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РЕЧ УНАПРЕД.

Kao и y првој свесци (Из Књижев- 
бгости, 1906.), тако и y овој штампано 
je неколико мојих ранијих чланака из 
области књижевне критике и књижевног 
проучавања. Добар део чланака претрпео 
je зватне из.мене.

Књига je ова била штампана, оваква 
каква je, пред рат, јула 1914. Ја сам 
јој додао сад још само чланак о Н. Ан- 
тули, од оних које сам писао за време 
рата.

Париз, јула 1919.
Џ. п.



ИЗ НАШИХ НАРОДНИХ ПРИПОВЕДАКА.

Пре двадесет и шест година десио ce y 
нашем књижевном свету један мали скандал.
Г. Иван Павловић, дотле познат само као на- 
учник a не као књижевник, напише своју прву 
приповетку Оно ће јарко сунце проказати, и 
однесе je чГ. Владану Ђорђевићу, уреднику 
Отаџбане, с молбом, ако му ce приповетка 
допадне, да je штампа y листу под потписом 
Јабланића. Уреднику ce приповетка јако „до- 
падне“, штампа je y листу, да хонорар писцу, 
и још нарочитом примедбом сврати пажњу 
читалаца на ову „лепу“ приповетку једног по- 
четника.

Дотле je све добро било, али, чим je прича - 
била штампана, „један професор" нађе, и то 
„у некаквој читанци“, немачку баладу А. Ша- 
мисоа Die Sonne bringt es an den Tag; он сврати 
пажњу уредника на њу. Уреднику ce она учини 
„ђаволски налик“ на причу Г. Павловића. По- 
мисливши на плагијат, он одмах y идућој свесци 
ОпШџбине упути писмо писцу, изрази му ту 
своју сумњу, открије његову анонимност, пре-

1



баци му чак и хонорар који му je дао, и по- 
зове га да ce оправда по делој ствари. Новине 
једва дочекају такву књижевну парницу, по- 
дигну грају на Г. Павловића, уз то обележе 
ствар партиски, и створи ce прави скандал.

Г. Павловић узе да ce брани. Прво што 
му je било да каже, то je да он „од свију жи- 
вих језика које зна, најмање зна немачки"; да 
„те песме Шамисове никад y своме животу чуо 
није“ ; да je „тад први пут y животу и чуо да 
je неки Аделберт фон Шамисо y опште и по- 
стојао". Г. Павловић ce ту бранио онако како 
ce често српски књижевници бране кад y овакве 
незгоде дођу; кад су Јована Сундечића, пово- 
дом његове Вршидбе, оптужили да je учинио 
плагијат према Шилерову Звону, он je одго- 
ворио да немачки језик „ни мало ни веле не 
зна“, и да ce тек „у кашње доба“ боље „из- 
вјестио“ о Шилеровој песми. Г. Павловић ce 
и боље бранио. Он je одиста изнео позитивне 
доказе о својој невиности, и оправдао ce пот- 
пуно. Оно јарко сунце које je проказало кривца 
y Г. Павловића причи, проказало je и овде 
кривца и осветило Г. Павловића.

Откуд то да уредник Отаџбине, који je 
y своје време био најобавештенији уредник, 
тако погреши?

Одиста, донекле je било оправдано да ио- 
греши. Г. Павловићева приповетка и Шами- 
сова балада сличне су, и ако не тако ђавол-



ски сличне како ce то нашем уреднику учи- 
нило. Код Г. Павловића, некакав Јово Бош- 
њак, важан човек и кнез Милошев повереник, 
имао je да путује једне ноћи из Шапца кроз 
Китог, и замолио два своја познаника, Тадију 
и Маринка, да га „проведу оним путем“. Ови 
пристану a смисле да га убију, ради новаца 
које су мислили да он има. Кад су га y шуми 
напали и хтели да закољу, Јован их стане пре- 
клињати да тога не чине, јер he ce, вели, ствар 
проказати па тешко њима после. „Ко ће про- 
казати?" питају они. „Ово ће јарко сунце про- 
казати“, одговара Јован, a y то синула зора, и 
сунце првим зрацима обасјало Јована. „Кољи 
море, љутну ce они, па нека му његово сунце про- 
каже“ ; и закољу га. Нађоше y њега свега два- 
десет цванцика, и поделише их. Много година 
доцније, Тадија — Маринко je дотле био умро 
— седи једно јутро y брвнари, a сунце тек ce 
рађа, и први зраци његови падоше Тадији на 
лице. Тадија ce сети Јованових речи, и насмеја 
ce. Жена примети то, и запита ra што ce смеје. 
„Смејем ce тако“, одговори он. Опет ra она 
запита, a он: „смејем ce, ево, овом сунцу." 
„Како би ce могао сунцу смејати?“ пита она 
даље, и навали на њ док ce он не изручи од- 
једном. Кад je жена сазнала ствар, може ce 
мислити да he ce ствар рашчути; и Г. Павло- 
вићева Марида je помалко род Љубишиној 
Бистри која прокаже свог мужа Груја да je
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Латинима хтео продати патриарха, У једном 
тренутку љутине, Марица прокаже Тадију, и 
власт га стреља.

Таква je Г. Павловићева прича. Шамисова 
балада говори како je некакав мајстор Никола, 
још као млад и тражећи зараде, убио једног 
Јеврејина новца ради, и Јеврејин y самртном 
ропцу, и гледајући укоченим оком y сунце, 
још могао да каже како he то сунце прока- 
зати (Die Sonne bringt es an den Tag); Никола 
je, исто као и Тадија, нашао врло малену суму 
y убијенога, свега осам пфенига. Двадесет ro- 
дина доцније, Никола седи са својом женом y 
радионици, и види случајно како сунце игра 
по дуваровима и шара неке кругове. Сети ce 
шта je некада било са Јеврејином, побледи и 
за себе прошапуће : „нећеш ти то проказати 
(Du bringst es nicht an den Tag).“ Жена to 
примети, почне га салетати питањима, и он јој 
открије своју страшну тајну. To ce и на даље 
рашчује, и Николу осуде на смрт, на точак.

Сличност, дакле, између Г. Павловићеве 
приповетке и Шамисове баладе одиста je ту, и 
уредник je донекле био y праву да буде не- 
поверљив. Уз то, Г. Павловић дотле није био 
познат као приповедач. Најзад, Г. Павловић 
je тврдио, још одмах с почетка — што je доц- 
није и потврдио — да je цела његова прича 
истинити догађај, и та околност, која y ствари 
сведочи о исправности Г. Павловића, учинила



ce неповерљивом уреднику можда баш као 
неко нарочкто прикривање плагијата. Кад ce 
једанпут пробуди сумња, онда ce и оне окол- 
ности које y ствари оправдавају кривца, чине 
као да му нарочито падају на терет ; сетимо 
ce само Мопасанове приче Узица (La ficelle) 
тога ради. Привидно je, дакле, било неког 
основа да Г. Ђорђевић посумња на свога са- 
радника, али стварно их иије било нимало. 
Још мање je уредник имао права да онако без 
такта поступи са својим сарадником. Најмање 
су новине смеле да подигну онако хучну и 
мучну грају око тога.

Такав je случај био пре двадесет и шест 
година.

Данас, он тешко да би ce догодио. He 
што бисмо ми имали више такта, или према 
сарадницима више обзира, него зато што ми 
данас знамо понешто више од наших претход- 
ника ; време je напредовало, нема сумње. Ми, 
на пример, знамо данас фолклорну књижевност, 
која ce онда није знала, и то би нам знање 
помогло да y оваквим случајевима не пренаг- 
лимо, нарочито с оштром оценом. Г. Ђорђевић 
није знао да та прича, која чини основу Ша- 
мисове баладе и Г. Павловићеве приповетке, 
постоји међу народним приповеткама разних 
народа : y Гримовој збирци je има, и иначе. 
Има je и y нас.

Забележена je једна народна приповетка



из Левча како je један убио невина човека, па 
ce овај, на самрти, загледао y ветроваљ — a 
то je нека трава коју, суву и покошену, ветар 
ваља и котрља — па рекао: „о ветроваљу, ти 
једини данас видиш да ја на правди гинем;. 
аманет ти остављам да зликовца прокажеш.“ 
После много година, убица са женом одмара 
ce једног дана на покошеној ливади. Дуну ве- 
тар, и стаде ваљати покошени ветроваљ, a 
убица ce загледа y њ и рече: „и она ce бу- 
дала позва на овај трн као на сведока!“ Крај 
приче je као игоре: жена, радознала, искуша 
свог мужа. доцније га прокаже, и власт ra казни 
по заслузи.

„Иста основна замисао — рекао je Г. Пав- 
ловић додније y полемнци, — само с травом 
котрљаном место сунца, постоји као народна 
прича међ Србима y Аустроугарској, и многи 
je и по Београду знају." To je, дакле, друга 
наша народна приповетка по овом предмету.

Етотаква приповетка постоји y народу. Да 
je Г. Ђорђевић знао за њу, или за ону Гри- 
мову, или коју другог народа, он би морао 
бити поколебан y свом суду. Могао би поми- 
слити да je Г. Павловић можда обрадио једну 
нашу народну приповетку, — што, y осталом, 
није било — ; околност која би јамачно ублажила 
ону страшну оптужбу плагијата. Или би видео 
да je и Шамисо то урадио са народном при-



поветком свога народа, па би и опет услед 
тога био блажи према Г. Павловићу. Јер, на 
крај крајева, нашто оптуживати Г. Павловића 
за плагијат према Шамисоу, кад ce с истим 
правом може оптужити Шамисо за плагијат 
према немачкој народној приповеци? Чак ce 
no истој логици може оптужити немачки песник 
и за плагијат српске народне приповетке, с 
истим правом с којим и Г. Павловић за Ша- 
мисоа. Све je то могло пасти на ум Г. Ђорђе- 
вићу, и сачувати га од учињене погрешке, — 
да je он знао фолклорну књижевност.

У фолклорној књижевности, одиста — и 
то je оно на чему хоћемо да ce задржимо, a 
случај Г. Г, Ђорђевића и Павловића остављамо 
сада на страну — има више пута оваквих сла- 
гања као што je ово између Шамисове баладе 
и српске народне приповетке, и често су она 
врло чудковата. Код више чувених светских 
писаца има каткада мотива који су врло слични, 
или потпуно једнаки, онима y нашим народним 
приповеткама.

Да то покажемо, ми ћемо ce на неколико 
таквих случајева забавити ; приступићемо из- 
весним делима Шекспира, Волтера, Биргера и 
Мопасана и хватати њихове сличности с нашим 
народним приповеткама, a донекле и песмама.



I. Шекепир и наше народне приповетке.
а) М л етач ки  трговац .

У Шекспирову Млетачком трговцу, као 
што je познато, трговац Антоније задужи ce 
Јеврејину Шајлоку три тисуће дуката, и при- 
стане, ако за три месеца не врати, да Шајлок 
одсече фунту меса с његова тела. За та три 
месеца, Антонију пропадну на мору лађе, и, 
кад дође рок, он ce виде пред страшном не- 
вољом да ce над њим изврши онај кобни уго- 
вор. Залуду ce Басаније, пријатељ доброга Ан- 
тонија, и други добри пријатељи, и сам дужд, 
труде да умилостиве Шајлока; дају му и ду- 
говану суму и много више: нечовечни Јеврејин, 
који мрзи хришћане уопште a Антонија наро- 
чито, не попушта, него тражч да ce тачно из- 
врши уговор. Парница je већ пред судом, и 
падовански доктор Беларије позват je од дужда 
да je пресуди. Али Порција, богата наследница, 
која доцније постаје жена Басанијева, заинте- 
ресована из пријатељства према другу свога 
мужа, измоли y Беларија, који je њен рођак, 
да ra она, под именом младога доктора Бал- 
тазара, заступи на суду. Преобучена као су- 
дија, она доиста суди. Опомиње најпре Шај- 
лока да му ce нуди -три пут већа сума. Кад 
овај не пристане, она неће да квари уговор, 
како су ce сви с Антонијеве стране надали, 
него пресуди да ce Антонију одсече фунта



меса од срца. Она нареди Антонију да „спреми 
своје груди“ заШајлоков нож, пита да ли су ту- 
теразије да ce измери одсечено месо ; Шајлок, 
због тога, сав трепери од радости. Али њен 
je услов такав да поквари сву радост Шајло- 
кову. Каже она њему:

Спреми ce сад да ножем сечеш месо,
Ал’ тако да то без капи крви буде.
Одсеци фунту, али ни више ни мање 
Од фунте меса. Ако je мање ил’ више 
Од праве фунте...., ја теби главу сечем,
И лишавам те одмах имања твога целог.

Шајлок ce помете, види да je изигран, оду- 
стане од уговора, тражи да му ce бар врати 
дуг, али Порција му не допушта него тражи 
извршење уговора; тако спасе Антонија. У пе- 
том чину, који гледаоцима Шекспирове драме 
обично није познат, a којега ce и читаоци 
њени сећају махом по познатој идиличној сцени 
Лоренца и Џесике, има једна врло пријатна 
сцена. После суђења, Порција, коју њен муж 
није дотле познао, обуче своје обично одело, 
и јави ce Басанију. Она му je на суду узела 
прстен као дар, и пита га где му je тај пр- 
стен. Овај одговори да га je дао судији, и 
хвали судију много. Кокетно, она ce претвара 
да не зна k o  je тај судија, прети Басанију да 
ће му ce осветити за неверу што јој je он 
с тим прстеном учинио (прстен je y ствари њен 
венчани дар мужу), и, после довољног кокето-



вања, она му открије лукавство којим ce no- 
служила да спасе Антонија.

Све ово налази ce, с малим изменама, и y 
другим делима. Сам Шекспир није измислио 
овај предмет, него га позајмио из једне тали- 
јанске збирке новела Pecorone, коју je саста- 
вио Сер Ђовани Флорентинац (Ser Giovanni Fio- 
rentino) 1378 године и која je први пут штам- 
пана y Милану 1554 године; наша новела je 
прва y четвртом дану причања. Иста ce при- 
поветка налази y још старијој латинској збирци 
Gesta Romanorum, из пре 1342 године, и отуд 
je ушла y дело Сер Ђованија, Исти je пред- 
мет y једној енглеској драми из времена пре 
Шекспира, y једној старој енглеској балади 
из истог времена, y једном енглеском преводу 
живота папе Сикста V y којој ce ова припо- 
ветка износи као истинит догађај из XVI века, 
y једном персиском рукопису, y једној муха- 
меданско-индиској народној бајци, y једном ла- 
тинском рукопису XIV века y Енглеској, y још 
неким источним народним приповеткама, итд. 
Приповетка ова општа je приповетка, која ce 
y многих народа налази, y виду писаних спо- 
меника или усменог причања. О њој постоје 
на страни обимне и учене студије. Карло Сим- 
рок, који je уопште изучавао „изворе Шек- 
спирове y новелама, приповеткама и бајкама", 
посветио je и овом циклусу, као и свима који 
ce за Шекспира везују, већу, синтетичну сту-



дију ; он налази да je она по постанку „правна 
анегдота“. У њој ce излажу све туђе версије 
овога циклуса, писане и усмене; српске не.

Међутим, има и српских народних припо- 
ведака које садрже ово исто што и Шекспи- 
рова драма, и остала поменута дела. Иван 
Фрањо Јукић штампао je y Вразову Колу, 1847, 
једну приповетку из Босне, Драм језика, и 
приметио да она „уздржава згоду једну коју 
je умносни Енглез Шекспир прославио, опи- 
савши je живимбојамау својој гласовитој драми 
МлеШачки трговац." У својој историји књи- 
жевности, 1867, Г, Јагић je говорио о тој при- 
повеци, укратко, али y вези са страним студи- 
јама о овом циклусу ; то je поновио y једној 
познатој студији о српским народним припо- 
веткама, 1876, коју je писао заједно с Рајнхол- 
дом Келером. Келер ce, доцније, опет враћао 
на ту приповетку. Луј Леже ју je превео на 
француски 1882; отуд je преведена на нема- 
чки y годишњаку за студије о Шекспиру 1887. 
Грегор Крек, 1887, обратио je пажњу на још 
једну приповетку истог предмета y збирди Ми- 
јата Стојановића. Много доцније, 1903, Г. Вид 
Вулетић Вукасовић нашао je трећу приповетку 
која je „добро позната y нас Срба,“ и, неза- 
висно од дотадашњих радова наших и туђих 
о овом циклусу, приметио да je y њој „главни 
склоп“ који и y Шекспира. И ми смо нашли 
још једну српску народну приповетку истога



циклуса; хоћемо сад да их све, и нашу и ра- 
није нађене, изложимо, y вези с досадашњим 
студијама о овом циклусу.

Драмјезика одиста „уздржава згоду“ Шек- 
спирове драме, и то потпуно. Антоније je овде 
млади, лепи и распусни Омер, сиромашак један 
који je заљубљен y лепу Мејру и жели je узети; 
он je ту, донекле, и оно што je Басаније y 
Шекспира. Да би узео Мејру, треба му да 
„штогод дућана отвори,“ и треба му новаца 
за то. Он ce задужи Јеврејину Исакару тога 
ради, узме од њега тридесет кеса, и овласти 
га пред кадијом, ако му за седам година не 
врати, „да му Исакар на мешћеми има одре- 
зати драм језика, и да ннкому криво не буде.“ 
Омер ce ожени Мејром, батали занат, ода ce 
на трговину. Трговина, као и Антонију, пође 
рђаво, седам годнна убрзо прођу, и он, као и 
Антоније, остане сав убијен пред непосредном 
опасношћу да ce она страшна пресуда над њим 
не извр-ши. Сад ra Мејра спасава, исто као 
Порција Антонија. Мејра ce украде од мужа, 
оде кадији, замоли га да y идући петак „само 
један сат може на његову мјесту сједјети y 
мешћеми," и овај јој то допусти, те она, y виду 
млада и голобрада судије, суди парницу свога 
мужа. На суду, она позове парничаре, саслуша 
их, саслуша и признање Омерово о погодби, 
питаИсакара: „јеси ли понио бритву ?“ Кад ce 
Исакар највише надао да ће по вољи казнити



дужника, она му каже : „пази да само драм 
(језика) одрежеш, јер нека знаш да, ако мање 
или више одрежеш него што сте погодили, 
џевапа нећеш моћи дати.“ Одмах затим, Јевре- 
јин, чим ce види преварен, алали јој тридесет 
кеса, и клекне пред њу, и љуби скут. При 
свем том, она дозове џелата и викне на Иса- 
кара: „оли режи драм језика, оли главу под- 
вргни џелату.“ Мејра не лиши Исакара његова 
имања, као Порција Шајлока y корист државе 
и Џесике, него, као практична жена, уцењује га 
y своју корист, изнуди му још нових тридесет 
кеса, које задржи себи (нудила je кадији по- 
ловину, али je овај одбио). Крај je приче исти 
као и y драми. Мејра дође кући пре Омера, 
дира ra што не тепа кад му je тобож одсечен 
језик. Он јој одговара да за све има да за- 
хвали „Богу и паметној кадији,“ и дода за 
њега: „а какав je лијеп каојабука1“ Она га и 
даље дира, и пита: „је ли љепши тај кадија 
од мене?“ док му, напослетку, не покаже Јев- 
рејинове кесе, и не каже му да je она била тај 
паметни кадија. Сви ce, дакле, главни мотиви 
Млетачког трговца налазе y овој нашој при- 
повеци ; наравно, без оне драматичности, тра- 
гичности, ужаса.

Приповетка на коју je Крек указао, из 
збирке Мијата Стојановића, потпуно je иста с 
испричаном; наслов јој je Омер, Њера и драм 
језака. Чак су имена лица иста : Исакар, Омер,
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1+
Њера (м. Мејра). Ми je зато нећемо подробно 
ни излагати. Додајмо да ју je сабирач чуо „у 
Земуну, од Иве Мартиновића, године 1856.“

Приповетка Г, Вукасовића Мудри кадија и 
Чифутин кратка je и не тако дотпуна као Ју- 
кићева и Стојановићева. Порцијина или Мејрина 
улога и све што je y њој пикантно, губи ce 
потпуно, и, место жене која замењује. судију, 
сам судија расправи ствар, на исти начин. Хри- 
шћанин je дужан Јеврејину десет дуката — 
тако почиње приповетка, без ближег објаш- 
њења. Погодба je: „ако му их не врати до 
Митрова дне, да му Јеврејин може осјећи драм 
језика.“ О уговорену року хришћанин нема 
одакле да плати, те дође пред кадију. Кадија 
нађе да je „право“ да ce хришћанину одсече 
језик, али дода Јеврејину: „гледај добро да не 
откинеш ни длаку мање ни длаку веће, јер ћу 
ја теби изгулити из вилица вас језик.“ Јеврејин 
ce побоји те затражи само дуг; не добије ни 
то, него кадија пресуди да Јеврејин плати хри- 
шћанину три пут колико je износио дуг.

Приповетка која je остала непозната доса- 
дашњим испитивачима, слична je врло овој Г. 
Вукасовићевој, али она садржи y себи још много 
других мотива који су иначе страни нашем ци- 
клусу. To je Хршићанан и Чивутин, из збирке 
Јоаникија Памучине, из Херцеговине. Оно што 
ce y њој односи на причу о фунти меса као 
залози, своди ce на ово.



Некакав млад трговац хришћанин дужан 
je некоме сто гроша, и овај га потера да му 
плати, иначе he га одмах ухапсити. Онај сиро- 
мах мољаше све хришћане по чаршији да му 
новац узајме, и нико му не хтеде дати до ли 
један Јеврејин. Али и тај му даде само под 
погодбом, ако му до довече не врати, Јеврејин 
има право одрезати му „литру меса од бута.“ 
Хришћанин прими nape, али му, пошто Јеврејин 
беше то вече раније затворио дућан, не могне 
вратити исто вече него тек сутра. Јеврејин не 
пристане сутрадан на враћање зајма него хоће 
да ce изврши уговор, и поведе дужника кадији. 
Кадија, прави a не преобучени, пресуди овако: 
„узми, Чифутине, нож, те му одрежи из бута 
литру меса, али добро пази да не одрежеш 
мање ни више, јер ако одрежеш циглу богду 
више или мање, одмах ћеш изгубити главу.“ 
Овај ce поплаши, неће да реже. Кадија га онда 
натера да плати пет тисућа гроша глобе. На 
крају, кадија да тих пет тисућа хришћанину 
трговцу.

Даљи мотиви ове интересантне и лепе при- 
поветке, коју квари само рђаво подражавање 
јеврејскога говора y њој, ово су. Кад хришћа- 
нин пође с Јеврејином кадији, он наиђе на je- 
дног сељака који није могао извући магарца 
из блата; да му помогне, он повуче магарда 
за pen, извуче га али откине и pen, и зато и 
сељак пође кадији да га тужи. Идући тако сви



тројица, на нашег хришћанина падне „бала си- 
јена“, те га обори на једну каггију; иза капије 
била je једна бређа Туркиша, која од удара 
одмах „побаци дијете мртво“. Сад ce њен муж 
придружи оној двојици да и он тужи хришћа- 
нина кадији. Хришћанин, y очајању, умакне 
својој пратњи, успне ce на једну џамију и с ми- 
нарета скочи доле y намери да изврши само 
убиство; али под минаретом био један бег, и 
хришћанин га y паду убије, a сам остане жив 
и здрав: сад и бегов брат, заједно с оном тро- 
јидом, пође кадији на тужбу. Кадија пресуди 
тако да су сви тужиоци морали да одустану од 
тужбе, и још су платили глобу за то. Јеврејину 
видели смо како јепресудио. Сељаку пресуди да 
да хришћанину магарда на храну и службу 
„док му опет нарасте реп“. Турчину пресуди 
да д§ хришћанину своју жену „док y њој опет 
нарасте дијете“. Бегову брату досуди да ce 
бег попне на минаре, па нек скаче одозго на 
хришћанина, који he бити доле.

Може изгледати да смо ce ми овим уда- 
љили од наше приповетке; a нисмо. Три y 
главном исте овакве приповетке, са истим или 
сличним авантурама туженога и пресудама су- 
дијиним, наводи Симрок : једна je тибетанска, 
друга монголско-руска, трећа мухамеданско-ин- 
диска; y лоследњој je и мотив из Шекслира 
(прве две га немају), као и y Памучине И те 
приповетке везују ce за наш циклус, само пред-



стављају нарочити облик његов. Памучинина 
приповетка, y дело узета, представља такав 
облик y нас, и она je, највероватније, дошла 
к нама из мухамеданско-индиске приповетке.

Ми ce y овој нашој расправи задржавамо 
само на српским и хрватским приповеткама; 
југословенске не мислимо излагати подробно. 
Ипак то не смета да их забележимо, y колико- 
за њих сазнамо. Тако, за овај циклус, имамо 
једну словеначку приповетку коју je такође- 
Крек приметио. Кратка je као и Г. Вукасови- 
ћева и Памучинина, али je приближнија Јуки- 
ћевој и Стојановићевој, пошто и y њој жена; 
суди, преобучена као судија.

б) Ц иш белин.

Сем Млетачког трговца, још ce једна Шек- 
спирова драма слаже с нашим народним припо- 
веткама; то je Цимбелин.

