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ПРЕДГОВОР.

О овим Огледама из књижевности и умет-

ности, који су досад били растурени по часопи-

сима, и од којих читалац има данас прву свеску у

рукама, нема много шта да се каже што читалац

вичан овим стварима неће видети сам. Они спадају

у — широко узету — област књижевне критике,

али се разликују од књижевних критика у обичном,

најчешћем смислу те речи, од критике импресиони-

стичке, коју писац није никад неговао. Писца је,

од његових првих радова, увек више занимао про-

блем заштоР но проблем како? — или тачније:

кад је нашао одговор на питање каква је нека ствар,

он је одмах тражио одговор на питање, зашто је

она таква. Свако је питање научно, то јест тражи,

пре но што се на њега одговори, претходну и пот-

пуну анализу предмета, и тражи објашњење и доказ

суду и уопштењу. Научно и објективно, свако миш-

љење вреди само толико колико га човек може

образложити себи и другима. У књижевности и умет-

ности мора бити исто тако као и другде; и пиш-

чево је утврђено мишљење да се и оне морају и

могу испитивати научно.

Затим је писца увек занимало друго питање:

начин на који би се стечено знање и стечене способ-
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ности могли пренети на другога. У књижевности и

уметности, и науди о њима, грађа је нешто друкчија

но у другим наукама; ту умовању и суђењу треба

често да претходи васпитање укуса : — укус, — и ње-

гово васпитање. То васпитање помаже и импресио-

нистичка критика ; али она то чини само посредно и

неметодично, остављајући делом случају, делом чи-

таочевом дару, да се њеним оценама користи; она

васпитава отприлике онако као што нас васпитава

и читање и посматрање књижевних и уметничких

дела, као што нас све ствари у свету, и свако иску-

ство, васпитавају. Писац држи да само методично

васпитање може довести жељеном циљу, и покушао

је, у теоријским чланцима и критикама нарочите

врсте, критикама подробно аналитичним, да да на-

чела за то методично васпитање, и у исто време и

њихову практичну примену.

Укратко казано: писца је занимала теорија

(филозофија) и педагогија предмета којима се ба-

вио. Писац ових огледа је професор, и био је то,

ако тако може рећи, и пре но што је службено по-

стао професором; његов чланак о Васпитању укуса

који почиње ову књигу, није написан на крају, но

у самом почетку његове професорске кариере.

Из горњих напомена било би погрешно закљу-

чити да писац импресионистичку критику не цени

довољно. Сасвим напротив, он мисли да је импре-

сионистичка критика основа свакој критици, да без

полазне тачке и грађе коју даје импресионистичка

критика не би имало о чему да се размишља, и да

без ње не би уопште могло бити естетичке науке.
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Једина критика која не би била импресионистичка

била би она коју би човек написао не прочитавши

дело о коме пише. У осталом, импресионистичка

критика је дала оно што је досад урађено најза-

нимљивије и најлепше у књижевној критици; и то

ће вероватно тако и даље остати.

Од посебних напомена, треба рећи да су Але-

горичне сатиричне приче Радоја Домановића (и оглед

о њима) у вези с историјом времена у коме су по-

стале, и да их тако треба и читати. — Књижевни

Листови су чланак којим је писац почео своје уред-

никовање Српског Књижевног Гласника.

Стилистичких исправака има у свима чланцима.

Оне су некад ситне, некад знатније; овде онде,

ради веће јасности, понеки су параграфи наново

редиговани. У Књижевним Листовима други је оде-

љак знатно допуњен. Иначе су додаци, у колико

их има, унесени махом из првобитне редакције, коју

је писац при објављивању у часопису мислио да

може или да треба да скрати. Наслови су такође

враћени како су први пут замишљени и стављени

на чело чланака.

Горње напомене вреде и за свеске које ће доћи

за овом.

1914. Б. П.
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0 ВАСПИТАЊУ УКУСА.

Полазећи од претпоставке, за наш данашњи

циљ довољно оправдане, да има савршенијих и не-

савршенијих укуса, рад сам потражити да ли се

може, и ако се може, на који начин, укус васпита-

вати. Да укус може напредовати, развијати се, то

излази већ из сад примљене претпоставке. Али, да

ли се може утицати са стране, споља, да тако ка-

жем, на то усавршавање укуса, и којим би се то на-

чином могло чинити, на то питање сам науман по-

тражити одговора у овом кратком огледу.

Питање је иначе врло замашно, и читава књига

не би била сувишна за његову расправу. Отуда у

овим редовима треба само тражити напомену глав-

них тачака, нацрт одговора на питање, а имати

вазда на уму да би тек подробнија дискусија тих

тачака састављала потпун одговор. Моја је намера,

осим тога, говорити само о васпитању књижев-

нога укуса.

Пре но што пређемо на расправу самога пи-

тања, — да бисмо јасно знали о чему је реч, ва-

љало би можда дати дефиницију укуса у почетку

оваквог претреса. Али дефиниције морају бити на-

рочито срећне ако желимо да нам за нашу потребу

добро послуже. Дефиниције су, међутим, ретко кад

1ПОПОВИЋ, ОГЛЕДИ
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срећне, још ређе корисне, и кад би човеку било до-

пуштено мало више смелости, могло би се рећи да

су оне у највећем броју случајева лепа игра, и мало

шта више. Нарочито у нашем случају, где би тре-

бало дефинисати један врло сложен и простран, и,

према томе, неодређен појам, боље је и не поку-

шавати дати такву дефиницију. Претпоставимо, као

што је то најподесније у свима приликама којеличе

на нашу, да је изразу укус значење познато, и до-

дајмо само, ради донекле ближе одредбе, да ћемо

књижевни укус уочити као способност осећања ле-

пота у књижевним делима, или, мало шире, као

способност оцењивања вредности књижевних цела.

Према томе, по нашем тумачењу, називи човек од

укуса и добар критичар имају да се сматрају као

синонимни. Разлика је међу њима доиста једино та

што један означава човека који по занимању казује

своје мишљење другима, а други онога који своје ми-

шљење задржава за себе, или га не казује написмено.

Појам укуса рекосмо да је сложен. Другим ре-

чима, имати укуса не значи имати једну особину

или способност, него значи имати један низ разних

особина и способности које укупно састављају оно

што се назива укусом. Према томе, васпитање укуса

своди се на васпитање тих појединих особина и спо-

собности. Упитајмо се сад, које особине чине човека

човеком од укуса, или добрим књижевним судијом?

На првом месту, од природе нежно осећање;

то јест нарочита осетљивост и пријемљивост за ути-

ске. Како се велика већина књижевних ефеката

може опазити и оценити само осећањем, ово је је-

дан од основних захтева који се стављају на доброг
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критичара, или на човека који жели да однегује у

себи ту способност да ужива у лепотама књи-

жевности и да их правилно оцењује. Без природне

диспозиције за неку људску особину није ниједан

човек; свака се особина, без разлике, код свих

нормалних људи, може наћи, и, према томе, и уса-

вршавати и васпитавати; али ће врло велика раз-

лика бити у успеху васпитања према нарочитим дис-

позицијама људи: толика да кад је реч о васпи-

тању укуса, морамо изнети на првом месту, као што

сам учинио, да је један од најважнијих услова за

васпитање доброг критичара, од природе нежна

осетљивост, пријемљивост духа и душе за количину,

каквоћу, и јачину утисака. Ко не би имао од при-

роде танко осећање, ако би и имао друге особине

потребне критичару, тај не би никад далеко отишао

у васпитању свога укуса.

На другом месту, жива и пластична машта,

која ће замисли пишчеве правилно и потпуно кон-

струисати, и иза имитације његове умети замислити

и видети стварност. Читајући какав опис, опис пре-

дела, опис догађаја, опис призора, опис личности,

човек треба да може да замисли живо и правилно

оно што је описано. Но, како ту способност за-

мишљања има, више или мање, али у довољној

мери, свако, она у овом набрајању заузима мање

важно место. Осим тога, да ли ће се нешто живо

и потпуно замислити, то зависи још много више од

писца но од читаоца или критичара.

На трећем месту: једно опште образовање да-

леко изнад просечнога. Поље које књижевност за-

хвата у свој опсег тако је огромно, данашњи ро-

1*
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мани, на пример, дотичу се тако разноврсних и мно-

гобројних ствари, моралних и друштвених проблема,.

и тако даље, да је човеку немогуће, не оцењивати

их, него и пратити их у њиховим предметима, кад

нема тог општег образовања, које обухвата многе

гране људског знања, и зауставља се тек на грани

цама стручности. Од Брумове1 изреке, да треба

знати „све од нечега, и нешто од свачега“, друга

половина је сва потребна данашњем књижевном.

критичару.

Шта се разуме под општим образбвањем, ми-

слим да је излишно ближе одређивати. Треба отпри-

лике имати она знања која имају своје рубрике у

већим европским новинама.

На четвртом месту, познавање великог броја

књижевних дела. Тај захтев није потребан само

зато што се на тај начин и укус васпитава: о томе

још није реч; него је потребан зато што од тога

познавања многих дела зависи многа правилна оцена.

Две важне ствари, међу онима које утичу на оцену

о вредности каквог дела, јесу оригиналност, и њој

подређена особина новћне. Ова последња је важан

елемент целокупне вредности дела, као што је ори-

гиналност важан елемент вредности пишчеве. Ме-

ђутим, ни о једној ни о другој није могуће дати

правилну оцену, ако човек није познат са најважни-

јим књижевним делима, старим и новим. Колико је

који писац узајмио од својих претходника, колико

је, према томе, више или мање, оригиналан, моћи

ћемо оценити само на тај начин, то јест: ако будемо

1 Вгои^ћат.
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знали главна књижевна дела, у њиховој хроиолошкој

и органској вези. А уживати у новини, или боље,

умети је оденити, може се само тако ако се зна

шта је пре тога урађено. Затим: промене у укусу,

и код појединаца, и код књижевничких генерација,

долазе највећим делом од ситости. Кад им се један

правац књижевни досади, људи ударе другим (обично

противним). Ако, дакле, хоћемо да останемо у те-

чају, да се задржимо на висини укуса, наравно са

надлежним критичарима, потребно је много да чи-

тамо, да непрекидно пратимо развој књижевности,

да не допустимо да нас претече, у колико је оправдан,

укус времена. У том смислу је лепо рекла не знам

више која личност осамнаестог века: „Ја немам вре-

мена да имам укуса“. Потребно је, дакле, пратити и

познавати много књижевних дела.

С тим познавањем дела скопчано је и осећање

другог једног књижевног ефекта, на име разумевање

алузија које налазите код књижевника, алузија на

изреке, стихове, замисли ранијих писаца. Те су алу-

зије многобројне, и само онај који је познат са ве-

ликим бројем књижевних радова може их опазити

и уживати у њима. Кад код Волтера, на пример,

наиђете на стих:

Ое 1оп§з гшззеаих с1е 1аЦ зегрегПаЈеп! с1апз поз ђојз,

ви ћете се, ако сте читали Боалоа, пријатно сетити

његовог стиха:

Е1 <Јез гшззеаих с!е 1аЦ зегреп1а1еп1 с1апз 1ез р1ашез,

који ће вас, опет, опоменути на Овидијев стих, из

Метаморфоза:

Р1итша јат 1асНз, јат Нитта пес1апз ЉапЕ
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Те алузије дају често врло пријатне књижевне

ефекте; оденити се, наравно, могу само тако ако

човек сам познаје велики број књига.

На петом месту, добром књижевном судији по-

требно је књижевно познавање језика. То је врло

важан захтев за оцењивача, као и за писце. Књи-

жевна дела, ако нису „добро писана“, губе половину

своје лепоте и вредности, — ако у том случају може

бити говора о лепотама. Инвенција, јачина израза,

творачки дар уопште, разуме се да су драгоцене и

јединствене особине, али не могу да искупе слабости

и невештине стила и језика. Људи вични овим ства-

рима одавно су изрекли као начело да само „добро

писане“ књиге остају.

То књижевно познавање језика не значи знање

граматике и синтаксе. Оно то знање, наравно, прет-

поставља; али оно има друго значење. С друге

стране, оно не значи ни стил у ширем смислу, то

јест пластичност, јачину, живописност; то су више

мање емоционалне особине; док је „добро писање"

интелектуална особина. Требало би много објаш-

њења и много примера да се покажу све врсте

грешења о књижевни језик; овде је довољно нагла-

сити да се „добро писање“, у главном, састоји у

извесној правилности и некој врсти логичне корек-

ције. Зашто је та корекција тако потребна? Зашто

некорекцију стила и језика не могу да накнаде друге

врло одличне особине? Најкраће казано: зато што

је некоректно писање сведоџба необразованости, не-

писмености, књижевне неваспитаности и неуглађе-

ности; а те особине нимало мање не вређају у књизи.

но што вређају у животу. Узалуд код таквих писаца
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блесне по која златна варница, оно што је пред тим

било и оно што за тим долази, поквари што је у

једном тренутку добивено, и утисак није никада чист.

Таквих некоректности стила и језика има врло

разноврсних, и у великом броју; и то чини те су

оне код таквих писаца врло честе; отуда нас и вре-

ђају на сваком кораку, и сметају нам да уживамо

у другим лепотама у делима тих писаца. Као што

рекосмо, човек има утисак као да слуша неучена, не-

школована, недовољно образована човека, и утисак

је врло непријатан. Нетачна употреба синонима; по-

грешна фразеологија; невешто збијање реченице;

незграпност реченица; изненадна тривиалност каквог

израза; испреметан ред реченица у параграфу, и тако

даље, — све су то погрешке те врсте. Има их врло

крупних, има их врло ситних; али, само ако их има

у већем броју, ситне вређају тако исто као и крупне.

Таква је једна погрешка, ако хоћете, она коју сам

горе и сам учинио рекавши:

„Узалуд кодтаквих писаца блеснепо која златна

варница...“

место: сине по која златна варница; јер блесне и

златан не иде једно с другим: блеснупш може оно

што даје оштру, белу светлост, на пример мач, а

злато се сија. Тај последњи пример илуструје две

врсте тих погрешака, оне које горе подведосмо под

квалификације: нетачна употреба синонима и по-

грешна фразеологија. Поменута је погрешка ситна,

али баш тиме показује како их може бити много и

разноврсних.

Корекција стила у том смислу је негативна с

бина; позитивне користи од ње нема; кад је она
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онда тек треба да дође оно остало. Али је штета од

некоредије огромна; и отуда су корекција и чистота

стила две тако важне особине.

Излишно је, држим, доказивати подробније да

је то познавање књижевног језика толико исто по-

требно добром књижевном судији колико и писцима.

Критичар, коме је потребно да, изузимајући творачки

дар, има све особине потребне писцима (ако жели

да их разуме), и то у истој мери, — мора и ову имати.

Шесто: правалан суд.

Ја сам на другом месту рекао у чему се са-

стоји и колика је важна та способност, и није по

требно да се враћам на то. Овде је довољно ударити

гласом на ту чињеницу, да је способност правилног

суђења веома важан услов за доброг критичара.

Седмо, технакко образовање, стручно образо-

вање: познавање и разумевање књижевних техничких

термина, знање метрике, знање поетике и реторике.

Зашто је потребно знати метрику, и поетику, и ре-

торику, лако је разумети; али је можда теже ра-

зумљиво због чега је човеку који прати књижевност

и бави се њоме, толико потребно знати техничке

термине књижевне. Међутим, познавање, или боље,

разумевање тих термина чини више од половине

поетике и реторике, и велики део разумевања књи-

жевних дела. Технички термини („наивно“, „сенти-

ментално", „пластика", „драматичност”, „јединство“,

„експозиција, заплет, перипетија", „цртање карак-

тера“, „индивидуалисање“, и тако даље, и тако

даље) казују естетичке особине и врлине књижевних

дела, и онај који зна те термине, или, боље речено, који

их правилно разуме, тај ће разумети, умети опазити и
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оценити и књижевне особине које технички термини

бележе. А у томе и лежи цела ствар. Јер на то опа-

жање и разумевање особина књижевних дела своди

се и сва дужност критичарева и све уживање чита-

очево; први без тога не би умео оценити дело, а

други, не умејући опазити у делу те особине, не би

у њиховој вештачкој изради, у њиховом извођењу,

могао ни уживати. Ко не зна шта је склад или ле-

пота боја у једној слици, или индивидуалисан ка-

рактер у каквој драми, тај код слике неће запазити

ни склад ни лепоту боја, ни у драми вешто инди-

видуалисање карактера, и, према томе, неће моћи

уживати ни у једном ни у другом. Не треба мислити

да је могуће знати књижевне особине, а немати за њих

термине који их бележе. Те две ствари су практично

нераздвојне једна од друге. Где појма има, ту има

и назива и имена; и обратно, где назива нема, ту

се не зна ни за одговарајући појам.

Додајем да се ништа тако често не употребљује,

а ништа тако мало не разуме као ти технички термини.

Осим термина потребно је знати реторику, по-

етику, и метрику, ради осталих стручних поједи-

ности без којих се не може прилазити читању и оце-

њивању књижевних дела. Које су то појединости,

познато је, или се може видети из буди којег уџбе-

ника те струке.

Најзад, осмо и девето, последње по реду, али

далеко не последње по значају: дубоко познавање

човека и врло велико искуство живота. Велике

писце без тога није могуће разумети. Томе није по-

требно даљег објашњења. Довољно је подсетити да
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сликање човека и људскога живота износи три че-

твртине песничкога градива.

То су, дакле, особине потребне књижевном кри-

тичару и сваком читаоцу који жели подићи свој укус

на висину великих књижевних дела. Набрајање тих

особина није сасвим исцрпено; има их можда две

или три које би се још могле навести. Осим тога,

нисам сигуран да се понека од ових особина не би

могла рашчланити на две, или обратно, да се две,

овде одвојене, не би могле слити уједно. Особине

духа тако су тесно везане једна за другу, и поје-

дина знања тако скопчана међу собом и зависна

једно од другога, да им је доста тешко одредити

јасне границе. За нашу потребу је овако изведена

анализа критичке способности ипак довољно пре-

цизна. Измене које би се могле учинити, могле би

бити само врло незнатне. А што се непотпуности

набрајања тиче, оне особине потребне књижевном

критичару које нису наведене, или су само по-

моћна знања и способности помоћу којих се долази

до других које смо навели, и, према томе, строго

узевши, и не спадају овамо, — или су моралне осо-

бине које се саме по себи разумеју, као непри-

страсност, и тако даље.

Рашчланивши тако појам укуса, у смислу ра-

није одређеном, као способности осећања лепота у

књижевним делима и оцењивања њихове вредности,

упитајмо се сад, да ли се набројане особине које

састављају сложену особину укуса могу, и на који

начин, васпитавати. Јасније казано, може ли настав-

„ ник што учинити, и шта, за њихово развијање код

Јсвога ученика? Наставник, или сваки онај који би

/ е;.
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се примио дужности да руководи неког у усаврша-

вању књижевног укуса.

Ако пређемо редом набројане особине, које су:

1) од природе нежно осећање;

2) жива и пластична машта;

3) опште образовање;

4) познавање великог броја књижевних дела;

5) књижевно знање језика;

6) правилан суд;

7) стручно образовање;

8) познавање човека; и

9) велико искуство живота;

пашће нам у очи да се, изузимајући седме, и у не-

колико пете, за остале може врло мало или ништа

учинити објашњавањем, предавањем, то јест нај-

обичнијом и најподеснијом методом наставе. Бота-

ника се може предавати, Математика такође, и Фи-

зика, и Хемија, и Филологија, и Политичка Економија.

Али како се може предавати познавање човека, опште

образовање, или искуство живота? На који се начин

могу давати лекдије из познавања великог броја

књижевних дела, или из нежног осећања? Код оних

првих имате да дате другоме један низ знања више

мање систематисан, и хомоген; док су, код ових по-

следњих, знања која треба да дате другоме сувише

разноврсна и пространа, и не могу, бар не могу без

врло велике муке, да се изложе систематски. Осим

тога, код оних првих је реч о анањима, а код ве-

ћине ових других о стеченим способностима. Ме-

ђутим, ако се знања могу другом саопштавати, спо-

собности се не могу преносити на другога. Нај

су чак и поједина знања која се овде траже,
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своје пространости и несистематисаности, такве при-

роде да онај који жели да их има мора сам до њих

доћи, и таква да он до њих може доћи само посте-

пено, временом, дугим временом. Другим речима,

ученик та знања не може стећи памћењем онога што

му други кажу, и стећи их одмах чим је туђу реч

или туђу мисао запамтио; јер кад би и чуо и за-

памтио речима изражене резултате туђега искуства,

он их стварно опет не би знао; пошто за речи које

је запамтио он у свом властитом Ј1скуству нема пој-

мова који ће те речи чинити јасним и значајним.

Отуда он мора лично цео пут да учини, уз помоћ

дужег времена, као и они који су пре њега дошли

до тих знања.

Из тога би изишло да наставнику једино остаје

да 1) оцени да ли му ученик има потребне природне

диспозиције, и 2) да га затим упути да сам ради.

Тако, у главном, и стоји ствар. И отуда може само

погрешно бити речи о „предавању“ Књижевности,

ван ако се под тим не разуме излагање хронолошког

прегледа књижевних дела и догађаја. Отуда се за

књижевно васпитање, ако изузмемо Старе, и неко-

лике изузетне случајеве у новија времена, увек тако

мало радило у школама. Као што рекосмо, код књи-

жевног образовања није реч о предавању стечених

знања другоме, но о развијању, у другоме, способ-

ностћ које сами имате. Ту дакле, као и увек кад се

способности или вештине тиче, треба васттавати,

а не предавати; упућивати, а не давати лекције.

Има један пут да се пређе: наставник треба да води,

али ученик треба на својим ногама да пређе цео пут.
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Кад се дакле предавањем, то јест саопштавањем

чињеница, излагањем начела и теорија, класифика-

цијама, не може учинити да неко постане човеком

од укуса, шта онда остаје као дужност наставника

(службеног или пригодног)? какве је врсте настава

коју он може дати своме ученику? И пошто смо

рекли да овај последњи мора на својим ногама

прећи цело одстојање које га раставља од мете,

какве савете треба наставник да му даје уз пут, и

како да га води тим путем ?

У оваквом се чланку не могу исцрпсти, или

извести до појединости, све методе које би се могле

употребити за тај циљ. За то би читав течај био

потребан. Шта више, баш и кад бисмо имали сав

потребан простор на расположењу, не би се могла

набројати сва упутства, све методе које се могу упо-

требити за ову ствар; област је тако широка, стазе

и странпутице тако многобројне, да ће овде онде

увек понека остати неопажена. Најзад, начини за-

висе још и од личности наставника, и нарочито,

морају се удешавати према појединим ученицима.

Али све те разлике могу ипак бити само ситне, и

ја их наговестих тек помена ради. Дати општа и

главна упутства, указати на начине којима се уче-

нику може помоћи да развија у себи горе набројане

особине, потпуно је могуће.

Васпитање је све што човек сам чини и што

други чине за њега да дође до извесне врсте савр-

шенства. Према тој дефиницији, упутстава за васпи-

тање има од две врсте. Једна се односе на оно што

васпитаник има сам да ради; друга, на оно што

други имају да учине за њега. Као што сам у по-
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четку овога написа рекао, овде ће бити говора само

о овим последњим, о оном што се може са стране,

споља, учинити за усавршавање књижевног укуса

код студената књижевности, О првима сам говорио

уједној ранијој прилиди опширније и доста потпуно1

и, према томе, излишно би било да се овде враћам

на њих; ја ћу их се овде, где буде требало, само

узгред дотицати. Али је потребно напоменути да су

упутства о том шта ученик има сам да ради тесно

везана за ова, и да ова долазе после њих.

Пређимо сад, редом, набројане особине, и ви-

димо шта наставник може и треба да уради за раз-

вијање сваке поједине.

Рекли смо да је од особина које чине човека

од укуса једна од првих кежно осећање, и да је

потребно да то осећање човек има од природе.

Претпостављајући, дакле, да је оно од природе ту,

у довољној мери, на који би се начин оно могло

даље развијати?

Пре свега, свака се особина, свака способност,

усавршава вежбањем: — вежбање чини вештака,

као што је познато, и као што и етимологија ове

две речи казује, узгред буди речено. То је основно

начело сваког васпитања. Вежбањем се човек научи

да свира, вежбањем се научи да разуме музику.

Вежбањем се научи да слика, — вежбањем, да ра-

зуме сликарство. Исто тако, што је више вежбао

поменуту осетљивост, тим ће је све већма разви-

јати. Према томе, тој осетљивости треба дати при-

лике да се вежба. На који начин? Како ми у овом

1 В. пишчево предавање 0 Књижевносши.
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нацрту гледамо да будемо што краћи, одговоримо

одмах: 1) посматрањем, 2) чатањем.

ТТТтп се тиче посматрања, има ово да се за-

памти. Прво: што чешће будемо имали прилике да

посматрамо ствари које по својој природи остављају

утиске на нас, нарочито утиске уметничког реда,

то ћемо све пријемљивији бити за те утиске. Ово

треба запамтити као врло важно упутство. Оно се

оснива на начелу, изреченом на челу претходног

параграфа, да се савршенство постизава вежбањем,

да, према томе, треба учинити неколико покушаја

ако хоћемо да постигнемо успех. Ако првог пута

пред неком стварју, пред каквим предметом, при-

зором, пределом, личношћу, ништа не осетимо, дру-

гог или трећег пута ћемо примити. утисак. И то је

једини начин да тај утисак добијемо. Па како се

нежност естетичког осећања састоји у тој способности

примања естетичких утисака, није тешко разумети

зашто је и колико је важно упутство које нам ка-

зује како можемо доћи до поменутих утисака. Но,

осим тога, наша осетљивост неће на тај начин бити

пробуђена само за ту прилику, но ће, да тако кажем,

остати будна, постати пријемљива и за друге сличне

утиске. Шта више, како су поједине нарочите осет-

љивости за разне утиске у блиској вези једна с дру-

гом; како развијање једне врсте осетљивости не

остаје без утицаја на друге, — осетљивост се развија

и апсолутно, и са сваким новим кораком унапред

поље се шири не само у једном, но у свима прав-

цима. Као особина правилнога суда, која, кад се

једном однегује у човеку, може да му послужи не

само у оној врсти случајева на којој је своју спо-
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собност извежбао, но и у свима другима: тако и на

тај начин извежбана осетљивост постаје пријемљи-

вија за утиске у најразноврснијим приликама.

Друго, што разноврсније ствари и догађаји буду

у домашају наших посматрања. то ће васпитање

наше осетљивости бити потпуније. Поједина је упут-

ства овде тешко дати. Мисао је та, да треба бити

у што више прилика које нам за нашу осетљивост

могу дати градива. Човек који са отвореним очима

пролази кроз живот и свет, кроз цео овај много-

струки живот и шарени свет, развиће јаче своју

осетљивост и своју пријемљивост за утиске но про-

фесионални аутомати код којих је отупелост осе-

ћања равна, и у исто време узрок, њиховој равно-

душности према свему што строго не спада у кружић

њиховог уског и једноликог занимања. „У свет треба

ићи“, као што кажепесник, у преносном и буквалном

смислу тих речи. Песниди као Гете, критичари као

Рускин, који нису само пажљиво посматрали оно

што им је било пред очима, но су круг својих посма-

трања намерно ширили, сјајни су примери за исти-

нитост и вредност тога упутства.

Најзад треће, да и то забележим потпуности

ради: што будемо у згоднијим тренуцима, у згод-

нијам расположењима, ствари посматрали, утисци

ће бити чистији и правилнији.

Што се тиче читања, како је оно непосред-

није везано за књижевно осећање од посматрања,

оно је за књижевно васпитање још важније од по-

сматрања. Осим тога, упутства која дадосмо за васпи-

тање осећања посматрањем, теже је привести у дело

но ово друго упутство. Сваки не може мењати по
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вољи средину у којој је, тражити утиске ван више

мање уског круга у коме нам се живот понајчешће

креће. За читање, међутим, ти крупни услови нису

потребни. Према томе, читање је метода на коју смо

овде поглавито упућени.

За читање важе она иста два главна правила

која смо дали о посматрању. Потребно је читати

много разноврсних ствари, и читати поједине од њих,

које устреба, по неколико пута. Наставник, који

у редовним приликама може врло мало да учини за

развијање способности посматрања како смо је горе

изнели (ту би педагог био потребан), може, овде

где је реч о читању, много да учини за свога уче-

ника. Његова је прва дужност да свога ученика

наведе, навикне, натера, да што више добрих ствари

чита, и да поједине од њих чита по неколико пута.

Он треба да нађе начина да му то читање омили,

хваљењем књиге, навођењем најлепших места из ње,

давањем задатака о њој, указивањем на лепоту

успеха, и доказивањем да је то једини начин да се

до успеха дође, једном речју, подстицањем на рад

на све могуће начине и свима могућим средствима.

Ни указивања на књижевне лепоте у делу, ни објаш-

њавање тих лепота, ни систематско излагање теорије

књижевних ефеката, не може толико учинити за ва-

спитање естетичког осећања колико та поновљена чи-

тања. Наставник треба да пробуди у свом ученику

вољу за њих. Ученику, док је под управом свога

наставника, није могуће прочитати онолико колико

му је потребно да однегује своје књижевно осећање:

за то се тражи много више времена ; с тога је по-

требно да он из руку наставникових изиђе готов да

2
ПОПОВИЋ, ОГЛЕДИ



18
0 Г Л Е д и

та читања настави и доцније. То је најбоље књи-

жевно васпитање које му наставник може дати.

Још је вредно забележити да наставник треба

да буде приправан на то да га ученик неће послу-

шати, ни од прве, ни од друге. У таквом случају,

који није реткост, који је шта више правило, ње-

гова је дужност, као што сам рекао, да наваљује, да

често понавља своје савете, и да непрекидно мотри

да ли му се ученик влада по њима, како би уче-

ник још под његовом управом стекао навику читања.

Осим упућивања на читање, има друга једна

врста помоћи коју наставник може да укаже своме

ученику. Шта је циљ томе читању које препору-

чисмо? Васпитање осећања, развијање способности

наше да осетимо оно што могу да осете они чије

је осећање већма усавршено од нашег. То се, као

што рекосмо, постизава вежбањем. Али и ако се

на тај начин може врло много учинити, питање је

да ли се без наставе, без туђег упућивања, може

све постићи. И одговор је негативан. У теорији, такво

васпитање, савршено спонтано, требало би да може

да се изведе без ичије помоћи. ЈБуди су се сами

васпитали, и нису ни у којој струци имали учитеља

са стране да их доведе до степена на коме су да-

нас. Према томе би и појединац могао сам тај исти

пут да пређе без туђе помоћи. Али у практици, где

треба рачунати са краткоћом времена, и са другим

препонама сваке врсте, напредовање је тешко за-

мислити без туђе помоћи. Ту помоћ не морамо тра-

жити само од живих наставника; у делима људи од

укуса наћи ћемо доста упутстава која ће нам моћи

учинити исту услугу коју и савети нашег настав-
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ника. Стоји можда још и то да већина људи од

укуса нема много да заблагодари својим наставни-

цима за своје васпитање у том погледу. Али на то

се самоуштво могу поуздати само изузетно срећно

одарене природе. Па најзад и то самоуштво њихово

састоји се у томе да сами себи нађу помоћи. Али

помоћ је и њима потребна. Отуда је врло корисно

имати вођу на том путу. Јер код књижевних дела,

као и код уметничких, главно је умети запазити оно

што је достојно пажње. То почетник, и уопште

онај који се учи, не уме. Узмимо пример на сли-

карству. Коме се од нас није десило да, дошав први

пут у какав музеј, не застане пред оном множи-

ном слика, збуњен, у недоумици, с питањем на

уснама: — „Шта је то што знаоци толико цене на

сликама, које нама дају тако мало задовољства ?“

Ренолдс, чувени енглески сликар прошлога века,

прича да је и он тако, дошав у Италију, остао ра-

.зочаран и збуњен пред Рафаиловим сликама, не зна-

јући шта чини лепоту њихову. Сваки од нас, који

год искрено жели да стече свој суд о тим стварима,

да искрено ужива у лепотама које знаоци налазе у

њима, нашао се макар једном, у почетку свога умет-

ничког васпитања, у том положају. У таквој при-

лици, неко који би нам рекао које су ствари на које

треба обраћати пажњу, искусан пријатељ или на-

ставник, био би нам од неоцењиве користи. Нај-

мањи миг да нам да, па би нам тиме већ много по-

могао. Претпоставимо, доиста, да нам само ово каже:

— У слици треба пазити на тачност и лепоту цр-

тежа, на лепоту, јачину, или нежност боје, на ме-

ђусобни склад боја, на сенке и полусенке, на тон боја,

2*
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на ставове личности, на начин како су груписане,.

на композицију, на осећај који се из слике издваја,

на стил, на потез кичице, итд., итд. Само то да нам

каже, не показујући нам те особине на слици, па

бисмо већ знали несравњено више но у почетку. И

ако мету још јасно не видимо, наша је пажња већ

упућена у извесном правцу. Од колико би нам онда

веће помоћи било кад би нам на појединим сликама

показивао те особине! Половину онога пута који

бисмо имали сами да пређемо, који бисмо, у нај-

бољем случају, прешли тек после много времена и

после дугог лутања, учинио је он за нас.

То исто вреди за све уметности.

То вреди и за књижевност. Наставник, дакле^

осим упућивања на читање, имаће да учини још и

ово друго за свога ученика. Његова ће дужност

бити да заједно са својим учеником чита одабрана

дела, да му казује особине које чине њихову ле-

поту, да му обраћа пажњу на поједина места, круп-

нија и ситнија, која заслужују, било због мана,

било због врлина, да се на њима застане, а која

ученик не би сам запазио. На тај начин ће овом

последњем бити пробуђена пажња, он ће бити на-

веден да место боље загледа, изазван да га испи-

тује и да о њему размишља, и другом или трећом

приликом умеће такво место или особину сам да

запази.

Само ће наставник при том морати добро па-

зити да то указивање на значајна места не испадне

на штету самосталности суда у његова ученика. Он

не сме ни у ком случају наметнути своје мишљење

ђаку. Или боље, он не треба да допусти да ђак
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неаскрено прими његов суд, или, под сугестијом ње-

говом, да уобраза да доиста осећа оно што му је

наставник рекао. То је врло деликатан део настав-

никова посла. Како међутим није могуће нешто рећи,

у циљу да то буде примљено, па ипак тражити да

не буде примљено, наставник ће се морати трудити

да са друге стране очува самосталност свога ђака

пред том изреченом оценом ех сатебга. Рећи ће

му, на пример, да право осећање не наличи на оно

које он по свој прилици има у том тренутку; да је

оно сасвим засебнога рода; да оно личи, кад се

доиста јави, на неку врсту унутрашње илуминације,

и да ће га он, кад се буде јавило, зацело познати

и одмах рећи : сад је ту; толико је оно јасно и осо-

бито! Наговестиће му замке које човек сам себи

плете аутосугестијом, и позваће га да их се чува.

Рећи ће му да више свега треба мирно и стрпљиво

да ишчекује да утисак самоникло сине у њему; да

сам себе не убеђује, превременим, непотпуним и не-

искреним рефлексијама, да је утисак већ ту. Шо-

пенхауер је на једном месту, говорећи о уметности,

веома лепо и врло тачно рекао: „Човек треба пред

слику да стане као пред владаоца, па да чека, да

види да ли ће му она што рећи и шта ће му рећи;

и, као владаоца, да ни њу први не ослови: јер би

у том случају само самог себе чуо.и1 То што Шо-

пенхауер каже о слици исто је тако тачно и о књи-

жевном делу. Рефлексије које човек прави у циљу

да изиђе на сусрет ишчекиваном утиску врло су опа-

сне, и то је оно што човека најчешће збуни и за-

1 Свеш као воља и иредсшава, II. део, к њ, 3., гл. 34.
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веде. У том случају човек никад не чује што му

дело каже, но чује самога себе. Леп пример је у

овом погледу музика. Она је вештина којаиманај-

мање неискрених поштовалаца, и ни у којој другој

вештини љубитељи, просечни љубитељи без предра-

суда, не напредују с таквим успехом и с таквом си-

гурношћу. Под условом само да имају довољно при-

лике да је слушају, њихово је напредовање сигурно

и правилно. То је с тога што такви слушаоци до-

лазе музици најчешће чисти као бео лист хартије,

без готових теорија, без „девиза“ и рђаво сварених

(ако тако могу рећи) техничких термина и технич-

ких захтева. И баш онде где томе има изузетака,

као, на пример, код потпуних и непомирљивих

вагнероваца, ти изузеци долазе само отуда што

ови, вагнеровци, не полазе непосредно од саме му-

зике, но у вештину уносе с поља донесене об-

зире, теорије које су у опреци са природом музи-

чке вештине.

Наставник, дакле, указујући на лепоте или мане

у књижевним делима, и изричући ех сатепга оцену

о вредности њиховој пред својим учеником, трудиће

се у исто време да сачува самониклост његовог

осећања.

То указивање на лепоте у књижевним делима,

уз упућивање на поновљено и разноврсно читање,

чини највећи део васпитања нашег књижевног осе-

ћања. Али осим, и поред та два начина, корисно је

још пропраћати значајна места подесним примедбама

о узроцима који чине те је место у питању лепо

или несавршено. (В. ниже параграф о Техничком

Образовању). Доцније треба прићи подробнијој и
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дубљој анализи, и дубље тражити узроке поједи-

ним књижевним ефектима. Остављајући на страну

научну вредност таквих анализа и практична упут-

ства за писање до којих долазимо помоћу њих, нама

је овде главно то што се помоћу таквих анализа

боље упознајемо са самим лепотама, лакше прона-

лазимо мане, и оштримо своје осећање за једне и

за друге. Није истина, као што се понекад тврдило

да овакве анализе слабе наше осећање за лепоту;

онако исто као што је нетачно и оно друго твр-

ђење, које је у вези с овим, да наука стоји у опреци

с поезијом.1 Оба ова тврђења иду у ону врсту миш-

љења која постају из рекп, без обзира на чињенице.

Целокупна нам слика неће мање лепа изгледати зато

што знамо начин на који поЈедини елементи допри-

носе њеној лепоти; какво лепо место у књижев-

ном делу неће нам се мање допасти зато што ћемо

га умети рашчланити на његове састојке, зато што

ћемо знати начин на који се до њега долази. Кад

би тако било, морало би се претпоставити да нај-

већи уметници и књижевници, који најбоље знају,

1 Спенсер, у књизи 0 Васпитању, вели: „....Напротив,

наука отвара научнику читаве светове поезије онде где неуки

ништа не виде. Људи који се баве научним истраживањима по-

казују нам сваком приликом да осећају не само исто тако као и

други, но и живље још, поезију свога предмета... Мислите ли да

кап воде, која је за непосвећене само једна кап воде, губи нешто

у очима физичара, зато што овај зна да би, кад би се снага која

спаја њене састојке одједном издвојила, то изазвало муњу?... Др-

жите ли да ова заокругљена стена, избраздана паралелним уре-

зима, буди исто толико поезије у машти неука човека колико у

машти геолога, који зна да је низ ту стену склизио неки глечер

пре милион година?”
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бар практично, како се до ефекта долази, најмање

могу да осете оно што је лепо, и да најмање у њему

уживају. Писцу ових редова је, у осталом, из вла-

ститог искуства познато да се узроци каквом пес-

ничком ефекту могу потпуно знати, а да то ипак

ни у колико не ослаби наше уживање у њему. Ре-

флексије наше имају своје поље; осећање, своје.

Главно обележје осећања је баш његова непосред-

ност, и, код искрених посматрача или читалаца,

између узрока и ефекта нема места за рефлексије

у тренутку кад су пред уметничким делом; рефлек-

сије долазе или се примењују доцније и незавасно.

Антагонизма између рефлексија и осећања, има само

у засебним и изузетним случајевима, који не спа-

дају овамо.

Према томе, таква анализа књижевних ефеката

само је корисна, и послужиће наставнику као врло

подесна метода да изоштри у свога ученика осе-

ћање књижевних лепота.

Како ваља објашњавати поједине ефекте књи-

жевне, претпоставља се, разуме се, да је наставнику

познато, и, у осталом, не улази у оквир овога чланка.

Поменућу само један подесан начин који се

може употребити при том објашњавању. Објаснити

лепоте само речима, то јест чистим објашњавањем,

али тако да их ђак разуме, често је врло тешко.

И кад, на месту, покажете шта је лепо, и објасните

у лепом месту главни елемент — реч, реченицу, осо-

бину — који чини његову лепоту, ви ипак у крај-

њој линији апелујете на учениково осећање које још

није развијено, које тако још није у стању да не-

посредно прими утисак. Ту га треба обилазним путем
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пробудити. Основни, најпоузданији и најлакши начин

нашег опажања је разликовање. Према томе, поред

места којега лепоту објашњавате ученику, треба ста-

вити упоредо место које у том погледу не задово-

љава потребне услове: ученик ће разлику одмах

много лакше опазити, и према томе и видети шта

у оном првом чини лепоту. Или још боље: треба

само место које објашњавамо мењати у неколико

праваца, и тражити од ученика да нам каже разлике

које отуд произлазе. Ако је, на пример, лепота ре-

ченице у лепим речима, треба те речи заменити дру-

гима. Ако је лепота реченице у ритму, треба испре-

метати ред речи у њој; и тако даље. На тај ће

начин ученик морати запазити у чему се састоји ле-

пота места које је пред њим.

Ми смо се на првој тачки, на осећању, мало

дуже задржали. То је било потребно једно због тога

што је упутства у том погледу било тешко дати

без коментара, а друго зато што је осећање, као

што смо рекли, једна од најважнијих међу набро-

јаним особинама ; она је основа сваком укусу. Упут-

ства за васпитање осталих простија су и краћа, и

на њима се нећемо оволико задржати.

II. Што се тиче неговања машШе, са гледи-

шта са којега смо је ми уочили, дакле не као тво-

рачку моћ, која је потребна писцу за стварање и

измишљање, но као способност помоћу које ћемо

замисли и описе књижевне правилно и потпуно кон-

струисати, —- наставникова се помоћ своди на ово.

Прво, како се и машта, као и осећање, као и

друге способности, развија вежбањем, то ће настав-

ник пре свега имати да упути ученика (в. горе о
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Осећању), да богати своју машту посматрањем, и

даље читањем оних дела која ту душевну моћ нај-

већма покрећу на рад. Машта је тим развијенија

што је у њој смештено више слика; тиме је она

стекла и више градива задаље комбинадије, и већу

способност, да пластичније и предизније репроду-

кује само градиво.

Сва песничка дела утичу на то развијање маште;

има их ипак таквих која то чине у већој мери но

остала. Једна прочитана лирска песма обогатиће сва-

којако нашу машту каквом лепом сликом, али та

слика, ситна, усамљена, неразвијена, остаје и у машти

као ситна, неразвијена појединост, која машту слабо

богати и вежба. Сасвим друкчије се вежба машта

кад, наилазећи у једном роману на низ слика, до-

гађаја, призора, на читав свет личности, имада прими,

замисли, склопи, и сређено запамти обимне описе

и слике њихове. Но и међу делима те врсте има их

таквих која су, тако да кажем, пластичније писана

од других. Наставник има да руководи ученика у

том читању, да учини методичан избор таквих дела,

и да му тиме уштеди лутање, које овај не би могао

избећи ; то јест да га двоструко сачува, од губљења

времена и од странпутица; јер би се могло десити

и то, да ученик, неруковођен, исквари свој укус у

погледу на производе маште. Ближе услове за тач-

ност и пластичност изведених описа изложиће му

наставник у реторици.

Даље, како тачност и лепота описа или савр-

шенство замисли пишчеве зависи врло често од са-

свим ситних појединости, често од једне једине речи,

потребно је увек врло пажљиво читати оно што
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читамо. То је једна способност коју ваља прво од-

неговати. Код кондизних писаца, од наше се маште

тражи велика извежбаност да при читању, које је

махом брзо, и треба тако да буде, потпуно запа-

зимо живописне појединости у описима и излагању

пишчевом. Ту наставник треба да мотри да ли је

ученик, пажљиво читајући, слику правилно схватио.

Начин да се о том увери, и да у исто време

навикне ученика да уме изазвати у памћењу оно

што је прочитао, једини је тај да затражи од њега

да му после прочитаног доброг описа каквог, опис

понови или исприча, усмено или на писмено, Ово

последње вежбање је нарочито корисно. Тако би се

уверио да му ученик није превидео ни једну кара-

ктеристичну појединост.

III. О општем образовању нема шта да се каже

што се већ по себи не би разумело. Сваки зна шта

је опште образовање, и како се до њега долази.

Оно зависи од програма школских, оно зависи од

срећних прилика у којима се неко налази. Познато

је да су наше школске студије тако удешене да чо-

веку са њима пропадне три четвртине времена про-

веденог у школама. Ономе који би био у срећним

приликама, могло би се помоћи да тај велики гу-

битак избегне, да своје учење изведе по много сми-

шљенијем плану но што то чини огромна већина.

При том би ваљало нарочито пазити на склад-

но и сразмерно прибављање знања из разних грана

научних.

Тиндалове Одломке из Науке треба знати по

истом праву и разлогу по ком и Тенове и Меко-

леове Огледе књижевне и историјске. Иста „сраз-
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мерност", која се удешава према циљу, захтева, на-

равно, да у нашем случају одрже превагу историј-

ске и друштвене науке.

Други начини су изван делокруга књижевнога

наставника. Путовања иду у најбоља средства која

богате опште образовање. Исто тако, у својој вла-

ститој земљи или вароши, кретање у погодним сре-

динама; а можда (у границама доброга васпитања)

по свима срединама. Али, као што рекох, та врста

васпитања није посао књижевнога наставника.

Илустроване књиге могу бити сурогат путо-

вању. Илустроване књиге, које су често тако лепе,

у исто су време једно од најкориснијих васпитних

средстава.

IV. Што се тиче познавања великог броја књига,

наставник ту може у једном погледу више учинити,

и ако је јасно да, на крају крајева, опет остаје на

свакоме да сам прегне, да сам прочита потребне

књиге. Наставников се носао и ту своди у главном

на упућивање и помагање свога ученика. Помоћ би

се његова састојала овде у томе што би свом ученику:

1) Излагао, хронолошки, историју народне и

стране књижевности у ширим, у најширим поте-

зима. Ту би ученик имао да се упозна са најваж-

нијим, само са најважнијим, школама књижевним,

са именима и врло сумарном карактеристиком нај-

важнијих дела, и са сумарном оценом о њиховој

вредности. Све то треба да буде врло укратко из-

ведено; овде није реч о одгојењу стручног књижев-

ног историка. Ученик у овом течају треба да до-

бије, тако да кажем, само мапу области коју има

да позна.
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2) Затим би имао да му да известан број си-

стематисаних лекдија из историје књижевности, у

којима би му, опет врло укратко, изложио историју

књижевних родова, то јест њихово постепено раз-

вијање и принове које су у извесним тренуцима уно-

шене у уметнички облик књижевних дела; причао

би му затим садржаје из извесног броја основних,

оригиналних дела, и упознао га са најважнијим ме-

стима и елементима (призорима, карактерима, одлом-

цима) из узоритих дела светске књижевности. На-

равно, то би све морало бити нарочито пробрано

и удешено према сврси којој има да послужи, и

која је изложена горе, у првој половини овога огледа,

при набрајању појединих особина потребних кри-

тичару, у параграфу под истим насловом. Да су разне

читанке, хрестоматије и антологије добро рађене,

оне би у овом погледу могле одлично послужити.

3) Најзад, да би своме ученику помогао да

бржедођедо познавања тако званих „крилатих речи“,

и других фраза или стихова који се најчешће на-

воде, и на које се најчешће односе алузије о којима

смо напред говорили, наставник би ученика могао

упутити на једну или две од оних збирака у којима

су најважнији такви наводи покупљени.1 Не треба

се плашити тога што овај начин изгледа мало из-

вештачен, или недовољно научан, или сувише прак-

тичан. Никад ништа није сувише практично, а при

васпитању, више но игде, ваља се чувати неосно-

ваних предрасуда и излишне педантности научног,

или боље научничког уображења.

1 Једна од последњих од 0, Рита^аПГа: СШ 1’ћа АеИо;

сличне су од ВисћтапгГа, ЗашЈегеД, КЈп§’а и А1ехашЈге’а.
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V. Што се књижевног познавања језика тиче,

наставник, помажући своме ученику да у том по-

гледу усаврши своје знање, има да се у главном држи

метода изложених у параграфу о неговању осећања.

И овде, као и тамо, имаће, на првом месту, да

га упути на читање добро писаних дела.

Као што видимо, поново смо упућени на чи-

тање. Но то је сасвим природно. Особине које же-

лимо да однегујемо у себи, то су оне помоћу којих

ћемо моћи опажати особине књижевних дела. Са-

свим је природно, према томе, тражити у књижев-

ним делима, да једном смелом сликом искажем своју

мисао, тоцило, на којем ћемо те особине моћи изо-

штрити. Како је међутим вежбање основна метода

за усавршавање које било способности наше, а како

се даље, у нашем случају, вежбање своди погла-

вито на читање, природно је да ће читање, у вас-

питању већине набројаних особина, бити први услов

за свако напредовање. Тако и овде. Читањем до-

бро писаних дела човек ће се и сам научити корек-

цији стила и језика. Све је прилепчиво; сваки при-

мер поучава и привлачи за собом, и тим више што

се дуже време остане под његовим утицајем. Филип

Хамертон прича да је познавао једног енглеског

писца који је брижљивим настојавањем и вежбањем

био себи створио леп, гибак, коректан и прецизан

стил. После извесног времена, пошто је неко кратко

време проучавао филозофска дела ЈТокова, његов

стил поче напрасно губити своју лепу гипкост и ла-

коћу, и оно што је даље писао писао је увек с муком,

а други су то исто с муком читали. „Шта више,

вели даље Хамертон, ни начин мишљења му није
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био више његов начин мишљења. Зато што је био

у сувише блиском додиру са једним писцем који

није био уметник књижевни, његова се властита ве-

штина доследно искварила.“ Мало је теже примити

да је утицај Локов могао испасти толико кобан по

стил писца о коме говори Хамертон, али је несум-

њиво да дужи додири, тешња и трајнија веза са

извесним писцима, имају јак утицај на стварање

нашег стила, да уопште начин изражавања оних са

којима смо у додиру приања и за нас. Људи који

живе у крајевима где се покварено говори науче

покварено говорити, људи који живе у одличнијем

друштву науче се отменијем језику, Французи и Ен-

глези који читају више, и боље писане ствари но

ми, говоре и пишу правилније и боље однас; код

њих ћете доиста ретко кад наићи на оне трагове

велике неписмености која јетако честа у нашој књи-

жевности.1 Мимогред буди речено, сам језик наш

је још некњижеван;2 ако сте ма и једанпут имали

нешто да преводите са српског, на пример на фран-

цуски, могли сте се уверити колико наш језик изо-

стаје у тачности и корекцији од француског; час

по, па треба какав неодређен израз заменити пре-

1 Ова напомена, тачна пре двадесет година, данас срећом

није више тачна. Данас се у нас, све у свему узевши, пише с много

више корекције, и скоро сасвим коректно. Тај успех је, међутим,

постигнут баш истим начином који се овде препоручује. Данас

се у нас стране књижевности много више читају, и угледи у

нашој властитој књижевности су знатно чешћи и бољи. И, неко-

ректно пишу опет само они који читају рђаве обрасце.

