, наравно, ве-

ћином несвеено, нагонски. Диалект оне покрајине у ко-

јој живи свет са најбољим језичким осећањем, и са нај-

више наклоности за поезију, тај диалект постаје нај-

снажнији и најлепши израз матерњег језика; тај је диа-

лект позван да буде основа књижевног језика, или ди-

ректно књижевни језик. Тим диалектом се говори пре-

цизно, бирано, речи се граде са много скепсе и из-

бирљивости, обрти реченица, синтакса, фигуре су пуне

чари. Где тражени израз стане, то је оно што најтачније
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одговара стварности и телесним и духовним нагонима
народа. Таква наша покрајина и такав наш диалект ин-
спирисали су народну поезију, која је и чудо и благо.
Језик гласно говорене народне песме избадује пла-
стику, речи су понекад немерљиво јаке, стилистичке и
синтагмичке духовитости невероватне по смелости и
логици. У народној песми и језику њеном лежи вснова

наше хуманости и наше уметности.

Ијекавско наречје наших јужних крајева то је
наш класични језик са овим класичним одликама: пој-
мовна тачност, уметничка лепота, техничка сажетост.

Та обележја захтевају спој романтике и рационализма,
и још посебну језичку и дикцијску вештину. Наш је
песник, или баш и народ, романтик по идеји и визији,

а на изразу рационалист.

Ја увијек по три јемца држим:

једног јемца: Бога великога,

другог јемца: моју тврду веру,...

Са ова два навода романтик је, као што се види, по-

журио и исцрпео што је највише на небу и на земљи
знао. Као треће, шта ће доћи? Нека вербалност? На-
против, доћи ће, рационалистички просуђена, рацио-

налистичка формула која у животу више значи него нај-

више заклетве

трећи јемац: преварит те нећу.

Стил је тиме мало нарушен, али ситуација је баш тако
добила карактеристику. Тај рационалистички коректив,

то уравнотежење велике дикције и тирада, чува у спо-

љашњем и у унутрашњем стилу горе споменута кла-

сична обележја. Појмовна тачност речи и фраза у на-
шој народној песми, дакле у нашем језику, задивљује.
Иарод наш у оно класично време нашег језика имао је
грчевито сигурно осећање израза и ознаке. И ако није
увек творац језика, он је чувар језика. У старим космо-
гонијама се истиче да божанства надевају имена ства-
рима. Наши народни језичари, било творци било чу-
вари језика, били су од лозе тих божанских именовача.

У народним песмама и пословицама имамо речи и обрта
од апсолутно узорне вредности као појмовна тачност.



167

у Женидби Ђурђа Смедеревца читамо следећу танку
разлику у претећем значењу мирног оружја. Вели Ду-
бровчанин:

И досад су свати долазили,

Под оружјем нису пили вино.

Старина Новак ћути, збуњен можда, али одговара место
њега Краљевић Марко, савршено тачно у ознаци и у

градацији:

Пријатељу, дубровачки краљу,

Оваки је адет у Србаља:

Прек’ оружја пију мрко вино,

Под гружјем и санак бораве.

А на смрт оболели и до костура омршали болани Дој-

чин, који части и љубави ради устаје с постеље и спрема

се за мегдан, каже сестри Јелици:

Донеси ми једну крпу платна,

Утегни ме, селе, од бедара,

Од бедара до витих ребара,

Да се моје кости не размину,

Не размину кости мимо кости.

Појмовну тачност прати по правилу акусшчка тачност.

Наравно, песник мора имати мистични посед звука, скри-

вено знање да сваки звук има оличење, али код нас за-

дивљује степен до којега та осетљивост иде код просто-

народног песника. Пример за то су читаве песме, с краја

на крај. Реч и мелос су у дивној хармонији. У Мајци

Југовића, она сцена кад све на свој начин залелече: „за-

кукало, заплакало, завриштало, залајало, закликтало."

Или она љубавна:

Вјетар пуше, ал-катмером нише,

а мој драги амбер-душом дише.

Или онај чудно, управо мукло акустички стих: „Уздиже

се бутун Шумадија," где је песник осећао, или знао, ,да

самогласник у, поновљен, хуји као олуј што се прибли-

жује, и четири пута га унео у један стих, и то са пес-

ничком слободом да место подиже се каже уздиже се,

и да место лепе српске речи листом узме турску бутум.

А каква су нам у језику имена гора, вода и села! то је
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један оркестар у којем бруји све што смо као народ

икада срећно и несрећно назвали и дозвали. Немоћан

поток се зове Мртвица, а дивља планина се зове Урлаја.

Све то већ чини уметничку лепоту нашег народ-

ног језика, и с таквим језиком наше народне песме.

Али са појединостима уметничке вредности у нашем

језику и у народној поезији није лако ни почети, а

камо ли свршити. Да додирнемо још једно класично

обележје. Фигура је не само слика и поређење, него и

документ, скоро да кажемо обрачун, казан, наравно,

алегоријски. Како је сликовит и како тачан израз: „Док

се прамен запођеде таме.“ Али ево далеко тежи зада-

так, казати и фигуру и рачунску тачност. Кад народна

песма истиче тренутну, секунадну смрт борца, она

вели:

Ни земља га жива не дочека ...

А кад треба рећи случај обрнут, да је борац, тако да

кажемо, надживео своју смрт, израз је овај:

Срце му је живу разнесао.

То су јединствени изрази појмовне тачности, акустичке

тачности, уметничке вредности такве да остављају ш;и-

роко поље анализама естетичким и филозофским. Ту

је прецизноет, ту је сажетост, ту је визија. Да кажемо

још један случај сажетости: права сцена, са позадином,

са сударом лукавства и здраве речи, све у два реда.

Турски цар, који дуго времена већ држи Марка у там-'

ници, види да нема ко да победи Мусу ако неће Марко.

Даје Марка извести, и ословљава га реченицом која

треба да замути појам о томе колики је био део цареве

воље у тамновању Маркову. Цар пита:

Јеси л’ ђегођ у животу, Марко?

Ова реченица је већ фигуром пластична, али је пла-

стична и тамо где је то теже бити, у спекулацији с је-

зиком. Реч ђегођ остварује укрштање временског и про-

сторног податка, дакле оверава тобожњу невиност и не-

упућеност цареву. Та реч, то јест, и означава и обезна-

чава. Онажан реченички акцент на речи ђегођ, и удар

разуђености реченичке одмах за том речју, чине да се
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муњевито брзо осети екривено интендирана намера ца-

рева. Марко зато одговара, што се вели: тук на лук:

Јесам, царе, али у рђаву.

и означава, од своје стране, баш тамо где је цар обезна-

чио. Реч рђаву има у себи исто толико колико и реч

ђегођ и просторну и временску могућност, али има и ја-

сан квалитативни пресек у сасвим одређеном смислу.

Читава једна унутрашња чарка свршена је ту у неко-

лико речи, са једном језичком сажетошћу која би била

достојна енглеског језика. Минимум знакова и макоимум

садржаја. Некако шаховски, наглим и комбинованим по-

тезима уме наш простонародни језик да избаци доказ,

закључак, поенту натетичну, или ироничну, или хумо-

ристичну. Сведочи то да народ наш говори ;и разговара

уз живу сарадњу изнутра: у језичком изразу његову

крије се воља и жеља да тај израз буде вредан пажње

и слушања, да не буде реч коју носи ветар. Ко добро

уђе у народни наш језик, тако му је као и да је ум и

душу народа сагледао. Даничић је писао: „У народним

умотворинама видите како срце народу куца, куда ли

му мисли полијећу."

За дивљење је како такав језик и таква народна

поезија не избацују више филолога, више речничара,

више терминолога, внше скупљача свега и разнога што

значи језичку и поетичку грађу. Што мање Славена-

слависта, све више странаца-слависта. И стручњака за

српску народну књижевност бољих но икада што је

било. Ми се сећамо јадних предавања на Сорбони из

руске књижевности, и још јаднијих из српске народне

књижевности. Узрок: незнање језика, дакле непојимање

и неразумевање духа. Ми се сећамо јадних предавања

у Оксфорду из руске књижевности, и никаквих из срп-

с-ке народне књижевности. Узрок: незнање језика. На-

помињемо превод Гетеов Хасан-агинице, тај хладни

превод, пренос садржине, који је промашио праву

скалу драмску и језичку. Узрок: незнање језика. Мо-

дерни испитивачи наше народне поезије далеко су оста-

вили за собом своје раније колеге, јер су констатовали

три ствари: да српски треба научити ваљано; да српски

вреди научити; и да међу Србима нема ни одвише
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много, ни одвише понесених испитивача народне књи-

жевности, и уз то зналаца народног језика. У опасно-

сти смо да још неизрађена дела о народној нашој пое-

зији, па затим можда и о изразној снази и о филозо-

фији језика, почну писати странци, и то не само за

странце. Срећом, или несрећом, неславени-слависти не

могу никада до дна и до краја разумети и примити у

себе оно што је елавенско биће и дух. Могу много шта

научити, не могу много животом иокусити. Могу стручно

објаснити фреоку или стари рукопис, не могу васкрс-

нути живот наше прошлости, а поготово не могу ништа

учинити за будућност нашег језика. Највеће и најкруп-

није послове и радове имали би радити и свршити Сла-

вени-слависти већ и ради странаца-слависта. У интересу

је домаћег језика и књижевности, у интересу престижа

народног на страни и у светској науци, да домаћа наука

утире пут. Иначе остаје да се страни научници снабде-

вају податцима о славенској књизи и језику и предању,

код странаца, код људи који немају у себи ни честице

духа и карактера заступљеног у овом или оном славен-

ском језику или књижевности. У делу Вилхелма Вунта

Нације и њихова филозофија има став где је Вунт,

бранећи свој народ од оцене неких странаца, мислио

појачати своју одбрану наводом: да Немац није оно

што је „српски ју,нак“, који кад напоље окрене крзно

ћурка, постаје „дивљи вук“. Вунта нису добро обаве-

:тили о нашем народном епу, и о нашем Марку, они код

којих се информисао. Треба до краја и до дна позна-

вати народне песме, па дух и карактер народа чије је

огледало у народним песмама, па српски језик —- и

онда знати да Марко није ни „српски јунак“ ни „дивљи

вук“. Српсми се јунаци не препадају, не беже, не мире

на мегдану с противником, и не умиру природном

смрћу. Марко је свега један српски тип: инаџија, убо-

јица, друмски човек са стотину раеположења који ни-

кад не зна пде ће еутра бити, е ким вино пити, кога

убити или служити. Марко је све што се може бити од

страшног до смешног, на српски начин. Марко и про-

тивнике своје воли да види у свима видовима од страш-

ног до смешног, и према томе се и понаша, улази у све
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ставове од крвника до будале. Где год у песми Марко

„пригрће ћурак наопако“ или

Самур калпак на чело намиче,

Те саставља самур и обрве,

или копље и буздован и сабљу размешта театрално — '

никада ту не следи бој и проливање крви, напротив,
настаје буфонска или хуморна сцена. Пошто је Мустаф-
аги скинута глава без извргања ћурка, Марко, као сваки
примитивац и обична убојица, парадира са својим де-
лом. Он неће да крене на позив турског цара, и ништа

не одговара посланицима царевим. А кад се ипак дао
намолити -— увек ее даје намолити, свеједно да ли од
мајке или од султана — он полази „пригрнувши ћурак
наопако", и, у истом стилу, код цара, „у чизмама сјео
на серџаду". Затим следује познато: „цар с’ одмиче, а
Марко примиче," али ништа неће бити. Марко ће нај-

зад примити од цара дукате да иде да настави пити

вино уз рамазан, иако је цар то забранио био. Нигде
ни цртица од „српског јунака", нигде ни траг од

„дивљег вука“. Извртање ћурка је у нашим народним

песмама по правилу ствар нејуначка, ствар бекријског

или будаластог хумора. Будалина Тале„ пошто је из-

врнуо ћурак наопако,

Личином се по њем опасао,

Натурио капу јазветину,

На којој је триста прапораца ...

Случај Вунтов није усамљен. За невољу, велике нетач-

ности из пера великих људи памте се и даље наводе као

и велике тачности из тих пера. Свет који се интересује
нашом народном поезијом — ради језика, ради психо-
логије, ради философије — морао би налазити податке

у делима оних који по крви и животу чине део ума, ка-
рактера и језика заступљених у нашим народним умо-

творинама.



ЈЕДАН ТИХИ МОНОЛОГ ВЛАДИНЕ РАДА

Рим, горња галерија Ко-

лосеума, априла, 1851.

. .. Са ове страхотне грађевине видим далеко, као

са мога крша. Видим сву Римску Кампању, и назирем,

тамо на западу, Тиренско море. Гле, на каквом мелан-

холичном и једноликом тлу се родила највећа империја

света, развијали се најлепши мушки карактери, цветала

савршена уметност, и имао се читав сој гениалних људи

који безмало потврдише псаламску реч: да су људи

скоро као богови .. . Али, на свему крв. Не само на де-

лима императора, него и на делима папа, и на делима

уметничким. Уметницима су давали материјал и новац, па

и идеје, окрутни великаши, а често и крваве руке . . .

Овде, у Риму, где је историја једног града остварила

велике победе у религији, држави, друштву и уметно-

сти, видим јасније >но игде што сам, да је владарско

стварање скоро надчовечан, скоро натприродан рад.

Владарско стварање у држави и народу треба да је са-

радња са вољом божјом. А има ли склада између воље

божје и човечје, има ли га икада? Да ли је римски им-

ператор, или римски папа, или влади^а Црне Горе пи-

таовољу своју је ли питала вољу божју!... Како да-

кле владати? Не само Римљани, сав свет захтева да у

владару буде моћ и сила, и сав свет говори: неко мора

заповедати. Па зашто је онда тако тешко заповедати и

управљати? Зато што одлука и заповест >нису исто.

Како. то да нису? Не питам то ја, јер ја знам да нису,
питају то људи. Одлуку у глави гради мисао, а заповест

заповеда владар, човек. . . Одлука моја је мој задатак

и моја одговорност, заповест моја је моја сила над
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другима, а једно и друго је можда ударац у крму воље
божје. Због страхоте и због величанства владарских

одлука, мислим да сам дошао за господара по вољи

божјој. Све Словенство признаје да ми је снага пес-
ничка дата по милости божјој, а зашто не и снага вла-

дара? Нисам по свом разбору узео владичанство, него

против њега. Нисам га добио ни по чистом опредељењу

стрица мога, јер су многи главари другога хтели би-

рати, и могли бирати . . . Али ево, Владика сам, и морам
да одлучујем, и да заповедам. . . Зато сад овде тражим,

у духу, оне који су одлучивали, и заповедали, и ства-

рали. У Риму се стварало силно, Рим је историја света

и позорница воља божјих. Паклене и величанствене

су бивале одлуке римских вођа и господара. Где је у

њима део воље божје? Не знам. Ако је заповест до-

нела победу и ћар, кличе се великом човеку. Ако је

заповест донела страдање, каже се: страшна је воља

божја . . . Тамо на Цетињу, ја, по целу ноћ слуктим, че-

кам одјеке одлука и заповести мојих. То чекање

страшно је већ, а одјеци и одговори често још страш-

нији. Сада, одлука је у Омер-паши, а одговор и одјек

треба да су у мени, и можда и јесу још у мени, ма да

сам и болан, и немоћан, и далеко. . . Моји Црногорци,

као и некада грађани Рима, раде за своју садашњост, а

ја треба да радим за будућност, да градим будућност.

Ако владар не гради будућност, каже се да не ради ни-

шта. Омер-паша, будућност Црне Горе и српства, а

смрт је моја можда ту. Остаје воља божја ... А ако

оздравим, поново коштац. Како је тешко владати и ра-

дити. Један мора да се издигне нада све, и он мора по

сваку цену да узме сарадњу свих. Али и издизање по

опредељењу, и потпуно некористољубиво задобијање

сарадње, ево Рим доказује да и то иде с крвљу! Јер су

увек замршене тежње људи, и од времена на време

мора неко да чвор расеца, својом вољом, једностраном

вољом, једностраном моћи. Али моћ је моћ само тако

што је једнострана! Како дакле радити? Покушавао

сам ја две стране слушати, и правду растрзати, и мени

је ваљало, али оном што правду тражаше, није ва-

љало, јер је онај што правду тражи само онда задово-

љан кад је правда једнострана . . . Овде видим, римски

великаши нису правду растрзали, били су једнострани.
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У паклу су можда многи римски великаши, како пева
најславнији песник Италије, али ето у Риму је живот,

и лепота, и вечност ...

Зло је у томе што човек може духом и навише и

наниже. Моја Црна Гора однеговала чојство, скупог

човека који сам пред собом диже себи цену, али истим

тим начелима и пљачка и убија, понекад само зато што

је некоме у време поста нађен мрс у торби . .. И поре-

дак, и традиција и идеал, и уметност, видим сада у

Риму, све је крваво. Дивља животиња се крви за храну

и за женку, а човек се крви за све! Зато што човек и

ствара. Стварање тражи жртве, и божје стварање их

тражи. Потопи, судари звезда, онај Везув на који сам

се пео, нови и свежи темељи земље -над старим градо-

вима, то су божја стварања нових дела, све с помоћу

крви и жртава. По том истом закону раде и изграђивачи

и реформатори; и што је нагон у борцу јачи, жртава

је више. Мислим ли о цветању Рима, мислим ли о про-

пасти Рима да би дошао други Рим, све је жртва, све

од жртава. Нека ми неко покаже рачун за овај Коло-

сеум! Више крви него дуката! Шта је дивних грађевина

овде у Риму, и колико узиданих сенки. Папе су искоре-

њивале читаве породице, да им узму имање, да зидају

базилике, да подижу дивна степеништа, водоскоке, во-

доводе, путеве, радионице уметничке, књижнице. А

уметнике су силили на рад као робове, то ми с поноеом

рече данас онај фратар, и с поносом набрајаше шта су

све посвршавали ти уметници и кад су били краткога

века. Сликар Рафаел је живео само тридесет осам го-

дина, а у оној грдосији од Ватикана покрива више ме-

ста, и знатнији је безмало од свих папа заједно. Одведе

ме фратар пред слику на којој је приказан папа СикстIV

у акту оснивања чувене библиотеке. Величанствено. Али

исти тај папа послао је био у Фиренцу чак и једног

кардинала, да убију Лоренца деи Медичи. Из политич-

ких разлога. Али и тај Медичи је оснивао библиотеку

и живео за науку и уметност. . . Све се меша. Неправда,

суровост, претворство, лаж, и заједно с тим свети пла-

мен стварања, ето човек, ето творац! Бог један нека се

смилује творцима, јер их он један и разуме . . . Ено у
Црној Гори, онај Шћепан мали, лажни цар и лажни чо-

век, знао је владати и стварати. У тој моћи његовој,
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знам, јер сам га проучавао и писао, било је памети,
снаге, и лажи, заједно. Како се мешају у човеку енер-
гије духа и анархија морала! Дао је Шћепан убити чо-
века зато што је чибуком ударио брата. Ред и морал

повећавао, жртве узимао. И народ га волео и слушао ....
Како треба владати? Ко треба да будем, Господе Боже? '
Не говори ли народ црногорски исто о мени и Шће-
пану: окрутан, али правичан. Ја, и Шћепан мали. Све
се меша. И сви мешамо. Ја се овде смејем празновери-

цама по католичким црквама; а нисам ли и ја, кад ми

оно болесни архимандрит острошки посла капу да се

над њом молим Богу за његово здравље, нисам ли, или

читао молитву и лагао себе, или не читао молитву, и ла-

гао архимандрита и утврђивао га у празноверју. А за-
иста сам читао молитве болним Херцеговцима и Босан-

цима који еу баш црногорског Владику тражили и до

њега пешачили, читао сам, јер ми је то годило као Ср-

бину, и требало као владару.. . Све се меша.

Као у природи, ништа не може да се издвоји, обу-

стави, поништи, може само да се преображава. Тако и у

човеку, и најбољем, и у свецу, све дејствује, само сре-

ћом, све се и преображава. Рим ми то показује на сва-

ком кораку. Гледам већ по који пут овај Колосеум. То

је и рушевина и целина. Сав је затегнут и снажан; јед-

нако му ископавају нове делове; смрт му не прети без-

обличјем. Поједини делови се изнова везују, изломљене

линије се стежу, грађевина се једнако преображава. . .

Смрт и живот су у овом граду упоредо на послу. Тако

лепо се гледа из живота у смрт, и из смрти у живот, и

види се где шта треба поправити, и, рекао бих, овде, у

Риму, и поправља се, поправља се преображавањем.

Нигде нисам боље познао да је смрт оно што сам и сам

у своме тестаменту написао: надживљавање и преобра-

жење. Да сам здравији, ко зна како би ме Рим још
преобразио. Овако... Па ипак, Рим тај прикова мене,

који нисам поклоник икона, прикова ме за једну икону.
Нашалио сам се. Није то икона, него огромно, гениално

сликарско дело онога Рафаели који, ко зна којим све

путевима твораштва постаде величанствен у цркви, у
музејима, у државама, у свету, у небу. Слика његова
за коју се везах, везује земљу и небо, и порука је чо-
веку са бесмртном душом. На Рафаеловом платну Прео-
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бражење Христово видео сам како човек одлази од зе-

мље. Диже се к небу Христос-човек, не као анђео, и с

помоћу крила, кего као човек кога само глава и чело

носе горе, мисао једна га вуче у висине где ће се одмо-
рити од свршеног задатка... Отпутоваћу, а нећу се сит

нагледати лика преображенога Христа, мирног човечја

лика на којем пише да је задатак довршен. Пред тим

ллатном осетио сам у себи пун духовни мир. Мир над

животом мојим и владара и песника. А чим одем од

слике, раепињу ме опет бриге и жеље, хтео бих још да

стварам, као песник и владар. Кад се вратим слици,

осећам да је доста. Је ли доста? Спевао сам песму ми-

сли, проклео сам Омер-пашу, написао сам тестамент

Богу . . . Мисао, Турчин, Бог ... Све се меша ... Али ја

се преображавам. Дижем се од земље. Има преображе-

ња, има бесмртности...



ДАНСНИ мотиви

— Андерсен, Нирнегор —

Скандинавију чине три државе и три народа, или

можда боље речено: три државе и три огранка једног

великог народа,, који је због геополитичких и климат-

ских прилика ушао у три разне судбине. Норвешка је

гранитом и ледом притиснута, врло мучно живи; ста-

новништво јој је мргодно, ћутљиво, слабе маште али

јаке воље, често до свирепости строго према себи и

другима у моралном потраживању. Сетимо се великог

писца те земље, Ибсена, и његових драма које су поне-

кад права инквизиција над слабостима људским. —

Шведска је земља блаже климе и блажих теренских

облика, разноврснија је, и зато одморнија и ведрија.

Она је господских традиција, јер је некада, под Кар-

лом XII и Густавом Вазом, била велика сила европска

напоредо са Русијом, Енглеском и Француском. У на-

родном предању Шведске има стога много поносног и

блиставог, наравно и великашки гордог и бахатог. Сва-

како машта тамо вади из богатих историских ризница. А

одисторије јемождајошбогатијифолклор. А фантастич-

нији од митологије и фолклора умеју бити поједини

писци тих чудесних северних земаља где бајка царује..

Шведкиња Селма Лагерлеф има прича које се разви-

јају као снови и облаци. „Облак“ је вечна стилска фи-

гура скандинавских песника и мислилаца. — Данска лежи

најближе европском континенту, најдаље од камених

масива и ледених глечера, најдаље од пустих висоравни

Шведске и Лапланда. Данока је равна, једва брежуљка-

сто ишарана, али са водама својим, мореузима, острв-

цима, бродовима, птицама, сва је покретна, чипкаста,.

разнообразна, немирна. Клима јој је нашој слична, али

без наших крајности у врућини и у цичи зими. Путо-

12
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вати по Данској не можете једним средством: сад сте
у скели, сад на броду, сад на жељезници, сад у фар-
мерским двоколицама, сад на бициклу, >па опет у скели
и на води. На обали, Данска вам се учини као нека ве-
лика Венеција. У унутрашњости земље, као нека
огромна фарма коју су истрајан рад и велика знања
украсили свачим што је у моћи цивилизације и богат-
ства: дворцима, парковима, катедралама, узорним њи-
вама, баштама, ловиштима. А понегде вам се Данска
учини као сабласно неко царство, где све, таласи, бро-
дови, птице са крилима необично широким, све то пу-
тује онако као што путују месец и облаци. Па се од-
једаред све замота у испарење мора, нестане копна
и људи, бродови и птице изгубе ориентацију и чују се
само крици њихових питања и тражења. А кад забли-
ста сунце и пукне хоризонт равнице, Копенхаген из-
гледа као играчка, као фина нека макета.