Радња ове драме, која слика прве ратове 
Британаца с Римљанима, под Августом, доста 
je сложена; нас ce тиче један овећи део њен. 
Британски краљ Цимбелин има кћер из првог 
брака Ајмоџену, и пасторка Клотена ; он жели 
да ce ово двоје узму. Клотен je, међутим, неу- 
ман и никакав, и Ајмоџена не изабере њега 
него Постхумуса, племића одарена свим врли- 
нама. Краљ, разјарен, прогони Постхумуса из 
земље. Раставши ce од своје жене, која му да 
диамантски прстен a он њој гривну, Постхумус
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приспе y Рим, дође y кућу Филарија* пријатеља 
свога оца, и на првом почетку учини пред Фи- 
ларијем, случајно, једну опасну опкладу с Ја- 
кимом, пријатељем Филаријевим. Јакимо je твр- 
дио да су све жене неверне. Постхумус, судећи 
по својој жени, која je била образац верности, 
тврдио je да нису све. Опклада je била оваква: 
ако Јакимо задобије љубав Ајмоџене и поднесе 
доказе тога, добија за то диамантски прстен 
од Постхумуса ; ако не, даје десет тисућа ду- 
ката. Јакимо отпутује из Рима, цође y Енглеску, 
‘С препоруком Постхумусовом уђе y његову 
кућу, и покуша да добије љубав Ајмоџене. 
Одбијен, он смисли да превари свога против- 
ника y опклади. Замоли Ајмоџену да може сме- 
стити свој сандук, тобож пун драгоцености, y 
ње. Она пристане, и сандук буде унесен y 
њену спаваћу собу. Кад ту ноћ Ајмоџена за- 
спи, из сандука изиђе Јакимо — он je само 
и био y њему, a никакве драгоцености, не 
напада Ајмоџену, код које није могао имати 
никаква успеха, али ухвати том приликом све 
што му je могло послужити као доказ да je 
заиста уживао љубав њену, Он тачно попише 
све предмете по соби и како су распоређени, 
забележи још како Ајмоџена има на левој сиси 
један младеж, и, уза све то, украде јој гривну 
коју je она на руци носила, ону гривну коју јој 
je муж при растанку дао. С тим подацима и обе- 
лежјем он ce врати y Рим, и нађе Постхумуса. 
У једној, врло вешто вођеној сцени, он хвали-



-саво исприповеда Постхумусу и Филарију како 
je добио и колико je уживао љубав Ајмоџене. 
За доказ тога, он најпре најтачније опише њену 
собу; Постхумус y томе виде само његово добро 
памћење, али не сматраше то као доказ о не- 
верности Ајмоџене. Јакимо покаже онда гривну, 
ону гривну која je Ајмоџени имала да буде нај- 
-дража успомена на мужа, и Постхумус ce тад 
поколеба. Али после помисли да гривна може 
бити и украдена, и као последњу сумњу, каже 
то Јакиму. A Јакимо, тријумфујући, дода само:

Хоћете л’ можда јоште доказа каквих јачих?
На њеним груд’ма, ево, има и један младеж,
Што тако гордо стоји на томе слатком месту;
И, живота ми мога, љубио сам га дуго.

Тиме Јакимо успе да потпуно увери Постху- 
муса о неверности његове жене, и тако до- 
бије опкладу. Постхумус, очајан, напише писмо 
свом слузи Пизанију да Ајмоџену убије; њој 
пак јави ce просто, и јави јој да je y Милфорд- 
хевну, не y Риму више. На то последње писмо, 
Ајмоџена ce одмах одлучила да напусти двор, 
и пође мужу, заједно с Пизанијем. Кад су при- 
спели y близину Милфордхевна, Пизаније јој 
саопшти налог свог господара. He хтеде je 
убити, него само пошље Постхумусу њену кр- 
ваву мараму, као знак њена тобожњег убиства; 
њу, међутим, преобуче y мушко одело. Тако 
преобучена, она доживи доста догађаја, наро- 
чито како je тад већ почео рат између Брита-
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наца и Римљана. Постхумус je за то време рат- 
ник, и он доживи много. У последњој сцени 
комада, где краљ Цикбелин ликује што je по- 
бедио Римљане, све главне личности комада су 
ту око њега. Ту je и Постхумус, Ајмоџена, Ја- 
кимо. Ствар ce том приликом потпуно обело- 
дани, Јакимо призна кривицу, Постхумус позна 
Ајмоџену и увери ce о њеној верности.

Као и код Млетачког Шрговца, и y Цим- 
белину je Шекспир узео туђ предмет. Узео га 
je, како ce обично мисли, из Бокачова Дека- 
мерона (II, 9), где je прича о опклади скоро 
сасвим исга као и y Шекспира, наравно при- 
мењена на друга лица. Али сем Бокачове но- 
веле и Шекспирове драме, које су само „два 
најславнија дела нашег циклуса“ има још пуно 
најразноврснијих дела која исту ову приповетку 
садржавају. Ту je један врло стари француски 
рукопис, па један врло леп француски роман 
из 1199—1201, затим једна новела сачувана y 
рукопису XV века, шпанска драма Еуфемија 
од Лопе де Руеде из XVI века, талијанска но- 
вела Justa Victoria од Феличијана Антикварија 
из 1474, опет један француски рукопис, једна 
анонимна талијанска новела из XIV века, један 
мађарски спев Гашпара Рашкаја из 1552, једна 
шпанска новела Тимонеде писца из XVI века, 
један мали талијански спев XIV века под на- 
словом Elena, једна драма о Отону краљу шпан- 
ском (Le miracle d’ Oton, roi d’ Espagne) из XIV



века, један француски роман XIII века y прози, 
и два стара француска спева (Le comte de Poi
tiers и Roman de la Violette). Поред тога, ту 
cy народне приповетке: сицилианске, флорен- 
тинске, немачке, норвешке, румунске, циганске, 
арапске, јеврејско-немачке; ту су и руске би- 
лине, итд. У свима тим књижевним делима и 
народним приповеткама ствар ce своди на оп- 
кладу о верност жене, и свуда je историја и 
опклада y главним цртама једна иста. Све je 
то један циклус приповедака, такозвани циклус 
о опклада. 0  њему постоје велике студије и 
појединачна истраживања (Симрок, Келер, Ве- 
селовски и др.) ; главна je студија Гастона 
Париса.

У нас овај циклус није, као онај ранији, 
ближе проучаван. Свега je Г. Т. Маретић за 
једну нашу народну песму нашао да je слична 
с Цимбеланом, и то je све што je y нас о том 
писано и што ce о нашим версијама уопште зна. 
Ми смо, међутим, нашли четири народне при- 
поветке и две народне песме, поред оне Г. Ма- 
ретића. Прећићемо најпре приповетке.

Прва приповетка ce зове Правда не шне, 
и забележио ју je Г. Н. Кашиковић. Био човек 
пијанац, каже она, па све што имао продао за 
ракију; „а жена му била-добра и лијепа“, па 
имаде срећу да по једном сну нађе „магазу 
пуну дуката". He казујући ништа мужу о тој 
магази, она га je једнако опомињала да не пије



него да ce врати послу, и давала му je новацз 
тога ради. Муж ce услед тога одиста поправи, 
и ускоро „изиђе први трговац y своме мјесту“. 
Једном дође с трговином y Стамбул, и спореч- 
кавши ce нешто с ђумругџијом око прегледања 
робе, овај му пребаци да je сву ту робу ње- 
гова жена „стекла на непоштењу“. Услед тога, 
свађа, и напослетку опклада; опклада je слична 
Шекспировој, она je још y присуству кадије^ 
као y Шекспира y присуству Филарија. „Ако 
ми докажеш, каже трговац ђумругџији, да je 
моја жена таква, ево ти сва роба те сам je 
донио". „Доказаћу", одговори овај, и пође y 
град где je трговац боравио. У граду он распита 
о жени трговчевој, и начину како да до ње дође. 
Једна комшинида трговчеве жене учини му, за 
хиљаду дуката, ту услугу. Купи један сандук, 
затвори ђумругџију унутра, однесе сандук жени 
трговчевој и замоли je да сандук y ње остане 
до y јутру; објаснила јој je да то чини због 
тога што јој je кућа изгорела (чак je сама за- 
палила кућу тога ради), и што јој je y сандуку 
„сав адиђар“. Жена трговчева прими сандук, 
хтеде најпре да га остави y магазу, али, на 
молбу оне жене, склони га y своју спаваћу 
собу. Ноћу, док ce жена свлачила, ђумругџија, 
кроз једну рупу y сандуку умотри јој младеж 
на десном бедру. Кад je она заспала, он изиђе 
из сандука и пође њеној постељи, „али, нуто 
чуда, духну некакав вјетар и избаци га напоље



из собе“. Три пута je  тако било, и ђумругџија,. 
спречен y својој намери, понесе из њене собе 
„сахат, низ бисера и огру дуката“, да бар има 
доказа да je био y ње. Врати ce после y Стам- 
бул. Пред кадијом, похвали ce трговцу да je 
преластио његову жену. Као доказ, покаже му 
најпре сат, a трговад, не сматрајући то за неки 
доказ, примети само : „сахат на сахат море бити 
налик". Ђумругџија покаже онда „огру бисера“ 
— приповетка на овом месту није добра : тре- 
бало je показати „низ бисера“, па „огру ду- 
ката“ —, a трговац: „огра на огру море бити 
налик“. Најзад, као што Јакимо остави да по- 
мене младеж напослетку, тако и ђумругџија 
дода : „кад свему томе не вјерујеш, je ли истина 
да ти je y жене на десној бедри младеж?" Трго- 
вац тада призна да je опкладу изгубио, уступи 
сву робу ђумругџији, a сам остане пуки сиро- 
мах. Најзад узе продавати шербет по цариград- 
ским улицама. После дужег времена, написа 
жени писмо и y писму рече само ово : „шта 
уради, женска главо, да од Бога нађеш?“ На 
то писмо, жена му ce, исто као Ајмоџена, пре- 
обуче, учини ce као неки делија, „па крене пут 
Стамбола11. Уз пут, имаде доживљаје, и учини 
пријатељство с једним харамбашом, којега до- 
веде y Стамбул. Нађе ту и свога мужа шербе- 
џију; не каза му ce, али дозна од њега целу 
његову историју с ђумругџијом. Нађе после и 
ђумругџију, и на гозби једној, коју му je за-



једно са својим харамбашом приредила, опије 
ra и успава; харамбаша му тад, по њеној за- 
повести, удари на тело усијани „мухур“. После 
свега, она оде мухур-саибији, и тужи ђумруг- 
џију. Овај призна, и мухур-саибија ra осуди на 
вешала, a имање његово да трговцу и жени 
његовој. И други кривци су кажњени, она жена 
што je помагала ђумругџији и још једно лице. 
Као што ce види, приповетка садржи све што 
je y Шекспира (тако je и y Бокача); чак су и 
неке појединости чудно сличне. Наравно да 
приповетка нема оног достојанства и озбиљ- 
ности које има драма : приповетка ce креће y 
сасвим другом кругу људи, малом и простом.

Друга ce приповетка прича међу „Цига- 
нима клинчарима који су ce после српско-тур- 
ског рата доселили из врањског округа y Алек 
синац"; њу je забележио и из своје рукописне 
збирке мени саопштио Г. Тихомир Ђорђевић. 
Турчин један je главни јунак приповетке; не- 
какав Србин трговац предложи му једанпут: 
„хајде да ce опкладимо да ћу ти ја донети 
белег од твоје жене, јер ти жена није верна“. 
Опклада je y све имање и обавезу да ко из- 
губи опкладу, има служити другога док je жив. 
Превара je иста као и y ранијој нашој при- 
повеци: он уђе y један сандук, и була, по 
наговору једне Гркиње коју je Србин молио, 
прими сандук y своју собу; Гркиња je своју 
молбу објаснила тако што су тобож y сандуку



дарови њене кћери, која хоће да бега „па без 
њих не може побећи". Ноћу, Србин изиђе из 
сандука, узе три гривне кадине и спази јој 
„мадеж на бутини“. Кад ce састао с Турчином, 
Србин му „покаже три гривне, и још му рече 
да му жена има мадеж на бутини; Турчин не 
имаде куд, већ даде Србину све што je имао, 
и остаде y њега да служи“. Три године доц- 
није, жена онога Турчина „обуче мушко оде- 
ло“, и, као трговац, a y пратњи једног Ара- 
пина, дође y варош где je Србин газдовао a 
њен муж му служио као водоноша. Опкладом 
једном — да попију, она и Арапин, чабар вина; 
Арапин на то сам попије три чабра —- она до- 
бије цело Србиново имање и Србина за слугу. 
Поведавши Србина и мужа својој кући, она 
им ce каже; Србина посече, a „с мужем остаде 
да живи срећно и задовољно“.

Ове две приповетке, као што ce види, y 
главним цртама потпуно ce слажу с Шекспи- 
ровом драмом. Ми смо рекли напред да je 
Шекспир узео свој предмет из Бокача; забе- 
лежимо, по читању Бокачове новеле, да ce оне 
потпуно слажу и с овом талијанском версијом; 
оне су нам преко Бокача могле и доћи.

Трећа приповетка садржава верно само 
почетак приповетке о опклади; даљи ток њен 
искварен je, или и сасвим друкчији. To je, на- 
име, Постојана верност жене, y збирци Т. 
Влајића. Петар, трговац y Београду, има ор-



така Павла y Цариграду. Бавећи ce Петар код 
ортака једанпут, заметне ce међу њима разговор 
о верности жена. Павле није веровао y њу, Пе- 
тар јесте. Отуда опклада, y сав новац који су 
уложили y заједничку радњу, да he Павле при- 
добити Петрову жену. Павле тога ради долази 
y Београд, покушава све могуће код ортакове 
жене, али не успе. Он онда помишља на пре- 
вару, на привидне доказе којима ће добити 
опкладу. Довде ce све слаже с нашим циклу- 
сом, сад почиње разлика. Превара није онаква 
као y Шекспира и иначе, него једна потпла- 
ћена жена увери Петра да му ce жена „води 
y блудодејанију" с Павлом. Историја ce сад са- 
свим друкчије развија: Петар закује жену y 
један сандук и баци je y Дунав; на крају, њу 
извадеиз сандука, разаберу целу ствар, и казне 
кривца. Ова приповетка, каже издавач y на- 
помени, „прича ce од нашег народа српског 
као истинити догађај“ из времена кнеза Лазара.

Четврта јеДевојка цар, (штампанау „Босан- 
ској Вили“); она je као и трећа, искварена. Тек 
што ce венчао, момак оде y војску и проведе 
тамо девет година. На повратку, пред селом, 
клади ce са својим другом, који je његову де- 
војку клеветао, y верност њену. Опклада je y 
„коња, сабљу и осамдесет дуката“. Доказ je 
девојчин ђердан, ако га онај донесе. Друг, по- 
моћу једне бабе којој плати, одиста донесе 
ђердан, и муж поверује доказу, Превара je



друкчија него y нашем циклусу, без мотива о 
сандуку; сандук ce ипак помиње y приповеци 
али y другом смислу. Даља радња приближује 
ce Влајићевој приповеци, и нема везе с нашим 
циклусом. Да je клеветник кажњен, јасно je 
no себи.

Има још један облик наше приповетке;. 
тај je најстарији. „Жена ce претвара —■ такав 
je тај други облик — да попушта наваљивању 
љубавника, али место себе ставља другу жену 
нижега сталежа, коју љубавник повреди (од- 
сече јој прст с руке или косу) ; жена коју он 
мисли да je преластио, доказује своју невиност 
показујући да није повређена". У таквом облику 
садрже нашу приповетку једна грчка народна 
песма, једна стара прича XIII века, једна скот- 
ска балада, један стари француски рукопис,. 
један спев XIII века преведен с француског,. 
једна немачка комедија из 1600, и, y неколико 
позната драма А. Диме Госпођица од Бел-Ила.

Три наше народне песме припадају том 
облику; ту je и она Г. Маретићева.

Прва je песма Ибрахим и Марко, црно- 
горска, из Бјелопавлића, a забележио ју je 
Сима Милутиновић. Лепа je и вешто састављена, 
кад ce сама за ce узме; о њој je Г. Маретић 
говорио. Краљевић Марко и Накић Ибрахим 
пију y Цариграду, па Накић узео хвалити своју 
сабљу, a Марко онда похвалио своју жену :



ЈБепше и.ма a мудрије нејма:
He би ми je нико преварио.

Без ближег објашњења, песма казује како њих 
двојица одмах учине зарок, и то пред царем:

Ако Турчин превари љубовцу,
Е љубовцу Краљевића Марка,
Да му узме вјереницу љубу,
И високе дворе на Прилипу,
Па Маркову главу и оружје; —
Ако ли je Type не превари,
Да му Марко главу посијече 
И узме му свеколико благо.

На Маркову коњу и са његовим оделом и 
оружјем, појави ce Ибрахим пред Марковим 
дворима y Прилепу. Анђелија, Маркова љуба, 
спази га. Збиља мудра и која ce ником не да 
преварити, досети ce шта je, те нареди својој 
робињи Росанди да га прими место ње, a сама 
ce и не појави пред њим. Росанда учини, и 
Ибрахим „ону ноћцу боравио ш њоме“, ми- 
слећи да je боравио с Анђелијом. Сутрадан, 
при растанку, одсече јој са главе плетеницу, 
и понесе собом као сведочанство о учињену 
делу. Дође y Цариград, нађе Марка, вади пле- 
теницу, и говори:

Сад устани, Краљевићу Марко,
Да ти добру посијечем главу.

Марко ce не брани, Накић му везује руке и 
„хазр му je окинути главу“. У то бане Ан- 
ђелија,



Све обукла мушко одијело,
Запалила чибукли симсију,
Под капицу вргла плетеницу.

Ослови Накића, и кад овај помене како je пре- 
варио Маркову љубу, она чибуком дигне капу, 
те „плетенице обје испадоше11, као доказ ко- 
лико je нетачно било тврђење Накићево. Марко 
онда прекине „сиџим“ којим je био везан, по- 
сече Накића, и још једног везира који je био 
ту, и пуно Турака око њега, и оде с верном 
љубом y Прилеп.

Друга ce песма опет тиче Марка, само je 
место Турчина Србин, Ђура Големовић; то je 
Марко Краљевић и Ђура Големовић, из једне 
збирке Л. Николића, — доста искварена песма. 
Опет песма почиње како јунаци пију вино, 
Марко и Ђура Големовић. Најпре Големовић 
говори о својој жени како je:

Врло лепа, ал’ je неразумна:
Mor’o би je сваки преварити.

На то Марко :
У мене je врло груба љуба,
Врло груба, ал’ je мудра љуба:
He може je нико преварити.

A Големовић одмах Марку:
О што хоћеш да ce окладимо 
Да ћу твоју преварити љубу ?

Опкладе ce, „врло лудо, баш о русу главу“. 
Марко да Големовићу коња, оружје, одело,



рукавице, као што je y оној песми дао На- 
кићу. Кад Големовић дође пред Марков двор, 
угледају га Маркова мати и жена Анђелија, па 
ce мати обрадује a жена ништа. Свекрва то 
пребаци снаси, али јој Анђелија, мудра као и 
Накићева жена, одговори да то није Марко, 
и ако je све Марково на њеиу; она je, y оста- 
лом, невештином певача, постала сувише мудра 
па погодила чак да je то нека опклада која 
ce тиче Маркове главе („а ово je велика оп- 
клада, хоће Марко изгубити главу“, каже она 
после). Улази Големовић, Анђелија га доче- 
кује, и он ce према њој понаша као да je он 
Марко; црта врло неприродна, пошто би свака 
жена y таквом случају могла видети да то није 
њен муж, a некмоли неће овако мудра као 
Анђелија. По вечери, под згодним изговором 
Анђелија ce за мало удали од Големовића, који 
je већ легао y постељу, a пошље своју робињу 
Кумрију место себе ; робиња, за награду, при- 
стане. Големовић буде с Кумријом уложници, 
и У ЈУТРУ> Да би понео „обележје“, одсече „обе 
плетениде" њене, и узме јој златну бурму. Анђе- 
лија одмах све јави Марку, и предложи му да, 
ваљда за казну, ожени Големовића Кумријом; 
као што ce види, Анђелија ce не преоблачи, нити 
иде мужу, цела сцена познања сврши ce преко 
писама. Кад Големовић приспе са својим обе- 
лежјем, Марко му прочита писмо. Големовић, 
видевши да je изгубио опкладу a не могући



се оженити Кумријом пошто je већ ожењен, 
убија ce сам.

Tpeha и последња песма je Љуба Јан- 
ковић Стојана из збирке Милана Осветника 
(Др. Александра Митровића); она je пренесена 
сад са Марка на Стојана Јанковића, и такође 
искварена. „Пили вино тридесет банова", каже 
ce y њој ; међу њима Стојан Јанковић и Кру- 
шевац Иван. Сваки „у вину“ хвали своје, ко 
ђогина, ко оружје, ко мајку, ко сестру; што 
ce тиче Стојана Јанковића, „он не хвали од 
свога никога". Иван Крушевац му то, онако 
загрејан од пића, пребаци, — y све ове три 
песме опклада као да долази услед пића —, 
и онда Стојан похвали своју младу љубу: 

Колико je мудра и паметна,
Свију би вас тридест преварила.

На то Иван одмах:
Хајдемо ce, бане, окладити.
Да ћу љубу твоју преварити.

Учине одиста опкладу. Стојан клади љубу, 
дворе и благо y двору; Иван не клади ништа. 
Стојан још да Ивану свога коња, одело и пр- 
стен, и Иван пође на пут. Кад je дошао „на 
погледу двора“ Стојанова, види га љуба Сто- 
јанова и изиђе преда њ; он јој каже да ју je 
Стојан (песма га каткад назива Јанком) по- 
здравио да му дође y Крушево (у песми кат- 
кад: Крушевац). Још кад je Ивана из далека 
спазила, Стојанова љуба, као и Анђелија y



прошлој песми, помисли да je то нека „при- 
јевара" и опклада („ако ce je Јанко опкладио“, 
каже она). Дозове своју робињу, каже јој :

Ми смо исте слике и прилике,
Истога смо струка тананога,
И истога лица бијелога,

него да робиња место ње оде с Иваном y Кру- 
шево. Робиња којој je госпођа обећала да he 
je „удомити“, преобуче ce, узе венчану хаљину 
госпођину на ce, узјаши с Иваном на коња, и 
оде y Крушево. Стојанова љуба, по савету 
брата који je калуђер, обуче на ce калуђерску 
ризу, и оде такође y Крушево пре Ивана. „Кад 
ето ти Крушевац Ивана“; не носи никакво обе- 
лежје ни доказ, него правце води робињу и 
виче Стојану: „ево теби твоје љуби драге“. 
Стојан му одмах каже да му то није љуба већ 
робиња, и, не зна ce зашто, прихвати ce за 
сабљу да погуби Ивана. Стојанова љуба — за 
коју сви и даље држе да je калуђер — спречи 
то, него предложи да ce Иван ожени робињом. 
To и буде, Стојан још и кумује, a после оде 
свом двору „и одведе своју љуби драгу“.

в) М агбет.

До сада смо говорили о мотивима из Мле- 
тачког трговца и Цимбелина који ce налазе 
y српским народним приповеткама : има, међу- 
тим, још једна драма Шекспирова с чијим je 
мотивима исти случај. To je Магбет.



Свакоме je познато оно како, одмах y по- 
четку трагедије, вештиде (тачније рећи : једно 
крунисано и једно крваво дете које оне иза- 
зову) проричу Магбету да неће дотле бити 
побеђен док бирнамска шума не пође на Дун- 
синан, и да њему не може наудити ни један 
којега je жена родила. Магбет, као што je та- 
кође познато, после овога проридања не зна 
за страх. Међутим, незадовољство против њега 
y земљи једнако расте: Магдуф пребегне y 
Енглеску; нађе тамо Малколма, Дунканова сина 
и претендента на скотландски престо који je 
Магбет на силу отео ; пребегну и многи други 
племићи и крену,. с Малколмом на челу, вој- 
ску на Магбета. Магбет их, такође с војском, 
чека y Дунсинану. Кад они дођу близу тога 
града, y бирнамску шуму, Малколм заповеди 
да сваки војник одсече по једну грану и по- 
несе пред собом, не би ли ce тако цела ње- 
гова војска заклонила од непријатеља све док 
не дође прса y прса с овим. Јаве Магбету да 
ce креће бирнамска шума, он y очајању на- 
реди да војска изиђе из града да ce бије, вој- 
ска му буде потучена, и он и сам изиђе да ce 
мачем y руци бије. Нападне га млади Сивард. 
Магбет му каже да ce он не боји никога ко- 
јега je жена родила, и убије га. Долази Маг- 
дуф. Магбет му исто каже, али му овај одго- 
вори да га није мати родила него да je пре 
времена из њене утробе ишчупан, и убије га„
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Извор Шекспирова Магбета познат je ; то 
je стара енглеска хроника Холиншеда. Пре Хо- 
линшеда иста ce легенда налази y скотског 
историчара Хектора Боетија.

Што нас интересује, то су два мотива која 
смо изложили ; они не представљају велике 
циклусе, нити о њима постоје обимне студије. 
Зна ce ипак, по Симроку, Келеру, Родеу, да 
ce мотив о шуми која ce креће налази не само 
y Холиншеда и Боетија, него још y роману 
Леуцип и Клитофон грчког писца Ахила Та- 
тија (IV век), затим y персиског историка Таба- 
рија (X век), y француског хроничара Емоана 
(XI век), a уз то и y народним приповет- 
кама: двема немачким и једној староарапској. 
Мотив о човеку којега жена није родила, налази 
ce y бајци о јунаку Рогдају, и другим туђим 
бајкама, чак y једној старој збирди немачких 
пословица.

И y нашим народним приповеткама и пе- 
смама сусрећемо ce каткад са ова два мотива; 
досад je то примећено — и то на страни, не y 
нас — само за први мотив и Вукову приповетку.

Мотив о шуми која ce креће налази ce y 
познатој приповеци Вукове збирке Једна го- 
бела y као a друга из кала; наравно да том 
мотиву ни налик није дата она црна и тра- 
гична боја с којом ce он јавља y Шекспи- 
ровој драми. Вукова je приповетка ведра и 
љупка, са свим тим мотивом.