2 Ни то више није тачно као пре, и има разлога нади да

ускоро неће бити уопште тачно; наш књижевни језик, и по свом

речнику и по својој фразеологији, усавршава се сваким даном.
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цизнијим, или какву поткушену, непотпуну или не-

коректну реченицу развити у њен потпунији, или

поправити у правилнији облик. Није међутим, из-

лишно напоменути и ово : да, пошто карактер нашег

језика, у данашњем стању његовог развића, допу-

шта известан број тих релативних некорекција, оне

се у таквим случајевима не могу сматрати као по-

грешке.

Из тога, дакле, излази да ће се и човек који

буде читао добро писана дела научити правилном

књижевном стилу и језику.

Избор таквих дела на која ће му ваљати упу-

тити свога ученика, наставнику неће бити тешко

учинити.

То упућивање на читање добро писаних књига

био би један начин.

Други начин, опет као код васпитања осећања,

био би тај, да наставник, читајући књижевне тек-

стове заједно са својим учеником, указује на мане

и врлине стила и језика; поглавито на мане. И ту

би, на исти начин као и горе, ученику била обра-

ћена пажња на оно што поглавито чини корекцију

стила и језика, и његова би се пријемљивост и из-

вежбаност у опажању тих особина тиме најбоље

увећавала.

Поглавито, као што рекох, треба обраћати

пажњу на мане. Корекција стила, рекли смо, чисто

је негативна особина. Она је постигнута кадсумане

отклоњене. Врлине овде нису ништа друго до из-

бегнуте погрешке, то јест нешто што је онако како

треба да буде, и преко чега се, као преко равне

површине, прелази без заустављања. Ту би било
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врло тешко знати на чему би се ваљало задржати,

и како би требало објаснити једну негативну вр-

лину; забављати се на таквим врлинама значило би

без сумње, бар у прво доба, губити времена. Мане

је међутим лакше запазити и лакше објаснити, и

указивање на њих чини прави део васпитања у том

погледу.

Добро израђена места треба наводити у наро-

читим случајевима, кад буде потребно да се на њи-

ховом примеру потврди истинитост критике рђавих

места. Као код васпитања осећања, као свуда, тако

је и овде један од најјаснијих и најподеснијих на-

чина међусобно поређење места која с добре и рђаве

стране илуструју један исти случај.

Уз указивање на мане иду по нужности и об-

јашњења о узроцима који чине те је место по-

грешно. О њима се ближе говори у реторикама.

Ако би се најзад десило да поред свега об-

јашњења од стране наставника ђак не буде могао

опазити или схватити какву тежу погрешку, онда

је најбољи начин да му се она објасни овај: на-

ставник треба да нађе или измисли пример у ком

ће та иста мана пасти јаче у очи. Рецимо да сте

у задатку свога ђака нашли ову реченицу: „Нај-

већа радост Епаминондина био је глас да је битка

код Мантинеје добијена." Он некорекцију ове ре-

ченице није запазио, чим је тако написао. Претпо-

ставимо сада да сте му ви прво обратили пажњу

на то да је реченица погрешна; да сте му даље

казали да погрешка лежи у неспретном везивању

речи радост и глас\ да сте му најзад рекли како

би реченица требала да гласи, и да му све то ипак

3
ПОПОВИЋ, ОГЛЕДИ
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није довољно објаснило њену некорекцију. Онда му
треба наћи пример у коме ће иста мана тако јако
падати у очи да ће је морати одмах запазити. У

овом случају, на пример, могли бисте му навести

узвик онога наредника коме је његов генерал, у
знак одликовања поклонио лепу сабљу: — „Го-

сподине генерале, ова је сабља најлепши дан у мом

животу!“ И ту је, као и у горњем примеру, рече-
ница невешто збијена, али то овде јаче пада у очи,

и ђак ће на овој реченици одмах опазити некорек-

цију, па, преневши је на ону прву, опазиће је и у

њој. Узмимо други пример. Узмимо да сте, читајући

са ђаком један опис битке у Тјеру (који је, пишући
брзо, био често небрижљив у свом стилу), наишли на

ову реченицу: „Наполеон управи на ту страну своју

пажњу и своју артиљерију." И ту ћете му, прво,

рећи да је реченица погрешна, ако он то сам није

опазио ; додаћете да се погрешка која је у њој учи-

њена често јавља, и у разним облицима; да се она

састоји у томе што су две разне категорије појмова

(„пажња" и „артиљерија") стављене напоредо у
непосредну близину, као да припадају истој катего-

рији; најзад ћете реченицу исправити, и показати
како треба да гласи. Ако све то не буде довољно,

ви ћете му, као горе, навести пример на коме ће

природу погрешке морати разумети; рећи ћете му

да је та реченица исто тако погрешна као да је неко

рекао: „ Он узе певати, и свој шешир “. Ако су овакве

реченице смешне, то је добар знак; јер то доказује

да је погрешка у њима сасвим очевидна. Таквих при-

мера за најобичније погрешке требало би наставник
да има напред спремљену збирку.
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Сви ови начини, поред читања које смо на првом

месту поменули, помажу да се способност опажања

таквих погрешака развије код ђака; а тим се долази

до познавања књижевног језика, до корекдије сти-

листичке и језичке. Јер кад је једном пажња обра-

ћена, онда је оно остало све ствар времена, навике,

даљег вежбања, и сваким часом напредовање је све

мање тегобно, све живље, све потпуније. Као и код

-осећања (осећања лепота емоционалних), тако и овде

код опажања интелектуалних особина стила и језика,

познавање једне ствари доноси са собом знање дру-

гих сличних, које се даље грана, и простире на нај-

разноврсније случајеве. Кад је правац дат, вероват-

ноћа је мала да ће се на путу стати или с пута

скренути.

VI. Способност правилног суда стоји врло ви-

соко међу набројаним особинама. Међутим, она је

мање непосредно везана за разумевање чистих књи-

жевних лепота но неке од тих особина; и према

томе би могло изгледати да она долази на друго

место у реду њиховом. Али она нигде не долази на

друго место. Она је најважнија и највиша способ-

ност душевна, и ништа што се дешава у души и

у духу нашем није јој страно. У крајњој линији, она

долази да све прибере, и утиске, и осећања, и пред-

ставе, и опажања, да све среди, процени, пресуди,

и да тиме оно што је стечено учини нашом ствар-

ном својином.

Дати подробнија упутства, или чак методичан

течај наставе којом би се успело развити ту спо-

собност код ученика још за време његова учења,

веома је тешко, ако није немогуће. Та способност

з*
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представља највиши ступањ зрелости нашега ума„

Појамно је да се таква способност може однеговатк

у човеку тек дугим временом, дугим и постојаним

вежбањем. Утицај наставника требало би, бар за неко

време, да је сталан, без прекида, вазда присутан, да,

чим затреба, помогне ђаку да изиђе на прави пут

кад ђак са њега сврне, дакле врло често, јер су

искушења јака и многобројна.

Међутим, оно на што би наставник имао нај-

више пажње да обрати, било би ово.

Као и код осећања, имао би да развија на првом

месту самосталност суда код свога ученика. Не би

смео ни у ком случају допустити да ђак прими туђе

мишљење, док није стигао да га провери на фак-

тима, на чињеницама. Ако самосталност суда још не

значи и правилност суда, она је ван сваке сумње

једини начин да се дође до те правилности. А до

самосталног суда може неко доћи само тако ако

лично и непосредно пође од чињеница. То би тре-

бало да буде основно правило за сваку наставу, да

се ученику, бар у почетку, даду увек чињенице, што

више чињеница, а што мање оцена и судова; он ће

се после дужег или краћег времена умети увек наћи

у њима, Мишљења и оцене моћи ће му се дати тек

пошто је излагање чињеница претходило, и пошто

он сам буде учинио прве кораке да се разбере у

њима. Давати му само мишљења, без чињеница, зна-

чило би напунити му главу неодређеним појмовима,

који, немајући ништа за собом, не наслањајући се

ни на што стварно, остају само речи, празне речи.

Треба му дакле дати чињенице, и натерати га да

самостално створи себи суд о њима.
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Али с тим није све готово, Може се доиста де-

сити, и дешава се врло често, да људи баш у ства-

рима у којима су могли имати и имају властитог

искуства, ипак несамостално суде. Они су утисак

примили, он је ту, у њима, као готово градиво за

њихов суд; али зато што нису свикли да га извуку

на површину, што су навикли да вазда понављају

већ готово туђе мишљење, они као и да немају свога

суда. Они нису научили да застану пред једном

стварју, да се упитају, да оцене и искажу, шта сами

у којој прилици мисле. Узмимо као пример ону по-

знату фразу, да је морални бол већи од физичког.

Ко је од нас није поновио бар једном у свом жи-

воту? Међутим, кад бисмо само мало размислили

пре но што је кажемо, тешко да бисмо је још који

нут поновили као ;’своје стварно мишљење. Наше

властито искуство, сетимо се само, не жазује |нам

никако то исто; напротив. Али ту реченицу, коју је

неко у реторском претеривању једном изрекао, хо-

тећи да каже да је морални бол велики, сви понав-

љамо, не размишљајући, и не сећајући се да је никад

нисмо поновили у тренутку кад смо били мучени

каквим физичким болом, — и не сећајући се да је чак

и то истина да је никад нисмо поновили у тренутку

кад смо у ствари били мучени каквим великим мо-

ралним болом, — но увек мирно, хладно, коменту-

јући у разговору причање о каквом туђемјаду: —

сведоџба очита да механички понављамо оно што

нисмо никад осетили. А бар у том случају имамо у

свом властитом искуству потребне грађе засвој лични

суд! „Сачувај ме, Боже, од физичких болова; а за

моралне — то је моја брига!“ Да умемо своје миш-
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љење да кажемо, сви бисмо то исто рекли. Човек

чија је ова последња реченица, врло је мудар човек,

и мудар је баш зато што уме да каже те просте

ствари које и ми сви осећамо.

Ту способност треба наставник да однегује у

свом ученику. Треба да однегује у њему једно ду-

шевно стање, један душевни ћадИиз, који ће га пре

свега, да тако кажем, одржати увек на дефенсиви

пред туђим мишљењем. То се може учинити. Као

што у животу известан низ случајева може човека

да учини неповерљивим, скептиком, песимистом, или,

у другом реду мисли, обазривим, одмереним; тако

се и ту може створити слична навика после једног

низа случајева. Затим, натерујући га да после од-

баченог туђег мишљења потражи своје, он ће га

учестаним покушајима научити да проналази, запажа,

и исказује то своје мишљење. Као што смо рекли,

у оваквим случајевима главно је обратити пажњу;

остало је ствар времена, навике, и даљег вежбања.

Наставник, дакле, има у свом ученику ту пажњуда

пробуди.

Код ученика, међутим, неопходно је потребно

да има, да је тако назовем, научне радозналости,

неке врсте душевне диспозиције која се спонтано

меће у акцију у даној прилици. Наиме, пред неким

утиском, неком опаском, неком чињеницом, треба

нешто да се покрене у њему, да се процес даље

настави, не да стане, као револуције рђавога меха-

низма, после првог обрта. Треба да у њему, после

примљеног утиска или опаженог факта, има жеље,

тежње, спонтане, готово инстинктивне, дазастварима

даље трага. Сва је прилика да у овој радозналосиш
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лежи први почетак свега правилнога суђења. Она,

управо, није друго до активност духа, способност

његова да реагује на примљене утиске, у овим на-

рочитим, деликатнијим случајевима научног истра-

живања; према њој стоји пасивност, тромост ду-

ховна; она иста тромост која чини те туђа мишљења

непроверено понављамо.

Наставник једва да би могао што друго за њу

учинити до да обичним начинима пробуди у своме

ученику интерес за науком и научним испитивањем;

интерес, — највећег и јединог покретача човековог.

Уз поменута упућивања, наставникова би још

дужност била да обрати пажњу свога ученика на

многобројна искушења у која човек може да падне

при суђењу о стварима. Од три најважнија, једно

сам већ поменуо; то је папагајско понављање не-

истинитог туђег мишљења. Два су остала : прво, бр-

зоплето закључивање; друго, наклоност, у свакоме

од нас, да из пуке таштине да о ствари суд који

му изгледа најзанимљивији и најученији. Ко није

аналисао велики број неискрених и нетачних миш-

љења, тај не може веровати колико их има што по-

тичу из тог последњег узрока. Што се тиче брзо-

плетих закључака, да увидимо колико су они узрок

нетачном суђењу, треба се само сетити: 1) како се

споро долази до озбиљног и свестраног решења јед-

ног питања, и 2) о колико ми ствари говоримо, а

како их мало има које смо стигли озбиљно да раз-

мотримо.

Из тога разлога ја не држим да су дискусије,

дебате, које многи препоручују као методу за раз-

вијање нашега суђења, корисне у овом погледу. Прво
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предмети о којима се у њима дебатује, великом ве-

ћином премашају спрему учесника у тим дебатама,

махом ђака и младих људи. Појамно је да се у так-

вом случају не може очекивати никаква корист од

таквих дебата. Друго, у дебатама треба наћи у тре-

нутку одговор на последњи аргумент противников

ако човек неће да изгледа побеђен; у таквим при-

ликама човек, у место да тражи прави одговор, добре

разлоге за побијање противникова мишљења, при-

нуђен је да се послужи првим привидним разлогом

који му дође на памет, ма он био најслабији или

најнетачнији, —■ да и не говорим о више од пола

хотимичном извртању чињеница, које је готово пра-

вило при тим дискусијама. Тако се стварају кобне

навике, којих се је доцније врло тешко отрести, и

ефект је диаметрално противан ономе што се хтело

постићи. Сва три горе поменута искушења најјача

су баш при овим дебатама.

Мој би савет био напротив да се што мање го-

вори и, бар у почетку, што мање пише, и уопште,

што доцније почне писати. Дебатовање и писање (и

то само у виду ђачких задатака) може бити допу-

штено једино под сталним надзором наставниковим,

који би ту био да сваку, и најмању погрешку ис-

прави. У том би случају оно могло бити корисно.

Колико проучавање Логике помаже развијању

правилнога суђења, о томе овде не може бити по-

дробне расправе. Напоменућу само да знање логике

може да послужи при мишљењу, суђењу, и умовању,

поглавито као опомена, као надзор који бисмо во

дили над својим мишљењем; отприлике онако како

нам знање граматике служи при изучавању стра-



0 ВАСПИТАЊУ УКУСА
41

них језика. Знање логике не помаже непосредно

развијању нашег суђења. У Логикама нема довољно

и довољно дугих примера. Ипак, проучити главна

начела логичка у каквој практично удешеној књи-

жиди, на пример у Хветлијевим Лаким лекцијама

о умовањуј3 може у овом погледу бити само од

користи.

Најзад, по већ поменутом начелу, по којем „при-

мери повлаче за собом“, читање писаца са правил-

ним суђењем чини зацело један део нашег васпи-

тања у том погледу. То се може боље разумети кад

се сетимо колико је штетан утицај писаца који мисле

погрешно. Како су, међутим, ови легија, и како је,

доследно, највећа вероватноћа да ће ти писци махом

долазити до руку ученику, наставник би учинио

овоме велику услугу кад би га одмах с почетка и

непрекидно упућивао на оне прве. При томе би имао

само да пази да препоручене књиге одговарају увек

спреми његова ученика.

VII. Под Шехникким образовањем подразумева

се, рекао сам : познавање техничких термина, знање

поетике, реторике, и метрике. Технички термини до-

лазе правилно у реторику и поетику; метрика, строго

узевши, такође ту спада. Ја сам горе издвојио ову

последњу, зато што је често сматрају као засебну

дисциплину, а техничке термине с тога што сам хтео

одмах с почетка да истакнем важност њихову, јер

они у највећем броју уџбеника поетике и реторике

заузимају споредно место. У тим се уџбеницима даје

формална карактеристика књижевних облика, са уз-

1 \\Ља1е1у, Еазу Еезхопз оп Реазотп^.
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гредним напоменама о појединим књижевним особи-

нама које поменути технички термини бележе. Дубља
објашњења они остављају естетици.

Међутим, реторика и поетика не треба ништа
друго да буду, ако хоћемо да нешто буду, до књи-
жевна естетика. Ту, у реторици и поетици, треба да
су извецена она дубља објашњења књижевних ле-
пота о којима смо говорили при васпитању осећања.

Појединачна се упутства за предавање поетике
и реторике овде не могу изложити. Она би обу-

хватила цело поље реторике и поетике, и према томе

би морала бити сувише опширна и многобројна. У
књигама Кембеловој, и Хветлијевој, у књигама Бе-
новим,1 нарочито у овим последњим, моћи ће и уче-
ник и наставник наћи готово све тачке, питања и

објашњења која спадају у реторику у најширем сми-
слу, изведена и разрађена.

Без тих књига, нарочито без Реторике Бенове
не би требало да буде нико ко се бави књижев-
ношћу. Штета је само што су све те књиге на ен-
глеском, који се код нас још мало чита.

Уџбеника за Поетику нема од ове вредности.
Радови Вакернагела, Готшала, Минквица, Бајера и

многих других, заслужују само да се помену; кори-

1 СагарђеИ, Рћпозорћу о/ Рће(опс (1776); — ШшШу,
Е1етеп{з о/ Рће{ог1с (1828); — Вага, Рће(опс апп СотрозШоп
(ЕгПагјЈес! ЕИШоп); Оп ТеасМпр Еп^Изћ.

Између многих реторика које су објављене у последње
доба, у Енглеској и Америци, ове заслужују да буду посебно пре-
поручене: Оепип§, Тће ХЏогћтр, Рппс1р1ез о/ Рће(опс; — Вакег
апИ НипНп§1оп, Ргтс1р1ез о/ Аг§итеп(апоп : — А. 5. НШ, Рпп-
с1р1ез о/ Рће(опс.
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сти се од њих може мало очекивати.1 Одличних

ствари има у фрагментарној Поетици Виљема Ше-

рера; али је она на другој основи рађена, без на-

вода и примера, који, при предавању поетике и ре-

торике, као уопште при поучавању у књижевности,

треба да буду полазна тачка и основа свему; она

би тешко могла послужити као уџбеник по коме би

се могло предавати. Наставнику, дакле, остаје да

сам према свом искуству, знању, и вештини, удеси

своја предавања из поетике, полазећи вазда од овог

начела да и најмање опомене и најситнија објаш-

њења треба илустровати и развијати увек на што

већем броју примера.

VIII. — IX. О познавању ковека и искуству жи-

вота има овде мало да се каже. Још док је била

реч о развијању осталих побројаних особина, ми смо

погдегде наилазили на методе и упутства која из-

лазе из делокруга наставника књижевности. То би

још више био случај са упутствима која би се овде

могла забележити. Овде ученику остаје да иде са

отвореним очима кроз живот и људе, да гледа, пази,

и памти оно што је опазио. Ако бисмо ипак хтели

дати какво упутство, главно што би имало овде да

се рече, било би, да треба имати на уму нарочито

ове две ствари: да се дође до искуства у животу,

треба познати човека; да се дође до познавања чо-

века, треба познати себе самог. Себе самог ће човек

1 Од новијих поетика, које су објављене откако је овај

оглед написан, могу се поменути: Н. Вашп§аг1, НашЊисћ Лег

РоеИћ, и Ог. Р. Џећтапп, ОеиНсће РоеИћ.

Можда се за поетику може још најпре препоручити делце:

Оишгпеге, НапМоок о/ РоеИсз.
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познати, ако у свакој прилици буде умео бити све-

стан онога што се у њему догађа. У њему треба

да имају два човека, један који ће делати, трпети,

живети, други који ће првог вазда посматрати. То

дедупловање, то самоиздвајање са самопосматрањем

— сГеЛоиШтепГ, као што га зову Французи — кључ

је за цео наш морални живот. На који би начин

наставник могао пробудити ту нарочиту пажњу у

свом ученику, није лако рећи; она је, можда, као

и она „радозналост“, о којој смо горе говорили,

самоникла диспозиција душевна. У сваком случају,

њоме се долази до познавања човека и до искуства

у животу, који нису веома важни само за васпитање

књижевног укуса, но су можда толико важни да би

их „требало сматрати као циљ сваког васпитања

уопште."

На крају овог доста сувог прегледа упутстава

која би наставник књижевности имао да даје своме

ученику у циљу васпитања његовог књижевног

укуса, ваљало би можда укратко извести најглавнија

међу њима. Али би то значило градити извод из

извода. Простор према коме сам морао одмерити

величину чланка захтевао је да већину упутстава

само наговестим, без развијања, без навођења при-

мера. У таквим приликама увек је најбољи извод

онај који читалац сам себи начини, подвлачећи цр-

веном и плавом писаљком поједина места у тексту.

Да је било могуће развити поједине тачке, свако-

јако би се од тога могле имати нове користи; и

што би се даље развијале, ствари би бивале све јас-

није, упутства прецизнија, исцрпнија, руководство
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сигурније. Али најзад, то није само овде тако, но

и у свима другим приликама. Кад бисмо се увек на

то обзирали, изишло би да никад не би требало пи-

сати чланак о оном о чему би се могла писати књига.

Из тога би опет изишло да чланке не би требало

никад писати. Најзад, има прилика у којима, бар

с почетка, надрт прегледније представља какву сло-

жену ствар но разрађена слика, а ми смо само то

и хтели, наиме, да видимо главне тачке које саста-

вљају одговор, да видимо нацрт тога одговора.

Из тога нацрта међутим излази — и тиме хоћу

да завршим, јер је то један од главних резултата

до којих се долази кад се пажљиво прегледа цео

пут који смо досад учинили, — да, ако наставник

може да да правац, и да својим упућивањем учини

веома много за васпитање књижевнога укуса у свога

ученика, од овог последњег се тражи да још више

за самог себе учини. Као што сам рекао: има један

пут да се пређе; наставник има да води, али уче-

ник треба на својим ногама да пређе цео пут.



КЊИЖЕВНИ листови.

I.

Гледајући једне вечери кроз прозор своје ће-

лије — показујући једном руком на скорашњи Гу-

тенбергов проналазак, на нову књигу која лежаше

на столу поред њега, а другом на високе торњеве

Богородичине цркве који се из мрака дизаху у небо

—- Хигов Клод Фроло изговорио је оне своје по-

знате речи: „Вај! Ово ће убити оно. Мале ствари

побеђују велике. Књига ће убити грађевину“. Гово-

рећи тако, архиђакон Богородичине цркве није пред-

виђао да ће доћи дан кад ће други после њега, за

том истом књигом која је њему изгледала тако јака,

казивати узнемирено своју бригу исто као он за

својим грађевинама. Са свих страна се данас чује,

од људи који књиге пишу и књиге воле, како књига

пропада. Књиге, веле, немају више читалаца. Ко данас

чита велике књиге? или књиге уопште? Билоје време

кад су људи читали Волтерова дела; па су онда

почели читати само дела о Волтеру; па данас чи-

тају само критике на дела о Волтеру. Место књига

дошле су новине и часописи, са својим малим оби-

мом, својом спретношћу и способношћу да се при-

лагоде свима потребама и свима кесама, са шаре-

нилом и новошћу своје грађе, својим критикама и
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извештајима, који скраћено дају читаоду у исто време

садржину и оцену великих и дебелих књига. Као

велике лађе које „богате товаром, али гломазније,

не могу да пристају уза све обале, но траже наро-

чита пристаништа, саграђена по скупе новце“, тако

ни књиге не могу свуда да доспеју; — док часописи

и новине — као оне „мале лађице које хватају воду

врло плитко, и могу у малим деловима да искрцају

товар на сваку тачку обале, и улазе у сваки и нај-

мањи залив" — налазе, нарочито откако су се места

која робу купују тако умножила, сваким даном све

ширу употребу. По мишљењу тих пријатеља књига,

мале ствари ће победити и по други пут велике.

И отуда ти пријатељи књига почињу страховати за

њихову будућност; и нешто из те бриге за књигом,

нешто зато што искрено држе да је чланак у часо-

пису не само ситнија, но и лакша роба, вајкају се

и довикују читаоцима: „Читајте књиге! Не читајте
новине и часописе!"

Кад неко нешто јако воли, њему обично није

довољно добити све што му треба, но би желео да

још и другоме ништа не остане. Тако и нетрпљиви

пријатељи књига нису опазили да њихова љубав

према књизи иде даље но што је књизи потребно.

Они нису опазили да се број киталаца повећао; и

да часописи и новине не одвлаче публику од књига,

но да је напротив за њих спремају. Књига и часо-

пис (пошто је овде реч о часописима) нису супар-

ници, но сарадници. Што се тиче њихове односне

озбиљности, разлика између књига и чланка у ча-

сопису своди се, у основи, на разлику у величини.

По чему би требало претпоставити да чланак не може
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бити исто тако језгровит, и дубок, и јасан као књига?

Ствар зависи од онога који пише. Дужина и дубина

нису никад били исто. Као што има књига које су

велике, а не вреде ништа, тако има чланака који

су мали, а вреде много. Од њихове садржине, не

дужине, зависи њихова доброта; и најкраћи чланак

може понекад имати више хране и здравога сока

но дуга књига. Васпитању могу подједнако послу-

жити и једно и друго. „Нема разлога по којем чла-

нак у часопису, или брошура, или говор у Парла-

менту, не би могли заузети прво место у чијем било

васпитању. Сав труд и знање који се употребе на

неко велико дело могу бити концентрисани ма у

којој од поменуте три ствари."1 Тако је доиста. Ве-

личина има своја извесна преимућства; али главне

особине остају у оба облика исте. Као што у оним

јапанским јајима, што се извлаче једно из другога,

најмање, стото јаје има облик и боју и шаре, речју,

осим величине, све особине првога и највећега, тако

може и чланак у часопису имати, осим величине,

све особине велике књиге, и бити користан као и

књига. Треба разумети све што има згоднога и мо-

дернога у овом новом облику у коме се јавља књи-

жевност, и само се радовати што смо у повременим

списима добили ново средство за исте циљеве ко-

јима је доскора служила само књига.

Књига, међутим, поред часописа, неће пропа-

сти; као што поред књиге нису пропале ни архи-

ђаконове грађевине; као што поред малих лађица,

и малих књига, нису пропале велике ни књиге ни

1 Бен, Вешшина учења.
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лађе. Оно што је корисно, и док је год корисно, не

пропада. Књига ће и даље служити своме циљу и

на свој начин; а часописи ће од своје стране ићи

својим разгранатим путањама, истоварујући свој сит-

нији товар у сва пристаништа, и то, по својој на-

рочитој и корисној навици, у одређеним, правилним

размацима. Јер часописи нису као остале књиге, које

читалац купује по својој случајној ћуди, кад чешће

кад ређе, обично ређе но чешће, но су књиге осо-

бите врсте, које саме долазе на читаочев сто, уште-

ђујући му труд око бирања и куповања, већ про-

бране и унапред купљене, те тако му обезбеђујући

и трећу и четврту књигу кад је купио прву и другу.

Претплатнику књижевнога листа долазе на ноге и

писац и критичар и књижар.

Остаје да се одговори на питање како да се

тај нови књижевни облик најбоље употреби. Који

су његови задаци? Другим речима, по којим би на-

челима требало уређивати књижевни лист? Овде ће,

наравно, бити реч о нашим потребама.

II.

Књижевни часописи су или чисто књижевни

или мешовити. У нассу познати само ови последњи,

јер у нас повремена књижевност не траје још до-

вољно дуго, и подела рада и интереса још се није

могла извршити. Из истог разлога, наши књижевни

часописи не могу још бити само прегледи, то јест

часописи у којима се доносе искључиво критике и

чланци о књижевним питањима; они морају узкри-

тике и теоријске чланке доносити и „творачку књи-

жевност", то јест и песничке производе. Треба, ме-

ПОПОВИЋ, ОГЛЕДИ 4
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ђутим, желети да и ми добијемо што пре часописе

који би били само прегледи; ако ни због чега дру-

гог, оно с тога што је књижевном часопису који до-

носи и творачку књижевност тешко одржати пот-

пуно слободну и непристрасну критику.

Рубрике и дужности наших мешовитих часо-

писа познате су. Они доносе у свом првом делу

творачку књижевност, а као повремени списи, у

другом делу, прате развој књижевности, уметности,

науке (кад и њу узму у обим својих прегледа),

речју, велики део савременог просветног живота у

његовом непрестаном току, — у чланцима, наро-

читим прегледима, оценама, и белешкама. О томе

нема шта ново да се каже. Једна је рубрика, ме-

ђутим, мање позната и не негује се никако или се

негује врло ретко и несистематично. То је рубрика

Прегледа часописа и новина. Колико је мени по-

знато, она се систематично уређује само у часопи-

сима научним; она би, међутим, исто тако била на

свом месту, као нарочита и стална рубрика, у ча-

сопису књижевном. У другим часописима, па често

и у дневницима, има важних прилога који се могу

извести врло укратко и чију би садржину требало

покојипут саопштити својим читаоцима исто онако

као што се саопштава садржина ново објављених

књига. Других пута би и кратки наводи били до-

вољни: понекипут се, доиста, језгро неког доброг

чланка налази у једном његовом параграфу, или у

неколико нарочито лепо написаних реченица. Вешто

састављена, из таквих добрих кратких извода и лепо

пробраних навода, та би рубрика била као неки

лепо сложен мозаик корисних и занимљивих ствари
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и мишљу и обликом. Ту би рубрику било и сраз-

мерно лако уређивати. Њен нарочити уредник би,

разуме се, морао имати суда и укуса, али му за њу

не би био потребан онај већи напор око самостал-

нога писања и све остало што иде напоредо са са-

мосталним стварањем, као што је документовање,

нарочито размишљање о проблему, дуже време, и

тако даље. Она би, међутим, остала на свој начин

и врло оригинална; не мање но остале рубрике. У

сваком избору (у добром у толико пре) има ориги-

налнога рада у правом смислу те речи. Ко хоће да

одабере оно што је добро, он треба и сам да зна

шта је добро; то јест, у највећем броју случајева,

треба да је по моћи суда и способности процењи-

вања и сам раван писцу из кога одабира. „После

онога који је неку мисао први казао, најоригинал-

нији је онај који ту мисао први наведе“. Или, како

Французи кажу: „Колико има духа у једном маху

маказа!“ С претпоставком, дакле, да онај коме је

та рубрика поверена има суда и укуса, он би је без

много напора могао начинити једном од најкорис-

нијих и најзанимљивијих оригиналних рубрика у

своме листу. Рубрика би могла и требала да обу-

хвати и наше и стране листове.

Није мање познат други задатак књижевних

листова, да криттки прате књижевне догађаје и,

доследно, уткчу на њих. Они нису само регистра-

тори књижевних догађаја, они још треба да буду,

према својој моћи, и њихови регулатори. Како је

то, међутим, њихова најважнија дужност, и како та

њихова дужност у појединостима није тако позната

као што изгледа, то ћемо се ми задржати на том задат-

4*
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ку књижевних часописа, на потреби и задацима кри-

тике, на њеном одношају према писцима, на пи-

тању о њеном утицају и њеној компетенцији.

Критика је, рекосмо, у часописима њихова нај-

важнија и највиша дужност. Као све што је остав-

вљено само себи, и књижевност може у извесном

тренутку да се изметне, да удари рђавим правцем.

У вечитом антагонизму добрих и рђавих сила, опас-

ност је увек ту да ове последње не ојачају и не

добију превагу. Критика је та која у тој борби од то-

лико значаја треба да се нађе на страни добрих, и

да на тај начин, колико може, помогне да се књи-

жевност сачува од кварења или лутања. Истина, по

општем закону о напретку, погрешке у које књи-

жевност падне у извесно доба нису погрешке учи-

њене за вечита времена; оне се након извесног рока,

дужег или краћег, и саме исправљају. Ни у поли-

тичком и друштвеном животу напредак, као крајњи

резултат, не зависи јединствено од добрих вођа. Са

вођама или без њих, или и против њих, народи, по

нагону, и благодарећи делању просечног разума и

стеченом искуству, иду унапред, исправљајући гре-

дом своје погрешке. Исто тако, књижевности се по

нужности ориентишу добрим циљевима. Али, као

добра политика у држави, у књижевности добра

критикаолакшава, убрзава то напредовањекабољем.

Она води надзор, и спречавајући лутања и назатке,

она уштеђује време. У свом филозофском спеву

Аурора Ли, Г-ђа Браунинг тражи да се све остави

само себи, и тражећи за песнике потпуну слободу,

она вели:
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...Што песник напише

Он је написао; човечанство то прими ако му се свиди,

И то је успех; ако не, спев иде

Од руке до руке, и опет од руке до руке,

Док га нерођени нараштаји не дохвате, и сажаљиво се

Не зачуде глупости својих отаца;

И то је онда опет успех.

То је истина. Али док спев „иде од руке до руке, и

опет од руке до руке“, и док јоиг нерођени нара-

штаји не опазе глупост својих отаца, дотле је дело

трајало, читало се, можда с великим уважењем, и вр-

шило је свој рђави утицај. То је баш оно што је кри-

тици дужност да спречи. Добро које ће доћи добра

критика омогући одмах; она уштеђује време. А

време је и овде као свуда вредност.

Потребна старим, критика је још потребнија

младим књижевностима. Старе књижевности, као

одрасли људи, имају своју прошлост и саоје иску-

ство; разноврсни утицаји који на њих належу имају

мање маха над њима, а зло које никне у њиховој

властитој средини брзо подлегне широкој, укара-

реној струји добрих старих навика. Младе књижев-

ности немају ту отпорну снагу, и изложене су много

јаче свима опасностима, спољашњим и унутрашњим.

Рђави нагони који се крију у народу као и у поје-

динцу, ако не осете надзор и стегу, избију у час на

површину. Као коров на њиви коју нико не над-

гледа, све рђаво што има клицу у земљи, и све

рђаво што ветар донесе са стране, може у једном

тренутку да заклија, у другом да набуја, у трећем

да се рашири: незреле мисли, порочне наклоности,

полутанство, дилетантизам, шарлатанство, индустриа-

лизам (књижевност ради зараде), страни, нама туђи,

и несварени утицаји. Скоро свако је зло у највећем
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степену прилепчиво, јер је скоро свако примамљиво.

Из једне области оно прелази у другу, из књижев-

ности на онога који се њоме храни. Каква је књи-

жевност, такав је и њен даљи утицај на њено доба.

Зна се, међутим, да је тај утицај врло често био

врло велики; да је књижевност изазивала душевна

расположења и друштвене покрете од највећег зна-

чаја; да је често утицала и на појединости у нави-

кама и начину друштвеног живота. Као штојенеко

духовито рекао, живот често подражава слици жи-

вота. За некада чувени роман Риналдо Риналдини,

племенити арамбаша, доказано је да је у младим

људима пробудио вољу за хајдучијом, и неке за-

иста навео да подигну разбојничке чете. О Гетео-

вом Вертеру је речено да је навео на самоубиство

више младих људи но што су то учиниле све де-

војке у Немачкој заједно. Кад је Русо подигао глас

против жена које за своју децу узимају дојкиње, ма-

тере су почеле одлазити и у Оперу с децом на сиси.

А после Бајронових Дон Хуана, Лара, и Гусара,

Европа је била пуна других „Дон Хуана“, „Лара“,

и „Гусара", који су не само удешавали своје кра-

вате према Бајроновим, но су примали и мисли и

расположења његових јунака, њихов морални, или

неморални кодекс, по коме је било отмено прези-

рати људе, а за „људско неваљалство“ тражитина-

кнаде у љубавним доживљајима, или, како то Ме-

коле каже, „мрзети свога ближњег, а волети његову

жену“. Примера за овакве утицаје има на свакој

страни књижевне и друштвене историје. И ти ути-

цаји данас, кад више мање чита цео свет, све су

чешћи и јачи.
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Кад тако ствари стоје, јасно је да књижевно-

сти не треба, у колико је год то могућно, оставити

без регулатора. Публика сама, међутим, тај регула-

тор не може бити. Ми смо видели да она може само

у дужим роковима да се извије и сама из невоље;

али у даном тренутку она је пасивна и без од-

бране; млада публика, као што је наша, наравно

још више но старије. Публика прима све што јој

се даје: дела без уметничке вредности, наопаке тео-

рије, штиво шкодљиво, штиво бесмислено, произ-

воде најниже врсте. Могло би се шта више рећи,

да код публике остављене самој себи, нека књи-

жевна врста има тим више успеха што је нижа. По

статистикама које су вођене у најпросвећени]им зем-

љама, у Енглеској и Уједињеним Државама, романи

износе, како у којој вароши: —67, — 76,—82,— и

84 од сто прочитаних књига. У „Народним књижни-

дама“ на сто књига долази осамдесет романа, а у

књижарницама, на сто проданих књига, деведесет

и пет су романи! И то махом какви романи! —

пошто, наравно, има романа који могу да се упо-

реде с највишим и најкориснијим књигама. Ме-

ђутим, књижевност — ону књижевност коју сви

знамо и волимо —- чине сасвим друга дела, она

сјајна, дубока и висока дела, због којих је књи-

жевност и могла бити названа ризницом вековне

мудрости и вечитим украсом човечанства! Та дела

су ту; али за публику као да нису ту. Она сама,

без посредника, не уме да их нађе. Да је потребно

посредништво, доказује се успесима постигнутим

онде где је тога посредништва било. Враћајући

се на горње статистике, навешћу као један пример
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само, да је у Скотској просечан број озбиљних

књига које шира публика чита поред романа, већи

но у Енглеској, и да стручњаци тај успех приписују

с великом вероватноћом томе што у скотским уни-

верситетима има — „нечега чега у Енглеској нема:

добро посећених предавања из књижевности, систе-

матски и методички уређених". Овде критика узима

облик предавања, али је јасно да исте резултате

може постићи и критика писана. Шта више, како ова

последња даље допире, њен утицај може бити још

већи. Књижевност, дакле, не треба оставити без ре-

гулатора, а тај регулатор може бити само критика.

Та више негативна услуга није, међутим, једина

услуга коју чини критика у часописима. Критика је-

сте најчешће негативна, и њене услуге се најчешће са-

стоје у томе што она спречава да не преобладају

штетни утицаји. Али извесни резултати њени су по-

зитивни, а једна нарочита грана њена је правце по-

зитивна, обе у правцу васпатања укуса код публике.

Што се тиче првога, — указујући на мане рђавих

дела, и на врлине добрих, критика помаже суду и

изоштрава критичке способности читалаца, отвара им

очи, чини те могу да опазе оно што иначе сами не

би опазили. Позната је ствар да људи често не виде

оно што гледају; још би тачније било рећи, да људи

не виде оно што виде, ако бих тако смео да речем.

Човек гледа свешћу, а не оком; сетимо се гледања

на сахат, на коме често видимо колико је часова

тек пошто смо га спустили у џеп. Кад им у таквом

случају човек обрати пажњу, ништа друго, до само

обрати пажњу на ствар која је пред њиховим

очима, на неку особину њену коју треба да виде,
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људи је много пута заиста и виде. Очит доказ да

људи често имају способност да виде, имају често

све што треба да нешто схвате, али, било зато што

нису навикли да гледају, или што не гледају куда

треба, или што гледају расејано, не успеју да виде

ствар или особину у питању. Кад им се на њих

обрати пажња, они их виде. То је оно што чини кри-

тика. На тај начин критика, указујући на особине

књижевних дела, и будећи тако успавано, али ствар-

но осећање тих особина код публике, постизава

овај позитивни резултат да научи публику да се

кораста својим властитим укусом.

А правце позитивно утицаће критика на васпи-

тање читаочева укуса својим стручним тумачењем

књижевних лепота. Она и овде указује на „врлине

и мане“ као и мало пре; али она овде силази много

дубље у склоп уметничког дела. У горњем случају

критика се задржава само на широким, општим

особинама дела, истичући његову општу, књижевну,

моралну и друштвену вредност. Она ту не улази у по-

јединости, и не доказује. Овде, напротив, она уо-

чава дело с његове чисто уметничке стране, улази

у појединости, и, дајући свој суд, покушава да га

теоријски образложи. Са чисто друштвеног гледи-

шта, њена улога у овом погледу, наравно, мање је

важна; с гледишта књижевног, важност је њена у

том погледу првога реда. Она знатно помаже вас-

питању књижевног укуса у његовом ужем, струч-

нијем смислу. Рашчлањавајући књижевне лепоте на

њихове састојке, показујући шта у даном случају

чини изврсност некога места, која реч у реченици,

која реченица у параграфу, која интелектуална или
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осећајна особина у неком одломку, призору или

опису, чини њихову лепоту, она дубоко силази у

природу књижевних ефеката, даје за њих објек-

тивне разлоге, и оживљава за њих наше осећање.

Већина књижевних ефеката могу се растворити на

њихове чинитеље, као и сложени механизми на њи-

хове стожере, пружине, и друге састојке. Једна

глава Толстојевога романа, један призор или ка-

рактер из Шекспирових драма, један доживљај Сер-

вантесова Дона Кихота, неки одломак Лотијевих

описа, неки стих Тенисонов, могу се, као збир на

сабирке, расточити на њихове делове, на њихове

поједине и све ситније особине; које, обратно,

као сабирци збир, састављају целокупни утисак.

Књижевна теорија, која то чини, један је део књи-

жевне критике; она је једна од њених најваж-

нијих грана; другим речима, књижевна теорија

спада у нарочиту дужност књижевне критике. За-

сада, међутим, књижевна критика тај део своје

дужности најмање врши; и томе има више разлога:

од њих је најглавнији тај што они у чијим је ру-

кама књижевна критика у многом за тај посао још

нису спремни. Кад се та грана књижевне критике

буде како ваља неговала, видеће се од какве ко-

ристи она може бити по васпитање књижевног укуса

и по књижевност уопште. Један критичар је поже-

лео „да једном добијемо кључеве који би њиховог

имаоца оспособили да може отворити сва врата

уметничкога дела, до последњих"; па да онда ти кљу-

чеви, „подељени у небројеним количинама међу го-

милу", омогуће свакоме приступ у високе књижевне
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и уметничке творевине... Те кључеве може „иско-

вати" само Теорија књижевности и уметности.

Поред публике и појединог читаода, критика

би, најзад, имала да утиче и на писце. То би био

најделикатнији део њенога посла, кога ће она бити

достојна само тако ако ништа не пропусти да се и

сама подигне на своју највећу висину. Начини остају

исти који су горе поменути. Поред њих би критика

имала још да се послужи резултатима психологије

стварања; и, у колико ови још нису довољни, да

и сама припомогне својим прилозима разрађивању

те научне гране. Критика би, између осталога, код

писаца требала нарочиту пажњу да обрати на оне

њихове добре особине којима се они, и ако их

имају, из буди којег разлога довољно не користе.

Има писаца који не испуне цео свој позив, који це-

лога свога века негују само једну врсту књижев-

ности, понекад ону која је мање одговарала при-

роди њихова дара (честе су самообмане у писаца!)

док су, међутим, за собом оставили понеко делце,

или понеко место у свом делу, као очит доказ о

томе да су још и друге лепе особине лежале у

њима, неупотребљене, на жалост! — понекипут само

зато што се нико није нашао да их у њима открије.

Критика има у том правцу плодно поље за свој рад.

У нас је тако, да наведем један пример из српске

књижевности, одавно требало обратити Г. Сремцу

пажњу на то да у њему, по свој вероватноћи, лежи

још један дар, не само дар да насмеје, но као у

правог хумориста, и дар да благо растужи, дар

смеха и благог саосећања са људским слабостима:

прави и највиши хумор је осмејак са симпагијом,
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„осмејак кроз сузу“. Тај лепи дар, међутим, писац

последњих страна Поп Ћире и Поп Спире има по

свој вероватноћи: на критици је било да га пронађе

и да му, по могућству, помогне да се развије.

То су у нацрту задаци књижевне критике, те

на првом месту и књижевних листова, који су њени

главни носиоци. Књиге, опсежна дела, трактати који

са баве истим предметом, служе на крају крајева

истим циљевима; али те књиге долазе доцкан. По-

јамно је да књижевни историчар који је чекао да

се деветнаести век сврши да напише његову књи-

жевну историју, није могао утицати на књижевне

догађаје који су се у протеклом веку десили; чи-

таве војске писаца легле су у гроб пре но што су

стигли историчареви савети и опомене. Једино књи-

жевни листови могу гредом пратити непрекидни ток

књижевности и на њу утицати; текућој књижев-

ности треба текућа критика. Може се шта више

рећи да књижевна критика, са дужностима које јој

овде дајемо, није ни постојала пре проналаска но-

вина и часописа. Отуда је књижевна критика не

само најважнија дужност књижевних листова, но

и дужност преимућствено њихова.

Остаје још питање, често постављано: да ли је

критика у часописима, па и критика уопште, дора-

сла дужностима које себи присваја?,

Нека ми је допуштено на њега опширније од-

говорити.

Противници критике — махом писци —- одгова-

рали су на то питање одлучно и негативно. По

њима, критика није дорасла дужностима које себи
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присваја. Она је немоћна, и, према томе, излишна.

Књижевни догађаји нису никад били ни кренути

ни задржани критиком. Писци, уметнаци стварају,

они измишљају ново и доносе промене; све што је

створено створили су они; критика, по нужности,

може само тапкати за њима. Она је, даље, неука,

и то је обилато доказала; њени судови, кад их чо-

век прегледа у току историје, само су „непрегледан

низ недотупавности и грубих погрешака“, и „ништа

тако не понижава човечји ум“ као ти њени судови,

које су, један за другим, потоња доба редовно

утеривала у лаж. Радећи тако, критика је не само

излишна, но и штетна. Својим незнањем, својим

назадњаштвом, својом нетрпљивошћу, она писце

збуњује и кињи, и убија и вољу и оригиналност у

њима. Критика је по својој природи према писцима

непријатељски расположена. Отуда је њена тиранија

исто толико неподносна колико и штетна.

Није тешко одговорити на ове оштре пре-

коре. Поменимо пре свега да противници критике

устају против чињеница, против неизбежних чиње-

ница, које имају свој узрок тако дубоко у људској

природи да им ништа не може стати на пут. Кри-

тика постоји и постојала је откако има књижев-

ности и уметности, и развија се сваким даном све

више. То вероватно значи да одговара некој по-

треби. Естетичка критика је одиста једна потреба

људскога духа. Откако је у Илиади описана ле-

пота Ахилова штита, и народни песник похвалио

лепу беседу, а покудио невешту; и откако је у

Библији речено : „Бог створи небо и земљу..., и виде

да је све што је урадио било врло добро“ — од
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тих прадоба, уз књижевно и уметничко дело, као

и уза свако друго дело, ишла је критика. Умет-

ничко дело је сасвим посебиде створено да се до-

падне; оно дакле мора допустити да они којима

треба да се допадне кажу о њему своје мишљење,

да га похвале ако је добро, и покуде ако је

рђаво.

Даље, спорећи критици моћ утицаја, противници

њени превиђају противречност у коју упадају кад с

једне стране тврде да је критика немоћна, а с друге

да је штетна. Ко претпостави да рђава критика

може бити штетна, тај, по здравој логици, мора

претпоставити и да добра може бити корисна. У

ствари, порицати утицај критике значи порицати

утицај уопште. Све има утицаја. Као што утичу

писци, утичу и критичари. Ја не желим претрпавати

без велике невоље свој текст именима школа и

људи из историје књижевности, уметности, и кри-

тике; иначе бих са сваког листа тих историја могао

исписати потврде за утицај оних који дискутују и

критикују: Академија, Салона, школа, професора,

часописа, и појединих критичара. У осталом, ми

смо и горе, излажући дужности критике, наилазили

узгред и на потврде о њеном утицају.

Најзад нико, па ни најљући противници критике

не могу искрено оспорити да неке од горе побројаних

дужности критике нису на корист и књижевности

и писаца. Критика која у свом положају посред-

ника између писаца и публике тумачи дела чита-

оцима и читаоце подиже до писаца, извесно је

корисна; и на првом месту самим писцима. Та кри-

тика, као што је више пута лепо речено, уопште
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не „оцењује“, још мање суди „у судском смислу

те речи“; она је „егзегеза", тумачење, „извлачење

из књижевног дела свега што у њему има“. Ову

су критику тражили и сами писци; Шпилхаген каже

да је критичар потребан посредник између уметника

и његове мешовите публике. Исти је случај и с

критиком која обавештава читаоца о појави нових

дела, и оним читаоцима који сами немају времена

да све читају, казује укратко садржину књига, и

нове мисли, осећања и инвенције које се налазе у

њима. Тако је критика — чак и рђава — корисна

као рудиште једног дела научне грађе на којој се

оснива естетичка наука. Тако, најзад, стоји и с кри-

тиком која је и сама уметнички род својим обликом

и висок књижевни род својим мислима. Има много

критика које више вреде, и мислено и уметнички,

но дела о којима су писане. У Сент-Беву и Ле-

метру човек ужива бар исто толико колико у ве-

ћини писаца о којима они пишу: бисте ли желели

да њих нема у књижевности, или да из књижев-

ности нестане једног књижевног рода који у току

или на крају свога развића даје такве плодове?

Истина је да уз добру критику иде и рђава.