Андерсен се зове онај чудни Данац кога је Бог
начинио „од онога од чега су снови начињени" (Шек-
спир). Он је као писац почео са романом, па је роман
оставио: јер је роман нешто много тмасто. И приче и
драме је писао: и то је било тмасто. Рекао је у себи
Андерсен: бајке ћу писати; управо, написао сам већ две
књиге бајки, али сад тражим нешто још лакше и пое-
тичније. Написао је дакле Андерсен Књигу слика. Па је
онда извадио и слике, и написао Књигу слика без слика.
Шта је још остало? Нешто што би било шарен и лак
мехур: заокругли се, засветлуца свим бојама, протре-
пери, и крај. Ово што рекосмо, није шала. Ево један
мехур, једна творевина коју ће израдити месец, месец
на данском небу. „Море је било мирно, рече месец, а
вода прозрачна као ваздух кроз који сам пловио. Ви-
део сам дубоко под воденом површином чудновате
биљке које се дизале према мени са стаблима много ме-
тара дугачким, као силна дрвета неке шуме. Изнад њих
су пливале рибе. У ваздуху, високо, пролетало је јато
дивљих лабудова. Један од њих поче да клоне, малак-
салих крила, дубље и дубље; а оком је пратио ваздушни
караван над собом који се више и више удаљавао. Пот-
пуно разапетих крила лабуд паде, као мехур сапуња-
вице, на огледало воде. Главу увукао у перје, и лежи
мирно сличан белом лотосовом цвету на притихлом је-
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зеру. Ветар пирну, етаде се јежити водена површина

блистава као да етар у великим широким таласима про-

миче. Лабуд диже главу; светлуцава вода, као плава

ватра, попрска га по грудма и леђма. Зорин сјај по-

здрави црвене облаке, и лабуд се подиже, оснажен, и

полете према сунцу, према плавичастој обали куда је и

ваздушни караван отишао. Али он је летео сам, са

чежњом једном у срцу. Усамљен је летео над плавом

титравом водом“... Зар то није један мехур поезије?

Лабуд се од чежње неке сам откинуо и пустио умору,

сам хтео да падне на воду, сам се оснажио, сам наста-

вио да лети, сам ће негде пропасти, можда.

На тој се тачци додирује са Андерсеном, који је

био велики песник и уједно дубок мислилац, додирује

се с њим други један Данац који је био мислилац али

и песник, Киркегор, који је такође хтео да човек сам,

целим животом својим, макар и смрћу својом, оствари

и плати филозофију своју и веру своју.

У данској покрајини Финен родио се, 1805-е го-

дине, на крову једне куће, у породици убогог ципе-

лара, син Ханс Кристијан, по презимену Андерсен. Био

је дакле тај гениални. Данац савременик Пушкина и

Љермонтова, Шелија и Кијтса, Гетеа, Шилера и Хај-

неа, Шатобријана, и нашег Владике Рада. Боже, које

коло, звездано коло људи! И које разне и тешке суд-

бине! Ханс Кристијан је био страховито сиромах, веома

ружан телом и ликом, рано изгубио оца, и дуго се није

знало у који занат или струку спада. Вукло га је од де-

тињства позориште, и неко време је учио хорско пе-

вање и балетско играње. Желео је, онако дугачак, мр-

шав, накрив, са тешком главом и са смешним покре-

тима — желео да изводи пред публиком скокове и гри-

масе озбиљне ли смешне ли, ко ће знати, јер Андерсен

сам о себи дуго није знао да ли је трагичан или коми-

чан, или једно и друго. Баш као онај његов клаун, о

којем каже: „Још кад је мали био, и с дечацима се ви-

јао, беше то прави пајац; природа га је таквим учи-

нила. . . Његова унутрашњост међутим била је рас-

кошна .. . Театар му је значио идеал. Да је био лепо из-

растао, постао би сигурно велики трагичар. Његову

душу је испуњавало херојство. А постао је пајацА

Кад су се Андерсен и позориште узајамно разочарали,

12«
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нађоше се добри људи који већ одраслог дечка гур-
нуше у гимназију. Ту, као сви од његове категорије,
он је свима смешан и чудан, и нико га много не воли и
не цени. Али једнога дана он показа ванредну песму

Умируће дете. Почео је дакле Андерсен поезију са де-
тетом и са смрћу, и до краја ће та два мотива носити,
волети и обрађивати. Студент Андерсен, младић Андер-
сен кога не воли ниједна жена, тоне све више у пробле-

матику и мисаоност. Посматра друштво, и пише гроз-
ног Ахасвера, љуту сатиру. Па наставља са романом
и драмом, дон-кихотски, болно. Једа-н му се роман зове
Бити или не бити. И приче своје, бајке своје, видели

смо, писао је са извесном тенденцијом. Али велики пе-
сник и велики мислилац претварао је свирепост животну

у бајке и снове. Треба се сетити његове бајке о руж-

ном пачету што се излегло под патком из неког чудно

крупног јајета, добило прљаво сиво -перје и необич-но
протегљасте удове, трпел-о због ружноће свако пони-
жење, побегло, желело смрт, и -одједаред се спасло и

нашло своје место, јер је ружно паче било у ствари

лабуд. Ова бајка је сигурно једна од најоригиналнијих

аутобиографија на свету.

Како је А-ндерсен решио -своје проблеме? Он их је,

пре свега, сабио све у један. То је начин северњака,

људи који живе -под тешким климатским околностима,

и неминовно долазе до тога да је у невољи и јаду

прва ствар: све ситније проблеме потчинити једном

главном. Све што је било, и што ће можда бити, саби

у момент садашњице који живиш ти и људи око тебе;

а пр-облем од којег ћеш начинити крст живота и пи-

тање части, нека буде од високог ранга и мете. Андер-

сен је вероватно овако формулисао свој проблем: све

нељубави овога света могу се покрити љубављу; могу
се смањити љубављу; могу се уништити љубављу.
Срце може бити милостиво као Бог, и може бити јако
као лав. Сетио се ваљда Андереен чудесно-г грба своје

северне земље: три лава и девет срдаца, то јест, доста

храбрости али трипута више љубави. Љубав је не само
сила која градове отвара; она је и поезија, и то једина
свеопшта поезија за сва времена, за све људе, за сваки
узраст. А какав облик да узме та поезија која треба

да важи за децу, за одрасле, за просечан свет, за фи-
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лозофе? У Андерсену је био готов тај облик, облик

бајке, мале орахове љуске у коју може да се сложи ро-

ман, трагедија, комедија. Андерсенову бајку читају

деца и мисле да је то само за децу. Читају је одрасли

и мисле: строго узевши, ово је за одрасле. Читају је.

филозофи и религиозни филозофи, и врте главом: ово

је причица, па у причи песма, па у песми зрно дина-

мита, а усред динамита љубав хришћанока, љубав која

све побеђује.

Извршићемо један мали приказ Андерсенове бајке

о мајци, о њеној љубави и њеним правима, управо

о проблематици свега тога. Док се мајка одмакла

од постељице, смрт је зграбила дете и нагла да

бежи с њим. Мајка онога часа решава да ће се

прегонити са смрћу, и стићи је. Страховите цене

плаћа успут да би јој се рекло у којем правцу јој је

дете пронесено. На једном месту мора да пева веселе

песме; на другом, да раскрвави груди и огреје смрзнут

трн; на трећем, да баци у море очи и остане слепа. Али

стигне у онај свет краћим путем и брже од смрти. Ту

сазна да је дете све дотле живо у наручју смрти док

смрт не стигне и не укине, ево, ову малу биљчицу која

је живот детета. Мајка дохвата и држи стручак тај

снагом лава. А кад је смрт надјача, она, нагонски и на-

сумце, зграби друге две биљке, и попрети да ће их иш-

чупати, дакле постати убица, ако јој одмах не врате

дете. Ту је сад у бајци велики прелом: момент филозо-

фије и религије, момент кад почиње акција вишег ра-

зума и племенитије љубави но она што је обично у

нама људма, па и у мајкама. Ту сад почиње да ради

динамит људеких нагона; али ће динамит угасити и

духовним сјајем обасјати висока мисао заједно

са хришћанском скрушеном увиђавношћу. Која ће фи-

лозофија дејствовати, преломити ситуацију? Хришћан-

ска филозофија љубави према Богу и ближњима; али

уједно и филозофија коју је мајка својим животом

стекла, купила и платила. Тамо у другом евету дадоше

мајци да назре будући земаљеки живот њеног детета,

и оно двоје бића које је хтела уништити у гњеву се-

бичне љубави. Мајка је видела судбине, сломила нагон,

окренула се смрти с речма: Носи моје дете, искини биљ-

чицу, пресади је у ону другу башту за коју чујем, ево,
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да је и моје дете воли. Али да видимо и филозофију

коју је мајка платила и стекла животом, искуством.

Шта хоћеш ти, мајко, која си, истина је, мучеништво

трпела? Хоћеш своје дете. А како је оно твоје? Као

дугме, палидрвце? или као што је лутка твога детета

била његова? Читај причу о лутки, дугмету, падидрв-

цету. Имају они сви своје животе и судбине, без везе

с тобом! Читај колико се још продужава живот онога

дугмета које си ти волела, красила се њим, и најзад га

бацила. Читај то, и ако нисам голе чињенице говорио,

нека нисам Андерсен! А о каквој ли својини говориш

кад је реч о детету? Одговараш ми: да се позиваш на

право које разум свих људи одобрава. Али тај разум

није никакав врховни разум. Да нема већег разума од

њега, не би ни њега било. Одговараш ми: да је дете по

срцу твоје. Дете није ничија својина, јер је биће своје,

јер душа његова и живот његов не могу од себе от-

ступити никоме ништа. Из природе детета, као гран-

чице из дрвета, избијају разни односи на безброј

страна: често на горе стране но што си ти, мајко; често

на боље стране но што си ти, мајко, и о којима ти не

слутиш да су детету прече од тебе. . . Разни односи

према свету, овом и оном, живе у детету и човеку, бију

из њега зракасто на све стране, у небо, па и у под-

земље. Један од тих односа је и према смрти, према

Богу и вечности из које долазимо. И ко сме рећи да је

тај однос лажан, нелогичан, одрицања достојан? Смеш

ли ти, иако -си мајка?

Андерсен је градио бајку своју од самих истина.

И зато је преобразио свет: умножио егзистенције,

умножио односе између људи и ствари, назидао неко-

лико нових тавана живота изнад нас и испод нас. А из

филозофије коју је о-н животом платио, изнео је учење:

да све може да се веже добрим односом, јер у свему,

чак и у динамиту живи љубав, и између свега има ме-

ста за љубав и за религиозно разумевање ствари и до-

гађаја. Везао је Андерсен добрим односом човека и

глисту: глисте су, ено, поиздизале једва видљиве хрпице

на тлу, али то служи ироветравању земље, а то је са-

радња човеку ратару. Везао је добрим односима човека

за све што чини овај свет и живот, па га везао добрим

односима и за жалост, губитак, немаштину, и за саму
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смрт. И везао тако природно, да деца то читају с ра-
зумевањем и с одобравањем. Андерсен нам казује врло
често последњу реч разума, лепоте и филозофије, исто-

времено. А што то деца читају и воле, знак је да смо
сви ми од ране младости готови да будемо идеална ,

бића у једном свету где није лако живети, али је лепо ‘

живети ако човек живи да би животом купио и платио

једну филозофију. Не филозофију коју би узео из не-
ког система и присвојио је, него своју филозофију,

која најзад може бити у неком сродству и са неком си-

стемском филозофијом, али плаћена мора бити, стечена

мора бити животом једне егзистенције.

Данци су махом трговци и бродари, дакле људи

који познају велики рад, ризик, губитке и жртве. Они

воле добро да једу и пију, али се са заносом предају

музици, позоришту, књизи. Снага тих људи, састављена

из снажног физикума и из културних узнемирења, очи-

тује се филозофски у вери у могућно. Човеку је зада-

так, свеједно да ли у неком трговачком послу, или у

уметности или у филозофији, задатак му је, кажу

Данци, да остварује могућности. Кад један народ зада-

так свој зове могућношћу, дакле нечим што лебди и

има хиљаде облика и имена, онда је то народ са вели-

ком маштом. Данац верује да је једна од могућности

и срећа. А срећу постићи, имати, то је ствар хиљаде

могућности. Гради Данац срећу своју, као Андерсен

бајке, од свачега: почевши од хришћанеког милосрђа,

па до илузија и шарених крпица. Овако пише о срећи

Андерсен који није дуго видео срећу, а по нашим пој-

мовима није никада видео срећу. „Сви ми познајемо

срећу. Неки је виде сваки дан, као да им је стално за

петама. Други је виде у извесне године и дане. Други

опет само једног дана у животу. Али никога нема ко

није познао срећу.“

Формулисати задатке као „могућности“, то има

и опасну страну. Јак и даровит човек уђе у манијачки

истрајну борбу, у једнострана вежбања воље. Тражи

понекад светлост без сенке. Тражи други пут коштац

са ђаволом. У борби за могућности, — знмо из

књижевности —- скандинавски таленти иду у крајно-

сти. Ишао је у крајности Ибсен, ишао Стриндберг,

ишао и дански мислилац и писац Киркегор. У стилу
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тих људи има нешто парничко: не верују, иноистирају
ударима чекића, прелазе у сатиру, пребацују се у ира-
ционално, стварају своја духовна острва. Али не само

духовно, и животима и телима, крвљу и месом се изо-
лују ради етичких задатака или неке филозофије. Тим

путем пролазе код Скандинаваца таленти скоро по
правилу. И они најхармоничнији, какав је био дански
комедиограф Холберг. Утолико више морају ићи тим
путем мистични и облачни таленти, какви су били, код
Данаца, писац трагедија Еленшлегер, добро познати

романсиер Јакобсен, и мислилац Киркегор. Киркегор,
на пример, иако скроз мислилац, узео је. да прогони баш
мисао. Зато: што је у области мисли, дефиниција и

формула лако посвршавати послове и умирити се.

Тражио је другу „могућност“. А та је: доћи дотле „да

се мисао не може даље мислити", да се мора прећи у

остваривања животом, па макар то значило измрвити

се и смрвити се. Киркегор је био без премца плах Да-

нац, плах на мисли, речи, одлуци у животу. Једна од

основних његових поставака гласи: за све што се ради,

и јесте, има се давати сведочанство и јемство из себе. Не

са туђом, него са својом истином мора се постојати,

егзистирати. Не посведочавати ствари формулама и

мислима, него животом. Са својом животном истином

да имаш право или криво, да си срећан или несрећан,

да победиш или пострадаш. Ако си нешто разумео и

сазнао, постојати, егзистирати мораш у име тога. А ег-

зистирати по својој истини, значи, по Киркегору, ићи

ако треба и до крајњег краја у нади, у очајању, у вери.

Егзистенција се не мисли, него твори, и то до крајњих

могућности, то јест до побеђених немогућности. Боље

речено: егзистенција значи борбу против свега оног

што ограничава у име разума. Дакле борба против ра-

зума у смислу том што нећемо границе, нећемо за-

повест разума зато што разум неће никада да страда.

Активна егзистенција има да иде преко разума, можда

до слома и до поломљених крила, ако ће се нека

истина тим начином боље потврдити него разумом.
Та поломљена крила, то је велики симбол етике на

скандинавском северу. Ломе своја и туђа крила ју-

наци скандинавске књижевности. Уосталом, човечна је

та етика: цео свет, чак и деца имају страхопоштовање
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пред борцима који поломљених крила доказују своју
истину. Егзистенцијом су је онда доказали. Има за-
иста нека неизбежна стварност у тим поломљеним кри-

лима хероја и бораца. Ту је мисао Киркегор заступао

као мислилац и као песник. Није ли и Његош писао: .

да „витеза устопице трагически конац прати“. Кирке- *
гор је дошао до претставе о крајње активној егзистен-
цији још и преко неких нарочитих категорија живота

на Северу. Живот човечји на северу има врло велику

вредност: јер су људи малобројни; јер се живи напо-

редо са изузетно опасним тајнама природе; јер је скан-
динавски протестантизам друкчији и од немачког и од

енглеског. По скандинавској гнози, божанско у човеку

није питање божје милости, коју један човек прими а

други не прими; како је учио, рецимо, Калвин. Бо-

жанско у човеку то је клица у човечјој природи као

таквој, уопште, без изнимке. Отуда код скандинавских

мислилаца, филозофа и теолога, идеја о човеку бес-

крајном борцу. Отуда и богоборство, или бар критика

хришћанства.

Стари филозофи, већ и неки стари Грци, а наро-

чито, касније, неоплатонисти, говорили су: Узмите ми

тело! Киркегор, обратно, има узвик: Дајте ми тело!

Наравно, не као суму чула и чулности, него као носиоца

животних енергија које ће се борити да постане мо-

гућно нешто што то није било. Киркегор, сходно томе,

истиче и тражи: да се идејне категорије саображавају

категоријама живота, а не, као што је био обичај, да се

животне категорије издижу до апстрактних идеја. Кир-

кегор тражи јако тело, тело које има страст да живи;

тражи такво тело као саборца за апстрактне и најуда-

љеније резултате, за резултате који иду даље од неког

система. Киркегор је учио: да има шира моћ у човеку

од разума, и виша моћ од мисли: и да је то живот и

срце. Он је рушио затворен систем тада моћног фило-

зофа Хегла, борио се против његова начина: да све ту-

мачи тако што води ствари до извесног степена и даље

не, да, то јест, признаје границе; и да Богу, у кога није
веровао, нађе неко чисто формално место и функције у
својој системској уређености. Киркегор је био темпе-

рамент насилан: тражио животну снагу такву која ће

чинити насиље мисли, и ићи преко граница у област



186

чудесног или апсурдног. Апсурд је за Киркегора зна-

чио стварност, до које достиже неустрашив живот, жи-

вот који се ничега спољашњег не боји. Киркегор нам

разлаже као искуство свога рођеног живота следеће:

кад Бог није Бог Хегелових граница, кад Бог не говори

мисли човечјој него потстиче живот и срце човечје,

онда се задатци човечјег живота шире невероватно, и

моћи човечје иду до немогућног. Познато је, акције

хероја заиста превазилазе границе мисли и разума. Кир-

кегор први, а за њим читав низ модерних такозваних

егзистенциалних филозофа, који се од реда служе тео-

ријама Киркеговим, радо наводе пример страдалника

Јова из Старог завета као пример животних моћи чо-

вечјих које су прешле границе, које су отишле до ап-

сурда у смислу оном у којем смо већ обележили ап-

сурд. Јов је био активан телом и духом, личношћу и

егзистеицијом својом. Познато је, Бог је Јову био

одузео све: децу, имање, здрав^се. Али Јов се није ми-

рио, није се тешио сећањем на оно што је имао, ни

благодарношћу за оно што је било, није резигнирао.

Јов је од својих снага и од божје моћи тражио: да се

понови све што је било, да му се врати све што је

имао. Он је одрицао сећања, дакле одрицао идеје о

стварима, и тражио ствари саме, понављање свега што

је -било чињеница раније, да буде то опет, у новој ег-

зистенцији. Идеје о стварима увек су релативисане. Жи-

вот пак хоће етвар, и пун њен чињенички значај. Жи-

вот неће да живи само да би мислио и сећао се. Као

што знамо, Бог је капитулирао пред Јовом, снажним

борцем у име живота; то јест, капитулирао је пред то-

плом вером Јова у Бога, и самога себе, да је могуће да

буде што је било. Јов је почео егзистенцију изнова;

добио још један живот, тако рећи; постао сведочанство

не само за једну истину у смислу идејном, него сведо-

чанство за једну активисану истину.

Киркегор је нашао добар израз „могућност“ за

такав процес, за такву борбу живота у име телесног и

духовног принципа. Дакле, борба за могућност. А хоће

да се каже: борба јаког живота да могућно може ићи

до немогућног. У врло занимљиву фразу је Киркегор

ставио то своје учење: „Могућност је лек против сваке

човечје слабости.“ Не треба ово учење мешати са хриш-
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ћанским учењем: да је Бог свемогућ, и да човек увек

треба да се нада. Киркегор неће пасивну наду човека,
неће ограничење човека, он хоће човека активног са-

радника божјег, чак побудитеља божјег. Снажни Јов
је био врста инспиратора Богу за једно дело. Можда
се многа чуда могу тако тумачити. Пише Киркегор, у

вези са том врло активисаном вером човека у Бога:

„Борба те вере у могућност иде, ако се сме тако рећи,
до лудила. Иде тако далеко зато, што једино могућност
спасава човека и ситуацију. Ако је неко близу очајања,

шта кажемо? кажемо: створите неку могућност, јер је-

дино нека могућност може спасти. Учините да нешто

буде могућно, и очајник ће оживети, опет лако дисати.
Без могућности, човек нема ваздуха. Понекад је већ

људска умешност довољна да створи могућност. А ако

неко жели да пређемо на веровање у Бога, и онда по-

маже то што је Бог могућан да створи све могућности."

То би било једно од суштинских обележја Кирке-

горова мислилачког рада. Киркегорове присталице међу

егзистенциалним филозофима кажу, као и Киркегор, да

је њихова филозофија она која егзистира у животу,

насупрот системским филозофијама које стоје изнад

живота. С тим у вези, ти филозофи, Киркегор у првом

реду, објашњавају два начина мислилачког поступка.

Рецимо, на појму „истина“. Системска филозофија зна

за истину објективну, ван човека стојећу, од ума и ра-

зума постављену. Дакако, поставили еу ту истину по-

најчешће туђи умови, и ми имамо само да је примимо.

С друге стране, егзистенциална филозофија хоће суб-

јективну истину. Хоће је, јер верује да је има. На-

равно, не у смислу неке ћудљиве тезе неког субјекта.

Него у смислу једнога процеса: субјект има сав да се

потчини једној истини коју он сам остварује и плаћа

целим животом и радом, духом и телом, ако треба стра-

дањем и смрћу. Системска филозофија очекује од нас

да неку истину примимо, и онда да у њу верујемо. Кир-

кегор, напротив, очекује: да неку истину једнако хо-

ћемо свим бићем, непрекидном активношћу. У томе је

смисао оне парадоксне изреке Киркегорове по којој је
„субјективност највећа вредност“. Има можда своју
слабу тачку то учење, које, јасно је, циља у етику. Као
све етике, кад дође до практичне борбе за њих. Наиме:
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ретко кад ,може онај са „субјективном истином“ сам

да страда. Повлачи у страдање и друге, најближе бар.

Ако колектив страда за неку објективну истину, стра-

дање је оправдано. Али за субјективну?.. . Треба се

сетити случаја пасторе Бранда у Ибсеновој поеми. Или

Киркегорова случаја, кад је напрасно, без мотивације

прекинуо вереништво. . . Али ако је субјективна истина

доиста вредност, вредност и у објективном смислу,

утолико је светлија лична етика за коју Киркегор стоји.

Киркегор и егзистенциални филозофи траже, уз рад ми-

сли и духа, преображај целог живота са свима пробле-

мима његовим од најсвакидашњијих до највиших, од

материалних до религиозних. Краће речено: тражи се

да дух буде у човеку и животу његову, не у тезама и

теоремама. Киркегор пи,ше: „Шта је то дух? Дух, то је

количина моћи сазнања човекова над животом човека,

а не далеко од живота човекова. Силом тога сазнања,

мисли треба да постану дело, акција духовне личности

у животу. Јер вредност духовна није у формули, у

речи, у еистему, у оном у чему има и мога и туђега, него

је у нечем што је исконско моје, властито моје.“ С тим у

вези, један француски мислилац дао је тумачбње „тела“

у учењу Киркегора: „тело страсно жели да живи по

истинама једнога живота“.

Серен Киркегор [ббгеп Шегке^аагб] се родио

1813-те, у Копенхагену. Имао је чудака оца, који је

унео у сина темељ неке тешке дисциплине, нечег херој-

ског, али и нечег мистичног, тамно религиозног. Пости-

гао је то признавши сину, никад се није дознало шта

управо, неку појединоет евога живота или карактера.