У њој ce прича како je премудри Соломун 
пошао да тражи своју жену, коју му je, с ње- 
ним знањем, некакав цар отео ; па повео собом 
доста оружаних људи. Кад je дошао близу сто- 
лице овога цара, он уђе y царев двор a своје 
људе остави y шуми с наредбом „кад чују да 
труба затруби, онда да иду на њезин глас њему 
y помоћ, носећи сваки пред собом по зелену 
шумнату грану". У двору (ја прескачем изве- 
сне занимљиве детаље који не спадају y наш 
предмет), онај цар, чим виде Соломуна, одмах 
пође с голом сабљом y рукама „да му осијече 
главу“. Соломун га превари и некако приволи 
да га не посече ту y двору, него на сред поља. 
„Свежи ме, каже му Соломун, па ме изведи 
на поље изван града, те ме погуби на видику; 
па прије него ме погубиш, заповједи да ce три 
пута затруби y трубу, да чује сватко, и ко 
хоће да може доћи да види, па he поћи и гора 
да гледа ђе цар цара губи“. Наивни цар при- 
стане на то, особито да види je ли истина што 
му Соломун каже. Веже Соломуна, метне ra 
на.кола, и поведе на поље да га погуби. „Кад 
дођу на мјесто ђе хоће да га погубе, цар за- 
повједи те ce једанпут затруби. Кад чују трубу 
војници Соломунови, они ce крену. Кад ce 
други пут затруби, они ce стану примицати, 
али ce људи нијесу виђели него само зелене 
гране пред њима као гора. Цар ce томе врло 
зачуди и увјери ce да je истина што му je Со-

з*



ломун казао, па заповједи те ce затруби и? 
трећи пут; y том, Соломунови војници стигн}г 
на оно мјесто, те Соломуна отму, a цара и све 
његове момке и дворане похватају и побију“^

Познато je, и то je још 1867 рекао Г. Ја- 
гић, да ова приповетка „није ништа друго до 
једна вариадија и један дијел познате y за- 
падних литературах средовјечне повјести о Со- 
ломуну и Моролфу“; он ту говори и о једном 
руском рукопису XVII века, који ту „повјест^ 
садржи. Ми данас знамо да ce иста приповетка 
о Соломуну налази и y српским рукописима:: 
један Народне Библиотеке y Београду из XIV 
века, други Народне Библиотеке y Софији из 
XV—XVI века, и трећи Југословенске Акаде- 
мије y Загребу из XVI—XVII века (у овом по- 
следњем очуван само почетак). На жалост, ни 
један од ових рукописа, као ни онај руски IV 
Јагића, немају мотив о шуми која ce креће, и 
ако иначе имају све остале мотиве које садржн 
Вукова приповетка. У тим рукописима, војници 
Соломунови, на знак трубе, просто дођу y по- 
моћ свом цару, не носећи никакве „зелене 
шумнате гране“. И ако je дакле Вукова при- 
поветка само једна вариација наше старе пи- 
сане приповетке о Соломуну, ипак ми y тој 
писаној форми немамо трага о мотиву из Шек- 
спира, који нас интересује.

Исти мотив о шуми која ce креће, налази 
ce још и y две народне песме, обе из збирке:



бладимира Красића. У једној (бр. 13), чији 
je предмет битка руске војске (која je беч- 
ком ћесару y помоћ дошла) с Турцима кад 
су ови на Беч навалили, бан Михаило, син 
Јована Московића рускога цара, кад су дошли 
y једну шуму близу Беча, заповеда овако сво- 
јој војсци :

О устајте браћо и јунаци!
Сваки сјеци по јелову грану 
И покривај себе и коњица:
Нека мисле јаничари Турци 
Да je њима гора y помоћи.

Јаничари одиста помисле „да je њима гора y 
помоћи“, али брзо увиде y чем je ствар и 
мало после, буду до ноге потучени.

У другој песми (Пренејаки Лазо), која je 
доста чудна и оригинална по својој садржини, 
Стеван Бановић спрема војску, ставља јој „пре- 
нејаког Лаза“ на чело, говори им:

Ви укрш’те rio јелову грану,
Задите je коњма-за колане:
Кад идете, да ce зелените;
Кад станете, да ce не видите.

Они тако послушају Бановића и добију битку.

Онај други мотив о Магдуфу, „којега није 
жена родила“ не налази ce, колико знам, ни- 
где y нашим приповеткама тако чисто и јасно 
као мотив о кретању шуме. Али ce ипак на 
некакав начин налази, наиме не односи ce на 
човека него на коња. У приповеди Жена оцу



мајка, која je y збирци Вука Врчевића, нека 
досетљива девојка казује цару све неке чудне 
ствари којима ce он диви, па између осталих 
и ову: „ја шједим на нероду коњу“. Кад je 
дар запита какав би то коњ био, она одго- 
вори (можда сувише компликовано) : „коњ на 
којему ја јашем, има седло постављено од коже 
једнога ждребета којега смо из мртве кобиле 
извадили, пак није ce родио“. Ето, ма и y тој 
на животињу примењеној форми, налази ce 
Шекспиров мотив о створу којега није мајка 
родила.

II. Волтер и наше народне приповетке.
У XX глави Волтерова Задига прича ce 

ова лепа историја.
Пошто je пао са свог високог положаја и 

изгубио сву срећу коју je дотле обилно ужи- 
вао, Задиг изиђе из Вавилона и пође поред. 
Еуфрата, љут на судбину која га je не само 
тад него једнако вређала и гонила, Ту наиђе 
на једнога старца пустињака који читаше књигу 
судбине и који му ce понуди за пратиоца, али 
под условом да га Задиг не оставља ма шта 
он чинио. Пођоше на пут, и прво вече стигоше 
на конак y диван дворац једног сујетног бо- 
гаташа, који их богато угости и обдари; y 
јутру, кренуше на пут, и Задиг тада опази да 
je старац украо један златан леген домаћинов. 
На подне стигрше y кућу неког богатог твр-



дице ; ту бише одведени y шталу, и добише 
плеснива леба и трулих маслина за ручак : ста- 
рац, y знак захвалности за гостопримство, на- 
гради домаћина златним легеном. Исто вече 
приспеше „једном филозофу повученом од света 
који ce бејаше посветио спокојству, мудрости 
и врлини“; овај их прими врло лепо, разгова- 
раше са њима врло мудро, и понуди им и но- 
ваца: старад их не прими, али, да би оставио 
овом човеку „неки доказ свог поштовања и 
љубави“, запали му кућу. Најпосле дођу к јед- 
ној честитој удовици која имађаше и вољаше 
јако једног нећака од четрнаест година, и која 
их такође врло лепо прими; старац, сутрадан 
кад je мали удовичин нећак пошао да их 
испрати до једног моста преко реке, каже 
дечку: „оди да ти покажем колико сам бла- 
годаран твојој тетки“, шчепа га за косе и баци 
y реку. Задиг ce ужасне, стане клети старца, 
али y то старцу отпаде брада, лице ce под- 
млади, пустињачко одело ишчезе и четири лепа 
крила указаше ce на његову светлом телу. „О 
посланиче неба, о анђеле божји!“, узвикну За- 
диг и паде ничице пред њим. Анђео му тад 
објасни све зашто je шта учинио, по том ce 
узнесе на небо. Објашњења своде ce на ово. 
Богаташу je, каже, украо леген да га научи не 
гостити људе само за то да покаже своје бо- 
гатство ; тврдицу je обдарио да га научи го- 
стопримству; филозофу je запалио кућу да би



овај y рушевинама њеним нашао огромно благо 
које je ту сакривено; удовичина нећака je уда- 
вио да овај не би убио своју тетку кроз го- 
дину дана a Задига кроз две.

Ни Волтер — као ни раније Шекспир за 
своје драме - није ову историју о Задигу и 
пустињаку сам измислио; то ce одавна зна. 
Hero je то стара легенда о „анђелу и пусти- 
њаку“, вероватно јеврејског порекла, која ce, 
с разним вариацијама, налази y многим старим 
књигама и народним приповеткама разних на- 
рода. Она ce налази најпре y Пустињаку ен- 
глеског песника Парнела, и Волтера су — исто 
као y нас Г. Павловића — нападали да je сво- 
јом историјом учинио прост плагијат према 
тој енглеској песми ; она ce налази такође y 
једног моралисте и једног теолога енглеског, 
y једне визионарке француске, и y самог Лу- 
тера. Она je нарочито y Средњем Веку била 
омиљена. Имамо je тадау беседама једног фран- 
цуског архиепископа из XIII века, y делу Scala, 
Cell доминиканца Ивана млађег из XIV века, 
y поменутој збирци Gesta Romanorum, y једној 
француској песми из времена Св. Луја, y јед- 
ном епизоду старих Живота отаца, y Корану 
y равинским текстовима. Даље je имамо y ру- 
ском Древном Патерику, y једној сицилианској 
народној приповеци, y једној бретонској, шпан- 
ској, y више руских и украјинских, y више 
пољских, итд. У свима тим делима увек je je-



дна иста прича о анђелу и пустињаку, слична 
Волтеровој ; треба само читати лепе и детаљне 
студије Гастона Париса, М. Драгоманова и дру- 
гих о овом циклусу, па видети колико ce детаљи 
за чудо слажу. И после ових испитивача, други 
су налазили нове версије нашег циклуса; што 
за нас доста важи, нашао je М. Гастер y једној 
књизи из 1685 један румунски превод грчке 
приче истог циклуса.

Иста ce легенда о анђелу и пустињаку на- 
лази и y нашим народним приповеткама. Дра- 
гоманов je то први нашао y својој студији, a 
после њега дали су —■ али не y нарочитим 
студијама о овом диклусу, него y кратким бе- 
лешкама којима ce пропраћају југословенске 
народне приповетке — извесне прилоге изу- 
чавању овог циклуса Г. Г. Ђ. Поливка и М. 
Арнаудов.

Ми смо такође понешто (то je једна срп- 
ска и једна бугарска народна приповетка и два 
стара српска рукописа) нашли y нашем фол- 
клору и нашој старој књижевности; то ћемо, 
заједно с раније нађеним, овде прећи.

Има једна приповетка из Охрида, Божје 
провиђење, штампана y збирци K. А. Шапка- 
рева, која садржи скоро све што je главно y 
Волтеровој причи; за њу су Г. Г. Поливка 
и Арнаудов нашли да припада нашем диклусу. 
.„Еден сиромах чоек“ пође на печалбу. На по- 
четку пута сретне он другог човека, који му



ce понуди за сапутника, под условом да — каже 
му он : — „трпиш сфе шчо ће видиш и шчо ће ти 
ce гледат чудно, и да малчиш (ћутиш)“. При- 
стане путник, и пођу заједно. На првом конаку 
домаћин их дочека богато и усрдно; сапутник 
оног сиромаха украде сутрадан домаћину „една 
позлатена, многу скупа чаша“. На другом ко- 
наку домаћин им je био „многу лош и скржав 
човек“, љутио ce што мора да их прими, и 
дао им за вечеру само „по едно парче леб и 
нешчо манџулка“ ; y јутру, сапутннк му остави 
чашу коју je y првог домаћина украо. На тре- 
ћем конаку, „една сиромашка старичка, ба- 
бичка вдоица" прими их врло срдачно, и уго- 
сти их y својој бедној и трошној кућици чим 
je могла; y јутру, сапутник удари неколико 
пута y зид кућице и обори га. На четвртом 
конаку, опет их „еден харен домаћин“ лепо 
угости, и син домаћинов пође да их испрати. 
Тамо где je била „една голема и силна pe
xa био je и један мост; кад су дошли „до 
стред мост“, сапутник гурне дете y воду, и 
оно ce удави. Сиромах путник, ужаснут, поми- 
сли: „Боже мој, шчо ј’ ова чудовишче шчо ми 
даде Господ за другар!“ У то му ce другар 
„облеал во една голема сфетлина“, и стане му' 
објашњавати своје поступке. Што je од првог 
доброг домаћина украо златну чашу, то je за 
то што je чаша била отрована. Што ју je дао 
другом, рђавом, — : „тој да ce отрујат", зато



му je дао. Што je старици оборио зид и ку- 
ћицу, под кућицом je „еден казан полн пари“; 
она ће га наћи и живеће боље, како je и за- 
служила. Што je удавио дете последњем до- 
маћину, „тоа дете, ако останеше живо, кога 
he порастеше, he ce стореше многу лош човек“. 
На крају, сапутник ce открије: „јас несум чо- 
век a ангел божи“, и одлети на небеса. Пут^ 
ник ce врати кући, пошто je, no савету анђе- 
лову, покупио све лишће украј себе, које ce 
опет претвори y „карагрошеве“.

Г. Арнаудов je указао на још једну причу 
врло сличну горњој. To je Ангел божји, и си- 
ромаф терзија, из Прилепа, штампана y једном 
од бугарских Зборника за народне умотво- 
рине. „Еден сиромаф терзија* пође y свет, по 
наваљивању женину, да тражи лека својој си- 
ротињи. На путу одмах застане „едно момче“ 
y хладу на одмору. Договоре ce да путују за- 
једно; али момче постави услов : што год оно 
учини на путу, „било арно, било лошо“, да 
му овај не учини „никакоф збор“. Прве ноћи 
пута заноће y једној „арној“ кући. Домаћин 
их угости лепо, и услужи их вином „со една 
позлаћена чаша“; y јутру момче украде ту чашу, 
Другу ноћ проведу „во една кућа посирома- 
шка“, y којој их још „поарно“ дочекају; момче 
ту остави украдену чашу. Трећу ноћ дођу опет 
једном сиромашку, и кад овај сутрадан оде 
„по работа“, момче му запали кућу. Четврту



ноћ су „у еден најбогат чоек и многу арен“, 
који их ванредно дочека; y јутру, још им да 
сина да им покаже пут. Кад су с дететом до- 
шли „до еден мос што бил на една голема 
река“, момче ухвати дете „за нозе“ и баци га 
y реку. Тад терзија не могаде да не проговори 
и да не почне ружити свог другара. „Поче- 
кај, пријателе, не лути се“, рече му овај, и 
стане му објашњавати. Чаша првога домаћина 
je од злата другога домаћина; зато je момче 
украло првом па дало другом. У темељу за- 
паљене куће наћиће трећи домаћин „пари“ и 
„ће ce обогатит“. Удављено дете било би узрок 
очеве смрти да je остало живо. Најзад, момче 
каже терзији да ће под својим прагом наћи 
сакривено благо. Тада ce терзија сети да je 
то момче „ангел божји“; врати ce кући и оди- 
ста нађе благо.

Као што ce види, ове две приповетке са- 
државају потпуно Волтерову причу,

Има других које je делимично садрже, y 
којој je понеки од главних мотива изгубљен. 
Једна je из Херцеговине, Анђео и чобан, и њу 
je забележио наш познати приповедач Г. Св. 
Ћоровић и баш као прилог овом циклусу; y 
њој недостаје само мотив о паљењу или оба- 
рању куће, иначе има остала три мотива. „Пу- 
товао некакав чобан y свијет“, па на путу Han- 
mao на „некаква сиромаха, готово гола и боса“; 

,лосле првих питања, сиромах рече: „и ја сам



пошао y свијет, па ћемо заједно". Пођоше и 
„након неколика дана приспјеше y једнога га- 
зде на конак“. Овај их лепо прими, угости, и 
уз реч им каже како ce баш тога дана по- 
мирио са својим братом, с којим je дуго био 
y завади, па му брат дао једну „скупоцјену 
маштрафу која je била од суха злата". Сутра- 
дан, кад су пошли од домаћина, онај сиромах по- 
каза чобанину ту маштрафу. „Шта си то ура- 
дио?“ упита чобанин. „Украо, и ништа ме више 
не питај, јер ти ништа казати нећу“, одговори 
овај. Други пут заноће y једног тврдице, који 
их прими „али не y кућу него y шталу“; си- 
ромах му поклони ону златну чашу. Трећи пут 
пребуду y неког сељака, који их дочека „да 
не може боље“, и „при поласку даде им сина 
да им покаже пут“. Кад су, после, „прелазили 
преко некаква потока, a онај сиромах гурне 
дијете, и оно ce утопи y води“. Чобанин, ужа- 
снут, викну: „нећу га ја с тобом путовати; 
овака безаконија још нико није учинио”. Си- 
ромах, насмејан, објасни овако. „Она маштрафа 
била je отрована, и онај, да je окусио кап из 
ње, био би мртав; с тога сам je украо y по- 
штена човјека a дао тврдици. A што сам оно 
дијете утопио, добро je, јер, да je остало 
живо, упропастило би и оца и матер“. „Ама 
ко си ти?“ запита га чобанин. „Ја сам анђео“, 
одговори онај. Анђео му још посавегује да ce



врати своме газди, који ће му дати кћер за 
жену и поклонити све имање; така и буде.

Г. Ћоровићевој причи додаћемо и ми још 
једну сличну; зове ce Два путника, забеле- 
жена je y Краљеву. Она има само два главна 
мотнва: о паљевини и о удављеном детету. 
„Ишао калуђер по свету, не би ли могао где 
наћи правду; удружи ce с њим један човек y 
сељачком оделу“. Конакују једном „у некога 
доброга домаћина“, који их лепо угости; пред 
зору, калуђеров сапутник запали кућу дома- 
ћинову и утекне, a калуђер за њим: „по Богу 
брате, шта учини?“, на шта овај „не хте ништа 
одговорити“. Сутрадан, конакују „опет код не- 
ког доброг домаћина“, који их такође лепо 
дочека. Домаћин им ce жаљаше да му je син 
још као мало дете нестао те скита по свету: 
„ко би ми нашао сина, не бих жалио да му 
дам небројено благо“, уздахну он. Неколико 
дана доцније, калуђер и његов сапутник на- 
ђоше „на једној ћуприји једног младића, који 
по опису, изгледаше да je домаћинов отума- 
рали син“. Сапутник калуђеров зграби дете и 
баци га с моста; за тренут, дете ce удави y 
реци. „Шта то уради, несрећни сине?“, викну 
калуђер. Ћутећи, овај збади са себе сељачко 
одело, a то ce заблиста његова светла одећа, 
a на раменима указаше ce сјајна крила. „Ти 
си анђео!“, увиде калуђер. Анђео му тад обја- 
сни да je кућу запалио да би y њој домаћин



нашао „пун казан новаца", a дете удавио „што 
од скитача не може никад бити човек“. Анђела 
после тога нестаде.

Има једна приповетка y којој има само 
мотив о паљевини. To je Како право тако 
здраво, из збирке Ђ, К. Стефановића; њу je 
већ приметио Драгоманов. У њој je тај мотив 
пренесен са анђела и пустињака на Христа и 
апостоле. Путовали једном Христос, св. Петар 
и св. Павле по земљи, па дошли y колебу јед- 
ног сиромаха старца, и затражили му грожђа. 
Затражили су му туђег које je било лепше, 
али он, поштен човек будући, не хтеде им да- 
вати из туђег винограда него им узбере из 
свога. Кад су појели грожђе, Христос запали 
кришом старцу колебу. Старац, који беше no- 
mao да их испрати, трком ce врати да гаси. 
Свеци, зачуђени, запитају Христа што то уради; 
Христос им одговори да je то за то што he 
старац на гаришту наћи неко скривено благо. 
И доиста, старац убрзо нађе ћуп с благом, и 
свеци с Христом видеше то из далека, и одоше.

Сем ових српских, има и бугарских при- 
поведака овога циклуса. Једна je Калуђер a 
оружак човек, из Старе Загоре, и позната je 
била Драгоманову и Г. Арнаудову; она je врло 
слична оној из Краљева, и садржи, као и ова, 
све сем мотива о златној чаши. Друга je Како 
je  и зашто св. Аранђел удавио једно дете, 
из Габрова, и непозната je Драгоманову и дру-



гима; садржи само мотив о удављеном детету 
и пренета je на св. Аранђела.

Али легенда о анђелу и пустињаку не по- 
стоји само y овом облику y ком je ми по Вол- 
теру испричасмо. Она ce, напротив, јавља и y 
облицнма који на први поглед изгледају раз- 
лични од Волтерове историје, али који су y 
суштини исти с њом, Код Волтера, анђео сам 
награђује и кажњава: има једна версија ле- 
генде где нема анђела да то чини, него „људи- 
сами, заслепљени страстима, извршују и нехо- 
тице правду божју“. Код Волтера, казне и на- 
граде које судбина додељује, објашњавају ce 
гресима и заслугама који ће ce тек y будућ- 
ности цогодити: има једна версија, и то je иста 
коју сад поменусмо, где ce то објашњава лро- 
шлошћу. Ta ce версија налази y једној јевреј- 
ској књизи, y Казвинијевој Књизи. чудеса и, 
како изгледа, и y самом Талмуду; даље, y не- 
ким другим јеврејским текстовима, y неким 
старим персиским рукописима, y Гелертовој 
лесми Судбина, и Адисонову Спектатору итд. 
Она ce састоји y овоме.

„Како ce, прича ce ту, Мојсије мучио стра- 
ховитим питањем о подели добра и зла на зе- 
мљи, то ra Бог одведе на једну планину, и 
хтеде му показати како он влада светом. На 
подножју планине, бејаше један извор. Мојсије 
виде како један коњаник дође на извор и напи



ce воде; при поласку, он заборави ту ћемер 
пун златника. Један чобанин дође, нађе ћемер, 
понесе ra и оде. Коњаник, кад je спазио шта 
je изгубио, врати ce извору, и ту нађе само 
некога старца који баш тада дође, и који скиде 
терет што носаше, па седе да ce одмори. За- 
луду ce старад јадао како није ни видео ћс- 
мера, залуду ce Богом клео, коњаник извуче 
сабљу и убије га. Видевши толике неправде. 
Мојсије ce ужасне и разгневи јако. Али Бог 
му рече: „немој ce чудити што си то видео : 
старад je некада убио оца коњаникова ; злато 
припада по правди чобанину који га je и Ha- 

mao, a који за то не зна; витез га je непра- 
ведно стекао и употребио би га на зло: тако 
je правда сасвим задовољена11.

Од те версије, коју каткад називају „при- 
чом о старцу на извору“, имамо и ми две при- 
поветке, обе већ познате испитивачима.

Једна je из Прилепа Како je ce. Илија гле- 
дао големе неправде на земљи,-, о њој говори 
Драгоманов. Место Мојсија из јеврејске ле- 
генде, овде je св. Илија. Он види големе не- 
правде на земљи, и иде Господу молећи ra да 
их поправи. Господ му каже да сиђе доле, где 
he наћи један извор и украј њега јавор; нек 
ce попне на н>, и нек гледа до вечери шта ће 
ce све десити. Светац то учини. Са дрвета je 
најпре приметио како дође један коњаник на 
извор, да пије воде; док je пио, испаде му ће-
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мер са златницима, али он то не опази него 
оде. После дође неки овчар, нађе ћемер, узме 
га и утекне. Напослетку дође један сирома- 
шак, седе крај извора, извади из торбе сув 
хлеб, и стане га натапати y води да омекне. У 
то ce врати коњаник по изгубљени ћемер. За- 
тражи га од сиромаха, и, ма колико да ce овај 
клео да не зна ни за какав ћемер, он му не 
поверова, него опали из кубуре и убије га; 
ипак при њему не нађе ништа. У вече св. Илија 
оде Богу и исприча му све. Бог му онда об- 
јасни. Коњаник je стекао изгубљени новац раз- 
бојништвом. Новац je, y ствари, припадао ов- 
чару који га je после и узео. Убијени сирома- 
шак био je један од најгорих људи и баш ce 
спремао за неки злочин. Коњаник ће, раскајан, 
отићи y Св. Гору. да тамо нспашта грехе. Св. 
Илија ce тада поклони Богу, и од тада, ма шта 
да je видео, добро или рђаво, говорио je : „та- 
ква je воља божја“.

Друга je приповетка He узајмљуј зла,јер 
ће ти ce вратити; она je из збнрке Г. Н. Каши- 
ковића, и позната je Г. Поливки. Место св. Илије 
овде je обичан човек, место Бога св. Сава.

Некакав „стар, побожан чојек“, каже ce y 
тој нашој приповеци, сретне једном св. Саву, 
који ce преобукао y калуђера. Св. Сава га за- 
пита шта највише жели да види, a старац од- 
говори да жели видети правду. „Попни ce на 
ово дрво, рекне му светац, па ћеш видети“.



Овај ce подне, и виде пред собом најпре једну 
широку пољану кроз коју протицаше река. 
Долази на реку богат витез, свуче ce, затрпа 
ћемер с благом, окупа ce и оде, a заборави на 
ћемер. Мало после појави ce неки чобанин с 
козама; једна коза ископа ћемер, чобанин га 
узме и оде одатле. Долази, најпосле, један ста- 
рац просјак, седне крај воде, пије и једе хлеба. 
У то ce врати витез по свој ћемер ; кад га не 
нађе, он помисли да га je старад украо, удави 
старда и, не нашавши ипак ћемера, оде одатле. 
Онај човек на дрвету, кад виде све то, поплаши 
ce и утекне y шуму. У шуми нађе опет св. Саву, 
каже му: „зар je то правда, коју сам желео 
видети?“, и св. Сава му објасни ствар овако. 
Онај витез, каже светац, којем je украден ће- 
мер, син je једнога „рсуза“ који je покрао не- 
ког сељака и тиме ce обогатио; сасвим je, да- 
кле, право што je он своје благо изгубио. Онај 
чобанин што je нашао благо, син je тога по- 
краденог сељака; право je, дакле, и то што je 
баш он благо нашао. Онај просјак којега витез 
убије, син je хајдука који je убио витезова оца ; 
право je, најпосле, и што je он погинуо и баш 
од руке онога. Рекавши то, св. Сава ишчезне.