Али се за то не може кривити и осудити цела кри-

тика, критика уопште. Против рђаве критике су

одувек били и критичари. Они одлично знају, и

знали су то и пре писаца, да — исто онако као и

песничких дела — има и критика које су испод

критике. Један од најпознатијих Хезлитових чла-

нака1 цео је само ругање рђавим критичарима.

1 Уоишше о кришици.
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Обично се ствар представља као да су само пес-

ници и уметници нападани од критике. То је са-

свим погрешно. Они који грде добре песнике, грде

и добре критичаре. Рђави критичари, исто онако

као и рђави писци, као рђави људи уопште, — не-

пријатељи су свему добром, и писцима и критича-

рима. То је основни однос људског живота; то је

онај антагонизам који је горе поменут: добри не-

мају већих непријатеља од рђавих, као што ови

последњи, по сили прилика, немају већих непри-

јатеља од добрих, — ако не од себе самих.

„Кажи ми кога мрзиш, па ћу ти казати ко си“,

много је тачније но позната изрека: „Кажи ми кога

волиш...“ Али кад би неко, због тога што поред

добре критике има и рђаве, хтео да укине и добру,

тај би, по немачкој пословици, с прљавом водом

изручио и дете из корита. Нису, као што свак зна,

ни сви песници добри; па ипак због тога није ни-

ком пало на памет да због рђавих песника тражи

укидање песништва уопште.

Већа је невоља што ни добра критика није увек

непогрешна, што увек не погоди оно што би ваљало

рећи. Али, може ли јој се и за то озбиљно заме-

рити? Шта је непогрешно од ствари које људи

раде? Где сте, у којој сте области људскога знања

и умења нашли више непогрешивости но код кри-

тике? У науци, која има посла с грађом несравњено

јаснијом и простијом, и у којој сами научници пишу

критике, мишљења су исто тако несложна, и кри-

тике су исто тако често погрешне као и у књижев-

ности. Требало би мало више имати на уму посебне

тешкоће посла критичаревог. Шта се тражи од кри-
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тичара ? Да правилно дени о најразноврснијим људ-

ским производима, који уз то често иду и у нај-

више. Колика је разноврсност писаца, њихових тем-

перамената, њихових мотива и опажања, и њихових

родова! Писац може бити једностран, критичар не

сме; од њега се тражи да разуме свакога писца : и

примитивца, и класичара, и декадента; и романо-

писца, и драматичара, и лиричара, и хумориста, и

моралиста; и да сваком ода правду.

Кад би писци у својим оценама књижевних дела

били непогрешиви, онда би, разуме се, ствар друкчије

стајала; али су они далеко од тога лепог савршенства.

Они су ван сваке сумње компетентне судије у свом

занату, и извесно је да би се општи ниво критике

подигао кад би и они у њој учествовали ; али би

критика и с њиховом помоћу грешила, и грешила

је. Из истих, и још нових разлога,1 они греше као

и критичари. Кад прегледамо њихове судове, ми

ћемо видети да су и они оцењивали „назадњачки",

по наслеђеним мерилима, и још нетрпљивије но

критичари; да су и оии долазили у противречност

међу собом и сами са собом, и ово последње чешће

но критичари; да су и они имали осион и љутит

тон. Извесним критичарима пребацивано је да иду

„са шибом у руци“; али је песнику Малербу пребаци-

вано да иде „с пиштољем у руци“. Најзад, и њих је

њихова компетенција издавала, и то обилато. Кадгод

су изишли из круга своје школе, а често и кад

нису из њега излазили, они су, на жалост, не мање

1 В. пишчев Предговор Антологији новије српске ли-

рике, стр. XXII.

ПОПОВИЋ, ОГЛЕДИ 5
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но критичари, низали „недотупавности и грубе по-

грешке“, и савесно доприносили „понижењу човеч-

јега ума“. Едмонд де Гонкур је доказивао да Шек-

спиру недостаје моћ уображења. За Волтера је

Шекспир био „пијан дивљак“, а Христове приче у

јеванђељу „ниске и простачке“. Малерб није волео,

укупно, ни Плејаду ни талијанске ни грчке песнике.

Аристофан је (да видимо да је тако било и у старо

доба) исмевао Сократа и Еврипида. Мисе није ценио

Хајнеа. Хајне није ценио Мисеа. Бајрон није разу-

мео Шелија, Китса, и „енглеско песништво својих

највећих савременика уопште“. Вордсворт је био

један од песника који су се с разлогом и најречи-

тије жалили на неправде критичара; међутим он сам

је говорио с омаловажењем ни о ком мањем но о

Гете>, кога још, изгледа, није ни читао. Виктор

Хиго је као критичар био стално предмет подсмеха

за своје противнике; његове критичке способности

дефинисане су као „колосално самопоуздање у не-

знању". Мериме је за Ренанов стил у ЖивоШу Ису-

совом говорио да „у њему уживају све слушкиње

у земљи Француској“. А Едгар По је рекао да „за

једног Фукеа“ — Фукеа, писца Ундине — „можете

наћи педесет Молиера“, — и „за једног Дикенса...

педесет милиона... Филдинга"! На то је један кри-

тичар рекао да за овакве судове ни педесет ми-

лиона знакова дивљења не би можда били довољни.

Ма колике да су погрешке критичара, оне од ових

не могу бити много замашније. Додајте да овде

нису наведена мишљења опскурних песниковића, но

мишљења крупних писаца, и да би се, кад би човек
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хтео и даље да шара свој текст особним именима,

овај списак могао по вољи продужити.

Не стоји, најзад, друкчије ни са последњим,

можда непоправним недостатком критике, или бар

с најопаснијом замком у коју може пасти и најбољи

критичар. Несумњиво је да уметничке новине долазе

увек (или скоро увек) од уметника, и да према

томе, по нужности, критика може често не бити

спремна да их одмах разуме. Истина, сваки ориги-

налан уметник наслања се једним делом, и врло ве-

ликим делом, на своје претходнике, и тај део ће

добар критичар и код најоригиналнијег новог пес-

ника правилно оценити; али сваки оригиналан

уметник доноси, поред старог и општег, и нешто

што је лично његово, што је ново; и томе други

тек треба да се науче. Сваки је оригиналан писац

имао прво да васпита укус за оно што је ново и

лепо у њему. Критика, дакле, која је позвана да

„суди“ о новим делима, мораће понекад да суди о

стварима које још није разумела. То је, разуме се,

једна недаћа критике. Али је занимљиво чинити за

тај недостатак прекоре искључиво критици кад с

мало размишљања и познавања чињеница човек

може знати да и уметници према новом уметнику,

и писци према новом писцу, стоје у том погледу

исто тако као и критичари. Примери су за то без-

бројни. У том случају чак изгледа да уметници, као

најближи и најзаинтересованији, први кажу своју

реч и први осуђују. Ако је, дакле, срамота — јер

том речју, и још јачом речју „скандал“, жигосани

су често такви судови, — ако је, дакле, срамота

осудити неку ствар коју доцније доба прогласи као

5*
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нарочито вредну и оригиналну, онда та срамота

пада и на писце и критичаре заједно.

Али не мора бити ни срамота. Кад бихимаопро-

стора да развијем ту значајну мисао, ја бих показао, да

осуда нечега што се доцније покаже као добро не мора

увек бити знак незнања, но да, баш напротив, може

бити сведоџба знања (ма колико то парадоксално

изгледало). Јесу ли Боделер, и они млади људи —

књижевници — који су одмах с почетка примили

Вагнерову музику, музику боље разумевали од Ро-

синија и Гуноа, који су за Вагнерову музику имали

само слегање раменима или љутите речи? Кад је

Рускин, велики критичар, био против прекрасне

уметности Хвислерове, зар поред њега није стајао

и Берн-Џонс, велики уметник? И зар и један и

други нису више знали од младих сликара и кри-

тичара који су били за Хвислера? Баш то што су

Росини и Гуно и Берн-Џонс били и сами ориги-

нални уметници, и имали свој самостојни укус, за-

висан од њихова знања, учинило је да они, исто

као и критичар Рускин, новину теже приме но они

млади људи чије је знање било неисписан лист беле

хартије. Напредак је врло често скопчан с кваре-

њем, с кварењем нечег старог и доброг. Напредак

у језику, на пример, — или у стиху, и тако даље

— добија се великим делом само по цену неко-

рекције према ранијим облицима. Напредак у књи-

жевности и уметности био је често везан са ствар-

ним опадањем моралности, дисциплине, и вештине.

ЈБуди ко/и знају виде оно што је с новином из-

губљено, и, разуме се, не могу одмах да виде оно

што за губитак даје накнаду. Млађи нараштај,
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обратно, не види каквим је губитком новина пла-

ћена. Кад је реч о разлици у знању, разлика је сва

на штету млађега нараштаја. Не мора, дакле, бити

увек криво „незнање", нити мора бити „скандал“,

кад људи одмах не приме новину. И у сваком слу-

чају, прекор, заслужен или не, погађа подједнако и
писце и критичаре.

Додајте да су оригинални писци, у овом нај-

вишем смислу речи у коме је она овде узета, тако

ретки да критичар, баш и кад је у овом правцу

склон грешењу, неће у свом животу имати често

прилике да греши. И додајте да гипки духови, уз

то обазриви, и познати с могућношћу таквих изне-

нађења, могу и тај недостатак критике поправити;

кад човек зна у коју опасност може упасти, он
је се чува.

Замерке, дакле, које критици у часописима, и

критици уопште, чине њени противници — махом

писци, рекосмо, а међу овима, махом осредњи и

слаби — неоправдане су; час једностране, час пре-

теране, час подметнуте. Устаје се против основних

навика људскога духа. Спори се очигледни утицај

критике. Компетенција се, противно истини, доде-

љује само писцима, и рђавим, а одриче критича-
рима, и добрим. Пребацују се критици, као посебно

њене, погрешке опште људске. Брка се добра кри-

тика с рђавом. Превиђа се да није рђава критика,
но да су рђави поједини људи, и да је тако у

свима областима људскога знања и умења. Памте

се „погрешке" критике, а заборавља се непрегледан

низ случајева, у којима је критика била и праведна,

и оштроумна, и увиђавна, и у којима је ломила ју-
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начки и с одушевљењем копља за добру ствар. До-

бар критичар, — критичар који је стекао знања, који.

је свој укус проширио до „универсалне симпатије",1-

којије израдио своју „личну једначину", и зна замке

у које човек при критиковању може упасти, који.

влада својим осећањима, који има васпитања и по-

штења и љубави за истином, или се поштено труди

да до тих особина дође, — тај је ван домашаја за-

мерака које се чине критици.

Али се може поћи још један корак даље: чак

ни рђава критика не заслужује анатеме које се ба-

цају против ње. Они који тако чине немају исто-

ријскога осећања и не знају услове под којима по-

стају добре ствари. И несавршена је критика боља

но никаква, исто онако као што земља с несавр-

шеном полицијом стоји културно више од земље која

нема никакве полиције. Ако није у почетку добра,

критика се васпита, научи функционишући. И добра

критика се добија као што се човек научи ићи:

— идући. Данашња енглеска критика је зато тако-

добра, и у рукама својих нижих представника,

што се најдуже и најсистематичније негује. Треба

кренути на рад раднике, па затим пустити судар

разних мишљења. Опасан је застој, то јест ћутање

и апатија. Где се говори, где се пробуди интерес,

где се мишљења укрштају, ту се истина открије,

и људи науче тражити истину. Тако се однегују и

добри критичари, и већи број добрих критичара;

1 Овим се изразом писац ових редова служи да обележи

онај широки укус који обухвата не само све врсте, но и све
рангове лепога — од врлина најрафиниранијега артизма до ле-

пота најскромнијих и најпопуларнијих.
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и тако потону и рђави. Тако се развија и усмена

критика, која на писмену утиче много више но што

се мисли, и која од своје стране помаже да се про-

нађе истина, и пронађеној истини даје снагу. Рише-

лије и Академија били су против Сида, а хотел Рам-

буље за њега, и усмена критика је однела победу.

Писмена критика има све добре и рђаве стране ус-

мене критике; али има то преимућство над усме-

ном, да питања изнесе пред шири форум, те тако

и књижевности даје све користи које широка и јавна

дискусија даје у другим областима народног живота.

Зато треба пустити, тражити, помагати критику, а не

викати против ње.

Часописи, међутим, који су главни носиоци

критике, морају те своје дужности вршити с бес-

прекорном честитошћу, са безусловном искреношћу,

и апсолутном независношћу. „Ни по бабу, ни по стри-

чевима." Људи не знају како је ниско намерно не

говорити истину; иначе би они то извесно оставили

само несрећницима. Право је онда тражити, од оних

који себи присвајају ту огромну повластицу да дру-

гима буду вође и судије, да осталима предњаче у

искрености и независности. Г. Недић1 има потпуно

право : критичар не сме дати оцену у коју он сам

не верује, па ма из ког разлога то било, из боја-

зни да се не замери, или зато да њоме неком угоди,

из разлога личних или политичких, из обзира према

публици или према гласу пишчевом ; критичар мора

рећи истину и онда кад она може неком бити не-

1 0 Књижевној кришици.
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пријатна. Не треба сметати с ума да је, баш кад се

живих писаца тиче, нарочито критика која казује

мане корисна. Писци овде треба да се сете да је у

сличном смислу и у моралу речено, у облику мало

парадоксалном, да су наши непријатељи наши нај-

бољи учитељи, баш зато што нам казују наше мане

и тиме показују у чему треба да се поправимо. Писци

треба да разумеју да критичар не ужива у њихо-

вим манама, но да трпи од њих, с осталим читао-

цима; по оном Ривароловом — човек од укуса до-

бије двадесет рана пре но што једну зада. На прекор,

да критичарима није ништа добро, одговорио је

уредник једног енглеског либералног листа: „Није

истина; но они држе да све може бити боље“. Ме-

ђутим, потребно је бити незадовољан с нечим, па

да човек пожели да то и поправи; незадовољство

људи је први узрок њиховом напредовању. Критичари,

за прекоре који им се чине, имају оправдања у оној

духовитој речи, по којој су „незадовољници једини

добротвори овога света. “ „Божанствено незадовољ-

ство“, како га је један уман човек смело назвао.

А што се тиче нас посебице, нека се нико не

боји да ће та искреност која је, као што смо ви-

дели, корисна по све књижевности, моћи бити штетна

по нашу. Младим књижевностима она може бити

још кориснија. Оно што њима недостаје, то није

воља за писањем; ње увек има доста, и ретко кад

јој је критика могла досадити; искрена и добра

никад. Можда им, тако, не оскудева ни дар; — пошто

изгледа да је у сваком народу бројна сразмера из-

међу добрих и рђавих глава и у разна доба увек

иста. Оно у чему младе књижевности највише оску-
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девају, то је образовање, и баш та дисциплина о

којој је реч. Гледиште, дакле, по којем би, по доста

чудноватој педагогици, младе књижевности требало

васпитавати ласкањем, не може бити тачно. Ја држим

да није ни искрено. Друге побуде руководе његове

бранитеље. Не мислим лични интерес писаца, који

би, кад би се то гледиште усвојило, обезбедили себи

хвалу и признање. Они који бране то гледиште и

нехотична су жртва једне самообмане, коју бисмо

за тренутак могли назвати самообманом патриотском.

Не дајући себи рачуна о својим побудама, они држе

да су бољи родољуби од других кад хвале све што

је српско, немачко, и тако даље, ако су сами Срби,

Немци — и тако даље. Између њихова држања и

патриотизма, међутим, нема никакве везе. Што њих

креће, то није патриотизам, но шовиназам; а то је

нешто сасвим друго; нема, шта више, ствари већма

супротних но што су патриотизам и шовинизам. Па-

триотизам је увек скопчан са жртвама, а шовини-

зам увек годи сујети: по том ћете их вазда моћи

тачно разликовати. Кад људи хвале неко књижевно

дело с тога што је оно у њиховој земљи писано,

тачније с тога што су они пишчеви земљаци, и само

с тога, јасно је да они то чине зато што то годи њи-

ховој сујети; то је шовинизам. Патриотизам напро-

тив тражи да човек има одважности да оно што је

добро похвали и кад је туђе, а оно што не ваља,

и кад је своје, кад год то захтева опште добро,

прогласи као рђаво, па ма зато навукао на себе

тренутно нерасположење људи, или и нешто јаче_;

разлика горе повучена потврђује се и овде. Људи,

дакле, који мисле да би строга искреност наудила
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нашој младој књижевности, жртва су не патриотске,

но шовинистичке самообмане. Слободан књижевни

укус и патриотизам нису ни у колико у опреци један

с другим, као што доказује пример оног немачког

војника, кога су под бедемима париским нашли

мртва, с једним примерком Мисеових песама у ње-

говој пруској блузи.

III.

Но вршећи своју дужност књижевних тумача

и регулатора, књижевни су листови дали само прву

половину помоћи која је нашој књижевности по-

требна. Како се свако васпитање врши на два на-

чина, саветима и примером, с критиком, која даје

савете, али не даје примера, само је пола посла

свршено. Да би помоћ била потпуна, потребно је

пружити и обрасце, који би могли дати и ону другу

половину васпитања.

Докажимо најпре да ти обрасци помажу. За-

тим потражимо где се ти обрасци могу наћи, и како

се за тај посао могу употребити књижевни листови.

Познато је оно раширено мишљење по којем

је само у науци могуће користити се ранијим теко-

винама, а у књижевности и уметности немогуће.

Они, вели се, који дођу после Њутона, могу се ко-

ристити његовим проналасцима, и на стеченом зем-

љишту даље зидати; они, међутим, који дођу после

Омира или Софокла, не могу се послужити њихо-

вим искуством, нити на њихове новине, усаврша-

вања, и лепоте, надовезивати своје. Међутим, од

тога тако раширенога мишљења ништа није погреш-

није. Пре свега, већ из тога што књижевност и умет-
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ност напредују — упоредите, као један пример, да-

нашњу енглеску књижевност с енглеском књижев-

ношћу пре једанаестога века — могло би се извести

да се познија доба користе тековинама ранијих.

Али за овај закључак има и ширих основа. У свима

стварима које постоје и које по својој природи могу

да се развијају, а немају разлога да пропадну, и

дотле док не пропадну, у свима тим стварима —

крупним и ситним, вишим и нижим, природе био-

лошке или психолошке, психолошке или друштвене-

— напредак се увек врши наслеђивањем стечених

особина; шта више, без наследности сваки би ор-

гански напредак био напросто немогућан. Тај оп-

шти закон мора вредети и за развиће књижевности

и уметности. И оне, по том закону, могу доиста

напредовати само тако ако своје раније тековине

могу предати у наслеђе; и обратно, тиме што на-

предују доказују да тековине својих ранијих фаза

могу завештати потоњим. И у књижевности и умет-

ности свако даље стварање мора зависити од дотле

створенога. Како је свако напредовање низ, сваки

нови члан низа мора доћи после претходнога, и

наслонити се непосредно на њега. Он је додатак

осталима; и, ако је у толико одмакао унапред, то

је баш стога што је остале имао за собом. Свако

усавршење претпоставља низ творевина других рад-

ника. Без Бетовена, је ли могло бити Вагнера? без

Моцарта, Бетовена? без Хајдна, Моцарта? „Прет-

поставимо, вели Вајсман, да се на острвима Самоа

родило дете с јединственим и изванредним даром

Моцартовим. Шта би оно могло учинити? У нај-

бољем случају оно би могло проширити скалу од
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три или четири тона на седам, и саставити неко-

лико сложенијих мелодија; али компоновати сим-

фоније било би му исто тако немогуће као Архи-

меду измислити неку динамо-електричну машину“.

Да се састави симфонија или динамо-електрична

машина, треба да је пре тога била урађена стотина

ствари, да је сва потребна грађа била спремна, да

је руководно начело било познато, да је донекле

био пронађен и облик који ће се разгранати у сло-

окени склоп симфоније или машине о којима је реч.

Из тога излази да ће нека творевина, под иначе

истим околностима, бити у толико савршенија у

колико је богатији и савршенији принос средине у

којој је дело постало, принос ранијих и савремених

стечевина. Тако је у науци, тако је и у књижев-

ности и уметности: између њих у том погледу

нема никакве разлике. У књижевности, на пример,

Доде свога Набоба, који је исто тако сложен и

разгранат као Моцартова или Бетовенова сим-

фонија или каква модерна машина, такође не би

могао написати да је рођен и да је остао, од-

војен од друге културе, на острвима Самоа, — тај

исти Доде који је Набоба у другој средини напа-

сао. Да Набоб постане, требало је да су пре њега

постојали романи Гонкура, Дикенса, Балзака, и други

пре њих. Другим речима, Доде није могао свој ро-

ман написати да није имао обрасце пред собом.

Обрасци, дакле, помажу и васпитавају; и тако, и у

књижевности и уметности, као и у науци, они који

доцније дођу могу да се користе ранијим текови-

нама и, као што смо рекли, на туђе лепоте да на-

довезују своје.
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Ако пређемо са појава историјских напојединца,

видећемо да се и ту потврђује зависност нечијих:

дела од образаца. Из психологије стварања је по-

знато да је свака производња у основи препроиз-

водња; да је свако стварање само више мање нова

комбинација представа и појмова који су раније у

духу постојали, и ван којих ни најпростију слику

или ствар не би било могуће замислити: познат је

пример оног источњачког краља који није никако

могао да замисли чврсту воду, то јест лед, и ако

је знао и шта је чврст и шта је вода — само зато

што у његовом личном искуству таква комбинација

представа није постојала. Отуда од обима искуства,

од количине и каквоће представа и појмова у не-

чијем духу, мора зависити, под иначе једнаким усло-

вима, и богатство и савршенство његових умотво-

рина. У нашем случају то значи: од два песника

с једнаким даром, онај ће стварати савршенија дела

чије образовање буде потпуније и знање богатије.

Како је с друге стране познато да нико све своје

знање не може сам открити, но да за њега вели-

ким делом дугује другима, појамно је да ће песник

који на туђим најсавршенијим обрасцима буде нау-

чио фактуру стиха, нове ритме, нове хармоније,

нове умешности у руковању њиме, да ће такав пес-

ник, под иначе истим условима, постићи лепше

ефекте од онога који је, са оскуднијег образовања,

упућен на примитивније стиховне облике. Исто ће

тако и приповедач моћи дати у толико савршенију

приповетку у колико је имао више прилике да

позна постигнута усавршења у приповедачкој тех-

ници, новије приповедачке ефекте, нове, шире, бо-
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гатије теме, тачније и дубље опаске о човеку, но-

вије и занимљивије психолошке мотиве, новије за-

плете и драматичније комбинације, савршеније фи-

лозофске погледе на човека, живот, и свет, и тако

даље. Све те ствари, и још многе друге, остају не-

познате приповедачу необразованом, и јасно је да

ће његови радови бити у толико нижи; то јест

много нижи. Код наших писаца су, тако, разлике

између оних који познају савршеније обрасце и

оних који их не познају, нарочито јасне. Онога који

је читао познаћете одмах међу осталима. Поварету,1

на пример — зашто то не би могло бити овде по-

менуто ? — са њеном благом иронијом, са њеним

индулгентним песимизмом, могао је написати само

човек са јачом књижевном културом. С истим при-

родним даром, без те културе, Поварета не би

могла бити написана. Потврђује се, дакле, и на при-

меру појединца, да обрасци, који ту културу дају,

утичу на савршеније стварање, и да су обрасци

потребни.

Ако загледамо и с других страна у психолошки

механизам стварања, добићемо нове и друге потврде

за утицај образаца. Обрасци не помажу стварању

само тиме што обогате машту и, уопште, наоружају

писца или уметника спремом и грађом потребном

за њихов посао. Обрасци помажу још и непосредно

творењу, то јест васпитавају и саме активне и

творачке способности. Тако је, на пример, запажено

да дете уведено међу другу децу која су почела

да иду, брже научи ићи но дете које није имало

1 Приповетка Сима Матавуља, која је изишла у првом

броју Српског Књижевног Гласника, заједно са овим огледом.
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пред собом пример друге деде. Тако човек научи

писати на страном језику китајући га. Тако човек

научи говорити матерњи језик слушајући га. И тако

даље. Најзад, обрасци могу још и да покрену, да

изазову творачки продес, не само да га, кад је ту,

помогну; — могу да даду онај подстрек који је

за свако извршење потребан, и који једино и чини

разлику између само пријемне и творачке маште;

они могу да потпомогну онај тајанствени прелаз од

трпне спремности ка радном стварању. „Примери

повлаче за собом“. Питање је, шта више, да ли

највећи део инспирације не долази од временом на-

гомиланог утицаја образаца. Остављајући то на

страну, ја ћу, као горе, без даљег разлагања, само

подсетити на неколике примере који то потврђују.

Тако човек у туђој земљи боље говори језик те

земље но у својој отаџбини, и боље са странцем

но са својим земљаком. Тако сви тркачи знају од

колике су им помоћи при тркама „предводници".

Тако сваки играч, на пример на биљару, зна да

боље игра с добрим играчем но с рђавим. Тако сваки

који пише или беседи зна колико је покренут на са-

мостално стварање, и колико сам боље ствара, не-

посредно по читању доброг писца или беседника,

или чак и себе самог. Тако је најзад, познато да

су сви песници, и највећи и најоригиналнији, били

у једно доба свога живота кренути на стварање

примером других, њима омиљених песника. У свима

тим случајевима, међутим, онај који радњу ради

није у даном тренутку стекао неку нову спрему и

неке нове способности; пошто је нестало утицаја,

он је опет исти који је био и пре тога; једино тај
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утицај примера или образаца учинио је те су се ње-

гове способности за један степен појачале, и ње-

гово самоникло стварање покренуло. „Довољно је,

вели арапска пословица, да смоква види пуну смокву,

па да се родом оспе“.

Васпитни је утицај образаца, дакле, неоспоран;

они дају образовање и спрему, они богате машту,

они помажу способности, они могу да даду и под-

стрек стварању. „Зар пример није ништа ? питао се

Берк. Пример је све, — школа човечанства, и људи

се неће научити ни у којој другој". Ту истину о

утицају примера и образаца врло је потребно утвр-

дити. Раширено мишљење о богоданости генија,

о његовој свемоћности, о његовој независности од

студија, смета између осталих узрока те и наши

писци не схватају сву важност студија за књижевно

стварање. Они тиме губе свога најбољега помагача.

За нашу ће књижевност бити велика добит кад јед-

ног дана наши писци нађу достојне обрасце и приђу

томе богатоме извору, из којега ће њихов дар црп-

сти нову снагу и њихова дела нове лепоте.

Остаје да се види где се ти обрасци могу наћи,

и какве дужности у том погледу имају књижевни

листови.

IV.

У другим, већим књижевностима, обрасци о

којима је реч налазе се данас, и скоро за све ствари,

у самим тим књижевностима. Писци имају у својој

властитој књижевности, у својим претходницима и

савременицима, обрасце који су им потребни за

њихово, потпупо васпитање. Некад ни у тим књи-
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жевностима није увек било тако. Много пута су и

оне ишле у школу код других, у даном тренутку

савршенијих; а других пута су вековима морале

радити док након учестаних покушаја нису по-

стигле своје данашње савршенство. Али данас, оне

су тако богате да скоро ни за какву књижевну

врсту или потребу не морају тражити туђу помоћ и

туђе обрасде.

У оскуднијим и мање савршеним књижевно-

стима као што је наша, ствари стоје друкчије. Нема

сумње, и оне имају образаца да пруже својим мла-

дим писцима; и на пример код нас, Његош и Ла-

заревић, да само двојицу поменем, угледи су и здрави

и високи, равни највишима, и нема разлога по ко-

јем наши млади песници и приповедачи не би могли

да се од њих уче најдубљој и најделикатнијој пое-

зији. Али је и то несумњиво да наших добрих пи-

саца, и ако има доста, нема довољно. Осим тога,

опсег њихове инспирације такође је мален. Затим,

баш и у свом опсегу, они ретко могу да се равнају

са највећима њихова рода. Најзад, читаве књижевне

гране, велике, високе, немају у нас достојних пред-

ставника, или их немају уопште никаквих. Кад по-

ред нас не би било већих књижевности, кад би

остале књижевности стајале на истој висини с на-

шом, јасно је шта би нам остало чинити. Наша би

књижевност имала да се развија на исти начин на

који су се развијале и поменуте велике књижев-

ности; постепено, временом, она би исправљала своје

мане, допуњивала своје празнине, стицала нове вр-

лине, користећи се својим ранијим, постепеним те-

ковинама. Али наша књижевност није усамљена у

ПОПОВИЋ, ОГЛЕДИ 6
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свету, и не стоји на истој висини с осталима. Као

и с другим својим културним тековинама, тако су

већи народи измакли од нас и својом књижевношћу.

И као у другим културним гранама, они су и у

књижевности досад створили, и стварају непрекидно

нове потребе и нове обрасце који, било нам то по

вољи или не било, сада постоје, и за којима се,

хтео то ко или не хтео, данас по сили прилика мора

ићи, онако исто као што се то чини и у свима дру-

гим областима.

Но свако морање није зло. Баш кад нам се по

сили прилика ти обрасци не би наметали, наша би

очигледна корист била тражити их и послужити се

њима. И сувише је јасно да бисмо ми били врло

рђави економи кад бисмо, не хотећи се користити

оним што су други пре нас урадили, хтели сами на

својим ногама да пређемо цео пут, да сами прођемо

кроза све покушаје и лутања, да цело развиће, јед-

ном довршено, отпочнемо наново. Колики би то био

губитак снаге, и колико задоцњење! Кад обрасци

постоје готови, када, тако рећи, имамо само руку

да пружимо, па да их имамо, онда треба пружити

руку, и имати их.

Ти обрасци су — излишно је после свега овога

помињати — у великим страним књижевностима. На

њима нам се ваља васпитавати. Треба прво учити

стране језике; и та се потреба неће никад моћи до-

вољно нагласити. Данашњи српски писац који не

зна бар један стран језик остаће увек без извесних

врло високих, и формалних и мислених особина; —

ван ако нема генија, — пошто је једно од својстава

генија да брже, и са мањег броја примера, научи
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оно што му треба. Затим треба преводама прено-

сити све оно што стране књижевности имају а ми

немамо, а потребно нам је. Преводи се могу сма-

трати као права Божја благодат. Треба се само до-

мислити овој тако важној и тако срећној чињениди,

да је у великом броју случајева довољно имати пре-

водиоца, па имати писца; да, благодарећи прево-

диоцу, страни писци пишу за нас, и да сваким до-

брим делом (јер ми можемо да бирамо) богате нашу

књижевност. Ваља се сетити да и највеће и најори-

гиналније књижевности позајмљују једна од друге,

— оне које би, видели смо, могле бити и саме себи

довољне. Кад Гаван позајмљује, шта остаје Лазару?

Само несређеност младих књижевности, одсуство

свесно и раније избраног правца, непознавање сво-

јих правих потреба, објашњавају ту околност, да

младе књижевности не извлаче сву корист коју би

иначе могле извући од страних, старијих књижев-

ности. Кад би неко методично и с научном потпу-

ношћу проучио наше данашње књижевне прилике

и потребе, он би, сумње нема, морао доћи до тога

закључка, да је за нас засада једна, од најпречих

потреба позајмити из страних књижевности оно што

је нашој најпотребније. Наши претходници и савре-

меници о којима је горе била реч, у страној су

књижевности. Страна књижевност је српској данас

најпотребнија; страна је књижевност оно што је да-

нас у српској књижевности најважније.

Ово ће, знам, бити многоме несимпатично; и

још највише ономе због кога то тако и мора да

буде. Помислиће се да ће те позајмице ићи на ра-

чун самосталне производње. Такав закључак би,

6*
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међутим, био сасвим неоправдан. Ипак, да би се

избегао сваки неспоразум, и зато што туђа миш-

љења, ни кад су предрасуде, не треба омаловажа-

вати, нека је овде поменуто, и наглашено, и на-

глашено тако као да није само у једној речениди

казано, но као да је на то потрошен читав један

и нарочит одељак, -— нека је наглашено да се само>

по себи разуме да део самосталнога произвођења

не сме страним нозајмицама бити окрњен ни у ком

погледу. Штогод се ради, ради се и треба да се

ради само зато да се однегује самостална произ-

водња, књижевност и уметност на „националној

основи". Само она броји. Само је она „биљка с ко-

реном у земљи“, која може цветати и уродити пло-

дом; све остало је голо подражавање, подражавање

без унутрашње потребе и прераде, то јест неистина,

туђе осећање без унутрашњег одјека — дрвено звоно,

мртва маска, таште брбљање. Нико неће помислити

да помаже такво подражавање. Напротив, угледање

за које се овде траже обрасци, то је оно плодно

угледање које је дало све велике и оригиналне умет-

нике, и ону изванредну цваст Обнове, да наведем

само један пример из историје.

С тога се не треба бојати да те позајмице о

којима је горе реч могу бити штетне по националну

производњу. За оригиналне духове, за духове који

имају сами нешто своје да кажу, неће никад бити

опасности да ће их туђи обрасци начинити туђи-

нима. Онај који је оригиналан, у њему ће се „раса“

увек показати, баш зато што он ствара из власти-

тога фонда; и такав ће уметник бити увек национа-
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.лан. А где нема оригиналности, ту нема уопште ни-

чега, ни с обрасцима, ни без образаца.

Позајмице се, дакле, траже у корист, а не на

штету самосталног произвођења. Оне имају да дођу

поред овог, а не место њега. Шта више, чак и најсла-

бије покушаје домаћих писаца не би било погрешно

у извесном смислу сматрати као корисне. Они су не

само она прва вежбања која у сваком занату спремају

будућег вештака, но су и потребна основа, необи-

лазни први слојеви велике пирамиде, која у својим

вишим спратовима, и најзад на свом врху, носи нај-

више представнике, и која се диже у толико више

у колико јој је основа шира. Познати Стеријин епи-

грам, да „и књижевне ливаде потребују ђубрета“,

крије у себи много дубљи смисао но што се обично

претпоставља у том епиграму, који изгледа само

сатиричан.

Нико, дакле, не помишља да самосталну про-

изводњу ограничава. Али уз самосталну производњу

треба да дођу и позајмице, обрасци, и то је оно

што се, као што смо видели,, мора засад тражити у

страним књижевностима. Ништа више, али и ни-

шта мање.

Што се тиче питања, које су у том погледу

дужности књижевних листова, одговор се сам собом

намеће. Они не само да треба, свим силама којим

располажу, да указују на вредност страних књижев-

ности, да подстичу преводну књижевност, да утичу

на избор дела која се преводе, да мотре на верност

оамих превода, да расправљају питања из вештине

превођења; него је јасно да је њихова дужност да

и сами буду расадници, стручном руком подигнути,
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пробрано и што богатије снабдевени расадниди узо-

ритих дела светске књижевности. Ово није никаква

нова ствар. Наши књижевни листови су од увек, и

до данас, у сваком броју пуни превода. Али ти пре-

води су били најчешће само невешти или лоши пре-

почеди својих изворника, и нису доношени с планом

и свесно циља коме имају да послуже; аг/2ојетре-

бало. Они су најчешће доношени без нарочитог ме-

рила, без раније утврђенога начела, без укуса, идући

само за модом, осим тога често без убеђења, више

зато што је поред најширега гостопримства према

оригиналним радовима требало често попуњивати

празнине. Ти преводи су готово свакад, међу оста-

лим радовима, као деца друге мајке, играли улогу

Пепељуге. Најслабији оригинални радови, и ако су

с гледишта уметничке вредности (не као поку-

шаји) често очигледно били на штету и листа и

писца, претпостављани су најодличнијим радовима

из светске књижевности; и читаоци су само изу-

зетно могли „Пепељугу" познати у њеној правој

вредности, видети је у њеним хаљинама „од саме

свиле, од чистога сребра, и сувога злата“, као

што се каже у народној причи. Потребно је, дакле,

да књижевни листови преводима, према користи

која се од њих очекује, даду једном место које им

припада. Потребно је, затим, и нарочито, да се ти

преводи почну доносити, не више без плана и циља,

по мерилима непровереним, нетачним, снобовским,

хипермодерним, но с планом и јасним циљем, по

утврђеном начелу, и са свешћу о правим потребама

нашега света и наше књижевности. Само се по себи

разуме да при том треба преносити не само тако звану
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„забавну“ књижевност, романе и приповетке, но исто

тако, и још више, и она друга висока дела која

књижевност чине великом ризницом вековне мудро-

сти, „вечитом књигом о човеку/ дела моралиста,

есејиста, песника филозофа и филозофа песника, —

„златне урне напуњене маном, вимена обила мле-

ком живота?“ Не само прва, но и ова последња иду

у ред образаца о којима је горе била реч, и без

ових се ни прва не би могла замислити.

Наравно, тај избор није лако учиниги; и из-

међу осталих, може се претпоставити да је и то

један разлог са којега се без плана преводи. Мно-

жина књига из које треба неке одабрати, непре-

гледна је, и сваким даном све већа. Рачуна се да

годишње угледа света око сто хиљада дела. Томе

што једна година произведе треба додати оно

што су произвеле друге године, друге десетине го-

дина, толики векови. Само индијска машта може

замислити број већ објављених дела и плиму оних

која данас излазе. Ко сме одговорити на толико

пута постављано питање: које су најбоље књиге,

најлепше и најкорисније ? Али ствар није тако не-

могућна као што на први поглед изгледа. Векови,

која су избацили ту непрегледну множину књига,

гредом су их и одабирали. Затим се све тачније

утврђују начела по којима ти избори треба да се

чине. Најзад, како су људи већ поодавно разумели

да је из тога потопа од књига потребно спасти оно

што је најбоље, они одавно — Французи још од

почетка деветнаестога века, Енглези још од осам-

наестога, а данас и у Немачкој, и у Италији, и на

другим местима, и све чешће — састављају спискове
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таквих пробраних књига. Ти спискови су још непот-

пуни, у исто време оптерећени излишним стварима,

и састављени често од непозваних људи, сумњива

укуса и знања; али су такви сви почеци, а за паж-

љивог посматрача дан можда није далеко кад ће

они бити састављени доста поуздано; већ данас по-

звани познају један добар део ствари које ће у њих

несумњиво ући. Овде није могуће дубље улазити у

ово крупно питање о најбољим књигама. Овде је

довољно утврдити да се многе од њих већ и данас

могу доста тачно одредити, и да само те књиге

треба публици давати. Као што смо раније рекли, те

боље књиге једине чине књижевност; у мало пре по-

менутом мору књига, непрегледна је маса рђавих. Нај-

богатија је књижница она која има само добре књиге.

За Спинозу веле да је имао свега сто шездесет књига,

али пробраних, „које су замењивале хиљаде." Тако

је и Емерсон, посматрајући једном 1 предуге редове

књига у бостонском Атенеју, узвикнуо: „Па оно што

је овде најбоље, ја то имам код своје куће“! То је

одиста тако. Међутим публика има права на то нај-

боље, и као Емерсон, она то најбоље може и имати.

Књижевни би листови могли поћи још један

корак даље. Мисао коју ћу сад рећи сасвим је је-

ретичка, и ја је казујем с бојажњу, и само са сва-

коврсним оградама. Тачност њена, у осталом, моћи

ће бити огледана само у практици. Али није неве-

роватно да књижевни листови у том одабирању

могу поћи још даље. Као што се између писаца могу

изабрати бољи — и између тих бољих најбољи; и

као што се између њихових дела могу између бољих

изабрати најбоља; тако је можда допуштено и из
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најбољих дела најбољих писаца изабрати само оно

што је најбоље. У највећим, у најчувенијим делима

поједини су делови често мање добри од осталих,

или уопште нису добри. Других пута је можда све

подједнако добро, али није све подједнако важно,

и поједине чести тако јасно и тако потпуно дају

свод целокупнога дела, да остатак, строго узевши,

само понавља оно што је у њима било речено.

Зашто у таквим случајевима дати свему подједнаку

важност, и натеривати читаоца да у свој опширно-

сти чита и оно што би могао изоставити, или што

би, без праве штете, било довољно прочитати у из-

воду, у краткој анализи? Зашто се не би издвојило

само оно што је најбоље, а оно остало заменило по-

менутим анализама, или просто изоставило ? Из нај-

лепших и најдубљих књига могао би се такав избор

учинити. Хајнеове су Песме једна од ретких књига

по своме стално одржаном савршенству: из њих

би се могао учинити избор. Паскалове Мисли иду

у највиша и најједрија дела књижевне историје; и

из њих би се могао учинити избор при којем се

ништа битно не би изгубило. Из Илиаде, или из

Божанствене Комедије, могао би се учинити избор;

највећа дела могла би достојно бити представљена

пробраним местима (везаним, по потреби, међу со-

бом, поменутим анализама). Све, и оно што је већ

једро и збијено казано, може се увек још једрије

и збијеније казати. У једној Рикертовој песми прича

се како је неки персијски краљ, велики пријатељ

књига, носио са собом све своје књиге натоварене

на сто камила. Кад му се досадило да толике књиге

носи са собом, сто мудрих људи његове земље на-
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чинише кратке изводе из свих тих књига, тако да

их је сад све могла носити једна једина мазга. Кад

се краљу после извесног времена и то учинило много,

мудради му из свих тих извода начинише нов један

извод, који сад није био већи од обичне књиге.

Тако је краљ дуже времена био задовољан. Најзад

му се учини незгодно и ту једну књигу носити са

собом. Мудраци се онда састадоше још последњи

пут, и из те једне књиге изведоше њен духовни

збир, једну језгровиту и благородну изреку, коју

краљ, за добро свог народа, уреза у својупамети

своје срце.

Смисао ове басне јасан је... Зашто књижевни

листови, којима то и по мањем обиму њихову нај-

боље приличи, не би покушали да за своје читаоце

учине то што персијски мудраци учинише за свога

краља ?

Али, као што рекох, ово је можда сувише

смела мисао, и пре него што би је човек могао бра-

нити, требало би прво да је у практици огледа.

Нека тако и буде.

V.

То би били задаци часописа у нас, и начела

по којим би ове последње, по мишљењу уредни-

ковом, требало уређивати. Питање о дужностима

наших књижевних часописа свело се, у главном, на

питање, каква је помоћ нашој књижевности потребна..

И на то је питање у горњим редовима одговорено.

Али горе нису додирнуте дужности публике,

које такође постоје, и помоћ, коју је она такође

дужна дати књижевности. Ниједан уредник не може
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остварити своје намере без помоћи читалада; без

њихове помоћи, многе ће његове намере — и нај-

боље, и по себи лако остварљиве — остати само

намере. Публика која себе поштује дугује своме

образу да помогне културна предузећа свога на-

рода. Сваки културан човек зна да материалне по-

требе нису једине потребе, и да ништа тако не

ставља човека у нижи ред као кад је „филишћа-

нин“, то јест „човек који нема духовних потреба“.

Ни најбоља кухина, ни најлепши намештај у вашој

кући, ни најлепше одело на вама, не дају вам права

на туђе поштовање; и нећете га никад ни добити

од човека од праве вредности. Ако би млада, мање

културна публика друкчије мислила, њој треба ка-

зати да она мисли погрешно, и тражити од ње да

верује онима који те ствари знају боље од ње.

Закон је да публика у толико више помаже кул-

турна предузећа у колико је сама културнија, и у

толико мање у колико је сама мање културна; о

томе-ће се сваки лако уверити кад погледа часком

на запад и на исток од нас. Публика, дакле, која

хоће да заслужи уважење и полаже право на име

културне публике, мора примити на себе и дужно-

сти које с тим правом иду заједно.

Оно, међутим, што се од ње у овом случају

тражи, то је — у сразмери са оним што људи из-

дају на излишне, па чак и на штетне ствари —-

тако мало да она то може дати без велике теш-

коће. Тражи се зааста незнатан новчани прилог.

Ко ни то нема, од њега се ни то не тражи. Често

се, доиста, не тражи да човек тај сразмерно незнатни

прилог да из свога властитог џепа. Шта више, онај
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који га покупи од неколико других урадио је више

но онај који га је дао из свога властитог џепа. Ово

је сасвим озбиљно речено. Скупљачи можда ни сами

не знају колика је њихова вредност и који је њи-

хов ранг у књижевној држави. Добар скупљач, и

као уман човек и као пријатељ свога народа, стоји

знатно изнад слабог књижевника —- чију улогу

играју тако многи и о коју се тако неразумно оти-

мају. Пропагатор неке добре ствари најближи је

оном који је ту добру ствар урадио.

Ако се неком учини да се ове последше, су-

више практичне напомене нескладно везују за на-

челну расправу у овом огледу, он нека то не при-

пише у грех писцу овихредова; у другим земљама,

уредници су ово писали у осамнаестом веку. Ми смо,

у осталом, и са овим последњим напоменама остали

у теми овога огледа. Излажући која је помоћ нашој

књижевности потребна, ми смо морали рећи део

који пада на публику, рећи јој колико остварење

циља зависи од ње, и подсетити је на ону познату

ствар да, великим делом, читаоци уређују листове

које читају.
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Краљевић Марко по други пуШ. међу Србима; Данга;

Вођа. Од Радоја М. Домановнћа, 1901.

Ове три приче Г. Домановића иду у врло добре

ствари објављене у нас у последње време. Оне су

малене ствари, и у малом су броју, и хвала коју за-

служују не може ни у ком случају бити равна хвали

на коју имају права замашнија дела, рађена с већим

напором уображења, на широј и дубљој подлози;.

и то читалац не треба да сметне с ума читајући ову

опширну анализу. Али у свом роду оне су врло

добре ствари. Прва, Краљевић Марко по други пут

међу Србима, слабија је од остале две (и акојеод

обеју знатно боље примљена од шире публике); али.

Дакга и Вођа могу се без много натезања поредити

с најбољим стварима тога рода и обима. И ово „без

натезања“ додајем, чини ми се, само због тога да

хвала не би данашњем српском читаоцу изгледала

претерана. У нас људи још не умеју самостално да

цене, и не знају упоредну вредност неких наших и

неких страних дела. Приповетка коју јена немачки

превео ко зна какав некомпетентни преводилац, или

чланак који је у страном часопису објавила ко зна

каква осредња глава, добија у очима нашим, које још

„жмире," и не умеју да гледају, нарочиту, лажну ау-
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реолу. Онај који уме самостално да оцени шта је

добро и лепо, тај зна да ништа није лепо или рђаво

зато што је немачко, или српско, или енглеско, —

зато што је под њим потписано крупно или непознато

име, -— но је лепо или рђаво по својој унутраш-

њој вредности, слободној од спољних случајности.

Заслуга је Г. Домановића у толика већа што

су приче ове врсте, колико је мени познато, једна

новина у нашој књижевности. Ове његове приче

иду у врсту алегоричних и фантастичних сатирич-

них прича у роду Свифтовом, каквих у нас досад

није било. Са њима, дакле, наша књижевност до-

бија и нов књижевни облик. Критици је пријатно

то нарочито истаћи. Наша књижевност треба да се

развија не само у правцу обилатије производње и

већег савршенства у врстама које већ има; но јој

треба желети (као што сам већ једном поменуо, го-

ворећи о Г. Ћоровићу) да постепено стече и друге

књижевне врсте које у нас досад још нису него-

ване, а које понекад чине знатан или занимљив део

страних књижевности. Све те врсте органски допу-

њују и заокругљују суму књижевног стварања јед-

ног народа. И као што смо се обрадовали Мислима

Г. Божидара Кнежевића којима је та књижевна врста

уведена у нашу књижевност, тако нам је данасза-

довољство констатовати појаву ових прича Г. До-

мановићевих; оба пута независно од унутрашње

вредности поменутих радова. Што су обе ове за нас

нове врсте одмах од прве испале и добре, те први

покушаји могу одмах да се забележе као успеси, то

је, разуме се, нова добит.

Занимљиво је поменути још и то да Г. Дома-
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новић, како изгледа, није познавао раније обрасце

тога рода у страној књижевности, ни Свифта ни

Волтера, а још мање Лукиана, Раблеа, и Кеведа.

Ово би му се дабоме могло уписати и у погрешку,

јер је јасно да је он на тим обрасцима имао шта

да научи; али је с друге стране и нов доказ о томе

да Г. Домановић има за ову врсту књижевности пра-

вог и самониклог дара.

После овог укупног суда о вредности и ка-

рактеру прича, и њиховом положају у нашој књи-

жевности, пређимо на ближу анализу њихову. Г. До-

мановић је у последње време постао један од по-

знатих и омиљених наших приповедача. Ове су

његове приче, даље, по мишљењу многих, оно што

је он досад најоригиналније и најзанимљивије на-

писао. Најзад, књижевна врста којој оне припадају,

као што је сад констатовано, новина је за нашу

књижевност. Према томе, допуштено је задржати

се на њима мало дуже. Али место обичне оцене, у

којој би се само оценила њихова вредност и уз-

гредно дала њихова карактеристика, ја ћу покушати

да дам анализ]!, — систематичну књижевно кри-

тичку анализу пишчевог сатиричног дара и ових

његових алегоричних сатира, — по могућству стео-

ријским објашњењем онога што је у њима значајно

или занимљиво. Имајући да дамо оцену и каракте-

ристику прича, зашто их не бисмо дали у облику

који систематише опаске, и опаскама даје ширу и

поузданију теоријску подлогу? На тај начин поред

оцене прича, добићемо и као неку малу књижевно

теоријску студију, нешто збијену, али доста потпуну,

о сатири и алегоричној причи уопште. Облик ће се,
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с почетка, учинити можда мало необичан, нека врста

сувог списка уметничких особина, али у накнаду

за то добићемо више стварних обавештења. Међу-

тим, да не бисмо изгубили ни једно преимућство уо-

бичајених оцена, после анализе прегледаћемо приче

као засебне целине, и за тај преглед везаћемо мало

пре поменута теоријска објашњења. Анализа ће бити

ограничена на три приче о којима је данас реч, и

само узгред биће помена о СтрадиЈи, која у овом

листу излази једновремено с овим чланком, и на

коју ће читалац и нехотице помишљати. Страдија

је, међутим, оделита ствар.

Анализа сатириших алегориших прича при-

родно се дели на испитивање њихових сатиричних,

алегоричних, и приповедних особина; и ми ћемо их

тим редом и прегледати.

Које су особине и начини сатиричара, и какви

су они код Г. Домановића?

Као огромна већина књижевних ефеката, сати-

рични је ефект сложене природе, састављен из више

мање сродних, али засебних састојака, и јавља се

у више разних облика.