Учио је тај отац још сасвим нејаког дечка Киркегора:

не имати разних дужности, него само једну дужност. Тра-

жио од сасвим младог бића: да сабере све своје напоре, да

поетави себи један циљ нада све друге. Све то, отац је, са

вером у „могућност“ тражио од сина, јер је син за то да-

вао извесне гарантије. Млади Киркегор је затим нашао

још једно биће, или догађај, који ће прво њега, Кир-

кегора, преобразити, да би после Киркегор догађај

преобразио у дугачак филозофски спор. Нико није знао,

и не зна, из каквих се побуда Киркегор неочекивано

за све своје савременике, верио. Дански критичар Бран-
дес, опет једна европски позната личност мале земље
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Данске, врло се потсмешљиво изразио на једном месту
о том чудном верењу свога земљака. Брандес каже
отприлике (навод је по сећању): верење Киркегора,
то је некако тако као да је Симеон столпник, онај строги
аскет који се био решио да до смрти остане на стубу
на којем је једва било меота да мало причучне и при- •
седне, као да је тај Столпник одједаред сишао са
стуба, узео једну даму под руку, и позвао је да тамо
горе, не баш под најудобнијим околностима, проживе
брачни живот. Ми, од своје стране, додали бисмо: да ]е
то скандинавски, тај нагон да се мучне ствари још више
замучавају, да се осложавају свачим, па и женским еле-
ментом, и баш тамо где том елементу није природно
место, где борбу за неку „могућност“ жене само не-
адекватно компликују. И Ибсен и Стриндберг су у
своја апстрактна потраживања од живота додавали
же,ну и сувише, чеето узалудно. Претеривали су са по-
зитивним и негативним „могућностима" жена. Норве-
жанин Ибсен тврдоглаво је стојао за своје жене. Кир-
кегор, отприлике како би радио Стриндберг, свршио је
веридбу тиме што ју је раскинуо. По слици судећи, био
је Киркегор, учени теолог, младић врло лепа лика и
племените главе; али је љубавник у том веренику морао
бити од линије оних којима је жена искуство ради не-
ког сасвим посебног животног задатка. Неуспела ве-
ридба Киркегорова дала је дело Дневник једног завод-
ника. То је једно од најчуднијих дела на евету: и ро-
ман и трактат; снажно и оригинално као поезија и као

расправа, као морал и као аморал, и као човечно, не-
човечно, и надчовечно гледање на ствари. Киркегор је
у том делу био свирепо индискретан и према себи и
према девојци. Машта је знатно сарађивала. Јавност у
Данској напала је писца Дневника као иморалиста.
Критика га је претресала сурово. Шта ее десило међу
вереницима, остало је тајна до данас. Киркегор и де-
војка су ћутали. Писма у Дневнику су литература. Кир-
кегор је ништио све интимне хартије. Према разним
одломцима у разним описима његовим могло би се

можда закључити да је девојку и даље волео, да је ње
ради, а и самоказне ради много оцрњивао еебе у оном
„заводнику" у Дневнику. Остајући увек мислилац и
истраживач животних истина, слабо је био каваљер и
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према вереници, и према истинама. Завршава писац
Дневник овим речма: „Нећу више да се потсећам на мој
однос према њој. Изгубила је мирис... Нећу да се од
ње опраштам, јер ништа није одвратније од женских

суза и женског преклињања. Жена све мења, а ипак ни-
шта не може да промени. Волео сам је, али моја душа
не може се више њоме бавити. Да сам Бог, учинио бих

од ње што Нептун од једне од својих нимфи, претво-

рио бих је у мушкарца“.

Тај Дневник, са многим другим и сасвим друкчи-

јим расправама ушао је у једно дело које носи карак-
теристичан наслов Или или. Обухваћене су у том делу

отприлике ове дилеме: 1. или сећање на оно што смо

изгубили, или акција да то повратимо; 2. или идеја о

границама, или активна вера у крајња домашања, у оно

што писац зове апсурдима; 3. или моја тајна у неком

напору, моја нада, мој грех, моја противречност, или

нешто свима опште, саткано од туђих мисли; 4. или

вера, или равнодушност. Киркегор воли став: једно од

двога. Он сам је често јуришао наизменичне јурише сад

за, сад против нечега; али јуриш је увек био чист, бес-

компромисзн. Важила је увек метода личног животног

искуства, и правило да сва филозофија има да уђе у

структуру егзистенције. Другим речма: бегство од сва-

ког система, јер систем стабилизује, узакоњава. Жи-

вотна акција изнад сваке спекулације. Од система је

бољи фрагментаран мислилачки рад: део по део, оства-

рење нечега што нам отвара поглед у ново разумевање.

Разумевање, по Киркегору, значи завршну фазу мисли-

лачког процеса у смислу спремности за активан полет.

„Разумевање, тачно, јасно, одлучно, страсно, од велике

је важности, јер оно нас чини спремнима за акцију.“
Карактеристично је за Киркегора „страсно разумевање“;
то јест, све резултате мисли мора преузети живот, мора
их унети у егзистенцију, у област акције и животних

остварења. Врло сликовито излаже Киркегор како су

људи различни у смислу спремности за акцију. „. . .раз-

лични су у том смислу скоро као птице у смислу брзине
за полетање. Понеке птице лако, и у трену ока решене
остављају грану на којој су чучале, и дижу се у лету
поносито, смело, небу управљено. Друге, теже, више

лене, на пример, вране, пре но што ће полетети, не знају
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право куда би, оставе грану једном ногом, али се од-
мах опет дохвате за грану, и не полете. Па онда почињу
да бију крилима, али се ногама још увек држе чврсто, не
пуштају грану, висе на њој као нека гужва, док најзад
не успеју да остваре у себи толико одласка колико
треба да настане вр-ста летења.“ Слика Киркегорова је >
одлично нађена. Лет решен, у правој линији отпочет,
значи активисање целог живота, свих животних моћи,

да би се изашло из чулне егзистенције у смислу задатка
неког који смо добро разумели. Врана је симбол за оне
који су можда разумели што треба разумети или учи-
нити, али живот „место право напред, чини завијутке“.
Наравно, није то једина фигура Киркегорова. Он је био
цесник, и знао је градити лепе и ружне, танане и грубо

насртљиве фигуре. Германски тип: не хармоничан, него

моћан у једном правцу: или или.

Киркегор је данас једна од полазних тачака егзи-

стенциалних филозофа: Мартина Хајдегера код Не-
маца, Николаја Бердјајева код Руса, на пример. Цела

та школа јуриша на сухо логички менталитет у човеку,

и у филозофском учењу, и тражи да живот управља
животом, да страст живота добије духовно значење.

Киркегор се данас много преводи и коментарише. Ме-

ђутим у оно доба, пре осамдесетак година — Киркегор

је умро 1855-те, стар 42 године — он је био „ружно

паче“, изрод. Гонили су га, мрзели, унижавали. Опту-

живали су га, теолога у њему, и грађански кругови и

црква: да је одбацио етику. Оптуживачи су углавном

имали на уму ону етику којој контуре повлачи разум,
која се отштампана предаје са катедара, и из које ђаци

полажу и положе испит. Киркегор је, наравно, друго

имао на уму: етика и етичко да се засведочавају живо-

том, а живот да се стави пред или или, и кад одабере,

да иде право, страсно, „очајно“, како још каже Кирке-
гор, да не прави завијутке. Ибсен је написао свога чу-
веног пастора Бранда ради приказа, а можда и ради
критике Киркегорове етике. Бранд се ставља пред из-
бор: „или све или ништа“, и бира и извршава теже од
двога са много несрећа по себе и друге. Киркегор би
Бранда одобрио: етика није систем ни дисциплина на-

учна, него је животна борба до емрти; а филозофске
идеје су ту да оправдавају оно што се у животу, па и
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у Брандову животу, дешава. Животу је етички диљ

ово: стећи снагу са којом се може излазити из чулне

егзистенције. А идеје имају да санкционишу напоре

живота око тога, и да тумаче парадоксе у етичкој

борби. Критиковали су Киркегора као љубитеља пара-

докса. Јесте их и писао и неговао. Али сви су мислиоци

наилазили на парадоксе. Шекспир их је пун. Грчки

трагичари их често казују. Есхилов парадокс (у тра-

гедији Агамемнон) да „лек често више боли него бол",

остао је за сва времена у проблематици света. Нападали

су Киркегора: зашто пише о свачему, о жени, браку, по-

литици. Други су му опет пребацивали: зашто увлачи

у филозофију оно што игра улогу у животу, на при-

мер, питање бола, страха, очајања, смрти.

Нама се чини да је Киркегор одговорио на такве

замерке још онда кад је изјавио да, по њему, живот

садржи све, дакле живот даље иде и више може него

сви појединачни капацитети, потенције, функције. На-

равно, не може то сваки живот; него живот који узима

на се најтежи задатак: онај живот који претходно по-

стизава филозофско разумевање, а затим прелази у ак-

цију због тог разумевања. Ако је Киркегор писао, на

пример, о страху, чинио је то пошто је страх извео из

његових психолошких граница, претворио га у животну

моћ за највишу активност. Киркегор говори о страху

као једном сталном страховању за добро. „Тешко оном

ко то страховање одбаци.. . Ако неко иде сам кроз жи-

вот . . . али иде с њим и онај страх, све ће добро бити.

То страховање му боље мисли него најбољи пријатељ11.

Још се чудније чинило људма учење Киркегора о оча-

јању. Шаљиви лист Корсар, у Копенхагену, називао је

Киркегора очајним филозофом. Данас се међутим оз-

биљно мери, цени, и критикује то учење. Очајање је-

сте немила и скоро болеона реч. Али ако се од човека

тражи више но што разум тражи, и човек пође за оним

за чим херојска снага тежи, онда такав човек улази у

врсту очајног стања у смислу једног нарочитог дина-

мичног стања. Кад ТБегош каже: „нека буде што бити

не може“, шта је то друго до врста очајног стања! Има

заиста апсурдних истина, које немају граница, па их

живот ипак остварује, живот појединаца или живот ко-

лектива, који се захуктали у очајан хук. Мета тих
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остварења иде даље и даље, уколико је, према учењу
Киркегора; очајање јаче, и пуније истине. Човек и
падне и пострада — пострадао је и Киркегор — али
шта то мари, мета се и тим помакла, и други животи
ће се понети са апсурдом или са очајањем у којем се ^
крију велике истине. Слом вреди некада више него 5
триумф. И то је, за утеху Киркегору, један од вечних
и тачних парадокса. Некадашњи слом Киркегоров да-
нас служи његовој отаџбини на част: од њеног некада
сломљеног сина данас полази један добар део модерне

мисли, филозофске мисли. У једном одељку својих тењ
стова овако говори Киркегор о очајању: „Дух једнакс
хоће да пробије, а не може да пробије. Увек бива пре-

варен. Ситост чула и уживања излази преда њ. Али од-
једаред, дух се у човеку сабије као таман облак, чији се
гњев наднесе над душу, и дух се претвори у страх и

очајање које не престаје више ни у каквом задовољ-

ству. Погледајте таквог човека. Око му је мрачно, да
нико не може поглед да му издржи. Поглед тај сева и

страх изазива, јер иза ока лежи душа као помрчина.

Тај поглед је краљевски, и цео свет дрхће пред њим

Али најунутрашњије биће тога погледа је страх и

очајање“. Не може се оваквом писању одрећи ни опште

човечна истина, ни дубоко лично искуство.

Можда сасвим логично, можда и много изазван

Киркегор ће у последњим својим нагшсима један добор

део очајања уперити против црквеног хришћанства и

против данске цркве. Тим делима је Киркегор најзад

заинтересовао за себе, делимично и против себе целу

своју земљу. Али откривши кроз то писање какав ја

живот он лично водио до задњег даха, и показавши шта

може да значи сарадња целог живота у духовном за-

датку, Киркегор је многе духове позитивно пробудио.
У критици хришћанства Киркегор иступа са смелошћу
коју само живнотно искуство може диктирати. „Акс
смем нешто пребацити хришћанству, ево: како је хриш-
ћанству могла доћи идеја да је оно могућно за све

људе, или макар само за многе! Хришћанство које
Христос проповеда, нико не може издржати. Кад га
апостоли проповедају, већ је лакше примити га. А кад
га нека будала проповеда, ето нас хиљадама хриш-
ћана!" Ове речи Киркегора, како треба разумети? Треба

13
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им подметнути основну мисао Киркегорова учења:
свако има бити хришћанин собом и својим животом, а

не у име неке идеје која се натурује масама. Бог се
обраћа свакоме од нас појединачно, а идеја се даје го-
милама. Црквено хришћанство, стога, није Бог, него је

само идеја. А идеја није активна, идеја је нешто исто-

риско. А у историском нема више живог живца, нема

противречности, нема оног што би у даном тренутку
устало против идеје, учинило, како згодно каже Кир-
кегор, онај „квалитативни скок“ који ће живот увести

у велики задатак за успостављање везе између времен-

ског и вечног. Овај ред мисли води Киркегора у за-

кључак: да на свету уопште нема хришћанина. „Један

је само био хришћанин, онај ко је био узрок хришћан-

ства“. А пастори, вели Киркегор, „просто живе од тога

тто је Христос био распет.“ Пастори распростиру идеју

о жртвовању за идеју. Али то, наравно, није ни жртво-

вање, ни уопште жива акција. Свако се мора лично

трудити да буде „биће изузетно“, а то је тако тежак и

велик задатак, да у том смислу „и између чланова једне

куће мора бити сукоба, неслоге, противречности".

Као код сваког великог и изузетног човека, брзо

почиње трагедија. Киркегор се борио да немогућно

буде могућно. Између другог, хтео је да својим силама

буде хришћанин, и завршио одрицањем могућности

хришћанства уопште. Зашао је Киркегор у очајање, из

којег је почео да одриче оно своје некадашње пози-

тивно очајање. Почео је сумњати: да ли у животу и нај-

активнијег човека не долази напослетку, место- слободе,

морање, и пнтао се да ли реч мораш! није можда баш

реч коју Бог казује. Просто казано: апологет моћног жи-

вота улазио је у област трагике. Ни он није успео да до

краја слије живот и идеологију! Али је примио крст, и

испео се толико да остави пободену заставу другим
борцима за право: да човек своју личну драму метне у
центар животних проблема и филозофских проблема, и
да се користи филозофијом за своје животне циљеве.



ЈЕДАН НОЈИ ЈЕ СЛУТИО

Многи људи у Европи слутили су шта ноеи че-

тврта и пета деценија двадесетог века. Француска инте-

лигенција, прва на свету, слутила је тачније од свих

осталих. Остали су предвиђали и видели рат, сукобе

страховитих сразмера, Французи су јасно видели не

само рат народа, него рат проблема. Дошао је грозан,

убојитији но икада рат војсака и оружја, али изнад и

иепод тога рата стоје гужве проблема политичких, кул-

турних, спиритуалних. Пре свега политичких, које

прете човечанству сада, и за дуго још пошто буде пре-

стало уништавање — тако драга реч данашњице —

уништавање људи, градова, и свих тековина. Један од

Француза кога су слутње узнемиравале у целом бићу,

зове се Анри Маси; а књига у којој су слутње и стра-

хови његови дошли до израза, носи наслов Одбрана За-

пада. Реч запад значи ту суму културе и цивилизације

европског Запада, а садржина књиге треба да буде

аларм, и затим дискурсивно и дебатно излагање свега

разноразнога — гужва проблема — што иде, прети,

наваљује, поткопава, трује, разара оно драгоцено ду-

ховно благо које садржи у себи такозвани Запад. У

књизи Масиа сажет је богат материал о идејама са

којима је кроз векове живело човечанство. Али ако би

се читалац руководио насловом књиге, и тражио да

што пре чита о средствима и начинима одбране За-

пада, морао би књигу читати однатрашке. Тек пред

крај своје расправе, аутор, можда и сам мало збуњен

што се није строго држао главне теме, аутор почиње

брже боље синтетисати. И тада, на наше изненађење, не

синтетише из свога борбеног става, са браника Запада

13*
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против кобног и опасног Истока, него синтетише ком-
промисно, неочекивано компромисно пред гужвом про-
блема: дако ће ипак бити могућно да Запад и Исток по-
раде заједно на спасењу човечанства. Али то долази,
како наведосмо, пред крај књиге. А књига широм и ду-
жом, то је сама слутња, страх и узбуђеност, сама пла-
ховитост, одбацивање, жуч, крици осуде и гнушања, и
уморни уздаси елутњи и слутњи. Аутор дела, Анри
Маси, књижевник је, идеолошки борац у области етич-
кој, и то католичко етичкој, француски је родољуб,
претставник француске спиритуалистичке школе, али у
овом свом делу никако не успева да се смири, да одели
идеолошку критику од политичких својих наслућивања
и страхова. „Опасност прети судбини западне цивили-
зације, другим речма, судбини човека“. Али у тој
„опасности“ писац назире проблеме политичке природе
пре свега, надмоћ политичку, не културну, Истока, и то
Истока у најширем, и ако смемо рећи најдужем смислу
речи Истока: сасвим блиског, па даљег, па још даљег,
па најдаљег. Исток за Масиа почиње одмах ту, на
Рајни, на међи француско-немачкој, могло би се можда
рећи и на међи компактног католичанства према ком-

плексима других вера.,

Анри Маси има наклоност да суди и осуђује. Једна

збирка његових огледа зове се Ји§етеп{5. И друге ње-
гове књиге су помало то. Треба признати да аутор води
и обавља суђења и осуђења са много докумената и са
исправно сређеном полемиком. Књига Масиа о којој је
овде реч, није француски сређена, ни француски до-
следно рађена. Она није то по парадоксу: баш зато
што је Маси Француз. Писац француски проникљиво
види зло, види проблеме свих категорија; са францус-
ком храброшћу дедуцира закључке, чита у тим закључ-
цима неминовне ужаее и уништења, и не може да је ми-
ран као човек, ни сређен као писац. У пропасти Запада
види он пропаст Француске, његове земље, иједне кул-
туре која има вредност неоцењиву. Слутње га кидају
мукама, бол је дубок, и Маси је често Француз и човек
кад би смео бити само судија и мислилац. Сабрао је
он и у овом случају много докумената, правих доку-
мената, и наперио у проблеме сву своју интелигенцију,
али није био у положају да еуди са довољно правде и
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мира јер је судио скоро искључиво оно што не воли и
чега се боји. То значи пристрасност. Западу нема пи-
сац скоро ништа да замери, а Исток баш никако не
трпи, не воли не само Исток као идеју и програме, него
ни Исток као човека. Ово последње је додуше поку-
шао на два три места да поправи и порече. Маси и су- 1
више сурово напада све европске мислиоце и писце који
се заносе ориенталним идејама, и пропагују их. Још
суровије удара по тим идејама. Умовања Истока одба-
цује на свима линијама, у свима манифестацијама.
Нигде трага о каквој измирујућој могућности запад-
ног са источним. Тамо све не ваља, на Западу све ваља,
и може бити речи само о томе како да се одбрани по-
зитивно од негативног, хумано од монструозног, жртва

од разјапљене чељусти. Тргне се писац понегде, по-
неком речју, али реч та се изгуби одмах у звоњењу на
узбуну које никако не престаје у души писца, у слут-
њама писца. Трепери у Масиу, и кроз његово перо
једно велико бојање, од којег, данас знамо, ,није се
убојао ни Маси, ни толики други. Страшило Масиа да-
нас је јасно: не вере, не културе, не менталитети, не
режими, него' гужва светски политичких проблема тамо од
Истока. Стога, писац је сваки час потпуно заборављао на
главни свој задатак: да брани Запад, него је с краја на
крај своје расправе само критиковао, осућивао, страхо-
вао и слутио. У себи, сигурно је не једаред прошапутао:
шта вреди да баш и сав Исток, од Рајне до Јапана,
прими католичанство и идеологију Запада, шта вреди

то кад политички раст прети. . .

Ипак, морао је исправни Маси да замери понешто

и Западу. Али те замерке еу замерене Западу као
Европи, дакле су истовремено замеране и целој Европи,
и тада, наравно, Немци и Руси не спадају у Исток, него
у Европу. Немци су криви, и опасност су, од Реформа-
ције и Лутера до Шпенглера и Кајзерлинга; криви су,
са Западом, као германо-латинштина, а са Истоком као
славено-германштина. Криви су и опасни, наравно, и
Руси. Први православац Фотије крив је за Лењина.
Интелектуални славенски тип је наставак хиндуског
типа. Толстој је крив за Кину Син Јат Сина, а немачка
Реформација је крива за Син Јат Сина лично, који је
изашао из протестантских университета, и пример је
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„II11-3 чини од Кинеза западна култура која није ка-

толичка“. Далеки исток није крив, још није крив, али

Далеког истока се Маеи боји, гледа га, види га инте-

лектом, слути. И то строго документовано слути. Маси,

треба подвући, никада ,није апсурдан, иако каже и тврди

смеле ствари у смелим комбинацијама. За све он има

аргумент, и има добру француску главу. Ипак, давно

нисмо видели добру француску главу тако нервозну,

добар француски текст, праву књижевност, тако иски-

дан наводима туђих мисли, и интерпретацијом тих ту-

ђих текстова без довољно узимања у обзир кад су пи-

сани, и да ли дотични аутори нису у међувремену сами

изменили своја мишљења и поправили своја тврђења.

Маси, на пример, све оно што је ко казао о Азији ин-

терпретује тако као да је Азија увек значила то што

значи данае, и што значи њему, Анри Масиу, и угро-

женом Западу. На пример, смеће с ума Маси да су врло

различне ствари у смислу историјском и национално

психолошком: момент кад су руски славјанофили, око

половине 19-ог века, окренули се били Азији, и момент

кад се данашњи Совјети окрећу Азији. Или други при-

мер да кажемо: Фихте, пишући у своје доба о Азији у

смислу на који смо сви без разлике били навикнути, да

је, то јест, Азија „колевка вера и цивилизација“,

Фихте није могао имати у виду да Азија треба сад да

буде баш обратно од онога, треба да значи гроб циви-

лизација. И тако даље. Само велика узбуђеност може

извинити Масиа кад од најбољих и најоригиналнијих

духова Истока тражи да о европском Западу не смеју

друкчије мислити но што тај Запад мисли, док Запад

сме мислити о Истоку што год хоће. Уза ту узбуђеност

треба још додати и егземпларно непознавање Ррсије

и руског духа, од стране Француза. Маси, који тако

добро и тачно слути, могао је бар слутити да неће бити

згодно да он буквално тумачи текст Чаадајева, да га ту-

мачи као гађење Чаадајево од свога народа и земље,

и као чисту фасцинацију Западом. Не само Русија, него

и даљи Исток учио је од Запада много, али се није

њиме фасцинирао. Достојевски је студирао романе

француске и немачке, али је писао романе чисто и пре-

чисто руске, а о Западу је мислио бар толико рђаво

колико Маси о Истоку. Петар Велики — знаће то добро
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и Маси — казао је да ће од Запада узети што му треба,

и онда том Западу окренути леђа.

Пажње еу вредне у књизи Масиа критичке син-
тезе идеја Запада и Истока. Маси гледа јасно у те

идеје, и функције њихове, нарочито онда кад их види
у области филозофије и религије. Врло прецизно осећа 5
те идеје и кад их треба посматрати у појединим људма,

или у класама. Маси је писац, располаже даром пси-
холога, и још и даром Француза за конкретан и пре-

цизан израз. Тако је одлично психолошки оцењено и

одлично речено: да је Рус човек „који се троши у

празном". Наравно, искуство Масиа о руском човеку
води се већим делом из књига руских „западњака11, Чаа-

дајева, Херцена; затим из књига де Местра и де Воги-
јеа; и најзад из књига Достојевског и Горког. Није
рђаво црпсти психолошке и друштвене информације
из књига. У- добрим књигама лежи суштина, сва истина.

Али ту је уједно и опаеност од таквог информисања,

кад онај који се информише добија у шаке много су-

штине, чисте отрове, рецимо, а стоји ту са предрасу-

дом, са несимпатијом, са страхом, са кобном слутњом.

По себи се разуме да Маси има и самоопсервацију, и

да се меетимично исправља, и са друге стране освет-

љује што је казао и тврдио. Али, некако срачунато

осветљава ту другу страну увек накнадно. Првом свет-

лошћу осветљава прву страну. Нису стога од великог *

ефекта овакве његове изјаве: „речма опасност од Истока

не подижем парницу противу Истока уопште, не ми-

слим на неотклоњиве антагонизме раса, него оптужујем

само заблуде филозофске, моралне, социалне, и сумњиви

идеализам“. Али пре те изјаве, и после ње, осећа чи-

талац, Масиа муче баш расе и човек, а кроз човека,

кроз расни колектив визија политичке моћи и претње,
страх да ће политичка превласт донети нове оцене свих

вредности, и западних уз оне источне. Страх пред та-

квим слутњама нагони Масиа да нам црта грожење од

најезде варвара; али, искрено и поштено, одаје он и врсту
љубоморне туге због њихових свежих снага. Врло лојалан
понекад, усред својих тешких слутњи нам Маси набраја
текстове из најбољих француских пера о томе: да је
опасност више но осредња, јер се у хаотичним масама

Истока крију неслућене вредности. Боље рећи, слућене,
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иначе сви ти текстови, и књига Масеа, не би били на-

писани. Све те неслућене и наслућене вредности, и све

оне филозофске, моралне и социалне заблуде Истока
значе на Западу политички страх. Идеолошке критике

Масиа сваки час надвиче политичка бојазан, стрепња,

ужас. Његове филозофске и религиозне синтезе сливају
се у нову синтезу, у политичку. Буда и Вишну и пра-
вославље, Тагоре и Достојевски и Кајзерлинг постају

политика, значе политику, значе пропадање престижа

Запада на Истоку, и политичку претенсију Истока у

свету.

Од те тачке даље, Мастне види више Русију и

бољшевизам као главно, види страшни реп апокалип-

тичке аждаје Истока, види Јапан. Шта су према томе тек-

стови евразијских Руса у Паризу и у Москви, шта су

и текстови Веданте према конференцији Паназиатске

лиге, 1926-те, у Нагасакиу, и према текстовима Окакуре.