Учени словенски истраживачи налазили су 
само наше народне приповетке као версије 
овога циклуса a не и дела наше писане књи- 
жевности; Драгоманов je само сазнао да y је- 
дном српском рукопису, који ce чувао y би-
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блиотеци Духовне Академнје y Кијеву, има je- 
дна прича што припада нашем циклусу, али 
тај рукопис није видео, Ми смо нашли два срп- 
ска рукописа који садржавају такву причу ; је- 
дан je познати „тиквешки рукопис" XVII века, 
a други je рукопис С. К. Академије XVIII века. 
Оба садрже „виђење“ или „слово“ св. Мелен- 
тија, и y том виђењу, одмах на почетку, кратку 
причу о старцу на извору: текст им ce y глав- 
ном слаже. Ми ћемо ту причу овде превести 
по тиквешком рукопису. Она гласи:

Ја Мелентије, изиђох из света, и уђох y пештеру 
служити Богу. И пред пештером беше перивој красан врло. 
И посреди перивоја беше источник водени. И свак мвмо- 
ходећи ту почиваше, и ја свакога мотрих a нико мене 
не знаше y пештери за двадесет година. И један дан npi ђе 
човек на источник, и носаше много злата, триста перпера.- 
И ту седе и јеђаше хлеб. И уставши отиде, и заборавн 
злато. Д р ј т и  приђе и нађе злато, и  узе, и убежа на страну. 
И други приђе и сеђаше на месту том да једе хлеб. Који 
заборави злато, опомену ce и врати ce. И нађе човека 
права где седи на месту. И бијаше ra много и немнло- 
стиво ; искаше злато. Онај не знађаше; говораше: „заи- 
ста не знам, брате", Овај, бивши га, закла га. Ја, старац, 
видех чудо велико где човек невин погибе. И рекох: „Го- 
споде, не дам сна очима чојима док не сазнам како би 
чудо ово да други човек злато узме a невин да погине“. 
И приђе анђео к мени говорећи: „Мелентије, који je злато 
изгубио, с кривином га je добио ; a који je злато добио, 
он je добро Богу послужиој; a који заклан би, тај je дру- 
гога права заклао*. И ту разумех.

Из овог виђења св. Мелентија можда су и 
постале горње две приче, прилепска и босан-



•ска (Г, Кашиковићева); a можда je прича из 
овог виђења само народна прича, раније (XVII 
век) забележена, па y виђење унета.

III. Биргер и наше народне приповетке.
Свак зна ваљда, бар по преводима Љ. Не- 

надовића и Г. А. Шантића, или Прерадовића 
и Вукелића, ону чувену баладу Ленору од Г. 
А. Биргера.

Иза тешких и страшних снова, Ленора, 
млада веренида Виљемова, прене ce и узвикне 
(стихови ce овде наводе y главном по преводу 
Г. Шантића) :

Превари л’ ме ил’ премину,
0  Виљеме?...

Од како je пошао на војску —- овде ce црта 
епизода из седмогодишњег рата када je Фри- 
дрих Велики разбио Аустријанце под Прагом 
1757 — Виљем јој ce није јавио, и Ленора не 
зна шта je с њим. Мир ce закључио, војска ce 
враћа, и све старо и младо изишло да дочека 
војнике; и Ленора je ту. Свак види свога, само 
Ленора не може да нађе Виљема, нити на њена 
питања и један војник уме да да одговора. 
Слутећи да je погинуо, Ленора чупа косе, пада 
на земљу, криви Бога ради своје несреће. Мати 
je такву нађе, теши je, богобојажљиво умирује, 
али она остаје тако очајна и избезумљена све 
до мрака. Ту ноћ, одједном ce пред Ленори-



ним двором чује топот коња, један коњаник 
силази на вратнице, алка закуца и кроз врата 
ce зачују речи :

Дај, отвори, чедо смерно —
Да л’ још на ме мислиш верно?,..

То je Виљем; прича јој своје путовање и во- 
јевање, дошао je да je води собом, сто миља 
далеко. Она ce чуди тако далеком путу, али 
je он уверава да ће брзо стићи:

Гледај, гледај, месец сија,
Мртви брзо јашу; и ја...
Одјахаћу брзо, брзо. .

Она изиђе, узјаше с њим на коња, обгрли га 
рукама, и сад почиње један бесан трк : лете 
поља и њиве испред њихових очију, и грме 
мостови под њима. Внљем je пита :

Бојиш ли ce? Месец сија,
Мртви брзо јашу; и ја...
Бојиш ли ce драгз, мртвих ?

A она одговара:
Ах, не, ал’ остави ce њих.

Пролазе тако брзо, махнито, вртоглаво; наи- 
лазе на једну пратњу, па на некакво чудно, као 
врзино коло, и сви од пратње и кола полете 
брзо за њима, a он час no пита : „бојиш ли ce ? 
месец сија...“, a она, као и раније, одговара : 
„ах не..,“ Виљему ce већ чини да чује петла, 
већ осећа јутарњи ваздух: „ту смо, ту смо“г 
говори он, Улазе y гробље, и гле одједном:



С коњика ce рухо расу,
И к’о трула крпа паде,
Без косе му теме оста,
Лубањом му глава поста.

И пропне ce коњ, и намах нестане под земљом 
с мртвим Виљемом и умирућом Ленором, a no 
месечини духови играју и певају:

Трпи, трпи, вени, гини,
Ал’ штуј Бога на висини:
Твом je телу дош’о крај —
Боже, души милост дај !

Познато je да je Биргер узео предмет за 
своју баладу из народне традиције. Једна де- 
војка, слушкиња, певала je једанпут неку ле- 
сму y којој ce говорило како месечина сија и 
како мртви брзо јашу, и y којој драган пита 
драгану да ли ce боји ; Биргер je то чуо, и по 
„томе створио сзоју баладу. Ta традиција не по- 
стоји само y Немада, него ce слична прича или 
песма налази, y разним видовима, y многих на- 
рода као народна песма или приповетка; има 
варианата старо- класичних, старо- скандинав- 
ских, шведских, данских, енглеских, мађарских, 
исландских, холандских,и пуно словенских. To 
je познати циклус о Ленори, који je свестрано 
изучаван дуго времена, почевши од 1773, кад 
ce Биргерова песма први пут појавила, и кад 
су Биргера, као раније Волтера, оптуживали за 
плагијат енглеских балада y којима je исти 
предмет.



У том изучавању дошло ce најзад и до 
наших приповедака. Први који je нашао једну 
нашу, управо хрватску приповетку овог ци- 
клуса, јесте В. Волнер (1882) и иначе врло за- 
служан за цело изучавање бајке о Ленори. За 
њим je И. Сазоновић (1893), који je дао једну 
од најпотпунијих студија о овој бајци, нашао 
још пет приповедака, четири хрватске и једну 
српску. У исто доба (1893), Г. Н. Андрић ука- 
зао je на још једну српску приповетку. Чита- 
јући радове Г. Андрића, Г. М. Медић (1896) 
сетио ce једне приче коју je y детињству слу- 
шао, и забележио je као нову варианту приче 
о Ленори. Г. И. Шишманов, који je као и Са- 
зоновић, дао исцрпну студију о нашем цнклусу 
(1896), али више о групи песама о мртвом 
брату него о правом циклусу Леноре, указао 
je на још две српске приповетке. Г. Ђ. По- 
ливка, реферишући о двема збиркама наших на- 
родних лриповедака и тражећи паралеле овима, 
нашао je још две, једну хрватску и једну срп- 
ску. Г. А. Гавриловић y својој збирди при- 
поведака (1906) забележио je једну нову, и y 
пропратној белешди убројио je y циклус Ле- 
норе (он je још зове: Леонора). Г. В. Ћоро- 
вић (1911), y свом прегледу збирака нашега 
фолклора, приметио je да y једној има једна 
прича нашег циклуса, Свега je, дакле, досад 
нађено четрнаест наших народних приповедака 
истога предмета с Биргеровом баладом.



Те су приповетке — ми идемо редом како 
•су оне налажене од Волнера до Г, Ћоровића —: 
Цура јаше з мртвецом из збирке М. Ваљавца, 
(ову ћемо приповетку, y даљем току расправе, 
бележити са а)\ Мртви муж и жена (b), из 
збирке Р. Ф. Плол Хердвигова; Цура с мрт- 
вецом иде (с), из исте збирке ; Како je цура 
дозвала свога мртвега драгега (d), из збирке 
Р. Строхала ; Исто Шо само мало друкчије (е), 
из исте збирке. To су све хрватске приповетке, 
из Вараждина и Карловца. Затим долазе наше: 
једна без наслова, коју je Г. Ф. Краус објавио 
и коју бисмо могли назвати Повратак умрлих 
на свет, из Босне (/); Девојка и два мртваца 
■(g), из Срема, забележио Дамјан Прерадовић; 
Кодлака (или : О девојци), такође из Срема, и 
коју je Г. М. Медић објавио (h); Варење мрт- 
вачке главе (i), из Босне (забележио Богдан 
Милановић y „Босанској Вили“). У талијанској 
збирци наших приповедака и песама од Ј. Ћу- 
дине, имаједна приповетка под насловомДгдти/?; 
и та спада овамо (/). Сад опет има једна хр- 
ватска приповетка, из Строхалове збирке, са 
истим насловом као и ранија, Како je цура до- 
звала свога мртвега драгега (k), али мало 
друкчија по неким мотивима. Најзад, још су 
три српске приповетке : Младић a девојка (/), 
из Босне, из немачке збирке босанских припо- 
ведака од Г-ђе Милене Мразовић ; Попов сан, 
мз Србије, из збирке Г. А. Гавриловића (ni),



и, последша, четрнаеста, Мртав човек коња 
jaiue, из старе збирке Милана Станића из Ср- 
бије (п).

Све ce те приповетке своде y ствари на 
једно, и ми ћемо их уједно и изложити, да не 
бисмо четрнаест сличних приповедака једну за 
другом досадно причали.

Неке, додуше, имају нарочити почетак, 
као неки увод y праву приповетку. Тако ce y  
једној прича да je јунак приповетке ванбрачно 
дете које удави своје родитеље, и излаже ce 
цела историја родитеља и њихова брака (7Д 
Или ce приповетка казује y двоје, тј. две су 
јунакиње y место једне (m). Или су (ј) то 
два јунака, управо два вампира (приповетка 
/ уопште je врло различна од осталих).

Али на страну тај почетак, код свију при- 
поведака, ствар ce своди на оно што je y Бир- 
гера, y главном. Момак и девојка су ту, и они 
су верени, или ce бар воле; негде су то муж 
и жена (b, m). Обично момак оде на војску;. 
ређе, оде на пут (g, l, i), или ce његово уда- 
љавање из места не помиње (f). Момак на вој- 
сди или на путу умре, и о њему нема ника- 
ква гласа. Девојка тужи за њим, плаче, или га 
куне. На њене сузе долази јој мртав вереник 
(с, l), или јој дође иначе, као вукодлак на при- 
мер (f, b, m ); сем две приповетке (l, m), мо- 
мак увек долази кући девојчиној. To je све као 
и y Биргера.



Није y Биргера један мотив који je y 
већини наших приповедака. Девојка, наиме, 
жељна да види момка, обраћа ce врачарицн за 
савет како he моћи да ra види ; негде je to non 
кога за савет пита (d, е). Врачарица обично све- 
тује девојци да оде на гробље, и да нађе мр- 
твачку главу или кости (а, g, k) и да je кува. 
Негде je то глава с мало земље (g), или глава 
коњска (п). Каткад, уз то кување, иду друга 
бајаша (h, т) и песме (d, e, L). Услед тих бајања, 
више него услед девојачких суза, јавља ce 
момак девојци y нашим приповеткама.

Момак долази обично о поноћи, на белу 
коњу, на врану коњу, једанпут (с) и на колима 
са четири коња. Или ce девојди чини да je коњ, 
a то je мртвачки сандук (g). Неки пут, момак 
и није на коњу (l). Кад он долази, увек je ме- 
сечина; y једној приповеци (b), баш тада на- 
стаје месечина, a дотле je била тмина. Само y 
две приповетке (k, ј)  не помиње ce о месечини.

Момак позива девојку да пође с њим, и 
она ce обично опире, изненађена тако чудним 
доласком; само једанпут (с) она je .,весела“ 
због тога. Она пође с њим, одмах; један пут 
(l) пође она тек другу ноћ, кад јој ce он по 
други пут јави. Она пред полазак обично по- 
несе своје ствари од куће, често понесе клупче 
конаца, трубу платна, или слично.

Путовање њихово скоро je увек на коњу, 
где девојка узјаше с момком. У једној припо-



веци (d), они јашу „тако јако брзо да више 
јаче нису нити могли“ ; још y једној (k), јахање 
јетакође „брзо“. Путје обичнодо првоггробља, 
ређе до петог (с), или до гробља y момкову 
селу (g). На путу, они не срећу никакву пратњу, 
нити врзино коло, нити икога уопште; само y 
једној приповеци (l), четрдесет Цигана, које су 
срели, прате их.

Разговор за време путовања je као и y Бир- 
repa. Он њу пита, и то неколико пута, да ли ју 
je страх, a она обично одговара да није. Раз- 
говор je често y стиху. Пнтање његово гласи (а) :

Лепо месец свети,
Мртев коња јаше, —
Je ли те кај страх ?

Или (d; слично и е) :
Мисец свити к’о по дану,
Мртви јашу по лагану, —
Je ли тебе, душо, кај страх?

Или (п) :
Сија месец као дан,
Мртав човек коња ја, —- 
Ој, девојко, je ли тебе страх?

Или (i) :
Мјесечина сја, —
Зар те није, душо, страх 
С мртвим телом путовати?

Или, што je најчешће (g, h, f):
Месечина сја 
Мртав коња jâ,1 
Je л ’ те, душо, страх?

1 Каткад погрешно: .Мртав коњ и ја“.



Њен одговор je: „кај би ме било с тобом. 
страх?“, или сличан (а, с, d,' k, т). Каткад je,, 
као и питање, y стиху; на пример (h):

Како би ме било страх
Кад ја с драгим путујем?

Или (g):
Како би ме било страх ?
Код тебе сам жива (Шј. ж и в о г а )  ја.

Ређе нема одговора (i).
Кад су на гробљу, само y једној припо- 

веци (d) говори ce како je с вереника месо от- 
пало, a остало само „кошће“. Она често тад 
види да je он мртвац.

Свршетак није као y Биргера. Нигде де- 
војка не пропадне y гроб, заједно с момком. 
У једној причи (т), момак пусти девојку кући, 
просто. У једној опет, петли запевају, „момак 
одлети на свом коњу“, a девојка ce помоли 
Богу и врати кући (п). У свима другим, она 
утекне кад види шта je чека. Она ce спасе тим 
што њега пусти прво, па, кад ce гроб склопи, 
она утекке сама (b). Или ce спасе тим што му 
да клупче конада или трубу платна, па, док 
он то одвија, она умакне (f, l). Најчешће ce 
скрије y капелу на гробљу, или кућицу поред 
гробља; често ce и за то служи преваром с 
одвијањем платна или конца. У капели je скоро 
увек несахрањен мртвац; некад ce ствар пре- 
дизује, па je мртвац старац (d, е), или девојка 
(h). Каткад je уз мртваца и неко жив : баба



(d, е), мати (k). Момак гони девојку, долази 
до капеле, и тражи девојку од мртваца. Мрт- 
вац обично хоће да je да, али je увек спречен 
да то учини: баба удара мртваца метлом (d), 
мати удара мртву девојку шибом (k), итд. У 
то кукурекну петли, те момак оде a девојка 
остане.

Девојка обично умире те ноћи, или ce тад 
од страха разболи па доцније умре. Понеки 
пут остаје жива и здрава, те оде кући, али јој 
треба више година док дође до куће (a, d). 
Једном ce и удаје после тога (b).

Сем ових приповедака, које су нашли испи- 
тивачи од Волнера до Г. Ћоровића, има још 
четири приповетке које им нису биле познате. 
Ми ћемо их сад, сваку засебно, изложити.

Прва je Мјесечина cja, мртав коња jđ, из 
Босне. Момак и девојка воле ce, „и задало је- 
дно другом ријеч ја мртво ја живо узети се“. 
Он умре од болести ; она тужи годину дана 
јако. Једну ноћ, док je она плакала, y њену собу 
„упаде инсан на бијелу коњу, пуки онај ње- 
зинмомак“. Вели јој : „устај, опремај ce, покупи 
све своје па хајде са мном“. „Куд ћу, вели она, 
с тобом кад си умро?“ „Немај ти бригу осим 
устај ; јеси ли задала ријеч поћи за ме, мртва, 
жива?“ Путовање je на коњу, по месечини, као 
обично. Његова je песма: „Мјесечина сја, итд“ 
као y још неких (g). Њен je одговор: „није ме 
страх“. На гробљу, кад je његов гроб „зјан’о“,



«
и драги јој рекао; „Сјахуј, цуро, вођека je моја 
кућа“, девојка „се осијети шта је“. Сад, по- 
зната превара с додавањем руха и одвијањем 
„два клупка потке“. Код првих петлова, гроб 
ce склопи, и она ce спасе. Приповетка ова има 
и један додатак који друге немају, a који je с 
њом неоргански везан. Кад je девојка сеља- 
нима испричала шта јој ce десило, они пођу с 
поповима на гробље. Ту ce читају молитве, 
отвара ce гроб, кад унутра „мртац лежи кб je 
и укопан, a њезино (девојчино) рухо крај њега.“ 
Крај њега je и једна жива кокош. Један je про- 
боде глоговим коцем, али само једанпут, не два 
пута, како je требало : „нећу, каже, једном ме 
je мати родила.“

Друга je приповетка Варење мртвачке 
главе, опет из Босне. Момак и девојка „во- 
љели се“. Његов одлазак y рат и смрт тамо, 
бабин савет да вари мртвачку главу, — све као 
и другде. Он ce јавља као „блијед делија на 
коњу.“ Његова je песма : „Мјесечина сја, итд“. 
као и y малопређашњој приповеци; њен од- 
говор : „а што ће ме бити страх кад ја стобом 
идем?“ Пред отвореним гробом, он сиђе ипо- 
зове њу; „изгледао je као прави мртвац“. Она 
му „стане бацати комад по комад рува.“ У то 
петао запева. „Сад би свему крај : он оде вје- 
чити санак снивати, a она јадница ce избави."

Трећа je приповетка Грудва земље, из 
Љубовиђе y Србији, врло слична „Варењу мрт-



вачке главе“, поводом које je и записана од 
Димитрија Глигорића, са примедбом : „Љ. Не- 
надовић има од Бнргера песму под насловом : 
Леонора, сличну овој причи“. Разлика je: што 
девојка кува „грудву земље“ место мртвачке 
главе, и што пред гробом додаје момку „клувак“ 
место „руха“ ; сам je Глигорић те разлике за- 
бележио.

Четврта je приповетка Једна страшна, 
ноћ, из збирке Jb. С. Василијевића, из Босне 
такође. Она je пунија и дужа, док су прве три 
кратке. Момак и девојка су „заљубљени“. Он 
оде не y рат, него „у другу државу“. He умре 
тамо на путу, него код куће, при повратку. 
Девојка не зна да ce онвратио, ни да je умро, 
то зна баба, којој ce она обратила за савет. 
Бабин савет je откопати нов гроб, мртвацу осећи 
ножем главу, и кувати je. Момкова песма: „Мје- 
сечина сја, итд“, као и y три пређашње при- 
поветке ; њена одговора нема. Кад девојка, упла- 
шена што јој момак дере хаљине, утекне, он 
je вија дуже но обично: до „изоране њиве“, 
па до шуме, па преко поља, најзад до „сеоске 
ћелије“, капеле. Сцена y капели постоји овде, 
a нема je y прве три приповетке. У капели je 
мртвац; кад момак с поља тражн девојку од 
њега, овај покушава да je да. Кад петли запоју, 
девојка ce ослободи оба мртва. Сутрадан, она 
je сва „бијеле косе као y бабе“ ; на крају. 
оде кући.



Забележене су и две словеначке припо- 
ветке овога диклуса. Једна je Мртви. долази 
по своју драгу (Mrtvi pride ро svojo ljubico) a 
друга Мртвац љубавњик (Mrtvaški ljubec), обе 
штампане y „Љубљанском звону“ 1882. Обе 
имају сцену y капели, али ни једна нема мо- 
тива о бајању и дозивању мртваца. Има и je 
дна словеначка песма истог предмета.

IV. Мопаеан и наше народне приповетке.
Ko не зна ону Вукову приповетку како су 

ce св. Сава и ђаво договорили да „ортачки 
раде баштованлук“, па светац преварио ђавола? 
Посаде најпре лук, па кадлук „у највећој снази 
будек, св. Сава рече ђаволу: „пола je моје a 
пола твоје, па бирај које сам волиш“. Ђаволу 
ce допала лепа и силна пера одлука, па „узме 
оно што je на земљи, a св. Сава оно што je y 
земљи“. Тако светац добије лук, a ђаво увела 
пера. После посаде купус, a ђаво, мислећи да 
ће боље добити ако обратно узме уговор, каже : 
„ја ћу оно што јеуземљи, a ти оно што јена 
земљи“ ; светац пристане. Кад дође јесен, светад 
добије купус, a ђаволу допадне корење. На- 
чине и трећи уговор, те посаде кромпир; ђаво 
ce врати првашњој погодби, те опет буде пре- 
варен. Четврти уговор језа шеницу ; то je нова 
превара ђавола. Код петог уговора где су са- 
дили лозу, па светац добио грожђе a ђаво 
џибру, домисли ce ђаво те стане од џибре пећи
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ракију. Али му св. Сава и ту доскочи, прекр- 
стивши ракију. Ђаво онда утекне, „и више га 
никако нема тамо гдје чује да je поп“.

Ову исту причу, која постоји не само y 
Вука него je забележена на више места y нас, 
испричао je и Мопасан y једној својој припо- 
веци (La légende du Mont Saint - Michel). „ Један 
сељак из доње Нормандије, каже Мопасан, при- 
чао ми je историју велике свађе Сен-Мишела 
и ђавола“; тује, дакле, прича пренесена на ар- 
ханђела Михаила.

Арханђео je, прича ce ту, себи сазидао за 
становање дивну опатију на брегу Сен-Мишел. 
Ђаво je, међутим, становао y једној бедној ко- 
лебици на обали. Али je ђаво имао лепе и бо- 
гате земље око себе, a арханђео ништа него 
песак. Досади то арханђелу, и он ce реши да 
преговара с ђаволом.

Једно јутро — тако гласи приповетка Мопасанова 
— арханђео пође на копно. Ђаво сркаше чорбу на вра- 
тима своје колебе кад опази свеца ; одмах му потрча y 
сусрет, пољуби му скут, уведе га y колебу, и понуди му 
чанак млека.

Пошто je попио, арханђео проговори:
— Дошао сам да ти предложим једну добру погодбу.
Ђаво, безазлен и поверљив, одговори :
— Добро.
— Ево y чем je ствар. Да ми тн уступиш све своје 

земље.
Сатана, узнемирен, хтеде говорити:
— Али...
Светац продужи :



— Чуј најпре. Да ми ти уступиш све земље. Ја ћу их 
-одржавати, обрађивати, орати, сејати, ђубрити ; све ћу ра- 
ј ш т и , једном речју, a дедићемо жетву на пола. Пристајеш ли?

Ђаво, по природи лен, пристаде.
Затражи само као приде неколико дивних барбуна, 

-које рибари хватају около усамљеног брега. Арханђео 
обећа да he му дати те рибе.

Ударише руком о руку, пљунуше y страну, y знзк 
да je погодба свршена, и светац додаде:

— Молим те, ја нећу да ce ти после жалиш на мене. 
-Узми што ти хоћеш од жетве, или оно што je на земљи 
или што je y земљи.

Сатана повика:
— Ја ћу оно што je на земљи.
— Добро, рече сзетац.
И оде.
Шест месеца доцније, на огромном имању ђаволову 

могла ce видети само мрква, репа, лук, зелен, све поврће 
код којег je меснато корење добро и слатко, a лист непо- 
требан и једва за храну стоке.

Сатана не доби ништа, и хтеде покварити уговор, 
пребацујући арханђелу да je лукав.

Али свецу ce допао баштованлук; он понова пође 
ђаволу:

-  Бога ми, нисам ништа зло мислио ; то je тако 
испало само ; ништа ја ту нисам крив. И ево, да ти накна. 
дим штету, ове године узми ти све што je y земљи.

— Пристајем, рече сатана.
Идућег пролећа, цео простор који je био својина злог 

духа, бејаше покривен густим житом, јечмом крупним као 
боб, ланом, дивним уљаним кељом, црвеном детелином, гра- 
шком, купусом, артичоком, свим оним што на сунцу из- 
бија y семе или y плод.

И опет сатана не доби ништа, и озловољи ce сасвим.
Он узе натраг своје земље да их сам окопава, и не 

хтеде више да чује за нове понуде свога суседа.



У Мопасана нема даљих погодаба као y  
Вука. Ђаво, два пут преварен, није био толико 
наиван да и трећи, четврти и пети пут наиђе 
на исту превару. Крај je приче ипак такав да 
арханђео доскочи ђаволу, као и св. Сава, само 
на други начин, који je сад излишно причати. 
Главно je да арханђео, доскочивши ђаволу, 
збаци овога с високе терасе свога замка на 
земљу, те ђаво, повређен, сакат, оде y далеке 
земље, a арханђелу остави сва „своја поља, па- 
дине, косе и ливаде.“

После свега што смо изнели, читалац нас 
може запитати : откуд све ове сличности ? От- 
куд то да ce наше приповетке и песме слажу 
и са Шекспировим трагедијама, и са Волтеро- 
вим романима, и са Биргеровим песмама, и са 
Мопасановим приповеткама, и, ако хоћете, са 
Шамисовим песмама? И откуд да ce понекад 
тако слажу да нам изгледа као да je наш на- 
род знао и за Шекспира, и Волтера, и Бир- 
гера, и Мопасана, и Шамисоа?

Стручњади знају, и није им потребно обја- 
шњавати, да су народне приповетке, бар по 
једној теорији, заједничко благо свих народа, 
и да ce оне из народа y народ преносе или 
преко писаних популарних зборника прича који 
су y стара времена превођени на разне језике,. 
или преко усменог, простог народног казивања, 
при ближем међусобном додиру, нарочито y



време великих историских догађаја (крсташки 
ратови, и др.). Тако je и с делима и прило- 
веткама које смо прешли. По свој прилици био 
je један извор за сваки од наших циклуса. Из 
тих извора, разним путевима, приповетке су 
дошле с једне стране y дела Шекспира, Вол- 
тера, Биргера, Мопасана, и, ако хоћете, Ша- 
мисоа, a из истих извора, с друге стране, до- 
шле су y наше народне приповетке.