Први је, и најпростији у исто време, непо-

средно нападање, прекорним или жестоким речима,

које, карајући или ружећи, носе у себи сатиричну

жаоку; то су инвективе. Такве инвективе не иду у

чисту сатиру, која је по својим најчешћим особи-

нама више подсмех, и више хладна, и мање субјек-

тивна; док инвективе имају више узбуђен и субјек-
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тиван карактер, и често прелазе у друге књижевне

ефекте, одвојене од сатиричних. Али зато што снаж-

но служе првом циљу сатире, који је непријатељ-

ско нападање, оне се морају рачунати у сатирична

средства. Оне су, у осталом, врло честе код многих

одличних сатиричара, код Јувенала на пример, и код

Виктора Хига, и код многих других, ако су код

правих сатиричних природа, као код Свифта и Вол-

тера, врло ретке, или одсутне.

Други облик у коме се јавља сатира може се

назвати објективним. Ту сатиричар не казује своја

осећања; он људе или ствари које хоће да исмеје

износи пред нас објективно, без помоћи коментара,

трудећи се да што јаче истакне, и што конкретније

представи, оне њихове настране, смешне, глупе, не-

достојне особине рад којих држи да их треба исме-

јати. Ту се вештина сатиричарева састоји у томе да

пронађе особине које човека (или ствар) у неком

нарочитом правцу чине што смешнијим или руж-

нијим, и да пронађе околности под којима ће те

особине бити још смешније или ружније. Те су осо-

бине и околности познате из обичног живота, њих

сатиричару пружају сами људи и ствари; али није

увек лако сетити их се; још је мање лако умети

их насликати, истаћи, и тако комбиновати да даду

своју пуну меру ; и што сатиричар у томе послу буде

показао више оригиналности и буде потпунији, то ће

његове сатире бити савршенија уметничка дела.

То је онај општи начин који у целој књижевности и

уметности има најширу употребу, и који се састоји

у изналажењу тако званих значајних појединости.

Он је и овде, у сатири, најглавнији, битни;

7
ПОПОВИЋ, ОГЛЕДИ
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сви су остали мање важни, више формални и по-

моћни; и мало пре поменути први, и ови што иду,

добијају своје градиво најчешће од овога, и махом

представљају само нарочите начине на које се то

градиво употребљује. Овде није могуће ући у даља

разлагања; примери који ће доћи доцније, нарочито

кад буде реч о Данги, допуниће и објасниће ово

што је овде речено.

Горе су заједно поменуте смешне и ружне осо-

бине. Потребно је додати, објашњења ради, да је

смешно, као уметничка особина, одвојено од руж-

нога; смех, исмевање у блажем смислу речи, то јест

представљање људи у смешној (не у ружној) боји,

које иде на то да нас насмеје, одвојено је од па-

косног исмевања, које хоће да исмеје, у правом

смислу те речи, то јест да наружи, да понизи, да

увреди; исмевање највећим делом и није смешно.

Али уочене у својој суштини, обе ове особине имају

заједничку основу: слабости и пороке људске; —

и исту полазну тачку: наше злурадо или неприја-

тељско расположење према њима; и с тога се пре-

ливају једна у другу. Разлика између њих је само

разлика у степену: смех је управљен против сит-

нијих мана, или мана блаже уочених; исмевање је

наперено против крупнијих или мрскијих мана, или

мана оштрије, пакосније оцењених. Основа им остаје

иста: и смех и исмевање су по својој природи са-

тирични. Отуда је овде о њима заједно говорено,

и отуда се сатиричар често срета с хумористом, те

је њихова грађа великим делом заједничка.

Трећи је облик сатире иронија, један од нај-

чешћих и најмилијих правим сатиричарима; у Свифта
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је, на пример, један од главних у свима његовим

сатиричним делима.

Четврти начин је хтербола — претерано, хи-

перболично представљање ствари, које њихове рђаве

особине јаче истиче и чини, према прилиди, мрски-

јим или апсурднијим. Хипербола је честа у сатирич-

ним делима.

Пети начин нема још згодног имена, а није

му на први поглед лако дати ни јасну одредбу.

Облиди у којима се овај сатирични начин јавља пре-

ливају се често између себе, и преливају се непри-

метно и у друге сатиричне облике, тако да рето-

ричари нису могли да им ухвате битну одлику, но

су их погрешно распоредили у више врста, назвали

их десетином разних имена, подводећи већину под

иронију, са којом тај начин има само у толико везе

у колико је и он један увијен, обилазан начин са-

тиричног исмевања. Али у иронији човек казује

своје мишљење увијено тиме што говори обратно

ономе што мисли; док овде није никад тако. Овде

се сатирична примедба каже увијено на други начин

тиме што нам се неким обилазним, — али не само

обилазним, но и оштроумним начином нечије мане

„наговесте"; каже нам се на први поглед нешто

друго (с прескакањем једног члана у реду појмова),

а ми сами, с извесном потребном досетљивошћу,

изведемо неочекивани закључак. Код овог начина

потребно је често да и писац и читалац имају духа.

„Сугестија", „инсинуација“, српски можда „нагове-

штај“, била би још најзгоднија имена за тај начин.

Ја примере досад нисам наводио; али ће овде можда

бити потребно навести који. „Инсинуација" је, на

7*
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пример, овај одговор, који је неко дао на питање„

колико обично министри остају на влади: — „Ми-

нистри трају обично дотле док се не нађу гори да

ихзамене“, — где се под речју „гора“ духовито под-

разумева и неспособност ранијих министара. Тако

је инсинуација и овај пример из Твена. Твен прича

како је једном у Немачкој, разговарајући са неким

својим пријатељем о приснијим стварима, пао у ва-

тру, и почео гласније говорити. На то му његов

пријатељ нестрпљиво рече: „Говорите немачки; ови

Немци могу знати енглески“, — у којој је рече-

ници „наговештено", врло обилазно, и врло духо-

вито, Твеново рђаво знање и изговарање немачкога

језика, — пошто би по правилу требало да Немци

у толико боље разумеју човека што говори њихо-

вим језиком... По јачини сатиричног заједања, слу-

чајеви који спадају овамо могу бити веома раз-

лични; у овај ред иде и еуфемистички казан пре-

кор, и иду и најљући сарказми. Сарказам је, у оста-

лом, и сам скоро увек инсинуација. Из тога се

види да и тај пети начин има знатне сатиричне

вредности.

Под ових пет категорија могу се подвести сви

могући случајеви сатиричног нападања, сви облици

у којима се јавља сатирични ефект: — па било да

се јавља у већим целинама или у појединостима, у

измишљању мотива или у стилу; —и ма каква била

врста сатире, непосредна, посредна, инвектива, але-

горија, приповетка, комедија: — и ма какав био

темперамент сатиричарев.

Још треба додати да се ови разни облици на-

лазе у сатиричним делима најчешће измешани; че-
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сто, удружени на истом месту у исти мах, као једно-

времени састојци утиска. Даље, сатирични утисак

биће увек појачан примесом других добрих књи-

жевних особина, међу којима се овде нарочито истиче,

као сродна по својој природи са сатиричним особи-

нама, особина духовитости, заоштрен, епиграмати-

чан стил.

Као добар сатиричар, Г. Домановић се у овим

својим приповеткама служи свима поменутим начи-

нима, сем инвективе, за коју у овим приповеткама

нема примера; већ и зато што су то приповетке,

то јест састави у којима писац не излази сам лично

на среду. Но и иначе, судећи по пишчевом темпе-

раменту који се показује у овим приповеткама, не

изгледа да би инвектива била један од писцу свој-

ствених начина; као што ћемо мало час видети, рас-

положење Г. Домановића тешко да је кадгод гњевна

срџба, а то је расположење у коме, као што смо

поменули, писци падају у инвективу. Наш писац, уз-

гред буди речено, нема за инвективу, за непосредно,

тако да кажем чисто стилистичко нападање, ни до-

вољно израђен стил, ни стилистичко развијање, ни

потребан замах.

Заједљиве сугестије, инсинуације, у овим при-

поветкама нема често, нити је, кад је има, увек нај-

чистија. Као добар пример, међутим, могло би се

из Краљевића Марка навести оно место, где се

прича како се на лицитацији морао продати Мар-

ков Шарац, одело и оружје, и како је „оружје и

одело одмах откупила држава на вересију за Му-

зеј, а Шарца купило Трамвајско Друштво за готове

паре“, —- где су наведеним појединостима, као уз-
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гред, и као да се то није хтело казати, досетљиво

наговештене зле финанције наше државе и добре

финанције страног Трамвајског Друштва. Или, опет

у Краљевићу Марку, Божји одговор Марку (кад

овај, у прологу, моли Бога да га пусти на земљу,

да се нађе у невољи својим Србима, који га већ

пет стотина година зивкају у помоћ): — ■ „Е, Марко,

Марко, све ја знам; али кад би им се могло по-

моћи, ја бих им први помогао!" Ова блага реченица

је врло јака инсинуација; она у исто време пока-

зује како инсинуације могу бити разноврсне, и како

их је понекад тешко аналисати. Овде се инсинуа-

ција не крије више ни у речима; она је померена

још за један степен у назад: она је скривена у

личности (ако се тако може рећи о Богу) која је

каже. Ова проста и обична реченица, у Божјим

устима, — остајући тако блага и обична — казује

у ствари најгори случај безнадежног положаја у

који човек може запасти, и у коме му „ни Бог Са-

ваот не може више помоћи“.

Ироније има свуда доста, нарочито у Вођи, и

неке примере ћемо на свом месту истаћи.

Хипербола није такође ретка у пишчевим са-

тирама. У овим трима причама, истина, нема је много.

Али у неким другим његовим сатирама она је доста

честа: на пример у Страдији, нарочито у њеној

првој глави, где је била реч о сувише издашном

раздавању одличја, и још више, у другој једној

причици Г. Домановића, у Укидању страсти, у ко-

јој је, просто помоћу претеривања основнетеме, врло

јако исмејана једна од оних лудих политичких де-
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виза које у нас периодично ничу као политички

програми.

Али главна вештина Г. Домановића је у обла-

сти објективног начина. Он уме на људима да запази

особине које их чине смешним или одвратним, и,

као сваки добар писац у свом роду, уме те особине

живо да представи, и нарочито, да их развијањем,

измишљањем све нових околности, осветли с више

страна и најјаче истакне. Та вештина развијања

првобитних замисли чини најефективнију половину

књижевног стварања. Како ћемо ми о том начину

говорити кад буде реч о Данги, и том приликом

примерима објаснити оно што је овде морало остати

нејасно или непотпуно, ја ћу све што бих поводом

овога имао још да кажем, оставити за ту прилику.

Овде, у вези с досадашњим напоменама о са-

тиричним особинама ових прича, имају да се за-

бележе још ове три особине Г. Домановића као

сатиричара.

Прво, његове су сатире, по својим мотивима,

скоро све политичке природе. И Данга, и Вођа, и

Краљевић Марко, политичке су сатире. У Данги се

горко исмева један политички подал и искварен

народ; у Вођи неспособност његових вођа ; у Кра-

љевићу Марку прозаични, сићушни живот, без ви-

ших идеала, данашњега нараштаја. Слични су пред-

мети, да и те приче узгред поменемо, и у Стра■

дији, у Укидању страсти, и тако даље. О моралним

проблемима, проблемима човекова положаја и за-

датка, проблемима друштвеним, о проблемима вас-

питним, о религији, о науци (в. Раблеова Гарган-

Шуу и Свифтова Гуливерова пуШовања), и тако даље>
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— наш писац не говори, или говори тако ретко

и тако узгред, н тек о по неком од њих, да се могу

и не узети у обзир. У његовим досадашњим сати-

рама предмети су увек црпени из савремене по-

литике.

Друго, по свом темпераменту, Г. Домановпћ

је сатиричар који, у главном, у својим делима не

губи добро расположење. Хоћу да кажем да он у

својим сатирама не изгледа на пакостан, ни огор-

чен, ни мрачан. Изузимајући Вођу, који је мало су-

морнији, Г. Домановићеве сатире писане су тоном

готово више хумористичним но подругљивим. Са-

тира и подсмех су наравно ту, и врло често врло

јаки; али се они постижу скоро увек инвенцијом,

„објективним“ појединостима, интенсивношћу обраде

и ефекта; а тон остаје и у најјачим сатирама скоро

добродушан, скоро хумористичан. Ни у Данги, која

је по јачини и по дубини вређања само један про-

дужен сарказам, тон пишчев не показује нигде

огорчена или пакосна човека, не показује у нишче-

вом расположењу оно огорчење, ону јеткост, који

сатиру понекад чине плаховитијом, отровнијом, али

се често измећу у реторику, или покаткад одају не-

симпатичну нарав сатиричареву.

Најзадтребапоменутијош овутрећу особину, која

код сатиричара има своје нарочите важности: Г. До-

мановић у својим сатирама посматра ствари —- како

се, наравно, мени чини — с правилне тачке гледи-

шта. Сатиричари, који су најчешће људи од тем-

перамента, страсни, те и пристрасни, немају увек

право на својој страни. Често, и не само у ситним,

но и у крупним стварима, понекипут у целокупном
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гледању на ствари, људе, и догађаје, они се греше

о правду и истину; Аристофан, и Свифт, на при-

мер, најчувенији од свију. „Ја пишем само зато да

једим друге“, вели Свифт у једном свом писму.

Г. Домановић не иде у тај ред. Правилно ценећи

ствари, непристрасно и искрено, понекад са дуби-

ном осећања која неке његове сатире чини изливима

правог, увређеног родољубља, он је досад вазда био

на праведној страни; у жалосним данима које већ

неколике године преживљују они непознати крајеви

у којима се његове приче дешавају, он је досад

увек био на страни потиштених или увређених, и

увек против обести, неваљалства и подлости Кме-

това и Пандура, Клеарда и Леара. Поштену човеку,

у тим крупним, јасним случајевима, није наравно

тешко погодити на којој страни треба да је (и ако

понекад треба и за то имати одважности); али по

свему изгледа да је Г. Домановић и у тежим слу-

чајевима, и у оним у којима из буди којег разлога

није било лако погодити прави пут, умео тај пут

да нађе; у Вођи, на пример, како веле, — и у Стра-

дији. Нас се овде, разуме се, политика не тиче;

још мање политичке личности; али срџба коју је,

како причају, Г. Домановић изазвао својим Вођом

и Страдијом и код једнога дела својих пријатеља,

показује да он уме бити непристрастан и кад се

тиче њих, његових пријатеља, дакле и њега самог.

Њему је то било у толико теже у колико је код

нас свет мање углађен и мање паметан. Од три на-

чина на који ће паметан човек примити сатиру, у

нас се не зна ни за један: у нас нико није никад

признао своју погрешку; у нас нико, погођен, није
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умео да се чини невешт; у нас је још најмање ко

умео да се и сам насмеје на добру досетку начи-

њену на његов рачун. Примера за такво понашање

има — на страни — доста. Како смо овде често по-

мињали Свифта, нека је наведен овај један пример

који је везан за његова Гуливера. Кад се Свифт

подсмехнуо ником мањем но принцу велском за ње-

гово повлађивање и торијевцима и виговцима у

исто време, и представио га да на једној нози носи

високу потпетицу (обележје торијеваца у Свифтовој

књизи), а на другој ниску (обележје виговаца), принц

велски Свифта није слао пред суд нити га је про-

стачки грдио, но се и сам смејао тој духовитој са-

тири. Сатира је, међутим, била исто толико зајед-

љива колико духовита: није се, доиста, могло кон-

кретнаје показати како је незгодно балансовати

између два противна система, и како мора изгле-

дати човек који тако балансује... (Истина је, наравно,

и то да је та погрешка била од оних на које се

човек кога исмевате може насмејати; у нас се чине

друкчије погрешке)... Али како му драго с тим, стоји,

како се мени чини, да је наш писац у својим сати-

рама био вазда на праведној страни. То, још једном,

није незнатна околност. Доктор Џонсон вели за

Свифта, „да му се мора признати да је за неко

време диктовао политичка мишљења енглескога на-

рода“. Г. Домановић је врло далеко од таквог ути-

цаја; али се из тог Свифтовог случаја види зашто

је за сатиричара важно да је на доброј страни.

То су сатиричарске особине Г. Домановића.

Остаје нам да видимо какав је у овим алегорич-
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ним причама Г. Домановић као алегоричар и као

приповедач.

Као алегоричар — Г. Домановић је имао да

задовољи ова два услова: да нађе згодну, лепу и

тачну, алегоричну фикцију; лепу, да би у њој мо-

гао јасно и живо оцртати личности и догађаје које

хоће да изложи смеху или порузи; тачну, да би па-

ралелизам између буквалног и преносног значења

својих прича могао одржати у свима појединостима,

а ове појединости одржати у међусобном складу. О

овоме ће опширније бити говора у посебној оцени

Вође. Овде ћу рећи да је та два посла врло тешко

урадити. Као што се простодушно, али тачно вели

у једном школском уџбенику: „Алегорија је врло

мучна врста композиције, која малом броју испада

за руком; нико не би требао да се огледа у њој

ако за њу не би имао нарочитог дара“. Г. Дома-

новић, по свему судећи, има тај нарочити дар. Као

што ћемо доцније видети, његове су алегоричне

фикције, и у целини и у појединостима, увек срећно

измишљене; а паралелизам између буквалног и пре-

носног значења у фикцијама, и међусобни склад њи-

хових појединости, он одржава врло логично.

Као приповедач, најзад, он показује у овим при-

чама: 1) Известан посматрачки дар, помоћу којега

је опазио нарочито иеке ситније смешне радње код

људи, неке њихове гесте и мимику, али — у овим

причама ■— без много оригиналности, и с тенден-

цијом да се зауставља на простачкима, претерујући

их, слично нашим простачким комичарима.1 — 2) Раз-

1 У Краљевићу Марку, на пример, овај опис поплаше-

нога човека: „Тресу му се руке од страха, те се пљуска вино
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вијање епизода, драматичније, опширније сликање

призора, није врло вешто ; има понекад нечега неу-

равњеног и неразвијеног у његовом начину причања;

као на згужваном, неразвијеном ћилиму, неке поје-

диности слике су ту, друге се не виде, од оних које

се виде недостају неки делови, тако да пуне и чисте

слике пред гледаочевим очима нема. — 3) Описи

сценерије су, као описи, сувише кратки, али имају

понекад живих појединости. — 4) Од осећајних осо-

бина преоблађују, разуме се, емоције сатире и ху-

мора; на једном или два места има патоса и снаге, —

5) Заплет, „интерес догађаја", занимљивост приче,

одржани су доста лепо у двема причама у којима

их је донекле могло бити, у Краљевићу Марку и у

Вођи\ и у једној и у другој очекујемо с интересом

шта ће даље бити и како ће се прича свршити. —

Овде се, разуме се, ове приповедачке особине на-

воде само узгред, ради потпуности анализе, уз

остале у овим причама; о чисто приповедачким осо-

бинама пишчевим имао би да даје коначну оцену

онај који би писао о његовим другим причама, у

којима је Г. Домановић чисто приповедач. Та би

оцена, у осталом, вероватно потврдила ову коју смо

овде добили.

Овим је завршена анализа елемената из којих

се састоји алегорична сатирична прича уопште и

приче Г. Домановића. Што се тиче вештине с којом

су поједини од тих елемената употребљени, она је

поменута досад само узгред, у два три маха; она ће

из оне чаше, пребледео, избечио очи, поглед му се укочио, усне

модре, упиње се да прогута пљувачку, те пружа вратом, и по-

жмурује."
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бити боље и згодније оцењена у прегледу прича као

засебних целина, и објашњена у теоријским разма-

трањима која смо уз приче обећали.

Приче ћемо прегледати редом којим иду и у

књизи, и који је, све у свему узевши, и ред којим

оне иду и по вредности.

*

Прва је и најмање добра Моаљевић Марко по

други пут међу Србима. Она је, међутим, имала

највише успеха. Шта више, може се већи да је ретко

кад нека ствар имала у нас тако брзо и толико

успеха. Краљевић Марко је читан у целом Српству,

више листова га је прештампало, штампан је одмах

у књизи, и био је неко време општи предмет књи-

жевних разговора. Дакга и Вођа, међутим, који су

од њега знатно бољи, остали су према њему скоро

неопажени.

Како велике успехе справља само широка пу-

блика, није чудо што је Краљевић Марко толико

успео, ни што су Данга и Вођа имали сразмерно

тако мало успеха. Треба поменути, макар и на су-

прот оном делу наших осећања која су демократска,

да широка публика није компетентна да сама цени

књижевна и уметничка дела. Дела која се њој са-

мој одмах допадну обично су без веће вредности.

Од тога правила не чини изузетак ни онај случај

кад изгледа да су јој се допала и дела од веће

вредности; у том случају треба испитати због којих

су јој се особина та дела свидела, и понекад ће се

наћи да те особине ради којих се дело публици до-

пада људи од укуса сматрају као слабости дела.
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Широка публика, кад уважава права висока књи-

жевна и уметничка дела, примила је само, у току

времена, мишљења компетентних критичара или сво-

јих бољих глава. Она их прима понекад искрено,

пошто је од компетентнијих судија наукила како

та дела треба осећати; но много чешће на веру.

Често оно што је највише у највећих писаца с давно

освештаним гласом, широка публика исто тако ра-

зуме данас као и првог дана; она се у тим посеб-

ним случајевима навикла да верује у вредност тих

писаца, и замишља да их разуме. Публика, међу-

тим, даје славу, пошто славе нема без великог броја.

Али је она даје само као стократни одјек туђега

гласа. У том, и само у том смислу је „глас народа

глас сина Божјега“.

То што вреди о тим најкрупнијим делима вреди

и о ситнијим. И ту публика боље особине теже за-

пази, и даје своје симпатије нижим, њој присту-

пачнијим.

У овом случају није тешко погодити зашто се

Краљевић Марко допао публици више но Цанга и

Вођа. — Краљевић Маркоје, прво, више хумористична

но сатирична прича, а шира публика ће хумори-

стичне приче увек претпостављати сатиричним. Пу-

блика воли јаке ефекте (мелодраматичне и сенти-

менталне) и заплете, или воли смех; за сатиру, која

је озбиљнија, хладнија, и мање забавна, она ретко

може имати већег интереса. Сатира, даље, претпо-

ставља да је читалац и сам мислио о стварима про-

тив којих се сатиричар буни, и да и сам осећа по-

требу да те ствари буду исмејане. У сатири ће по-

главито наћи задовољства онај који мисли и мрзи
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са сатиричарем заједно. Исто онако као што ће до-

сетка начињена на нечији рачун бити смешна за

све осим за онога на чији је рачун начињена и за

његове пријатеље,1 исто такоће и у сатири најмање

уживати онај који је у њој исмејан и његови јед-

номисленици; више но други, они који исмејанога

мрзе; а они који су према исмејаном равнодушни,

остаће равнодушнији и према сатири. То је наро-

чито тако кад се тиче политичке сатире; у политици

су људи подељени према својим интересима, а мало

их има који своје личне интересе умеју да доведу

у склад с општим интересом. Отуда се у мишљењу

о политичкој сатири људи могу лако разићи; о Вођи

и Страдији, на пример, могу донекле разно судити

људи с истим књижевним укусом.

Други разлог, који у исто време објашњава

велики успех Краљевића Марка, не само према Данги

и Вођи, но уопште — лежи у самом предмету приче,

који је за шири круг читалаца врло срећно изабран,

превасходно популаран, и по јунаку приче, и по

њеној основној замисли и појединостима које су се из

таквог предмета морале испрести. Нешто детињаста

машта широке публике имала је у чему да ужива

у доживљајима традиционалнога јунака међу њего-

вим данашњим потомцима, у бајци о васкрслом џину

и његовим сукобима с данашњим кепецима који,

после јуначкога двобоја, псгођени топузином, узи-

мају од лекара уверење „за тешку повреду, учи-

њену према увиђају тупим оружјем", и траже на-

1 „Онај вам је пријатељ који се не насмеје кад неко на-

чини досетку на ваш рачун,“ (Хелпс).
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кнаду „за претрпљени страх.“ Контраст је био за-

баван између јунака из четрнаестога века у самур-

калпаку, на коњу Шарину, с епском беседом и еп-

ским осећањима, и данашњих полицијских и других

чиновника, који говоре „службеним“ језиком, „спро-

воде акта“, траже „прописну таксу,“ и иду у кан-

целарију на трамвају и с цилиндром на глави. Увек

ће бити забавно — и не само наивном читаоцу —

читати овакав диалог са Маркова саслушања пред

полицијом: „Како се зовете?“ — „Марко Краљевић“.

— „Молим вас, говорите тише... Кад сте рођени?“ —

„1321 године". — „Одакле сте?“ — „Из Прилипа

града бијелога“. — „Чиме се занимате?... Питам:

јесте ли чиновник, трговац или радите земљу?“ —

„Није мени ни бабо орао, — Пак је мене хлебом

одхранио!“ И тако даље.

Кад најзад додамо да широј публици у покла-

њању њених симпатија нема да смета укус, и да

она прелази преко „ситних" погрешака и „ситних“

врлина, разумећемо зашто је Краљешћ Марко имао

више успеха но Данга и Вођа.

Читаоцу са тањим укусом прича ће се мање

допасти. За њега је Краљевић Марко једна забавна

хумористично сатирична прича, са занимљивим и

оригиналним мотивом и већим бројем досетљивих

места, али, у главном, с обрадом исподсрећне основне

замисли, местимице невешто или на брзу руку ра-

ђена, мало тривиална, и без јачине, оригиналности,

и уметнички савршенијег облика Данге и Вође.

Потражимо ли узрока том делимичномнеуспеху,

видећемо да први лежи у природи пишчева дара.

Ако је Краљевић Марко више хумористична прича



АЛЕГОРИЧНА САТИРИЧНА ПРИЧА 113

но сатирична, Г. Домановић је више сатиричар но

хуморист. У овој хумористичној сатиричној причи,

тачније у њеној првој половини, у којој хумори-

стична страна знатно преоблађује над сатиричном,

— цео је интерес био у јунаку из бајке, у необич-

ној личности васкрслог џина, и у њеном контрасту

са данашњим људима. Ту је нарочито требало живе

фантазије, богатије маште у измишљању и хипер-

болисању, нечег бујнијег, ширег, и шаренијег. Г. До-

мановић, који има врло лепо измишљање као сати-

ричар, нема ту ширину и шаренило измишљања

које је овде било потребно. Чим у другој, сатирич-

ној половини приче писац пређе на своје право

поље, прича постаје одмах знатно боља.

Други узрок са којега је ова прича мање успела,

то је онај који сам често имао прилике констато-

вати код наших писаца: оскудица у критичком

духу, недовољно однегован укус. Не може се ни-

кад довољно нагласити колико је укус потребан, не

само за глађење и пречишћавање уметничког дела,

но баш за само стварање. Ко год ствара, он мора

једновремено да цени оно што ствара. У тренуцима

врло срећног надахнућа, мисао изгледа као да се

сама од себе исказује правилно: „око је на пред-

мету“, визија јасна, и у таквом случају израз ауто

матски одговара утиску. Али ниједан писац није

стално у стању тог најсрећнијег надахнућа. Кад га

оно остави, он клоне у мери у којој и оио пада;

и израз онда престаје бити адекватан. Ако писац

има критичког духа и укуса, он осети колико ње-

гов израз изостаје иза циља, и он онда тражи даље,

и тражи док не нађе. Онај који тога критичког

ПОПОВИЋ, ОГЛЕДИ 8
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духа нема, тај ће се задовољити првом мишљу која

му падне на памет, често и најлакшом, којој је из-

весно могао наћи бољу замену. Последица је та да

он, без праве невоље, даје горе ствари но што би

по свом природном дару могао дати. Укус је у тим

случајевима толико моћан чинилац да се без прете-

ривања може рећи ово : боље ће стварати. онај који

има врло развијен укус са мање спонтане творачке

моћи, но онај који има више спонтане творачке

моћи, а нема укуса.

Тога критичког духа Г. Домановић нема у до-

вољној мери. Кад год га изда надахнуће и наиђу

слабије инвенције, он се задовољи и њима — не

осећајући да оне нису значајне и занимљиве, нетра-

жећи да их замени значајнијим и занимљивијим. На

месту где би као даровит писац, може бити, и из-

весно, умео наћи бољу ствар, он оставља гору, ону

која му је очевидно прва дошла у памет. Један мали

пример: кад се Марко први пут обрео на земљи,

Г. ДомановИћ није нашао ништа озбиљније ни зна-

чајније да изведе пред Марка, но велосипедиста на

његовом точку, то јест нешто што би по свој при-

лици прво пало на памет и неком фриволном и плит-

ком писцу. Желећи, ради контраста с Марком и Мар-

ковим временом, да нађе нешто ново, нешто чега

није било у Марково време, он се сетио, без ика-

квог напора уображења, последњег популарног тех-

ничког проналаска.1 Он није осетио да је та инвен-

1 У доба кад су приче постале и овај оглед написан, Шо

је била таква новина. Данас би се извесно сетио аутомобила или

аероплана, или би Краљевића Марка одвео у „биоскоп".
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ција јевтина, банална. Таквих лаких и фриволних

инвенција има у Краљевићу Марку на више места.

Та оскудица у критичком духу и укусу била

му је, разуме се, од још веће штете при појединач-

ној обради. Шира, крупнија измишљања уметник

може дуговати своме природном дару: јаки утисци

и јако осећање овапуте се спонтано и тренутно у

некој доброј основној замисли. Али кад основну

мисао почнемо обрађивати у појединостима, немо-

гућно је да то спонтано стварање замени 'критику.

Појединости су тако многе, тако ситне, и тако раз-

новрсне, и тако је тешко свакој дати прецизнога

израза; — ред којим их треба сложити, обим који

треба дати свакој појединој, припремање њихово, и

њихова градација —- тако су суптилне ствари, да ће

нам најбољи облик и најбољи израз врло ретко

од прве испасти за руком. Ту треба времена, вазда

будне критике, однегована укуса, зналачке оцене.

Код Г. Домановића, који тих особина нема у до-

вољној мери, многа су места и са добро измишље-

ним појединостима остала несавршена, зато што

писац измишљене појединости није умео правилно

да сложи, да их према важности развије, да их

припреми, и да изведе градације. Углађенији писац

би са том истом грађом могао дати савршеније дело.

,Да се још једном вратимо на пример са велосипе-

дистом — чак је и тај велосипедист, на свом месту

и у размерима који му припадају, могао испасти до-

бра ствар. И тада би био добар, не благодарећи

дару измишљања (пошто се Г. Домановић велоси-

педиста и овако сетио), но благодарећи критичком

8*
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духу и укусу. Укус претвара „олово у злато“, може

да претвори ману у врлину.

Овако су, како рекох, и добро измишљене ствари

испале несавршене, и, на пример, прва половина

приче, која је могла бити најзабавнија, чини утисак

нечег промашеног. Марков џиновски стас, његов

сукоб с механџијом, узбуна власти и преплашенога

народа, Маркови омирски бојеви с редовном вој-

ском, и ако добро обележени својим главним поје-

диностима, испричани су неуредно, и не дају пра-

вилну, те ни јасну ни живу слику. У другој поло-

вини приче, Марково одвођење у лудницу није

очевидно добро припремљено, као што је крај уоп-

ште убрзан, непотпуно развијен.

Са том маном су у вези и остали, ситнији не-

достаци ових прича: аљкавости у стилу и језику,

понеки простији комични ефекти, тривиалности, и

—- у овој причи — нешто излишне суровости. Три-

виалности су једна периодична навика Г. Домано-

вића; да узгред наведем један ситан пример, ја

држим да нема његове приче у којој понеко лице

не „пљуне“, или, како он обично каже, не „пљуцне“;

из кога разлога, није јасноГ Тако је Марково по-

нашање у причи било излишно сурово. Они који

су говорили да је наш народни јунак у овој причи

понижен, преварили су се; али благодарећи тако

1 У Краљевићу Марку: „...Па и Марко мораде, заједно

са својим врлим потомцима, шеткати, пљуцкати и гурати се

пред министарским вратима...“

У Данги: — „Простак! изговорим |јетко и пљунем, па

мирно продужим и даље шетати...“

У Вођи : „... Он једнако седи оборене главе, ћути и мнсли,

и ако тек пљуцне покаткад, то му је све.“
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понечем негипком, неодмереном у начину причања,

и понекој грубљој епизоди, Краљевић Марко јед-

ном два изгледа заиста мало застарео, суров, и сам

крив ономе што га је постигло. Марко, кад се први

пут сукоби с велосипедистом, он му — „одсече

главу“. Кад га жандарми стану гонити, он их не

повеже као Љутица Богдан Рељу и Милоша, но их

„свих десет с душом растави“; па кад дођу других

десет, он опет „свих десет с душом растави". Марко

је требао да страда, да буде осуђен „на робију“

због каквог племенитог, родољубивог дела које да-

нашњи нараштај не разуме; кад га хватају и осу-

ђују зато што је механџији избио зубе, велосипе-

дисту без разлога одсекао главу, и убио двадесет

жандарма, ни кривих ни дужних, ми смо на страни

полиције, и против шега. Ово је, разуме се, тако

испало противу воље пишчеве; али баш то показује

да писцу недостаје оно нежније критичко осећање

које такве погрешке не допушта, и које имају угла-

ђенији, правилнији писци. Све поменуте особине: и

та оскудица у такту и осећању мере, и та излишна

суровост, и тривиалности, 'и недовољна вештина да

добро измишљене ствари увек добро обради, и не-

брижљивост у измишљању и одабирању ефеката,

све то има исто порекло и исто објашњење: Г. До-

мановић не спада међу писце у којих критички дар

и осетљивост иду упоредо с творачким даром —

међу правилне и углађене писце.

Краљевић Марко по други пут међу Србима

остаје, међутим, она забавна хумористично сати-

рична прича о којој је горе говорено, с оригиналним

мотивом и многим занимљивим и сатиричним поје-
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диностима. И у првој, слабијој половини приче, на

коју се замерке поглавито и односе, има добро на-

ђених ствари. После једног врло доброг увода —

„Пролога на небу“, као у Фаусту —причајеутој

првој половини „добро постављена“, и даје прво за-

довољство које имамо у трагикомичној одисеји Мар-

ковој по земљи његових потомака, који се данас

брину само за своју службу, и сећају се Косова само

у једној згодној фрази, уведеној одскора у моду,

по којој је све што се у земљи деси или настане —

„прво после Косова“; иначе, као што срески начел-

ник објашњава запрепашћеном Марку, „ониживеу

пријатељским односима с турском царевином”. Про-

тивност између витешких погледа Маркових и да-

нашњег начина да се све расправља помоћу аката;

полицијски испити с позитивним појединостима служ-

беног поступка и његовим строго пословним јези-

ком; мисао да Марко говори стиховима из народних

песама, а после у муци својој да почне говорити у

прози, и друге ситније досетљиве појединости, све

су ствари добро нађене или изведене. У другом,

правом сатиричном делу, прича је још боља. До-

живљаји Маркови који су имали да покажу какви

су његови потомци — њихов ситан, несигуран, ско-

мрачан живот, њихово брбљање без делања, беду

код сељака, оскудицу идеала код грађана — и како

је Марко код таквих потомака морао проћи — ве-

што су измишљени; свака је нова појединост зна-

чајна и води циљу. Марково постепено падање у

новој средини, начин како клизи у све недостојније

положаје, док посред своје пандурске расе не падне

и сам до пандура, нарочито је добро изведен; Мар-
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кова је деградација потпуна. Остале, узгредне по-
јединости такође су добро нађене (на пример, па-
ралелна деградација Маркова Шарца); ја ћу преко
њих прећи; поменућу још само крај, „Епилог на
небу", који закључује причу као што је почела, и

успешно истиче оно што се у међувремену десило.

Марко се вратио пред Бога, „а Бог се смеје, све
се тресу небеса.“ — „Освети ли, Марко, Косово?“

пита кроза смех. Марко, полу кроз плач полу гње-

вно, одговара да је доле био пандур 1 •— и да оно
и нису његови потомци, но потомци „Суље Цига-

нина“! — „Њега сам ја и хтео послати, да ме ниси

ти онако молио да идеш!“... вели Господ.

Краљевић Марко по други пут међу Србима

није оно што би се могло помислити по пријему

који је та прича нашла код шире публике, али остаје,
и покрај својих мана, једна добра ствар у нашој

књижевности.

*

Дакга је много боља. По јачини сатире, по

нечем снажном и дубоком у сатиричном исмевању,
она надмаша и Вођу, који је, међутим, врло јак, и
кога ја, ради других особина, мећем изнад ње. У

Данги се сложио и врло крупан и озбиљан пред-
мет — подлост читавог једног народа — и подесна
обрада, да причу начине једном од врло јаких са-
тира те врсте и тога обима и у ширем кругу књи-
жевности. Читајући је, човек има једном или двапут
оно осећање да чита ствар која излази из круга

обично добрих и занимљивих ствари.

Данга је алегорична сатира на један политички
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необично подал и искварен народ — тачније, на
необично подле и искварене грађане једне престо-
нице. Садржина је њена, у две речи, ова. Писацје
„у чудном и страшном сну “ видео неку многољудну
варош, чијим је грађанима њихов врховни Кмет преко
својих Пандура наредио да се сви без разлике даду
жигосати.1 Грађани су и без тога били верни и су-
више послушни своме Кмету; али је Кмет хтео да
његов народ и с поља носи обележје својих грађан-
ских врлина, да би се разликовао од којекаквих
пробисвета који су долазили са стране, те га „ква-
рили и учили злу“. У причи се описују неки зе-
маљски обичаји — као, на пример, да Пандури,
с бичем у руци, јашу угледне грађане, и да се бити
тако јахан у тој земљи сматра као почаст; описује
се одушевљење с којим је становништво примило
Кметову наредбу, зборови на којима су се грађани
узајамно и родољубиво бадрили на тај витешки
подвиг, честити људи који су се том приликом нај-
више истакли, жигосање пред судницом, и невиђена
навала свега становништва на жигосање, и жена,

које су са собом доводиле и децу, и нарочито мла-
ђих људи, који су се најватреније отимали о ту нову
почаст, остављајући старије у ревности далеко за
собом. Међу њима их је било који су тражили да им
се ударе два жига. Њима се остали народ клањао
задивљено и пун страхопоштовања... На крају, пи-
сац, у коме се такође беше „пробудила јуначка
крв“, јурне и сам пред судницу, и затражи да се
и на његово чело удари жиг. Али како није имао
велику душу тих грађана, он сетргне и пробуди се...

1 „Данга“ значи: жиг.
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Претпостављајући да оваква несрећна варош

каква је овде описана негде заиста постоји, може

се рећи да љуће сатире на њу није било лако изми-

слити. Све што је знак једног врло поквареног доба,

с његовим неваљалством и лудошћу горе, с њего-

вим неваљалством и подлошћу доле, покупљено је

овде и снажно истакнуто. Пуста и сулуда обест Кме-

това, који без потребе, без користи по себе сама,

удара жиг срамоте на своје грађане; бескрајно по-

нижење грађана који се међу собом утркују у под-

лости; разметање у неваљалству, или правдање не-

ваљалства родољубивим и свакојаким разлозима;

општа поквареност — и најугледнијих, и жен1, и

нарочито млађега нараштаја; одступање само под-

лих и долажење подлијих; избијање на површину

оних ниских људи, који се, као дрождине, само у

таква мутна времена дижу у вис; и, најзад, пошто-

вање које се и њима указује — све су то стални

и, разуме се, трагични симптоми једног разореног

друштва какво је Г. Домановић хтео да наслика;

и сви су с великом верношћу и врло јако у причи

представљени. У Данги и измишљање и обрада стоје

на истој висини. Утисак је препричавањем и анали-

зом увек тешко представити, али ко је Дангу чи-

тао, сећа се како у извесним тренуцима мрачно,

подло и искварено изгледа време и друштво које

је у њој описано.

Теоријска анализа даје као састојке тога јаког

утиска ове четири ствари.

Прва је: крупна и озбиљна тема. Обрада је у

уметничком делу тако важна ствар да човек и про-

тив воље превиђа удео који у вредности дела има
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сам предмет. Ову погрешку праве најчешће баш они

који уметност најбоље разумеју. Међутим, са мало

размишљања лако је увидети да већа важност или

виши ред теме, под иначе једнаким условима, мора

подизати вредност делу, На једном врло простом

примеру казано: јасно је да ће аста путник дати

у толико занимљивији извештај у колико буде видео

занимљивије крајеве и буде имао занимљивије до-

живљаје. Не само по својој уметничкој вредности,

но и због важности своје теме, Тургењевљева Но-

вина, са својим широким друштвеним проблемом,

стајаће више но Буржеове Лажи, у којима се рас-

правља један посебан и узак љубавни проблем. Тако

ће, из истог разлога, Толстојев Рат и Мир стајати

више од Ане Карењине. Тако ће — у алегоричној

сатири — Свифтов Гуливер стајати више од Свиф-

тове Битке књига.

Друго: — срећно изабрана алегорична фик-

ција која причи служи као потка. Она је, на први

поглед, врло проста, и чини се као да би је свак

могао лако наћи. Две опште познате фразе, које се

данас, у говору, употребљују у преносном смислу:

„ударити некоме на чело жиг (срамоте, и тако даље)“,

и „узјахати некога", узете су у буквалном смислу,

и у причи су конкретно представљене. То је све.

Али је огромна разлика у јачини између конкрет-

нога и апстрактнога. Огромно је одстојање између

фразе „узјахати некога", овако кратке и употреб-

љене преносно, и њене конкретне и развијене слике,

кад се, на пример, у причи чује с улице пуцањ бича,

и кроз прозор од гостионице одједном угледа један

човек „с тророгљастом сјајном капом у шареном
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оделу“ како јаше другог човека „у врло богату

оделу обичног, грађанског кроја;“ — како се онај

први зауставља пред гостионицом и скида -— не зна

човек да каже с чега или кога (тешко тој земљи!)

како улази у кавану поред гостионичара који му се

поклони до земље, и седа за нарочито украшен сто,

док онај у грађанском оделу остаје пред гостиони-

цом чекајући, без сеиза да га придржава, — ако

смем тако да се изразим и против своје воље, на-

теран тачним и свирепим инвенцијама пишчевим.

Исто вреди и о фрази о ударању жига. Осим

тога, обе радње исказане тим двема фразама иду у

оне које највећма бешчасте. Писац је умео, и то је

његова заслуга, да их изабере, да у машти, у ви-

зији, унапред осети како се могу развијати и какве

ће у причи изгледати. То је онај дар творачке маште

да замисли види конкретно, и разгранате у њихове

појединости.

Треће: — вешто одржан паралелизам између

преносног значења приче и чињеница из стварнога

живота које фикцији служе као грађа. Како ће о тој

пишчевој вештини бити говбра поводом Вође, ја ћу

читаоца овде само упутити да сравни, у овом огледу,.

мало пре испричану садржину Данге са одмах за-

тим набројаним знацима који, по мишљењу писца

ових редова, карактеришу врло покварена доба.

Без даљег коментара, он ће се уверити да је пара-

лелизам потпун и врло веран.

Четврти и највећи део утиска који Данга чини

објашњава се одличном инвенцијом у области „об-

јективнога" начина.

Ми смо рекли да се тај начин састоји у изна-
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лажењу „значајних појединости" и „значајних окол-

ности“. Рекли смо да су значајне појединости оне

које карактеришу предмет који описујемо, а зна-

чајне околности — као што им и име каже — окол-

ности под којима ће значајна појединост бити јаче

истакнута, осветљена с више страна, или појачана

у степену.

Допунимо и објаснимо оно што је горе казано

једним примером из области описивања предела.

За пределе је речено да су „душевна располо-

жења“ —- то јест да сваки од њих, кад га посма-

трамо, буди у нама неко душевно расположење,

неки нарочити душевни или естетични утисак. Отуда

долази њихова лепота, и ради тога их у књижев-

ном делу описујемо, Али то расположење не буди

у нама свака појединост у пределу, свака травка,

свако дрво, сваки облак, сваки предмет, линија,

тон, и боја у њему. Тај нарочити утисак чине само

нарочите појединости, док друге остају равнодушне,

и могу, шта више, бити у опреди с тим главним

утиском. Ове последње, на пример, сликари ће, према

потреби, избацити из својих слика кад сликају пре-

деле. Тако ће и песник у свом опису задржати само

оне појединости из којих се издваја нарочити ути-

сак који је, у том нарочитом случају или у једном

нарочитом правцу, у питању.

Кад се прилике измене, или предео уочите са

неке друге стране и у другом правцу, онда се с про-

меном одмах измени и значај појединости које пре-

део састављају: оне које су у првом случају биле

равнодушне могу од своје стране постати битне за

нови утисак, док оне прве постају равнодушне. Уз-
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мите ову сразмерно незнатну и чисто спољашњу

промену — да се променило време под којим сте

предео посматрали: небо се навукло, и место сун-

чанога предела имате пред собом предео какав из-

гледа пред буру. И ако се облик предела није из-

менио ни у чем, појединости су измениле своје зна-

чење, и можда нека од њих која је дотле сметала,

— какав велики, сломљен, труо храст, каква су-

морна развалина — постаје сада сасвим складна

с новим утиском. Сада она постаје битна за њега.

Такве промене гледишта могу бити врло многобројне,

и колико год разних утисака, у најразноврснијим

правцима, можете примити од предела, толико ће

се пута изменити и значај појединости из којих се

у сваком поједином случају утисак издваја.

У простијим случајевима, и кад је овако опште

казана, ствар изгледа проста и лака. Али и ту она

тако само изгледа: кад се са теорије пређе на праксу,

тешкоће се јављају на сваком кораку. У природи

цела ствар стоји пред вама, са свима својим без-

бројним појединостима; у природи је све измешано,

и битно и споредно; и карактеристичне особине,

оне које дају дотични утисак, нису издвојене од

осталих које с тим утиском немају никакве везе. По-

требна је беспрекорна анализа утиска, са сталним

паралелним проверавањем на предметима који су

утисак изазвали. Ту треба имати ону ретку способ-

ност — баш исто онако као и у науци, пред којом

свет стоји такође као хаос диспаратних чињеница —

помоћу које је човек у стању разликовати битно

од спореднога. У сложенијим случајевима, наћи те

битне појединости, и умети изабрати оне које су
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значајне искљуниво за нарочити утисак који је у

питању, и између значајних умети изабрати најзна-

чајније, и дати само те у збијеној а потпуној слици,

врло је тешко, Многи уметници, и међу најпозна-

тијима, не умеју ни беспрекорно, ни у довољној

мери, учинити тај избор; и место уметничког описа

дају често само инвентаре, у којима читалац мора,

као у стварном животу, сам да лови значајне по-

јединости, на велику штету уметничког утиска. Такав

је Зола, упоређен на пример с Додеом, који често

у два реда да слику несравњено изразитију но Зола

на две стране.

Тако је и у свима другим приликама. Описујући

неки призор из живота, драматичан сукоб између два

човека или побуњену гомилу на улици, ви нећете за-

бележити све речи које сте чули, све покрете и учес-

нике које сте видели, и цео оквир у коме се дога-

ђај десио, но ћете забележити само оне појединости,

речи, покрете, учеснике, у којима се оличава оно

што је у догађају карактеристично. Тако ћете, опи-

сујући неки карактер, гледати да одаберете оне ње-

гове особине и манифестације његових особина (ду-

шевна расположења, гесте, говор) у којима се он сва-

кад битно огледа.

Те битне појединости, које у даном случају је-

дине стварају утисак, то су те, како смо их назвали,

значајне појединости.

Значајне околности служе томе да значајне

појединости разгранају и појачају. Оне су за умет-

нички утисак можда ■— а у једној знатној врсти дела

зацело —- још важније. Оне су горе поменуте за-

једно са значајним појединостима и, практично, оне
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и иду заједно с овима, пошто и једне и друге служе

томе да карактеришу ствар коју описујемо. Значајне

околности су такође значајне појединости. Али тео-

ријски, оне су међу собом знатно разликују. Као

што се већ из горње дефинидије види, значајне

околности по свом постању нису равноправне с по-

јединостима; околности се наслањају на првобитне

појединости; оне се из њих развијају; оне су се-

кундарне и супсидиарне, ако се тако смем изразити.

Једна од најзанимљивијих ствари које човек може

пронаћи аналишући „лепоте“, лепа места, некога

дела, то је да та тако звана лепа места нису свакад

нови, свакад независни изналасци, као што на први

поглед изгледа; но су најчешће само даља разви-

јања ранијих, већ једном нађених мисли. У Данги,

на пример, има двадесет или двадесет и пет леп-

ших места, оних код којих човек осети онај мали

електрични удар (да га тако назовем) какав осе-

тимо пред лепшим инвенцијама уметничких дела; и

на први поглед се чини као да је писац на тим ме-

стима измислио свакад нове, независне ствари. Ме-

ђутим, свих тих двадесет или двадесет и пет места

нису ништа друго до сукцесивна испредања две три

основне инвенције или почетне замисли. У свима

тим случајевима, ефект, „нова“ мисао, и лепота, до-

бијена је само тим што је нека ранија, већ нађена

значајна појединост само појачана неком новом

околношћу.

Ми ћемо то одмах видети јасније на приме-

рима из приче, и зато се на томе овде нећу дуже

задржавати. Овде хоћу само да додам још ово: да

таква појачавања могу да се продуже у више низова,
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и скоро до воље; границе су им, доиста, само гра-

нице укуса и инвентивне моћи пишчеве. Поједино-

сти које су већ разгранате могу се цепкати и гра-

нати све даље и даље; свака нова појединост, и

свака нова околност, тако добивена, имају, ако тако

могу да кажем, своје појединости и околности, које

њих карактеришу и истичу као што су оне карак-

терисале и појачавале прве. Тако се добија читав

низ значајних појединости и околности, које се дижу

или спуштају у више слојева или спратова, гранају

једне у друге, или се понекад „гроздасто" купе

и слажу једне око других. Доиста, ако бисмо то

хтели да кажемо једним поређењем, тачна слика

уметничкога дела не би био мозаик, ни башта, па

ни кита цвећа, — у којој би сваки цвет, и ако ве-

зан за други, стајао поред другога као засебна је-

диница; -—но грозд, или можда „евенка гроздова",

или још боље, разгранато и расцветано дрво, из

чијег дебла — основне мисли дела — излазе две

или три велике гране — две три основне инвен-

ције дела — које се од своје стране рачвају у

мање гране, ове у још мање, најзад у гранчице,

огранке, до последњих листића и цветића. Ова слика

није претерана: на сваком књижевном делу ана-

лиза би могла показати како његова многобројна

лепа места нису увек независне лепоте, свака изми-

шљена за себе, но у највећем броју случајева изна-

ласци изведени постепено једни из других, који

преко својих све ширих и ширих јединица излазе

из свега две три основне инвенције његове.