Тога господина — Какузо Окакура — ми бисмо рекли

да Маси не наводи довољно. Јапанац тај је писац дела

Буђење Јапана, Идеали Истока, и чудне и у Европи

прослављене Књиге о чају. Окакура рдлично мисли и

пише; нема сумње, даровит један Јапанац, који има

обичај да за све што каже гарантује Јапаном. У Књизи

о чају, у поглављу Таоизам и зенизам, има једна ван-

редна његова реч о вредности превода у књижевности:

„ . . . превод је као наличје броката, сви су конци ту,

али није ту тананост боја и цртежа.“ Ми бисмо рекли

да је Окакура и ту гарантовао Јапаном, чију поезију,

тврде зналци, нико не уме превести како треба. А са

политиком и зебњама М.асиа има горе наведена реч

везе утолико, уколико оно о наличју броката може слу-

жити као јапански одговор на тумачење Масиа о раз-

ним источним мудростима, не само јапанским, него и

руским, православним: све је ту, али све је друкчије.

Међутим, у књизи Масиа, како смо већ рекли, није

главно оно што хоће да изгледа главно: мудрост фило-

зофска и религиозна, него је главно политичка виДо-

витост Масиа. Јапан види Маси тачно онако како га

приказује Окакура у Буђењу Јапана. Охоли, острвски

усамљени Јапан, који је сачувао нагоне и традиције;

затим слободни, напионални и културни Јапан, који

стоји суочен са целим светом, и који је „вратио срце
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целој Азији“, како вели песник Тагоре. Тај и такав Ја-
пан није заиста последњи у реду свега онога што је, са

разних Истока, инспирисало књигу Масиа. Али, засада,
није ни први. Слутње и страх су ту, немир је ту, али
оно очигледно невољење које Маси има за Русију, и

за Немачку, није ту. Јапан је даљи у рату и у миру.

Затим, вера у Јапану није православље, дакле храшћан-

ство, али-не католичанство. Филозофија Јапана, сва

религиозна, не може се не свидети човеку религиозног

духа какав је Маси. Маси дакле осећа врсту надахнућа
пред апокалиптичким репом, покушава једну синтезу
Запада европског и Истока — оног далеког. „Религије

и филозофије Запада и Истока не искључују се сасвим,

пошто једне и друге теже ојачању религиозног духа у

свету, и уједињењу човечанства“. То је једна лепа ме-

дитација Масиа на маргини његових немира и слутњи.

А ти немири, они виде преко медитације, виде да се

политичка власт Истока и Запада, насупрот њиховим

религијама, само искључују, апсолутно иекључују. И

зато Одбрана Запада није књига која гради синтезу за-

падних и источних религија. него је књига која је пи-

сана, рецимо, и због идеја Окакуриних. Окакура наиме

није могао да нађе никаквих додира између Јапана и

Европе и њеног Запада, почевши од политичких ме-

тода и устројства војске, па до најфинијих области

укуса и мистичких осећања. Он тврди, на пример, да је

симетрија, тако цењена у Европи, досадна Јапанцима

од артистичког укуса. Досадна и у управљању државом и

народом, Окакура стоји за аеиметрију, против мртвих

понављања. Прича Окакура даље како се у Јапану једе,

и меша чај увек новим, свежим, дивно белим штапи-

ћима; и са иронијом се сећа старог породичног сребра

на европском Западу: док пију чај, морају се сећати

свих мртваца који су се тим кашикама служили.

Треба забелижити да Маси, за одбрану Запада,

није могао наћи добрих и јаких средстава у цивилиза-

цији и времену у име чије одбране је књигу написао.

Он се окреће Средњем веку; сећа се нарочито какву је

снагу управљања друштвом имала католичка црква у

та минула столећа. Пред несрећама које слути, кајке
Маси: „Католичка црква нам се чини једина моћ спо-

собна да рестаурира праву цивилизацију". И кад то
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каже, Маси обухвата рестаурацијом и Азију. „Не ради

се о том да се Азија латинизира, него да се христиани-

зира“. Занимљиво је запитати се: куда је у моменту пи-
сања последње реченице Маси рачунао Русију, у Азију

или у Европу. А занимљиво је такође, у вези са оном
реченицом, цитирати добро познату реч Гандијеву:
„Европа није хришћанска". Кад се даље читају стра-
нице Масиа о католичанству и њетовим евентуалним

мисијама, постаје јасно да је те странице писао, ипак,
не занесен католик, него дубоко забринути Европља-

нин. Даје Маси једну завидну синтезу о позитивним
квалитетима католичанства: католичанство је донело

прва начела о реду и стабилности у друштвеном животу.

Нада се вероватно Маси, умирује се том идејом: да би

католичанство, кад би се вратиле његове средњевековне

организаторске моћи, да би оно могло сабити у редове

цивилизовану Европу, и укротити Азију. Са идејом о

Средњем веку није Маси усамљен. Та идеја је данас

свуда по Европи. И Енглези имају ту струју, и не само

међу побожним презбитеријанцима, него међу социоло-

зима и књижевницима. Французи и Италијани имају је

већ и као католици. Рус Бердјајев је написао запажену

и на неколико језика преведену књигу Нови Средњи

век. Има доста симптома који говоре за ту „обнову“.

Технички смо, дакако, све даље од Средњег века, али

друштвени морал у појединим земљама, и међународни

морал у свету траже, вапију за нечим моћно организа-

торским у спиритуалном смислу. Симптоми оне врсте

су и књиге Бердјајева и Масиа. Само, Бердјајев је писао

своју књигу са религиозним миром, а Маси са политич-

ким немиром. Код Бердјајева су наде у религиозно

преображење света, код Масиа су слутње да иде про-

паст Европе, и све већи страх од, рецимо, Окакуре.

Пошто је Маси лепо развио друштвено филозофску
идеју да је одбрана Запада могућна једино тако ако

Европа сама у себи обнови своје добре снаге, он са том

сво.јом идејом не иде право пред католичку цркву, него

стаје пред Паназиатску лигу. „Сви ззпадни народи
имају да се вежу у компактну целину бранилаца европ-

ске цивилизације“. Маси не каже који су ти „народи“,

да ли три католичка народа на Западу, да ли сви ка-

толици Европе, да ли сви цивилизовани народи Запада;
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али осећа да ово, или оио, или треће, може бити слабо

према оном чудовишном Истоку и према Паназиатској
лиги. Тражи дакле још нешто, или некога, и налази ве-

зивача народа у цркви каква је била у Средњем веку.

А каква је била? Безмало једна у Европи, и, вели Маси,

„најјачи спиритуални и политички фактор.“ Дакле: <

спиритуални и политички напоредо. „Оно што Европи

треба, то су свеци, они велики свеци какве је имао

Средњи век у тешке и мрачне дане хришћанства, свеци

који су аскетством и политичком гениалношћу знали

триумфовати над свима, па и над самим напама". Дакле:

аскетство и политичка гениалност напоредо. Додуше,

имали смо и ми Срби, у Средњем веку, једног таквог

свеца који је сједињавао аскетство и политичку гени-

алност, и ваљао народу и себи. Само, ми данашњи

људи, иако знамо Средњи век као историју, не разу-

мемо људе Средњег века, и не знамо сигурно да ли им

је, и папама и свецима, за политичке триумфе требала

и спиритуалност и аскетство, или им је довољна била

политичка гениалност, са свим оним што прати поли-

тичку гениалност, а није из категорије спирита и аскезе.

Али било како било у Средњем веку, треба забе-

лежити да су у дане наших генерација слично мислили

о ужасима политичких судара, и о спиритуалној ги-

шини у човечјем животу — и Маси и Окакура. Маси,

пун слутњи за духовна добра Европе, вуче Запад под

окриље цркве: „јер је она Истина, и у њој су речи

Живота које могу све народе излечити“. Окакура, у

својој чудној Књизи о чају, [коју је Маси мислио да

не треба узимати у обзир и цитирати], горко се каје

због победе Јапана над Русијом. „Европа је презирала

Јапан док се бавио суптилним уметностима, а сматра

га цивилизованим откад је извршио покоље на ман-

џурским бојиштима“... Данас, Запад и Исток су у ватри

и ратном сатирању, а Маси и Окакура, ако су још живи,

питају се вероватно: ко ће бити политички гениалан.



ГОТФРИД КЕЛЕР

Кад је неко оригиналан, требало би да није налик

ни на кога. То је мање или више тачно. Али кад човек

узме на око еамо оригиналне, види да су они између
себе по нечему налик. Један парадокс међу многима:

да су људи слични по својим оригиналностима.
Готфрид Келер је оригиналан уметник. Он је на

искључиво свој начин писао чудну реалистичну новелу,

која' је врло реалистична, и врло слична бајки. Келер

је искључиво на свој начин измишљао фигуре које су

колико најобичнији, чак банални људи и жене, толико

и врста лутака које се крећу некако искидано, меха-

нички. Прича Келерова чини утисак неког особитог

театра са живим луткама. Те лутке су комплетно живи

људи, сам-о некако лучјег раста и грације. Готфрид Ке-

лер потсећа на врло оригиналног А. Т. Хофмана, и, ван

немачке књижевности, на врло оригиналног данског

писца бајки, Кристијана Андерсена. Потсећа на њих

нарочито по машти изузетно осетљивој за механику

случајности, и, према томе, способној за врсту особите

уметничке игре са мотивима живота. Хофман је при том

ударао у натприродно и диаболично; Андерсен у ме-

ланхолично и сублимно; а Келер је стајао супериоран

над луткама овог шареног света. Ма шта да живот за-

почне, Келер одмах види каприциозне, али уједно ло-

гички механизоване даље облике тог почетка. Страшне,

смешне, грациозне, ћудљиве, често и немогућне об-

лике, истините само у области чисте психологије и чи-

сте логике које нису увек појава живота. Прича Келе-

рова је отуда често више театар него живот, али теа-

тром тим управља јака и истрајна машта која нема ни-
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једну тешкоћу да изазове истине живота. Уз такву ма-
шту, Келер је са материјалом одабраним за причу мо-
гао необичво својевољно поступати. Психологија неке

личности могла му је служити као основа за анализу,

или за фантазирање. По вољи је решавао причу на
земљи, на небу, између неба и земље. По вољи је управ-

љао да личности живе по унутрашњим нужностима у

себи, као људска бића, или више по спољашњим надра-

жајима, као лутке на канапу. По вољи је остављао да

извесни натприродни фактори остану спољашњи де-

мони, или пак уђу у човека као унутрашња стварност.

По вољи је уносио у причу, као личности и друштво,

животиње и људе заједно. По вољи обрађивао неки чи-

сто реалистичан случај као реалистичну причу, или као

легенду.

Да оставимо по страни Данца Андерсена, и да по-

смотримо два Немца с обзиром на покрајине из којих

су родом. А. Т. Хофман, (1776—1822) у светекој књи-

жевности чувени писац фантастичних романа и прича
сазданих од једне заправо ненормалне маште, родом је

из Кенигсберга, са даљне немачко-славенске границе, са

једнога тла у којем се услојавали Немци, Пољаци и

Руси. Та три народа укупно узевши, претстављају врло

велику меру уметничких клица и могућноети. Хофман

је годинама живео као потпуно опредељен даровит

музичар, композитор, музички критичар, да би затим

постао исто тако и не-сравњено више опредељен и да-

ровит писац. На међи запада и истока, у стицају трију

вера и трију оригиналних музика, Хофман је добио у

себе читаве серије темперамената и творачких располо-

жења, и ишао у оном што је писао од савршено умет-

нички изведених творевина до лудачки завитланих фан-

тазија, од стварања за писаћим столом до јахања на

змају и дружења с ђаволима. Готфрид Келер, (1819—
1890), Швајцарац из Цириха, из једне разборите, ствар-

не, мирне немачке средине, претставља очишћену и еа-

зрелу варианту јаке маште. Он је дошао да разблажи

карактер беда и мука човекових на овом евету. С њим
долази прича која потсећа на широке, свеже, таласаве

травнике швајцарске, по којима сунце и кишица ства-

рају чуда од умилне лепоте и шале, а олуј и громови не

могу много, а често не могу ништа. Готфрид Келер је
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носио у себи све маштаво и снено своје земље саздане

од чаробних планина, језера и растиња; све дубоко чо-

вечно своје културне и слободне отаџбине; и све кан-

тонски припросто и наивно швајцарских градова који

су, и кад велики, мали градови. Док Хофманова машта

може сасвим да притисне разум, код Келера имамо хар-

монију двога. Келер је имао флегме у темпераменту;

имао снажан интелект изражен у необичној дисциплини

човека и писца; имао у машти више лирске наивности

и шаљивости него драмоког акцента и необузданости.

Хофман је био у грозници, Келер имао мудру душу.

Хофман је летео и падао као метеор, Келер је сневао

театар лежећи на земљи међу расцветаним кромпиром

и карфиолима швајцарских њивица.

Хофман ј е страдао од оног што су многи мислиоци

и писци германске расе (Карлајл, Ниче, Вагнер) под-

влачили; од осећања да несрећа и страдање човеково

долазе од његове величине. Швајцарски Немац Келер

није од тога патио, иако није био мали човек. Келер

човек и Келер уметник дошли су у склад и по природи

и по напорима. Исти елементи су сачињавали Келерове

грађанске и његове уметничке врлине: искреност, са-

владаност, извесна конеервативност, велика моћ лиша-

вања и трпљења, чувство стварности. Келер је имао

плаху и мало наетрану машту, али скептичне осећаје, и

писао веома тачне чудноватости и шале. Волео је из-

мишљања и ироничне комбинације, и радо их продужа-

вао у заносу од вина и у тумарању; али је волео и суву

анализу факата, и религиозно моралног строја чове-

кова. У карактеристично немачком споју нагонског

и морализаторског, знао је боље но многи други —

него и његов врло даровити савременик, швајцарски

приповедач К. Мајер — ускладити своје противности:

епикурејство, паузе у раду, винско весеље, љубав према

жени, и, с друге стране, чврстину карактера, одрицање,

службу књизи и отаџбини. Келер је, што уметници че-

сто немају, имао одређен поглед на свет, и то се код

њега доследно осећа у животу и делу.

У животу Келерову било је тешких околности.

Споља: сиромаштво, велика закинутост у лепоти спо-

љашњег изгледа, сталан неуспех код жена. У њему:

једна врло осетљива природа, наклоност ка самовању,
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неумешност да се прилагоди друштву, извесна своје-

глава тврдоћа, и, што би Рус казао, „нељудимост“ у

ггоносу. У своме аутобиографском роману Зелени Хен-

рик, Келер-Хенрик нам каже да су га већ као дечка „сма-

трали окорелим и тврдим“, па додаје: „Сузе ми изма- к

мити може само утученост због неке моје кривице, или 5

због претрпљене неправде, дакле оно што човека уну^,

тра дира; а никада непосредна несрећа и смрт“. После-

дице горе казаних околности биле су да је Келер до

краја живота остао нежењен и сам, да је волео кавану

и мало распуштену слободу нежење, да се тешко скра-

шавао на меоту, да студије — у Хајделбергу и Берлину

— никада није довршио. Али, извукао је тај бохем у

себи једну јаену и најкраћу линију живота и уметности

између две еталне тачке: одређени поглед на евет, и

дар да после сваке кризе баци у ситуацију надмоћан

хумор. Криза га, поноситог и правог, дирне у најтањи

живац, али он после кризу натенане исмева.

Келеров поглед на свет био је позитиван, и доста

једноставан. Веровао је да у овој ваеелени има нешто

више од свега, према чему је човеку дужност да буде

човек. Веровао је да човек треба да има једну љубав

која циља даље од среће. Знао је да се еви догађаји

и истине могу тумачити на безброј начина, и да шаљиви

начин није најгори међу њима. Респектовао је ствар-

ност, али видео уједно како је њу лако помаћи у нешто

фантастично, и како она онда мање притискује и боли.

Келер се дакле покоравао једној апсолутној надмоћи,

и једној дисциплини; али саздао је био у себи неко

своје и оообито блаженство, о којем, уосталом, није

хтео никада да се отворено изрази.

Наравно, није било песника, ни песника са неким

блаженством, који није јео горак хлебац и проливао

сузе, па то није мимоишло ни Келера. Дурљиви Пан-

крац, јличност у јако аутобиографској новели истог

имена], Панкрац са набуреним поносом, крајњом осет-

љивошћу, наглим и преким одлукама и затим повлачењем

у своју собицу или бежањем чак у Индију и Африку да

би се исплакао и преболео бол — то је Келер. А та

прича је уметничка илустрација како се слагали слојеви

који ће дати Келеров поглед на свет. У својим лирским

песмама, које су рани део Келерове књижевности,
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али свакако непосреднији израз онога што је узнеми-
равало песника — у тим песмама већ изражена је борба
да се господари животом и расположењима и у нај-

критичнијим часовима:

На11 ејп, о \Уаћп81пп, (1епп посћ ћ1п 1сћ МеЈзГег,
1ЈпсЗ МеЉ ез ћ>8 гигп 1е1г(;еп Оћетги^.

У прози је Келер много пута, и боље, писао то исто.
У већ споменуту Зеленом Хенрику има одељак где се
прича како је општиноки баждар, у доказивању једне
ствари, ставио био баждарску меру Хенрику око грла,
и рекао: „Дотле, и не даље, смеју се пети срећа и не-
срећа, радост и туга, весеље и утученост. У прсима нека
хучи и тресе се, у гуши нека застаје дах. Глава има да
стоји управо до у смрт!“

Тај текст није само добро нађена слика. Живот

Келеров, напоменули смо, слагао је искуства за ту
слику. Вила баждарица, како у нашој народној песми
стоји, узела је била од сиротог малог Готфрида „тешку
баждарину". Додуше, није узела „од јунака оба ока
црна“, напротив, очи и чело је једино што је Келер
имао не само здраво него и лепо. Али те су очи стајале
у једној несразмерно великој глави, а та глава била на-
сађена на кратко тело, које је онда још једаред скра-
ћено немилостиво кратким ногама. Келер је био баџа.

Таквога младића и човека, наравно, жене нису волеле;
и што је горе, ни једна једина жена га није волела. Реч
,,'ни једна“ постаје утолико значајнија уколико је Келер
многе жене волео. И имао је још и несрећан укус да воли,
све од реда, жене јунонског стаса, мушки поноситог др-
жања. Лидија у причи Дурљиви Панкрац, једна је од
тих поноситих Јунона, и једно од највећих Келерових
страдања. Звала се у стварном животу Бети Тендеринг,
и била свастика берлинског издавача и пријатеља Ке-
лерова, Дункера. Бети Тендеринг је мучила сиротог Ке-

лера свим глупим женским вештинама тадашњих мон-

дених берлинских жена; заваравала га, пекла несрећног
љубавника на малој ватри. Није јој, уосталом, Келер
остао дужан, на-сликао ју је у Лидији за векове. Само,
како је та Бети Тендеринг имала и врлина, уз телесне
и духовних, узнемиравала је и она Келера даље, ако
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не за векове, а оно, како изгледа, кроз цео његОв век.

Дортхен, једна од јунакиња у Зеленом Хенрику, то је
опет Бети Тендеринг. Вештица у Мацану свиленку де-

лимично је лепа Берлинка. Њу је сигурно гледао пред

собом Келер кад је о вештици писао: „Вредно је видети

како ће вешто пролетети кроз оџак да нигде не огари

бела своја плећа“.

Као и Панкрац, Келер је дисциплином од својих

„малера", грешака и недостатака ковао врлине. Према

женама које су му бол задавале остајао је сабран и до-

стојанствен, учтив; до краја био у добрим односима са

окрутвим музама свога земаљског живота. Своју тро-

мост, леност, повремену тоталну неактивност и љубав

за сањарење утерао је једног дана у државну канце-

ларију. Заробио се робијом механике бирократског за-

нимања, није једног ретка литературе написао за то

време, али је отседео и савесно одрадио вољеној ма-

тери својој и отаџбини за љубав, петнаест година кан-

целарисања. Наравно, слагали се за то време слојеви

искуетава, и прекаљивао се ућуткани стваралац.

Узвишена надмоћ над животом, и практична му-

дрост у животу, мешале се код Келера. Све што се деси

у свету и животу, детаљ је једне тако огромне и ду-

боког смисла целине, да ,ништа не може бити, или бар

не оме остати ни сасвим катастрофално ни претерано

болно. Живот је тежак, али човек му мора бити госпо-

дар и уметник. Смрт, на крају, није онда друго до

„завлачење уморног човека у земљу, као у постељу“.

То, код Келера, ми не бисмо звали ни филозофијом ни

религијом, него осећањем стварности на начин великог

човека. Стварност је свет. Машта уметника је зато ту

да прониче и разуме стварност. Келер је, по нагону ве-

ликог човека, учио од великог и немилостивог учитеља,

од Шекспира. О потресу који је у њему младом иза-

звао Шекспир, написао је у својој причи о Панкрацу не-

колико златних редака. Кроз Шекспира, он јесам себи

признавао себе, какав је, какав није. Пре Шекспира,
Келера је мучило сазнање о беди, ништавости, про-
лазности живота. Од Шекспира је научио да се с ра-
зумом дочекује и очајање. Пуштао је Келер да га све до

гуше осваја јад и беда, али главу је чувао ведру и сло-
бодну. То је питање бити или не бити у човеку и у

14
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уметнику. Ови стихови младог песника већ су израз
ретке мудрости у страдању:

1сћ кеппе сћсћ, о (ЈпеШск, ^апт. ипћ &аг,
1сћ зеће јећез Сћећ ап ће1пег КеИе,
Би ћ1б(: уегпипГИб', гиш Ве^ипћегп к1аг,
А1б оћ ет Бепкег сћсћ ^еогћпе! ћаИе.

Та је поезија, дакако, више проза но поезија — Келер*
није био лирски песник — али има он прозних места у'
којима се на поетски начин казује позитивна снага
онога који се не да ни животу ни смрти. У Зеленом
Хенрику, после смрти Ане, девојчета које је у животу
младог Хенрика било чисто спиритуална љубав, овако
говори о себи Хенрик, дакле Келер сам.

„Чудна ми се чинила та рана смрт, а још више
што је то сирото мртво девојче било моја драга. Уто-
нуо сам дубоко у мисли, не осећајући при том ни ужас
ни неиздржљив бол, иако сам догађај евестрано проосе-
тио у мислима...

„Међутим сам мирно стојао крај мртвог тела и
гледао Ану нетренимице. Али, тим непосреднњм гледа-
њем смрти нисам постајао паметнији у тајни смрти, »и
узбуђенији но пре тог гледања. Ана лежаше ту не много
друкчија него кад сам је последњи пут видео, само што
су јој очи биле еклопљене, а цветно бело лице изгле-
дало као да ће сад-сад да се зарумени. Коса јој светла,
жива и златна, а беле руке леже склопљене на белој ха-
љини, и у њима бела ружа. Све сам то добро видео, и
осећао скоро врсту срећног поноса што сам у тако ту-
жном положају, и што видим пред собом једну тако
поетски лепу мртву драгану моје младости . . .

„Тек после поноћи је дошао ред ,на мене да стра-
жарим крај мртвог тела, пошто смо већ увели тај чу-
дан обичај. Остао сам до зоре у собици. Али, иако су
ми часови пролазили брзо, као тренутци, ипак не бих
умео рећи шта сам мислио и осећао. Било је тако тихо
да ми се чинило: чујем шум вечности кроз ту тишину;
бела мртва девојка лежала је и лежала непомична, а
шарено цвеће ћилима под њом чинило се да раоте у
оној слабој светлости. Одједаред се нојавила зорњача,
и стала се огледати у језеру; угасих, звезди у част,
лампу, да би само звезда била Анин мртвачки пламен,



211

и наставих еедети у евом углу у мраку, и гледати како

се собица постепено расветљује. Праокозорје које је

прелазило у златно јутарње руменило, и звезда, као да

су живели и исткивали иешто око непомичне прилике,

док најзад не грану око ње бели дан. Устао сам, стао

крај постеље, и видећи Ани јасно црте лица, изговорио

сам њено име, дахом, безгласно; остала је мртво мирна;

а кад јој с устезањем додирнух руку, тргох брзо своју

натраг, као да сам такао усијано гвожђе; њена рука је

била хладна као гомилица хладне земље.

„То непријатно хладно осећање струјало је кроз

све моје тело, и одједаред ми се лице умрле учини

лишено душе, и туђе, и скоро ми се оте уплашени узвик:

Шта је још заједничко између нас двоје! Кад одједа-

ред, забруја из учитељеве собе хармониум . . . Ја ослуш-

нух, мелодија савлада мој телесни страх, њени тајан-

ствени тонови открише преда мном бесмртни свет ду-

хова, и ја осетих да му и ја припадам, сада још јаче

због новог заветовања уснулом девојчету. . . Али,

истовремено, бављење у мртвачкој одаји би ми неугод-

но, и дође ми потреба да са мишљу о бесмртности иза-

ђем у живо зеленило.“

Необична проза је то. Нешто овејано. Свака реч

зрно, чисто, овејано. А причање је тако просто и лако

као да је комад обичног усменог казивања. Међутим,

ту је свршена једна ретка анализа: растанак двоје дра-

гих од којих је једно мртво, дефинитивно изашло из

живота, а друго бујним животом заљубљево и у

живот и у вечну природу. Како је ванредан акорд у

којем се елива мисао о бесмртности са живим зелени-

лом на земљи. Таква је велика визија песника: завр-

шава се са акордом васеленским.