Узмимо нпр. мотиве Млетачког трговца. 
Шекспир их je узео, видели смо, из дела II 
Pecorone-, зар није та збирка пријатних тали- 
јанских новела могла бити позната и y нас, 
нпр. на Приморју? Исти предмет налази ce и 
y делу Gesta Romanorum-, из тога je дела наш 
босански фратар Матија Дивковић y XVII веку 
преводио пуно причида : зар није преко њега, 
или уз њега, могла до нас доћи прича о којој 
je реч, и ако он није баш њу превео? Напо- 
слетку, видели смо да ce иста прича налази y 
источњачким и мухамеданским приповеткама: 
које чудо да она дође нама од тих народа, од 
Турака, усменим путем? Она версија коју смо 
нашли y Памучине, и y којој јунак приповетке 
поред афере са Јеврејином има и пуно других 
авантура, могла je доћи из мухамеданско-ин- 
диске, која јој je сасвим слична, a коју смо та- 
кође навели. —• Или узмимо мотиве Цимбелина. 
Видели смо да je Шекспир то узео из Дека- 
мерона и да ce наше приповетке слажу и са



овим извором; a зар ово тако чувено и тако 
популарно дело Бокачово није било познато y  
нас, на нашем Приморју, још y стара времена,. 
и ако није било превођено? Марин Држић слу- 
жио ce њим за своје драме, a сигурно су га и 
многи други Дубровчани читали и често чи- 
тали: зар није тако, из читања, могло прећи y 
народне приповетке? Или je прича о опклади 
дошла просто, усменим путем, из суседних на- 
рода: мађарског, грчког, y којима она, видели 
смо, постоји. — Такав je исти, усмени путмо- 
rao бити и за мотиве Магбета. Мотив о шуми. 
која ce креће, који je Шекспир узео из Хо- 
линшеда, могао нам je доћи из неке нама не- 
познате словенске или српске версије писане 
приче о Соломуну, која би садржавала и тај 
мотив, ако нам није дошао из народне тради- 
ције арапске, y којој га има. — Узмимо даље 
причу о анђелу и пустињаку из Волтерова За- 
дига. Ma одакле да ју je Волтер узео, ми смо 
указали на толико књига и народних припо- 
ведака блиских нама, да нам je лако претпо- 
ставити једну од њих као могућан извор на- 
шој народној приповеди. Она je јеврејског 
порекла и налази ce y јеврејским кшигама; 
могла нам je доћи преко Јевреја, којих je одувек 
било пуно y нас. Она ce налази y Корану, y 
старим патерицима, y грчким писаним књигама, 
y румунским тако исто: све су те књиге, међу- 
тим, биле близу нас, y нашој средини чак, па



зар није из њих могла изићи наша народна 
приповетка? Ја још остављам на страну да ce 
она налази и y народним приповеткама сло- 
венским, и да je и отуд могла к нама доћи. — 
Прича о старцу на извору, која je само наро- 
чити облик приче Волтерове, још je лакша за 
објашњење y овом погледу. Да оставимо то 
што je и она могла доћи преко Јевреја или 
уопште са истока, где je има, него погледајмо 
само на то да je ми имамо y нашој старој 
књижевности, што ниједну од досад прегле- 
даних. Ето, отуда, из старе наше књижевиости 
могла je она потећи. — Мотиви Биргерове 
Леноре, Мопасанове приповетке и Шамисове 
песме дошли су тим писцима из немачке и 
француске народне традицнје; и y нашој на- 
роцној традицији их има, као што има к мно- 
гих других мотива многих других немачких и 
франдуских народних паиповедака.

Ја овим само y главном објашњавам не- 
стручном читаоцу на који ce начин могло де- 
сити да ce извесне теме Шекспирове, Волте- 
рове, Биргерове, Мопасанове, па и Шамисове 
налазе y нашим народним приповеткама ; са- 
бирам донекле и резултате до којих сам дошао. 
He улазим тиме y право испитивање порекла 
ових наших приповедака и веза њихових са 
туђим версијама. To би испитивање захтевало 
врло много времена и труда, још толико ко- 
лико je и y ово досад уложено, да не гово-



рим о другим захтевима, У својој последњој 
и одличној студији, пошто je прибрао све, 
скоро на свима језидима забележене версије 
једнога диклуса ; поредио их, тражио им везу, 
хватао све старије и старије црте y циљу да 
им нађе извор ; и тиме дао један рад по прева- 
сходству пажљив, танан, исцрпан, до снтница 
подробан, до крајности пипав, — Гастон Па- 
рис je на крају студије уздахнуо: „црте ce 
укрштају и потиру; да ce све размрси, потре- 
бан би био рад врло пипав.“ Ја y такав рад 
нисам мислио улазити, најмање кад имам не- 
колико великих циклуса и више ситних мотива 
пред собом; задовољавам ce тим што сам их 
изложио y вези с досадашњим страним и на- 
шим студијама и истраживањима о њима, и 
дао им неколико нових прилога, и нешто об- 
јашњења о вези и постанку.

У осталом, ја сам овога пута хтео само 
да на основу сличности између великих свет- 
ских дела и наше народне традиције, осветлим 
парницу Г. Г. Владана Ђорђевића и Ивана 
Павловића, с којом сам и почео ову расправу.

Одиста, кад сад погледамо на ту парницу, 
каква нам [изгледа? Je ли Г. Ђорђевић имао 
право кад je Г. Павловића оптужио за плагијат?

С р п с к и  К њ и ж е в н и  Г л а с н и к  IX , 1903,
X II, 1904, X X X , 1913, Б о с а н с к а  в и л а  1914.



ПРОУЧАВАЊЕ ДУБРОВАЧКЕ КЊИЖЕВНО- 
СТИ И ЊЕГОВИ НОВИЈИ МЕТОДИ.

У нашој расправи Проукавање српске књи- 
жевноста, његова правци a методи, која je 
пре десет година публикована,1 ми смо, поред 
осталога, изнели који су методи данас y упо- 
треби при проучавању књижевности уопште, 
и колико ce они могу применити на нашу књи- 
жевност. Ми смо тада говорили о делој нашој 
књижевности, старој, средњој и новој, и уз то 
о народној, и доказивали смо да ce на њих 
могу применити критика укуса, критика био- 
графска, метод изучавања средине песникове, 
и критика компаративна. Овога пута хоћемо 
да ce задржимо само на дубровачкој књижев- 
ности, и да ближе објаснимо могућност био- 
графске критике и метода изучавања средине 
y њој, као и да укажемо и на извесне незгодне 
стране тих метода ; наше јаче бављ&ње дубро- 
вачким књижевним студијама y току последњих 
десет година дало je више прецизности нашим 
идејама и више искуства y овом погледу.

1 Из књижевности, Бсоград, 1906; С. К. Гласник 1904.



Може ли ce биографска критика корисно 
употребити при изучавању дубровачке књижев- 
ности? Тамо смо већ донекле рекли да може. 
Показали смо каква je врста архивског мате- 
риала y последње време нађена за биографије 
дубровачких писаца, и објаснили колико тај 
материал може да послужи биографској кри- 
тиди ; на то ce више враћати нећемо. Објаш- 
њења смо дали ослањајући ce на оно што ce 
y туђим књижевностима изводило из сличног 
мзтериала; нисмо, међутим, на самим дубро- 
вачким писцима показивали примену биограф- 
ске критике и вредност њена материала, Ствар 
смо претресали y принципу, по аналогији с 
другим студијама; нисмо на правим, реалним 
објектима наших студија. To сад хоћемо да 
учинимо, на основу познатих испитивања но- 
вог архивског материала од стране Г. К, Јире- 
чека (в. тамо ; његов су рад продужнли Г.Г. Ђ. 
Керблер и Н. Ђивановић), и наших властитих.

Неколико примера разгледаћемо, најпре, 
y том циљу, — биографски материал за неко- 
лико старих дубровачких песника.

За Шишка Менчетића, на пример, ми да- 
нас имамо материал који нам црта јасну, пуну 
фигуру песникову. До сада још није испити- 
ван ближи однос између његове личности и 
песама, те ce према томе још не може рећи 
с коликим ce успехом на његово проучавање



може применити нови метод; вероватноћа на 
успех постоји.

За Марина Држића имамо такође доста и 
лепог материала, a код њега већ можемо од- 
ређеније говорити о примени поменутог ме- 
тода. Познато je да Држић y својој комедији 
Дундо Мароје износи на позорницу једнога 
Немца, y личности Уга Тедеска. Откуда тај 
тип y дубровачкој комедији, y којој су иначе 
само локални или блиски талијански типови 
одртани ? На то питање нисмо могли дати од- 
говора пре открића новог архивског матери- 
ала; сад можемо. Сад знамо да je Држић био 
y Бечу и задржао ce тамо три месеца ; посма- 
тралац како je био, он je тамо посматрао 
Немце и уочио извесне њихове смешне осо- 
бине које су ce згодно дале y комедији пред- 
ставити : ето откуд тип Немца y њега. — Други 
пример. Интересантно je приметити да y Др- 
жићевим комедијама, y којима су насликани 
љубавници, слуге, паразити, комични старци, 
куртизане, девојке, педанти, негроманти, учи- 
тељи, Которани, Лопуђани и многи други ти- 
пови занимања, сталежа, народности — нема 
насликаног ни једног попа; y Наљешковићевим 
комедијама, међутим, има га (VI комедија). 
Зашто? Одговор je прост и који данас знамб: 
Држић je сам био non, a Наљешковић не.

Наљешковић нам такође може послужити 
као пример. Материал који ce о њему налази



y архивима, доста je богат, и нарочито онај 
што ce односи на несрећну за њега 1539 го- 
дину, кад je посрнуо y трговини и био оста- 
вљен од многих пријатеља и рођака, a најпре 
од жене. Има неколико његових посланица 
које ce за тај моменат везују, и које y овој 
архивској грађи налазе широк и богат комен- 
тар. Ја их не могу све овде тумачити, и за- 
довољавам ce указивањем на цигло један де- 
таљ. У једној од поменутих посланица он каже 
да je пише из „тамнога гроба0.1 Смисао овога 
израза био нам je до сада нејасан, сад je јасан: 
„тамни гроб“ je тамница које je он допао кад 
je посрнуо трговином и имањем.

О Сави Бобаљевићу налази ce y архиву 
података тако исто многих и занимљивих као 
и о Шишку Менчетићу; кад ce буду ти по- 
даци објавили и довели y везу с његовим пе- 
смама, вероватно he ce наћи додирних тачака 
међу њима, и то више него код Менчетића. 
За сада хоћу само да укажем на то да ce по- 
моћу тих података може одредити хронологија 
неколиких његових песама, a хронологија je 
важна за разумевање развоја песникова та- 
лента. Хронологија тих песама може ce овако 
одредити. Неке су песме испеване y смрт Ивана 
Градића, Ивана Баптисте Амалтеа, Мартолиде 
Замање и других; са архивским истражива-

1 S t a r i  p is c i , V, 301, посл. №  4.



њима о датуму смрти тих Дубровчана ми смо 
y стању датовати те песме о њима.

Леп пример колико ово архивално истра- 
живање вреди уопште, пружа нам биографија 
Антуна Сасина. Стари дубровачки биографи 
нису о њему оставили ни једног јединог по- 
датка, ни једног јединог слова. Међутим, на 
основу нове архивске грађе, може ce саставити 
прилична биографија о њему, с генеалогијом,. 
датумима, службеном кариером, сценама из 
његова живота, као и много података о ње- 
говој породици, сроднидима, пријатељима ; из- 
весна места његове комедије и неких песама 
дају ce том грађом такође осветлити. Хроно- 
логија његових песама сад нам je, на основу 
те грађе, доста добро утврђена, негде и са- 
свим предизно; то све ло начину који смо rope, 
код Бобаљевића, показали, тј. по песмама које 
су везане за извесна лица, чији живот ми да- 
нас, по архивској грађи, можемо хронолошки 
утврдити. Његова интересантна Малахна ко- 
медија има сад много више везе с њим, као 
с човеком. Радња ове комедије дешава ce y 
Стону, познатом граду дубровачке републике; 
сад, ло новој грађи, знамо да je Сасин дуго 
живео y Стону, као чиновник републике, a 
знамо и да je његов син, који ce y комедији 
помиње, такође живео тамо. И иначе, сад ближе 
познајемо фигуру Сасинову, и налазимо при-



снији однос између њега и његових дела (в. 
нашу расправу о А. Сасину, Глас ХС).

Ивана Гундулића могли бисмо такође овде 
навести, ако не по грађи већ сакупљеној (пу- 
бликованој и непубликованој), a оно по оној 
која ce вероватно може о њему наћи. Нови- 
јим истраживањима нађено je да je познати 
романтични јунак из борбе хришћанске с Тур- 
днма y XVII веку, Самуило Корецки, за чије 
ce име везују неки од најлепших епизода Османа, 
долазио y Дубровник 1618 године. Врло je 
интересантно знати да ли ce Гундулић познао 
с њим (а могао ce познати), a то бисмо данас 
могли знати; ваљало би, наиме, потражити y 
записницима дубровачких вијећа није ли остало 
каква било трага о доласку тако славног госта 
y Дубровник и о познанствима која- je он чи- 
нио међу дубровачком властелом. Ако би ce 
то нашло, наиме да je можда и Гундулић био 
међу тим познаницима, то би свакако допри- 
нело решењу питања о постанку Османа и 
непосредним узроцима који су га изазвали, a 
то je питање једно од најважнијих y целој 
дубровачкој књижевности.

Могли бисмо оваквих примера и више ре- 
ђати, y потврду наше тезе. Они су можда ситни, 
али ипак доказују ствар. Испитивање ове врсте 
још je y почетку, те примери за сада не могу 
-ни бити крупнији, бар не y овако краткој ра- 
справици ове врсте; доцније, кад ce цео ар-



хивски материал објави и проучи y односу 
према делима писаца, или бар кад почну мо- 
нографије те врсте излазити, следоваће пуни 
докази. За тражење тог материала ваља при- 
метити још ово. Г. Јиречек je тражио само 
податке о песницима и њиховој породици, a 
треба трагати и за књижевним познаницима 
њиховим, за свима који су y њиховим делима 
поменути, јер све то даје објашњења књижев- 
ним делима. Г. Јиречек je, затим, тражио само 
по дубровачким архивима, a y архивима Ита- 
лије, нпр. y ватиканском или y архивима ве- 
ликих католичких манастира, јамачно има још 
сличног материала, нарочито за оне писце који 
су били фратри и попови, a њих није мало. 
Кад испитивање и то обухвати, онда ће наша 
теза имати много обилатије потврде.

Дужност нам je учинити и извесна огра- 
ничења реченом, да бисмо представили питање 
y правој боји, и указали и на незгодне стране 
његове; две напомене даћемо тога ради.

Прво, материал који на поменути начин 
добијамо за дубровачке песнике, није онакав 
какав ce данас има о Гетеу, на пример, или 
другим великим светским песницима новога 
доба. Као изворе за биографије ових, ми имамо 
њихове мемоаре, кореспонденцију њихову, успо- 
мене других о њима, чак дневнике y којима je 
записана свака идеја њихова, сваки разговор, 
свака реч, и ти извори представљају одиста



врло богат материал, друкчији од оног архив- 
ског о дубровачким песницима, бољи за при- 
мену биографског метода, У архивском мате- 
риалу за дубровачке песнике немамо тога ; нема 
мемоара, ни кореспонденција, ни дневника. Наш 
материал je оскуднији, нема говора.

Друго, y дубровачкој књижевности нису 
увек дела писана као дела данашњих или >оп- 
ште новијих писаца, y којима су често пред- 
стављене ствари које je сам писац доживео или 
оцртани карактери које je писац лично посма- 
трао, него поред њих има и дела писаних без 
присне везе са животом, независно од њега, 
безлично. Према томе, кад ce за писце таквих 
дела и нађе довољан биографски материал, 
неће ce биографски метод моћи применити с 
довољно успеха.

Али ни ове незгодне стране биографског 
метода при изучавању дубровачке књижевно- 
сти нису од пресудног значаја.

На прву напомену можемо одговорити ово. 
Ако о Гетеу и песницима новога доба има бо- 
гате биографске грађе, нема je за Дантеа, Шек- 
спира, Молиера и друге велике песнике ста- 
ријих времена, па ce ипак y талијанској, ен- 
глеској и француској књижевној историји и 
данас најревносније траже и скупљају и нај- 
мањи детаљи из живота тих песника само да 
би ce згодно употребили за књижевну анализу 
њихових дела, и човек мора~да ce чуди — то



смо већ показали y нашој ранијој, наведеној 
расправи — како ce из тих детаља састављају 
важне студије и вешти коментари. To исто може 
да буде и код дубровачких писаца, и још пре,. 
јер je биографски материал о њима ипак оби- 
латији и бољи него о поменутим светским пе- 
сницима.

Што ce друге напомене тиче, могло би ce 
најпре одговорити да нису сва дубровачка дела 
писана безлично, тј. тако да ce на њих не може 
применити биографски метод. Има много дела 
која имају везе са животом, личвим пишчевим 
или оним око њега ; то су нпр. све комедије, 
па многе лирске песме, итд. A после чак и код 
песника чија je поезија безлична, интересантно 
je забележити контраст између такве његове 
поезије и с друге стране његова личног жи 
вота, пуног, бујног, бурног; тај контраст није 
безначајан ни за њега, ни за књижевност којој 
припада. У осталом, слични случајеви разлике 
између личности песникове и његових дела кон- 
статовани су и y новим туђим књижевностима,. 
па то ипак не смета да ce биографским мето- 
дом и даље ради.

Обе горње напомене, дакле, не одузимају 
важност овом методу за дубровачку књижев- 
ност, и ако je y неколико ограничавају.

Тако стоји с биографским методом. Метод 
нзучавања средине такође je могућан y дубро- 
вачкој књижевности. На основу исте архивске
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грађе о којој смо говорили, можемо имати по- 
датке и о средини y којој су дубровачки пе- 
сници живели. Целу слику дубровачког живота 
имамо y тој грађи ; цео живот, како ce деша- 
вао, бележен je из дана y дан y тој грађи као 
данас y новинама, и ми ra можемо пратити y 
најмањим детаљима и са сваке стране. Јасно 
je да ce с тако богатим материалом може сре- 
дина познати врло интимно, као и да ce на 
основу његову могу објаснити многа дела што 
имају више везе с реалним животом, нпр. ко- 
медије. Пуно сцена дубровачке комедије доби- 
јају пун и јак коментар y том материалу, и оне 
ће нам ce тада представити и јасније, и заним- 
љивије и боље него до сада. Побрајати при- 
мере за то, чини нам ce излишно ; k o  je радио 
сам y архиву на скупљању те грађе, или бар 
k o  ce с том грађом упознао y расправама Г. Ји- 
речека, може их сам врло лако замислити.

Изв1>ст1и о тд . р у с с к .  нз. и  с л о в е с н .

И . А. Н а у к Ђ , X V , 191 0 ; С . К. Г ла - 
с н и к , X X V , 1910.



БРАНКО РАДИЧЕВИЋ И ЊЕГОВА 
„ТУГА И ОПОМЕНА."

Бранко Радичевић има двојаку критику. 
Пре су га хвалили јако; филолошка школа je 
створила и одржавала ту традицију хвале, и 
ова ce држи y многом и данас. Доцније су га 
најпре песници a после и модернији критичари 
узели кудити, и њихово мишљење има такође 
много присталица. Већ што ce ових млађих 
тиче, ових из данашње генерације, држим да 
су они одсудно против њега; њихове искљу- 
чиве симпатије за модерне теме, нове емоције, 
савршенију технику, чине одиста да им наш 
некада славни песник изгледа застарео. Један 
од њих — да не прецизујем, да ce не би знало 
k o  je — рекао ми je једанпут да je Бранко 
само професорска симпатија, и да данас нико 
не би смео написати: „бре Аполо, голаћу убави‘', 
и сличне стихове које je тај „професорски“ 
љубимад написао.

Мени je јасно да они греше, сви који 
Бранка подцењују. И ако хваљен више од 
филолошке него од право књижевне критике,
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Бранко je увек један леп таленат који je ство- 
рио извесна дела што остају. Он није модеран 
y данашњем смислу, али je песник y пуном 
смислу. Дошли су други, па су га често пре- 
текли и y лепоти стиха, и y разноврсности 
емоција, и y финоћи тема, али je ипак он остао, 
леп као што je био; само није више сам, него 
уз цруге. Није ствар y томе допасти ce свакој 
новој генерацији y оном што она највише воли, 
него ce, no особинама које не пролазе, допа 
дати y свакој генерацији онима који разумеју 
шта je поезија y суштини.

Требало би подробно говорити о целом 
делу Радичевића да ce то све јасно покаже; 
ја то остављам за други пут, боже здравља. 
Сад мислим само једној његовој песми да при- 
ступим, и да на анализи њеннх лепота потвр- 
дим понешто од овога што сам рекао. Ta je 
песма — не Ђачки растанак или друга која 
слављена, — него једна непримећена, на коју 
ce мало мисли кад ce о нашем песнику суди, 
и y којој нико, чини ми ce, није видео ничега 
лепог; то je Туга и опомена.

Одиста, Туга и опомена не изгледа да има 
чега Tienor. Необјављена за живота песникова, 
него нађена y посмртним хартијама његовим,. 
недовршена, y одломцима, „у траљама“ како 
би сам Бранко рекао, па тако и штампана, она 
стоји на крају његове књиге песама, и даје, 
већ по самом начину како je објављена, утисак



нечег неодређеног, испрекиданог, неуређеног. 
Ту су некакве неједнаке строфе, над њима су 
цифре које не иду редом; све je фрагментарно, 
и ствар одбија више но што привлачи. Ko ce 
ипак усуди д а т у  песму чита, тај je при чи- 
тању можда још мање привучен. Језик и дик- 
ција песме су каткад врло заиемарени и рђави. 
Има старинских фраза које пре личе Миловану 
Видаковићу него Бранку: „опрости, — каже 
ce на једном месту, — причина јељубвежар". 
Има извесних речи y духу Л. Костића : „тек“ 
(место ,,ток“), „пољубаца слад“, „претискај", 
„дишљај", „гудба“, „жудба“, „лудба“, „милота“. 
Има израза који опомињу на неслободне пре- 
воде с немачког: „зукајући јек“, „нас играјуће”, 
„врела жуборећа". Има фраза неприроцних и 
усиљених: „на мене љупко паде њеног ока лук“, 
или: „о, њеног ока љупка красни сјаји, y око 
када паросте ви моје“. Има каткад потпуно 
рђав језик: „тонеду“, „почињеду". Уз то до- 
лазе и извесне непријатне афектације с јези- 
ком и правописом, од којих Бранко ни иначе 
није бивао слободан: „а њу би пратјо врулни 
звуче мој“. He само језик, дикција, и право- 
пис, него ни версификација није без мана. 
Тече цела песма y јамбу, па одједанпут, при 
крају, искрсне однекуд трохеј, наш народни 
десетерачки трохеј, који тако вулгарно одудара 
од лепог јамба којим je песма почета. Најзад, 
ни сама песма, по суштини, не плени; нејасна



je, не зна ce шта хоће да каже, па има каткад. 
испадања из тона, има прозаичних места. Оди- 
ста, све одбија од те песме, и читаоцу ce она 
представља као нешто што je штампано не с 
тога што вреди, него само из пијетета према 
песнику.

Али, поред свих мана, Туга и опомена има 
својих лепота. Побројане мане долазе много 
отуда што песма није била готова за штампу 
кад je штампана. Да je Бранко доспео да je 
сам приреди за јавност, он би јамачно попра- 
вио језик y њој, заменио лоше изразе бољима, 
угладио доста од онога што сад стрчи као 
очевидна погрешка; ми данас имамо доказа да 
je он то за друге песме радио. Ми ce, због 
тога, на тим манама и грешкама нећемо више 
задржавати. За нас je сад важније гледати на 
лепоте песме. Ми смо, y осталом, y срећној 
прилиди, да имамо пред собом више потребног 
материала него други читаоци ове песме. До- 
бротом Г. Г. А. Хаџића и М. Савића, који су 
нам ставили на послугу и расположење извесне 
власторучне рукописе Бранкове, песме и писма 
из његове недавно нађене посмртнине, ми имамо 
приличан број нештампаних строфа и стихова 
ове песме, као и песникова лична објашњења 
уз њу, и нека писма његова која ce такође 
на њу односе. Све нам то даје бољу и јаснију 
слику о песми, као и о начину њена стварања 
и приликама кад je постала. При анализи ње-



ној, ми ћемо ce свим овим материалом кори- 
стити, као што смо ce већ и напред нешто 
користили; анализу ћемо покушати свестрано, 
y сваком погледу, да јој оценимо лепоте, и да 
je објаснимо што боље можемо.

У тренутку кад je Бранко почео писати 
Тугу и опомену, њему још није било двадесет 
година; он je рођен 15 марта 1824, као што 
je познато. У штампаном издању стоји на крају 
белешка да je песма испевана „13 августа к 
25 дедембра 1844“; то није тачно. Он ју je по- 
чео још јануара 1844, ако не и раније; y Бран- 
кову рукопису стоји после четрдесете строфе 
белешка: „јутро, пре подне, 22 јануара 1844“, 
као знак да je тада све до те строфе било 
испевано. Бранко je наставио песму и даље, 
1844 и 1845 године; на рукопису су даље бе- 
лешке: „23 јануара, вече, ноћ“, „25 јануара, 
подне“, „10 марта 1844, по подне...“, „18 но- 
вембра 1844“, „26 д е ц е м б р а . „8 јануара 
1845...“. У једном нештампаном писму, од 11 
јануара 1845 по свој прилици, он пише оцу: 
„ево нешто из: Туга и опомена", и саопштава 
му неколико строфа те песме, са објашњењима. 
Он je писао своју песму и даље можда. У дру- 
гом нештампаном писму од 27 јула 1847, „по 
римском", Бранко јавља оцу да je y главном 
спремио своју књигу песама, и казује му њен 
садржај, па на крају додаје: „на зиму ћу, ако 
Бог да, епос издати, на пролеће опет књигу



песама, од којих су неке већ готове, као: Ту- 
жна опомена, итд“; то je, наравно, наша песма, 
само с ранијим насловом, Са својом Тугом и 
опоменом, дакле, Бранко je био најзад „готов“ 
y јулу 1847. Како je то испало да ми ту пе- 
ему ни данас немамо y потпуној редакцији, не 
знамо.