Тај низ, те разгранате мреже „појединости" и

„околности", које се тако ређају у више слојева
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или спратова, то су те значајне појединости објек-

тивнога начина, о којима је горе била реч, и од чи-

јег обиља и избора зависи највећи део уметничког

ефекта.

Г. Домановић је умео своје две три основне

инвенције да испреде и развије у те појединости на

одличан начин.

Неке од његових инвенција ми смо навели већ

мало пре, причајући и коментаришући садржај Данге.

Ако их се сетимо, видећемо да су као објективне

појединости лепо нађене; и да су лепо нађене зато

што су карактеристичне, али још више зато што су

пропраћене својим јаким значајним околностима.

Кмет, на пример, за своју обест нема ни то изви-

њење да је она бар њему од користи; грађани нису

само подли као људи који би из оскудице у одваж-

ности и поносу пристали да подносе срамоту, но

јој излазе на сусрет са сервилним одушевљењем;

подле у „частима“ замењују подлији; а ти подлији,

то су млађи, то је омладана-, грађани воде своје жене

на жигосање; жене воде са собом своју децу; не-

кима још ни један жиг није довољан, но траже два;

и тима и Шаквима народ се клања са страхопо-

штовањем; и тако даље. Свуда је рђавој радњи до-

дана њена „отежавајућа“ околност, и та отежава-

јућа околност је оно што увек производи нов ефект.

Тако је и с осталим инвенцијама у причи, и

ситнијим, и најситнијим, које нису могле бити обу-

хваћене у испричаном садржају. На њима је још

занимљивије пратити то стварање и разгранавање

ефеката помоћу значајних околности. Ми смо рекли

да комбинација помоћу којих нека рђава ствар може

9
ПОПОВИЋ, ОГЛЕДИ
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да постане гора или уочљивија, имамного; у књи-

жевности управо онолико колико и у животу. Једна

од тих комбинација Г. Домановићу је нарочито

драга; у Страдији, на пример, она је основа по-

ловини приче; у Данги јој припада један велики

део изналазака. Она се састоји у томе што се нека

непоштена или апсурдна ствар претпостави као че-

стита или мудра, па се онда о њој тако и говори,

са свом озбиљношћу, дубоким убеђењем, и хвалом

која припада добрим стварима. Појачање је у томе

што се рђавој радњи додала околност која је чини

гором: учинити срамно или лудо дело, па се њиме

поносити, показује цинизам или неурачунљивост; то

су два греха место једног. У Страдији, на пример,

министри говоре с хвалом о својим непоштеним

или сметеним радњама, и ове изгледају у толико

непоштеније или апсурдније. У Данги су опет две

срамоте, бити жигосан и бити јахан, узете као по-

части и као витешка дела; и из те претпоставке

извађен је велики део најјачих сатиричних места

у причи.

Овде се то не може опширно доказивати,

али ево два три примера, илустрације ради (види,

у осталом, и примере наведене ниже доле, на ко-

јима се може констатовати то исто). Предлажући

на родољубивом збору Колба за председника збора,

један бирач вели: „Ја мислим да од њега немамо

бољега човека... Ја мислим да нема ни једнога међу

нама кога су великаши чешће јахали но њега...“

— Доиста, кад је „бити јахан" почаст, овај бирач

сасвим логично предлаже као најдостојнијега онога

који је најчешће био јахан. — Тако и ова места у Кле-
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ардовој беседи (пошто Клеарда — за кога се нашло

да је још достојнији од Колба — изберу за пред-

седника): „Хвала вам, браћо!... Ваше наде поло-

жене у мене и сувише су ласкаве... Ја ћу уложити

све своје силе да ваше поверење оправдам, и да

свој углед и даље високо одржим“... Или: „Није

лако издржати да се врелим гвожђем стави жиг на

наше чело. То су муке које не може свако поднети.

Нека кукавире дркћу и бледе од страха; али ми ни

за тренутак не смемо заборавити да кроз наше жиле

тече племенита, јуначка крв онах див витезова

што ни зубом не шкрипнуше умирући за слободу и

за добро нас, њихових потомака!..." —Кад је „бити

жигосан“ витешко дело, Клеард с правом говори

као Аристид, Темистокло, и Синђелић; срамота је

у реченој претпоставци; она је за неваљалство Кле-

ардово једна значајна околност више.

Обратно, онај који се буде устезао да прими

дангу на чело, тога ће жигосати као изрода и ку-

кавицу. После Клеардове беседе, авља се за реч

један повијен, изнемогао старац. Глас му дркће, а

у очима се светле сузе. „Децо!“ отпоче он, и сузе

се скотрљаше низ бледе, смежуране образе, и па-

доше на белу браду; „мени је стотину година, и

живео сам без тога!... Па зар сада да ми се на

ову седу, изнемоглу главу удара жиг ропски!..."

На то га збор, који се Клеарду одазвао с громо-

гласним: „Живео!" — прекида с урнебесном гра-

јом: „Доле с том матором кукавицом!... Место да

млађе храбри, а он још плаши народ... Срам га

било од оне седе косе!...

И тако даље.

9*
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Ако инвенције аналишемо још подробније, ви-

дећемо да и свака појединце није добивена дру-

гим начином до разгранавањем једне почетне за-

мисли све новим околностима.

Узмимо као примере ова два. Прво, овај од-

говор Колбов на предлог мало пре поменутога би-

рача да њега, Колба, бирају за председника:

„Да се споразумемо, браћо !... Мене су, истина,

кесто јахали наши великодостојници још пре де-

сет година, и ударали бичем, па нисам јаукао, али

опет може бити да има још заслужнијих људи. Има

можда млађих и бољих...“

И затим овај одговор механџијин на пишчева

питање: ко је млади Клеард?

„То је првак у грађанству. Млад човек, али

много обећава. У своје младо доба дочекао је да

га је и сам кмет већ три пута досада јахао...

Ови остали све су старији, и после тога, и време

их је већ прегазило, а овога је јуче кмет проја-

хао... Млад је, али ми старији ни изблиза нисмо

му равни...и

И ако су овако извађени из контекста, није

могуће не осетити и овде сатиричну јачину ових

сарказама. Свака нова појединост је нова, свирепо

истакнута сведоџба дубоке покварености људи који

овако мисле и говоре. Међутим, ни ту те нове јаке

појединости нису нове инвенције, но су само раз-

гранавања исте почетне замисли помоћу нових окол-

ности. У овим примерима оно што чини ефект у

свакој јачој реченици (види нарочито подвучена

места), то је увек нова околност под којом тај је-

дини и исти факт: бити јахан, постаје већа сра-
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мота. Писац је те околности умео вешто и обилато

да прибере. По овим примерима, који не износе

више од десет реди, могла би се поставити читава

скала мање и веће подлости ових људи, према окол-

ностима под којима их јашу: према томе да ли их

јашу ређе или чешће, да ли су старији или млађи,

да ли их јашу „практиканти",1 „великаши", или

„сам кмет“, да ли су их јахали раније или скоро,

да ли су под бичем јаукнули или не. У тим новим

околностима је оно што сваки пут даје јачину при-

видно новој инвенцији.

Тако је у целој причи: свуда се ефект објаш-

њава појачавањем почетне инвенције значајним окол-

ностима, или још — као што смо горе рекли —

појачавањем тих околности новим околностима, ових

опет новим, и тако даље, често кроз више слојева

или спратова, како смо их горе назвали. Овакве су

анализе по нужности сувише опширне, и ми ову не

можемо даље пратити. Али би било занимљиво по-

казати то последње поменуто гранање у више спра-

това, на примерима из приче у којима нова окол-

ност не појачава почетну инвенцију, но неку ранију

околност која је и сама већ такво једно појачање

другога степена. Тако би се још боље видело како

и најситнија инвенција постаје на тај начин, и како

се „стварање“ своди на разгранавање једне замисли

на њене појединости, с околностима које их боље

истичу. Ту анализу, као што рекох, овде није мо-

гуће извести. Ја ћу ствар показати само на једном

примеру — на једном од најлепших, ако не најлеп-

1 „Шта ти говориш", вели један бирач другом једном,

„кад тебе ни практикант није никад узјахао!*
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шем, најјачем месту у Данги; бар се такво мени

учинило. Оно је кратко; није дуже од три реда.

Писад, описујући нечувену навалу становника на

жигосање, — „гурање, псовање, отимање ко ће пре

доћи до врата суднице“, -— казује узгред ову по-

јединост:

„Жигове удара нарочити чиновник у белом,

свечаном оделу, и благо укорева народ:

— Полако, за Бога, доћи ће сваки на ред !и

Остављајући читаоцу да утисак од овог јаког

места сам прими и сам оцени читајући причу, ја

желим само да на том месту покажем оно „више-

спратно“ низање појединости које се купе једна око

друге и појачавајући једна другу чине ефект тога

места. „Спратова" има не мање но шест. Прва,

основна инвенција или почетна замисао је жигосање.

Њу је писац појачао навалом становништва на

жигосање. Трећа се „крије“ у свечаном оделу чи-

новника који удара жигове; то свечано одело по-

казује да грађани сматрају као народни празник

дан срамног жигосања. Овој трећој додана је че-

тврта : бела боја одела, боја чедности и врлине тога

народа, нова и тешка иронија на такве подлости.

Пета показује отимање народа да што пре уђе у

дворницу ускликом изненађенога чиновника на ту

навалу, оном страшном „инсинуацијом“ : „Полако,

за Бога, доћи ће сваки на ред!“ Најзад је и та по-

јединост појачана једном новом околношћу, најја-

чом од свих у целом ефекту: тоном којим чинов-

ник народ укорева. Тај „благи тон којим чиновник

народ укорева“ понижава тај јадни народ јаче но

ма каква инсинуација, ма каква иронија, или сар-
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казам, јер показује да чиновник има посла са не-

свесном „стоком" (како каже писац), на коју се

није могуће љутити.

Дубља анализа књижевних лепота показује,

дакле, да ефекти нису, као што би се без те ближе

анализе могло помислити, увек нови изналасци, то

јест увек различни, независни, из основа нови из-

наласци, но су у највећем броју случајева само раз-

гранавања и појачавања неке почетне замисли ње-

ним значајним појединостима, и околностима које

ове прате.

Из овога се може видети важност разграна-

вања или развијања за уметнички успех, за јачину,

убедљивост и јасност излагања. Развијање — понав-

љање, разгранавање основне мисли све новим зна-

чајним појединостима — доиста је један од најмоћ-

нијих уметничких начина. И као што смо раније

рекли: што сатиричар — или писац уопште, пошто

ово што је овде речено о том предмету вреди и за

остале књижевне врсте, и за прозни, и за научни

састав — што сатиричар буде у том послу показао

више оригиналности и буде потпунији, његове ће

сатире бити у толико савршенија дела.

Излажући теорију објективнога начина, ми смо

били у стању сва теоријска разматрања поткрепити

и објаснити добрим примерима позајмљеним искљу-

чиво из приче Г. Домановића. То најбоље показује

колико је Г. Домановић био у Данги оригиналан и

потпун. Он је значајне појединости умео обилато

да нађе и комбинује, и помоћу њих је свој основни

мотив развио у ону цваст лепих и јаких места која

су украс добрих радова... Његова инвенција у обла-
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сти објективнога начина је четврти и најважнији

састојак који је допринео делокупном ефекту.

Ако се сетимо осталих, видећемо да су се у

Данги — поред важног предмета — стекле три нај-

боље особине Г. Домановића: његов дар да нађе

подесну алегоричну фикцију, његова вештина да

одржи паралелизам између буквалног и преносног

значења, и његова способност да развијањем зна-

чајних појединости јако истакне смешне или ружне

стране људи које напада. Није онда чудо што је

Данга испала добра ствар.

Обратно : кад је такав ефект постигнут, а прича,

коју смо потанко аналисали, нема других састојака

до тих које смо поменули, онда је то доказ да су

ти састојци доиста састојци ефекта.

ега^ с1етоп51гапс1ит, као што кажу ма-

тематичари.

У Данги смо видели какве су Власти и какви

су Грађани у оној „намученој земљи“ чије анале

пише Г. Домановић; у Вођи нам је описан Народ

у њој, и Вође његове. Ово је испало случајно, али

згодно, да се две најбоље приче Г. Домановића

тако допуњују да дају потпуну слику земље коју

сликају.

Садржина Вође је ова. (Ја ћу је испричати мало

опширније, и што је могуће више пишчевим речима).

Неки кукаван народ бејаше дочекао зла вре-

мена. На његову земљу, на којој ни кад су биле

кишне године није рађало много, беше наишла нека

суша какву ваљада нико није запамтио. Стока је
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липсавала без хране. Становници нису имали хлеба

да једу. Тако се даље није могло. По савету својих

мудријих синова, народ се реши да остави земљу

у којој је дотле живео, и да потражи другу, бољу

и плоднију. За вођу узеше једнога странца путника

који у очи дана збора беше прошао кроз њихове

улице, „држећи се за руку са једним дечком“, а

сад сеђаше озбиљан, са својом дугом косом и бра-

дом, ћутећи, и „замишљено лупкајући дебелим шта-

пом земљи." Као странац и путник, он је морао

познавати стране земље, а замишљен и ћуталица,

чинио је на свакога утисак да је врло паметан чо-

век, и да ће их он до нове земље умети провести

најпречим путем; те кад он пристаде на њихов по-

зив, одушевљењу њиховом не беше краја. Сваки

бејаше толико уверен у успех поред таквог вође

„да је био у стању скочити за њим у ватру и воду.“

С тога се сутра дан око њега искупи огромна маса

света: више од две стотине породица дође на уре-

чено место, а мало их је још остало у старој земљи.

И кренуше се.

Али је вођа доста чудновато водио. — „Хо-

ћемо ли се кретати?" упиташе га.

„Он устаде без речи. Својски намрштен, он коракну не-

колико пута, машући достојанствено штапом испред себе, и маса

крете за њим. Вођа коракну још неколико корака и удари у плот

од општинске зграде. Ту, иаравно, стаде он, стаде маса. Вођа се

измаче мало и лупи два три пут штапом по плоту.

— Шта ћемо ? питају.

Он ћути.

— Шта, шта ћемо? Обаљуј плот! То ћемо ? Видиш да

човек даје штапом знак шта треба радити, викнуше они што

су уз вођу.
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— Ено врата! Ено врата! вичу деца, и показују врата,

која су остала на противној страни.

— Ни речи; он зна шта треба. Обаљујмо плот!“

И за тили час пуче плот као да га није ни било.

Мало затим наиђоше на неки трњак; и про-

бише и њега. Затим на неке врљике, које такође

обалише. Тако су путовали тога дана, и идућих

дана, с истим успехом. Многи пострадаше на та-

квом путу: неко угане ногу, други изгуби око, и

мало ко да нема трн у руци, или да није огребен

по лицу. Уз то путовање тешко, напорно, и мршава

храна. Али за храну, дао Бог још летње време, те

се бар гдегде нађе која воћка; а умор и муке су сви

радо подносили: сви су, пуни вере и наде, храбро

ишли засвојим вођом... На превелику радост свију,

вођи се није ништа десило...

Једног дана, пред вођом се наједаред указа

грдно велика и дубока каменита јаруга. Обала тако

стрма да се није смело ни корачити напред. И нај-

храбрији дошли у лицу бледи као крпа. Вођа је,

једини, био миран; никога он не погледа, ништа

не рече, на његовом лицу никакве промене, ни трага

од страха. И таман да га задрже, „па макар се

огрешили о дисциплину", а он у том коракну је-

данпут, други пут, и стрмекну у јаругу.

Настаде забуна, кукњава, граја, овлада страх.

Неки чак почеше бежати. Али их заустави глас јед-

ног ватреног говорника, који народу пребаци ње-

гову малодушност, и разложи да је то по свој при-

лици последња препона, да је иза ње извесно каква

дивна земља, да се најзад мора напред за вођом,

који зна куда води. Говорник затим коракну два
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корака, те и њега нестаде у јарузи. За њим онда

пођоше они најодважнији, а за овима јурнуше сви.

И настаде трагично котрљање по стрмој обали грдне

рупчаге...

Сви су се сурвали, и нико није читав изишао:

а многи нису никако више ни изишли. Вођа је је-

дини, као и увек, имао ретку срећу, те се при паду

задржао на неком жбуну, и није се повредио. Из-

бауљавши на другу обалу, он је седео ћутећи

и чекао.

Затим наставише пут; зар су могли натраг по-

сле толико поднесених жртава? Али их је било

тужно погледати. Сад више беху наказе но људи.

Главе им повезане силним превојима, испод којих

крв залива лице; иду на штакама, а руке обесили

о мараме. Нико више ништа не говори. Ћуте као

и вођа, и иду. Једнога дана, у сумрак, гегају тако

на штакама, док тек погледаше, а вође опет нема

пред њима. Учинише још по један корак... па сви

опет у јаругу...

Зачу се један загушен јаук, и ништа више. Ду-

бока ноћ и тишина завлада целим крајем.

Кад се свануло, а вођа седи онако исто као

онога дана кад га за вођу изабраше. Из јаруге из-

бауља за њим онај говорник, а за овим још дво-

јица. Обазреше се око себе онако нагрђени и кр-

вави, да виде колико их је остало, али само још

њих тројица...

„Смртни страх и очајање испуни њихову душу. Предео

непознат, брдовит, го камен, а пута нигде. Још пре два дана су

прешли преко пута и оставили га. Вођа је тако водио.

Онај говорник приђе вођи и поче говорити изнемоглим,

устрептали.м гласом, пуним бола, очајања, и горчине:
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-— Куда ћемо ?

Вођа ћути.

— Куда нас водиш и где си нас довео? Ми се теби по-

верисмо заједно са својим породицама,... не би ли се спасли про-

пасти у оном неплодном крају, а ти нас горе упропасти. Две

стотине породица поведосмо за тобом, а сада преброј колико нас

је још остало.

— Па зар нисте сви на броју? процеди вођа не ди-

жући главе.

— Како то питаш ? Дигни главу, погледај, преброј колико

нас остаде... Погледај какви смо и ми што остадосмо.

— Не могу да погледам!...

— Зашто?!

— Слеп сам

Настаде тајац.

— Јеси ли у цуту вид изгубио?

— Ја сам се и родио слеп.

Она тројица оборише очајно главе.

Јесењи ветар страховито хучи планнном и носи увело

лишће; по брдима се повила магла, а кроз хладан, влажан ваздух

шуште гавранова крила и разлеже се злослуто грактање. Сунце

сакривено облацима, који се котрљају и журно јуре некуд

даље, даље.

Она се тројица згледаше у смртном страху

— Куда ћемо сад? процеди један гробним гласом.

— Не знамо! *

По анализи и наводима, разуме се, — ни кад

су опширни као овде — не треба ценити књижевна

дела; али ја држим да се и по овом садржају може

погодити каква је ова прича, како је лепо зами-

шљена у својој целини, оштроумно изведена у поје-

диностима, јака као сатира, и поред тога уметнички

лепа као приповетка. У Вођа се као „у скраћењу"

виде скоро све добре особине пишчеве. Основна

.замисао приче, њена алегорична фикција, духовита

је, згодна да послужи пишчевим сатиричним наме-
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рама, и у исто време проста и природна. Као у

Цанги оне две фразе, тако овде реч „вођа“, која

преносно значи „главу“, „управника“ некога пре-

дузећа, узета је у свом буквалном значењу, и из

конкретних представа које се везују за ту реч изве-

дена је занимљива и живописна фабула целе приче.

Писац је, даље, правилно изабрао предмет своме

подсмеху: свако предузеће вреди равно онолико ко-

лико човек који га води; а ако погрешке вођа игде

заслужују прекора, то је кад те погрешке падају

на главу, не неколицине људи, но целога народа.

Најзад, горчина ироније и дубина осећања показују

искреност пишчева родољубља.

Што се обраде тиче, она је скоро беспрекорна.

Ја држим да је из предмета извађен сав ефект који

се из њега могао извући. Прича је занимљива с краја

на крај; епизоде којима је изложен догађај добро

су пробране и изведене; осећање је право, и има

га где треба; описи људи и предела, и ако кратки,

једри су и живописни — они остају у памети као

слика. Најзад је оно неочекивано откриће, да је

вођа слеп, необично лепо нађено, припремљено, и

изведено.

А сатира је стална и врло јака. Она је друге

врсте но у Данга; није онако широка и снажна,

не пече као жигом, али је зато оштрија, подруг-

љива, и вређа исто тако јако. Иронија је непре-

кидна. Оно ћутање вођино, које је, како је пред-

стављено, већ по себи иронија, враћа се као при-

пев у песми: — „Вођа ћути“ — „Вођа устаде без

речи“ — „Вођа седи и мисли" -— „И мора да мисли

кад је примио на себе толику дужност!“... Сваки час
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понека пишчева напомена или рефлексија људи у

причи, или какав догађај, ту су да нас иронично

подсете на неспособност вођину или да ту неспо-

собност јаче истакну. Кадгод вођу помене, писац га

зове „дични вођа“; кадгод му се људи обрате, они

га зову: „Мудри и врли странче!“...— кад у путу

застану, они га непрестано загледају и диве му се:

„Само ћути и мисли! —Мудар човек! —- Гле какво

му је чело ! —- Срећни смо што га нађосмо!“... Кад

је слепи вођа на ивици провалије, и „најхрабрији

дошли у лицу бледи као крпа“, — „на његовом

лицу ни трага од страха“. Ништа не мари што их

он рђаво води, и што многи путем пропадају. Кад

старци пропадну, други додају: „Стари су и били;

помрли би да су и у кући седели!“ Кад деца про-

падну, онда веле: „И жалост је мања што су деца

мања. Не дао Бог да родитељи дочекају да губе

децу кад приспеју за женидбу и удају.“ Онима који

су очи изгубили, одговарају: „Шта ће вам очи кад

има ко за нас гледа и води нас срећи?“ — сарказам

између најљућих. И за све време —■ она радост што

се вођи није ништа десило!... „На превелику срећу

и радост свију, вођи се ништа није десило“. Или:

„На првом конаку се помолише и захвалише Богу

што им се вођи никакво, па и најмање зло није до-

годило“... И тако кроз целу причу, увек с новим

појединостима, новим ироничним обртима, док нај-

зад не дође оно пунозначајно и свирепо питање:

„Јеси ли у путу вид изгубио?" и одговор: „Ја сам

се и родио слеп!“ Ретко је сатира овако с успехом

употребљена; ретко је кад човек грешнији изишао

но Вођа који у овој причи народ води.
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Најзад је Вођа и као алегорија једна одлична

ствар. Поменуо сам већ да је алегорична фикција

добро нађеиа. Још је боље изведен паралелизам

између буквалног и преносног значења приче, и одр-

жан склад између њених појединости. Како алего-

рија свој предмет излаже у виду измишљене слике,

потребно је да се појединости слике верно покла-

пају с појединостима ствари коју она представља;

иначе би алегорија била нејасна и вређала као не-

тачна. Осим тога, у разгранавању фикције у поје-

диности, треба пазити да се ове последње логично

испредају из прве замисли, да остају у складу с њом

и међу собом; иначе би разнородност појединости

показивала да је и алегорија неприродно или натег-

нуто разграната.

Тај паралелизам између буквалног и алегорич-

ног значења приче, и тај склад између њених поје-

диности, умео је писац да изведе и очува врло вешто.

Као што смо раније рекли, то је тежак посао. Није

лако наћи две ствари, довољно различне међу собом,

и опет толико сличне, да једна може послужити као

слика другој. Познато је како је тешко наћи добро

поређење, и кад је кратко, — једно поређење које

би и било духовито (то јест не сувише блиско), и

које би тачно илустровало оно што њиме хоће да

се каже. Две ствари које се могу поредити међу

собом не подударају се никад у свима својим тач-

кама. Треба онда пазити да се у поређењу истакну

само оне тачке у којима се те две ствари додирују;

и пазити у исто време да у поређењу не буде, с једне

стране, излишних околности које сметају, а с друге

стране да му недостају неке од потребних поједи-
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ности. У оном познатом, и иначе занимљивом по-

ређењу: „Потрпао је толико књига на своју главу

да мозак под њима не може више да семиче," па-

ралелизам је добар, али не и склад између поједи-

ности; има једна околност која смета: књиге не леже

на мозгу, но на темену. Обратно, у оном лепом Бе-

коновом поређењу: „Не ругајте се природним не-

достацима људи, кад им није у власти да их по-

праве. Ох! свирепо је бити богаља његовим сопстве-

ним штакама!" — у том поређењу није добар па-

ралелизам. У другој половини навода („Ох! свирепо

је...“) нема еквивалента за важнеречи: „кадимније

у власти да их поправе." За потпун паралелизам

требало је рећи: „свирепо је бити богаља његовим

сопственим штакама -— зато што нема ногу“. Или

је онда речи „кад им не стоји у власти да их по-

праве“ требало оставити после поређења; или их

просто избацити, остављајући речима: „природни

недостаци“, да саме, без даљег истицања, кажу ту

мисао. Разуме се, замерка овом Беконовом примеру

нешто је хиперкритичка; она је овде наведена по-

главито ради илустрације, да покаже суптилности

и тешкоће овога посла. Али стоји да паралелизам

коме се тежи у сваком добром поређењу, у Беко-

новом примеру није довољно одржан.

Појамно је сад да ће тај паралелизам бити све

теже одржати што поређење буде дуже. Међутим,

алегоријз, као што је познато, није ништа друго до

врло дуго поређење, формално тачније: метафора,

продужена до воље, врло разграната, и доследно

проведена кроз своје многобројне појединости. Отуда

врло дуге алегорије, као Поклоников пут и Гули-
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верова путовања, и кад су од тако великих вештака

у том послу као што су Бењан и Свифт — нису у

том погледу никад беспрекорне.

Међутим, не поређујући Вођу са великим де-

лима која споменусмо (Вођа је, у осталом, и много

краћи), може се рећи да је у Вођи паралелизам бу-

квалног и алегоричног значења одлично изведен и

међусобна доследност појединости исто тако очу-

вана, Обе „жице“ које се провлаче кроз ову але-

горију, она на површини и она дубља, иду стално

паралелно; а безбројни огранци у које се оне гра-

нају полазе увек са својих основица, не секући се

никад међу собом.

То би сад требало показати у појединостима,

у подробној анализи. На жалост, то овде није мо-

гућно; ми смо видели на Данги како су те анализе

опширне; а ова би анализа морала испасти још оп-

ширнија но прва. Али се може на други начин илу-

стровати у појединостима то одржавање парале-

лизма и доследности међу деловима једне алегорије.

Ја ћу на другом једном, много краћем, али ипак

разгранатом поређењу, извести такву анализу, и на

тај начин показати како би је требало извести и на

Вођи. Затим ће бити довољно указати, примера

ради, на неколике главније тачке у причи; читалац

ће после лако довршити анализу у појединостима.

За пример ћу узети Пелијево1 поређење о рас-

пореду својине међу људима. Оно је сразмерно

кратко, и у исто време разгранато, и има ту добру

1 И7. Ра1еу, у Начелима моралне и политичке фило-

зофије (1785).

ПОПОВИЂ, ОГЛЕДИ 10
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страну што су у њему исказана оба паралелна члана

поређења: и слика, и ствар која се њоме илуструје.

Оно гласи: —

„Кад бисте на некој њиви видели јато голубова;

и видели да, место да сваки од њих кљује зрна

која хоће, и где хоће, узимајући само онолико ко-

лико му треба, не више — деведесет и девет њих

збирају све што су покупили на једну гомилу; да

задржавају за себе само плеву и отпатке; да чу-

вају ту гомилу за једнога, и то најслабијега, можда

најгорега голуба у целом јату; да седе унаоколо, и

посматрају, целе зиме, како тај један гомилу кљује,

растура, и упропашћује; па онда, кад који голуб,

смелији или гладнији од осталих, дирне у које зрно

из гомиле, да сви остали полете на њега и рашчу-

пају га на комаде; кад бисте то видели, ви бисте

видели само оно што се сваки дан чини и што је

примљено међу људима. Међу људима, ви видите

да деведесет и девет кулуче и трудно сабирају го-

милу излишних ствари за једнога (и то често опет

најслабијега и најгорега у целом друштву, дете,

жену, бесомучника, или блесана); да добијају за

себе за све то време само нешто мало, и то оно

што је најгоре од намирница које производи њихов

властити труд; да мирно посматрају како се плод

свега њиховог рада расипа или уништава; и кад

један од њих узме или дирне неки делић из гомиле,

да се сви остали удруже против њега и обесе га

за крађу.“

Критичка анализа овога поређења изгледала

би оваква:
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I. Поређење је у својој целини врло јако и

врло вешто изведено. Свака је појединост импре-

сивна, постепеност је одлично изведена, а стили-

стичко излагање беспрекорно. Појединости којима се

мисао истиче тако су подешене да утисак увек по-

јачавају до највишег степена: скоро је увек узет

крајњи случај — деведесет и девет, само плеву а

отпатке, целе зиме, дирнуо (у које зрно), најсла-

бији и најгори, обесе за крађу, и тако даље. Најзад

је слика која је узета за поређење лепа, а поједи-

ности њене живописне (њива, голубови који по њој

кљуцају овде онде, плева растурена по тлима, жито

на гомили, голубови у широком кругу око гомиле,

по којој један голуб сам чепрка). —

Што се тиче паралелизма, он је између прве

и друге половине поређења одржан најбрижљивије;

обе су половине у потпуној симетрији. А склад међу

појединостима једне исте половине писац се трудио

да одржи што је тачније било могуће: голубови,

јато, жито, зрно, плева, растура, рашкупају — у

другој половини: људи, друштво, намирнице, де-

лић, оно што је најгоре, расипа, обесе за крађу —

све те појединости се не само паралелно поклапају,

но су још и међу собом у најбољем складу, и ло-

гички и фразеолошки.

Али, —

II. И паралелизам и склад међу појединостима

добивени су само помоћу једне нетачне, неистините

слике која је узета за поређење, и очувани су само

са савршено неоправданом претпоставком да голу-

бови могу радити све што им писац приписује. Ја-

сно је да је већина радња које су им у поређењу

10*
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приписане у опреди с њиховим природним нави-

кама: нити деведесет и девет њих раде за једнога,

нити је кадгод ко видео голубове да скупљају своју

храну на једну гомилу, нити их је видео да остав-

љају зрна а узимају само плеву и отпатке, нити им

је обичај да „седе унаоколо", као дивљади на сли-

кама из афричких путописа, и то „целе зиме“. Исто

тако храмље оно „најслабијег, можда најгорег го-

луба“, што је метнуто само ради паралелизма с по-

јединошћу из друге половине: „најслабијег и нај-

горег у целом друштву“. Загледајући боље, нашло

би се још, да и покрај све вештине пишчеве склад

међу појединостима можда није стално очуван: „жито

на њиви“ и „целе зиме“ не иду заједно. Најзад

треба рећи да ни мисао коју поређење казује није

тачна, и да оно погрешно представља праву при-

роду својине: ни по свом пореклу, ни по начину

како се даље стиче, ни по подели и опредељењу

своме, својина није таква какву је представља по-

ређење.

Ми, разуме се, ово Пелијево поређење нисмо

навели зато да њега критикујемо, но да на њего-

вом примеру покажемо како треба правити анализе

дужих поређења, и алегорија. Пели је, у осталом,

својим поређењем хтео само то, да реторски јако

представи неправедну поделу добара међу људима;

и што је желео, то је потпуно постигао.

Таква би, дакле, била потпуна, или приближно

потпуна анализа Пелијевог поређења.

Такву би опширну анализу требало сад из-

вести и на Вођи. Ми то овде не можемо учинити.

Вођа је алегорија од петнаест страна, а не поређење
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од петнаест реди. Ми не можемо ту подробну ана-

лизу извести чак ни за паралелизам и склад поје-

диности, који нас у овом тренутку посебице зани-

мају, — из истог разлога. Остављајући, дакле, чи-

таоцу да општу анализу у овде обележеном правцу

сам изврши, а ову другу, посебну, да доврши у по-

јединостима, ми ћемо само, као индикацију за по-

дробнију анализу, истаћи у причи главније тачке, —

као неколике примере за лепо изведен паралелизам

и добро очувану доследност међу појединостима.

Алегорије се могу често тумачити на више, на-

равно међу собом сродних начина. Тако би и Вођа

могао можда да се тумачи као слика неког несрећ-

ног предузећа уопште, које је старешина рђаво во-

дио. Посебице, могао би представљати какав „Исход“

налик на несрећне покушаје социалистичких насео-

бина у Америци и другде; или путоваше у какву

Утопију; или још и историју неке политичке странке

коју је њен вођа рђаво предводио. Узмимо као нај-

вероватније да је ово последње случај; и држећи

се података које нам пружа сама прича, узмимо —

да је писац у својој алегоричној причи хтео да пред-

стави неку земљу која је у једном тренутку своје

историје под рђавим владама дочекала врло мучне

дане; — да се тада у тој земљи организовала једна

велика и снажна народна странка, која је обухва-

тала огромну већину, рецимо „пет шестина" целога

народа, — и покушала да у друкчијој политици

потражи излаза из неподноснога положаја у који је

земља била запала; — да је та странка изабрала за

вођу човека „страног" порекла; да је тај човек (да

се и ту приче држимо), по личном опису био мрка



150 0 Г Л Е д и

лица обрасла у бради; да је по својим способно-

стима био потпуно неподобан за посао који му је

био поверен, без велике памети, властољубив и сла-

вољубив; да је, на несрећу, имао ту врлину да буде

миран и ћутљив, тако да је цео свет држао да је

мудар и чврст ; да му је цела странка била дирљиво

одана; да ником није било слободно рећи што про-

тив њега од његових доглавника; да ти доглавници

његови нису вођу позивали на одговор за његове-

погрешке, било што у мучним приликама нису хтели

да праве нове тешкоће, било што ни сами нису

боље видели од њега; да су под таквим знамењем

почели да воде политику; да су је под истим зна-

мењем наставили, и настављали годинама; да су

многи, гредом, почели страдати од вођиних погре-

шака; да је странка, после извесног времена, под

све горим приликама, и све горе вођена, дочекала

трагичну и крваву катастрофу, — рецимо, била-

уплетена у какву буну; да су у тој буни најодваж-

нији разноврсно страдали, а многи и главом пла-

тили; да се вођа једини срећно извукао, утекавши-

преко границе — „на другу обалу јаруге", као што

каже приповедач; да су остали, кад им се опет вра-

тио, као заслепљени ишли и даље за њим; да су,

најзад, дочекали нову тужну и страшну катастрофу

— рецимо, какав преки суд — у којој најчеститији

наново пострадаше, а само вођа остаде опет читав;:

и да је најзад странка дошла у једно стање очајнога

расула, из којега се више није знало на коју ће се

страну... — узмимо, велим, да је таква била исто-

рија и судбина странке коју је писац хтео да на-

слика.
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Упоредите сада догађаје у овој историји с до-

гађајима у причи (њен садржај је горе зато онако

опширно испричан да би и они који причу нису

читали могли да учине ово поређење). Упоредите

их потанко, крупније и ситније, један по један, по-

јединост по појединост: и полазак, и пут, и велики

број народа, и прву и другу јаругу, и тако даље;

и уверићете се да паралелизам између буквалног и

преносног значења приче није било могуће извести

потпуније, уверићете се с каквом се верношћу све

појединости поклапају. Ко покуша учинити то по-

ређење, видеће до којих ситница се тај паралелизам

може пратити. Наравно, писад, није механички, као

с неком направом у руци, одмеравао и одбрајао те

паралелне појединости; као што ни у Данга он своје

основне замисли није методички гранао и појачавао

значајним појединостима. Али његов уметнички ин-

стинкт, то јест дар, водио га је у оба случаја си-

гурније но да је он методички рачунао и састављао

своје инвенције. Само је тако, у осталом, било

могуће да алегорија, овако логички изведена, не

изгуби ништа од своје свежине и од уметничке

вредности.

Кад бисмо ствар ценили хиперкритички, можда

бисмо паралелизму могли наћи једну или две за-

мерке. На пример, било је вероватно да је странка

за то дуго време морала доћи на владу; томе нема

паралеле у причи. Тако је можда имало кривице и

до других, не само до вође; и на пример, могло је

бити рђавих људи који су намерно стварали пре-

поне. Тако је још било немогуће да вођа баш ни-

како не страда; праведно је било признати му бар
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коју огреботину. Може се затим неком учинити и

то неприродно да вођа, знајући да је слеп, пристаје

да води... Али, све су те замерке хиперкритичке. Ве-

ћина ових непотпуности хотимичне су; ради умет-

ничког ефекта требало је одржати да се вођи ништа

не деси; ту је виши разлог потиснуо ситно тражење

паралелизма. Исто то вреди о замерци, која је јача,

да се вођа, знајући да је слеп, није могао примити

за вођу. Али је томе можда довољно објашњење ве-

лика и неисцељива презумптуозност људска, која

мисли да све може, и која је све то већа што су

у ком случају жеље веће и памет слабија.

Што људи мање знају, они се

Тим више горде и надимају;

Као што слепци дижу више нос

Но они којн очи имају,

вели дивно Бетлер у Хјудибрасу. Та презумптуоз-

ност, то умно слепило, то је слепило „вође“ Г. До-

мановића.

Једина непотпуност коју бисмо ми у Вођи ра-

дије истакли, то је ова : у стварном животу се такви

догађаји не свршавају тако. Људи који вођу не

умеју да збаце иду даље за њим. Г. Домановић је

својој причи требао да дода, да је на питање: „Шта

ћемо сад?“ слепи вођа опет ћутећи пружио штап и

показао пут, и да су они који су толико страдали

због њега опет пошли онамо куда им он показује

да иду. Јер, што је дикла навикла. И то би тако

имало да иде и даље, све док не би одрасла она

деца што су показивала врата док су старији уда-

рали главом о плот... Али Г. Домановић има права
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да прекине причу где хоће. У осталом, његове приче

ове врсте на жалост су стално отворене рубрике.

О међусобном складу појединости, који ће чи-

талац по примеру с Пелијевим поређењем сам про-

верити, додаћу само да је исто тако срећно одржан

као и паралелизам. Почев од изредно лепо припрем-

љене слепоће, па до ситних појединости целокупнога

путовања, појединости су у најбољем складу међу

собом. Њих ће читалац сам проверити. Ја ћу овде,

примера ради, обратити пажњу само на две ситне,

— две које би читалац можда превидео. У почетку

путовања писац, причајући како је народ морао пу-

товати уз мршаву храну, вели : „Дао Бог још летње

време, те се бар гдегде нађе која воћка." На крају

путовања, читалац се сећа оног патетичног описа:

„Јесењи ветар страховито хучи планином...“ Тако

се међу собом слажу и остале појединости у причи. —

Такве су, подробно аналисане, уметничке осо-

бине Вође. Благодарећи њима, он је најбоља међу

овим причама, одличан као сатира, и једна од врло

срећних алегорија овога рода.

После овога, ја бих имао и мало и много

да кажем.

О причама, о њиховој вредности и о састојцима

који је чине, речено је скоро све што се имало рећи.

О писцу и о понеким жељама његових чита-

лаца имало би, напротив, још доста да се говори.

Како би се те жеље и размишљања која се за њих

везују у многом тицала и других наших писаца, то

би био разлог више да их овим поводом изложимо.

Али томе није место у овом чланку, коме је био за-
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датак, као што је горе речено, да да „систематичну

књижевно-критичку анализу пишчевог дара, пока-

заног у овим алегоричним сатирама, с теоријским

објашњењем онога што је у њима значајно или за-

нимљиво;“ практични мигови искључени су самим

планом чланка. Ипак, како се ми за Г. Домановића

интересујемо, и како није прилика да ћемо скоро

опет о њему говорити, нека је у две три речи на-

говештено шта би му се у том правцу још мо-

гло рећи.

Пре свега, не треба да сметне с ума да су ове

три овако похваљене приче, као што смо рекли

одмах у почетку, малене ствари, и у малом броју,

и да се ни у ком случају не могу поредити са за-

машнијим, већим делима, рађеним с више прегнућа,

уз већи напор уображења, на дубљој и широј под-

лози. Потанко аналисане као што су овде биле, оне

се, као и читаоцу, могу и њему учинити врло крупне

ствари : „има један поуздан начин да комарца пред-

ставимо као слона; треба само потанко описати

сваки његов делић“. Али после довршене анализе

и удаљеног микроскопа, пошто их прегледамо у це-

лини, ми ћемо — а тако треба и он да учини —

опазити њихове праве размере. Данга и Вођа су

две одличне сатиричне приче, то је неоспорно, и

то је доста. Али су ипак само то: — две нисудва-

десет, а прича, изузимајући врло ретке случајеве,

није велико дело; — политичка сатирична прича

мање но остале. За ону високу хвалу, за којом бих

ја желео да теже сви наши даровити писци, и која

није недомашна, потребни су виши циљеви и знатно

више стрела у тобоцу. Г. Домановић би требао да
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диже очи до Свифта, макар само зато да види ко-

лико га одстојање раздваја од њега.

Тим циљевима се, даље, не долази без велике

културе, оне шире и више културе, без које и поред

дара, нема вишега човека ни великога писца. Она

једина подхрањује оригиналност, и даје делима опсег

и дубину, и оно отмено савршенство облика, које

није спољашња ствар, но је одсев отмене душе умет-

никове. Она даје богатство фантазији и оштрине

духу Аристофановом и Лукиановом, она производи

обиље и шаренило и на све стране шири обим из-

мишљања Раблеовог; она дуби дубоке темеље који

се под Свифтовим и Волтеровим делима осећају. Може

код Свифта површно изгледати сликање лилипут-

ских кепеца и бробдингнашких џинова, али се под

њим крије једна од најдубљих истина о човековој

природи и његову положају у свету. Само забавне

могу на први поглед изгледати Волтерове „фило-

зофске приче“, али су оне у истини филозофске, у

најстварнијем смислу те речи. За том културом, без

које „читаоцу с већим захтевима, читаоцу прета-

њеном, ни једно дело не може бити сасвим драго",

треба поћи на пут, —■ и стићи докле дар и прилике

могу да понесу...

Треће на што би Г. Домановићу требало обра-

тити пажњу, то је да бар у границама свога дара

и своје вештине не допушта да му се промакне оно

што је у његовој власти да отклони. Ми смо ви-

дели у Краљеваћу Марку (а тако је понекад и у

осталим причама) да се он често задовољава првом

мишљу која му падне на памет. Одсуство критич-

ког духа, аљкавост, или тренутна тромост, нагоне
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га, те остави оно што би могао заменити бољим.

Свако је стварање хатање у вис и подешавање

према циљу; свако је стварање тражење снажног

и такног израза својој мисли или визији. Тај снажни

и тачни израз увек постоји; ко га тражи, а има дара,

наћи ће га; али не лабаво тражећи, — не, импро-

визујући. Задовољавајући се покоји путпрвом мишљу

која му падне на памет, не скупљајући свакад сву

своју снагу у свежањ, Г. Домановић остаје често

испод себе самога. Данга и Вођа су одличне ствари,

али Г. Домановић треба да пази да не остане писац

Данге и Вође.



ШТА ЈЕ ВЕЛИКИ ПЕСНИК?

Ово дана умро је један од најзнатнијих срп-

ских песника, Јован Јовановић Змај. Место некро-

лога — место оплакивања „неизмернога губитка“,

са „срцем које се стеже у грудима, пером које дркће

у рукама, очима које су замућене од суза“ — ја же-

лим у овом пригодном чланку дати оцену Змајевога

песништва, рећи мирно и слободно — исто онако

слободно као да је Змај жив — каквога је песника

у њему имала наша књижевност, и од какве је вред-

ности оно што је он за собом оставио. И ако на

први поглед мање нежан, овај начин није мање при-

кладан данашњој прилици, нити мање достојан пес-

ника и човека кога је цело Српство ово дана са-

хранило. Нарицање је скоро увек неискрено и не-

пристојно, а Змај је био од оних људи о којима

се и на њиховом гробу може рећи цела истина. И

по одбитку онога што је у њима можда прецењено,

оно што остане довољно је да им за свагда обез-

беди њихов високи ред.

О његовом положају у историји наше књижев-

ности, о његовим заслугама као народног просве-

титеља, и о његовом политичком и народносно по-

литичком значају нећу говорити; или ћу рећи само

то да је, као сваки прави песник обогатио књижев-
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ност свога народа извесним новим тековинама у по-

гледу садржаја и облика, и да у њеном развићу бе-

лежи једну даљу станицу; да је као народни про-

светитељ, за време целог живота, био поборник

просвете и напретка; и да је као политичар био

вазда одушевљен бранич српске народности и на-

родних права. Моја је намера задржати се само на

књижевној вредности његовог песништва, и одре-

дити који је његов песнички ред или „ранг“; остале

његове особине као човека и јавног радника биће

овде онде узгред поменуте, увек само у толико у

колико оне могу одређивати вредност његових књи-

жевних радова.

Додајем да своју оцену доносим по успоме-

нама из ранијих времена, које сам овом приликом

освежио прелиставајући пет до шест стотина страна,

велике осмине, његове Певаније.

Два су суда изречена у нашој књижевности о

реду који Змај заузима као песник. По једном, може

се рећи општем, Змај је велики песник; по другом

— оном који је Недић изрекао у свом познатом

чланку — Змај не само што није велики песник, но

можда никако и није песник; и у сваком случају

више је стихотворац но песник. — Треће мишљење,

мишљење Г. Л. Костића, које је он изнео у својој

скорашњој и опширној књизи о Змају, морамо пре-

небрегнути, зато што је казано у сувише неозбиљ-

ном облику и што, у осталом, не можемо ни да по-

годимо које је. Г. Костићев каламбур (проведен кроз

четири стотине страна), да је „Змај“ појео „славуја“,
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не може се узети озбиљно као књижевна оцена Зма-

јевог песништва.

Остају нам, дакле, прва два мишљења. Које је

од њих тачно?

Недићево мислим да могу одмах одбацити као

нетачно. Без доказа, без претресања, по непосред-

ном осећању, јасно је да песник „Светлих Гробова“

и „Бранкове жеље“; песник „Ђулића“: „Видиш, сад

сам дош’о к теби“, „Снив’о сам те, а ти пуна цвећа";

песник „Ђулића увелака“: „Мрачни, кратки дани“,

„Ох како је сиво, тамно“, „Болна лежи, а нас вара

нада“, „Пођем, клецам, идем, застајавам*; песник

балада „Три ајдука“, „Лем Едим“, „Селим бег“; пес-

ник горких сатира „Негдашњем пријатељу“ и „Дру-

го и друкче путешествије“, у којима има осећања

као у лирским песмама; песник онога низа ђусти-

јевских сатира: „Браца“, „Видов-дану“, „Практични

савети једног великодостојника", „Јутутунска на-

родна химна“, „Неким Цинцарима“; песник оних

изредно духовитих шала „О Змају“, „Мисли једног

маторог Ш,“, „Флориан Шпицбергер о поклону ма-

јор Мише“, „Слободна штампа“, „Одачутури“, „Ода

празној кеси“ — јасно је, велим, без даљег претреса,

да тај песник може само погрешно бити назван сти-

хотворцем. Опште мишљење није се могло толико

преварити да великим песником назива стихотворца.

Опште мишљење може у својој оцени, искреној и

неискреној, јако да се превари само у почетку и

онда кад је за оцену потребно имати велике начи-

таности, претањеног укуса, дубљег опажања, или

филозофских мисли; али после дужег времена и

кад се ствар тиче уметничког дела које износи сва-
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ком приступачна осећања, језиком који нам је свима

познат, опште мишљење не може се толико збу-

нити да као истину прими оно што је истини диа-

метрално противно. Недић, који је био подложан

личним осећањима, није марио делокупнога Змаја,

Змаја песника и јавног радника заједно. Осим тога,

по природи свога укуса, који је нама познат, који

се, у осталом, може видети и из његових критика,

и који је, узгред буди речено, био узак — Недић

је био нешто наиван романтичар; а Змај није ни у

колико био наивно романтичан песник. Недић је

волео живописно и сентиментално. Он је волео Хо

торново Скрлетно писмо, а није волео Воденицу на

Флоси од Џ. Елиота. Он је од свих Гетеових дела

највише денио Јаде младога Вертера-, ценио их је

више но Фауста. Он није волео приповетке Лазе

Лазаревића, које су са Горским Вијенцем најлепше

што је наша књижевност досад дала, а волео је,

или је бар више волео, приповетке Ђуре Јакшића.

На тај начин је Недић — за кога је Милорад Шап-

чанин био песник — могао Змаја назвати стихотвор-

дем. Поврх свега, закључак који је Недић извео из

своје анализе Змајевих песама није у складу ни са

оним његовим опажањима која су истинита. Из ка-

рактеристике коју је Недић дао о неким особинама

Змајевог песништва, и која је у главном тачна, и

делимиде врло оштроумна, није допуштено извести

закључак о Змајевом целокупном песништву. Те осо-

бине нису по Змајево песништво биле толико штетне

колико је Недић представљао. Отуда је у Недиће-

вој оцени Змајева вредност према тим особинама

погрешно срачуната. Недићева оцена Змајевога дара,
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дакле, погрешна је, и ја је нећу подробније по-

бијати.

Да ли је тачније оно друго, опште мишљење,

по коме је Змај био велики песник?

И ако ми је Змај од увек био један од најми-

лијих наших песника, и ако сам га шта више и сам

једном нарочитом приликом, кратко време после

Недићевог чланка, и с обзиром на наше песнике,

назвао „нашим великим Змајем“, ја држим да му

се у хладној, прецизној оцени тај ред не може дати ;

и то друго, опште мишљење чини ми се скоро исто

тако мало тачно као и Недићево. Змај није био ве-

лики песник. Те је ствари доста тешко доказивати.