Сва Келерова проза је обична грађа и необично

ткиво. Материал из најобичнијег живота, врста хро-

нике о обичним грађанима, чак о такозваним буржу-

јима и филистрима, али уметничко ткиво од тога ви-

дели смо какво је. И у легендама својим Келер више

скида небо на земљу него што земљу настањује свецима

и аскетима. Сви су његови јунаци из скромних сталежа

и од једноставних психологија, али полако и без ве-

лике патетике почине све што човек починити може. Ке-

лер гуши патетику својих јунака, гуши чак и јунака у

14*
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јунаку. Тихо, мало, овејано, то је истинска поезија. Чо-
веково страдање и душевно лутање је неопипљиво и
немо, а патетика је бучна и тешка. Врло је оригиналан
Келер. Он је тачно тамо поет где су поети често про-
заисти, тамо где треба грохнути с несрећом или пра-
снути с комиком. Поет у Келеру не воли крв, врисак,
хероја тешког као олово. Његове фигуре су фигурине,
лаке, час вештаствене час невештаствене, и реалистичка
прича је онда истовремено бајка. Келеров стил је исто
такав: да се не виде мука и рад, да се не чује литера-
тура. Читалац понекад доиста не зна чита ли скаску
или драму, је ли му од прочитаног тешко или насме-
шљиво. У причи о трима праведним чешљарима, живот
се диже до праве драме и фабулом и психологијом,
унесрећи ће се сва тројица праведних чељљара, али
прича је изаткана од истине живота, од истине морала,
од смешноће водвиља.

Келер је мајстор тренутне слике за необични обрт
у ситуацији. Али он је и разрађивач психолошког
стања, понекад до исцепканости. Споро се код њега
помиче унутрашње догађање. То даје његовом причању
епска обележја: ширину, уједначен тон, објективност,
отсуство субјективног додавања од стране писца. Чи-
таоцу се понекад чини да чита неку локалну народну
причу, топлу, љупку. Келер стваралац се сав раствори
у причању. Не види се. Као онај лав о којем говори
Шатобријан, и који је остајао сакривен у блиставој пу-
стињској светлости. Потсети вас на Келера и на Немца,
и потсети вас да то изак није народна прича — меети-
мична претрпаност атрибутних додатака, или докази-
вање онога што би без аргумената било јаеније.

Замера се понекад Келеру што је највећим делом
описивао филистре. Келер, да чује, рекао би кратко:
цео свет је филистар, и зато је у филистрима све. За-
иста, најшареније и најпуније је у филистру све што је
битан елемент друштвеног човека; све добро и све од-
вратно. У своме роману Буденброкови чувени немачки
писац данашњих дана, Томас Ман, описао је дизање и
пропадање поноситог града Либека, препуног сјајне
традиције и поноса, и најбеднијег филистарства уз то.
Уосталом, не само писци романа и прича, писци афо-
ризама и паренеза такође сецкају и аналишу филистре.
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Међу филистрима је највише таштине и празнине и

лажних врлина, а од тога је човечанство! Келер је кла-

сични приказивач лажних врлина. Његов Кабис, у причи

Ковач своје среће гоји се од лажних врлина. Његове

праведне чешљаре је проето до црвоточине изјела

лажна врлина. Али, кад се боље погледа, као што је -

Келер погледао, види се да те лажне врлине стају људе

напора и мука, и плаћају се скупо. Све се у човеку

претвара у страст, па и таштина и лажна врлина. У не-

ким Келеровим Цузама, и у неким Колкепфлима, који

делају полтронски и трабуњају којешта, и у њима жи-

вот хара и руши оружјем свирепим. Келер је у понеку

филистарску причу о филистрима сабио грађу за ве-

лику романтичну приповетку. Ниче је ценио Келера као

једног од највећих приповедача светске књижевности.

Зашто Келер, писац врло сложене маште и ретких про-

налазачких способности, зашто ни.је писао романтику?

Један разлог је вероватно у том што љубав, врховни

предмет романтике, није његову машту довољно зани-

мала. Или, што је чешће случај код одличних припо-

ведача који никада не нанишу роман —Зелени Хенрик •

није роман, него хроника — или је разлог у томе што

романтичну љубав није био у стању смаштати. Келер

се у животу није дао унесрећавати од својих несрећних

љубави. Платио је то можда донекле својом уметношћу.

Наоавно, нису без љубави Келерове приче, али љубав

није код њега пламена и слепа страст, не стоји у цен-

тру приче, уткана је само међу друге процесе и ствари.

Здрав свет, здрав народ, па и здрава литература, по

Келеру, не би требали баш одвише да се дају кињити

љубављу. Критикујући, једном, неки роман, писао је

Келер: ,,Разрушити годину две свога живота за љубав

неке даме, то још иде; али као неку свећу усекнути цео

живот због ње, нити је драматски добро, нити иначе

пробитачно“. Трпети, дакле, човек мора; без рушевина

нема ни лепоте ни истине; али, по Келеру, треба се за

свршетак трпљења ипак савладати, треба резигнацију

и лишавање сматрати исто тако великом стварју као

и трагичан исход. Келер, у основи напрасита, и то

врло напрасита природа, заиста се савлађивао и ли-

шавао и као љубавник и иначе. А напраситости својој

је. умео отворити извесне нарочите вентиле. У Берлину,
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једаред, пошто га је Бети Тендеринг одвише намучила,
истукао је добро једног позоришног репортера. Келер
је такав поступак, изгледа, сматрао појавом живота о
којој треба водити рачуна и у уметности, и унео је бој

по поводу љубави неколико пута у своју литературу.

Чинили су то и други, па и лирски песници, и један од

врло добрих међу њима. Мађарски песник Петефи има

песму где чобанин, у огорчењу љубавном, „ваљано

удари батином по глави магарца“. Код Келера, Зелени

Хенрик измлати пастира. Панкрац се бије са дивљим
животињама и дивљацима, и што му више Лидија ис-

каче пред очи, то више модрица на лицу дивљака. Тр-

говац миланоки, у причи Мацан свиленко, разочаран

због препреденооти своје драгане, иде у рат као најам-

ник, и, изузетно, јер смртних случајева код Келера

мало има, гине.

Један једини трагични исход чисто због љубави

постоји у Келеровој књижевности, у причи Ромео и Ју-

лија на селу. Зелени Хеирик је имао да умре — али

само у првој редакцији романа. У другој, дефинитив-

ној редакцији дела, остаје жив. Али и кад је имао да

умре, требало је да евисне од туге што је, тако је он

осећао, животом и понашањем својим мајку своју оте-

рао у гроб. У оно тамно време кад Келеров поглед на

свет још није био извојеван, кад је још писао песме о

лудилу и о живо закопаном, кад се, између осталог,

вратио из Минхена кући утучен због сазнања да се пре-

варио у свом таленту, да није рођен за сликара, у време

кад пада и започетак Зеленог Хенрика — говорио је

Келер да ће то дело бити кратак трагичан роман, и пи-

сао пријатељу: „спремам елегично лирску књигу, са

извесним ведрим епизодама, и са чемпресно тамним за-

вршетком у којем ће све да буде сахрањено“. Јасно се

осећа, међутим, тон ироније око „чемпреса“ већ у са-

свим младом Келеру. Годинама касније, у другој ре-

дакцији дела, Зелени Хенрик је додуше постао елегично

лирска књига, али већином са добрим завршетцима у

току романа, [Ана је била од самог почетка грудо-

болна], и са живим и читавим Хенриком у завршетку.
А онај трагичан љубавни случај где сеоски Ромео и

Јулија падну у љубавно очајање, реше да заједно умру,
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и заиста и изврше самоубиство дављењем — ни то

није романтика у стилу, рецимо, Тургењева. Момак и

девојка воле се јаче од смрти, али родитељи на обе

стране не даду им да се узму. Дакле, смрт. План је ро-

мантичан: ући ће њих двоје у дереглију начуњену се-,

ном, одрешиће дереглију, пустити је низ воду, и, тамо*

пред зору склизнуће у ледену воду. Пред смрт, Ромео

и Јулија су весели, скоро раскалашни. Зато што су

млади и не схватају умирање, али и зато — ту сад до-

лази Келер, а не Тургењев — што су решили да се ипак

узму, и онда тек умру. Радовање њихово је дакле реа-

лизам, стварно радовање разбукталих страсти. Девојка

се шали: „Сећаш се . . . кад смо се први пут узели за

руке. Онда смо ловили рибу, а сад ћемо сами бити рибе,

две велике лепе рибе“. Затим долази опис кривудаве

реке и обала, па залазак сунца. О ноћи не говори пи-

сац, то је била ноћ двоје страсно и очајно загрљених.

А затим, час романтике . . . „А кад пуче зора, изрони

истовремено и град са звоницима из сребрно сиве реке.

Месец је западао, био златно црвен, бацао по реци

светлу путању, по којој је, секући је, полако пловила

дереглија. А кад се приближила граду, клизнуше, тог

студеног јесењег јутра, две бледе прилике, чврсто за-

грљене, низ тамну громаду сена у хладне талаее“. Врло

умерена романтика. И још, удесио је Келер да се чита-

лац неминовно сети „двеју риба“, и насмеши се и

тргне из можда сувише сентименталног узбуђења. Јер,

у тим сценама је било језиве трагедије, али и жарког

живота, а једно и друго сублимисано. Умиру двоје

младих некако као принцеса и паж у бајци, умиру, а

крв не тече, и ништа не боли. Али било је пре тога

и свесног попуштања нагонима, вољи и срећи тела.

Келер заетупа мишљење и укус: да би лепота била

танана, не сме сувише болети ни писца ни читаоца.

Зрнце снаге, и шале, и надмоћи над свима јадима,

па и над смрћу. Од Шекспира се учио Келер. А

код Шекспира се шале они који умиру. У драми Краљ

Јован, несрећни принц Артур, јер види да ће му краљ,

стриц који му је отео престо, свакако узети и живот,

баца се кроз високи прозор тамнице доле, на камене

плоче, на срећу, да можда ипак остане жив, и побегне.
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А кад је осетио да му је крај, ово су му биле речи:
„Ох, у овом плочанику је дух мога стрица“.

Келер је као човек и уметник стојао за тезу: да
треба ићи за нагонским потребама. Небо и земљу је

узимао за сведоке и сараднике -на таквом свом по^ду у
уметности. Делио је право да се љубав изживљује увек

као у браку, а од неба тражио сагласност да људи живе

вођени тим инстинктом. Свеце је слао у светињу тек

пошто би испунили дужност у земаљском животу. Ка-
луђерице је вадио из манастира да би прво биле мајке.
Његова збирка легенди је потпун израз те његове

„чедне“ револуције. Келерова формула — ипак мало

морализаторска па и калвинска —• гласила је: „чедна
природа и природна чедност.“ Међутим, у легендама је

Келер до тенденциозности трезвен и доследан, иако су

личности у легендама —- легенде еу рађене по изворима

— оне које се обично јављају у легендама: Богородица,

свеци и светице на земљи, калуђерице и калуђери,

аскети, учени теолози. Живот међу њима је нов. Бого-

родица је заштитница брака; она ускаче да служи на

месту калуђерица које одлазе да живе, узму земаљску

срећу и позив, испуне дужности матера; Богородица

служи под њиховим видом док се оне, после живота, не

врате на своја места дефинитивно, пошто су са земљом

свршиле. Беатрикс излази из манастира, живи пуним

животом, и враћа се у чин калуђерице благодарна Богу

што је живела светски. Живот је по Келеру као море,

удара и запљускује све у истом смислу, и са неисцрпном

снагом. Плима тога мора осећа се до неба. Пуноћа жи-

вота је неодољива. У једној од легенди Музе из пакла

бивају позиване када год је у небу свечаност. Краљ Да-

вид, небески житељ, милује умиљату и за земну умет-

ност плеса обдарену Музу. Цело небо блажених зарида

сећајући се земаљског жиЕОта о којем пева хорска пе-

сма Муза. Света Тројица тек громом успева да успо-

стави ред, да прекине тај срећни плач својих блажених

који, ето, не заборављају земаљски живот.

Са фином психологијом и анализом радио је Ке-

лер проблем идеалног односа између човека и жене, у

свом познатом делу Па8 8!пп§е(ћсћћ Спомињемо то

дело под оригиналним наеловом, јер се на нашем је-

зику не може једном речју именовати род књижевно-
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сти који су, по угледу на класични епиграм, неговали
немачки песници XVII века, и који, описно преведеним

изразом назван, значи: стихове саскривеним дубљим сми-
слом. бЈпп^есИсћ! Келеров је по садржини и по облику
врло оригинална и хармонична творевина у прози. По
облику, дело потсећа на италијан-ску новелу Бокачова >
времена, са низом новела у једној главној, такозваној
оквирској новели. Само, доку старој италијанској новели

тога типа није било скоро никакве органске везе између

оквирске и у њу затворених новела, кодКелера, са сваком

новом новелом одмиче и сазрева главна новела у смислу

главне тезе. Са сваком уоквиреном новелом јача и чи-

сти се споразум и однос између Луције и Рајнхарта,

јунака оквирске новеле, док не дођу до љубави која је

телесна и духовна у исто време. Према таквом облику,

где и јунаци и сва друга лица у роману толико причају

колико и живе — може се судити о вештини, управо о

виртуозности Келеровој да изради жив роман, да низ

најразноврснијих’ тема и епизода подведе под једно,

и да да, не ниску приређених одломака, него сливену

праву симфонију, у којој главни мотив преузимају

друге и друге новеле. Немачки рад!

Келер је, неким чудним начином, филозофију но-

сио не у мисли него у карактеру. Можда га је живот не-

када и очаравао, некада и у очајање терао, Келер је

неустрашивим неким поносом одрицао и одбацивао

једно и друго. Живот није ни чар, ни несрећа, он је то

што је. Према томе и прича Келерова: нити високо уз-

вишена, нити горка, отровна и саркастична. Она хода

по земљи пешке, и дружи се с целим светом, и шали

се без обзира да ли су људи срећни или несрећни, па-

метни или лудекасти, да ли се жене и удају или умиру.

А зло, а неправда, а неразумљиве судбине? Због

свирепости и неправде у животу Келер никада не оп-

тужује ни Бога ни судбину. Божје име, као да нарочито

избегава да употребљује у истори.јама човечјег жи-

вота. Страсти људске није у својој уметности никада

дизао до оних високо драматских момената који би

произилазили из еудара човекова бола или гњева са

оним највишим против чега је човек немоћан. Човек

је сам собом пун снага, и живот не треба да је јачи од

њега. Келер зато еудбину спомиње само у вези са оним
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што је у човеку, врлина или слабост. Судбина, то је чо-

век сам, било да уме судбину да гради, било да треба

и мора достојанствено да је трпи. До одрицања је

много држао весели и хумора пуни Келер. Сведи рачун,

и, ако мора бити, сузи свој живот, одреци се, али живи.

После одрицања, заиста, знамо сви из искуства, настаје

чудан мир и олакшање, ведрина. Када год се нечег

одричемо, нешто друго стичемо. Када год се савладамо,

више смо живи но што смо били. За сваку синтезу о

Келеру, човек се поново и поново враћа Панкрацу,

иако Зелени Хенрик, уметнички, стоји несравњено више

од Панкраца. Панкрац је сирова слика; самосавлађи-

вања Панкрацова да све своје мане претвори у квали-

тете живота, то је гола исповест Келерова. Најзад,

Панкрац улази у миран и нов живот у којем никоја

имена из прошлости више не постоје. Простро се Пан-

крац својим снагама преко свега што је био и што

је било.



ЈЕДНА НИСНА РЕЛИГИОЗНЕ ЛИРИНЕ

Држи се од давних времена мишљење да све у

човеку зависи од њега самог. Човек извлачи из себе сама
своју судбину, све своје личне и друштвене моћи. Не-
како као паук што извлачи из себе своју пређу, рекли
бисмо: и материал за пређу, и узорак мреже, и сву ор-
ганизацију своје егзистенције на пређи и у средини
мреже. Отприлике тако, додају они који имају горње
веровање, али не сасвим тако. Пауци нису индивидуал-
ности, а људи јесу. Резултати од једног истог догађаја
нису исти код људи: онакви су какав је онај коме се тај
догађај десио. А ми питамо: а који је тај „један исти
догађај" за многе и разне људе? Он не постоји, било
да извире из душа људских, било да долази, што се
каже, од Бога. Падање кише и снега, слепоћа, талент,

смрт, ни два човека се не би истоветно изјаснили о тим

догађајима у својим животима. Непознате моћи у чо-

веку и невидљиве њихове функције чине да је, на при-

мер киша, један исти појам, али хиљадоструко осећање

и доживљај. Људи са горњим веровањем пристају на

то да у човеку има скривених моћи, али не примају
мишљење да се човеку додају с времена на време не-

познате моћи. Додирне човека нешто што он не може

да додирне — такво је наше искуство. [У једном стиху
Лукреција стоји слично, а Лукреције је био рациона-
лист и материалист.] И то је разлог да један исти човек
у једном истом поновљеном случају мисли и дела за-

висно од онога што се у том часу или у међувремену

додало у њега, потпуно ново и друго, преображавајуће
по учинку. . . Све у свему: једни људи кажу, тврде:
мој живот и моја душа су моји, ја сам им господар и
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вођ. Други кажу, и тврде: мој живот је део божјих

радњи и мисли, моја душа је онај свет у мени. У раз-

ним цивилизацијама, у разним филозофијама, људи

истовремено потврђују и поричу исту ствар. Једаред се

вели да је борба у животу нужност, смисао и лепота;

други пут, да Је проклетство и казна. Једни кажу да је

материални прогрес гарантија за опстанак човечанства,

други, да је духовни живот циљ људства и гарантија за

сваки прогрес, чак и материални. Једаред важи да је

овај свет хаос и судар, други пут, да је његово посто-

јање и манифестовање чудесно, лако, безболно. Та

разноврсност је природна, лепа, корисна. Човек није

паук, и није само ковач своје судбине и своје такозване

среће, човек је сарадник божји на безброј начина и на

безброј сектора божјег рада и умовања. Хераклит је

учио: да једно исто опште правило важи за све што се

истовремено и узастопно догађа, и да зато овом свету

не може бити краја. Све пролази, да, али је пролажење

вечно, и условљава и вечно трајање. Хераклит је, све у

свему, имао о свету претставу нечег нетеретног. Хриш-

ћанство учи да служба Богу — ми то називамо сарад-

њом с Богом — није ни бестеретна ни безбрижна. Кант,

заплетен у проблем судбине човечје, записао је: да у

животу, на крају крајева, није важна човекова срећа,

него божја слава. Дарвин је стратегију живота тумачио

као борбу за гб материални опстанак. Владика Раде,

као мислилац, уочио је такође ту борбу, али је није

филозофски разрадио и објаснио. Јасни филозофски

акцент и метафизичку веру ставио је Владика у божин-

ско у човеку, у искру духовну, у сродство човека с Бо-

гом. Неко много старији и од Владике Рада и од Дар-

вина, запазио је и смело констатовао мржњу у живот-

ним борбама свега што постоји. То је био славни немачки

лиричар 13-ог века, Валтер фон дер Фогелвајде, а сти-

хови су ови:

1сћ ћбгГ ет У/аззег гјппеп

Чпс1 заћ сће РЈзсће Јгјппеп.

1сћ заћ Ја аНез т Јег \Уе11:

Раић, Роћг, ипс! Сгаз ипс! \Уа1Ј ипЈ РеН,

\Уаз кг1есће! ипс! \уаз 51!е§е1

Оаз заћ !сћ, ипс! лсћ за^ еисћ Јаз;

Ра 1ећ1 кејп ејпг^ез оћпе Назз...
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Француски владика Босие писао је: да индивидуа значи
неред и заблуду. Ми од данас, опет претерано или бар
једнострано, гледамо у неограниченој индивидуалности

слободу. Све те разноврсности природне су, лепе и ко-
рисне. Врше се, врше људи над њима .изједначења. у
Траже и налазе у васелени и у себи моћ* која у једном -
и Одређеном смислу влада свим разним идејама и рсе-
ћајима, која нормалише и оплемењава све замахе чо-

вечје.

Многи људи верују данас у техничку будућност

света. Техника је у наше доба одиста ако не свему, али
много чему надмоћна. Летење, радио и све друге бе-
жичне комуникације, кинематограф који говори, плоче

музичке које дају врсту бесмртности нечијем гласу или
свирању — то су данас чињенице које постоје и у се-

лима и у пустињама. Многе идеје које су некада спа-
дале у област поезије, фантазије, можда и религије, да-

нас спадају у област технике. Људи се данас више диве
делима евојих умова и руку него делима природе, де-

лима божјим. Неосетно улазимо у „обожавање дела

руку човечјих11. Усхићује људе шум и фијук ветра над

морем у кинематографу. А није тај шум оно што је,

рецимо, западни ветар на енглеској обали, онај који је

Шелија инспирисао за једно савршенство у лирској по-

езији . . . Има стога и друкчије гледиште: дух човечји

је широк колико васелена, бржи од авиона, брз као

светлосни таласи, и увек је свесан да се велики светски

оригинали не доживљују у техници, него у духу, у

унутрашњем животу. То су тренутци кад се мисао изо-

лује не само од обичног живота, него и од обичне

свести. Сва сећања и знања, све бриге, сав живот мо-

рања — бришу се. Претварамо се у контемплативна
бића, радимо мислени рад потпуно незаинтересовано.
Осећамо се као птице, биљке, анђели: нити сејемо, нити
жањемо, а добро нам је. Дух бдије усред унутрашњег

живота, пуни смо религиозног осећања, и то је у том
часу цео живот. Словеначки лиричар Мурн-Александер

пева:

Јаг зет (;оро1 затијос,

Кј пе зеје т пе гапје.

Кроз те дивне просте стихове проговорила је дубока
религиозност. Библијска метафора о светским и мате-
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риалним бригама, јача је ту, код песника, него у ори-

гиналу.

Обичај је рећи, нарочито уз ручак и чашу вина:

да су религија и религиозна осећања у току векова

имали своје време или своја времена. Кажу то људи

који не знају ни шта је религиозност, ни шта они сами

осећају. Мисле да нема религиозности у оном што су

они, у модерна времена, навикли да стављају на место

где је некада стајала религија Богу управљена: у лаи-

цизму, у такозваној религији човечанства, у разним

мистикама разних људских изживљавања: мистика на-

ционализма, завичаја, заклетве застави и старешинама;

затим мистика певања, музицирања, поезије; најзад ми-

стика оних момената кад човек осећа потребу да падне

• на колена негде у самоћи. Св. Августин је одлично ухва-

тио тај неухватљиви момент: „ . . . понекад ме [Боже]

уведеш у неку чудну и присну испуњеност неком не знам

каквом милином, која, кад би се попела до врхунца, по-

стала би нешто што више није овај живот.“ Мисле људи

да уевему томе нема религиозних осећања. Варају се људи

много. Наравно, религиозно стање душе човечје није ре-

довно, али је стално. Зар нису стална размишљања о ре-

лигиозним осећањима човека не само у филозофији и пое-

зији, него и у социологији. Зато је и молитва у неком

облику стална у човечјем животу; зато је и религиозна

песма и поема стална. Колика је огромна количина ре-

лигиозних расположења и мотива и циљева у уметно-

сти и литератури, то се заправо и не слути. Механички

се учи по школама, и чита по књигама: да је сва умет-

ност изашла из религиозних осећања, из контемпла-

ције, из гледања на живот под углом вечности. Али не

би требало то чинити механички. Као некада, и ддиас

свака виша уметност, висока поготову, светла је н ча-

робна и моћна над човеком религиозним оеећањима

која су у њој. Не В. Иго са Контемплацијама, не Вињи

са Судбинама, не Рилке са Књигом монашког живота и

смрти, не Александар Блок, него један Хајне, један

Бодлер, један Леопарди — из религиозне мистике су и

они велики, моћни. Тајна живог света и гробаља, та-

јанство васеленских закона, чудеса љубави, проблем

зла и очишћења, ето то су и њима биле инспирације,

мотиви и поводи и за скрушења, и за отпоре и хулу.



223

Сасвим несрећни и неваљали Франсоа Вијон има у свом

Великом тестаменту редове чисто религиозног на-

стројења:

Је пе би18 ји§:е, П1 соштјз

Роиг ри§:п1г п’аћ8ои<Јге тезГак,

Ое 1оиз 8и>з 1е р1из ЈтрагГаН,

Роие 8оН 1е Јоих ЈћезисгЈбГ.

Оно што у високој поезији и прози тежи у моралну

сферу, то је религиозно осећање, које у светоети чо-

вечјег живота види највиши идеал. Сваки Клингсор

жели да постане витез светог Грала. Један Бокачо, жив

у доба знатне удаљености од религиозних времена

Средњег века, жив у доба кад је Пучо Капана сликао

Шибање Христа, и само мало даље од Христа насликао

превртање мајмуна — и Бокачо се у једној добро про-

мишљеној песми окреће Богородици:

61 бКешг апсог 6а1 безГго 1аГо

6е1 Гио Г1§11ио1, Гга 1а ћеаГа ^еиГе

Песник, стваралац, блиски рођак Бога, самим тим мора

спасавати свет и разбијати зидове мрака и зла, мора се

заносити идејом истине, добра и лепоте, дакле идејом

Бога.