Услед чега je Бранко испевао Тугу и опо- 
мену? Je ли каква лектира утидала на њ да je 
испева? Држим да јесте.

Још je Светислав Вуловић приметио један 
малени утицај неког неважног али пријатног 
песника немачког, романтичара Ернеста Шул- 
цеа, на Бранка. У Шулцеовој награђеној роман- 
тичној приповеди устиху, Очаранојружи{ 1817), 
има стих:

Nie halt mein Arm den theuren Leib umschlimgen, 
који ce скоро потпуно поклапа с лепим стихо- 
вима из познате безимене песме Бранкове:

Никад није вито гвоје тело 
Рука моја млада обави/т.

У том истом немачком спеву, облик стиха je 
исти који и y Тузи и опомени (после ћемо га 
рашчланити), и стихови су подељени y строфе, 
које имају по осам стихова, све као y Бранка. 
Због тога je Вуловић и рекао да je ова Шул- 
цеова песма „била пред очима Бранку кад je 
кројио стихове y својој песми (Туга и опомена).“

To je све Вуловић приметио, и то je тачно. 
Бранко je одиста имао на уму Шулдеа кад je



писао Тугу и опомену. Сад, додајмо и ми не- 
што. Најпре Шулце je, y то доба и раније, био 
познат нашим књижевним круговима. Још 1820 
пише Ђ. Магарашевић Вуку о Шулцеовој Це- 
цплији, и види ce да je она била предмет живље 
дискусије између њега и Шафарика, и њега и 
Копитара; Бранкоје, дакле, само y традицији 
кад зна за Шулцеа. После, безимена песма 
Бранкова, коју мало пре поменусмо, била je 
довршена „1844 јануара", како стоји y издању 
које je сам песник приредио; и та песма, да- 
кле, на којој ce познаје траг Шулцеов, из истог 
je времена кад ce зачела Туга и опомена, на 
којој ce познаје исти траг. Бранко je несум- 
њиво читао Очарану ружу почетком 1844, или 
и раније, свакако пре но што he почети Тугу 
a опомену. Шта je природније него да из ње 
узме — ако не тему, која je сасвим различна 
од Бранкове — a оно облик стиха, који je тако 
леп, a којим Бранко дотле никад није писао?

Са стихом дошла je и тема, независно од 
Шулдеа; дошао je и догађај који ce имао опе- 
вати, љубавна историја једна. Je ли ce Бранку 
лично десио тај догађај?

Позитивно, не знамо о том ништа. Ко- 
респоденција Бранкова врло je слабо очувана, 
и по писмима која имамо, не можемо о овом 
ништа разабрати. Они који су Бранка лично 
познавали, оставили су нам о њему само овла- 
шну, укупну слику, без података који његову



песничку интимност осветљују. Било их je који 
су га добро знали, a нису нам ништа о њему 
рекли. Даничића, који je био његов присни 
пријатељ, ми смо пустили да умре, a нико га 
није замолио да стави на хартију своје драго- 
цене успомене о тако сјајном песнику. Тако 
ми данас о овоме важном питашу не можемо 
ништа рећи.

Понешто као да говори против тога да je 
догађај лични песников. У поменутом писму 
од 11 јануара 1845, Бранко, објашњавајући 
песму, назива јунака безлично: „јунак ове пе- 
сме, или несретни љубавник"; али можда je 
то хтео оцу тако да каже. У штампаном по- 
смртном издању, y једној строфи, јунак песме 
прича свој долазак из туђине y отаџбину 
и каже: „код куће нађох лиде материно, 
и оца мила, и љубезне браће“. To ce, међу- 
тим, не слаже с оним што знамо о Бранку и 
његовима. Мати Бранкова je умрла 1833 кад 
je он тек свршио основну школу, дакле пре 
но што je могао бити јунак ове љубавне исто- 
рије; a браће он није ни имао, него само брата- 
Али y рукопису место тих стихова je било: „Ја 
лице драго... и ода мила и дружину"; a то ce 
већ слаже с Бранковом биографијом. У оста- 
лом, сви детаљи песме не морају одговарати 
животу песникову. Нека ce и проживљени до- 
гађаји описују y песми, драми, роману, увек ce 
уметничко дело генерализује, ствар ce пред-



ставља y нешто друкчијој боји, писац ce до- 
некле удаљава од свог личног романа, комби- 
нује га с другим догађајима како му треба, a 
оно своје задржи само као подлогу, као по- 
лазну тачку за ориентадију.

Ја, дакле, ипак држим да je догађај који 
je y Тузи и опомеки опеван, истинит догађај, 
лични песников и лично од њега проживљен. 
Пре свега, цела песма испевана je y песниково 
име, не y име каквог другог лица, каквог на- 
рочитог јунака. После, све што ce y њој ка- 
зује, може ce односити на њега, подударати ce 
с његовим животом. Онакву љубавну историју 
каква ce ту прича, могао je Бранко слободно 
доживети; чак и поменути одлазак јунаков у 
туђину слаже ce с Бранковим одласком тамо. 
Напослетку, и што je најважније, овакви сти- 
хови какви су y овој песми, .не пишу ce без 
искрене емодије и личног романа.

Тај лични роман кад je био и где ? Бранко ce 
ceha њега као давног : „ одавна већ су ошли крути 
мрази“, тако почиње песма; значи ваљ дадаје 
догађај морао дуже времена претходити песми, 
бар својим почетком, Бранко je, тако ce данас 
мисли, y јесен 1843 отишао y Беч на универ- 
ситет; пре тога, од јесени 1841 учио je два по- 
следња разреда гимназије y Темишвару, a пре 
овога учио гимназију y Карловцима. Како ce 
y песми помиње да je он ишао y туђину, како 
ce y њој no више знакова види да ce опевана.



љубавна драма одиграла y домовини, то ce 
та драма зачела y Темишвару, или можда, и 
судећи нарочито по лепоти пејзажа укојемсе 
одиграла, y Карловцима, кад je Бранку било 
седамнаест осамнаест година, a после ce на- 
стављала кад ce он, y својој двадесетој години, 
враћао из Беча кући. С ким ce одиграла та 
драма и која јој je јунакиња, то je остало не- 
познато.

Цела та драма доста je проста, обична. Он 
je своју драгу видео први пут на једном врелу, 
испод једног брега; како je Бранко био тада 
гимназист, он ју je одмах и пољубио. После 
јој je y једно пропетње јутро однео прву љу- 
бичицу, кад je она била y врту и чекала га 
„код липова строма“; то je продужио свако 
даље јутро пре но што je „тек’о “ „на пос’о“, 
на час ваљда. a тако и y вече, кад ce враћао 
с часа. Недељом по подне ишао би y шуму 
с њом, и слушали би заједно тице, плели венце. 
Она би певала познату народну песму о Омеру 
и Мерими a он би je пратио на фрули. На 
крају, долазе жалосни мотиви : растанак, ње- 
гов одлазак y туђину и, доцније, њена смрт.

Али ако je догађај прост и обичан, Бранко 
га je исказао y врло лепом облику стиха, с ле- 
пим и јаким емоцијама, с пуно живописнога и 
сликарскога, с особитом пажњом на компози- 
цију детаља, с поступношћу и природношћу 
причања) a све y тону једне нежне елегије, ка-



кав и треба да буде y песми „туге и опомене“,. 
правкје рећи „туге и успомене“.

Ево да почнемо прегледати песму, редом, 
од самога почетка:

Одавна већ су ошли крути мрази, — 

каже песник, и слика како место зиме настаје 
пролеће. Ту прво што ce допада, то je стих, 
форма његова лепа ; ево :

Малене тице превесели звек 
У лиснатоме што ce гају крије,
Немирна врела жуборећи тек 
По шљунцима шареним што ce вије,
Малене челе зукајући јек
Из цвећа штоно меда сласти пије, —
Све je то лепо, но je лепше било 
Кад моје око није сузе лило.

То je јамб, и то лепа комбинација једзнаестерца 
с десетерцем. Немојмо један тренутак гледати 
на смисао сгрофе, него само на форму стиха: 
како je то пријатна музика ! Како je лепа та рит- 
мичност овог достојанственог мешовитог јамба;. 
како лепу кадендију праве ова два слика, мушки 
и женски, која ce понављају скоро кроз делу 
строфу и одмењују ce правилно и пријатно ; и 
како ce најзад строфа хармонично заврши но- 
вим сликом, пунијим, који јој још више раз- 
новрсности даје! У нас ce мало пише овим сти- 
хом, и y томе ce греши веома Бранко га je 
први увео ; Л. Костић, да додамо и то, једном 
ce похвалио да je он први увео јамб y српску 
поезију: ево, Бранко га je нашао пре њега.



И, задржимо ce још на овој строфи, y њој 
je леп и опис и ocehaj. Лепе су слике (*по 
шљунцима шареним...“), или су пријатне, али 
и ocehaj je леп, чисто je и искрено изражен, 
a сетан :

Све je то лепо, но je лепше било 
Кад моје око није сузе лило.

У даљим строфама има можда још више тога 
ocehaja, те топлоте и нежности. Ево нпр. како 
љубавник говори кад даје први цвет драгој:

О драга душо, узми цветак нежни, —
Он нежан јесте као што си ти.
На врелу где ce диже предел брежни,
Где први пут смо видели ce мн;
Из образа.твојих руменоснежних 
Где први пут ја неба сласти пих;
Где први пут ја ока видех бај, —
Т у  изник’о je, мила моја, знај.

И ако нешто сладуњава и манирисана са из- 
разима ,,цветак“, „бај“ и сличним, — како je 
лепа и пуна та поетска реченица, како ce по- 
лако a снажно развија! Јунакиња говори још 
чистије и с више лепог заноса; поетска рече- 
ница постаје још пунија и развијенија, a са сво- 
јим инверсијама интересантнија :

Код мене кад си, мило злато моје,
Големи онда вас Јшадем свет;
Далеко кад je од мене лице твоје, —
Залуду небо шири звезда слет,
Красоте залуд лисна гора своје,
Ветрића залуд шапће лаки лет,



Узалуд цвета онда цвеће разно:
Кад све je онда, све je хмени празно.

Или, — кадму ce извињава што даровани цвет 
није ставила y воду него га држала и љубила 
па јој увенуо, — она свом љубавнику тако 
исто нежно говори, али још и с грацијом, с ду- 
хом, који Бранка никад није остављао :*

И ако сам евовде штогод крива,
Кривицу моју хаћу да ти платим:
Све пољупце што њему ја даривах,
Ја хоћу теби редом да их вратим...
Још додаћу ти велику множину,
Да само скинем са себе кривину.

Песник ce сад ceha даљих састанака с њом, 
њихових шетњи недељом по подне, под лис- 
натим гајем где сунце не допире; живописни 
су ти пасажи, и интересантне инверсије и пе- 
рифразе :

И кад je дошла недељица света, —
Полутину већ премерио дан, —
Ја с њоме онда на поље ишетах 
Свој лисни гај где шири сунцобран, итд.

Ту je сад идила, мало наивна кад она пева на- 
родну песму „од Омера и Мере“ a он je прати 
фрулом, али скромна и нежна. Настаје вече, 
обоје осећају да „већ песму нашу допевасмо 
крају,“ да je време растати ce да би ce сутра 
понова састало. Пређимо преко тога, и погле- 
дајмо на даље строфе.

Има ту одмах даље један опис врло жи-



вописан. Песник je нашао једно врело, мали 
извор — то као да je место њихових саста- 
нака, — и почиње да ra описује:

Са неголемих ту ce стена слива 
Умилно његов жуборећи пад,
На обала му гдекоји иочива 
Ветриће.ч љуљан нежан цветнћ млад;
Множина липа лепо га покрива 
И доле шиље благодатни хлад.
A водице му стакловидно клизе 
И вијају ce чак доле до низе.

Опис je пријатан, леп, идиличан, алијетојош 
само опис врела. Већ по последња два стиха 
може ce видети да ће опис ићи и даље, да ће 
следити „водицама" које „стакловидно клизе 
и вијају ce чак доле до низе“, ла ће пратити 
њихов ток и сликати већу партију природе :

И даље њсму вода иде туда,
На путу красни налазе ce жбуни,
И прерадосно чекају ra свуда 
И поздрављају многобројнн кљуни,
И даље врело мили којекуда...

Сад je то већ поток; ту je и шума, и тице, не 
више малени извор и цвеће. Неће ce ни на 
том стати. Поступно, слика ћеузимати све веће 
размере:

Са свију страна друга врела лете 
Заједно с њим да стигну реке шнр;
Кристална с’ вода једна с другом плете,
И чини један повелики вир;
Дубоке реке на сусрет им гле’те,



Одонуд умилни гледи мир,
И своје чисто њима шири недро,
Па целива њихово лице ведро.

Сад су ту врела, воде, реке, пејзаж врло широк. 
Одједанпут, он he постати потпун. Једним по- 
тезом оцртаће ce цео хоризонат:

A преко реке подижу ce rope,
A преко гора, гледај какав шар :
Вечерно када сунце простре море, итд.

Ето шта je начинио Бранко y две три строфег 
почео са сликањем једног маленог идиличног 
врела, па изашао на горостасну слику целога 
краја ! Додајмо још, да бисмо цео овај опис 
потпуно истакли, да га Браико и даље допу- 
њује. Пошто je оцртао цео хоризонат, он ce
— тако свршава мало пре иаведена строфа,.
— враћа на непосредну близину своју:

Последњи зрак већ дана, ено, тоне,
A траве витке сјајне сузе роне.

И одмах, не губећи даха, не прекидајући за- 
почети полет, хвата ce за последњи стих строфе,. 
узима га да почне њим другу строфу, што 
чини врло пријатан ефекат:

A траве витке сјајне сузе роне,
Свечана лежи свуда тад тишина,
Славуја само слаткипоји звоне 
Из зелених, лиснатих дупљина,
У море сласти теби срце тоне, итд.

Тиме, том личном импресијом, описом душев- 
нога расположења y оваквом пејзажу, завр- 
шава ce овај ретко лепи опис Бранков.



Песма тече даље, и љубавна историја y 
њој. Само, y историји наступа мали обрт. Још 
раније, било je стихова који су предсказивали 
тај обрт. To су била цигло два стиха, проста 
али врло крепка и одсечна:

Ал’, наједанпут, бурни ветар пуну,
И све ми руже мало не одуну.

Шта je било то, не знамо; песма, и ако je ми 
имамо пунију, баш на том месту јаче je оште- 
ћена, баш ту недостају строфе које би обја- 
сниле ствар. Јасно je само да ce двоје заљу- 
бљених више не састају. Времена je доста 
прошло од како састанка није било, наступила 
je јесен, и песник ce већ на то стање навикао 
да буде без драге: „и једва ми je драге било 
жао", каже он, сасвим природно и слободно.

Али једно вече он пође „ка месту давна 
остављена врела", не знајући ни сам зашто:

Менека тамо не знам шта je вукло,
A срце моје необично je тукло,

каже он. И сад Бранко још једном даје опис 
оног истог врела који смо мало пре видели. 
Само je сад тај опис y сасвим другој боји из- 
веден. Како je оно био раскошан пејзаж, пун, 
бујан, с „нежним, младим цветићима0, с липама 
које шаљу „благодатни хлад“ да нигда сунца 
под њима, с пуно воде, врела, потока, река, 
које ce све преливају, с „многобројним кљу- 
нима“ тида, — a сад, ништа од свега тога:



На врела дођох тако ја водице.
Залуду тражи моје око цвеће:
Претужно стајаху му обалице 
K’o да ce никад више дићи неће ;
Ни једне гласне не беше ту тице,
Кроз грање сунце слободно улеће, итд.

Све je контрастовано, цео je опис изведен с 
обзиром на онај први, и сваки je елеменат 
првога овде понова y другој боји описан. Нема 
цвећа, „претужне“ су обале, нигде тице, a 
сунце одиста „слободно улеће“ кроз гране на 
којима нема ни једног листа више. Ту ce Бранко 
показао пажљив y контрастовању, y компози- 
цији детаља.

И сад, под утиском таквог пејзажа, те 
голотиње и таме, песник одједанпут осети са- 
моћу, страх — „големи, језни мене прође страх“, 
каже он, — и y истом тренутку пролети му 
кроз главу мисао : „ко зна међ живим да ли 
она ходи?“; баш y том тренутку, међутим, она 
je умирала, a он то није знао. Све je то пси- 
холошки тачно, и то што je баш тада осетио 
изненадни страх, и што je инстинктивно тим 
наслутио њену смрт баш кад ce ова збила.

Тренутна je била та слутња, и без даљих 
последица на њему. Он je отишао на страну, 
»У туђу земљу“, и тамо пробавио „неко време“. 
Доцније, он je „видео свршетак“ свог посла, 
и пошао натраг y домовину. Тамо he тек до- 
знати њену смрт, и ево како Бранко то опи- 
сује. Најпре причање иде полако, природно,

7*



поступно, са свима карактеристичним детаљима.. 
Пошао je на пут; већ je близу свога места: 
„већ кућа знаних угледах почетак“, каже. 
„Звезда дана“ бледи, осваја јутро, и он приспе 
кући. Код куће нађе све живе и здраве ; хтео 
би да кзађе, да оде до ње, али чека ноћ :

О ноћи. . тавнило
На земљу красно доћи твоје кад ће?

Најзад, долази ноћ. Причање сад одједанпут 
ce убрзава, постаје нервозно; са само три стиха, 
која иза наведених долазе, казује ce све:

Тавнина дође, одох драге кући,

то je први стих. A одмах иза њега, као при- 
према за контраст свему што je досада било 
лепо, као прво бележење несреће која ће на- 
ступити, као инверсија логичног реда мисли, 
као усклик, долази стих:

И срце моје хтело ми je пући.

Па најзад и одједанпут, последњи стих, онај 
који бележи жалосну реалност, одсечан, прост, 
али ванредан и који више вреди но цела строфа 
за њим, и који je сам за себе цела песма:

Ње више нема, то je био звук.

Песма ce наставља, и прилази крају. Али 
сад je нешто нејасна и магловита, a није ни 
лепа даље. У брзо јој ce и облик стиха мења, 
на rope као што смо напред рекли. Има не- 
какав сан љубавников, y лову, и визија драге 
y сну, али као да драга посгаје од руже, тако



некако. To би била, ако je тако, још једна 
сличност с Очараном ружом, y којој Клотилда, 
претворена y ружу, понова од руже постаје 
девојком (III, 88-9). После тог сна, настаје ра- 
дост y љубавника, и тиме je песма завршена; 
али није јасно ни да ли je то прави крај песме. 
Можда би ово био само први одељак њен, 
иза којега би дошао други и трећи, као што 
je y Шулцеа; с тим би ce слагало и то што 
песма Бранкова има шездесет строфа, по осам 
стихова свака, баш као и први одељак y Шулцеа.

Ето тако иде Туга a опомена. Она je лепа, 
без сумње ; надамо ce да смо то показали.

A — одвојмо ce сад од ње, па погледајмо 
песника, — какав изгледа сад Бранко? Друк- 
чији но што ra обично замишљамо? Свакако. 
Наравно, то није песник онога стиха: „бре 
Аполо, голаћу убави“ — и тај бисмо стих 
могли бранити, да имамо времена — али није 
ни онај обични Бранко којег познајемо, иа- 
родњак, Вуковац, оснивач народног правца, 
подражавалац народне поезије и творац пое- 
зије y њену духу. Овде je он западњак, човек 
■од литературе, артист, са више књижевном 
физиономијом, y сасвим новим водама, с умет- 
■ношћу која нема никакве везе с народним 
правцем. Овде je он фин, нежан, отмен, и све 
je ново y овој песми и друкчије но y његовим 
другим песмама, све, почевши од карактера 
праве љубавне песме који je врло редак y



његовој поезији па до метра и стиха. Бранко 
није тако прост како ce обично схвата. Његов 
таленат je разноврстан, и има вишелепихстрана, 
које нису све примећене.

Ми грешимо кад узимамо да je Бранко 
само песник народног правца, y смислу како 
ce обично узима. Кад je Вук увео y обичај 
народне песме, Бранко није пошао за њим као 
песник без књижевне културе и који би био 
једино способан да подражава народној песми. 
Бранко je имао велику књижевну културу, лепу 
поетску лектиру за собом, пуније познавање 
западних песника, и кад je предузео да створи на- 
родни правац, то није зато што није умео друк- 
чије, него зато што друкчије није хтео. To je 
била ствар његових принципа, не његових спо- 
собности. Туга и опомена обилато сведочи о 
његовој књижевној култури; друга би ce све- 
дочанства о томе такође могла навести. Чак, 
кад je Бранко y овом ненародном правцу могао 
показати тако лепог успеха као што ce види 
y Тузи U опомени, настаје питање да није 
Бранку баш шкодио народни правац којега ce 
доцније уз Вука латио. Туга и опомена je иа 
раног периода Бранкова, из времена кад тек 
што ce познао с Вуком, пре но што je коначно 
подлегао Вукову утицају. Да није било Вука> 
ко зна кзкво би било певање Бранково?

Да не и боље?
Х р в а т е к о -с р п с к м  А л м а н а х  з а  

г о д . 1911, Б е о г р а д ,  1911.



I.
Југословенски дани од прошле године1 до- 

нели су веће интересовање за живот и књи- 
жевност Бугара, Хрвата и Словенада. Донели 
су још, једној специалној класи нашој, и једну 
нову дужност. Нама литерарним критичарима, 
на пример, донели су дужносг (кад већ и дру- 
гих разлога не би за то било) да живље пра- 
тимо књижевне појаве југословенске и да да- 
јемо публици обавештења о њима. Једна je 
таква појава била скоро, и од већега значаја, 
која нас на ту нашу нову дужност опомиње; 
то je прослава, велика и лепа, највећа и нај- 
лепша y Словенаца, прва национална прослава 
њихова y великом стилу, која je чињена y част 
највећег песника њихова, Фрање Прешерна.

Фрања Прешерн, или како га Словенци 
називају Др. Франце Прешерн, родио ce 3 де- 
цембра 1800 y Врби. To вам je једно село, 
мало, y једном алписком крају Крањске, на 
Горенском, на лепој висоравни, под високим

1 Писано 1905 године.



Столом. Биографи Прешернови савесно су из- 
рачунали да то село броји „двадесет и једну 
кућу“, a ја сам, чинећи књижевни хаџилук 
прослављеном песнику, видео y селу једну стару 
цркву, цркву св, Марка, један леп, влажан и 
низак друм поред којега су куће с баштама и 
дрветима, и међу овима једну кућу, малу, се- 
љачку, с високим кровом од шиндре, с малим 
и скоро четвртастим прозорима какви су обично 
y Крањској, са каменим степеницама при улазу, 
ниским вратима, мрачним собама и широким, 
зеленим двориштем. To je кућа — чију сте 
елику могли видети и y скорашњим популар- 
ним књижицама, и y илустрованим листовима, 
и на дописним картама словеначким — y којој 
ce Прешерн родио; табла je једна на њој да 
вам то каже, a и једна велика књига за то 
унутра, пуна потписа, записа, рефлексија и пе- 
сама забележених y част песнику, који каткад 
личе на Перишонове записе y гостинској књизи 
на Монблану.

Отац Прешернов био je имућнији сељак 
с пуно деце. Седмогодишњег Фрању послао je 
свом старом рођаку Јосифу Прешерну, сеоском 
свештенику на Доленском, и овај je дао дечка 
y основну школу, y оближње село Рибницу, a 
заткм y Љубљану. 1813 je Прешерн ушао y 
гимназију љубљанску, коју je завршио лепо и 
правилно 1821, По свршетку гимназије отишао



je y Беч, учио права тамо, свршио их 1826, 
положио докторат 1828.

Ту y Бечу, као и раније y Љубљани, Пре- 
шерн je учинио познанства и везао пријатељ- 
ства која су после имала утицаја на цео његов 
живот и специално на књижевну кариеру ње- 
гову. У Љубљани ce познао с Матијом Чопом 
и Андријом Смолетом, који су обојица били 
после књижевници, будили књижевну свест y 
Словенаца, и умрли рано, пре Прешерна; по- 
знате су песме Прешернове којим их je оплакао. 
У Бечу ce упознао с Анастасијем Грином, по- 
знатимнемачкнм песником, Крањцем по рођењу; 
затим, с Ладиславом Челаковским, чешким пе- 
сником; напослетку, с Копитарем, с којим ce 
после завадио. Биографи Прешернови казују 
да je Прешерн ту постао слободоуман и сло- 
венофил. To je и природно, y осталом: млад 
je био, a идеје о слободи и словенској уза- 
јамности кружиле су тад око њега.

Године 1824 вратио ce Прешерн y Љуб- 
љану, где je маја меседа постављен за „беспла- 
тежног практиканта11 y једном државном за- 
воду. Ја гледам да замислим какав je он био 
тад y Љубљани, како ce ocehao. Замишљам 
Љубљану не данашњу него каква je могла бити 
y томе времену. To би била врло мала варо- 
шида, по типу немачких провинциалних вароши, 
која би ce свила око једног два моста на Љуб- 
л>анчиди, пуна цркава, пуна попова и фратара.



У њој би свет био без књижевне културе, 
без јаке националне свести, с полунемачким 
карактером, с предрасудама и навикама про- 
винциалним, с домаћим ситничарством, и сав под 
влашћу и утицајем једног строго католичког и 
клерикалног режима. Како ce Прешерн осећао 
y тој вароши и y том свету? У једној Ашкер- 
чевој песми која, истина, нешто позније време 
Прешернова живота описује, али која je толико 
општа да слика цео контраст између нашег 
песника и његове средине; y једној Ашкерче- 
вој песми, дакле, оцртане су мисли и осећања 
тадашње публике према Прешерну као и мисли 
и осећања овога према њој, и мени ce то 
цртање публике чини тачно, само ми ce сам 
Прешерн представља y тој песми сувише теа- 
трално и декламаторски. Ја га замишљам скром- 
нијег, више повученог. Он je y једном свету 
који му je туђ ; он ce повлачи испред њега, 
ствара себи засебно друштво, друштво Чопа, 
Смолета, Кастелца и других, њему сличних и 
по интелигенцији и по социалном положају, и 
с њима проводи време разговарајући о пред- 
мету који je и њему и њима био драг, о новој 
књижевности коју ће они ускоро засновати 
међу Словендима. Они одиста заснивају ту 
књижевност, врло брзо, већ 1830, са првом 
свеском Крањске Пчеле, годишњег алманаха 
за књижевност, y којем je Прешерн публиковао 
своје y главном прве песме.