Већ сама оцена некога писца по његовим особинама,

није лака: треба, прво, из читавог низа ситнијих

особина и појединости, које се најчешће преливају

једне у друге, издвојити главне; и друго, осветлити

их по потреби њиховим узрочним односима. Али ту,

ако је овај други део посла прилично тежак, бар

онај први, одређивање главних особина, добром и

нешто извежбаном оку неће врло тешко пасти. Ту

човек има да опази разлике између разнородних

ствари. Одређивати, међутим, степен у коме је нека

ствар развијена, значи хватати разлике између ствари

истога рода. Као што је код боја лакше рећи која

је боја зелена или црвена, но одредити које је врсте

прелив зелене или црвене боје према осталим пре-

ливима истих боја, тако је лакше рећи кога је рода

неки песник но рећи у ком је степену он у свом

роду одмакао. Али је помоћу мало анализе пес-

ничких особина и то могућно, и то довољно тачно,

ПОПОВИЋ, ОГЛЕДИ 11
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нарочито у овој прилици, где ми ствар не изгледа

врло заплетена.

Треба прво утврдити да величину некога пес-

ника не чине неке нарочите особине које би такав

велики песник имао, док их остали даровити песници

(али песници другога реда) не би имали. Величину

његову — као што сам тај израз врло тачно казује

— чини само степен у коме су у њему развијене

опште особине песничке, оне које су, у разним раз-

мерама, заједничке свима песницима. Ма какво било

песничко дело, и од кога било песника, оно ће бити

лепо или мишљу, или осећањем, или маштом, или

укусом,—то јест, већом или мањом дубином мисли,

већом или мањом дубином осећања, више или мање

живом маштом, и више или мање пречишћеним уку-

сом. Те особине, разуме се, не налазе се у песнич-

ком делу никад усамљене, једна без других; оне се

међу собом комбинују, по две, или по три, или све

четири заједно; нарочито прва коју сам поменуо,

дубина мисли, није сама довољна да песничко дело

учини лепим. Ја сам те особине овако издвојио

ради анализе. Е, те исте особине налазе се и у

делима даровитих, и у делима врло даровитих, и

најдаровитијих, или, како се то популарно каже, у

делима гениалних песника. Оно што чини разлику

између даровитих и ових најдаровитијих, то је, као

што сам рекао, само висок степен који су те особине

достигле и у коме се показују у делима ових по-

следњих. Шта више, није потребно да све те осо-

бине заједно достигну тај врло високи ступањ раз-

вића, па да даду великог песника. Код највећих,

код Шекспира и Гетеа, на пример, оне су све ту, и
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скоро подједнако развијене. Али код других, такође

великих, довољно је да поред осталих особина, које

су само више или мање развијене, једна достигне

врло висок ступањ. Виктор Хиго је један од нај-

већих светских песника, по машти и моћи израза

извесно никад ненадмашен; кад бисмо га ценили

по његовим мислима, као мислиоца, он би испао

врло мали човек; у пркос његовом ставу апокалип-

тички дубоког филозофа, у глави тога џина никад

се две дубље и одмерене мисли нису укрстиле. Оно

што га чини великим песником, то је необично ви-

сок ступањ који је једна нарочита песничка осо-

бина у њега достигла: ступањ тако висок да, са-

свим изузетно, накнађује његову оскудицу у ми-

слима, у мислилачком дару, без којег иначе нема

највишег песника. Оно, дакле, што чини великога

песника, то је висок степен у коме су у њега све,

— или врло висок степен у коме су у њега поје-

дине опште песничке особине развијене.

Пошто смо видели које су те песничке особине,

и у чему се састоји величина некога песника, по-

требно је видети у којој су мери поједине песничке

особине развијене у Змаја, па ћемо знати да ли се

Змај може с правом назвати великим песником. То

ћемо овде укратко и урадити.

Какав је Змај по својим мислима?... Има ли у

његовој Певанији, као у делима великих песника,

оних умних мисли, оних дубоких опажања, оних од-

јека видовитог посматрања света, који су као цвет

животног искуства, у најлепшем и најдубљем смислу

те речи, и који сваког великог песника дижу у ред

филозофа, — толико, да ми лично, као што реко-

11*
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смо, не можемо да сматрамо као песника највишега

реда онога који није у исто време и мислилац?

Свака је уметност, од сликарске до глумачке, видо-

вита на свој начин, који не уступа видовитости ум-

нога посматрања; али је песништво — благодарећи

језику којим говори —- кадро да поред својих умет-

ничких откривења искаже и највише мисли наше

људске филозофије; и највиши песници увек су били

и мислиоци. Да оставимо на страну Шекспира и

Гетеа, који су горостаси, пребогати Гавани, и чији

су стихови растурена и светла парчад светског огле-

дала; — има ли у песништву нашега Змаја оне, да

тако кажем, мање мудрости других великих песника,

који на то име имају такође права, и ако стоје испод.

Шекспира и Гетеа? И да узмемо посебан пример,

има ли међу Змајевим песмама песама које би на-

личиле на песме де Вињијеве? — на пример, на ње-

гову песму о „Елои“, у којој Елоа, анђео-девојка,

рођена из сузе Христове, покушава да спасе Греш-

ног Анђела, и у којој је песнички мотив ова узви-

шена мисао, да је грешан човек несрећан човек ? —

или на песму истога песника о „Вуковој смрти“, у

којој се, у слици вука на умору, даје човеку нај-

виши наук о начину како треба живети и мрети?

— или на песму о „Пастиревој кући“, у којој се на

један од највеличанственијих описа природе надо-

везују високе мисли о дубљим односима између ње

и човека? — или на песму о „Самсоновом гњеву“,

у којој је, под обновљеним рувом ове старе легенде,

де Вињи дао основну психологију женину? — или

на песму о „Маслиновом брду“, у којој је непро-

никљива судбина човека у свету, његов положај
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„према вечитом ћутању божанства", и држање које

треба да заузме према вечитој тајни, изнето ни мање

дубоко ни мање узвишено но у великим филозоф-

ским списима? — или на песму о „Мојсију", која

је песма о свима великим људима, — великом ми-

слиоцу, великом вођи људи, великом песнику, — и

песма о њиховој души, коју је само велики човек

могао разумети, и само велики песник могао опе-

вати?... Има ли међу Змајевим песмама таквих какве

су ове де Вињијеве?

Може се учинити неправедно што ја поређујем

Змаја са крупним људима страних књижевности. Али

ја не знам због чега би то било неправедно. Ја

немам и, строго критички, не могу имати два ме-

рила, једно за нашу, друго за страну књижевност;

пошто је немогућно имати два система мисли и две

врсте утисака. Осим тога, ја сам одмах с почетка

оставио на страну највеће међу великима, и узео

сам за поређење, ако тако смем рећи, просечно ве-

ликог човека. Најзад, овде је реч о великом песнику,

о великом песнику као таквом, а не о великом пе-

снику према другом мањем, према Ст. Вл. Каћан-

ском, Шапчанину, или Г. Митровићу. Сасвим је, да-

кле, оправдано узимати примере из стране књи-

жевности.

Кога ни то не би убедило, томе ћу рећи да за

наш закључак можда није потребно узимати те при-

мере из стране књижевности. Ми се можемо исто

тако упитати, да ли се у Змајевом песништву могу

наћи оне мисли које налазимо у Његошевом песни-

штву? Има ли у Змају оних низова једрих, мислима

и опажањима богатих стихова Његошевих? оних
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значајних места пуних језгре, каква су, само при-

мера ради, она два говора Игумна Стефана:

и: —

Ја имадем осамдесет љетах

Ја сам проша’ сито и решето ? —

Његошеви стихови показују човека који уме да види

оно што је занимљиво, и који размишља о ономе што

је видео, показују човека посматрача и мислиоца.

Показују ли то исто Змајеви стихови?

Поставити питање, како се вели, значи на њега

и одговорити: Змајеви стихови то не показују. У

њега нема мисли о којима је горе била реч, а које

се налазе у делима великих песника. Ако прелистамо

његову Певанију, видећемо да ни по основним за-

мислима, ни у појединачној разради, његове песме

не показују човека који ствари дубље види или

о стварима дубље размишља. Оно што он обично

опева, то су пре свега предмети који су од вајкада

били обичнетеме лирскога песништва, а затим пред-

мети који су и просечним главама приступачни. Змај

не чини утисак широког и врло оштрог ума. Између

разних дарова подељених међу људе, има један, нај-

виши, који се састоји у томе што човек који га има

може да разуме ствари. Са својим отвореним очима

на све што се догађа у њему и ван њега, такав чо-

век је однеговао постепено у себи ту оштрину, и

стекао онај скуп сазнања који му дају ту ширину

ума. Змај не изгледа да је био такав човек. Из ње-

гових се песама не види да је имао ширих погледа,

да је имао дубљег унутрашњег живота, да је човека

(и жену) дубље проучавао. Њега нису занимали

виши проблеми живота. Он није дубље саосећао са
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стварима света који нас окружава, и није осећао

оне тање везе које нас за њих везују. У свом првом

низу песама, под именом „Унутрашњи живот“, Сили-

Придом, у песми „Ј1анци“, каже да је „хтео све да

золи, и да га зато све боли“ : —•

„Безбројни танки и бони конци иду од моје душе к ства-

рима по целој васиони! Све ме привлачи у исти мах и истом

дражи: истина својом светлошћу, тајна својим велом; златан

устрептао конац спаја моје срце са сунцем, а дуги свилени конци

везују га за звезде... Од једног осмејка начинио сам ланац сво-

јим очима, од једног пољупца начинио сам ланац својим устима..

Мој живот лебди о овим трошним узама; ја сам сужањ оне ти-

суће бића која волим; и при најмањем трепету који се у њима.

покрене, ја осећам како се део мене од мене откида."

Ти танки и дуги свилени конци изгледа да

нису везивали Змајеву душу с удаљеним стварима,

нити га јеистина јаче привлачила својом светлошћу,

ни тајне својим велом. У целој Певанији, прелиста-

вајући је данас поново, ја, с једним изузетком можда,

нисам нашао песама које би по избору предмета

опомињале на горње песме де Вињијеве или њима

сличне. У „Првим покушајима",1 Змај опева љубав,

вино, Српство, родољубље, и предмете за баладе.

У „другом одељку" опет су песме „љубавне и вин-

ске.“ У „Ђулићима”, уз раније мотиве, имају песме

испеване његовим песмама и детету у колевци. У

четвртом одељку су песме „патриотске и политичке".

У одељцима балада, превода, хумористичних, и деч-

јих песама, мотиви су истога реда. Тек у „Ђули-

ћима увеоцима“ наћи ћемо трага унутрашњег жи-

вота, нешто размишљања, почетака неке животне

филозофије. „Ђулиће увеоке" написао је Змај кад

1 В. Певанију.
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је осетио први и највећи бол у свом животу, кад

му је умрла жена, коју је, како изгледа, врло во-

лео. Јади живота покрећу људе на филозофисање.

Али је рђав знак за мислиоца кад му је потребан

тако јак подстрек да га покрене на размишљање,

кад природом свога духа није био упућен на по-

влачење у себе самог, кад ситнији утисци нису мо-

гли раније изазвати у њему унутрашњи живот.

Па и тако покренут, он није високо полетео.

Међу „Ђулићима увеоцима“ имају два, XI и XVIII,

у којима је Змај осетио да за стварима има дубине,

у којима се види да је светска тајна која прелеће

преко наших глава, и додирује само више, додир-

нула својим крилом, ако тако могу рећи, и Зма-

јеву. Под утиском бола, он је погледао у себе и у

вис и око себе, пошао са својом мишљу кроз велики

свет, и осетио силу и загонетност његових појава.

„Ко би чуо моју тајну,

Тај би с места с ума сиш’о“, —

говори оркан у једном од његових „Ђулића уве-

лака“. Али је и ту осећај био увек слаб, и мисао

увек нејака, и те песме не подижу мислену вред-

ност Змајева песништва.

Али је Змај и на обради својих сопствених

мисли показао да у ствари о којима пева није дубље

силазио. Он јепесник, и његова је обрада песничка,

и песме су лепе, али обрада његова остаје површна.

Појединости којима он развија своју тему, просте

су, без већег значаја, те према томе и без јаче снаге.

Њему који није био мислилац и посматрач оску-

дева оно богатство грађе, чињеница и утисака, који
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једино могу дати хране производима вишега реда.

Кад Тенисон пева песму о „Енони“, он песнички

јако описује бол остављене девојке, и његова је пес-

ма једна од најлепших песама о уцвељеној љу-

бави; али оно што јој поред тога и нарочито по-

диже вредност, то су оне многе појединости којима

је лепа памет и богата душа Тенисонова умела да

окити говор ожалошћене Еноне. Змај нема тог бо-

гатог рудника на расположењу; нити има поводом

ствари које опева да нам каже више но што ми

сами знамо. Његова су развијања песничка, али сиро-

машна, и ако су развијања његових властитих мисли.

Он пева о родољубљу, и то је предмет који

је он, искрен родољуб, ванредно искрено опевао;

али о том истом родољубљу он нема више да нам

каже но што ми сами знамо. Он у то осећање, онако

као што би то учинио неки мислеиији песник, није

дубље сишао, да види у чему је, какво је, зашто

је. Кад његове родољубиве песме будемо научили

на памет, ми ћемо их наводити као лепим речима ка-

зано познато и голо осећање; али наше осећање неће

његовим песмама бити обогаћено; оно ће остати

исто које смо и пре имали, онакво какво нам је

као просечним људима Богом дато; и ми дубљу

везу коју то осећање ствара између нас и ствари

нећемо разумети. Кад међутим о родољубљу пева

песник мислилац, ми ћемо, читајући његове песме,

опет уживати у лепоти њиховој, јер је и он песник,

и уме такође лепим речима да каже наше осећање;

али он пред нама открива још лепоте и смисао које

ми просечни људи без њега не бисмо нашли. При-

мере ми је овде допуштено само штедљиво наво-



160 0 Г Л Е Д И

ком приступачна осећања, језиком који нам је свима

познат, опште мишљење не може се толико збу-

нити да као истину прими оно што је истини диа-

метрално противно. Недић, који је био подложан

личним осећањима, није марио делокупнога Змаја,

Змаја песника и јавног радника заједно, Осим тога,

по природи свога укуса, који је нама познат, који

се, у осталом, може видети и из његових критика,

и који је, узгред буди речено, био узак — Недић

је био нешто наиван романтичар; а Змај није ни у

колико био наивно романтичан песник. Недић је

волео живописно и сентиментално. Он је волео Хо

торново Скрлетно писмо, а није волео Воденицу на

Флоси од Џ. Елиота. Он је од свих Гетеових дела

највише ценио Јаде младога Вертера; ценио их је

више но Фауста. Он није волео приповетке Лазе

Лазаревића, које су са Горским Вијенцем најлепше

што је наша књижевност досад дала, а волео је,

или је бар више волео, приповетке Ђуре Јакшића.

На тај начин је Недић —- за кога је Милорад Шап-

чанин био песник — могао Змаја назвати стихотвор-

цем. Поврх свега, закључак који је Недић извео из

своје анализе Змајевих песама није у складу ни са

оним његовим опажањима која су истинита. Из ка-

рактеристике коју је Недић дао о неким особинама

Змајевог песништва, и која је у главном тачна, и

делимице врло оштроумна, није допуштено извести

закључак о Змајевом целокупном песништву. Те осо-

бине нису по Змајево песништво биле толико штетне

колико је Недић представљао. Отуда је у Недиће-

вој оцени Змајева вредност према тим особинама

погрешно срачуната. Недићева оцена Змајевога дара,
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дакле, погрешна је, и ја је нећу подробније по-

бијати.

Да ли је тачније оно друго, опште мишљење,

по коме је Змај био велики песник?

И ако ми је Змај од увек био један од најми-

лијих наших песника, и ако сам га шта више и сам

једном нарочитом приликом, кратко време после

Недићевог чланка, и с обзиром на наше песнике,

назвао „нашим великим Змајем“, ја држим да му

се у хладној, прецизној оцени тај ред не може дати ;

и то друго, опште мишљење чини ми се скоро исто

тако мало тачно као и Недићево. Змај није био ве-

лики песник. Те је ствари доста тешко доказивати.

Већ сама оцена некога писца по његовим особинама,

није лака: треба, прво, из читавог низа ситнијих

особина и појединости, које се најчешће преливају

једне у друге, издвојити главне; и друго, осветлити

их по потреби њиховим узрочним односима. Али ту,

ако је овај други део посла прилично тежак, бар

онај први, одређивање главних особина, добром и

нешто извежбаном оку неће врло тешко пасти. Ту

човек има да опази разлике између разнородних

ствари. Одређивати, међутим, степен у коме је нека

ствар развијена, значи хватати разлике између ствари

истога рода. Као што је код боја лакше рећи која

је боја зелена или црвена, но одредити које је врсте

прелив зелене или црвене боје према осталим пре-

ливима истих боја, тако је лакше рећи кога је рода

неки песник но рећи у ком је степену он у свом

роду одмакао. Али је помоћу мало анализе пес-

ничких особина и то могућно, и то довољно тачно,

ПОПОВИЋ, ОГЛЕДИ 11
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ком приступачна осећања, језиком који нам је свима

познат, опште мишљење не може се толико збу-

нити да као истину прими оно што је истини диа-

метрално противно. Недић, који је био подложан

личним осећањима, није марио целокупнога Змаја,

Змаја песника и јавног радника заједно. Осим тога,

по природи свога укуса, који је нама познат, који

се, у осталом, може видети и из његових критика,

и који је, узгред буди речено, био узак — Недић

је био нешто наиван романтичар; а Змај није ни у

колико био наивно романтичан песник. Недић је

волео живописно и сентиментално. Он је волео Хо

торново Скрлетно писмо, а није волео Воденицу на

Флоси од Џ. Елиота. Он је од свих Гетеових дела

највише ценио Јаде младога Вертера-, ценио их је

више но Фауста. Он није волео приповетке Лазе

Лазаревића, које су са Горским Вијенцем најлепше

што је наша књижевност досад дала, а волео је,

или је бар више волео, приповетке Ђуре Јакшића.

На тај начин је Недић -— за кога је Милорад Шап-

чанин био песник — могао Змаја назвати стихотвор-

цем. Поврх свега, закључак који је Недић извео из

своје анализе Змајевих песама није у складу ни са

оним његовим опажањима која су истинита. Из ка-

рактеристике коју је Недић дао о неким особинама

Змајевог песништва, и која је у главном тачна, и

делимице врло оштроумна, није допуштено извести

закључак о Змајевом целокупном песништву. Те осо-

бине нису по Змајево песништво биле толико штетне

колико је Недић представљао. Отуда је у Недиће-

вој оцени Змајева вредност према тим особинама

погрешно срачуната. Недићева оцена Змајевога дара,
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дакле, погрешна је, и ја је нећу подробније по-

бијати.

Да ли је тачније оно друго, опште мишљење,

по коме је Змај био велики песник?

И ако ми је Змај од увек био један од најми-

лијих наших песника, и ако сам га шта више и сам

једном нарочитом приликом, кратко време после

Недићевог чланка, и с обзиром на наше песнике,

назвао „нашим великим Змајем“, ја држим да му

се у хладној, прецизној оцени тај ред не може дати ;

и то друго, опште мишљење чини ми се скоро исто

тако мало тачно као и Недићево. Змај није био ве-

лики песник. Те је ствари доста тешко доказивати.

Већ сама оцена некога писца по његовим особинама,

није лака: треба, прво, из читавог низа ситнијих

особина и појединости, које се најчешће преливају

једне у друге, издвојити главне; и друго, осветлити

их по потреби њиховим узрочним односима. Али ту,

ако је овај други део посла прилично тежак, бар

онај први, одређивање главних особина, добром и

нешто извежбаном оку неће врло тешко пасти. Ту

човек има да опази разлике између разнородних

ствари. Одређивати, међутим, степен у коме је нека

ствар развијена, значи хватати разлике између ствари

истога рода. Као што је код боја лакше рећи која

је боја зелена или црвена, но одредити које је врсте

прелив зелене или црвене боје према осталим пре-

ливима истих боја, тако је лакше рећи кога је рода

неки песник но рећи у ком је степену он у свом

роду одмакао. Али је помоћу мало анализе пес-

ничких особина и то могућно, и то довољно тачно,

ПОПОВИЂ, ОГЛЕДИ 11
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нарочито у овој прилици, где ми ствар не изгледа

врло заплетена.

Треба прво утврдити да величину некога пес-

ника не чине неке нарочите особине које би такав

велики песник имао, док их остали даровити песници

(али песници другога реда) не би имали. Величину

његову — као што сам тај израз врло тачно казује

— чини само степен у коме су у њему развијене

опште особине песничке, оне које су, у разним раз-

мерама, заједничке свима песницима. Ма какво било

песничко дело, и од кога било песника, оно ће бити

лепо или мишљу, или осећањем, или маштом, или

укусом,—то јест, већом или мањом дубином мисли,

већом или мањом дубином осећања, више или мање

живом маштом, и више или мање пречишћеним уку-

сом. Те особине, разуме се, не налазе се у песнич-

ком делу никад усамљене, једна без других; оне се

међу собом комбинују, по две, или по три, или све

четири заједно; нарочито прва коју сам поменуо,

дубина мисли, није сама довољна да песничко дело

учини лепим. Ја сам те особине овако издвојио

ради анализе. Е, те исте особине налазе се и у

делима даровитих, и у делима врло даровитих, и

најдаровитијих, или, како се то популарно каже, у

делима гениалних песника. Оно што чини разлику

између даровитих и ових најдаровитијих, то је, као

што сам рекао, само висок степен који су те особине

достигле и у коме се показују у делима ових по-

следњих. Шта више, није потребно да све те осо-

бине заједно достигну тај врло високи ступањ раз-

вића, па да даду великог песника. Код највећих,

код Шекспира и Гетеа, на пример, оне су све ту, и
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скоро подједнако развијене. Али код других, такође

великих, довољно је да поред осталих особина, које

су само више или мање развијене, једна достигне

врло висок ступањ. Виктор Хиго је један од нај-

већих светских песника, по машти и моћи израза

извесно никад ненадмашен; кад бисмо га денили

по његовим мислима, као мислиоца, он би испао

врло мали човек; у пркос његовом ставу апокалип-

тички дубоког филозофа, у глави тога џина никад

се две дубље и одмерене мисли нису укрстиле. Оно

што га чини великим песником, то је необично ви-

сок ступањ који је једна нарочита песничка осо-

бина у њега достигла: ступањ тако висок да, са-

свим изузетно, накнађује његову оскудицу у ми-

слима, у мислилачком дару, без којег иначе нема

највишег песника. Оно, дакле, што чини великога

песника, то је висок степен у коме су у њега све,

— или врло висок степен у коме су у њега поје-

дине опште песничке особине развијене.

Пошто смо видели које су те песничке особине,

и у чему се састоји величина некога песника, по-

требно је видети у којој су мери поједине песничке

особине развијене у Змаја, па ћемо знати да ли се

Змај може с правом назвати великим песником. То

ћемо овде укратко и урадити.

Какав је Змај по својим мислима!... Има ли у

његовој Певанији, као у делима великих песника,

оних умних мисли, оних дубоких опажања, оних од-

јека видовитог посматрања света, који су као цвет

животног искуства, у најлепшем и најдубљем смислу

те речи, и који сваког великог песника дижу у ред

филозофа, — толико, да ми лично, као што реко-

П*
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смо, не можемо да сматрамо као песника највишега

реда онога који није у исто време и мислилац?

Свака је уметност, од сликарске до глумачке, видо-

вита на свој начин, који не уступа видовитости ум-

нога посматрања; али је песништво — благодарећи

језику којим говори — кадро да поред својих умет-

ничких откривења искаже и највише мисли наше

људске филозофије; и највиши песници увек су били

и мислиоци. Да оставимо на страну Шекспира и

Гетеа, који су горостаси, пребогати Гавани, и чији

су стихови растурена и светла парчад светског огле-

дала; — има ли у песништву нашега Змаја оне, да

тако кажем, мање мудрости других великих песника,

који на то име имају такође права, и ако стоје испод

Шекспира и Гетеа? И да узмемо посебан пример,

има ли међу Змајевим песмама песама које би на-

личиле на песме де Вињијеве? — на пример, на ње-

гову песму о „Елои“, у којој Елоа, анђео-девојка,

рођена из сузе Христове, покушава да спасе Греш-

ног Анђела, и у којој је песнички мотив ова узви-

шена мисао, да је грешан човек несрећан, човек? —

или на песму истога песника о „Вуковој смрти“, у

којој се, у слици вука на умору, даје човеку нај-

виши наук о начину како треба живети и мрети?

— или на песму о „Пастиревој кући“, у којој се на

један од највеличанственијих описа природе надо-

везују високе мисли о дубљим односима између ње

и човека ? — или на песму о „Самсоновом гњеву“,

у којој је, под обновљеним рувом ове старе легенде,

де Вињи дао основну психологију женину? — или

на песму о „Маслиновом брду“, у којој је непро-

никљива судбина човека у свету, његов положај
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„према вечитом ћутању божанства“, и држање које

треба да заузме према вечитој тајни, изнето ни мање

дубоко ни мање узвишено но у великим филозоф-

ским списима? — или на песму о „Мојсију“, која

је песма о свима великим људима, -— великом ми-

слиоцу, великом вођи људи, великом песнику, — и

песма о њиховој души, коју је само велики човек

могао разумети, и само велики песник могао опе-

вати?... Има ли међу Змајевим песмама таквих какве

су ове де Вињијеве?

Може се учинити неправедно што ја поређујем

Змаја са крупним људима страних књижевности. Али

ја не знам због чега би то било неправедно. Ја

немам и, строго критички, не могу имати два ме-

рила, једно за нашу, друго за страну књижевност;

пошто је немогућно имати два система мисли и две

врсте утисака. Осим тога, ја сам одмах с почетка

оставио на страну највеће међу великима, и узео

сам за поређење, ако тако смем рећи, просечно ве-

ликог човека. Најзад, овде је реч о великом песнику,

о великом песнику као таквом, а не о великом пе-

снику према другом мањем, према Ст. Вл. Каћан-

ском, Шапчанину, или Г. Митровићу. Сасвим је, да-

кле, оправдано узимати примере из стране књи-

жевности.

Кога ни то не би убедило, томе ћу рећи да за

наш закључак можда није потребно узимати те при-

мере из стране књижевности. Ми се можемо исто

тако упитати, да ли се у Змајевом песништву могу

наћи оне мисли које налазимо у Његошевом песни-

штву? Има ли у Змају оних низова једрих, мислима

и опажањима богатих стихова Његошевих? оних
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значајних места пуних језгре, каква су, само при-

мера ради, она два говора Игумна Стефана:

Ја имадем осамдесет љетах

и: -—

Ја сам проша’ сито и решето? —

Његошеви стихови показују човека који уме да види

оно што је занимљиво, и који размишља о ономе што

је видео, показују човека посматрача и мислиоца.

Показују ли то исто Змајеви стихови?

Поставити питање, како се вели, значи на њега

и одговорити: Змајеви стихови то не показују. У

њега нема мисли о којима је горе била реч, а које

се налазе у делима великих песника. Ако прелистамо

његову Певанију, видећемо да ни по основним за-

мислима, ни у појединачној разради, његове песме

не показују човека који ствари дубље види или

о стварима дубље размишља. Оно што он обично

опева, то су пре свега предмети који су од вајкада

били обичнетеме лирскога песништва, а затим пред-

мети који су и просечним главама приступачни. Змај

не чини утисак широког и врло оштрог ума. Између

разних дарова подељених међу људе, има један, нај-

виши, који се састоји у томе што човек који га има

може да разуме ствари. Са својим отвореним очима

на све што се догађа у њему и ван њега, такав чо-

век је однеговао постепено у себи ту оштрину, и

стекао онај скуп сазнања који му дају ту ширину

ума. Змај не изгледа да је био такав човек. Из ње-

гових се песама не види да јеимаоширих погледа,

да је имао дубљег унутрашњег живота, да је човека

(и жену) дубље проучавао. Њега нису занимали

виши проблеми живота. Он није дубље саосећао са
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стварима света који нас окружава, и није осећао

оне тање везе које нас за њих везују. У свом првом

низу песама, под именом „Унутрашњи живот“, Сили-

Придом, у песми „Ланци“, каже да је „хтео све да

золи, и да га зато све боли“ : —

„Безбројни танки и бони конци иду од моје душе к ства-

рима по целој васиони! Све ме привлачи у исти мах и истом

дражи: истина својом светлошћу, тајна својим велом; златан

устрептао конац спаја моје срце са сунцем, а дуги свилени конци

везују га за звезде... Од једног осмејка начинио сам ланац сво-

јим очима, од једног пољупца начинио сам ланац својим устима..

Мој живот лебди о овим трошним узама; ја сам сужан> оне ти-

суће бића која волим; и при најмањем трепету који се у њима.

локрене, ја осећам како се део мене од мене откида.*

Ти танки и дуги свилени конци изгледа да

нису везивали Змајеву душу с удаљеним стварима,

нити га је истина јаче привлачила својом светлошћу,

ни тајне својим велом. У целој Певанији,, прелиста-

вајући је данас поново, ја, с једним изузетком можда,

нисам нашао песама које би по избору предмета

опомињале на горње песме де Вињијеве или њима

сличне. У „Првим покушајима",1 Змај опева љубав,

вино, Српство, родољубље, и предмете за баладе.

У „другом одељку “ опет су песме „љубавне и вин-

ске.“ У „Ђулићима“, уз раније мотиве, имају песме

испеване његовим песмама и детету у колевци. У

четвртом одељку су песме „патриотске и политичке".

У одељцима балада, превода, хумористичних, и деч-

јих песама, мотиви су истога реда. Тек у „Ђули-

ћима увеоцима“ наћи ћемо трага унутрашњег жи-

вота, нешто размишљања, почетака неке животне

филозофије. „Ђулиће увеоке" написао је Змај кад

1 В. Певанију.
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је осетио први и највећи бол у свом животу, кад

му је умрла жена, коју је, како изгледа, врло во-

лео, Јади живота покрећу људе на филозофисање.

Али је рђав знак за мислиоца кад му је потребан

тако јак подстрек да га покрене на размишљање,

кад природом свога духа није био упућен на по-

влачење у себе самог, кад ситнији утисци нису мо-

гли раније изазвати у њему унутрашњи живот.

Па и тако покренут, он није високо полетео.

Међу „Ђулићима увеоцима" имају два, XI и XVIII,

у којима је Змај осетио да за стварима има дубине,

у којима се види да је светска тајна која прелеће

преко наших глава, и додирује само више, додир-

нула својим крилом, ако тако могу рећи, и Зма-

јеву. Под утиском бола, он је погледао у себе и у

вис и око себе, пошао са својом мишљу кроз велики

свет, и осетио силу и загонетност његових појава.

„Ко би чуо моју тајну,

Тај би с места с ума сиш'о“, —

говори оркан у једном од његових „Ђулића уве-

лака“. Али је и ту осећај био увек слаб, и мисао

увек нејака, и те песме не подижу мислену вред-

ност Змајева песништва.

Али је Змај и на обради својих сопствених

мисли показао да у ствари о којима пева није дубље

силазио. Он је песник, и његова је обрада песничка,

и песме су лепе, али обрада његова остаје површна.

Појединости којима он развија своју тему, просте

су, без већег значаја, те према томе и без јаче снаге.

Њему који није био мислилац и посматрач оску-

дева оно богатство грађе, чињеница и утисака, који
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једино могу дати хране производима вишега реда.

Кад Тенисон пева песму о „Енони“, он песнички

јако описује бол остављене девојке, и његова је пес-

ма једна од најлепших песама о уцвељеној љу-

бави; али оно што јој поред тога и нарочито по-

диже вредност, то су оне многе појединости којима

је лепа памет и богата душа Тенисонова умела да

окити говор ожалошћене Еноне. Змај нема тог бо-

гатог рудника на расположењу : нити има поводом

ствари које опева да нам каже више но што ми

сами знамо. Његова су развијања песничка, али сиро-

машна, и ако су развијања његових властитих мисли.

Он пева о родољубљу, и то је предмет који

је он, искрен родољуб, ванредно искрено опевао;

али о том истом родољубљу он нема више да нам

каже но што ми сами знамо. Он у то осећање, онако

као што би то учинио неки мисленији песник, није

.дубље сишао, да види у чему је, какво је, зашто

је. Кад његове родољубиве песме будемо научили

на памет, ми ћемо их наводити као лепим речима ка-

зано познато и голо осећање; али наше осећање неће

његовим песмама бити обогаћено; оно ће остати

исто које смо и пре имали, онакво какво нам је

као просечним људима Богом дато; и ми дубљу

везу коју то осећање ствара између нас и ствари

нећемо разумети. Кад међутим о родољубљу пева

песник мислилац, ми ћемо, читајући његове песме,

опет уживати у лепоти њиховој, јер је и он песник,

и уме такође лепим речима да каже наше осећање;

али он пред нама открива још лепоте и смисао које

ми просечни људи без њега не бисмо нашли. При-

мере ми је овде допуштено само штедљиво наво-
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дити; они су сувише дуги; ја ћу ипак, сведоџбе

ради, навести две малене строфе већ поменутога

Сили-Придома. У његовој збирци сонета, под име-

ном „Француска", одмах од првог сонета видимо да

он не пева о родољубљу као што су, на пример,

певали наши песници шездесетих година прошлога

века, но као неко који од њих и више зна и тање

осећа. Пошто се питао: „Шта је отаџбина? — Је

ли то неко срећно прибежиште? Каква мека оаза,

у којој земља и човек говоре између себе о љу-

бави, и коју смо ми једнога дана по својој ћуди

сами себи дали?“ — он одговара: „Не, отаџбина је

земља овапућена у нама и у пркос нама, незапам-

ћеним и узвишеним венчањем једне расе и једне

њиве које су једна другу створиле!" Песничку ле-

поту ових строфа остављам на страну; и ако ће

пажљив читалац у свакој речи. њиховој наћи нове

лепоте и значаја. Ја истичем мисао исказану у њима.

Одмах је на први поглед јасно да је њу могао имати

само онај песник који је о свом предмету дубље

размишљао. И само такав песник може својим те-

мама дати ону појединачну обраду која показује ве-

ликог песника.

Змај ни у којој врсти својих властитих песама

није имао таквих мисли. Певао родољубље, вино, по-

литичке предмете, љубав, дечје песме — његова по-

јединачна обрада оскудева у разноликости, у богат-

ству и обиму значајних појединости, које може дати

само навика мишљења и посматрања. Из овога се

види да је песнику још много потребније бити ми-

слилац и посматрач но што се то чини на први по-

глед. Лепота песме зависи далеко највећим делом
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од њене појединачне обраде; она песма у којој сваки

стих није пун и леп није добра песма. Змај ту пу-

нију, богатију појединачну обраду није умео да да.

Његове дечје песме су оне које су му досад једно-

душно, и од поштовалаца, и од противника, најви-

шом хвалом хваљене. Што се мене тиче, ја не само

да сам далеко од тога да се с тим слажем, но држим

да је савршено неозбиљно дечје песме, песме за

децу, сматрати као озбиљну књижевност, и држати

да Змајеве дечје песме доприносе озбиљно песнич-

кој слави његовој. Али, како му драго с тим, остаје

да је Змај децу искрено волео, и да се њима много

бавио. Ако игде, овде се могло очекивати да ће бар

у појединачној обради бити трагова његовог опа-

жања; детиња је душа тако занимљива, опажања о

њој тако су многобројна, да добар посматрач има

о њој увек пуно да каже. Међутим, оно што је Змај

рекао о деци, у дугом низу својих дечјих песама,

своди се на запажање неких њихових најобичнијих

и спољашњих навика. Као ни душу човекову, ни

душу женину, Змај није проучио ни душу детињу.

Тако је и с његовим политичким и друштвеним

песмама, с песмама винским, и песмама љубавним. И

кад човек о вину пева, он може показати да ли је

мудрац, или какав мање отмен члан из стада Епику-

рова; да ли је Омар-Хајам, или Беранже. Већина

Змајевих винских песама, испевана је под знамењем

познатог и прилично простачког епикуризма наше

прекосавске браће. А кад пева о љубави, предмету

лирскога песништва по превасходству, и предмету

простом, тако простом да изгледа да је свакоме по-

знат (и ако није), ми и ту видимо да љубав није
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продрла у његов унутрашњи живот, није ушла у

сплет његових мисли, није пала под његово посма-

трање, но је остала скоро напољу, као осећај не-

прозрет и непроникнут, о коме песник не зна више

но ми. Кад поредимо његове љубавне песме с пес-

мама некога од мисленијих песника, рецимо с пес-

мама Сили-Придомовим (да на том једном песнику

останемо), видећемо каква је разлика између заљуб-

љенога песника који има јак унутрашњи живот, и

има своје бистре очи увек отворене на оно што се

у њему и ван њега дешава, и заљубљенога песника

у којега се и осећања и очи задржавају на повр-

шини. Кад Сили-Придом опева „Краљицу Бала“,х он

је у њу заљубљен као што је и Змај заљубљен у

ону коју воли и опева у својим лЂулићима“ ; али

док Змај на љубав гледа као на „једноставан ко-

мад“, за Сили-Придома је љубав сложена из чита-

вог низа прелива, праћена читавим низом поједи-

ности, оних који се у љубавним „оаристијама“ виде

очима, и оних које се крију у души заљубљенога

песника. Змај у љубави види и о њој зна колико

у њој види и о њој зна и жена коју он воли, Он

није у својим песмама нигде виши од жене коју

воли; -— тако различно од других већих, мислени-

јих песника. Он у своја осећања не прониче, онако

као што ни ствари око себе не види оштрије. Онај

„свети дух“ о коме се говори у почетку Изгубље-

ног Раја, и који са својим —

...великим и раширеним крилима

Лебди, као голуб, над понором, и оплођава га,

И осветљује у човеку оно што је тамно, —

1 В. Српска Књажета Гласник, VI.
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— тај дух, или Змајев дух, није лебдео над пред-

метима и осећањима Змајевог песништва, и није

оплодио дубину, ни осветлио оно што је у човеку

тамно.

Отуда Змајево песништво, ни по предметима

које опева, ни по својој појединачној обради, није

песништво песника мислиоца. И отуда му за вели-

кога песника и оскудева прва, и свакојако највиша
особина.

Кад прегледамо и остале песничке особине

какве се показују у Змајевом песништву, ми ћемо

видети да ниједна од њих, ни осећање, ни машта,

ни укус, нису у њега онолико развијене колико су

обично развијене у великих песника. Ми у том пре-

гледу можемо бити много краћи, пошто се већ из

досадашњега добија утисак, непотпун, али доста

јасан, да Змај није био велики песнички темперамент.

Змајева осећања нису ни довољно обилата ни

довољно дубока. То може да се види одмах, непо-

средно, по самом тону његових песама. Сваки се

читалац, доиста, може сетити да тон Змајевих пе-

сама није страстан, и да осећања у њима не изгле-

дају да долазе из велике дубине. Место узбуђеног

тона страсних песника, место оних као с муком са-

владаних осећања која избијају у енергичном и уз-

немиреном ритму стиха и широким таласима рече-

ничним, ми ту имамо тон човека очито мирније на-

рави, кога ни јача узбуђења не потресају дубоко,

и који своја песничка осећања казује у ритму од-

мереном, реченицама одмереним, с нешто подигну-
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тим, ретко и јаче подигнутим гласом. Његове нај-

страсније песме (ако је уопште допуштено употре-

бити тај придев кад је реч о његовим песмама) носе

тако на себи непосредан знак да осећање које их

је изазвало, ма колико искрено, и ма како лепо пес-

нички казано, није као осећање било врло јако ни

врло дубоко.

Али и ближа анализа тих песама, и по садр-

жини и по облику, показује то исто, и још јасније.

Тон,—стих, — израз; врсте осећања; — степен до

којега се пењу; њихово трајање; сразмера у којој

поједина преоблађују над другима; успех с којим

он казује поједина међу њима; неке његове пес-

ничке навике, и друге, ситније околности, све по-

казује да Змај није располагао оним обиљем, оном

јачином и дубином осећања које обично одликује

велике песнике.

Богатство осећања којим располаже песник,

као и човек уопште, најбоље се види по степену у

коме су у њега развијена нежна, топла осећања,

осећања пријатељског расположења према стварима,

раздраганости или одушевљења за лепим, или и

туге, која такође није ништа друго до ожалошћена

љубав за оним што нам је било драго, а чега нема

више. Од тих осећања, најјача је љубав у ужем

смислу те речи, — која је с тога и најјача песничка

(и уопште уметничка) осећајна особина. У свих пес-

ника с јаким и дубоким осећањем, она је увек била

једно од најјаче развијених или најјаче развијено

осећање; сви су они — Шекспир, Гете, Хајне, Мисе,

Бернс, Бајрон, Данте, Петрарка, Тасо, Леопарди,

Љермонтов, и дуги низ других — били увек, по
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речи једнога од њих, и „велики љубавници“. Може

се рећи да се по љубавним песмама некога песника

може увек најбоље мерити обиље и дубина осећања

која се у њему крије. За лирског песника, коме је

љубав главни предмет његова певања, то вреди још

више но за остале.

Међутим, љубавне песме Змајеве не сведоче

о великој јачини и дубини његових љубавних осе-

ћања. У њима ћемо, као што смо рекли, ретко кад

наћи страснијег израза или дубљег уздаха; о Ми-

сеовом заносном кликтању, о његовим сузама, и је-

цању, и кршењу руку, и да не говорим. Теккадје

на Змаја наишла туга, кад је за навек изгубио ону

коју је волео, осећање постаје дубље. Иначе су ње-

гове љубавне песме најчешће китњасти поздрави

драгој, од доста мирно заљубљенога човека. Како

животописа Змајевог још немамо, ја не знам поуз-

дано којом су приликом његове љубавне песме по-

стале, и да ли су заиста све, или бар већина, испе-

ване пошто се Змај оженио ;1 али већина Змајевих

„Ђулића“ чини доиста утисак као да их је писао

ожењен човек својој жени. И онда, оне чежње, коју

је Гете онако лепо описао у песми Егмонтове Кла-

рице, и која чини половину љубавнога осећања, Змај

У својим „Ђулићима“ није могао познавати. Читава

друга половина Кларичине песме, немирна и бона

страна љубави, једва да је нашла сличног одјека у

Змајевим песмама. Уопште, оно питање, које се и

заљубљеним младићима од осамнаест година намеће:

1 „Његова [Змајева] женидба знаменита је по песму српску

већ и стога, што њој ваља да захвалимо читав онај низ јовано-

вићевих песама, „Ђулиће". — А. Хаџић, у Предговору Певанији.
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да ли је љубав задовољство или бол? — за Змаја,

како се чини, није никад озбиљно постојало. Код

великих љубави и великих љубавника такво стање

духа и душе није могућно. Као што је давно и врло

лепо рекао стари немачки песник Тристана, који

се у томе разумевао: „Љубав и бол су од вајкада

нераздвојни, и ко од љубави није никада дочекао

бола, тај од љубави није никада дочекао ни љу-

бави“:...

\Ует те уоп 1леће БеМ §езсћаћ,

Оезсћаћ уоп 1лећ’ аисћ Оеће те...

Код Змаја је и врло занимљиво и врло значајно

да у његовим песмама нема трага о каквој несрећној

љубави. Он, истина, говори о неким јадима, које је

његова драга излечила (в. на пример „Ђулиће“ Ши

IV, и XVII и XVIII), и кад његов животопис доби-

јемо, ми ћемо можда дознати који су то јади били;

али, за овај мах, они нису јасни, и чак се не може

рећи да су ти јади били љубавни. Змај није „волео

љубав“. У њега нема песама из којих би се дало

извести да је он, као прави љубавник, волео жену,

— не једну жену, но жену уопште; да је умео лепу

жену или девојку живље да запази кад она у жи-

воту прође поред њега; да је умео да запази и за-

памти ону поворку лепих жена и девојака, тако

чудновато и тако разноврсно лепих за око које

види, коју човек срета у разним приликама свога

живота, коју ми обични људи не видимо, али коју

песник мора видети, и која на њега мора оставити

утисак. Једна од најлепших — двадесет од најлеп-

ших песама Сили-Придомових, и стотина других

песама од других песника, имају као предмет такву
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једну „лепу непознату“, случајно угледану у желез-

ничком вагону, у тишми на станици, у „Тиљериј-

ској башти“, у музеју, пред сликом мање лепом но

што је она, у цркви, у позоришту, у парку, на улици,

или тргу велике вароши. Душа је заљубљенога пес-

ника широка, око отворено, срце осетљиво, и свака

лепота која му мине испред очију, остане му заре-

зана у души и памћењу. Змај, судећи по његовим

песмама, и по ономе што засад знамо о њему, из-

гледа да је само једну жену волео; а скоро је из-

весно да је само једну опевао. Више још, Змај се

доцкан заљубио први пут, и рано су му жене пре-

стале бити лепе за песму. Познато је да је обратно

случај с песницима пријемљивим за љубав; они се

рано заљубљују, и целога живота се сећају својих

ранијих љубави. А кад прође доба у коме су пи-

сали песме зато да кажу да жену или девојку воле,

они пишу песме зато да кажу да су оне достојне

вољења. У Змаја љубав није имала ни пролећа ни
јесени.

Најзад, сам начин на који он говори о ле-

поти своје драге, показује да он ту лепоту није ду-

боко осетио. Док се Сили-Придом, кога ја непре-

стано наводим зато да не би изгледало да од раз-

них песника купим лепе ствари, па их упоређујем

са једним Змајем — док се Сили-Придом узбуђено

сећа мале руке једне шеснаестогодишње девојке

коју је случајно видео у железничком вагону, њене

мале руке која се „под млечном светлошћу лампе

у вагону прелива као опал, и коју бејаше мало

осенчила њена наруквица“, дотле ми не познајемо

ниједне црте оне жене коју је Змај тако дуго и је-

12ПОПОВИЋ, ОГЛЕДИ
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дино волео. Међутим, то не изгледа да је била кри-

вида те жене. Од некога који је покојну Змајеву

жену лично познавао, чуо сам да је била „црна и

мала, и ружна“. Мала и црна — оџшда ха1 /меХама,

као Сафо — могла је бити; али ружна није извесно

била. На њеној слици пред загребачким јубиларним

издањем Ђулића, чело, уста, црне изразите очи-

израз воље на нешто оштром, али лепо извајаном

лицу, чине је извесно женом занимљивом изнад про-

сечних. Напослетку, она је Змају била лепа. Па ипак

његови „Ђулићи“ не чине се да су испевани више

њој но којој другој жени. Змајева машта није била

живописна, јер његови утисци нису били живи и јаки.

Поред садржине, и облик, начин на који је

своја осећања исказивао, појединачна обрада, такође

показују недовољну јачину и дубину његових осе

ћања. Змајево осећање није довољно јако не само

по степену до којега се пење, но и по другој осо-

бини дубоких осећања, по свом трајању; или тач-

није, по готовости с којом оно при песничком ства-

рању излази на сусрет песниковим потребама. На-

дахнуће, или осећање (што је овде једно исто), не

ради као непрекидна струја, но притиче у ситни-

јим осећајним таласима. Змају ти осећајни таласи

нису увек у власти. Тако бива, наравно, и код дру-

гих песника, међу којима и најбољи имају, и то

чешће но што се мисли, своје часове слабијег на-

дахнућа. Али код Змаја надахнуће клоне у истој

песми. У њега нису ретки примери да две јаке

строфе уоквирују по две, три, или по неколико дру-

гих које су скоро слабе, и скоро гола проза. Про-
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цент прозаичних стихова у Змаја знатно је већи но

што би се очекивало у песника његова реда. Тако

доста велики број његових добрих песама има слабе

или хладне завршетке. Тако, из истог узрока, с оску-

дице осећања или спорости притицаја, неке његове

песме изгледају скраћене, друге сувише продужене.

Других пута, слабост надахнућа опажа се по неис-

креној, претераној дикцији. Песник нагонски осећа

да својој мисли треба да да топлијег и живопис-

нијег израза; ако га надахнуће изда, он се напреже,

и хладно-загрејано тражи високопарну дикцију. Нај-

зад, песничке слободе, скраћивања речи, слаби сли-

кови, и други начини којима се песници служе да

олакшају себи грађење стихова,1 такође су доказ

слабијег надахнућа. Имајући у последње време више

да се бавим нашим песницима, нарочито слабијим,

и поређујући их с другима бољим, страним и на-

шим, дошао сам на мисао, извесно тачну, да се по

правилу песничким слободама служе само слаби

песници, а. бољи само у тренуцима слабијег надах-

нућа, — односно на местима која су и иначе, и

мишљу, и осећањем, и маштом, слабија. У Змаја су

песничке слободе, за песника његова реда, сраз-

1

„Немојте ме топом среће, —

Ја се бојим тог куршума! “

И ја онда — а ја онда, —

И ја онда — сиђох с ума.

(„Ђулић увелак“, XX)

Баш и ако би се узело да ову таутологију треба разумети (као

што је могућно) као понављање човека који је ван себе и који

не може да нађе речи, ипак је таутологија натегнута, и употреб-

љена поглавито да попуни стих.

12*
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мерно честе, и често велике. Змај ни најмање није-

„располагао необично глатком техником стиха“. На-

ше су критичаре збуниле његове кратке реченице,

његови кратки стихови, који дају илузију течности

и глаткоће. Змај је у „спољашњој техници стиха“

био небрижљив као скоро сви наши старији и да-

нашњи слабији песници. Томе је била узрок и оску-

дица у књижевној дисциплини и укусу; али, кад

видимо да је Змај у својим најбољим песмама био

у том погледу скоро увек беспрекоран, морамо прет-

поставити да су у другим песмама те песничке сло-

боде у тесној вези са слабијим надахнућем.