Покушали смо једном приликом избележити врсту

антологије религиозних мисли у сабраном делу једног

аутора који нема глас да је религиозан или мистик. До-

живели смо што нисмо сневали. На свкој трећој, чет-

вртој страници, у сваком .етавку од вредности и лепоте:

религиозни поглед на свет и на душу човечју. Понекад,

у изразу и слици стоји право побожно скрушење, по-

некад мука и гњев због приближавања искушењу. На-

шли смо мисли чисто монашких и аскетских. Избеле-

жили смо читав један мали систем учења: да у свакој

жељи човечјој има мамац у зло. Тај аутор је наш пи-

сац, и још жив, дакле га нећемо цитирати. Али у Три-

стану и Изолди, у тексту Рихарда Вагнера који такође

нема репутацију религиозности — тобоже је тек са

Парсифалом постао религиозан — има следеће:

Ез \уЈе6егћо1Г т!г 6!е игаће Ме1оФе:

Ве&ећге, ипб бПгћ.
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Ако се добро загледа у високе књижевности свих на-

рода, свугде је тако као и код нашег аутора: недокучно

се помиње бар толико пута колико знано: смрт толико

пута колико живот; ужаси мучене савести толико пута

колико и грех. Другим речма: у стопу за човеком иду

бат и знак пред којима не може зажмурити ни врата

затворити никоја душа, никоја савест. Потресни су сти-

хови Пушкина у Борису Годунову, из уста и из душев-

них мука Бориса, насилног цара који је преко леша и

крви убијеног царевића узео круну:

. .. ничто не можетЂ наст.

Среди мјрскихт. печалеИ успокоитв;

Ничто, ничто... едина развћ совћств!

Такт>, здраван, она восторжествуегв

НадЂ злобого, надЂ темноИ клеветого;

Но если вђ не0 единое питно,

Единое случавно завелосн,

Тогда бћда: какЂ нзвоИ моровов

Душа сгоритЂ, налветсн сердце идомђ,

КакЂ молоткомђ стучитЂ вђ ушахЂ упрекОМЂ,

И все тошнитђ, и голова кружитсл,

И малвчики кровавме вђ глазахЂ ...

И радЂ бћжатв, да некуда... ужасно!

Да, жалокЂ тотђ, вђ комђ совћств не чиста!

Шта је то? Божји суд? правда као божји закон? Не, то

је религиозно осећање у убици, осећање да се урав-

нотежава разравнотежено, да ће на степеништу пре-

стола умрети наеилни и крвави цар. Јер је последња и

најпростија истина религиозног осећања: да се све

плаћа.

У наша времена, песник са јаким религиозним осе-

ћањем не значи уједно песника религиозних песама, још

мање изречно хришћанског песника, још мање като-

личког или православног песника. Модеран песник ре-

лигиозне душе то је индивидуални мистик. Он може

описивати вече, или воду која крај нас протиче и не

враћа се натраг, и испунити строфе дубоко контемпла-

тивним акцентима и симболима. Наравно да међу ми-

стицима песницима има и католичких песника и право-

славних песника. Католичка поезија доживљује јак ре-

несанс. Мотиви тих песника имају везе са црквеним

обредима, са догмама, са Библијом. Ренесанс право-

славља је више у филозофији, у религиозној филозо-
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фији, наравно. Има међутим једна догма хришћанска,
догма и источне и западне цркве, која не да мира
уметницима најразноврснијих категорија, и уметницима
кроз многе векове. То је догма о безгрешном зачећу,
то је мотив Благовести. Та необично компликована и
необично тврда догма обрађена је уметнички — бојама, ;
у камену, у дрвету, у легендама, у песмама — много
стотина пута, чак много хиљада пута ако се рачуна од
времена првих миниатуриста сликара. Догма та је тако
тврда, да сликарима и вајарима просто императивно
намеће композицију. То је оно стереотиписано једно
према другом стављање две фигуре свега, са фиксира-
ним позама мање више, и са фиксираним душевним
стањима. Песници, који чисто идејно, апстрактно ми-
стички обрађују тај мотив, имају несравњено више сло-
боде. Па ипак, сликари су дали несравњено више Бла-

говести од песника, и успевали, чак до гениалних успе-

вања, да у једну фиксирану композицију унесу сву ми-
стику светости, загонетности, поезије. Колико инспири-
саности у сликању човечанског и побожног, колико на-

пора и мука да се домаши натприродно, колико правих

чуда да се Маријино лице, па чак и тело учине тако
прозрачнима да безмало разумом разумемо оно што
пева једна анонимна средњевековна словеначка песмица:

Каког зопсе бког §1аг (стакло) §те,
8>а2 1а зе пе гагћце:

§-1еј, 1ако је гојеп ћП

Јегиз об Мапје.

Сликари Благовести, то су до данас највећи уметници
тога мотива. Али немир је и у песницима. Можемо по-
чети са оном сасвим примитивном, без трљања главе
састављеном песмом Нирнбершких мајстерзингера:

Мапа гагр уоп ес11ег Аг1,
6и ћаз! ипз гејп §ећогеп е!п К!п61е!п аизегкогеп,
зопз! Ауагеп \ујг уег1огеп.

па ићи ,до Рилкеа, који се питао, душом, шта трепери
у оном прамену ваздуха између прста арханђела и на
■одбрану избачене руке Маријине. У својој књизи Пад
Маг1еп1ебеп, у песми Благовести, симфонисала је Рил-
кеова мистика чудо: од „судара“ погледа анђела и де-

15
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војке све се у свету испразнило, сва моћ света се код
њих двоје усредсредила, од тога се нешто десило у
природама анђела-весника и Марије, усамљено њихово
сретање се угрејало, и посветило се религиозном упла-

шеношћу њихових душа:

сИезез егзсћгескГ Шс1 31е егзсћгакеп ћејс!е.

Е)апп запе- ћег ЕпеН зејпе Ме1оНЈе.

Постоји на тему Благовести песма безименог италијан-
ског поета 15-ог века, у којој се песник решио да про-
сто и право запита ту скоро самртно озбиљну девојку:
шта је мислила у часу појаве арханђела, и у својој уз-

немирености:

ОЈтшЈ с1о1се Магја, а сће репзаУ1

Чиапћо ГДи^1о1 Г’аррагзе,
ћитИе а Ге тсћтасзе,

сћеб за1и1е, е 1и 1е пе ГигћаУ1?

Марија не открива тајну, али драговољно испуњава
жељу побожног песника, и преприча, са грацијом, од

прилике оно што знамо из традиционалне књижевности
о благој вести. Строфе у којима тече диалог, беле су
и звонке као сребро. Још је та песмица — у једној дра-
гоценој италијанској антологији — заоквирена двема
илустрацијама: с једне стране, репродукција дрвореза
насловног листа једне збирке похвала Богородици из
15-ог века, издате о трошку Лоренца Мањифика; с
друге стране, репродукцијом Ботичелијевих Благове-
сти, оне познате слике на којој, пред отвореним про-
зором, стоји место голуба танко високо дрво, као зелена
буктиња наде и радости. Још један пример. У стихо-
вима Валтера фон дер Фогелвајде има занимљива ва-
рианта, доказ да су песници, пред догмом о благој ве-
сти, бивали понекад много слободни. Песник замишља

будућу Богородицу не као изненађену и престрављену
девојку, него као бремениту жену, у чистоти, и каже:

Ке1п \Уипс1ег тосћГ ћет к1е1сћеп је:

Ји Еп§-е1 Неггјп, 6и Ни^езГ 1ћи оћпе \Уећ.

Ако је реч о једном низу религиозних лирских пе-
сама кроз векове, Италија долази на прво место. Ита-
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лијански Средњи век и Ренесанс изживео је најпотпу-

нији живот човеков. Сем наука и уметности, живела је

у тој Италији и снага и лепота једног храшћанства из-

негованог из побожних душа људи. Није сметао ни

Аристотел, ни разум, ни јереси, ни корупција Рима.

Душе људи нису биле баналне, живеле су многострук '

живот, па и живот религиозни. Данте је разумом ре-

видирао учење цркве о спасењу, али му, комплетном и

гениалном, то није сметало, само помагало, да у додиру

тезе и антитезе осети до дна и једно и друго, да мрзи

папе и Рим, а воли католичанство, да у својој Комедији

уметнички сложи и памфлете против цркве и најзанос-

није веровање и молитве. Та Италија комплетних људи

оставила је оне градиће од којих је сваки врста циви-

лизације, оставила архиве и библиотеке, брда уметнич-

ких дела, па оставила и религиозну поезију којој нема

премца. Наравно, има у тој поезији читавих хрпа обичне

реторике, али има и оног више никада непоновљеног

што је кадро религиозно узбудити и равнодушног чи-

таоца. У Италији онога доба људи су осећали шта је

молитва и верско блаженетво, осећали шта вреди ме-

дитација побожне душе. У Италији тога доба људи су

знали и осећали шта је молитва и религиозно блажен-

ство; умели бити пусти и раскалашни кортеђани, али се

по унутрашњој потреби завлачили и у бледе медитације

и у бледе среће покајника и мудраца.

И француски ередњи век има топлих религиозних

текстова у својој богатој епској поезији тога доба; има

и своју религиозну лирику. Али онај самозаборав и

ону понесеност италијанских аутора у чијем тексту се

буквално види кад су, певајући, изгубили везу са овим

светом, престали писати за људе и остали да вапију или

славослове лице у лице с божанством — то француска

стара религиозна лирика врло ретко достиже. Прво,

Француска је, у Средњем веку, доста дуго била кул-

турно вођена од Италије, имитовала је и зајмила од

ње, имала своју епоху италицизма. Друго, Французи су

други народ. Галски елемент у њиховој природи није

дао духу да се одвише увлачи у тајну своје егзистен-

ције. Бретонеко-норманска традиција је опет све хриш-

ћанско и одвише мешала са древним скаскама и бајкама.

Сав француеки народ је више или мање природе мо-

15*
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билне, осетљиве на меру, природе која не воли дух од-
више строг, а нарочито не тужан. Абелар, у XII веку,
није могао да заволи тужну историју Христове жртве,
и строго учење о гресима људским. Он је одрицао
грешност поступка првих људи, и тврдио да је Христос
само по доброти и љубави а не по нужди узео стра-
дање и смрт на себе. У том смислу је он, Абелар, испи-
сао оне чувене речи: Аол /иззе песеззапит т типбо
СћтИ адуепГит. Сем тога, цела историја, политичка и

религиозна, друкчија је била у Француској но у Ита-
лији. Већ крајем XIII века, кад су у Италији — и поред
чудне и грандиозне фигуре сицилианског Фридриха II,
„јеретика и антикриста“, са којим почиње у Италији
власт интелекта над савестима религиозним — кад су у

Италији вера и црква још биле суверене, у Француској
је већ одлучила победа краљевства и грађанства над
влашћу црквеном. Фантастично се повлачи испред ра-

ционалног, дидактичког и практичног; религиоз-но се

повлачи пред скепсом и критиком. А скепса та и кри-
тика, у почетку још пуне респекта за веру, свршују
са анализом вере. Смрт, на пример, већ је у почетку XV
века престала бити мистични препород душе, и јавља се
у поезији само као мотив жалости због уништења жи-
вота и лепоте. Французи су највише Грци после етарих
Грка. Тако је онда и њихова религиозна лирика убрзо
постала ведра, грациозна, умиљата, човечна. Франсоа
Вијон, у XV веку, има у својој молитви Богородици ре-
дове о м-ученичкој смрти Христовој, и том приликом
он жали оно што нико дотле, а рекли бисмо ни лосле
није пожалио у распетом Христу, његову младост:

обтћ а гпог1 за 1гез сМеге јеипеззе

Док Италија XVI века даје сонете све продубљенијих
религиозних мотива, (Тасо, Ђамбатиста Марино), у
Француској, Жан Пасера (Раззега!) пева шаблонску и
досадну Хнмну спаситељу, а истовремено пише витле-
јемски нежну и побожну и по форми првокласну песму
на -смрт сиротог малог врапца којег је мачка појела, и
на чији празан гробић пе-сник сазива -све што има крила:

РаззапЦ 1е реШ согрз (1’ип ^епб! Раззегеаи
С1з1 аи уеп1ге §ои!и сћипе СћаТе Јпћита1пе;
Аих сћатрз Е1узјепз зоп Отћге зе рготбпе.
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Ето почетак оне у данашшој француокој религиозној
лирици обновљене и усавршене традиционалне ноте,
ноте галске, ноте идиличне једног Вијона, Мароа, Рон-

сара. То је нота нежно елегична, чисто емотивна, света
без помпе и ужаса, идилична, асишка. То је нота пое-
зије која изједначује животиње и ствари с људма, >
која сен мртвог врапца облачи у велико почетно слово,
и чини од њега име, лице, божје биће. Француски ре-

лигиозни лиричари, стари и модерни, гаје у себи врлину
сличну оној каква је била, по мишљењу Паскала, (Раз-
говори о Епиктету и Монтењу), врлина у Монтења: „на-

ивна, интимна, пријатна, добре воље и шаљива, скоро

несташна и враголаста". Наравно, не треба мислити да

је сва модерна француска религиозна лирика у духу

том, у духу Франси Жама. Код других писаца (Кло-
дел, Пеги, делимично Морас), она има моћне и су-

блимне црте првобитног хришћанства и моћног като-
личанства. Из ње бије оно светло хришћанско херојство

по којем је у човеку снага одрицања већа од снаге по-
жуда, по којем крст може да буде и лак. 5/ ПћеМет

сгисет рог1аз, рог1:аНП ^е, каже увек много читани ав-

густински калуђер XV века, чувени Тома из Кемписа,

али каже и Пол Клодел.

У немачким антологијама религиозне лирике смета

често нескладан избор песама. Не постаје јасна и пла-

стична врста религиозности и темперамент молитве

једног доба. У старој лирици, сем тога, има зачудо

много хладно реторског, саевим незанимљивог, и баш

под потписом најбољих имена. Једноставност је понекад

и одвише безазлена; или, и то у најбољим примерцима,
јаким по идеји и форми, дах не истраје увек до краја.
Има једна анонимна стара народна молитва, (појављује
се у многобројним антологијама), која изненађује са-
држином и обликом: посматрање постепеног пропадања
човечјег тела на умирућем Богу који је постао човек.
Акцент песме се диже стално, до последње строфе:

О Меп.чсћћеП ћ1обб, о Маг1ег егобб,

О ''Уипћеп го1, о ћШегег ТоЈ

и онда одједаред склизне (без нужде, могла се пеема

завршити горњим редовима), у обичну литанијску

фразу:

Бигсћ Јете §:б1Шсће МПсћ^кеИ ћШ ипб гиг е\^ј§:еп беП§-кеШ
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Оно што у неким немачким збиркама песама, и моли-

твеницима појединих лица из прошлих векова често из-

ненади и освоји, то су слике. Не украшена почетна

слова и арабеске дуж текстова, него уметнички сликар-

ски и резачки прилози. У Нирнбергу, у Германском му-

зеју, има драгоцена витрина. Један молитвеник садржи

низ Мемлингових сличица које су по себи дубоке мо-

литве. Још су на тим и сличним молитвеницима зани-

мљиви и породични печати и грбови, са разним пор-

третима тог и тог часног грађанина или високорођеног

племића и његове жене, ипћ зуп Ргиу/. Пажње вредна је

чињеница да зуп Рги\у увек стоји врло позади онога

чија је, и да је умањена колико год је персективска

могућност дозвољавала. На једном таквом печату је

исцрпена сва тенденција: крупним словима стоји уре-

зано ипп зуп Ргиш МесћИШе, али сироте Матилде нигде

нема.

У антологији РеП^Јозез ћећеп, рађеној од више

аутора, једној од најуспелијих збирки старе религиозне

поезије које смо могли прегледати, има лепа песмица

Валтера фон дер Фогелвајде, која почиње безмало у

тону хајнеовске лирике, и има одједаред обрт у сен-

тенциозно и религиозно:

1сћ 8388 аиГ ејпет 8(еЈпе

Ми аиС§ебШ4:21:ет Вејпе,

БагаиС тејп Е11епћо§:еп б1апс1,

1Јпс1 ћЈеП дебсћтЈдС Јп тејпе НапЈ

МеЈп К1пп ипс1 ејпе ХУап^е,

ЕЈпсЈ 80 ћећасћ! 1сћ ћапде,

\У1е тап посћ гесћ! бо11 1ећеп ћ1ег.

У истој збирци се налази и духовита, лака, некако у

француском стилу грациозна песма чувеног мајстерзин-

гера XVI века Ханса Закса, Свети Петар и коза. Св. Пе-

тар се чуди да Христос, свемоћан, не уме боље да

управља светом; све иде натрашке; правде нема; науке

и научници ништа не користе јер

-1Јећп Нигсћ е1папс!ег бећг,

Ећеп §1б!сћ ^1е <Не Ејбсћ 1т Меег,

Г)а Јттег етег <јеп апНегп уегбсћНп§-(:...

и јуначи се да би он, само да је годину дана Бог, знао

реда начинити. Христос му чини предлог да само један

дан буде Господ, предузме /п Зитта ... даз Ке^јтеп!:,
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и чини што год хоће. Прва дужност Петра-Господа

била је да испуни молбу немоћне сироте старице, при-
чува јој козу на планини, и увече је читаву кући врати.
Ванредни су стихови о томе како млада и несташна коза
шиканира и до беса доводи несрећног Петра. У вече,
Христос се смеши, јер зна шта ће чути. ј

Ре1ге, шПП: тејп КегртегП
Мосћ Шп&ег ђ’ћа11еп 1» Нетег НапП?

Одговор је лако погодити: сва човечја мудрост, па
једва са једном козом за један дан да изиђе на крај.

У новија времена, после великог потреса људског

интелекта и савести који је донела Реформација, не-

мачка се религиозна поезија удубљује, и има овде онде
ретких акцената. Да споменемо само лирику несрећног
Хелдерлина (НбИегНп, 'песник прве половинеХ1Х века),
или антологију Борхортову Еш^ег Уотта{ беи{$сћет
Рое$1е, или из антологије Вирта, (С. \УЈг1ћ), која има

више свезака, онај одељак Клопштокова Месије где

Христос, после васкрсења, срета на друму Матију и
Клеофу, и иде с њима у Емаус. Сапутници не упознају
одмах Христа, али, осетивши кроз разговор „божјег

човека“, и препуни верских узнемирења после смрти и

ускрса Христова, заволе га, и не даду му отићи. Ту је
онај класични, апсолутно библијски миран ставак, са

лирским акцентом страхобног осећања сутона у чо-

вечјој души:

„О, ћ1еПз ћеј ипз, Пи СеИећ1ег,

81ећ’, е§ \уП1 АћепП лгегПеп, Пег Та§- ћа1 $сћоп 81сћ §гепеј§:е1.“
ТЈгиЗ 81е ћјећеп јћп гШегпП ћеј ћеЈПеп НапПеп ипД ћа1еп.

Ови редови су дивна мистичка поезија. Дан умре,

удаљи се са свим гласним и шареним што смо волели,

човек заплива у нешто непознато, плови као усамљена

лађа у сутон, а за њим, као за бродом бразда воде, вуче
се страх од ноћи, од свега непознатог и великог . . . „Не

иди од нас, јер ето хоће да се смркне.“

У енглеској религиозној поезији и протестантској

и неокатоличкој, издиже се над љубав према Богу, као
важнија, љубав према човеку. Бог није онај строги и
суревњиви Бог који тражи да у срцу човека буде само
он. У енглеским старим молитвеницима, и збиркама пе-
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сама, и записима калуђера, Бог има необично много до-

броте и стрпљења, и нарочите милости према човеку

који је ближњем био брат, и нарочито много брига за

човека коме људи нису довољно помогли. Познат је

онај после и у модерну причу прерађени текст енгле-

ског мистика из XIV века Ричарда Ко11е де Натро1е,

где на исповест долази човек који је толико грешан да

не сме да каже своје грехе. „Напиши их“, саветује му

калуђер. Кад је прочитао, ужаснуо се, изјавио да он

толике грехе не може разрешити, и послао несрећника

даље, до опата. Опат узима хартијицу, гледа, преврће,

тражи, а хартија бела као снег —■ збрисани божјом ми-

лошћу сви греси... У Конвенту Св. Томе, у Оксфорду,

има рукопис из XVI века, са ванредним миниатурама у

злату и многобројним нианеама плаве и зелене боје. У

једном почетном слову је нацртан Христос коме долази

читав низ гротескних фигура, деце, етарих жена, мо-

наха. Христос носи у лицу и телу израз неког доконог

стрпљења и насвеготовости, од прилике израз једног

деде у кругу унучића. Текст је уз то следећи:

I \уои1с1 Пу 1о ћјт,

Ц I соиМ;

ћи! I сапп04 Пу,

I ш11 §0;

\ућеп I саппо! ^о;

I VIII сгеер 1о

ћјт

а слика одаје да је акцент у смислу тог текста, не у

готовости хришћана да, тешко или теже, доопеју до

Христа, него у готовости Христа да прими еве алтер-

нативе, и да чека колико год треба. У молитвенику јед-

ног старешине чојарског еснафа, у XIV веку, има запис:

„Најбрже стигне онај ко се не жури, и који свој путни

пртљаг носи више у глави и у срцу, него на леђима.

Имао је право калуђер источне цркве кад је записао:

Са стрпљењем и истрајношћу и стакленцетом уља стиже

пуж у Јерусалим." Наравно, има и у енглеским рели-

гиозним збиркама доста оних типичних средњевеков-

них химни и молитава које су пуне бусања и јада и са-

мопоништења, крви и суза и божанских и човечјих.

Али похвале и плачеви неба и земље прожимају се

жеђу човека за љубављу, и вером кроз љубав. У Лам-
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бет-библиотеци у Лондону има рукопис двају ванредно

сугестивних лирских „плачева", Богородичин и Хри-

стов из раног XIV века. Христос плаче због мало љу-

бави у свету. Из тог плача смо преписали неколико ре-

дака занимљиве симболике онога доба

1Јпс1ег 1ће 1гее а шап зЈНуп&е;

Ргош ћеесЗ 1о Гоо! суоипсћћ \уаз ће.

А зетећ тап 1о ћеп а кт^,

А егасшизе Јасе 1о 1океп т!о;

1 азкЈНе сућ! ће ћаћ реупуп^е —

Не зеШе — С}ша атоге 1ап^иео.

Нека буде допуштено вратити се још једаред

Италији, и споменути већ споменуту антологију лирске

поезије, једну од најуспелијих међу свима које позна-

јемо. Она не садржи искључиво религиозну лирику,

али пошто обухвата само XIII, XIV и XV век, има у

себи знатан део религиозне поезије. Та књига је жива

слика оног компактног живота који је испуњавао те ве-

кове у Италији. У укусном издању што ее хартије, слова

и распореда текстова тиче, Антологија је још украшена

са 60 добро израђених репродукција слика, скулптура,

миниатура и нотних таблица, које оживљују и допуња-

вају поезију, а које су саме опет допуњене цитатима

из чувених дела о тим уметничким радовима. Збирку

чине најразноврсније песме, али, од прилике као у

Полгревљевој антологији енглеске лирике, нема ваљда

ниједне слабе и некарактеристичне. Ту су Петраркини

сонети, поезија у којој је све симбол једног дубљег

света што тек врховима својим извирује мало у овај

живот. Ту је Чека Анђолиерија ватрометна поезија, са

вечитом намером крика и ударца. Ту је Гвида Кавалкан-

тија, Дантеова најбољег друга, опора метафизичка ли-

рика, у којој филозофија не успева увек да буде и

поезија, али у којој се осећаји људски дижу до над-

човечанских моћи. Ту су грациозне, папрено духовите

канцоне безимених аутора. Ту је, најзад, прекрасна се-

рија разних религиозних песама. Читамо кратке бла-

жене строфице блажено верујућих; па обожавања Хри-

ста и Марије од стране ватрених католика; па овде

онде, као цркву међу кућицама, налазимо по коју од

ретких творевина каква је, рецимо, раскошна похвала
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и молитва Петраркина у славу Богородици, Уег§1пе
ђеПа, сће <П зоЈ уезПЈ-а. То је песма значајна адорацијом

и скрушеношћу хришћанина и грешника, уметношћу
мајстора у језику и грађењу стихова, и, вал>а рећи све,
галантном духовном адмирацијом за жену једног ве-
ликог, можда највећег духовног трубадура. Има пуно

реторике у тој песми, наравно — дуга је, и једнако

исту тему обрађује — али се све реторско усијава и
блешти заносом песника који просто нестаје у својим

строфама, који се гуши од екстазе, који себе претвара

у тамјан и глас звона. Да човек сагори ту наштампану

песму, пепео би јој ваљда оетао врућ и блистав. Ко-

лико да се чује звек и звук, и осети топла пластика сти-

хова, преписујемо неколико редака те магичке хар-

моније:

Уег§;1пе сћјага е $1аћПе јп е1егпо,

сИ чие$1о 1ешре$1о$о гпаге $1е»а,

»’о§:п1 5е»е> посс»1ег ПОаГа &шс1а;

роп’ шеп1е 1п сће ЊггЈћИе ргосеПа

г Ш1 гкгоуо, 80>, $епга ^отегио,

е1 ћо §1а 6а т1с!г> ГиШша $!г!»а

Ма риг 1п 1е Гапјша ш! $! Ша:

ресса1г1се, !’ по 'I пе^о,

Уегк1пе, ша I! рге§ш

сће ’1 Гио иеш!со <1е1 тш та1 поп г!6а.