Прешерн није дуго остао y државној служ- 
би ; хтео je да буде слободан, и пошао je y 
Целовад, y Корушку, да ce спреми sa адво- 
ката. Свршивши убрзо тамо адвокатски испит, 
он ce опет врати y Љубљану, и 1832 ступи 
као адвокатски писар y канцеларију Др. Хро- 
бата, y којој остаде дуго, све до 1846, и где 
доживе две љубави које су имале утицаја на 
цео његов живот и књижевни рад.

Прва je љубав према Јулији Примчевој, 
којој je y част спевао свој Сонетни ввнац. Као 
Петрарка, који je први пут видео своју Лауру 
y цркви и забележио датум тога виђења y 
једном сонету, тако je и Прешерн, који je Пе- 
трарку доста читао, видео Јулију први пут y 
једној дркви, на велику суботу 1833, као што 
je и он забележио y једном свом сонету. Ју- 
лија je била „најбогатија девојка y Љубљани“, 
кћи једног трговца, врло млада, y седамнаестој 
години, плаве косе, плавих очију, нежна, али 
не особито лепа. Прешерну je било тада три- 
десет и три године, имао je „најлепше чело 
које ce икад видело", густу, дугу, „поетску" 
косу, лице обријано; био налик, судећи по 
сликама и споменику, мало на Бетовена, мало 
на Шилера ; имао одиста нешто од класичне фи- 
зиономије песника XVIII века; имао лице благо, 
мудро, мирно, отмено. Такав je и на оној скици 
која представља можда најтачније његов лик; 
на оном простом и овлашном цртежу који je, 
како изгледа, радио његов пријатељ Матија



Лангус, сликар (и њему je Прешерн посветио 
један сонет), и који ce сад налази y једном 
албуму заједно с другим цртежима истог сли- 
кара, y богатом приватном музеју К. Штрала 
y Шкофјој Лоци y Крањској. Прешерн није 
могао да задобије Јулијину љубав. Он je био 
сиромах адвокатски пнсар, a она милионарка; 
још, она je била немачки васпитана, није ни 
читала словеначке књиге, и песме које јој je 
он дискретно посветио нису je нимало инте- 
ресовале, као ни песник сам који их je ство- 
рио. Тако Прешерн, ни пре ни после песама, 
није с њом никад говорио. Ta je љубав Пре- 
шернова, дакле, била чисто платонска, једна 
од највише платонских, онаква као и y ње- 
гова узора Петрарке.

Друга љубав Прешернова, она према Ани 
Јеловшековој, била je сасвим друкчија. Ана je 
била врста служавке, врло млада дошла y 
службу код Др. Хробата, 1836; с њом ce Пре- 
шерн ускоро упознао, није јој посветио ни 
једну песму, али je с њом имао деце — кћер 
Ернестину нпр. која je после писала своје ин- 
тересантне Успомене. на Прешерна — и живео 
с њом y „дивљој љубави", све до своје смрти. 
Чудновата je cmap да Прешерн, који je био 
уредан, тачан, пристојан y сваком погледу, 
падне y такве односе с једном женом коју je 
после дуго носио и осећао на свом врату, и 
која „није била кадра да га разуме“, као што



ce то обично каже. Одиста, ма колико да ју 
je волео, она му je била сметња са својим по- 
себним интересима милоснице која жели и мало 
брака поред љубави, са својим неразумевањем 
његове важности и талента; то ce види по 
многим епизодама његова живота које верно 
прича његова мало час поменута кћи Ерне- 
стина, која би, y осталом, као више волела да 
таквих епизода није било.

1846 постао je једва Прешерн адвокат y 
Крању. Ту, y тој негдашњој престоници Кран,- 
ске, данас малој варошици, много машој од 
Љубљаие, која лежи на једном брегу до бистре 
и узане Саве и врло лепо изгледа са својим 
многим старим црквама и широком старинском 
пијацом, Прешерн није y главном живео ништа 
лепше него y Љубљани. С почетка му je посао 
доста добро ишао; и он je могао плаћати старе 
дугове и ући y трошкове ради издавања сво- 
јих скупљених Песама (1847), али je убрзо 
наступила оскудица, и он je, како прича по- 
менута Ернестина Јеловшекова, могао давати 
њеној матери само по пет форината помоћи y 
дужим роковима. Он ce и вешао једанпут, због 
таквих ствари, y једној гостиоиици.

Напослетку je дошла и смрт, од болести, 
од бедног живота. Умро je 8 фебруара 1849 y 
Крању, y једној кући иа пијаци, двокатној, 
тамно обојеној, која и данас стоји. Сахрањен 
je на крањском гробљу ; поштоваоци су му



дигли леп споменик, висок, с крстом rope, за- 
садили четири чемпреса око њега, и полажу 
и данас цвеће пред њим. Август Шеноа je опи- 
сао један пример тога поштовања и насликао 
неколико момената из Прешернова живота y 
својој нежној, али и нешто афектованој но- 
вели Карамфил са пјесникова гроба.

II.
Прешерн — да просто кажем, и одмах 

обележим општи утисак који je његова пое- 
зија на мене учинила — није Његош, није 
дубок философски песник, него песник сасвим 
друге врсте; y најбољим својим тренуцима, 
он je фини песник, артист у врло великом 
степену.

Рекох: y најбољим тренуцима; то зато 
што он није увек изредан артист достојан див- 
љења, него каткад еамо добар песник достојан 
поштовања, топал, искрен, с правим и при- 
родним осећајима. Такав je y песми Струнама, 
једној од првих песама својих, која je, y оста- 
лом, и y нас позната, и певана још („Зујте, 
струне милогласне...") ; или y оној Под окном, 
која ce такође y нас певала („Луна сије...“) и 
која je једна простија серенада y народном 
тону; или y Морнару, песми нежној и сетној; 
или y Песнику, са лепим, стојичким завршет- 
ком; или y Ђаку, где je, као и често иначе y 
Прешерна, тон народни, скоро „народски“;



или y Турјашкој Розамунди, где je једна тема 
витешких времена опевана y широким, епским 
потезима, y ефектном али конвенционалном 
стилу баладе, y ритму свечаном и достојан- 
ственом ; или y Рибару, где има неживописних 
описа и јаких осећања ; y песмама У спомен 
Матаје Чопа, или Глоса ; итд.

Такав je, или y главном такав, негде бољи 
негде гори, и y својој сатиричној и чисто епској 
поезији. Словенди воле и сатиричну жицу Пре- 
шернову; мене она није никад освајала, нити 
сам уживао y његовим Записима (сличан je и 
онај сонет о „каши") y којима владају игра 
речи и доста елементарна духовитост, не увек 
y елегантном стилу.

Што ce тиче епа, Прешерн има y њему 
оне исте особине које смо видели y његовим 
баладама. Један je en, y осталом, само и напи- 
сао, и то кратак, Крштење на Саваци. To je 
историја једног словеначког Полиевкта, али 
Полиевкта који не обраћа своју жену y хри- 
шћанство, него који буде обраћен од ње, од- 
носно од своје веренице. Чртомир je тај По 
лиевкт. Он je млад, јуначан, незнабожац, Кра- 
њац. Он војује против Корушанкна Ваљхуна, 
који хоће да уведе хришћанство y словеначке 
земље, и војевање je то страшно, до истраге. 
Чртомир je на бохињском језеру, повећем, ши- 
роком језеру, и данас доста дивљем и пустом, 
као убаченом y високе, голе, камените rope ; ка-



рактер јунака одговара строгом и горском пеј- 
зажу y коме je. Његова драга, Богомила, млада, 
тек шеснаестогодишња девојка, налази ce y  
блиском, али сасвим друкчијем крају, који њој 
доликује боље. Она je на бледском језеру, на 
језеру лепом, маленом, питомом, рибљем, с 
малим зеленим бреговима који ra окружују, 
с једним купастим, идиличним острвцем по 
средини јужног дела његова, с пуно свежине, 
пријатности и симпатичности, које чине, по 
прослављеном и лепом изразу самога Прешерна, 
тај крај најлепшим y Крањској. Ту, на том 
острвцу, на којем je данас, усред зеленила и 
на врх дугих степеница с обе стране, једна 
старинска црква, посвећена Богородици; према 
којем, често a нарочито на празнике богоро- 
дичне, плове широки чамци, с једвим весла- 
чем који стоји на крају, и пуно сељанака, жена 
и девојака y неугледном оделу, које су пошле 
на поклоњење Богородици чудотворци, и које 
све, посред јеке брзих црквених звона, певају 
y дугим тоновима, y два гласа, црквене хнмне 
или обичне лепе народне песме словеначке; — ту 
je некада, y доба Чртомира била не једна хри- 
шћанска светиња као сад, него светиња незна- 
божачка, светиште богиње Живе. Богомила je 
била њена свештеница. Била je свештеница 
њена, али за мало, и одједном прешла y хри- 
шћанство, и одлучила ce целог века девозати. 
Она то каже Чртомиру, на Савиди, на извору



наше Саве. У том чудном крају, y једној уској 
сутесци две високе врлети што ce под врло 
косим углом секу и сасвим затварају хори- 
зонат и одозго и са стране, y којој са једне 
огромне висине шикља из камена млаз Саве, 
широк као водопад, пенаст, шумзн, заглушујући, 
— нашли су ce Чртомир незнабожац и хриш- 
ћанка Богомила. Он je изненађен, збуњен про- 
меном своје веренице, али, после првих речи 
њених и савета једног хришћанског свештеника 
којега je она довела, преобрази ce и он, прими 
хришћанску веру, и свештеник ra покрсти баш 
на извору Савице. To вам je садржииа Кр- 
штења на Савици. Што ce оцене тиче, она je, 
и ако ми данас не волимо много епове, по- 
вољна. Имате y овом епу пластичних описа 
(моменат кад Чртомир чека Богомилу ка Са- 
вици), природан ток причања (мени изгледа са- 
свим природна конверсија Чртомирова, коју су 
неки критичари сматрали као невероватну), мо- 
менте драмске јачине и интереса, јако a су- 
марно сликање карактера, романтичну поетику 
са свима њеним битним цртама.

Am  je Прешерн много бољи y неколи- 
ким својим песмама на које ћемо сад ripihn. 
Он je, на пример, изврстан y песми Невенкана 
мати, која je тако проста, по ритму и метру 
скоро наивна, a тако јака, чиста, непосредна 
(Прешерн je нашао ту тему y својој најближој 
околини; сетите ce Ане Јеловшекове). Он je,
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даље, фин и врло дискретан y тако исто про- 
стим песмама Јеврејско девојче и Женска вер- 
ност, или y оном нежном диалогу Дувна a ка- 
наршка. Он je нежан и јак y првој и послед- 
њој строфи Опроштаја od младости и y целој 
песми У спомен Андрије Смолета, тој тужаљци 
за изгубљеним пријатељем, за „пријатељем нај- 
вернијим“ како га je он сматрао, коју само 
кваре нешто вински мотиви и доста сумаран 
песимизам. Тај песимизам, само више осећен, 
потпуно природан, имамо и y неким сонетима, 
нарочито y оном врло лепом 0  Врбо, срећна..., 
y којем je тако чисто, глатко и y малим жи- 
вописним сликама, које су иначе доста ретке 
y њега, сложио скоро цео свој живот, своје 
несрећно осећање y средини y којој je осуђен 
да живи, и жаљење за промашеним идиличним 
животом y своме родном месту, поред црквице 
св. Марка.

Најбољи je, држим, y Сонетном венцу, пре- 
гледом којега ћемо и завршити наш чланак. 
Ту je највише био аотист; ту je, с друге стране, 
са стране технике био виртуоз. Прешерн je од- 
некуд — југословенске модерне књижевности 
имају каткад чудан развој — био петраркиста 
(рекли смо раније да je Петрарку читао), во- 
лео прециозно, неговао вештачку технику, за- 
љубио ce специално y форму сонета, правог, 
тешког, Петраркиног сонета. Једнога дана пало 
му je на памет да учини нешто теже и више



вештачко и од тог сонета. Као што je Бранко, 
y Тузи и опомени, почињао каткад једну строфу 
завршним стихом пређашње строфе — то смо 
y ранијем чланку видели — тако je и Пре- 
шерн, не знајући за Бранка наравно, хтео да 
на исти начин веже један за други неколико 
сонета. Начинио je тако четрнаест сонета од 
којих сваки почиње последњим стихом рани- 
јега ; сви ти поновљени стихови, међутим, чине 
један врло леп сонет (magistrale) ; почетна слова 
стихова y том сонету чине још акростих с име- 
ном Јулије Примчеве. To je виртуозност, ра- 
зуме ce, али, што je y осталом још већа „вир- 
туозност,“ ти сонети представљају врло нежну 
лирику, најлепшу коју je Прешерн дао. Они, 
истина, имају каткад (в. девети сонет) нечега 
тежег, преплетенијег, увијенијег, сувише изра- 
ђену и вештачку симетрију и паралелизам, суп- 
тилне метафоре и китњасте украсе, остатак 
врло афектоване поетике Петраркине, али y ве- 
ћини изражавају чист и rć> ocehaj, нежни, ди- 
скретни, грациозни осећај несрећно заљубље- 
нога песника. Није ни могло бити друкчије кад 
je Прешерн опеваоутом СонеШном венцу своје 
најдраже ocehaje: љубав према Јулији Прим- 
чевој и љубав према словеначкој поезији; пре- 
лаз из једног y други од ових ocehaja врло je 
природан кад ce узме на ум, што смо раније 
рекли y осталом, да je Јулија била индифе-
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рентна према словеначкој поезији исто толико 
колико и према песнику лично.

Леп je такође и нежан онај сонет Huje знао 
молитве..., који такође донекле припада Со- 
кетном венцу, бар као врста епилога, са сво- 
јим врло симпатичним реминисценцијама из ста- 
рих побожних легенада.

Српскп Књижевнп Гласнлк XV. 1905.
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МАТИЈА БАН И ЊЕГОВ КЊИЖЕВНИ РАД 
У ДУБРОВНИКУ (1849—1852).

I.
He, то није млад таленат, леп геније који 

je, пошав добрим путем, тек узео стварати лепа 
и јака дела, па га наједаред нагла смрт пре- 
секла баш y времену кад ce за њега најлепше 
•наде везују. Човек о којем смо, поводом ње- 
гове смрти,1 намерни мирно и без суза гово- 
рити, једанје стари, ислужени, скоро заборав- 
љени књижевник, који je некад имао већег уче- 
шћа y нашем књижевном животу и активно 
развијао своје осредње књижевничке способно- 
сти, па ce поодавна повукао y мир и тишину, 
оставио књижевне послове, и мирно трајао своје 
старе дане чекајући смрт. Чекао je дуго на њу, 
држећи ce својом дубоком дубровачком старо- 
шћу y овим нашим пределима брзог и наглог 
тиорталитета. Још пре десет година могли смо 
ra виђати да узима учешћа y јавном животу, y С. 
К. Академији ка пример, на њеним свечаним го-

!) Писано 1903 године.



дишњим скуповима. Доцније, могли смо ra сре- 
сти каткад само по улицама, кад ce шета, 
на благом сунцу. У последње време дао ce ви- 
дети скоро само ван вароши, на свом имању 
на Бзнову брду, с којега je преко неживопи- 
сне Чукарице могао гледати на Саву и зелене 
аде, као што je из Петрова села, свог родног 
места, некада гледао преко лепе и грациозне 
Мокошице на море и преко пута на Сустје- 
пан, Батаковину и друга села елегантне ријеч- 
ке обале. Ту на том брду могао га je човек 
видети лети, недељом по подне обично, како 
излази из своје жуте куће која опомиње на 
исто тако обојену и иначе сличну вилу коју 
je ЂорђеХиђа, један стари дубровачки песник, 
имао y Ријеци дубровачкој ; па силази y оближ- 
њи фриволни Михаиловац, y двориште једне 
забачене кафаниде, ограђено простим летвама, 
где ce на дрвеним клупама седи, и y гушћем 
хладу може уживати лепушкаст изглед питоме 
београдске околине. Ту je Бан изгледао жив 
контраст овој околини. Он стар, обневидео, 
савијен и сломљен годинама, чита кроз нао- 
чаре по који мали листић београдски, a поред 
њега младеж, столарски и други момци с лар- 
мом и лупом куглају ce, и Цигани шкрипе и 
деру ce помамно, и све ce кикоће и граје и 
шали по околини, по високом житу и густој 
шуми која окружава овај београдски Venus- 
berg. Тако je ту трајао и животарио овај књи-
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жевник кога je време поодавна било прешло, 
и који je за данашњу генерацију био изгубљен, 
поред осталог и због тога што je ранија кри- 
тика, с Вуловићем на челу, његове књижевничке 
способности јаче дискредитовала y њеним очима.

Матија Бан je много писао. Остављајући 
на страну његове политичке брошире којих 
има доста и о којкма стручњаци имају да кажу 
своју реч, рећићемо да и Банових књижевних 
дела има много. Он je највише радио на драми, 
и написао je драме и трагедије под овим име- 
нима : Мејрима (1849), Милијенко и Добрила 
(1850), Смрт кнеза Доброслава (1851), Смрт 
Уроша петога (1857), Краљ Вукашин (1857), 
Цар Лазар (1858), 'Гаковски устанак (1865), 
Ускрс српске државе (1865), Ванда, краљица 
лешка (1868), Кобна Шајна (1869), Марта по- 
садница (1871), Маројица Кабога (1879), Јан 
Хус (1880), Кнез Никола Зрињска (1888J, по- 
ред још неких које je y младости на талијан- 
ском писао. Сва je та дела (сем талијанских), 
заједно с његовим песмама, издала С. К. Ака- 
демија с пуно неочекивана пијетета и са још 
више штампарских погрешака.

О овим драмама Бановим казивано je кат- 
кад пуно похвалних речи, и y нас и на стра- 
ни. Биографи и поштоваоци Банови наводе 
са видљивим поносом шта je рекао Луј Ле- 
же о његовој Мејрими, или како ce нека- 
кав Талијан Барбанти изразио о Мејрами a
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Милајенку иДобрили. Ту ce Бан пореди са Шек- 
спиром, са Бајроном иза којега „не изостаје4, 
са Волтером којега, како je овај слаб драмати- 
чар, Бан y многоме премаша. Ту ce још истиче 
како je Мејрима преведена на чешки, пољски, 
руски, немачки, делимично и на француски.

Ништа то не смета (ствар ce мора рећи 
и ако прилика није за то згодна) да Банове 
драме ипак остану без велике вредности. У 
Лују Лежеу нико данас не гледа меродавна 
литерарна критичара; онај Барбанти (како ли 
ce зове) био je, како изгледа, неки публици- 
ста који je о Бану писао y својим Успоменама 
и студијама из Србије, а, што ce превођења 
тиче, има и данас слабих и невештих драма 
које ce на немачки преводе, и које ништа не 
добијају y вредности ако им ce каткад та тако 
цењена част укаже. По нашем мишљењу, Ба- 
нове драме, које су биле y нечем оригиналне 
кад су ce појавиле, y главном су дела хладна, 
без живота, без поезије, са развијеном али не 
тачно мотивисаном интригом, са апстракцијама 
место карактера понајчешће, са стиховима ко- 
јима би ce могло пожелети више лакоће и осе- 
ћаја. Банове драме могу потпуно одговарати 
његовим принципима о драми које je он често 
исказивао y својим критикама, као и y пред- 
говорима својих драма; и ти принципи могу 
y нечем бити и тачни и умесни, али они си- 
гурно искључују сваку поезију кад могу да



одобре и освештају и драме као што су ове 
о којима je реч. Баново je позориште морално, 
y њему ce слави врлина и хероизам, али y 
њему никад нема ни толико емоције колико je 
има Стерија (који такође није обиловао њом) 
y познатој сцени Лахана кад збачени дар Кон- 
стантин дочекује новога цара Лахана.

У осталом, ми ћемо овде прекинути говор 
о Бановим драмама, па ћемо ce задржати само 
на једном моменту његова рада који je ван 
сумње симпатичан. To je његов рад од 1849 
до 1852 године y Дубровнику, кад je он уре- 
ђивао забавник Dubrovnik, потпомаган од чи- 
таве једне плејаде дубровачких песника и књи- 
жевника који су y то доба почињали свој књи- 
жевни рад. Ту ћемо имати прилике да ce свију 
њих дотакнемо, и да на тај начин испишемо 
један лист из провинциалне књижевности о 
којој y нас није много писано, a која није без 
интереса и вредности; то je дубровачка књи- 
жевност од 1849 до 1852 године. II

II
Година 1848, која je на сто страна развила 

живље кретање y политици и књижевности, 
изазвала je један мали симпатични покрет и y 
Дубровнику. To je први значајан покрет од 
како je Аустрија завладала овим старинским 
градом и Далмацијом. To je, y осталом, и по- 
крет сасвим различан од оних који су посто-



јали за времена републике. Препорађа ce Ду- 
бровник тада, и осећа ce y духовној заједниди 
са Србијом и осталим словенским земљама. 
Увиђа ce истинитост 'оне идеје којој je ЈБу- 
биша доцније тако лепу a просту форму дао 
кад je рекао : „вријеме je да ce једном отре- 
семо старинског саможивства, и да уђемо y 
шире јато; да ce нијесмо лучили од свакога, 
поносили и осамили како спуж y својој кори, 
не би нас туђин притискивао и давио“.

У то време искупило ce прилично коло 
књижевника и учених људи y Дубровнику. 
Сем Бана, ту je био и Антун Казали, Мато 
Водопић, Иван-Август Казначић, Перо Франа- 
совић, Нико Велики Пуцић и Медо Пуцић, 
које ми овде ређамо по старешинству, по реду 
њихова рођења, идући за чудним случајем који 
je хтео да сви ови другови буду све по годину 
дана старији један од другог.1 Сви су они, и 
ако су неки од њих били са службом y око- 
лини дубровачкој a не y самом граду, чинили 
једну групу. Ида Дирингсфелд, једна таленто- 
вана немачка књижевница која je баш тада 
била y Дубровнику и општила са скоро свима 
овим књижевницима које je узгред и описала 
y својој интересантној књизи Из Далмације, 
примала их je врло често к себи, и проводила

1 Казали je рођен 1815, Водопић 1816, Казначић 1817, 
Бан 1818, Франасовић 1819, Нико Пуцић 1820, и Медо 
Пуцић 1821.



време с њима y пријатном, неусиљеном ћере- 
тању. „Никад више, каже она, неће ова соба 
толико гениалног ћеретања чути колико je чула 
y последњим месецима кад смо ми (она и њен 
муж) y њој становали.11

„Гениално“ je крупна реч, и Дирингсфел- 
дова и овде као и често иначе претерује, али 
je ван сваке сумње да су ти разговори бивали 
интересантни, учени, оригинални и духовити, 
као што су и сами ови књижевници били= Медо 
Пуцић таман ce 1849 вратио са својих дугих 
путовања по Италији, Француској и целој Е- 
вропи и настанио ce y Дубровнику. У велико 
je већ писао песме, пуне словенског и српског 
духа; довршио je циклус Травањ, a писао Та- 
лијанке и Источнаце, почео je већ и Карађур- 
ђевку y којој je местимично имитовао народ- 
ној поезији о Карађорђу, и сањао je ваљда о 
Цвајета y којој he додније оплакати про- 
паст републике, и која je no одени домаћих 
критичара, „кајљепша прича што je има y на- 
шој српској књижевности." Ушао je био и y 
онај други посао којим ce још више бавио, 
наиме y изучавање дубровачке прошлости, и 
већ издао Славјанску антологају, збирку ста- 
рих дубровачких стихова, као што he доцније 
издати Споменаке српске. Писао je и преводио 
и расправе о Словенима и њиховој књижевно- 
сти, a нарочито о српској народној поезији. По-



стао je одмах шеф нове дубровачке плејаде, 
вођ целог покрета књижевног и политичког.

Уз Меда je био и његов старији брат Нико 
Велики, y то доба стално и одавна настањен 
y Дубровнику. Тај, као и многи учени Дубров- 
чани, није ништа написао, али je глас о њему 
ишао као о великом зналду и мудрацу, По- 
знавао je, каже Дирингсфелдова (која je, кажу, 
о њему и један роман написала) доста немачку 
књижевност. Познавао je, како каже дум Иван 
Стојановић (који je, no властитом признању, 
„од њега научио све што зна“), још боље фи- 
лософију, најбоље теологију, y којој je био јачи 
од стручних теолога, a нарочито стару латин- 
ску књижевност, која je онда била lecture cou
rante дубровачке властеле, као што je то уз- 
гред тачно представио Г. И. Војновић y својој 
драми Allons enfants. Био je уопште тип ста- 
рога дубровачког властелина, велики господин, 
учен, образован, паметан, али који није хтео 
да пише, да ради, да утиче и користи, него 
сам носио и сам y себи закопао знање које би 
вероватно другима користило. Због тога je y 
оној прозаичној травестованој имитацији Дан- 
теове БожансШвене Комедије, наиме y Објав- 
љењу М. Страхинића, и осуђен на муке. и ста- 
вљен y пакао.