Све ово што смо досад рекли о Змајевом осе-

ћању показује, држим, да с гледишта на коме овде

стојимо, Змај доиста није био довољно узбудљива

природа. Топла осећања о којима смо горе видели

да су најбоље мерило за богатство осећања некога

песника, нису била његова јака страна. У Змаја су

над топлим, пријатељским осећањима преоблађивала

хладна, непријатељска осећања, како се зову у пси-

хологији, или сатирична, како их називамо у књи-

жевности. Недић је тачно приметио да се сам број

сатиричних песама Змајевих у односу према броју

његових лирских песама може сматрати — ја бих

рекао, само донекле — као доказ његовог слабијег

лирског надахнућа; као и то, да су Змају сатиричне

песме, укупно узевши, боље од осталих. Што се

ипак скоро без поговора вели да су „Ђулићи“ нај-

ббље Змајеве песме, то је отуда што свак и нехо-

тице погађа да је тема која се у „Ђулићима” опева

тема превасходно песничка, и да отуда и с мањим
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савршенством облика они имају већу песничку вред-

ност но Змајеве сатиричне песме. Али су сатиричне

песме Змајеве извесно беспрекорније од његових

љубавних песама. У њима је он заиста био више

„код своје куће“ но у љубавним. Онога падања на-

дахнућа, оних прозаичних места, оних песничких

слобода, које смо горе видели, овде нема; и дик-

ција и стих су овде, увек, скоро беспрекорни. Он

који је о љубави певао свега једном, враћао се са-

тири с нарочитом љубављу. Он је са страшћу био

уредник или сарадник шаљивих издања.1 Онога што

је за сатиру потребно, он је имао; он је имао духа,

шале, ироније, заједљивости, љутине. Беснога гњева

и дубоког огорчења није имао ни ту, јер је, као

што смо видели, био уопште мирнија природа; ту

је Јакшић био далеко изнад њега; али је имао све

друго што му је требало. Поменуте духовите и са-

тиричне особине имале су код њега неоспорно пре-

власт над осталима. Дух и сатирична жица били су

код њега толико јаки да су проткивали све његове

1

У Предговору Певанији од А. Хаџића имају овакви за-

нимљиви подаци: „Наш песник био је већ тада главни сарадник

хумористичког листа Комарца\ — Три године раније (у својој

двадесет четвртој или петој години) био је сарадник „хумори-

стичког часописа под именом Месечара.“ — Године 1861 „уре-

ђивао је са Ђорђем Рајковићем хумористички лист Комарац.° —

„Године 1864. покрене нов хумористичан лист Змај.“ — „Го-

дине 1865. издао је шаљиви календар ПриклапалоЗ — „Године

1872. умре његова жена, никад незаборављена Ружа.“ — „Године

1873. покрене у Панчеву хумористичан лист Жижу* — „Године

1876. издао је шаљиви календар под именом Жижан.“ — Го-

дине 1878, „покрене Јовановић нов хумористичан лист под име-

ном Стармали.‘
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духовне радње и често избијали и- онде где бисмо

им се најмање надали и где им често није било места,

у његовим несатиричним, покојипут лирски топлим

песмама. Доста је велики број његових „Ђулића“

којима је полазна тачка била само мисао, комбина-

ција или поређење представа, а не осећање. Још је

већи број оних у којима се исказивање осећања пре-

плиће с досетљивим мислима. И у најискренија осе-

ћања и утиске увлачи се — често кришом и од.

песника, често кришом и од читаоца —- духовита

мисао.

Ој, ви дани, нисте дани,

Већ анђели бели, —

Не би друкче с неба дошли

И неба донели!

Ај, ви ноћи, нисте ноћи,

Већ анђелска крила,

Где би ноћца тако дивна,

Тако брза била!

Тако брза била!... Ово „брза“, које се тако лепо

слаже и с „кратком ноћи“ и „брзим крилима“, само

је духовито, није лепо.

Исто је тако и са сатиричном жицом. У том

погледу нема занимљивијег примера од оне његове

лепе песме „Петнаести новембар 1879“, коју је испе-

вао приликом Милетићевог помиловања; та је песма

као светло лице медаље којој је „Друго и друкче

путешествије“ мрачно наличје, и једна је од њего-

вих најјачих песама, и по песничком измишљању и

по искрености осећања. Пошто је у њеним првим

строфама одушевљено и раздрагано поздравио Ми-

летићево ослобођење, Змај се пита на који ће начин
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народ најдостојније прославити тај светао дан, и на-

лази ону своју познату лепу мисао:

Ништавне су славопевке,

Кад се враћа мученик:

Диж’те децу из колевке,

Нек запамте његов лик!...

Песма се онда наставља пуна осећања, и осе-

ћање расте и тон се диже од строфе до строфе:

Диж’те децу где год дође,

Диж’Ше децу где год прође!

Диж’ше децу свуд иред њиме !

Нек ту слику деда приме

Душе своје у оквир!

— све до последње строфе, чија прва два стиха, у

највишем тону, гласе:

Ох дижите децу данас,

Па им збор’те: „То је тај!“...

—- и онда одједанпут, сасвим неочекивано, узбуђење

се разбије, прсне као мехур, као да га никада није

ни било, и место да, у последња два стиха строфе,

осећање на свом врхунцу добије свој најсилнији из-

раз, ми имамо једну сатиричну, ироничну, скептичну,

какву ли? — „н.апомену“, — једну ледену напо-

мену — у загради:

(Таки људи нису за нас,

Већ за бољи нараштај.)

Овакав ироничан завршетак под оваквом песмом

могао је написати само човек у кога је сатирична
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жида била јача од осећајне. Не треба мислити да

је то онај исти случај који и са Хајнеом, који је

такође понеке од својих лирских песама завршивао

ироничним рефлексијама. Хајне је тако чинио баш

с тога што је био врло и дубоко осетљив човек,

кога је та његова осетљивост у приликама скупо

стала, и који неће да буде поново преварен, те сад

сам прави ироничне рефлексије на свој рачун, да

их не би други правили. Његова је иронија горка,

и истиче из самог осећања; она је тако с осећањем

у пуном складу; док је Змајева сува, и долази с поља,

и стоји у правој опреци с осећањем, на које је једва

и сасвим неприродно накалемљена. У Змаја су ти

иронични завршеци, као и оне досетљиве мисли

у лирским песмама, последица нешто непоузданог

укуса и слабијег надахнућа, али још више после-

дица превласти сатиричне жице и духа над осећај-

ном. Међутим, у песника у којих је осећање јако

развијена особина, сатирична жица и духовитост не

могу никад превладати над осећајем. И код оних

међу њима који су поред лирског имали и великог

сатиричног дара, и велике духовитости, као Бајрон,

најјача страна остајала је лирско одушевљење, она

топла осећања о којима је горе била реч.

Та топла осећања, као што смо видели, уЗмаја

песника нису била врло јако развијена. Као што

није био јак мислилац и посматрач, он тако није

био ни врло узбудљив човек. Међутим, још више

но мисленост, белега је великога песника његова

изузетна узбудљивост. Осећање је битна, прва и

безусловна особина сваке уметности, дакле и пес-

ништва. И тако Змаја не можемо с великим песни-



ШТА ЈЕ ВЕЛИКИ ПЕСНИК? 185

цима изједначити ни по другој најважнијој песнич-

кој особини, по јачини и дубини осећања.

Није можда тешко досетити се, према доса-

дашњем, да Змај ни по двема последњим песничким

особинама, по машти и укусу, није могао бити ра-

ван великим песницима. Пре свега, Змај, како се

види, није уопште био од оних природа у којих

ће се која било особина попети до врло великих

висина. Али да то оставимо на страну. Важније је

ово: обе ове последње особине, и машта и укус, у

најтешњој су вези са двема првима, с духом и осе-

ћањем; оне су, скоро се може рећи, изведене осо-

бине. Живе и богате маште нема без живих узбу-

ђења, без богато покупљене грађе посматрањем, и

без готовости или живости с којом нам се грађа

при стварању ставља на расположење. Машта је ме-

ханизам који ради тек кад га крене „пара“, која је

узбуђење; а никакве производње нема без препро-

изводње. А укус је резултат целокупне душевне орга-

низације човекове, његовог духа и његове душе.

Какав буде његов дар опажања, колико му осећања

буду развијена и углађена, колико му буде пажња

будна, колико му буде опште и уметничко образо-

вање, —- такав ће и толико углађен и поуздан бити

и његов укус. Отменост и претањеност укуса ре-

зултат је целокупне отмене и претањене природе

човекове.

Ми смо видели колико Змај задовољава ове

услове. Ми смо видели колика је оштрина његовог

посматрачког дара и узбудљивост и танкоћа њего-
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вог осећања. По њима он није могао имати ни врло

живу машту ни врло развијен укус. По својој ма-

шти, он доиста не може да се мери с великим пес-

ницима који су ту особину имали јаче развијену;

по своме укусу, он не иде у ред оних књижевника

врло углађеног укуса који су све што је најбоље

видели и од свега што је најбоље окусили. Његово

опште и књижевно образовање било је, мерећи га

према просечно образованом човеку, врло лепо; али

с наше тачке гледишта, оно није било довољно. Ол

великих песника, он је, по свему се чини, највеће

познавао само по имену; он њихова имена наводи

(најчешће у шаљивим песмама) прилично без личне

критике, по утврђеном канону великих песника, и

ни по чему не може да се позна да је некога од

њих више волео но друге; не изузимајући, изгледа,

ни Хајнеа. Његове књижевне наклоности виде се

можда по његовим преводима. С неколико изузе-

така, Змај је преводио песнике другог, трећег и де-

сетог реда; Петефи, Арањи, Беранже, Ђулаји, Јо-

каји, Коломан Тот, Милов, Хофман фон Фалерсле-

бен, Мозентал, Даумер, Халм, Салет, Гласбренер,

Ј. Г. Сајдл, Золтан Балог, М. Какаш, то су песници

које је и какве је он најчешће преводио. Изузеци

су били, ако оставимо на страну неколико песама

Гетеових и Хајнеових, не најбоље избраних — Љер-

монтовљев Демон, Тенисонов Енох Арден, и Гетеова

Ифигенаја. Али док је Арањија, по тврђењу оних

који знају мађарски, преводио тако да његови пре-

води понегде надмашају изворнике, дотле је мени

жао што морам рећи да су, по мом мишљењу, Де-

мон, Енох Арден и Ифигенија промашени преводи,
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и промашени не због недовољне песничке моћи, но

баш због недовољно проникљивог и углађеног књи-

жевног укуса Змајевог.

Но ја се не мислим дуже задржавати на овим

двема последњим особинама. Ближе претресање тих

особина одвело би ме далеко у подробну анализу

Змајеве дикције, која би испала из оквира овога

чланка; осим тога, за доказивање моје тезе, то

ближе претресање је излишно. Ово што је о њима

овде казано, с оним што је речено о другим осо-

бинама, довољно је да покаже због чега се мени

чини да Змаја не можемо убројати у велике песнике.

Змај, видели смо, песничке особине, укупно, није

имао развијене у оном степену у коме их обично

налазимо у великих песника, и ниједну посебну није

имао развијену у изузетно високом степену. Међу-

тим, висок степен који све особине укупно, или врло

висок степен који поједине од њих достигну у ве-

ликих песника, то је обележје тих песника према

њиховим мањим друговима.

Према томе, ни оно друго, опште мишљење о

Змају, по коме је он био велики песник, не може

се рећи да је много тачније од Недићевог, по коме

је он био више стихотворац но песник.

*

Истина је, као скоро увек, и овде. по среди.

Али, благодарећи екстремном, сасвим неоправ-

даном мишљењу Недићевом, истина је нешто ближа

општем мишљењу но Недићевом. То значи да Зма-

јев ред остаје висок ред. Од слабијих песника ка

највишим иде читава „Јаковљева лествица". Зма-
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јево је место на њој негде око средине, али, ако

тако могу рећи, око — не испод, но изнад средине.

Како су степени те „небеске лествице“ у њеној другој

половини све ређи, прављени за све крупније ко~

раке, то у тој другој половини нагло опада број и

расте ред оних који се до ње испењу.

Ред Змајев међу песницима остаје, ван сваке

сумње, ред правог песника, с правим песничким да-

ром, — не даром стилиста, који је често једини знат-

нији дар многих песника. Ако Змај није Хајне, Мисе,

де Вињи, ни Сили-Придом; ако није песник вели-

ких мисли и дубоких осећања; ако у њега „хладна,

сатирична осећања" сужавају област „топлих“; ако

због оскудице у вишој култури и тањем укусу није

дао меру коју би с истим даром дао у другој сре-

дини, — он има много песама које су одличне, укра-

шене лепом песничком мишљу, и загрејане искре-

ним осећањем. Ударам гласом на реч много, зато

што број, ако има мање значаја од каквоће, задр-

жава сав свој значај као потврда, и као један од

знакова плодности и снаге. По тим својим добрим

песмама, Змај је био више песник од већине оних

које је преводио -—- не изузимајући из те већине

Боденштета и Беранжеа.

Његове слабије, и нарочито сатиричне песме

нелогично је истицати против оних његових песама

које су добре, и чисто лирске. Прве не могу учи-

нити да ове последње не буду добре, или да пре-

стану бити лирске. По таквој би логици испало да

би Змај био већи песник да нема својих лепих са-

тиричних песама. Међутим, саме његове сатиричне

песме такве су да кад Змај и не би имао других
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до њих, он би и по њима био песник. У широкој и

гостопримној области песништва, Ђусти има места

као и Хајне, и Хајнеове сатиричне песме као и ње-

гове лирске.

У нарочитим тренуцима чистијег и вишег на-

дахнућа, Змај се подигао још више но обично. Ње-

гова песма „Мрачни, кратки дани“ је најчистија

суза, и није усамљена у његовом песништву; а

„Светли гробови" су једна велика, красна и племе-

менита песма, подједнако лепа и својом знатном те-

мом, и својим високим идеализмом, и полетом маште,

и беспрекорном и разноликом обрадом, и благород-

ним осећајима песниковим према његовом такмацу,

и песниковим чистим родољубљем. Змај је увек био

искрено надахнут у родољубивим песмама. То му је

међу нама нова титула на трајну, уважену, и драгу

успомену.
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Ваше Височансшво,

Господо, —

Ваше Височанство је имало добру мисао да на

неке од својих редовних часова позове одличне и

осведочене пријатеље српске просвете, да виде шта

и како ми на тим часовима радимо. Досад су ти

одлични гости позивани само на испите. Међутим,

часови на којима се за испите спрема, не могу бити

мање занимљиви од самих испита; извесно се на

часовима исто тако добро види грађа и правац учења

као и на испитима.

Један од тих часова, први којим Ваше Висо-

чанство заводи нови обичај, то је данашњи час, на

коме ћу ја, ваш наставник француског језика и књи-

жевности, имати част говорити о француском пес-

нику Хосеу-Марији де Хередија, члану Француске

Академије, који је ту скоро — пре неколико не-

деља — умро, и за живота свога био, — и после

своје смрти остао, — један од најотменијих пред-

1 Предавање држано 1905, на часу француског језика и

књижевности, Његовом Височанству Краљевићу Ђорђу. (Незнатно

допуњено).
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ставника француског лирског песништва, и један од

најсавршенијих песника у својој врсти песништва.

Из живота његова довољно је истаћи, као зна-

чајне, ове појединости. Хосе-Марија де Хередија, као

што му и име каже, пореклом је Шпанац. Рођен је

1842, под жарким тропским сунцем кубанским, по-

сред тропске флоре, наједној плантажи каве. Водио

је своје порекло од оних шпанских освајача, кон-

квистадора, који су у шеснаестом веку ишли преко

мора да освајају земље и градове. С материне стране

водио је порекло из Нормандије, која му је, мо-

жемо претпоставити, дала француско осећање мере,

као што му је његов јужни завичај дао дар сјајне

и живописне маште.

У Француску је дошао врло млад, и учио је

класичну гимназију код Језуита. Кад му је било шес-

наест година, вратио се у своју родну земљу, и ту

је, у Хавани, учио Университет. Дошавши после

кратког времена поново у Француску, он је био ђак

тако зване Есо1е дез СћаНев, врло учене школе, у

којој се изучава историја средњега века и палео-

графија. Све ове чињенице оставиле су трага у ње-

говим песмама: и тропско поднебље са својим сја-

јем и шаренилом, и његово шпанско и нормандско

порекло, и учење у класичној гимназији, и проуча-

вање старих натписа, рукописа и средњевековних

хроника у Палеографској школи. Његови су сонети

сјајни као песме, и солидни као научне расправе.

1893 објавио је Трофеје. своје најбоље дело.

1895 постао је чланом Француске Академије. — Умро

је, као што сам рекао, пре две три недеље, напу-

нивши шездесет и три године.
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Још треба знати да је време у којем се Хере-

дија развио, и у којем је почео писати . (од 1862)г

било овакво: —

У то је доба сентиментално и сувишелично и

узбуђено романтично песништво Ламартина и Мисеа

било досадило новом нараштају. Песници су онда,

као што обично бива при таквим променама у исто-

рији књижевности, ударили противним правцем, и

почели су неговати песништво безлично и неузбу-

ђено, коме је циљ више да слика оно што песни-

ково око види но да казује оно што његово срце

осећа. Није се тражило осећање, но, као што пси-

холози кажу, осећај, сенсација; утисци чула, више

но њихови одјеци у души; и на првом месту ути-

сци вида\ доцније и слуха, мириса, и такнућа! Како

је око далеко најважније чуло (не само у уметности),

то је, разуме се, спољашња, видљива природа да-

вала највише грађе њиховом песништву. Све што

годи очима, све што их забавља, све што је ша-

рено, живописно, — цртеж и боја, — то је оно што

је сад почело занимати песнике и читаоце. „Живо-

писан стил“, „полихромија“, завладала је у свима

правцима; и не само у песништву, но и у сликар-

ству, и у музици. код Делакрое, импресиониста, Бер-

лиоза, Вагнера. Отуда је, поред осталих узрока, у

то време ушла у књижевност историја : —стари век,

средњи век, па чак и преисторијско доба; — и ег-

зотичност, — исток, југ, Азија, и Америка; — јер

је све то давало занимљиву, шарену и живописну

грађу, и лепе декорације. Почеци овога покрета,

као и свих других, воде се издаље; али је он своју

највишу тачку достигао у ово доба, и у лирско га
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је песништво унео Виктор Хиго, моћан и плодан

реформатор,

Виктор Хиго је, даље, скоро из основа био

преобразио и спољашњи песнички облик — у два

правца: изменивши песнички цечник, то јест раши-

ривши га, и усавршивши технику стиха до вирту-

озности. У песништво су сад могле ући читаве го-

миле живих и сликовитих народних речи, које је

класично песништво одбацивало као недовољно от-

мене. У једној од највиших, безмало узвишеној пес-

ми Хередијиној, Назаретсш дрводеља, употребљене

су, на пример, речи „тезга“, „ренде“, „длето“, „тур-

пија“, „стругало", и друге; и оне се никоме неће

учинити прозаичне. У другој једној — једној од нај-

сјајнијих, ако не најсјајнијој —- употребљена је реч

„јод“, и читајући је, нико се неће сетити хемијске

лабораторије или апотеке, но само морске флоре и

сите боје „јода“, који грчки значи „боје-као-љу-
бичица“...

Је Из зоиШег ип уеп! геуоШИоппапе,

Је гш$ ип ћоппе! гои§е аи ујеих сИсНоппаЈге,1

— вели Виктор Хиго у једној од својих познатих

песама. Што се стиха и слика тиче, слик постаде

„богат“ као да је изишао из Крезове ризнице; а

александринац (дванаестосложни стих, најчешћи у

француском песништву) престаде бити онај крути

и монотони стих који је био дотада. „Ј’а1 (Из1одае“

— вели опет Виктор Хиго у другој једној песми, —

и у једном стиху у коме је одмах дао и образац

1 Ја тада дигох буру преврата, — И метнух црвену капу

на главу старом речнику.

ПОПОВИЋ, ОГЛЕДИ 13
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таквога „разглављивања", правећи у стихудвапре-

лома место једнога у среди —

Ј’ај сИз1одие | се §тапс1 и1а1з . сГакхапсШп.1

Најзад, под утицајем позитивнога духа и на-

учних метода (који такође у то доба обладаше и у

науци и у књижевности), осетила се потреба и у

песништву за већом тачношћу, за брижљивијом из-

радом, за већом савесношћу и чистотом у свему, у

навођењу историјских појединости као у правилно-

сти и чистоти језика. Романописци и песници пре-

творише се у археологе, историчаре, језичаре, па

и физиологе и природњаке. Флобер је за своју Са-

ламбо прочитао стотину учених књига, и за један

једини податак — да не би погрешно унео један

кедар у Астартин храм — прочитао је једну стручну

књигу од четири стотине страна т-^иаНо. И писао

је по осам дана једну страну Госпође Бовари, да

би избегао неки незгодан синтактички или стили-

стички обрт.

Све те три особине које поменусмо: описна

природа песништва, пажљивост, и савршенство тех-

нике, јављају се на крају развића песничких пе-

риода; — узгред буди речено, у свима књижевно-

стима, европским, азијским, америчким, — и наравно

и у нашој, где су после Радичевића, Јакшића и

Змаја дошли Воислав Илић, Дучић, и Ракић.

Те су три особине и најзначајније особинеХе-

редијина песништва. Хередија је описни песник, учен

и „беспрекоран“ песник, и велики виртуоз у стиху.

Али је он то, одмах да кажем, у најбољем смислу

1 Ја сам разглавио онај дуги дедачки александринац.
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тих речи. Не мора сваки песник имати све песничке

особине; довољно је ако су и неке од њих у пес-

ника јако развијене; па ма оне биле и другога реда

према главној. Отуда Хередија, који није измислио

ништа ново, има при свем том врло висок ред као

песник. Све главне особине његова песништва имају

своје прве обрасце у Виктору Хигу, и још више у

Леконту де Лилу, чији је он ђак био, и коме је по-

светио своје Трофеје. Све те особине биле су у исто

време и особине његових другова и вршњака „Пар-

насоваца" (песничког друштва основанога 1866 го-

дине). Али су у њега те особине достигле свој нај-

виши степен. Људи за чија се дела то може рећи

врло су велики уметници. Оно што раде покретачи,

творци „новога“, то су често само покушаји, не-

сређени, несавршени; многе су новине без вредно-

сти; друге опет имају у себи више рђавога но но-

вога. Покретачи, творци новине нису увек највиши

људи. После њих имају да дођу они који ће одво-

јити зрно од кукоља, и доброме дати његов савр-

шени, коначни облик. Највише, наравно, стоје они

који су и изналазачи и у исто време савршени из-

вршиоци и довршиоци свога изналаска. Али ти се

броје на прсте. Хередија не иде у те. Његово је

(као што рекох) то, да је нађену врсту подигао на

њен највиши степен. Живописније и прецизније ма-

ште и савршенијег облика но у Хередије, тешко

ћемо наћи у другога песника.

То имамо сада да видимо на његовим 7ро-

фејима.

Само се по себи разуме да на овом часу мо-

жемо рећи само оно што је најважније; многе ствари

13*
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ћемо више наговестити но изложити. О овима ћемо

још говорити на даљим часовима.

Хередија је, дакле, описни песник. Свака страна

у његовим Трофејима, који су збирка сонета, то по-

казује. У онима који нису искључиво описни, прео-

блађује описивање. У некима има нешто радње; у

другима је полазна тачка мисао; у трећима, врла

ретко, осећање; али су и радња, и мисао, и осећање

само полазне тачке. Радња, кад је има, није испри-

чана, но описана; тренуди радње подчињени су

слици радње. Као у сликама, један је тренутак ухва-

ћен, и тај је насликан. То ћемо видети кад прегле-

дамо његове сонете, које ћемо на тај начин, уисто

време, најбоље познати.

Један је од његових карактеристичних сонета:

Те Шс1ф с1е согаИ,1 који гласи:

Де зо1еЦ зоиз 1а тег, тузЗепеизе аигоге,

Ес1а1ге 1а 1оге1 с1ез согаих аћуззтз,

те1е, аих рго1огкЗеигз 6е зез Иес1ез ћаззтз,

ћа ће!е ерапои1е е! 1а У1Уап1е Поге.

Е1 1ои1 се с^ие !е зе1 ои Поће со1оге,

Моиззе, а1дие сћеуеЈие, апетопез, оигзтз,

Соиуге 6е роигрге зотћге, еп зотр!иеих беззтз,

ће 1ошЗ уеишси1е ћи ра1е таћгероге.

Е>е за зрЈешЗМе ^саШе е!е1§пап1 1ез етаих,

Ш §гашЗ рогззоп пауј§ие а 1гауегз 1ез гатеаих;

Папз Готћге 1гапзрагеп1е ш<Зо1еттеп1 П гбсЗе;

Е1, ћгиздиетеп!, ћ’ип соир сЗе за па§ео!ге еп 1еи,

II 1а11, раг 1е сг1з1а1 тогпе, ЗттоћПе е! ћ1еи,

Соипг ип Зпззоп <3’ог, сЗе пасге е! сЗ’етегаисЗе.

1 Сируд од мерџана.
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У српском, прозном преводу, који у овом дру-

штву, истина, није потребан, али који дајем само при-

мера ради, сонет гласи:

Сунце под морем, тајанствена зора,

Осветљује шуму абисинских мерџана,

Која меша, у млаким дубинама својих корита,

Расцветане животиње са живим биљкама.

И све што се румени од соли и јода

— Маховине, космати окреци, сасе, морски јежеви, —

Покрива тамним пурпуром, у раскошним шарама,

Црвоточно дно белога корала.

Угасивши алемове својих сјајних краљушти,

Једна велика риба плови међу гранама,

Лутајући немарно по провидној сенци;

Па одједном махне својим успламтелим перајем,

А по тамном, мирном и плавом кристалу

Разнесе се трепет од злата, седефа, и смарагда.

Као што се види, чист опис. И, узгред буди

речено, какав опис!

Ја, наравно, говорим о француском оригиналу,

а не о српском преводу. Овакве је ствари немогуће

преводити. Сувише је тешко дати тачан превод;

скоро исто тако тешко, дати леп превод; а безмало

је немогуће дати превод и тачан и леп. Прозни пре-

вод, осим тога, и кад је највернији и најлепши, остаје

далеко иза свога угледа; без „крила“ стиха и ша-

ренила слика, прозни превод пузи безбојан по земљи,

као сенка лепе тице, која са својом сенком лети

упоредо, али високо изнад ње у светлости и пла-

ветнилу. У осталом ја нисам ни тражио леп превод,

но само тачан; и дао сам га само примера ради.

Даље наводе нећу преводити.



198 0 Г Л Е Д И

Други један карактеристичан сонет Хередијин

је Ее Затоигал. („Самурај“, то јест члан ратничког

реда у Јапану). Он гласи:

0’ип сЈЈбЈгаЈ! {гб1ап1 1а зопоге ђ1уа,

А 1гауегз 1ез ђатђоиб {геззез еп Нпе 1аДе,

ЕИе а уи, раг 1а р1а§е еђ1ош55ап!е е! р1а!е,

5’ауапсег 1е уајпииеиг с;ие боп атоиг геуа.

С’еб{ 1и>. Зађгев аи Иапс, Геуеп1аП ћаи{, П уа.

Еа согбеНеге гои§е е! 1е ^ЈапсЗ есаг1а!е

Соиреп! Гагтиге ботђге, е1, 5иг Гераи1е, ес1а!е

Бе ђ1абоп Пе Шгеп е! Не Токои§а\уа.

Се ђеаи §иегпег уећ> Пе 1атеб еЗ <3е р1арие5,

5оиб 1е ђгопге, 1а 50>е еЗ 1ез ђгШапЗеб 1арие5,

5етђ1е ип сгибЗасе поп, §!§ап1е5рие еЗ уегтеП.

II Га уие. II зоигН сЗапб 1а ђагђе <3и таарие,

Е1 боп раз р1из ћаШ ЗаИ ге1ијге аи 5о1еП

ћеб Пеих ап(еппе5 сЗ’ог р»1 Згетђ1епЗ виг боп са5риеП

Опет опис, опет слика\ и таман толико по-

крета да слика буде живља; радње нема. —

Такви су и остали. Ево преко реда неколико.

У одељку Грчка и Сицилија, у сонету Немеја, Хер-

1 Расејаним прстима додирујући звучну тамбурицу, — Кроз

танке преплетене бамбусове трске, — Она спази, на равном и

блиставом жалу, — Где јој долази победилац о коме је њено

срце снивало.

Он је. Сабље су му о бедрима, у поднгнутој руци ле-

пеза; — Црвена врпца и скрлетна ројта — Пресецају тамну

оклопину; а на рамену се сија — Грб Хизена и Токугаве.

Овај лепи војвода обучен у плоче и шљоке, — Под сво-

јом бронзом, свилом, и сјајним лаком, — Личи на огромног цр-

ног и црвеног рака.

Он је спазио. Насмешио се кришом под својом брадатом

образином, — И кад пође бржим кораком, на сунцу се засјаше

— Она два златна пипка што дркћу на његовом шлему.
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кул је у оближњој шуми најзад убио огромног лава

који је целој Немеји уливао страх и трепет. Али

један пастир, на свој ужас, опазио је у сутон да се

на ивици шуме помаља страшно чудовиште. То је

био Херкул, који је лавову главу и кожу метнуо

себи на главу и на рамена. — У Кентаврима и ЈЈа-

питима, Лапити светкују свадбу свога краља Пи-

ритоја. На свадбу су позвани и полу људи полу

коњи Кентаври. Бесни и пијани, у по гозбе, наср-

нуше на младу и девојке; и онда настаде страховито

ограшје: столови се преврћу, звони оружје и топот

од копита, у урнебесној граји. „Тада се диже онај

поред којега и највећи изгледа кепец“, — Херкул...

Е1 сГип ћои{ Де 1а 5а11е Јттепзе а ГаиИе ћоик,

ИотрГе раг ГоеП {егпМе оп 1а со1еге ћоир

ће Тгоиреаи топзДиеих еп гепас1ап1: геаПе.1

У сонету Бежање Кентавара, Кентаври беже,

„пијани од крви и беса“, своме кршевитом уточи-

шту. Под њиховим ногама, промичу змије, гуште-

рови, ровови, бујице, дубравице. У бежању —

РагГо1з, Гип Иез 1иуагс1з Де 1а ћгоисће ћагће

5е саћге ћгиздиетепр зе ге1оигпе, ге^агће,

Е1 гејот! <1’ип зеи1 ћопИ 1е ГгаГегпе! ћећаП;

Саг П а уи 1а 1ипе ећ1ои1ззапГе е! р1еше

А11оп§ег Пегпеге еих, зиргете ероиуап1аП,

ћа §1§ап1ез(;ие ћоггеиг с!е Готћге Негси1ееппе.2

Цела је радња зарад слике на крају.

1 И с једнога краја огромне дворане на други, — Савла-

дан страшним оком у коме пламти гњев, — Чопор ужасних Кен-

тавара, фрчући, полако уступа.

2 Погдекад, понеки од бегунаца из дивљега чопора, —
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У одељку Артемида и Нимфе, Диана, — са

раширеним ноздрвама, са расплетеном и забаченом

косом у назад, праћена риком промуклих леопарда

и великим псима, који скачу око ње по трњу и ли-

вади, или распорени леже растурени тамо амо по

крвавој трави, — јури, стрељајући са своје затег-

нуте тетиве, „дивна, задихана, избезумљена, непо-

бедљива, ширећи страх пољем и шумама“. —Доц-

није, опис једне Вазе. — Затим Ариадна, опружена

на леђима царскога тигра, који је носи окићен цве-

ћем и грожђем, у Баховој оргији. — Затим три со-

нета о Персеју и Андромеди. — Персеј је ослобо-

дио Андромеду од морског чудовишта, и узео иза

себе, на свога Пегаза, лепотицу „преплашену и

збуњену“, —

СЈш 1ш п4, е! Ге1гет4, е! чш зап§1о4е епсог.

..Ља ћои1е епуе1орре 1еиг §соире.

ЕПе, сПип Гајђ1е еНог!, гатепе зиг 1а сгоире

5ез ћеаих рјећз ри'еп 1иуап1 ћајзе ип 11о! уа§аћопЈ;

Мајз Ре^азе ЈггПе раг 1е 1оие1 Пе 1а 1ате,

А Гарре1 Пи Негоз з’еп1еуап! ћ’ип зеи1 ћопћ,

Ва1 1е с!е! ећ!ои> Пе зез аПез Пе Натте.* 1

Пропне се изненада, осврне се, погледа, — Па стигне једним

скоком своје братско стадо;

Јер је спазио како пун, сјајан месец — Опружа иза ње-

гових леђа, као највеће страшило, — Исполински ужас Херку-

лове сенке.

1 Која се на њега смеје, и грли га, и још јеца.

...Таласи их све троје запљускују. — Она, лаким покретом

привуче на сапи — Своје лепе ноге, које је у несташној скитњи,

бежећи, талас пољубио.

Али Пегаз расрђен шибом валова, — На позив Херојев

узлетевши одједном, — Бије засењено небо својим пламеним

крилима.
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Па онда Надгробна натпас једном скакавцу;

о њему доцније, — Затим опис једне бронзане статуе

Тркача. — Затим, у одељку Римљани и Варвари, —

сонет После Кане, Ханибал пред вратима Рима. —

Затим одељак Антоније и Клеопатра; три сонета:

историја оних, како их Плутарх зове, „ненадмашних

дана“, дана љубави и пира, који су се свршили по-

разом код Акциума, у поморској битци, у којој је

Октавиан разбио флоту Антонијеву и Клеопатрину.

У последњем сонету, Антоније и Клеопатра гле-

дају загрљени са високе терасе како Мисир спава

под тешким небом, и Нил котрља своје плодне

вале...

Тоигпап! за 1е1е рГ11е еп!ге зез сћеуеих ћгипз

Уегз се1ш ди’ешуга1еп1 сГшутсИДез раЉтз,

Е11е 1епсШ за ћоисће е! зе$ ргипеПез с1аЈгез;

Е1 $иг е11е соигће, Гагдеп! 1трега1ог

VII ћапб 5е$ 1агр;е5 уеих е(оИе5 <1е рот!5 сГог

Тои1е ипе тег Јттепзе ои 1иуа1еп1 ћез ^егез.1

У остала три одељка: Средњи век и Обнова,

Исток и Тропи, и Природа и Снови, — исто тако

описи, сјајни или величанствени или шарени описи

— бојадисаних прозора у црквама, уметнички иско-

ваних медаља, старих књига у корицама од слонове

кости, с позлаћеним листовима, —- млетачких палата

са господом у пурпурном и златном оделу, на бе-

1

Окренувши своју бледу главу окружену тамним вити-

цама — Ка ономе кога су опијали неодољиви мириси, — Она

му пружи своја уста и јасне зенице;

И нагнувши се над њу, ватрени Император — Спази у

њеним великим очима пуним златних звездица — Цело огромно

море по коме су бежале галије.
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лим степеницама, — и госпођама у везеној кадиви,

којима мало арапче носи скут од дуге хаљине;1

— затим слика старога златара који за спас своје

душе реже у злату путир; — затим описи димиш-

ћијисаних мачева, миниатура на велину, слика на

емаљу; описи путовања оних конквистадора шеснае-

стога века, од којих он води своје порекло, на њи-

ховим галијама, по тропским морима, или по новој

голој обали некс нове земље, на којој су дизали

нове градове; — или описи њихових грбова, на ко-

јима су остале извајане њихове успомене, и пошто-

су време и море сравнили са земљом оно што они

некад бејаху подигли: —

Е1 зеи1е, а 1оп агшег ћгШе, о Сопчиш1ас1ог,

Ше УШе Шаг^еп! чи'отћга§е ип ра1гтег сГог,..2

— слике Мисира, успавана на подневном сунцу, или

будна при мекој светлости месечевој, — или слика

чамца на Нилу, с голим црним веслачима, који воде

везана роба, а остраг, —

А 1’атбге, јоуеих е1 ГтзиИе & 1а ћоисће,

ОгаНаШ Гај^ге §иа1а чиј гћ}ћ:ћте ип агг Јагоисће,

5е репсћаћ ип АгпаШе а ГоеП Јегосе е! уН...3

1 Е1 1апс115 ^ие Геабаш ћгШап! ћез СауаНегз

Тгате 1а роигрге е1 Гог раг 1ез ћ1апс5 езсаНегз

Јоуеизетеп! ћаг^пез ћ’ипе 1ит1еге Меие;

1пћо1еп1е е1 бирегће, ипе Оате, а 1’6саг1,

5е 1оигпап1 а бет! ћапз ип 11о1 Не ћгосаг!,

5оигИ аи пе§п11оп ри! 1и1 рог!е 1а чиеие.

2 И једино још на твом грбу сија, о Конквистадоре, —

Једна сребрна варош у хладу једне златне палме.

3 Остраг, весео и с обесном речју на уснама, — Гудећи
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— затим опис двета алое, — опис самураја, и мер-

џана у мору, које знамо, — описи бретонског мора,

у свима бојама и преливима, од сребрне до љуби-

часте, — заласци сунца на мору, сјајни, величан-

ствени, румени, златни, пурпурни, бакарни, — и

тако даље.

Свуда, дакле, као што се види, слика, опис;-

и кад има радње, мисли, или осећања, они су ту да

слику оживе и објасне; али слика остаје главно.

Описни песници, међутим, обично нису велики

песници; далеко од тога. Осећање, у песништву,

вреди по правилу много више но живописна машта.

Оно је нежније, топлије, и пуније, и много дубље-

прожима душу но производи живописне маште, који

обично занимају очи, а остављају душу незагрејану

и неузбуђену.

Али, пре свега, има две врсте описних пес-

ника. Једни описују у стиху зато што је стих пес-

ничко средство, које и прозном стилу даје „крила“;

они иначе описују зато да нас „обавесте", да нас

поуче; њихово је песништво поучно, дидактично.

Они пишу праве уџбенике и трактате у стиховима;

историја књижевности је пуна њихових спевова о

астрономији, о вртарству, о риболову, о Четири го-

дишња времена, о Четири доба дана, о Теорији

књижевности и Критици, о Лековима од уједа ди-

вљих животиња, и тако даље. То обично нису ве-

лики песници, у пркос Вергилијевим Георгикама, и

уз гусле, које шкрипе, неку дивљу песму, — Седео је Арнаутин

погледа свирепа и подла.
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таква њихова дела имају, по правилу, врло малу пес-

ничку вредност.

Друга врста описних песника, то су људи при-

јемљиви за лепоту света, природе и човека, с умет-

ничким очима и пластичном маштом, која лако по-

стаје живописна. Ти могу бити, ако не велики пес-

ници (дајући тој речи њено пуно значење), оно

велики песнички уметници; што међутим, безмало,

на једно излази. То је нарочито тако кад такви

песници, као што се то понекад дешава, уз дар

маште имају и лако будну осетљивост. Код тих пес-

ника, живописна машта није њихова једина песничка

особина; она само толико преоблађује да остале

остају у засенку, и као потиснуте. Да та њихова

главна особина није у њих у тој мери развијена,

другим речима, да су они у том правцу мање обда-

рени, могло би се скоро рећи да би нам они тад

изгледали „већи“ песници, „већи“ у смислу који смо

горе дали, то јест топлији, осећајнији.

У такве описне песнике иде и Хередија; ја

сам и у почетку рекао да је он описни песник у

најбољем смислу те речи.

Друго. Начан, у песништву као уопште у умет-

ности, у овом случају као и у осталима, чини тако

много да чини скоро све. Какав буде начин, такво

ће бити и песништво. Начин -— уже речено, стил

— којим Хередија описује, ми смо видели да је сја-

јан; шарен и живописан као што су слике каквог

великог колориста, каквог Тициана. То је онај исти

крепки и поуздани цртеж, они исти златни и сре-

брни тонови, она иста богата и шарена палета. Ја

се не могу ни на чему задржавати ; ја могу дати
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само примере; али су и они довољно речити. Хере-

дијин је стил као онај „тростих" из његова сонета

Јазон и Медеја:

ШшшпагП 1ез ћсиз Шип уо1 ће рјеггепе$,

Ое ЈЈгалсЗз ојзеаих раззајеп! зоиз 1ез уои!ез Неипез,

Е1 ћапз 1ез 1асз с1’аг§еп! р1еиуаИ 1’агиг Пез сјеих...1

Ми смо раније видели више примера Хереди-

јина стила; додајмо, као пример тога стила, још

само један сонет, један који досад још нисмо ни

поменули (доиста, могли бисмо узети који било, на-

сумде). Он гласи:

1а 81ез(е.

Раз ип зеи1 ћгиИ сГшзесШ ои сГаћеШе еп тагаиће;

Тои! 6ог1 зоиз 1ез ^гапсЗз ћојз ассаћ1ез Ие зо1еИ,

Ои 1е 1еш11а§е ера!з 1атЈзе ип јоиг рагеИ

Аи уе1оигз зотћге е! боих ћез тоиззез сј’етегаис1е.

Спћ1ап1 1е сЗбте оћзсиг, МјсИ зр1епсИ(Зе у гбће,

Е1, зиг тез сПз тЈ-с1оз а!ап§и!з с1е зоттеП,

Ое тШе ес1аПз 1игП1з 1огте ип гезеаи уегтеП

з’аПоп§е е! зе сго!зе а 1гауегз Готћге сћаис1е.

Уегз 1а §ахе Пе 1еи с;ие 1гатеп1 1ез гауопз,

Уо1е 1е 1ге1е еззајт Пез псћез рарШопз

б)и’епшгеп1 1а 1игшеге е! 1е раг!ит Пез зеуез;

А1огз тез По1§1з 1гетћ1ап1з заННзеп! сћас;ие 111,

Е1 сЗапз 1ез таШез П’ог сЗе се Ше1 зићШ,

Сћаззеиг ћагтопЈеих, ј’етрпзоппе тез гбуез.2

1 Осветљујући шуме својим крилима од драгог камења, —

Велике тице пролетале су испод сводова у цвећу, — А на сре-

брна језера лило је небеско плаветнило.

2 Подневни одмор. — Нигде зука од мушице или пчеле

у лету; — Све спава у великим шумама преплављеним сунцем;
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Колико сјаја и шаренила! И сликару би било

тешко такмичити се овде с песником. Сонет, кад му

проучите смисао, значи да од свих ових сјајних, бли-

ставих, сунчаних, румених, зелених, златних, шаре-

них и пламених ствари, песник гради одећу „својим

сновима“ — својим песничким мислима. Песник није

казао неистину. Какав стил, и какво богатство речи,

и каквих речи!... Узгред буди речено, речник је Хе-

редијин покупљен — или пробран — не само из

васколиког речника песничког, но још из свих наука,

из свих историја, из свих култура, из свих заната.

И Француз — онај који није обилато и, ако тако

могу рећи, разноврсно начитан — наћи ће у сваком

другом сонету непознату реч. Да се не зна Хере-

дијин беспорочни укус, и да не знамо да Хередија

није писао за пук, могао би човек помислити да се

он каћиперски кити том множином речи; као што је

у књигу метнуо велики број разноврсних, често врло

далеких алузија на историјске догађаје. А у књизи

нема ниједне штампане напомене, ни најмање; књига

је бела, елегантна, с по једним сонетом на свакој

страни, међу широким белим ивицама.

—- А кроз њихово густо лишће промиче светлост слична — Там-

ној и мекој кадиви смарагдасте маховине.

Просијавајући мрачне сводове, огњевито Подне светлуца

овде онде, — И на мојим полузатвореним, уморним и сањивим

очима, — Од тнсуће ситних светлаца испреда румену пређу, —

Која се продужује и укршта кроз топли хлад.

Ка томе пламеном и прозрачном ткиву које граде зраци,

— Узлеће лаки рој шарених лептирова — Опијен светлошћу и

мирисом сокова.

Тада моји уздрктали прсти хватају конац по конац, — И

у златне чворове те танане мреже, — Ловац лепоте и ритма, ја

хватам своје снове.
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Могло би се чак рећи да је тај његов стално

сјајни стил мана, да свака особина, отерана до вр-

хунца, може, као талас који се уздигне сувише ви-

соко, да се сама „пребаци.“ Та стална величанственост

и напон, и та немилостива непогрешност цртежа на

тврдом и сјајном и бојадисаном градиву, умарају;

Хередијино песништво има неки метални одблесак

и металну крутост, — или, још тачније, онај тврди

сјај слика на емаљу, печених с емаљем и неизгла-

дивих са њега. Његова би збирка требала да носи

име Емаљи а Камеја, које је Готије дао својој

збирци.

Али је врло погрешно чинити му тај прекор.

Такве се погрешке у критици чине врло често. Кри-

тичари врло често зажале што уметник, чијесудо-

бре особине пре тога похвалили, нема у свом делу

и другу неку особину, коју прве особине искључују.

Не може дело имати у исто време неку особину и

особину њој противну — бити у исто време велико

и мало, силно и нежно, узбуђено и неузбуђено, ша-

рено и бисерно сиво. Поменуте особине Хередији-

ног песништва неизбежне су мане његових врлина.

Ако сте жељни других особина, тражите их у дру-

гим делима, — којима ће тако исто бити погрешно

замерити што немају особине оних првих дела. Хе-

редијини сонети имају сјај, величанственост, енер-

гију; и то су особине ради којих су они писани и

које у њима треба тражити. — Оне су осим тога

код њега увек одржане у границама савршеног укуса.

Уз тај стил пун сјаја и пун боја, једна крат-

коћа, једна збијеност и сугестивност у казивању,

које нису никад биле надмашене. За Хередију се
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рекло да у својих четрнаест стихова збије читав

спев. Ја сам поменуо сонет После Каке. Да чујемо

ту страницу из римске историје.

Аргез Саппез.

1Јп <1е5 сопзи1з 1ие, Гаи1ге 1иИ уегз Пп!егпе

Ои Уепизе. Ц’АиМе а (ГећопЗе, Ггор р!еш

Ое тог!з е! <1’агте5. ћа 1ои6ге аи СарИоПп

Тотће, 1е ћгопге зие е! 1е ае1 гои§е ез! 1егпе.

Еп уат 1е Огапћ РопИе а 1аН ип 1есПз1егпе

Е1 сопзиИе ћеих ГоЈз Гогас1е зЉуШп;

Е'ип 1оп§ §ап§1о! Га!еи1, 1а ^еи^е, ГогрћеПп

ЕтрПззеп! Роте еп 6еиП срт 1а 1еггеиг сопзЗегпе.

Е1 сћадие §о!г 1а 1ои1е а11а11 аих ачиећисз,

Р1еће, езс1ауеб, еп1ап1з, 1еттез, угеШагћз саћисз

Е1 1ои1 се чие УотП 5ићиге е! Гег§аз1и1е;

Тоиз апхЉих ће уогг зигјјрг, аи <Зоз уегтеН

Оез топ!з 5аћшз оп 1иН ГоеП зап^зп! <1и зо1еП,

Ее Сће! ћог§пе топ!е зиг Г61ерћап1 ОеЗиШ.1

1 Један консул убијен, други бежи ка Линтерну — Или

у Венузију. Ауфид се излио, препун — Лешева и оружја. Гром

је ударио — У Капитол, бронза се зноји, а црвено се небо по-

мрачило.

Узалуд је Првосвештеник приредио гозбу боговима — И

упитао два пута књиге сибилинске; — И дед, и удовица, н си-

роче, дугим јауком, — Испунили су ожалошћени Рим, окаме-

њен страхом.

Сваке вечери, гомила је ишла до Водовода, — Пук, ро-

бови, жене, деца, изнемогли старци, — И блуднице из Субуре и

робијаши из тамница;

Сви пуни стрепње ишчекујући, да се на руменим плећима

— Сабинских брда, над којима се сија крваво око сунчево, —

Појави једнооки Вођ на свом афричком слону.
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Коментар је можда излишан. Одмах се види

колико је ствари казано у ових четрнаест стихова:

и бегство и неред после битке, и бојно поприште

далеко од Рима, и у Риму свештениди, и гомила, и

живот дневни, и на крају она величанствена слика

Сабинских брда, под црвеним сунцем, са силуетом

„једнооког Вођа“ на његовом слону — појава Ха-

нибала. И колико још других појединости! Где би

Момзену било потребно десет страна, Тациту две,

Хередији је четрнаест стихова довољно. То је једна

од привилегија уметности. Уметност „резимујеТ

Додајте да су Хередијине појединости увек нај-

тачније и, тако да кажем, увек најбрижљивије про-

верене. Хередија, као што смо горе рекли, припада

оном позитивном нараштају који ни у песништву

није примао неконтролисану монету. Виктор Хиго,

који је том новом песништву био духовни отац, још

није толико полагао на тачност, на истинитост по-

датака које употребљује; његове су описне и исто-

ријске песме пуне шарених појединости, покупљених

из свакојаких извора, и аутентичних и мање аутен-

тичних. Код Хередије тога нећете наћи. Као ни Фло-

бер, кога смо горе поменули, тако ни он није хтео

писати о стварима које зна само у пола: сваки ње-

гов сонет израстао је из тачног и широког позна-

вања предмета. У сад наведеном сонету После Кане,

све су појединости историјски тачне; и колико тачне,

знаће само онај коме је потанко познат тај лист из

римске историје. У Самурају сваку појединост —

на пример: ношње, од образине на лицу до лепезе

у руци —■ можете проверити у етнографским музе-

јима, и јапанским дрворезима. У Спруду од мер-

14ПОПОВИЋ, ОГЛЕДИ
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џана, не само флора на дну мора, но и она поје-

диност о риби која час „гаси“ час „пали“ боје сво-

јих краљушти, строго је тачна. Тако је и с другим

сонетима. У сонету Освајачи, Хередија је поменуо

да су ти „конквистадори“, пловећи у Америку, гле-

дали сваке вечери „како се по непознатом небу, са

дна Океана, пењу нове звезде.“ Неки је стручњак

тврдио да је то астрономски нетачно. После диску-

сије, остало је недоказано да се Хередија преварио.1

И нигде, разуме се, за љубав тој тачности, није за-

борављено да песнику поезија мора бити главна

ствар. Она слика са рибом која одједном упали своја

пераја и засија у мрачној води, бар је исто толико

лепа колико је тачна.

К свему томе, или тачније, при свем том, то

јест у пркос тој краткоћи и тој бризи за тачношћу,

у Хередије облик остаје апсолутно прецизан и са-

вршен: и стих и слик (као што ћемо одмах ви-

дети), и тачност израза, и распоред, сразмера, и ток

појединости. Ничег обапетог код њега, или преско-

ченог, или утрпаног; нигде празнине, закрпе, или

ожиљка. Мисао је код њега увек непогрешно пре-

цизно исказана као да је у камен урезана, и јасна,

и логично казана у свима појединостима; особина

врло ретка, нарочито код песника с богатим обли-

ком, богатим и правилним сликом. Њему стих и

слик нису никад сметали, и ниједна његова рече-

ница, или слика, или реч, није уступак учињен стиху

1 Међутим, у сонету После Кане нма, чини ми се, једна

ствар која остаје дасеобјасни: Сабинска брда леже југо-источ-

но од Рима.
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или слику. Њему није сметао „најтежи облик лир-

скога песништва: — сонет; јер Аполон —

Уои1ап1 роиззег а ћои! 1оиз 1ез птеигз Цап^оИ,

1пуеп1:а <3и зогте! 1ез гј^оигеизез 1о1з/1 —

— као што вели Боало.