К!соп»1:! сће Гесе » рессаг по$(:го

ргепПег 0!о, рег $сатрагпе,

итапа сагпе — а1 1ио т1г§!иа1 сћт^Гго.

Једна од најлепших и најкарактеристичнијих песама

Антологије јесте Плач Богородице Јакопона да Тоди,

мистика и ватреног песника, понајмаркантније фигуре

калуђера-бораца италијанске мистике XIII века. Једна

чисто поетока природа, са бурном наглином израза и

слике, чини утисак да ће га екстаза, гњев, жалост, раз-

нети као младо вино суд у којем нема довољно места да

ври. Јакопоне пише своју лирику у чисто драмском

стилу. Свака терцина његових жустрих, краткоредих

стихова у Плачу Богородице, то је један акт драме.

Нигде описа, причања, вербалне доколице; све је раз-

вој догађаја, жива реч, диалог и монолог. Богородица

директно говори и дрвеном крсту

О сгосе, сће Геггз!?

Е1 Пј>»о ш!о Гоггај?
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Трагедија око распећа и умирања Христова затеже се

као лук. Песник, слично глаооношама античких драма,

ужаснут и без даха али верно у свима детаљима саоп-

штава Матери напредовање катастрофе. Нарицање Бо-

городице, најнежнија лирика и сама суза, крије у себи

такође драмску трагедију. Трагични врхунац драме је *

у вриску Матере која види излазак душе умирућег сина

Р15Н0, Га1гпа 1’е изсНа

Наслоњена на Јована, Богородица тугује над мртвим

сином у строфама које су комадић лирске музике како

је само италијански језик може дати, и још онај XIII

века који је за поезију бирао што је најлепше из ла-

тинског, прованеалоког и вулгарног домаћег. Какав чу-

десан звук имају, рецимо, ове речи Христове

Јоаппе, ез4а тја МаГе,

1о1Не1а еп сагКаГе;

а§§Јпе рЈеШе,

сНе 1о соге На СогаГо.

Или стихови плача Богородичиног који ваистину нису

речи, који су плакање.

СНте, Г1§;Но тпосепГе;

о гшо зо1 г1зр1епЈеп(;е,

раззаГо а1Г а11га §;еп1е,

Чиа1 П уеккт озсигаГо!

РјкНо ђјапсо е уегт^Но,

П§Но зепга зЈгтеПо:

о ПјјНо, а сН1 т’аррј§;Но,

сће т! а! сог тт, 1аззаГо? ...

Ванредно завршава и стишава Јакопоне велику траге-

дију: акордом религиозног смирења. Драмска сцена

највишег стила: ћутање над трагедијом од овог света.

Тгоуагопз1 ађђгассЈаП

таЈге е П§;1т а ип сгистГо.

Јакопоне је у тој песми испевао драму која се за време

његових медитација морала стварно одигравати у ње-

говој души. Он виче у помоћ као да и њему растежу

руке и прикивају ноге. Зиссигј МаМа1епа!. . . 5иссиг!

Мадоппа! У тим вапајима јечи страх очевидца. Таквих

религиозних песама данас више нема. Модерни песник

Рилке, мистик индивидуалан, не може да живи Голготу.
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У његовој песми РШа, бол Богородичин је резигни-

рано огорчење: њен живот је мртав, али не патетично

мртав са забоденим ножем, него мирно мртав, пошто је

смрт извадила из срца најотрованију жаоку бола.

Је1г1 шгс! гпејп Е1епс1 уо11, иш! пагпеп1о$

ег1и111 ез шјсћ. 1сћ б!агге, шје Иеб 81е!иб

1ппеге$ з1апТ.

Наг! \ује 1сћ ћхп, \уе1зз јсћ пиг Е1пз:

Ои \еигИез1 ^гозз —

— ипИ \уигс1ез1 §гозз

ит а1з ги тоззег бсћтегг

капг ићег тетез Неггепз Еаззии^

ћ1паизгиз1ећеп.

Данас више нема оне религиозности која се од

јутра до мрака мешала са човечјим животом. Модерни

религиозни песници инспиришу се често посредно, ту-

ђом религиозном визијом. Тако је више но вероватно

да је Рилке много доживљавао пред сликама. На при-

мер, пред сликама једног ван дер Вајдена, пред чита-

вом серијом његових уцвељених Богомајки, оних са

кишом плача на образима, оних савладаних као леш.

Рилкеова песма Бегство у Египат чиста је парафраза

чувеног Шонгауерова цртежа истог мотива; са паћени-

цима без ауреола, човечански застрашеним, који не

знају да су светиње и да их Бог води, и све надземаљ-

ско им је само у томе што путују као у сну. Рилке каже:

Ш(1 з1е заззеп \^>е >т Тгаите.

Данашњу религиозну медитацију, даље, више потстиче

јад живота него величанство Бога, више бол него ве-

ровање. Стари мистици су били херојске фигуре,

борци; данашњи су, мислима и текстовима, тамни доку-

менти људскога живота. Некада је важио поглавито је-

дан страх, страх од греха, и томе страху је било по-

моћи: човек се кајао и исповедао, а Бог је био Бог који

прашта и спасава. Данас је човек притиснут, као зрно

између два воденичка камена, између страха од смрти

и страха од живота, страха од задатка животног и рада

и страха од нерада, и тако човек живи у вечитом не-

задовољству, неутољености, немиру. То је, како смо

навикли да кажемо, трагика живота. И што већи човек,

што више дарова у њему, што више од Бога му пове-
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рених задатака и извршених задатака — трагика све

већа. Модерни велики песници, у часовима религиозних

размишљања радо стају пред ту тему, пред трагику чо-

Вечјег живота којој нема лека. Вињи је у поеми Мој-

сије и Мојсију удахнуо то осећање. Мојсије је велик^
човек, Богом изабран човек који је све био и све могао,'

али он остаје пред Богом горак и уморан, само смрти

жељан. Тоном жалобним, али донекле и тоном скептич-

ног обрачуна каже Богу, неколико пута, да је „живео

моћан, али усамљен“; и безмало се брецнуо на Бога у

смислу: доста ми је свега:

.РшгаНе раз?

Оп уои1ег-уоиз епсог цие је рог1е гпез раз!

Тежак и претежак песимизам бије из те узвишене и

ванредне поеме: човеку нема помоћи ни лека ни кад је

велики ни кад је мали, ни кад је срећан ни кад је не-

срећан. Анђели су завидели Мојсију, и дивили му се —

вели Мојсије сам о себи, али — „срећан „Господе,

нисам“. Песма Вињијева бруји сва од дивних пуних

акорада, али спиритуална вредност песме није знатна.

Мојсије јадикује, Мојсију треба срећа, Мојсије

жели смрт као бежање од живота. За поему таквог пе-

симизма није требало узети старозаветног великана,

човека који је с Богом разговарао. Вињи је помешао

„редове“, како би рекао Бергсон.

Модерна југословенска књижевност има такође

једну антологију религиозне лирике. Могли бисмо имати

и више таквих антологија, и не искључиво од слове-

начких песама, што је случај са овом на коју мислимо.

Дубровачка књижевност има много химни ,и молитава

Богородици; модерна српско-хрватска књижевност би,

без сваке сумње, могла дати врло карактеристичну

збирку религиозне лирике, на челу са Његошем. А за

једну антологију религиозне поезије источне цркве

нашло би се сасвим особито благо, кад би био обичај

превртати житија светих и књиге старијих и новијих

аскета грчко-источне вере, дубоких хришћана, и инди-

видуалних мистика. У тој литератури светаца, стараца,

аскета и монаха крије се један спиритуализам, једно

прекаљено хришћанство, који су се изражавали кроз

уметност и мудрост високог реда. Колико је нама по-
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знато, сем на грчком, (нешто су преводили Епископ

бачки, господин Иринеј, и професор Лазар Мррковић),

највише и најбољих таквих текстова имају Руси; и ори-

гиналних, и преведених, и компилованих. Понајчешће

су били прозни текстови они који су нама долазили до

руку; али само по облику прозни. Нешто првобитно,

опоро строго и директно, хладно аокетско, али чисто

светачко је струјало из тих редака. Они су лишени ра-

финованости коју има католичка религиозна поезија;

али су и сачувани од оне понекад одвише јаке сенсуал-

ности у коју хоће да заблуди адорација и мистика рев-

носних католика. Изнећемо овде, ради контраста, по је-

дан пример једног и другог. Додајемо одмах да је

текст из области католичке религиозне поезије један

од врло непријатно карактеристичних, и ако је узет из

дела чувеног мистика фламанеког XIV века, Јана ван

Рисброка, из његове Књиге о дванаест бегина (нидер-

ландска искушеница која се још није заветовала). Тај

мистик и учени теолог носио је уз докторску титулу

још и додатак, звао се ОосЈог ЕсзЈабсиз. Оправданост

тога назива доказује нарочито први део поменуте

књиге, где искушенице говоре о љубави за Христа на

начин који је, данас бар, сасвим непријатан. Осма бе-

гина, на пример, каже (у преводу дела на немачки језик:)

Негг Језиб 151 е!и зиззег Вгоппеп,

Аиз 1ћгп епННеззеп а11е \Уоппеп:

1сћ ћа11е шИ 1ћш Тппк§’е1а§,е.

Ег 1з1 шет ишЈ 1сћ ћт зет:

О Јазз Ег з1сћ шЈг и!е уегба&е!

ћћсћ! оћпе 1ћт тећг капп 1сћ 1ећеп;

\УЈе ете зиззе Хизз 1з1 Ег ипз §:е§ећеи,

81е з!сћ т.и кпаскеп, зоћ јећег зћећеп,

\УеЈ55 ипћ кбзШсћ 1з1 ћег Кегп.

Хиг Језиз \^игћ а1з Со11 1сћ \уаћ1еп,

Са11е ез ћеи!е ш!сћ ги уегтаћ1еп:

Ве! 1ћт ће§ 1сћ зо §еги.

Тешко је примити и разумети ову поезију доктора ек-

статикуса, иако је екстатикус. У први мах човек помисли

да је текст можда врста исповести недисциплинованих

калуђерица-приправница. Тим пре што једној, шестој

међу њима, преврши, и она кара:

Шта се то говори?

Шта се то усуђујете питати?

Сестре, ви сте заблуделе ...
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Али, после свих дванаест монолога, у другој глави

Књиге, читамо овај текст ауторов:

Тако говори ревност побожних бегина,

Све њихово биће окренуто је врлини ...

'

А тај Јан ван Рисброк био је учитељ Томе из Кемписа! *

Напротив, код грчко-источних аскета све је опоро.

Строга је, и често грубо саркастична анализа монахо-

вих напрезања, његове немоћи да упозна природу духа

и тела чију разлику једнако осећа, а не може тим осе-

ћањем да се користи. Пуно је у тих писаца храбре кри-

тике, критике голог стила, који сваком речју, као плуг

ножем, раскида, да би преврнуо. Што би рекла францу-

ска узречица: добар судија, добар џелат. Навешћемо

овде одломак из дубоко медитативних и врло уметнички

срочених страница у књизи аскета Јована Лествичника.

Тај текст, као што ће се видети, не заостаје на својим

најбољим местима иза најбољег у позније писаној чу-

веној књизи Томе из Кемписа Ое 1тИ:аИопе СћгЈзИ.

Какт> сввзатв мнћ плотв свои, сего друга моего, и судитћ

ее по примћру прочихт, страстећ? Не знаго. Прежде нежелн

успћго свнзатБ ее, она уже разрћшаетсн; прежде нежели стану

судитБ ее, примирдгосн ст, него; и прежде нежели начну мучитв,

преклоннгосБ кђ неД жалостда. КакЂ мнћ возненавидћтБ ту, ко-

торуго Н ПО естеству ПрИВБШЂ лгобитБ? КакЂ освобождусв ОТЂ тоИ,

сђ котороИ н свнзанЂ на вћки? КакЂ умертвитв ту которал должна

воскреснутв со много? . . Скажи мнћ, супруга мон — естество

мое, скажи мнћ. какЂ могу н пребнгтБ не унзвллемЂ тобого?..

КакЂ могу побћдитв твое мучнтелвство, когда н доброволвно

рћшилсд 6б1тб твоимђ нонудителемЂ? ..

На та питања долази не мање хладан, резак али бли-

ставо аскетски одговор природе у човеку:

Если соединишБси сђ послушанЈемЂ, то освободишвсн отђ

менн; а если пргобрћтешв смиренје, то отсћчешв мнћ голову.

Занимљиво је учинити паралелно посматрање ре-

лигиозне поезије која говори о смрти, код писаца ка-

толика и писаца грчко источне вере. Католици, припад-

ници вере у којој је дисциплина и величанствена и

страшна, католици се при помисли на смрт сећају, и,

мање или више свесно боје греха и казне због греха,

али за умирање као такво имају увек извесну спрем-
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ност, страха и одвратности од смрти имају релативно
мало. Чак и оне страшне слике мртвачких танаца, дата
тасађга, које су једно вереме биле и мода и уметност
у католичком свету, и у њима је било нечег само по
себи се разумевајућег, чак ведрином зачињеног, нечег,
тако да кажемо, лековитог. Смрт ее шуња за младом
девојком, али у скелетним својим рукама држи виолину
и евира, и — зло не мисли оној коју ће однети. Или,

краљ, охол и леп и властан, на коњу, а за њим комор-

ник (смрт) са скупоценим меканим плаштом краљевим
преко руке, у који ће га увити чим стигну куд су по-
шли. Или, ратник, у оклопу и шлему, широк и висок као
неко брдо, земља подрхтава под њим, а тамо на са-
вијутку пута га чека смрт, танка као иглица: неће за-
болети ни колико убод мушице. И већином тако: смрт
није суд и осуђење, џелат, убица, није мучитељ тела,
ако је душа чиста . . . На ориенту, мислимо грчко-источ-
ном, теже се умире: откидање од живота бол је ве-
лики, распадање мртвог тела је ужас. И кроз то ужасно
се пробија вера да је смрт рођење у нови, бољи жи-
вот. Католицизам директно учи своје верне умирању.
Знати умрети, то је знати бити слободан, и знати во-
лети Бога више од свог живота. Добровољно' умрети,
увек бити спреман за смрт, то је колико умрети а смрт
не видети. Како је мирна, охрабрују^а, силно убеђујућа
реч средњевековног католичког монаха: /п тесИа уНа
тогГе зитиз. Ту се свеет човекова диже до највишег
измирења, до врлине. Кроз доста векова, до нежног,
болешљивог, врло индивидуално религиозног Рилкеа
умео је католицизам да изнесе ту можда најпоноонију
буктињу евоје филозофије и педагогије. У једној
строфи својој Рилке је у златну уметност оковао ону

горњу тврду реч монаха:

РеГ ТоЏ 151 §Т083.

■\Ујг 51п(1 сИе зејпеп

1асћепс1еп МипЦз.

\Уепп ип$ тШеп 1гп ћећеп тејпеп,

^а§1 ег ги \уетеп

тШеп 1п ипз.

У једном се не треба варати. Има у тој сублимној
хришћанској храбрости пред смрћу не само католичан-

ства, него и греколатинштине, оне греколатинштине
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против које се католицизам увек борио, али која га је
ипак прожимала својим принципима. Рим хришћански и
Рим класични сливали су се увек. Најгрчкији град Италије,
Фиренца, дао је и Риму и Италији најдубље, најсветлије,
па и најмрачније религиозне мислиоце и калуђере, дао
Дантеа, Кавалкантија, Савонаролу. Од аристократске
елеганције умирања грчког Римљанина Петронија има
трагова и наслеђа у смртима средњевековних мартира, и
у католичкој религиозној поеаији кроз векове до да-
нас. И ето то, та греколатинштина, то медитеранско, то
класично и кад није класично —; то недостаје у 'сасвим
друкчије, у немилостиво конструисаним храброетима
пред смрћу код грчко-источних светаца, аскета и поета.
Занимљиво је, на пример, прегледати погребне стихире
Св. Јована Дамаскина, калуђера у манастиру близу Је-
русалима, у VIII веку. Дамаскин је био и песник и учен
стручан писац. Он је разрадио догматички развој грчке
цркве. Чувен је, уосталом, и по томе што га је позније
свецем признала и католичка црква. Те погребне сти-
хире су чувене, пуне снаге.и поезије, али и пуне ужаеа
од смрти, пуне претње смрћу, пуне чисто материалног
осећања и детаљирања смрти. Песник се нагиње над
разривен гроб, гледа „кости обнажене", рида: „где је
лепота тела .. . очи и облик тела?“ Таштину и ништа-

вило овог живота излаже презирању тиме што призива
слику укочених удбва и снаге лишеног тела:

Јер очи згаснуше, ноге се везаше,

руке се смирише, слуха нема,

језик се ћутањем закључао ...

Најзад и сам мртвац проговара, и он жалећи моћи свога

тела:

лежим без гласа и даха,

а још јуче говорио сам с вама ...

Истина, то је врло рана хришћанска поезија. Али, ре-
цимо, папа Гргур I Велики, па Св. Августин, писали су
још раније, IV век и V век, па код њих већ налазимо

танану спиритуалност и много трансцендентног у свему
што се односи на умирање човека. Дакако, има код Да-
маскина, који по таленту премаша далеко папу Гргура
и у његовим најлепшим писмима и у Диалозима, а до-

1Р
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стиже Св. Августина у Исповестима, има код Дамаскина

лироких места тако ванредне лепоте да су до данашњег

дана неодољива и као религиозна и као уметничка

вредност:

Куд је чежња за светом на земљи?

Куд маштање о пролазном добру?

Где је злато и сребро?

Где множина слугу и метеж?

Све прах је, и пепео и сенка.

Куд сада идемо и шта постајемо?

Ко просјак је, а ко богаташ, овде?

Ко је силник, а ко је слободан?

Пепео су сви.

Гније лепота лица,

А цвет младости суши смрт.

Има код Дамаскина један врло занимљив ставак с об-

зиром на старо (Дамаскин је проучавао Аристотела) и

на сасвим модерно учење: да је душа везана за тело,

да, иако битно различна од њега, не може дејствовати

без њега, да дакле раздвајање њено од тела мора бити

мучно:

Јао, како се бори душа кидајући се од тела;

Јао, колико рида, а нико милости за њу нема ...

Католичка религиозна поезија има и за тај момент своју

посебну метафизику. Телесне муке и лагано умирање

мученика дотле док су при свести, то се у поезији пева,

јер то је љубав и жртвовање. Распадање лешине, нити

је важно нити жално, нити је историја човека нити пое-

зија о њему. Потресан католички јаук Томе из Кем-

писа за душом умрла човека овај је: да ли ће се

сећање на ту душу сачувати, да ли ће се молитва за

ту душу молити? фш5 тетогакћиг 1ш ро$1 тогГет?

фш5 огаћН рго Ге?

Антологија 51оуеп$ка геП§1огпа Птјка танка је

књижица. Наравно, лепо издана. Она садржи мали број

средњевековних анонимних песама, остало је модерна

поезија тако рећи најновијег доба. Осамдееетак стра-

ница, двадесет и неколико аутора, четрдесет и три пе-

сме.у Ипак, књига има амбицију да изведе линију ду-

ховног раста словеначког народа. Аутор антологије

каже да се трудио да у њу уђе — све не, јер не може

— али увек оно што је израз чисте и личне религиозне
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тенденције, и при том од несумњиве уметничке вредно-

сти. Песме не следују ни хронолошки, ни циклуски по

религиозним мотивима, ни, што је најзанимљивије, са

потписима аутора. Сложене су по неком чисто унутраш-

њем хармонском плану. Имена аутора су истакнута

само у регистру. „Хтео сам“, каже антологичар, „да у

неку руку излучим из збирке све небитно; да збирка

као целина буде безимена, само светла и величанствена

духовна симфонија“. Антологичар је дакле и сам де-

лао из религиозне побуде. Књига се „родила из ду-

ховне проблематике времена“, тумачи он, даље, побуду

за своју побуду. Да буде књига божје љубави V затоИ

т ђгИкозИ пазе§а са$а.

Стару поезију у збирци одликује благост и наив-

ност веровања и израза. Свака строфица је љупкост,

изишла из сасвим нецеремониозног и бестрашног оп-

штења с небом. Богородица и Христос су ту у свако

доба, као добри суседи и људи брину бригу села и

света у исти мах. У једној песмици, у којој се меша па-

ганско веровање у зле силе са хришћанском добротом,

Христос заплива у море и моли једну демонску рибу,

гИзи /аготки, од чијег превртања на леђа претц свету

пропаст, моли је да се не преврне:

Оћ шкагГе, пЈкагГе пћа,

гШа Гагопјка,

гауо!јо оГгок пе(Јо12П1ћ,

гауо1јо рогоћпјћ геп.

Једна од најлепших међу тим песмицама је можда она

већ споменута, са својим лирским објашњењем догме

о зачећу. Та песма је, каже антологичар, извађена из

•словеначких хроника XVI века, и додаје да није сасвим

оригинална, да има упоредница у латинској и немачкој

религиозној поезији. Нама је позната једна италијанска

варианта, из друге половине XIV века:

Као што сунце улази у око,

а реч Божја у срце човека,

а око и срце остају нетакнути,

тако је рођен ...

Треба нарочито подвући да међу тим словеначким пе-

смицама врло наивних аутора нема ниједне баналне.
Није банална ни она

Зто $1ас1ко утсе рШ

Ко је Јегиз тјто $е1...

16*
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Модерни део антологије јесте највећим делом ми-

стична романтична поезија оне врсте и стила који ка-

рактеришу све сличне књижевностћ у Европи. Наравно,

као у евак-ом случају добре поезије, са националним

иечатом у идејном и техничком смислу. Уредник Вод-

ник каже у својој речи да је метафизика словенства,

то јест народа словеначког, у сва најсветлија времена

историје била религиозна. Спомиње извесне епохе када

је религиозност слабила, па и данашње време сматра

колебавим, али констатује, као штосмо ми констатовали

за цео католички свет, да и Словенија има извесан ре-

лигиозни препород, Утврђује, даље, да у Словенији,

данас, има више индивидуално мистичног него ортодок-

сно хришћанског религиозног осећања. О католицизму

не говори нарочито. Нисмо довољно стручни да бисмо

смели одређено одобравати или одређено критиковати

избор аутора унесених у антологију. Казујемо само

лично своје жаљење кад жалимо што никако није за-

ступљен један од најбољих словеначких лиричара, Алек-

сандров-Мурн. Он је сав изишао из безазлене душе на-

рода, која је сама по себи религиозна. Зар нису могла

ући макар четири завршна реда песме У1^Шје? У њима

има нешто од језивог и светог оног вечера кад оу троје

њих ишли у Емаус.

Моћепа гуегсЈа V пос пе 81је,

Ро {егпј 1ша §е 1езка ујје.

1Јтг1е (Јизе, ће1е 1Шје

Ројо 1п тоНјо У18:Шје.

Или можда, као пандан Јесени, коју је приложио Ми-

ран Јарц, Мурнова Пролетња романца. То је песма ве-

лике лепоте; један, ако се сме рећи, хришћански дити-

рамб Св. Ђурђу као оличењу вечите младоети, здравља,

и лепоте оне божје снаге која обнавља свет. Жупанчић,

у својој збирци М1а<Ја ро!а, у циклусу посвећеном сени

Александрова-Мурна, тако често задрхти баш при се-

ћању на ту песму. Почетак те песме је магистралан: цео

свет отвара капије, и трчи пред витеза пролећа, Св.

Ђурђа.

ОЈргће окпа, оЈргће с1ип, (врата)

т!то јегсИ ућег зуеИ Јигј,

зуеИ Јит! па копји ...

Затим, опет само као личну импресију, саопштавамо: да

нам је Жупанчића мало: свега једна песма. То је поет
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са класичним врлинама талента, и то је поезија у којој
необично често баш религиозно осећање појачава снагу

снова. Жупанчић, истина је, нема типичних и тематич-

них религиозних песама, али има скоро језиву способ-
ност да се сав увуче под своја крила, да „стисне у пр- \

оима своју мелодију11, и да живи апсорбован у најви-

шем. Тог Жупанчића нам је мало у антологији. А могао

је лако ући више пута. Јер, са уврштењем Јесени Ми-

рана Јарца — антологичар је, наравно, добро урадио

што ју је уврстио -— отворена су широм врата многим

религиозним вариантама. Том песмом је екала религиозне

карактеристичности у антологији знатно повећана: иде

у њу и метафизика; пеизаж који у перспективи тоне

у мистериозност, мисао човекова која се заветује стра-

дању.

Између старих и сасвим модерних песама у збир-

ци, има осетан хронолошки и идеолошки прекид. Ан-

тологичар каже да у доба од XVI—XVIII века није мо-

гао наћи пажње вредних примера у словенским рели-

гиозним песмарицама. Та појава вреди донекле и за

религиозну поезију других католичких земаља. Настала

је, рачунајући од почетка противреформације, дужа

или краћа пауза, пре но што ће доћи, затим, религиозна

поезија новог типа. Прошло је било време кад су веру

одржавали народи, и они врховни појединци који су

значили ауторитет и власт: папе, краљеви, научници.

Настале су, прво, велике борбе против ортодоксног

хришћанства од стране реформираних и од стране раз-

них мистичких трибуна. Затим је наступио час замора

и индиферентности. У Италији је еуетао. био најсуро-

вији део гибелинске борбе: жеља да се Рим у са-

мом бићу свом реформише. Почело је ново, слободно

интерпретовање Христове науке; а практиковање ре-

лигије ишло је у првом реду за тим да се у сва-
ком човеку без разлике пробуди неки унутрашњи жи-

вот. Дошао је био чае када ће се и у вери и у побожној
поезији почети ценити богатство и лепота индивидуал-
них религиозних осећаја, и то, без разлике, код лаика

и цркви заветованих лица. Спиритуалност је у јакој

мери стала над ортодоксију римску и католичку. Са
ослобођењем маште, почела се развијати добра рели-
гиозна поезија и међу лаицима. Поновио се, у нешто
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друкчијем -смислу, наравно, тренутак када је Св. Антон

Падовански, у XIV веку, писао: С1епс1 зип! ЈпГгисШоб!,

е( 1аШ 5тис1ио8к Контемплација и медитација нису

више тако строго дељене као у доба Лојолиних прописа

и молитвених дисциплина. Религиозни песници, поред

љубави за Христа, имају љубав за све појаве у природи

и животу, без страха од искушења и заводљивости.

Једна врста лироке филозофије, тако да кажемо, ро-

дила ее, и улепшала религиозна осећања човекова. Про-

шло је, наравно, много времена док се та нова рели-

гиозна поезија ориентирала у свету видљивом и невид-

љивом, и подесила законима божјим и природним.

То је она пауза коју је констатовао и антологичар

збирке о којој је реч.

Можда је ово прилика да се каже и нешто опште

о словеначким лиричарима. Словеначки народ, а с њим

сви ми Југословен«, имамо у еловеначким модерним

лирским песницима драгоцен део књижевности. Слове-

начки лирици, они најбољи, то је лирски материал до

сржи костију, то су лирици по вокацији. То су птице

певачице. Почети пеему, ударити оно што Немац зове

АићакТ, запевати, то је један сасвим нарочити дар у

словеначких лирика. Не описују, не припремају, не од-

мотавају, него: удари клатно у звоно; широм се растави

застор; или букну крила каоуоног Жупанчићева лабуда:

КаЈаг <М«гпе 1ађоЈ

ђ1е51ебо регоЦ (крила)

Ко1 На р1ашеп ве ће1

шеб уа1оуј је упе1...

Навели смо већ један пример таквих отпочетака у

строфи Мурнове Пролетње романце. Опет Мурнова

песмица, има овај први акорд:

Ра пе ројсЈеш ргек ро1јап,

је V ро1јап1 Сгш угап,

је V ро1јап1 пос т с!ап.

Код Кетеа (КеИе)

Таш га уобатј, 1ат га §:огаш1

1ипа $е зуеИа ројауПа је. Ооћее уесег!

Угр1ауа1а сгег-пјо је 1апка те^Нса,

ће1 §а1 Кга1ј1сЈ паргауНа је. Боћег уесег!
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Нису ово ни најбољи примери, ни сва имена. Има их

још низ, примера и имена. Не смемо да кажемо још

једно, да не бисмо одмах учинили десет неправди. Од

■гри имена која смо изабрали, двојица су мртви, (један

кад му је било 22, а други 23 године), а Жупанчић је, ,

неће нико порећи, једна од највиших перјаница цело- *

купне југословенске лирнке.

У словеначким лирицима је врло много народног,

фолклорног, али и врло много пчелински сабиране и

прерађиване европске културе. То су људи осетљиве

маште, зрели идејама, и златних уста за лирски језик.

Језик који има на сготине речи као уејегје, озгсје, р1а-

ћиГапје, ћћегтпа, то је језик на ком се може певати и

Богу се молити. Задржавши квалитете старе структуре

и лексикона, словеначки језик има ванредну способност

да се користи другим језицима, и он то и чини. Вуче,

рецимо, из моћног и богатог руског језика и речи и

звуке и боје и флексије. Задржавши дуал, словеначки

језик има нарочите могућности за вариацију глаголских

облика и звукова у диалогу, монологу, разговору мно-

жине. Затим, акцент словеначког језика стекао је управо

руску покретљивост и снагу маркирања и музичких ефе-

ката. Даље, кантилена језика се тако усавршава, да она

сама собом оправдава велике граматичке слободе: скоро

као у италијанском језику предренесанса и ренесанса,

не само неправилне глаголске облике, него кидање и

сливање речи, замењивање једног вокала другим, пер-

мутацију консонаната и читавих група гласова. На тај

начин језик се претвара, по потреби, у мекши или тврђи,

течан или кован, светао или таман.

Модерни религиозни лиричари словеначки, засту-

пљени у збирци о којој је реч, певају сву компликацију

односа данашњег човека према Богу: и неразумевање

живота који им је тај Бог дао, и слабе снаге за тај жи-

вот такав какав је, и слабе снаге за извршење Христове

науке у том животу. Али кроза све то иде дух негова-

ног, па и неодољивог веровња: вера у правду божју,

у моћ утехе божје ма како тешко да се живи. Бацају

се песници на тај зрачак вере са љубављу са којом

свештеник стаје пред олтар, или са решеношћу фило-
зофа који је готов да приступи доказивању истине.

Каква је та вера? Је ли ортодоксно католичанство? Није.
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Ту су, додуше, хришћанско учење и божји закон, па и

црква и олтар и хостија, и култ Богородици, али све је

то изгубило тврдоћу догме и заповести, све лелуја у ви-

зијама, узима стотину облика уметности и мистичног

схватања. Међутим, ако није ортодоксно католичанство,

католичанство је. Западно хришћанство, које живи по

великим градовима и катедралама и опатијама, не по

ситним манастирићима и скитовима. Носи та збирка пе-

сама жиг Рима и Запада, и томе има да захвали и своју

искреност, и своју хармоничну целину, и једну савла-

дану, ако хоћете господску, ако хоћете верски дисци-

плиновану ноту у сваком ставу и стању човека и његова

унутрашњег живота. Има понекад реминисценцијЗ из не-

кадашњег такозваног немогућног хришћанства, из Хри-

стовог простог и тешког хришћанства, које је остало

идеал не само католичке цркве него и православља. Има

понекад усплахирених вера. Данашњи човек се опире

да га сасвим обузме нешто духовно и унутрашње. Из-

менило се у данашњем човеку оно што је за религиозно

осећање најодлучније, срце. И плотни и интелектуални

и духовни живот носе данас нерви, а срце је охладнело,

отврднуло. Два стиха фирентинског пеоника XV века

Лоренца Торнабуони, актуелни су:

1а сагп’ 6 Сга^И, рји’ сће §гћ*асс1о о уе(то,

е ’1 сог е СаПо ип каззо ...

То је данашњи човек од нерава: ломак као лед и ста-

кло, али срце му је постало камен. Нервима је данашњи

човек срећан или несрећан, побожан или религиозно

туп. Страсти нису снаге, него болови и страдања. Пое-

зија је начињена од метафора не од метафизике. У ре-

лигиозним медитацијама данашњи човек чезне за неким

суморним савршенством.

Песници словеначке религиозне збирке већим де-

лом имају срце. Јадају се ти песници Богу на оно на

што се у сва времена хришћанства тужили људи при

молитви: на немоћ тела у смислу пожуда које сметају

миру духовном. Петрарка је јаукао:

О 5>§1ио1 гп1о, чиа1 рег 1е Пашша е ассеза.

Водушек (Витал), исто тако, јада се да је пут до Бога

огњен, и пева:

Уев, гет1ја где

>п V шеп> до пећа е-огј.
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И крила разапета, и душу му је огањ дохватио.

№ тогепп.

Во^ —- ргес1а!еС 51, ргес!а1ес.

ВДгијеп (уморан) 1опет V 8уе(;, к1 уез јјоп.

Водушек Божо улази у мистериј човекова тешког односа

према Богу; искрено исповеда отуђеност човека од

оних којима се моли. Даје израза разликовању двога:

носити у себи осећање Бога, и знати колико нам је близ

и сродан. Ту муку је казао већ и чувени немачки ми-

стик XIV века Мајстер Екарт: дауоп 51пд \м!г хе-

//§■, дазз Со11 т ит /з/, зопдегп да55 пиг јћп ег/аззеп, ипс!
егкеппеп ше паће ег ит /з/. Оепп \уа$ ћп11е ез е/пе/п

Меп^сћеп \уепп ег Кбт^ \уаге ипд \УП551е ез пкМ. Воду-

шек Божо има, у том смислу, жалбу пред Богородицом:

МагЈја, како зто 51 ћ1ас!пГ т 1иј1;

(ако т тес! та(егјо т о(госј;

а Косовел Срећко још смелије казује исту мисао:

АН 51 Осе, аН 51 Вга1,

О, На т! је 81и1Ш (о епкга! —

ЗУе11еј§1 т 1а2ј1 М НП тој кгИ.

Грегорчић Симон, [био је свештеник] застуцљен је
са песмом која је спој заносно религиозног измиреЊа

са смрћу, управо одрицања смрти, и, с друге стране,

страха од живота и животних страдања.

Вгегитп1 8Уе( р1акаје 1о21,

ко раНе суе( Нић/еСЈ тоИ:

ко ЈгтеН 6са§1ћ ти ка(ег

Нића окоуе V §:гоћ ро1о21,

се§: гоНпј ћга( ти је итгП

1п —- 5тгИ пП (нема)

И затим још једаред, после снажно религиозне поставке

да је искра духа човечјег у праху ражарена.,

пе ћот итгН

Лли се одједаред пребија та снага, и песма завршује
леопардијевским акордом: песнику је право и мило да
из његова праха Бог начини што год хоће, само човека

нека нипошто не створи ако ће толико имати да страда
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колико је песник страдао за живота. Наравно, лирска

поента је у том завршетку , и није у најбољем складу

са целом песмом која је била премедитација о смрти

као премедитација ослобођења.

Голгота Погачника Јоже италијанског је стила.

Драматска слика крваве жртве Христове, у тами, ми-

стичном декору цркве, мисе, скрлетних одежда, ритуал-

ног тајанства на пет олтара [јер пет Христових рана]

док над свим тим — визија је језива — лебде уздиг-

нуте хостије као ликови мртвога Христа, и у песми се

понављају стварни јауци: јој!

V гпгаки,

ко 80 зе 1иСј рге1г§а1е,

80 ргеЈ окагје уб1орШ зе тавпјкј

б рјаббј гЈесЈтЈ — (црвени)

р1а§С1 гЈебЈтј

каког ко1апје (лијење)

(просуте) б(гјепе гдебе кгуј роЈ кгјгет па Со1§:аР,

јој:

ре1его оПагјеу — ре1его СовроПоуЈћ гап —

т роЈ пјјтј ре1его кгуауШ ко1апј,

т паП п.итј

тг1уа8кј оћга?! роугШ§:пјепЊ ћобРј,

јој...

Врста средњевековног мистерија, са снагом модерног

израза за унутрашњи потрес у човеку пред визијом Ве-

ликог петка.

Водник Антон, у песми А\ге МагЈа, даје сугестивну

поезију не толико по религиозном осећању колико по

лирским пасажима. Рецимо тамо где описује чистоту

девичанства у девојкама:

р1аш бо пјјћоуе гарг1е са§е,
12 ка!ег1ћ п!бо бе рНе гејпе иб!п1се пабе...

V <јиб1 побцо бкгјупоб! ргекро,

к! јо бтећЦај ј!т гакгјуа каког коргепа ...

№коћ је пе оЈ^гпејо 1иј1т оСет,

кег р1атеп V бУеШјкаћ Јеујс је бат 1п пет ...

Мјцћоуј Јпе^! 2а§гпјеп1 бо каког окпа

2а ка1ег!т1 тоћјо, Јагијејо Ма1ег1 суе!ја...

Албрехт Фран је у једној краткој песмици онакав како

га и иначе знамо, и како смо га запамтили кад је у

Београду читао песму о „најглубочајшем молку“. Таман

и тежак, са неком пригушеном ватром. То је песник

који своја унутрашња искуства и своје реминисценције
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•гешко сноси. Унутрашња његова конверсација мора да

је свирепа. Према томе му је и стих; дугачак, спор, са

акцентом који пада као испуштен. Песмица Уа га(1пјет

рга&и има идеју католичку, од Дантеа дивно певану, да

је последњи дах човеков само Божји и његов, да у том .

часу лежи сав живот, и можда све дело спасења чове-

кова. И зато, по Албрехтовој поезији, само онај зна

своју егзистенцију ко је „погледао некада у лице смрти

са смирењем“.

N8 гаЦпјеш рга&и $о рпг§;апе 1иСЈ,

гласи, као обично код Албрехта, једна једина поента у

песми, а та једна извучена из дубоког закона у њему,

коме се закону он покорава свесно, али са тешкоћама

и великом дисциплином.

Још да споменемо Жупанчићеву Покајну песму и

Мирана Јарца Јесен. Жупанчићева је песма утолико ре-

лигија уколико је чиста и оригинална поезија. Христос

има ту да чује да је и човек од трња крвав:

Јаг N081171 {гпје окго^ 8гса

Али би и Христос не само морао него и хтео волети

лоезију строфе;

1п {еђе, 1еће заш пај1ебпеје бббиИ,

сЗа ћј с 1ећој оЈгезепје ргеје1,

51абб јп ћо1ебЈп беш гаугЈбпИ,

ш — п1кЈаг уес пе ћош уебе!.

Миран Јарц је ушао у збирку са највећим концесијама.

Његова Јесен је поема апсолутне модерности и тенден-

циозности. Тек са четири последње речи, буквално че-

тири, одјекне мало и самотно вечерње звоно црквице и

спусти се на земљу чае када

Иа Изосе ћ1есПћ ћга1оу ш зеб1ег

(стеже) зк1ера бУоја бгса V гокаћ каког буесе,

по лепим речима Водника Антона. Пеема Мирана Јарца

је као слика и идејна садржина јесени, раширена
моћно. Све двери неба и земље су широм отворене. Хо-

ризонт се стере до оног света. Људи „имају чудно ве-

лике очи које не могу да затворе“. И све тоне у ружи-
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часто плаве тонове, и најчујнији шум је р1и$ко1апје
птичјих крила,

Узе је јавпо ко1 Мбегшпа,

гакНса1 ћ1 ос! §оге 6о §:оге.

У том грандиозном декору

Убака б4уаг: (Згеуо па оћгогји,

ћјба V (1о1ш1, сегкеу па догј —■

ко! сидегеп $ротеп1к.

И онда се однекуд појави човек, биће по чијем челу

ору сазнање и искуства, чије снаге држи и умножава
страдање.

2а1об1еп С1оуек па б1пшш — Убешјгбка ро<Зоћа. -

Та „свемирска слика“ може личити на разно, и на све.

Роуе|а гоке, ,бк1апја еЧауб.

МЈбНб <1а је с1геуо, к! ћ! гаћо V б1пјте, ра јока (јауче) ро гешЦћ
М1бН§ <1а је оћеЈепес, к! је оћуЈбе1 па гапјкј буојјћ ш1б>1.
М!бНб <3а је 4ги<3п1 Вок.

Ра је 1е га1об1еп с1оуек.

И одвише снажно је извукао Јарц томе човеку битне
линије. Тигар се претворио у жилосну птицу без лета,
без гласа. Само очи су отворене; оне гледају свуд
уокруг како се све повлачи у домове, где ће им „топла

срца засијати кроз маглу као чудесне руже“, гледа човек

... како бе у$е роугаса V буоје <3ошоуе,

^1есЗа рИсе,
1п ш1б1! па буојо <Зи§о...

Завршна наша реч би била: прво, покренула нас је
на ово размишљање и овај напис словеначка антоло-

гија религиозне лирике; друго, што је једној релативно
малој свесци словеначке лирике посвећен један рела-
тивно обухватан приказ религиозне лирике уопште, та
околност сведочи о не обичној сугестивности словеначке
збирке песама.



ЈЕДАН ЖЕСТОК ФРАТАР

— Јанопоне да Тоди —

Три врховна песника има Европа: једног Енглеза,

једног Италијана, једног Немца. Али, Немцима је тре-

бао прелом 18-ог и 19-ог века, да би дали Гетеа. Ен-

глези су дали Шекспира у 16-ом веку. А Италија је ро-

дила Дантеа у 13-ом веку! Није било просто и лако ро-

дити модерног генија у раним годннама Средњег века.

Дантеа је родила цела Италија: читав низ оних борбе-

них, полемичких, речитих, ватрених духова који су у

фратарским мантијама, или под филозофским и теоло-

шким тогама водили бојеве умом, идејама, карактерима;

пером 'И .усменом дебатом; страдањем. и умирањем за

правду, право, истину. Да1споменемо само једнога, који ће

можда многе изненадити: свети Франциокус из Асизаније

ни близу био само онај благи Францискус који хода бос

по Умбрији и разговара с птицама, не. Целога живота

се борио, процесао, пркосио, претио папама, цркви,

францисканцима који више нису били права Малабраћа,

боса браћа, сива браћа. Низови таквих људи спремили

су Дантеа, и његово гениално дело: највишу поезију,

али дело скроз борбено полемичко, дело расправљања,

доказивања, суђења, кажњавања. Један из тих борачких

редова био је човек родом из малог италијанског места

Тоди, и носио име Јакопоне да Тоди. Рођен је тридесе-

так година пре Дантеа (1230—1306), показао особите да-

рове и моралну снагу већ у дечаштву, школовао се, по-

стао учен правник у црвеној тоги. Па је онда дошла

она катастрофа која неизбежно долази кад неко има да

постане неко и нешто. Катастрофа споља, која односи

мир и породични живот, и катастрофа изнутра која

преображава дух човека. Јакопоне оставља свет, живи

десетак година у пустињачкој самоћи, размишља, са-

бира се. Улази затим као фратар у дружину мистичног

братства Францисканаца, у дружину Мале браће, /гаУез

шшогез, и стиче тако право да говори, пише, тврди,

одриче, доказује, да се бори. Борио се, у теорији и у
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лракси, као и свети Францискус, да се врате на снагу

оригинална правила францисканска, строга правила си-

ромаштва, послушности и жртвовања. У пракси се бо-

рио са више силине него оснивач реда, сам Францис-

кус: жестоко, силовито, сурово, дрско се борио против

сваке дегенерације у редовима монашким, против зла у

високом клиру, против неваљалства моћних и против

слабости малодушних и млаких. Историјски гледан, Ја-

копоне да Тоди је један од славне лозе средњевековних

мистика у Италији и Шпанији, која је дала много ори-

гиналних умова, лавовске борце, свеце, чувене рели-

гиозне писце и песнике. Јакопоне не само да је један

од најдаровитијих религиозних песника, (било је о њему

речи у овој књизи), него је и један од најсмелијих са-

тиричних песника свога доба, шибалица, а кад је тре-

бало и „трострука канџија".

Јакопоне да Тоди био је природом и талентом сав

драматичан. Смирен да трпи, али жесток и осион да се

бори. Сад милостив сад нетрпељив, сад пун љубави сад

пун гњева. Сад заноси свет песничком речју, сад упре

прст у оно што га дражи, и провокација и сатира про-

бијају из њега вулкански. Срце ватрено, језик необуздан,

али ум прав. Велики темперамент чинио је од Јакопана

правог мистика: кад га обузме ватра, ватра борбе за мо-

нашки идеал, ватра љубави за Христа, ватра бола или

беса пред злом и неправдом —- Јакопоне, као дрво у

пламену, промени супстанцу, постане нешто друго. Ин-

спирације су му тада бивале силне: визија стиже визију,

а реч пева, звони, куне, шиба. Поезија његова потиче

делимично из спиритуалне његове душе, а делимично

из борбеног његова духа. Певао је химне, похвале, та-

козване лауде, и то је његова нежна, умилна, топла,

или драмски снажна поезија монаха. И певао је иро-

ничне и сатиричне строфе кроз које је, као неки Го-

сподњи хроничар, гласно казивао шта се збива међу

људма и у људма, претио неваљалцима, ругао се слаби-

ћима, упирао прстом у долијале.

Године 1294-те, кардинали се више од године дана

нису могли да сложе кога да изаберу за паџјју. Најзад,
да не би неком кардиналу било и сувише право, или

неком кардиналу и сувише криво, довукли су из пла-

нине више силом него милом сиротог бенедиктинца и

пустињака Петра Мороне, и сасвим против његове воље
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га учинили папом под именом Целестина, Целестина У-ог.

Том избору правог божјег човека и Христова следбе-

ника за поглавара цркве, нико се није могао више радо-

вати него Јакопоне. Али, слутио је Јакопоне — па и на-

слутио — Петрову слабост и неборбеност. Нови папа,

заиста, под првим притиском противника његова избора,

абдицирао је, изашао из борбе, отишао натраг у са-

моћу. Слутећи то, Јакопоне је новом папи испевао био

песму опомене, можда и охрабрења да издржи. Песма је

чувена: Сће Гагац Ршг ба Моггопе? — Како ли ћеш, Пе-

тре од Морона?

Како ли ћеш, Петре од Морона?

Ето те сад на великом јаду:

Хоће л’ вајдит ћелијске мудрости?

Добар глас те подиг’о високо,

Пази да се како не заглибиш,

Јер ће брука бити преголема.

Кад врлину заокупи бура,

Снажно треба одбијати ветар,

Да из руку не исклизне крма,

Достојанство твоје велико је,

Ал’ и бура није ништа мања

Не знаднеш ли дочекати борбу,

Жалосно ћеш на крају да цвилиш.

Јакопоне је тачно предвидео. Осиони кардинал Гае-

тано нашао је начина да папу Целестина V нагони на

„велико одрицање", цгап гЈПи1о. Речи су Дантеове. Данте

је —- у духу суда Јакопановог — осудио Целестина као

млаког одрицала неспособног за борбу, и ставио га у

пакао у својем спеву, у својој Комедији. Кардинал Гае-

тано успео је да себе даде изабрати на место Целестина,

под именом Бонифација УШ-ог. Борба је букнула. Про-

тив Бонифација —- у историји по злу познатог Бони-

фација — организовао се отпор, а водили су отпор два

кардинала, браћа Колона. Како је већ био обичај у оно

време, опасаше мачеве и папа и кардинали, сабраше вој-

ске, и дође до правог боја. Папина војска је опсела

тврђаву у коју су се били повукли кардинали и њи-

хове војске, и — Мали брат Јакопоне. Мали брат је

уосталом већ раније опучио био једну добру стрелу про-

тив недостојног Бонифација:

О Бонифације, папо!

Светског си се много наужив'о,

Нећеш моћи без тога ни сада
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Гледао си пуно да награбиш,

Што год зграби не беше ти доста,

Харао си баш као разбојник!

Прву службу кад узе да служиш,

По граду је свуд попала тама,

Не гораху на олтару свеће...

Битку је међуИим добио ипак Бонифације. Кардинали

Колона, у црнини, са. конопцем око врата пођоше да

чине покору пред победником. А Јакопона врже Бони-

фиције у тамницу. Међу пацовима, слабо храњен и полу-

каг, Јакопоне се држи духом и темпераментом: сећа се

како је увек молио .Бога да му даде страдање; сећа се

како је лирским заносом певао сиромаштву и убоштву,

узима дакле писаљку и пита сад сама себе: Сће Гагађ !'га

Јасоропе?

Како ли ћеш, фратре Јакопоне?

Ето те сад на великом јаду:

Под земљом ти даше парохију

Вес’о буди, јер, гле, сада имаш

Што мољаше тридесет година...

Настрадао се Јакопоне, лежао је у тамници све док Бо-

нифиције није умро. Неки хроничари тврде да је изму-

чени Јакопоне тражио милост од свога крвника, али

узалуд. Други хроничари кажу да је Мали брат, на сар-

кастично питање Бонифација: Кад ћеш изаћи, фра Ја-

копоне? — одговорио папи: Онда кад ти уђеш. -— Ве-

роватно имају право и једни и други хроничари. Из-

државши мучеништво до краја, Јакопоне је живео још

само две године. Смрт је стари борац дочекао јуначки и

светачки.

Тај ков људи ето спремио је Дантеа и најориги-

налнији спев света, Божанствену комедију. Јакопоне је

убоги Сиви бтат, али је борац против званичне цркве,

и судија је папи. Јакопоне је песник оног Плача Бого-

родице, (о којем је било речи у овој књизи), који је

савршена драма и лирика заједно, и исти тај песник је

творац сатиричних и провокатореких епиграма за које

се иде на доживотно и дуго мучеништво. Тај ков пот-

пуних људи спремио је и родио и италијански »Препо-

род, који ће постепено препородити целу Европу.
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