То савршенство, та савршена тачност у изразу

мисли или представе, та сигурност исказивања, та

савршена „чистота“, свак који зна уметност и њене

особине зна и то да је она највиши степен уметнич-

кога дара; у књижевности као и у осталим уметно-

стима. Поетска, творачка моћ стоји — у општој је-

рархији ствари — исто тако високо, или и више; и,

разуме се, игра и у уметности врло високу улогу.

Али за уметника, коме је позив да да израза за-

мишљеним стварима, први је и најважнији услов

имати способност потпуног, савршеног казивања.

Историја песништва и уметности пуна је врло ве-

ликих људи чија вредност долази несравњено мање

од вредности њихових основних, почетних замисли,

но од савршенства с којим су своје замисли иска-

зивали. Обратно, нема великога уметника без ви-

соке моћи исказивања, па ма колико иначе његове

замисли биле високе или занимљиве.

Хередија има то савршенство обраде.

...Франсоа Копе, примајући Хередију у Францу-

ску Академију, рекао му је том приликом да му

изгледа чудно да је Хередија са тако мало радова

(ако изузмемо његове преводе у прози, око две хи-

љаде стихова, за тридесет година) могао стећи тако

1 Хотећи да доведе до очајања франиуске песнике, — Изуме

врло строге законе сонета.

14*
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велики глас; док су други песниди с много обила-

тијим радом остали у много нижем реду од њега.._

Није то нимало чудно.

Најзад је и Хередијин песнички и творачки

дар, у оквиру његовог преимућствено описног пес-

ништва, такође велики. Он нема устрепталу или

дубоко заталасану осетљивост најчистијих лирских

песника; он је по својој природи уздржљивији. Али

је његова осетљивост ипак будна, не само за вели-

чанствене, сјајне и крепке ствари, но и за оно што

је нежније лепо; доста његових сонета — поменућу

овде Бродоломника и Надгробни натпис — све-

доче о уздржаној, отменој, али нежној осетљивости

његовој. Затим је и његово стварање оригинално и

песничко. Ја сам мало пре поменуо избор поједи-

ности; избор, то јест измишљање појединости. Свако

је уметничко дело збир појединости у које се „гра-

на“ основна, почетна замисао; и (кад оставимо на

страну саму вредност те почетне замисли) сва тео-

рија и пракса уметничког дела своде се на ту спо-

собност: умети за основну мисао измислити оне зна-

чајне појединости које основну мисао најбоље ис-

тичу. То измишљање је у Хередије врло срећно.

Ретко ко, у свом роду песништва, уме тако срећно

наћи значајну појединост, — више још: лепу по-

јединост (то јест, не само значајну, него и по себи

лепу); — више још, наћи и ону значајну поједи-

ност за коју се тражи не само живља машта и од-

негован уметнички укус, но виши творачки дар, —

скок, напон. и виши хитац творачкога дара. Те лепо

нађене „појединости" нису више само ствари ње-
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гова стила, но и његове песничке душе и његовог

творачког дара у ширем смислу. Он за своју зами-

сао уме да нађе оригиналну, духовиту, патетичну,

величанствену или драматичну појединост, ону која

даје вишу силу или дубљи значај његовим сликама.

Таква је — да поменем само примере из већ наве-

дених песама, који би се, међутим, могли умножити

наводима из целе књиге — она појава Херкулова

на свадби Пиритојевој; — она „исполинска“ сенка

његова, на месечини, за Кентаврима који беже; —-

онај пламени лет Пегазов; — оно црвено сунце на

Сабинским брдима на којима се помаља силуетајед-

нооког Вођа на афричком слону; — она млетачка

госпођа која се на врху степеница „осврнула у пола“,

и „насмешила на арапче које јој носи скут“; — она

два златна пипка на самурајевом шлему што дркћу

на сунцу; — онај „трепет од злата, седефа и сма-

рагда по тамном, непомичном и плавом кристалу“;

— она златна мрежа у коју песник облачи своје

снове; — и оне велике очи попрскане златним зве-

здицама у којима је Антоније видео „цело огромно

море по коме беже његове галије“, и у којима је

исписана судбина дуге и трагичне поворке сужњева

великих и лепих очију. Такав је, између осталих,

цео сонет Орлова смрт. Али ја се бојим да не пре-

корачим време, јер имам још нешто да кажем о Хе-

редијином стиху. Рећи ћу само да смо сада далеко

од оних описних песника о којима смо говорили у

почетку...

И још ово: -—- у историји флорентинској по-

знат је један „владалац", песник у исто време, и

велики заштитник књижевности и уметности: Ло-
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ренцо де’ Медичи, названи: И Ма§тЈгсо; ■ - Ј^аигепГ

1е Ма§п1/1дие, пошто смо на часу француског језика.

Хередији би тај надимак приличио пре свих дру-

гих: Ј.-М. <Је НегесИа, 1е Ма^тфцие... Ја сам тај исто-

ријски надимак поменуо с тога што ми је непре-

стано на устима та реч та§ш}цш, која најбоље

карактерише Хередију, а ми јој у српском језику

немамо правог еквивалента.

Ове песничке особине Хередијине помаже један

спољашњи песнички облик —- стих и слик — који

и у француском песништву (које је, међутим, имало

Виктора Хига) стоји усамљен.

Романтизам је, — оличен у Виктору Хигу —

као што смо рекли, усавршио у највећој мери тех-

нику стиха. Док су класични песници XVII века,

Расин на пример, састављали стихове монотоне, су-

више правилне, и гонили их све два по два напо-

редо, тромо, увек једнако, упрегнуте као волове у

плугу; док је Расин сликовао речи таШеиг и пои1еиг,

или јеипеззе и ^шИеззе, или пегтег и ргетш, или

уоиз и поиз, или два инфинитива и два адверба,

дотле су романтичари и њихови последници Парна-

совци исковали од александринца скоро нов стих,

гибак, кадар да да најразноврсније ефекте, и изу-

мели сликове који, у поређењу са старима, звоне

као данашњи стогласни оркестри према Лулијевој

музици од четири ћеманета. Они су се између себе

такмичили, који ће од њих измамити из стиха више
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мелодије, богатији ритам, већу изразитост. Виктор

Хиго има стихове као:

1,е8 §гап<1з сћагз §ет188ап1$ ри! геујеппеп! 1е зоћ...

у којима су тешки нагласци и њихов распоред у

складу са мишљу коју казују саме речи, — с утис-

ком тешкога кретања великих кола која стењу и

шкрипе враћајући се вечером дома; —

— или стихове као:

Ш 1га1з раЉт зогГаИ ћез 1оиНез сГаврћоћек,

ће$ зоиШез 6е 1а пић НоИаЈеп! зиг Оа1§а1а...г

— стихове прекрасне, у којима песничку лепоту

тако много помажу алитерације мекога /, комбино-

ване с алитерацијама течнога I.

Остали романтичари и Парнасовци тако исто.

Наш Хередија има, примера ради, —

...ћаЈззе, агш, Геггап1е сћ&уге,

Зоигће аих сћеуго1етеп1з Ни сћеугеаи с;и'е11е зеуге...1 2

— и има још мкого више и боље: алитерације и

асонанције, не као код других, проведене кроз стих

два, но проведене, кад треба, кроз цео сонет, с јед-

ним обиљем и прикладношћу без такмаца. У сонету

Позлаћена велан, складно са глатким и сјајним ве-

лином и златом, течно I и звонко а долазе, у окру-

глој цифри — једно четрдесет, друго педесет

пута. Песник, међутим, није нигде прекорачио гра-

нице беспрекорног укуса.

1 Свежи су се мириси ширили из бокора асфодела, — И

ноћни лахори прелетали су преко Галгале.

2 ...Остави, пријатељу, козу која лута — И не чује дре-

чање јарета које одбија од сисе...
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И има:

Е1 1а-ћа5, боиз 1е роп1, а^оззе соп1ге ипе агсће,

НаппШа1 есоикаН, репзН е! Мотрћап!,

Ее рјећпетеп! зоигћ ћез 1е§1опб еп тагсће...1

Ја случајно, у једним новинама, имам превод те

песме на немачком:

Ат Вгискепр{еПег Пог! 1ећп1 Наптћа1,

Нпћ 5Је§е5{геи(П§ 1аибсћ1 ег ап§е5рапп{

Пег паћ’п(1еп ће§тпеп ћитр{ет 5сћа11.

Доста добро, као превод уопште; али оне тежине,

онога шапкања „легија у ходу“ — нема. Изгово-

рите добро француски (и тако да се осећа ритам

стиха) речи: Л,ер1еИпетеп1 зоигд... — с врло оштрим

р1е\ са суспенсијом гласа на И (због идућег немог е) ;

са два тешка и једно другом приближена наставка

теп^ и зоигд, — и видећете каква је разлика између

стихова Хередијиних и сувише течних и звучнихсти-

хова његова преводиоца.

Тако су у сваком правцу развијали и изми-

шљали нове облике стиха: дуже од дванаест сло-

гова, краће од дванаест: од четири, од три, од два

слога. Виктор Хиго, своју познату песму Витешке

игре Краља Јована, испевао је целу у стиховима од

три слога, у строфама од осам стихова, кроз Шри-

десет и две строфе:

(Д, <;и’оп зе11е,

Есиуег,

Моп 1Ше1е

Оеб(пег.

1 А из даљине, под мостом, наслоњен на стуб од свода,

— Ханибал је слушао, замишљен и победилачки, — Потмуло

тапкање легија у ходу.
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Моп соеиг р1ош

Зоиз 1а јо1е,

(Зиапс! је ћго1е

ШеШег.1

У песми Ђјтп$ („Зли дуси“) он има сти-

хове од два слога:

Мигз, уШе

Е1 рог1,

АзПе

Ее тог1.

Мег §пзе

Оп ћпзе

Еа ћпзе;

Тои! (Зогћ2 —

Ти стихови расту у идућим строфама у стихове од

три, од четири, од пет слогова, и тако даље, до

десет, па онда опет исто тако постепено опадају,

док се песма у последњој строфи не заврши поново

стиховима од два слога. И све то нису залудни

огледи, забаве из дуга времена, но уметнички начини

смишљени у нарочитом циљу. У овој песми описује

се излазак Злих духова у ноћи; и растење стихова

иде с њиховим приближавањем; кад дођу, у олуји

и кроз муње и громове, и стих је порастао у десет

слогова; и они који су песму читали, знају како је

неочекивано ефективно то место упесми;—и како

је после чудно и занимљиво удаљавање духова, и

изумирање раније граје, у идућим, све краћим сти-

ховима, док у последњој строфи, која изгледа да

1 Де седлај, — • Коњушару, — Мога верног — Хата. —

Срце ми игра — Од радости — Кад нога гази — Узенгију.

2 Зидине, град, — И пристаниште, — Уточиште — Смрти;

— Сиво море — По коме бију — Ветри; — Све спава.
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и сама издише, нестане и последњег шума. Ефект

је сличан — али много јачи, и много озбиљнији —

ефекту познатог музичког комада, Михаелисове Тур-

ске страже, која се у почетку чује као у даљини,

затим са целом праском док пролази поред нас, па

се најзад постепено опет изгуби у даљини.

Најзад су наши песници успели направити со-

нет и у стиховима од једног слога. Нису врло оз-

биљне ствари, али је забавно видети какве изгле-

дају и такве песме; ја ћу навести један од тих со-

нета, најбољи, од Жила де Ресегија (песника другог

и трећег реда, али човека који је у почетку роман-

тизма играо врло активну улогу); нећемо, наводећи,.

изгубити много времена.

Он гласи: —

Рог!

Ве11е,

Е11е

Оог!;

5ог1

Рге1е,

С2ие11е

Мог(!

Кове

С1озе,

ћа

Впзе

Ва

Рпзе...1

1 Дивна, она спава. — Да трошног усуда, да тужне смртиГ

— Уцвалу ружу ветар је однео!...
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Сонет је потпуно правилан; и сликови и њи-

хов распоред, онако као у сваком сонету; и сонет

има и своју песничку мисао.

Тако су тражили и нове сликове. Сиромашни

и обични Расинов слик, који се често састојао из

једног јединог кртог и слабачког самогласника (две

трећине Расинових мушких сликова састоје се из

гласа ег и е у последњем слогу инфинитива и пар-

тиципа), заменише ретким и пуним сликом у коме

је, поред осталога, самогласнику скоро стално прет-

ходио један „сугласник-ослонац“ — сопзоппе с1’аррт,

— то јест сугласник који је слику додавао још је-

дан глас, и који је самогласнику давао више чвр-

стине и више звучности. АИе и е^Ие скоро и није

слик. Али ни гепАи. и оатси не чине добар слик;

треба гласу и у оба слога да претходи исти „су-

гласник-ослонац“ ; треба сликовати гепАи и регАи,

или 'аатси и ^еси. И, разуме се, што су ређе речи

које се употребљују, и већи број елемената који се

сликују, то је и слик ређи и пунији, ређи и „бога-

тији“, као што кажу Французи.

Тако тражећи све „богатије" сликове, они су,

најзад, успели да један стих сликују с другим у целој

његовој дужини од дванаест слогова, другим речима,

да начине слик од дванаест слогова. Марк Моније,

доиста, има ове стихове, — или овај слик — како

се хоће — о „Галу, љубавнику краљичином“:

Оа11, ашап! с!е 1а геше, а11а — 1оиг та§пагпте! —

ОаПаттеп! <1е ГАгепе а 1а Тоиг Ма§пе а ИЈте...1

1 Гал, краљичин љубавник, оде витешки — да јуначког

подвига! — Од Арене до Велике Куле у Ниму.
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И тражећи сликове све „ређе“, они су, најзад,

успели да начине сликове на речи које немају слика;

што се зацело није могло очекивати. У француском

језику је за такве речи типичан пример реч Шотрће,

коју сви Речници сликова наводе као реч којанема

слика. Међутим, Филип Бертело саставио је читав

један сонет на основи те речи. Сонет се зове Алек-

сандар у Персепољу, и ја молим за допуштење да га

наведем; то је последњи који наводимо. — Он гласи :

Аи (Ма с!е 1’Агахе оп ћоилЗопле 1е §гошрће,

II ге^агћаћ, запа уојг, Гог^иеШеих ВазПеиб,

Ргез 6и гозе §гапћ чие роисЈгоуаД 1е 1еибЗ,

ћа ћ!апсће Погајзоп ћез е1оИез 6и гошрће.

Ассоиће зиг ГНотеге аи соћге! сћгузо^отрће,

Де^о!з-1и 1а ра!пе, б јеипе Шз ће 2еиз,

Ва р1аше епзо1еШее оп гои1е ГуЕпЈреиз,

Е1 1е тагћге боге ћез тигаШез ће Оотрће?

ћ!оп! Ее го1 циа 1гоић1е Пугеззе ће Гагаск,

5иг 1а 1еггаззе оп сго11 ип §ге1е агебагас,

Уегз 1е с!е!, ећ1ош би уо1 уШгап! ћи §отрће,

Ееуап! зез уеих гои§1з раг Гог§1е е! 1е ут,

5еп1а11 топ!ег еп 1ш сотте ип атег 1еуат

ВћпутсЈћЈе бе^оп! бе Ге1егпе1 ћпотрће.1

1 С ону страну Аракса, где зуји црни скарабеј, — Охоли

'Василевс гледа, али не види, — Поред ружичастог гранита за-

вејаног песком — Бело цвеће звездастога ромфа.

Наслоњен на свога Омира у ковчегу са златним клинцима,

— Да ли се сећаш своје отаџбине, о млади Зевсов сине, —- Сун-

чане равнице којом тече Енипеј — И златастих мраморних зи-

дина града Гомфа?

Не! Краљ, кога хвата пијанство од љутог арака, — На те-

раси где расте један кржљави зедрак, — Ка небу, које треперн

од немирнога лета вилиних коњица, —
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Ови су последњи примери, наравно, мање оз-

биљне стзари, играчке, атизеНез, као што кажу Фран-

цузи; и ако последњи сонет није без достојанства

и лепоте. Али и по њима се може видети колико

је на стиху и слику рађено, и колико су стих и

слик и у најозбиљнијим песмама имали од тога рада

користи. Тако онај који је научио играти „уме лепше

и да иде“. — Додаћу само да не треба претеривати

важност спољашњег облика, — као што је, на при-

мер, чинио Банвил; и поменућу да и у других на-

рода има сличних виртуозности у песничкој ве-

штини; историја се књижевности понавља и у про-

стору и у времену.

Враћајући се сад на Хередију, рећи ћу да и

међу вештацима какве смо досад помињали, Хере-

дија изгледа виртуоз.

Мени, на жзлост, не остаје времена заопшир-

нију анализу његове версификације; некато остане

за други пут, за један од наших редовних часова.

Ја ћу овде рећи две три речи само о његовом слику;

а о његовом стиху поменућу још само његову из-

ванредну вештину у употреби „опкорачења“ или

„преноса" (француски : епјатђетепГ или гејеГ),—то

јест пренашања једног кратког остатка мисли у други

стих или у другу половииу истога стиха.

Од таквог пренашања ништа није луђе кад се

чини механички, мајмунишући другима, без унутраш-

његразлога; али употребљено прикладно, онојеједан

одврло лепихметричкихефеката. (Видитекао пример

Дижући своје очи закрвављене од пира и пића, — Осећа

како се у њему пење, као горак квас, — Несавладљива отужност

вечитога триумфа.
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прву строфу сонета После Кане, у којој су прена-

шања, испрекидан ритам, тако у складу с описом

нереда после битке). Виктор Хиго их има прекрас-

них; а Хередија има овај, поред многих других,

који мени изгледа најсјајнији у франдуском пес-

ништву:

ЈжИз, сћег аих таппз, зиг ип ћес <3е §а1еге

Је те сИеззаЈз, уегтеИ, јоуеих ће 1а соЈеге

Еситап1е ои ћи Г1ге еМошззап! ћез ПоН...1

Какву вредност добијају важни епитети еси-

тапГе и еШотззапГ, тим што су крајем стиха или

цезуром издвојени од својих именица,” и бачени,

један преко краја стиха у идући стих, други преко

цезуре у идући полустих! Пауза која је пред њима

истиче их сасвим нарочито, а како су оба и по себи

врло јаке речи, нагласак се пење двојином више:

Је те ћгеззајз, уегтеП, јоуеих ће 1а со1еге ||

ЕСиМАШЕ, ои 6и гпе || ЕВ10Ш88АИТ без ИоЈз!...

И како би ми било лако — кад бих имао вре-

мена — показати како је у овим стиховима при свем

том одржана најправилнија метрика, а њихов ритам

добио неку гипкост, неку разноврсност, неко треп-

тање, који опомињу на рафиниране музичке ритме.

Што се слика тиче, од Хередијиног слика нема

пунијег, ређег, богатијег, нити слика који би тако

стално био пун, редак, и богат. Отворимо на којој

хоћемо страни његове Трофеје — сада је можда

јасно да имају права да се зову Трофеји, — ми

ћемо видети најзвучнији слик који можемо зами-

1 (Реч је о кипу „Баштенског Бога"). —Пређе, драг мор-

нарима, на кљуну галије — Стајао сам прав, сав румен, и ужи-

вао сам — У запенушеном гњеву и у сјајном кикоту таласа.
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слити, Не само да безмало сваки самогласник у

слику има свој сугласник-ослонац, но је још тај су-

гласник-ослонац скоро свакада звучан, — врло често

г и I, то јест два најзвучнија сугласника, суглас-

ници који су најближи самогласницима, који често

и јесу самогласници. Више још, Хередија најрадије

прави сликове са два сугласника-ослонца; и доиста,

прави богати слик је само слик са два таква су-

гласника. Слогови који праве слик, код Хередије су

увек звучни или музикални. Пуни, меки, тамни или

јасни, оштри и тврди, — сребрни, кристални, звонки

као метално звоно и звучни као рог, — они се

нижу један за другим, вазда музикални, у најза-

нимљивијем и најефективнијем међусобном складу

и контрасту. У једном сонету дају тон сликови ко-

штуњави и гласни као агђге и тагдге; — у дру-

гима тамнији : ог, Тго^ог, Сћгузаог; —- у другима сли-

кови као §Иззе, са11се, или : соигт, р1зШ, 5уд1г11; — у

још другима глас г у комбинацији са свима сугласни-

цима кроз свемогуће самогласнике: — пасге, засге; —

дегсе, ћегзе; — о1ег§е, аегре; — сиШе, риШге; — гог-

зе, есогсе, — §ог^е, јог§е, — догпез, кшгпез; — оиоге,

Тоите, сои^ге, гои^ге — док не дођу сликови са по

четири и пет сугласника-ослонаца, два напред и два,

и три, позади...: ћиргезГе, аргезГе, гезГе, ТћутрћгезГе,

— и ШизГге, ар1из1ге, гизГге, јгизГге!... Француски језик

је врло леп језик, звучан и ублажен у исто време, на

среди између „громких“ јужних језика и „угушених"

северних, као штои народ који гаговористојиземљо-

писно на средини између културнога југа и севера.

Изговорени лепо француски, — ни дуго ни кратко

(пре кратко но дуго), са многобројним разликама
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отворених и затворених самогласника, са „немим е“,

које после два сугласника треба увек да се чује,

с јасно артикулисаним сугласницима, и акцентом

увек на последњем изговореном слогу — ови су сли-

кови стална музика уву. Само онај који има осе-

ћање за француски језик, и за те ствари уопште;

може знати какво је рафинирано задовољство наћи,

на пример, све ове, и овакве, „еластичне" или „ма-

сивне“ сликове, у једном истом сонету: — ротроп,ји-

роп, сгероп, Мрроп, — и сабге, задге, §1адге, стадге, —

аз1ге, дезазГге...1

И само тај — а можда и сваки други — моћи

ће осетити лепоту склада и контраста у распореду

самогласника у стиховима као што су ови:

Ј’ај $егП 1е гиђј$, 1а рег1е е! 1е ћ6гу1,

ТопЗи Гапзе сГип уа$е е! гпаг1е1е $а 1п$е.

У првом стиху лаки, танки самогласници, који

у гласовном троуглу граматичара леже на горњем

краку, зато што се и у устима изговарају горе, на

непцима — самогласници е и Г; у другом стиху,

звучни самогласници са доњега крака, „са дна уста“,

самогласници а и о. Да утисак долази заиста од

гласова, а не од смисла речи, лако вам је уверити

се овим простим опитом: покушајте заменити у пр-

вом стиху реч рег1е речју ора1е, и видећете шта ће

вам од утиска остати :

Ј’ај $егП 1е гић!$, 1’ора1е, е! 1е ћегу!...

1 Читалац ће, у српском песништву, наћи у Ракићевој На-

пуштеној цркш најприближнији примерак Хередијине технике.

Тај сонет и иначе даје српском читаоцу најбољу слику Хереди-

јиног песништва, и може лепо стати уз Хередијине сонете.
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Реч ора1е зазвони у тој средини сасвим нескладно.

Међутим, то није због смисла, због значења речи :

драги камен „опал“, ако је мање дискретан од „би-

сера“, има извесно дискретнију боју од „рубина“,

који у првом стиху није сметао. Разлику чине гласова.

Најзад нешто што има скоро само код Хере-

дије, а у том размеру заиста само код њега, то је

склад између слака и смисла речи, стиха, целе песме.

Али ја сам о томе говорио другом приликом, а и

време је прошло које имам на расположењу. Нека

је довољно овде поменути да у Хередије, колико

је то год могуће без усиљавања и афектације, из-

брани сликови, по звуку своме, —благодарећи тај-

номе складу наших асоциација — одговарају при-

роди мисли и осећања који се у песми исказују. Кад

Хередија описује јапанскога самураја на сунцем оба-

сјаној обали, и његову љубав, у сликовима звони

а као весела труба ; кад опева скакавца младе Хеле,

нежне и беле као снег и млеко, у једном сонету

(узгред буди речено) дивном обликом и садржајем,

у слику се скоро кроз цео сонет чује чисто е\ —

кад описује старога златара који резаљком реже

путир у злату, у слику се чује оштро I, с оштрим

гласовима 5 и г ■—„као да оштрица ножа, рекао је

један критичар, или врх игле, клизи по тврдом

металу“...

И тај исти склад одржан је често и у средини

стихова. Да се задржимо само на примерима горе на-

веденим, читалац се сећа она два стиха о „кози која

не чује дречање свога јарета", у којима не само

сликови сћекге и зе^ге опомињу на сће^гоГетеп1 —

врекање — јарета, но су и речи у средини стихова

15
ПОПОВИЋ, ОГЛЕДИ
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пуне алитерација и асонанција истога рода. И сећа

се сонета Позлаћени велин, у коме се, кроза све

стихове његове, два гласа понављају значајно, и

с највећом складношћу са предметом који се у со-

нету описује.

Даље се не може ићи. Корак даље, отишло би

се у играчке или у сувише ситне ствари. Хередија,

уметник беспрекорног укуса, нијетај корак учинио.

Такав је песник о коме смо вечерас хтели го-

ворити : Ј.-М. Је НегебХа, 1е Ма§п1/1дие,., А сад бисмо

могли додати и ПтрессаМе...-, —- Х.-М. де Хередија,

Сјајни и Непогрешни.



ДВЕ РЕЧИ О УМЕТНОСТИ.1

Ваше ВасочансШво,

Ваше Високопреосвештенство,

Госпође, Господо, —

Моја јеулогаданас врло мала, и врло скромна.

Она нема да траје више од двадесет минута, и своди

се на неколико речи које имам да кажем у вези

с овом збирком слика изложеном око вас, коју је

Гђа Хвајтхед тако љубазно поклонила „Материнском

Удружењу", да се прода у његову корист. Гђа Хвајт-

хед желела је да учини поклон који ће и продавцу

и купцу бити подједнако користан, и бити у исто

време и леп и користан. Из тога је разлога иза-

брала слике. Уметност је једна од оно мало ствари

на свету, које су и лепе и корисне у исто време.

И онда је замолила мене да тим поводом кажем не-

колико речи у прилог уметности и у прилог збирци,

која треба да буде продана како заслужује, сама по

себи, и како заслужује и циљ нашег данашњег са-

станка.

Ја сам се позиву радо одазвао, прво с тога

што Гђи Хвајтхед није могуће ништа одбити, — на-

1 Предавање држано у дворници Грађанске Касине у ко-

рист „Материнског Удружења".

15*



228 0 Г Л Е Д И

рочито не у оваквој прилици кад се она, заједно са

Гђом Сергејев, оволико заложила за једну нсииу

установу. Један од наших листова рекао је овом

приликом тачно и лепо, да „овој забави, независно

од њеног циља, даје нарочити значај то што њу

приређују госпође овдашњег енглеског и руског по-

сланика", које су дошле међу нас, „хотећи и саме

да узму учешћа у нашем друштву и његовим по-

требама". И лист завршује речима: „У толико смо

пре дужни одазвати се њиховом позиву“. Не може

се тачније казати.

Али ја сам се позиву одазвао још и с тога што

и сам волим уметност, и што бих волео да је воле

и други око мене; и држао сам да можда ни два-

десет минута говора у корист уметности неће бити

на одмет.

*

Ја вам нећу говорити посебице о изложеним

сликама, још мање о сликарима који су их сликали.

Сликари су више мање познати, а слике ћете сами

разгледати кад их станете куповати. Ја ћу вам о из-

ложеној збирци рећи само оволико: — да је врла

добра, састављена из врло добрих сликара, и да је

у исто време врло разноврсна. Она је уређена под

насловом Сто најбољих слика, — по угледу на другу

једну књижевну збирку коју је саставио један енгле-

ски научник под именом Сто најбољих књига. Као

број и производња књига, тако је и број и произ-

водња слика једно море у вечитој плими, и људи

су и за једне и за друге почели правити спискове
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оних међу њима које образован човектреба понај-

пре да види или прочита.

Таква је једна збирка ова коју овде имате пред

очима. Њу је састављао Европљанин и Енглез, и

можда је зато у њој заступљено само европско сли-

карство, са сразмерно највећим бројем енгле'ских

слика; али је, у свом оквиру, збирка, као што рекох,

врло добро састављена. Слике су пробране из сли-

карства свих уметнички најважнијих народа европ-

ских: из сликарства талијанског, шпанског, фран-

цуског, холандског, немачког, и руског; — и из раз-

них доба уметничке историје, почев од петнаестога

века, па до данас, до живих сликара. Збирка тако

представља на врло разноврсне начине врло разно-

врсне лепоте сликарства. Свака слика у овој збирци

заслужује да се зна, и свака заслужује да уокви-

рена виси у вашој соби за дочек. Сасвим је свеједно

коју ћете откупити; са сваком ћете купити једно

класично дело.

Разуме се, ово нису праве слике, но су само

фотографски снимци. Они оригиналне слике пред-

стављају само несавршено. На њима нема једне од

најважнијих, и најживописније особине сликарства,

— на њима нема боје. То је, наравно, штета, јер је

боја весеље души и очима; „свака је пега боје кап

вина људском духу“. Али, као што је лако разу-

мети, друкчије није могло бити. Оригиналне су слике

недомашне, и ценом и реткошћу, обичне хромоли-

тографије врло несавршене, а фотографија с бојама

још није коначно пронађена. Ви знате да се у овом

последњем правцу отишло прилично далеко, и да је

баш пре неколико месеца учињен знатан корак уна-
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пред, Данас се толико успело да на фотографским

плочама могу да се добију верни и јасни бојади-

сани снимци бојадисаних предмета. Пре неколико

дана, мој колега Г. Ђорђе Станојевић показао ми

је прве бојадисане фотографије које су израђене у

Физичком заводу нашега Университета: — једну

српску тробојку, једну вазу с цвећем, диван застрт

шареним ћилимовима, и једну девојчицу у башти.

Сва су четири снимка испала изванредно јасно и

верно; све шаренило снимљених предмета остало је

на фотографској плочи. На жалост, још није нађен

начин да се бојадисани снимци пренесу с плоче и

на хартију.1 Тако смо, поред фотографије с бојама,

још без ње, и упућени смо још једнако на доса-

дашње безбојне фотографије. Оне, међутим, не могу,

као што рекох, да препроизведу шаренило, боју

уметничких слика.

Али ако не могу боју да даду, да ли је оно

остало што могу дати тако мало? Оне дају целу

слику, садржину њену, све појединости, — људе,

куће, дрвеће, земљу, небо, море, — дају тачан цртеж,

који је друга најважнија, и суверено важна сликар-

ска особина, — перспективу, композицију. Је ли то

мало? Фотографски снимци уметничких слика могу

се упоредити с гласовирском транскрипцијом ком-

позиција за оркестар. Као ни фотографије, тако ни

гласовир не може да да боју инструмената у орке-

стру, ни гласове певача. И он даје само своје јед-

1 Познато је да су покушаји чињени у том правду, откако

су ове врсте први пут објављене, делимице успели; али што се

постигло, још је непрестано врло далеко од савршенства потреб-

ног за наш циљ.
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кобојне гласовирске тонове место меког људског

гласа и место шарених звукова инструмената, вио-

лина и виола, виолончела и басова, — флауте, кла-

ринета, обое, —- трубе, рога, — харфе, — тасова

и таламбаса. И, разуме се, губитак није мали. Оног

пуног, шумног, колорисаног звука оркестра нема

више. Ко би, међутим, могао рећи да транскрип-

ција за гласовир није при свем том лепа замена за

оркестралну композицију ? Је ли могуће свирати или

слушати на гласовиру транскрипцију Бетовенове Па-

сторалне снмфоније, или његове симфоније у С-то11,

или Вагнеровог „Чарања огња“ у Валкнраји, и не

осећати сву меку или свежу — или дубоку и тајан-

ствену — или живописну лепоту тих композиција?

Сва мелодија и сва хармонија је ту. К томе долази

још ово: ако сте, пре тога, те комаде чули с орке-

стром и певачима, ви ћете, поред мелодије и хар-

моније, које вам даје и гласовир, под тим истим

једнобојним гласовирским звуцима, чути и боју ин-

струмената и гласове певача. Ноте које слушате опо-

мињаће вас увек стално на ноте које сте чули. Човек

с извежбаном музичком маштом може и при самом

читању партитуре, без помоћи гласовира, гледајући

само нотне знаке на хартији, слушати музику која

се у тим ситним знацима крије. Шербилије прича

да је познавао једног старог немачког музичара,

који је у домаћем животу био врло несрећан, и који

је за те јаде налазио утехе у томе што је у вече,

у постељи, читао оперске партитуре. „Те штампане

ноте, вели Шербилије, певале су и свирале у ње-

говим ушима; он је јасно чуо примадону, тенора,

меке звуке виолина, обое, флауте, звонку јеку ба-
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карних инструмената, и час је трептао од задовољ-

ства, а час плакао дивећи се“.

То што је партитура или гласовирска транс-

крипдија у музиди, то је отприлике фотографски

снимак у уметничком сликарству, И као што је лепа

гласовирска транскрипција неке лепе симфоније или

неке лепе опере, тако је леп и фотографски сни-

мак неке лепе слике. За онога који уме да га гледа,

и поред онога што сам собом даје, он носи у себи

све лепоте бојадисаних слика; а онога који је ори-

гинале видео, он подсећа на њих, са свима или го-

тово свима њиховим особинама, исто онако као што

симфонија одсвирана на гласовиру, или прочитана

у партитури, подсећа на симфонију одсвирану целим

оркестром. Колико то задовољство може бити, знају

сви они који по повратку с пута прелиставају ал-

буме музејских слика, и видели смо на примеру оног

старог немачког музичара.

Фотографски снимци, треба додати, имајујош

и ту добру страну, коју такође деле с гласовир-

ским партитурама, што нас спремају да лакше, и

боље, разумемо и оригинале кад добијемо прилику

да их видимо, односно чујемо. Ко је на гласовиру

претходно проучио партитуру опере, тај ће лакше

и потпуније разумети и оперу, кад је види у позо-

ришту; као што је познато, тако раде, кад год могу,

музички критичари. Исто тако, ко на фотографији

позна појединости снимљене слике, — њен пред-

мет, композицију, појединости цртежа, изразе и ге-

стове лица, — тај се у исто време и за слику заин-

тересовао, и боље је спреман да је разуме у њеним

појединостима, те према томе да у њој више и
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ужива. Фотографски снимак уметничких слика у је-

дан мах је и замена за њих и школа за њихово

проучавање. Пријатељ уметности умеће увек денити

и корист коју имамо од фотографских снимака и

задовољство које се у њима може наћи.

После ово неколико речи речених у прилог

збирци, остаје ми да по обећању кажем још две

речи у прилог уметности уопште.

У нас се она, на жалост, мало негује; и с тога

је о њој потребно говорити. Кривида је нешто до

сиромаштва и распарчаности нашега народа; али

више до тога што људи још не знају вредност умет-

ности. Кад би они знали да је она једна од најваж-

нијих, највиших и најлепших грана људске просвете

и непресушан извор високог и великог уживања,

они би брзо разумели да њу треба неговати рав-

ноправно с осталим гранама те просвете, с народ-

ним образовањем, с примењеном науком, са чистом

науком. Погрешно је мишљење, и ако се може чути

доста често, да је уметност раскош, и чак да је из-

лишна, и чак, понекипут, да је штетна, да чини чо-

века мекушним, да га расејава од његових озбиљ-

нијих дужности. Таква више или мање непријатељска

мишљења према уметности могу се, као што рекох,

чути доста често. Али ја ћу вам одмах рећи зашто:

само зато што има мало света који разуме умет-

ност. Знајте да је увек то узрок — деведесет и

девет пута на сто — кад год чујете да неко говори

против уметности, било да говори човек прост или

човек учен. Један од одличнијих енглеских матема-
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тичара спорио је корист и вредност Милтоновог

Изгубљеног раја, и, право математички и чисто на-

учнички, питао је: „Шта је доказано утомМилто-

новом спеву?“ Шта би тај математичар, који тако

говори о једној књизи пуној високог песништва,

узвишене речитости, и одабраних мисли, — шта би,

велим, тај математичар рекао о некој слици, — у

којој се не само ништа не доказује, но у којој нема

ни мисли у правом смислу те речи, ниједног на-

чела, ниједне пропозиције, — и управо нема ни-

чега другога до црта и боја? За нас је Микел-Ан-

џело врло велики: оне узвишене, силне слике Ство-

рења света, Пророка и Сибила, које је он својом

исполинском руком исписао на тавану Сикстинске

капеле, иду за нас у најузвишеније производе људ-

ских моћи: ■— какве би оне изгледале нашем мате-

матичару, коме ни у Милтону није ништа „дока-

зано"? А какве би му тек изгледале оне мале слике

Шарденове, на којима нема ништа друго до неко-

лико „мртвих предмета" из најобичније и најмање

узвишене свакидашњице: —парче сира, комад хлеба,

једна јабука, пола чаше вина, у једном куту бело

застртога стола? Без сумње би ћутећи одвратио

главу, и са сажаљењем погледао онога коме би се

те слике допале. Па ипак су те мале слике Шарде-

нове драгоцене ствари. Њихове свеже, живе боје:

румено вино у провидној чаши, зелена и румена ја-

бука, топли, златасти тонови сира, и коре од хлеба,

и белог чаршава, — рекао би човек да има пред

собом рубине, смарагде и топазе; — па она пуноћа

и мекота потеза, она изредна сликарска вештина,

она здрава истинитост представљања, оно уметничко
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Шумакење предмета и његових особина, чине слику

скупоценим парчетом сликарске уметности. Онај који

би јој оспорио вредност, који би је назвао излиш-

ном стварчицом, могао би бити само човек који

сликарство не разуме.

Тако и они који подцењују уметност, чине то

само с тога што уметност не разумеју. Таквом под-

цењивању не само уметности, но и других људских

тековина, узрок је најчешће искључивост једно-

страно образованих људи. Људи су најчешће једно-

страно образовани ; али се они тога не сећају. Њима

не пада на памет да има много ствари које они не

знају; а радо говоре о тим стварима које не знају.

Али за то њихова мишљења нису ни компетентна.

О стварима се ваља обавештавати код људи који

ствари знају, који се њима баве. Ако хоћете да са-

знате вредност уметности, питајте људе који се баве

уметношћу. Питајте уметнике, и љубитеље уметности,

да ли је уметност раскош, или излишна или штетна

ствар; и видећете шта ће вам о томе одговорити.

Они ће вам можда обратно рећи -— и то ће вам бити

нов пример, сад са друге стране, пример за то како

људи говоре о стварима које не знају — они ће вам

вероватно рећи да је, напротив, наука више мање

излишна ствар, никад незавршено одгонетање мало

занимљивих загонетака; и бујнији међу њима, као

мало пре међу противницима уметности, рећи ће

вам да је она чак и штетна, да суши срце, да убија

поезију живота, и томе сличне ствари. У почетку

прошлога века, при крају једног ручка код енглеског

сликара Хедона, велики енглески песник Китс поди-

гао је своју чашу и предложио друштву да испију
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ову неочекивану здравиду: „Нека је стидна успо-

мена Њутонова!“ Друштво је било изненађено; и

други знатни енглески песник, Вордсворт, који је

био у друштву — пре но што је пристао на ту здра-

вицу, затражи неколико речи објашњења. Китс му

одговори: „Зато што јеубио поезијудуге, сведавши

је на голу призму!“ И сви онда испише чашу „на

срамоту Њутонову“.

Међутим, није ни потребно да кажем да је и

ово мишљење о науци исто тако погрешно као и

оно мишљење о уметности, и да га опет могу имати,

као мало пре, само они који ствари не знају. Наука

не само да не смета поезији, но јој често и помаже;

исто онако као што поезија и уметност могу да по-

мажу науци. У својој лепој књизи 0 васпитању,

коју би сваки отац и свака мати требали да прочи-

тају, Спенсер каже: „...Наука напротив отвара на-

учнику читаве светове поезије онде где неуки ни-

шта не виде. Људи који се баве научним истражи-

вањима показују нам сваком приликом да осећају

не само исто тако као и други, но и живље још,

поезију свога предмета..." Други један научник, Сер

Џон Лебок, у својој књижици О задовољствима

живота вели: „...Где ће неизвежбано око видети

само глиб и прљавштину, наука ће открити дивне

могућности. Блато које газимо ногама на улици пр-

љава је мешавина од глине и песка, чађи и воде.

Издвојите песак (као што напомиње Рускин), пустите

атоме да се у миру сложе према својим особинама

— добићете опал. Издвојите глину, она ће се пре-

творити у бслу земљу, од које ће се моћи добити

најскупоценији порцелан; или ако се буде јошдаље
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пречистила, добићете сафир. Узмите чађ, и ако се

са њом буде учинило шта треба, добићете диа-

мант. Најзад ће се вода, пречишћена и дестилована,

претворити у кап росе, или кристалисати у лепу

звездицу“.

Држите ли да онај који зна овакве и толике

друге сличне ствари, налази у овом свету мање

поезије но онај који за њих не зна?

Мишљење да наука убија поезију исто је тако

погрешно као оно друго по коме је уметност про-

тивна науци, или мекушна или излишна.

Уметност је оправдана потреба људског духа;

она одговара нашим дубоким, урођеним нагонима.

Говорећи другом једном приликом о лепој књижев-

ности, која је такође уметност, рекао сам да нам је

она потребна из више узрока, али поглавито са

њене поетске, идеалне, осећајне природе. Сваки-

дашњи је живот сув, прозаичан, пун непријатности;

чак задовољства његова имају на дну горког та-

лога. Дође тренутак кад осећај затражи чисто, не-

помућено уживање, пожели да проживи мало у вед-

ријим и светлијим световима, у којима нема сенке

ни лицу наличја. Ту нашу жељу ништа боље не за-

довољава но уметност; односно, лепа књижевност,

пошто је тренутно о њој реч. Гђене су умотворине

нов свет један у који можемо да се склонимо кад

нам овај постане досадан или недовољан,— свет ве-

лики, светао, чаробан. Не излазећи из собе, с књи-

гом у руци, ми лутамо по целом свету и по целој

природи; присуствујемо најразноврснијим призорима

и гледамо најшареније слике које се могу видети;

пролазимо кроз најчистија осећања; познамо нај-
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дубља посматрања највидовитијих посматрача; жи-

вимо, речју, у најсјајнијем кругу и најлепшем свету

који човек својом маштом може створити. „Живот

је у том идеалном свету“, рекао сам том приликом,

„као здрава шетња по врховима висова ; чист ваздух

се само дише на тим висинама; срце на тим виси-

нама брже куца; очи боље и даље виде. Хори-

зонт се проширио; поглед на ствари разведрава се,

и човек, у тим ретким тренуцима, излази прекаљен,

као окупан у чистом етру, са јаснијом и вишом

свешћу о себи и свету“.

Све ово што је овде речено о књижевности,

вреди такође о уметности, и посебице о сликарству,

о коме је овде ближе реч. И оно задовољава нашу

потребу за осећајним животом, и даје нам само чи-

ста узбуђења, и даје идеалну, па ипак тачну слику

света (то је једно од великих постигнућа уметности),

и пружа нам богат, непрегледан музеј шарених слика

и прилика овога света. Ја вам о томе даље нећу го-

ворити, ви ћете сами мало час видети или нагодити

— и кроз ову малу збирку која је овде изложена

— како је разноврсно и лепо и узвишено оно што

може да се види у том музеју: титанске натпри-

родне фигуре Микел-Анџелове; драмске приче, рит-

мичне композиције, гипки ставови, и љупка лица

Рафаилова; рајска, детињски златна блаженост Фра

Анџеликова; моћни реализам Хига ван дер Гуса;

висока душа Леонардова; савршени цртеж Диреров;

огњевита боја Ђорђонова; чедни анђели и мадоне

Ботичелијеве; страсно умиљати анђели и мадоне Ко-

ређове; живи људи онога мађионичара Веласкеса;

дубока и патетична душа, златна светлост, тајан-
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сгвена провидна тама Рембрантова; изразити ста-

вови и отмена лица жена Ренолдсових и Генсберо-

вих и господе Ван Дајкове; сељаци и њиве Милеове;

ливаде и животиње Потерове; сунцем преливене ма-

рине Клодове; сетно и чисто небо Ројсдалово; ча-

робне хармоније тона и сутона код Хвислера; светли,

као сребром попрашени предели Коровљеви; и тако

даље, и тако даље — све што је око нас, све што

промиче испред наших очију и прожима нам душу,

и човек, и земља, и небо, и море, цела природа,

жива и мртва, у свима њеним облицима, покретима,

цртама, и бојама, у њеном васколиком, неисцрпном

шаренилу.

Но то није све. Томе ваља додати ову изван-

редно важну ствар, да уметност, поред тога што

нам да да уживамо у њеним делима, уме да нас

научи да доцније и сами, својим властитим очима,

видимо у свету оно што виде и уметници. Ја се, на

жалост, на овоме не могу задржати; моје је време

строго одмерено. Да није тако ја бих вам, надам

се, показао, какво је, не више уживање, но васпи-

Шање које нам даје уметност. Људи нису научили

да виде. Стотина ствари пролази испред њихових

очију, а они их не опазе. Између њих и природе

изгледа као да је спуштен вео. Један сликар не-

мачки рекао је једном: „Човек је у искушењу да по-

мисли да је око ва већину људи само за то ту да

посредује између њих и штампане хартије, и да их

чува да се на улици не ударе о фењере“. Скоро је

дословце тако. Ми смо слепи — не ни кратковиди,

но баш слепи — за стотину ствари које су на два

корака и стално пред нашим очима. Коликојесвет
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пун и шарен, а колико ми мало од њега видимо>

најбоље ћемо разумети кад се сетимо како мало ра-

зумемо од слика које гледамо по музејима. Нису

криви сликари што их ми не разумемо. Криви смо

ми, зато што ми нисмо научили у природи видети

оне ствари које они у њој виде, из ње ваде, и пред

нас износе. Пре неколико година, ја сам стајао у

„Модерној галерији“ у Бечу, пред оном изванред-

ном сликом Сегантинијевом: „Рђаве матере“. У јед-

ном алпијском пределу, окружена голим брдима,

пружила се дуга раван снегом покривена. Дуг ред

голог дрвећа иде средином равни, и губи се у да-

љини, у подножју брда, На сваком дрвету, уплетена

косом у грање, виси, мртва, по једна „рђава мати“.

Под тим аветским приликама светлуда, треперећи

тисућом одблесака, снег, — хладан, леден, сав плав

у сенди од брда, иза којих се гасио дан. Док сам

ја тако стајао посматрајући слику, наиђоше две го-

спође, и застадоше пред њом, и гледаху је ћутећњ

Очевидно су тражиле шта сликатреба да представља;

ја сам осећао да оне то траже, и ако је слика за

онога који уме да гледа била врло јасна. И нисам

се преварио. После кратког времена, једна од го-

спођа рече другој: — „Ете Одегзс1теттип&\и...

„Поплава! “... И решивши на тај начин питање, оне

одоше даље.

Зашто ове госпође нису разумеле ту лепу слику?

Зашто им се од снега учинила вода, од снегом покри-

вене равнице поплава? Једним делом зацело с тога

што нису добро разумевале сликарску технику, „зна-

ке“ којима сликари казују својеутиске. Али то није

главно, Главни је узрок био тај што нису никад
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опазиле да је снег, кад је у хладу, и под плавим

небом, плав као вода. За воду су, међутим, знале

да може бити плава, зато што су је чешће посма-

трале, и зато што је код воде, која нема сопствене

боје, то лакше запазити. За снег нису знале, јер га

нису довољно гледале и научиле видети.

Ово је један од стотине и тисуће примера који

показују, како смо мало научили да гледамо, и од

какве нам помоћи ту може бити уметност. Уметници

су људи који ствари, видљиве појаве овога света

виде пре и боље од нас. Они нам их затим пока-

зују какве су. Ко се на уметности није учио, а сам

није уметник, тај нека не мисли да је овај светпот-

пуно и јасно видео. Само уметници и нарочито ода-

рени људи умеју сами да виде. Енглески естетичар

Рускин, као мало дете, гледао је једном један леп

предео, и узвикнуо је уплашеној мајци: „Мајко, хоће

очи да ми искоче из главе!“ Такви људи могу по-

којипут сами да виде; али и они, баш као Рускин,

дугују више уметности но себи. Сви ми остали оста-

јемо за половину ствари овога света слепи довека,

ако на уметности не научимо гледати.

Научимо ли, међутим, гледати, — овај се свет

претвара — верујте моме слабом, али истинитом

искуству — у огроман калеидоскоп боја и линија,

у чаробно позорје, у очаране градине, о којима се

говори још само у бајкама. Колико се ту облика

извија пред нашим очима, колико боја трепери, ко-

лико светлости сија, то онај за кога је уметност

затворена књига не може ни слутити. Кад год ми-

слим о овом „Преображењу" света гледанога кроз

призму уметности, ја се сетим једнога места у коме
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Берн Џонс, сликар чије ћете слике видети у изло-

женој збирци, прича о својој младости, о оном добу

кад је са својим друговима сликарима ушао у сли-

карско братство Прерафаелита, које се све било

предало уметности. „Била је, вели, једна година у

којој, како ми се чини, није било никад кише ни

облачног неба, но је било плаво лето од Божића

до Божића, и лондонске су се улице блистале у

светлости, и било је увек јутро, и ваздух је био

благ и пун јеке од звона“.

Такав празник чини од живота уметност. То

је оно што нам даје уметност, и посебице сликар-

ство, о коме је овом приликом поглавито реч. И

сваки корак који човек учини на сусрет уметности,

-— ма он био и најситнији, ма то било само купо-

вање слика, или само куповање фотографија, или и

само гледање фотографија, — корак је напред ка

великом и високом уживању о коме смо мало пре

говорили. Купите једну од ових изложених фото-

графија, и ви сте, као што рекох, учинили такав

један корак у напред.

И у исто сте време приложили свој дар невољ-

нима и напуштенима, учинили сте једно добро дело.