Уз два Пуцића, нарочито уз Меда с којим 
je био y најприснијем пријатељству, налазио ce 
и Иван-Август Казначић. To je такође чист ду-



бровачки тип, другога рода само. Син оца пе- 
сника, познатога Антуна Казначића, писца ду- 
бровачких коленада које му je син по његовој 
смрти издао, и Иван-Август je y то доба пи- 
сао песме, мале, често прнгодне, за забаву, a 
написао je и једну комедијицу из свога уни- 
верситетског живота, која ce баш тада (1850) 
и играла y Дубровнику; уз то писао и разне 
чланке по новинама. Али му то није било главно, 
као што му, по описивању Дирингсфелдове, ни- 
какав посао није био главно. Он, од чијег ce 
знања очекивало много, од кога ce као од до- 
бра познаваода мислила добити историја Ду- 
бровника, и који je одиста могао доста учи- 
нити, „највише je волео да ништа не ради.“ 
Наљућен партиском полемиком коју je имао 
да издржи као сарадник и уредник данас за- 
борављених далматинских листова, он je y глав- 
ном тад престао да пише политичке чланке 
и изгубио вољу на све остало. Он je највише 
волео да, после визите коју би као лекар учи- 
нио y покрајинској болници, по цело јутро 
преседи пред кафаном на Брсаљама; или да 
лаганим и тромим корадима отшета и спу- 
сти y град своју дугу, дугачку фкгуру, „једну 
од најоригиналнијих човечјих дужина које су 
икада y небо биле узрасле“, да сврне y фра- 
њевачки манастир y који je, и тада и доцније, 
кроз пуних четрдесет година, стално, скоро 
сваки дан улазио; да разговара тамо са „фра-



трима црним“, које je јако волео и који су ње- 
гову смрт лепо ожалили, или да претура по 
њиховој драгоценој библиотеци за коју једоц- 
није израдио један данас такође драгоцен ка- 
талог. Одиста, оцена коју je о њему дала 
Дирингсфелдова изгледа доста тачна, пошто 
Казначић није урадио ни једно веће дело које 
ce од њега очекивало, него највише преводио 
и гдешто и писао, a све по мало и y дугим ра- 
змацима времена. Додајмо да je он израдио и 
Дубровачку баблиографију, због које je био 
целог века врло љут на Мартекинија књижара 
који му je није хтео штампати и која није ни- 
како ни штампана.

Још оригиналнији од Казначића био je Ан- 
тун Казали, „једна од најоригиналнијих глава 
међу многим оригиналним главама дубровач- 
ким“. Поп на Мљету тада, на острву које je 
мрзео и проклињао, и из којег je кад год je 
могао бежао да само дође y Дубровник, овај 
писац ЈЈопујске сиротице и Златке, a доцније 
и Гласа из пустиње и Гробника, и преводи- 
лац Шекспира, Бајрона и Омира, био je, no 
опису који о њему имамо, мало ексцентричан 
човек, брз, нагао, импулсиван, радознао, ра- 
сејан, увек као нешто зачуђен и мало смушен, 
можда налик на једног од наших приповедача 
с којим je доцније имао исту несрећну судбину 
да пред смрт умно оболи. И тај je класично 
образовани књижевник, који je сваке године



читао по једанпут Тадита, ударио био, као 
и Медо Пуцић и сви остали шегови другови, 
y чисто народне жице, и писао песме y том 
духу, и бавио ce тада писањем једне по ка- 
зивању чудне елукубрације, именом Ћоса, коју 
je почео писати 1840 године, завршио 1880, и 
никад не штампао.

Мудрији и одиста трезвени Мато Водопић, 
бискуп дубровачки, који je све поменуте над- 
живео, a НикуВеликом и Казначићу дао „одри- 
јешење на самрти“, тада je био само non на 
Груди y Конављу. Писао je приповетке из ко- 
навоског живота, Марају Конавоку коју je тад 
почео, и сликао y њој нарави и карактере оних 
тамошњих здравих људина који су чисти и 
лепи српски типови, као што ће доцније сли- 
кати грушки живот y својој Тужној Јели или 
стари и нови дубровачки нараштај y Ђеневрија. 
Сликао je доста реално, али мало суво и ра- 
звучено, уносећи y сликање повише морала и 
етнографских разлагања.

Дум Перо Франасовић, non y Стону ма- 
лом, био je тада обичан описивач народних оби- 
чаја, a после и приповедач (Хаџибег), од рода 
оних који описују класичне зулуме турске над 
тужном рајом.

Сви ти књижевници, a уз њих можда и 
други, млађи или неважнији, или мало даљи 
од ових и не y интимној вези с њима, као 
Ђорђе Бан, брат Матијин, Перо Мариновић,



Луко Свиловић, a можда чак и Нкко Лепеш 
који je све до скора писао епиграме, и једно 
време пробавио y Србији које ce увек радо 
сећао и ако je давна y њој био (никад ни је- 
дан Дубровчанин можда није с већом нежно- 
шћу говорио о Србији него овај слепи, добри 
старац) — сви ти књижевници чинили су једну 
групу. Састајали су ce често, y кући где je седела 
Дирингсфелдова, или на тераси оне куће без 
без крова коју je Медо Пуцић биотада купио, 
или y познатој лекарници Шарића писца ша- 
рада; читали један другом песме, приповетке 
и друге саставе; заједно радили на публика- 
цији и проучавању споменика дубровачке про- 
шлости; заједно били сарадници на оном ста- 
ром књижевном алманаху који ce, као и пуно 
других дубровачких публикација после њега, 
звао оним класичним именом Dubrovnik од 
којега Дубровчани као да не могу никако да 
ce растану. И мора бити да je био врло 
интересантан говор и причање Водопића о Ко- 
нављанима, или Казалија кад тумачи Тацита, 
или Ника Великог кад рецитује Плаута и Хо- 
радија, или Казначића кад прича о фрањев- 
цима и Меда Пуцића о Флоренцији и другом 
чему, као што je био врло корнстан и знача- 
јан онај њихов заједнички рад на поменутом 
алманаху који je био орган њихове групе.

Уредник тога органа и као неки пословни 
шеф те групе био je Матија Бан. Ван који je



y младости својој био y Дубровнику најпре 
добар ђак a после фратар и „сврзимантија“, 
и који je рано отишао из Дубровника y свет 
не остављајући о себи јачега спомена међу сво- 
јим земљацима, вратио ce 1849 године y Ду- 
бровник након десет година странствовања, 
с великнм ауторитетом који je себи приба- 
вио својим писањем (његово дело Воспататељ 
женска изишло je 1847, y три свеске) и на- 
рочито својим лепим иоложајима и везама y 
Србији, Дошло му je тад и веће искуство, 
јаче познавање српских и словенских интереса, 
шири и толерантнији погледи на општу сргтску 
ствар; он сам каже: „и ја, када сам до-
шао y Србију, био сам противан свему што..., 
али почем ce отресох окова предјелне себич- 
ности...“ Све je то могло утицати да ce њему 
повери важни посао уређивања алманаха. Он 
je заједно с Медом Пуцићем уредио прву све- 
ску његову (1849), и сам после и оне друге 
две, које су, после извесне размирице књи- 
жара Мартекинија са дубровачким књижевни- 
цима, штампане y Загребу (1850, 1852). Он je 
не само по имену него и y ствари био уред- 
ник, добар уредник. Он нпр. брани и слави 
тадашњу групу својих колега (в. увод y II све- 
ску). Он им препоручује, њима и другима, да 
пишу y прози пошто није сваки за стих. Он 
их уводи y овај или онај род поезије, као нпр. 
Водопића y идилу и еклогу. Он држи и уста-
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новљава критику књижевну; самкаже: наумио 
сам да y нашем Дубровнику подигнем столицу 
таквој критици“. Он je можда и дао идеју да 
ce y Дубровнику крене овакав један згодан 
алманах налик на Забавнике, Ураније, Данаце, 
Грлице, Голубице и др., које су Давидовић, 
Тирол, Вук, Милаковић и Светић по разним 
српским крајевима кретали и уређивали. Њему 
понајвише има да ce припише y заслугу или 
y грех све што je Дубровник лепога и кори- 
снога изазвао или промашио. Остављајући на 
страну пуну критику радова y овом алманаху, 
учинићемо само једну општу напомену, a та je: 
да Дубровник није прикупио око себе све што 
je српско, него само што je било Срба като- 
лика. Група коју je Дубровник представљао, 
била je само група католика Срба, поред Хр- 
вата; Срби православни су имали као свој ор- 
ган Српско-далматински. магазин којем je био 
уредник Ђорђе Николајевић. Ни Срби са стране 
ннсу били сарадници: ни Бранко, ни Његош, 
онда најчувенији (овај последњи врло близак 
Дубровнику), нису написали ни једног реда y 
дубровачком алманаху.

Сем као уредник, Бан je и иначе радио на 
овом алманаху. Он je написао, поред песама и 
ситнијих ствари, три већа и важнија чланка, 
која ћемо ми сад укратко прегледати.

Први je Основа свеславјанскога језака. 
Бан je био панслависта, и то велики, крајњи.



To ce огледа и y свима његовим делима, y пе- 
смама где пансловенске идеје кипте, y драмама 
чак y којима ни један предмет није узет из 
друге које историје сем словенске. Оно што je 
Томазео био y Шибенику, то je y маломе био 
Бан y Дубровнику. Само што je Бан и даље 
ишао, и долазио до идеја које не могу издр- 
жати критику и које ce данас одбацују као 
чисте сањарије и шимере. Једна од таквих идеја 
била je она о свесловенском језику коју je Бан 
ревносно заступао y чланку о којем говоримо.

У том чланку, који je y осталом живо писан, 
он тражи да ce начини један општи „свеслав- 
јански“ језик, Он налази да je то тражење са- 
свим природно, пошто су данашњи словенски 
језици само наречја једног општег свесловен- 
ског језика који ce распао и раздробио, и по- 
што je стварање општег језика само враћање 
на оно што je било. Налазећи да ce словенски 
језици већ тако развијају како he ce временом 
'Стопити y један језик (интересантна су та ра- 
злагања, и ако су махом натегнута и силом на- 
вијена, како ће општем закључку водити); на- 
лазећи нпр. да je словачко „наречје" врло 
добро уведено y књижевност не би ли послу- 
жило као спона између чешког и пољског y 
њихову доцнијем стапању, a да ce бугарско 
„наречје“ приближава српском, као што ce 
хрватско већ приближило (овде Бан и одобрава 
Вуку и устаје противу њега, оглашава Свети-
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ћево мишљење као „најразумније“, a Вуково 
као „неопровержимо", и уопште одржава је- 
дан чудан, да не речемо мало сметен, еклек- 
тизам), — Бан још само предлаже извесна књи- 
жевна средства којима he ce убрзати овај развој 
и циљање ка општем словенском језику. Ta ce 
средства, којих он неколико набраја, своде y 
главном на то да ce y свима словенским јези- 
цима одрже и даље стварају само чисто сло- 
венске речи, оне које ce налазе y овом или 
оном еловенском језику, и да ce језик само y 
том правцу има усавршавати. Кад ce све речи 
доведу на чисто словенску основу, онла треба 
једну граматику прописати, која ће само оне 
облике сакционисати који ce y већини сло- 
венских језика находе, a све друге одбацити... 
После, треба начинити један речник, па једну 
збирку корена, па једну књигу диалога; на 
томе треба сва учена друштва словенска да 
раде, и да изберу између себе један одбор, 
једно „велико свеславјанско друштво од нај- 
важнијих језикословаца“ које би путовало по 
свима словенским земљама и радило теориски 
и практично на једнообразности наречја.

Какве фантастичне идеје!
Још су лепше оне о правопису. Онда кад 

je Вук извео свој правопис, кад су и Хрвати 
свој правопис изменили према промени књи- 
жевног језика, Бан предлаже да ce тек изради



јједна азбука која би била нека „фузија" из 
ћирилице и латинице!

Зрцало повјеснице дубровачке познат je 
чланак Банов и често навођен y старијим спи- 
сима оДубровнику. To je један веома кратак 
преглед дубровачке историје, књижевности и 
науке, законодавства и културног живота ; пре- 
глед један од првих после Апендинијеве и Ен- 
гелове књиге. Ту ce славна прошлост Ду- 
бровника јако истиче и слави, и компарује као 
већа и знатнија од прошлости многих других 
народа. „Повјесница Дубровника, каже ce ту, 
једна je од најљепших страница не само y оп- 
штој повјесници њиховој (словенској), него и 
y повјесници дијелога човјечанства.“ Хвала 
свакако претерана, и која ce даје објаснити 
тежњом онога времена да ce све што je сло- 
венско јако истиче, и донекле локалним па- 
триотизмом. Ту je, y осталом, све y овом тону 
писано; све je нарочити панегирик Дубровнику, 
памфлет y одбрану његову, због чега y чланку 
има местимичних полемика са Сипријаном Ро- 
бером, Коларом и млетачким историцима.

У прегледу дубровачке књижевности, која 
нас највише интересује, има, на пример, доста 
хвала и претераности. За Фаустина Гаљуфа, по- 
знатог даровитог импровизатора, Бан каже да 
ce његовим „латинским импровизацијама ди- 
вила до скора сва Италија и Францаја.и Ко- 
лико je нама позната француска књижевност,



овога дивљења није било y њој, ако јеДуоп- 
ште и било помена о овом нашем песнику. 
За Доситија каже да ce y његову „језику и 
саставу ocjeha уплив списатеља дубровачких“. 
За Вука овако говори : „али онај који je више 
него ико учио језик класичника дубровачких 
и по њима писао, јесте Вук Стефановић из Ср- 
бије...“ Ми бисмо највише волели да je то тако 
било, и да je тако јака веза између дубровачке: 
и новије књижевности, али je ствар далеко од 
тога. Да не набрајамо више примера и не го- 
воримо о овој особини Зрцала , рецимо још 
само да je овај чланак, y којем ce oceha скроз 
словенски и српски дух (в. оно место о про- 
пасти републике где ce осуђује тадашњи рад. 
сената и истиче веза са Србијом и Црном Го- 
ром као спасоносна), доста живо и топло пи- 
сан, и ако местимично на брзу руку,

Трећи чланак, Искрицеморалне и повјеснач- 
ке, — ми га можемо сматрати као један чла- 
нак и ако je y два подељен, јер je првобитно 
и y ствари један био, — то je збирка кратких 
моралних и историских састава, врло згодна 
за ондашњу публику и њено српско и словен- 
ско васпитање.

У Искрицама моралним има три четири- 
чланка о патриотизму, издајствз', јунаштву и 
умерености, све y патриотском тону и са инте- 
ресантним примедбама о јунаштву Србијанаца 
или о начину како ce треба опходити са светом.



У Искрицама повјеснакким, које су нешто 
већег обима. има десетак развијенијих исто- 
риских слика и анегдота, које су све из исто- 
рије словенских народа и све илуструју патрио- 
тизам y разним његовим формама. Ту су приче 
о Петру Добришићу, који je оборио Дамјана 
Јуду насилника дубровачког; о двадесет пољ- 
ских властелина, којима су свима ради издај- 
ства главе исечене и бачене пред краља који 
je хтео њиховим издајством да ce послужи 
против Пољске; о Глинском, коме су такође 
због издајства очидоцније ископане; о Зрињ- 
ском и његовој погибији пред Сигетом; о Дол- 
горукову, који je смео Петру Великом да 
искреше истину y очи или да не слуша ње- 
гове заповести; о Собјеском и његовој трагич- 
ној судбини y данима пољскр анархије, и најзад 
о успеху његову; о Мокрановском и Малаков- 
ском, великим пољским магнатима, који су ce 
јуначки опирали избору Поњатовскога за пољ- 
ског краља, пошто je овај био неспособан за 
тај позив a био штићен од Катарине n Фри- 
дриха II, итд. Све су ове анегдоте доста лепо 
испричане, и ако каткад са непотребним уво- 
дима, илн не баш јасним моралом који треба 
из анегдота извући.

To je Банов рад y Дубровнику од 1849 
до 1852 године.



АНТУН ФАБРИС.

I.
У једном француском роману који je спа- 

дао y најмилију лектиру једне наше старије ге- 
нерадије, a који je без праве уметничке вред- 
ности и писан само са извесним политичким 
и друштвеним тенденцијама; y Лабулеову Па- 
ризу y  Америци наиме, има фигура једног но- 
винара, додуше нереално рађена, фантастична 
и апстрактна, али која je остављала јак ути- 
сак на наше дечачке имагинације кад смо тај 
роман случајно као гимназиалди читали. To je 
фигура Истинића (већ по самом имену, које 
има да изрази карактер, може ce видети y как- 
вим je литерарним традицијама овај роман pa
reil), новинара који врло трагично схвата свој 
позив, само мисли на уређивање свога листа 
и ширење својих здравих и тачних идеја, a 
сатире ce на том послу, троши ту своје пре- 
слабо здравље, има ужасне наступе кашља и 
обамирања, и напослетку умире при напорима 
које сам себи задаје. На ту фигуру, више него 
ма на коју другу, потсећао ме je Фабрис; не-



срећни дубровачки новинар био je као неко 
оживотворење оне имагинарне, идеалисане ег- 
зистенције коју je француски писац створио.

Рођен 5 априла 1864, y Дубровнику и ако 
пореклом с Корчуле, Антун Фабрис изучи ос- 
новну школу и гимназију y месту рођења, и no
ere одлично положенога испита зрелости, 1885 
године, пође y Беч, на славистику. Редак je 
то обичај y дубровачких матураната да ce одају 
на славистику, и уопште на философију, која 
je за њих специално потребна. У својој чес.тој 
сиромаштини, они ce обично записују y правни 
факултет, y којем могу, без практичне штете 
по довршавање својих студија, и не полазити 
предавања, не живети стално y Грацу или Бечу, 
него просто остати код куће, y Дубровнику, 
и на тај начин месецима и годинама живети 
под врло повољним материалним условима, a 
ипак бити ђаци на неки начин. Фабрис ce 
није за тим обичајем повео. Да ли зато што 
je сам јако волео словенску науку, или под 
утицајем ондашњих својих професора који су 
њу нарочито препоручивали и глелали да омиле, 
тек ce Фабрис уписа y философски факултет, 
као слушалац словенске филологије, и ако je 
био врло слабих новчаних средстава, слабијих 
него многи његови ондашњи и други другови; 
„ја сам пошао на универсу су двадесет форината 
мјесечно", писао ми je он једном.



Довршивши 1889 године факултет, y ко- 
јем je нарочито радио код Г. Јагића y семи- 
нару, Фабрис би постављен за суплента y спљет- 
ској гимназији, и уњој, y главном a с прекидом 
од једне године кад je био y гимназији y За~ 
дру, проведе све време свога наставниковања. 
Одмах y првим годинама, он ce узе спремати 
за „испите оспособљења" како ce то тамош- 
њим званичним језиком каже, за професорски 
испит како бисмо ми рекли, и y пролеће 1891 
предаде Г. Јагићу своју „испитну тему“ о Ма- 
ринуДржићу. Међутим, он, ни тад ни доцније, 
због незгода новчаних и других, не имаде при- 
лике да тај испит полаже, и цео његов труд 
остаде узалудан. Фабрис je једно време ми- 
слио доћи к нама y Србију, са службом. У 
архиви нашег Главног Просветног Савета по- 
стоји његова молба од 10 августа 1895, пос- 
лата министарству, за место предавача латин- 
ског и грчког језика и српске књижевности y 
којој гимназији; y молби je додао да жели „у 
брзо по свом доласку полагати професорски 
испит“. Савет je, због једне случајне забуне око 
имена молиоца, тек 10 децембра исте године 
донео одлуку по тој ствари и ова je гласила: 
„Г. Антун Фабрис има прописне квалификације 
за предавача y средњим школама за групу 
наука историско-филолошких.11

Док je ово трајало и пре но што ce свр- 
шило, Фабрис одједном y јесен 1895, оставља



државну службу и прима ce уредништва Ду- 
бровника. To je важан моменат y животу Ha
mer радника. Он, најпре, може показати мо- 
тиве са којих je Фабрис постао уредник, a после, 
он je био предмет једне кратке новинарске 
полемике, управо оптужбе на Фабриса и me
rose одбране. Оптужбу je учинио један непри- 
јатељски расположен лист, Фабрис je одгово- 
рио на њу, и тај ce лист „повукао пред чиње-- 
ницама и извинио.“ Ствар je, дакле, потпуно 
на чисто изведена. Она ce своди на то да Фа- 
брис није изашао из државне службе и при- 
мио ce уредништва зато што je то као морао 
„према законима школским", „који свему одре- 
ђују рок“ па и његовој суплентури, и што je 
као „не имајући где и не знајући шта друго 
да ради“, „понудио ce за уредника“, како je 
инсинуација гласила, него просто за то што je 
хтео да жртвује службу ради уредништва. Баш 
y то доба кад ce примао уредништва a кад je 
таман почињала нова школска година, дирек- 
тор спљетске гимназије, који мало времена пре 
тога не знам зашто оспораваше Фабрису право 
на вршење наставничке службе, није најпре 
хтео потписати његову признаницу на плату, 
a после услед жалбе овога на вишу школску 
власт, морао то учинити и признати му сва 
оспорена права ; директор тај, дакле, позове 
Фабриса да ce врати на своје место, a овај те- 
леграфски одговори: „не примам се“. „Пред^



сједник одбора српске странке y Дубровнику, 
говорио ми je Фабрис једном приликом, пону- 
дио ми je тада уредништво, и ја сам пристао; 
један je глас само y одбору био противан томе, 
и да сам то онда знао, ја не бих био при- 
стајао.“

Фабрис je, дакле, постао уредник Дубров- 
•иика. Знате ли шта то значи бити уредник 
Дубровника? Значи — није претерано ни неу- 
месно рећи — бити сам, без сарадника, без 
икога који вам може помоћи ма y којој ру- 
брици, имати само по којег случајног помагача 
или дописника из покрајине, писати све од по- 
четка до краја листа, од уводног чланка до 
последње „дубровачке вијести“ о крцању до- 
маћих пароброда, радити као човек којега je 
странка изабрала, узела, скоро погодила да 
пише и уређује, a ви сад трљајте главу како 
ћете писати и уређивати! To не изгледа ни- 
шта уређивати један лист који једанпут недељ- 
но излази. Али да ce савесно уреди један број 

. Дубровнака, да ce пажљиво испише и прокон- 
тролише све што треба да попуни три или и 
четири стране овога онда великог листа, да ce 
ни при једном броју не задодни y актуално- 
сти, да ce ни за једно питање о којем je реч 
не оскудева y аргументацији и подацима, да 
ce y сваком чланку и y свакој белешци погоди 
тон који треба, и пази на све потребне обзире,
4— потребно je, поред много мишљења, још и



много читања, припремања. Потребно je било 
Фабрису, који je врло високо схватао позив- 
свога листа, да много чита; да чита све ли- 
стове, словенске и туђе, редом, од првог до 
последњег; да чита часописе и посебне бро- 
шире, расправе и књиге, политичке, историске,- 
привредне, књижевне ; да ce стално одржава 
y течају свих ствари српских, словенских и ту- 
ђих; да непрекидно ради на томе и никад. 
не остави лектиру и послове једнога дана за 
сутрашњи дан кад друга лектира и други по- 
слови долазе ; да од понедељника y јутру до 
суботе y вече једну масу, огромну једну хрпу 
публикација прегледа, прочита; да исподвлачи 
y њима или запише потребно; да асимилује и 
y себи прекува све што ce јави y јавном животу ' 
преко једне иедеље дана, — и све само зато да 
y своме листу може дати израза томе, комен- 
тарисати домаће ствари са те тако високе тачке 
гледишта и са тим тако општим идејама, пру- 
жити есенцију свега што треба рећи, срж од 
сржи, бирано међу бираним. „Нема ce времена 
писати колико треба читати“, говорио je Бје- 
лановић, и Фабрис ce врло често cehao те речи, 
под притиском своје обимне a непрестане лек- 
тире. Ми који смо га на послу гледали, знали 
смо како je то врло тачно.

Додајте још да je Фабрис уређивао и књи- 
жевни месечни лист Срђ, и поред тога годишњи 
календар Дубровник, и водио бриге и о Срп~



ској дуброваккој библиотеци, и да je све то 
морао сам самцит да ради, „Ја сам сам, сам, 
сам,“ узвккнуо je он једанпут y друштву y ком 
сам и ја присуствовао, и скоро очајни акцент 
тих његових речи звонио je дуго y ушима при- 
сутних. Уз то je Фабрис био члан неколико 
локалних друштава, и то члан активан и нај- 
пречи. Сад можете видети колико je био ап- 
сорбован послом, прогутан њиме да не може 
да дане, да дигне глазе.

Тај би6посао и џина свалио, и најаче здрав- 
ље истрошио, з камо ли Фабриса који je био 
слаб као сенка, блед, жут, увео као вејка! Још 
на университету где јеучио много a живео „су 
двадесет форината мјесечно", и баш зато што 
je тако учио a с толишном сумом живео, Фа- 
брис je покварио желудац и истрошио нерве; 
те две pâHe болести развијале су ce доцније 
све више, и од њих или уз њих су после до- 
шли и врло немиран сан, и жутица, и полип, 
и мана срца, и грудна болест. Слаб и мршав 
je био да сте му на купању y мору сва ребра 
могли пребројати. Па и оно лице његово, оз- 
биљно и достојанствено, са испупченим широ- 
ким челом, смелим и живим црним очима, пра- 
вилним носом, карактеристично густим, правим 
и дугим црним брковима и јачом зашиљеном 
брадом ; оно маркантно и ретко лице под ко- 
јим je недостајао само бели широки колир па да 
изгледа какав оживели стари портрет из доба



-Хенрика IV — мледно ли je било, како би ре- 
кли Дубровчани, болешљиво, уморно ! И умо- 
ран ли je и он скоро увек изгледао, са својим 
лаганим и тешким подизањем очних капака; 
па забринут, тајанствен, ћутљив, и како ћут- 
љив ! По цели сат могао je каткад с вама пре- 
седети, па рећи само реч две, најпотребније, 
оне које не повлаче за собом живљега разго- 
вора, и то с паузама и прекидима, као с теш- 
шкоћом.

Па суморан ! Цео живот, бар последњих 
година, он je махом проводио y суморности; 
све дане монотоно и тужно. Такав je он био 
често и y јутру, на кави, y познатој кафета- 
рији на Пилама која je још од времена Диринг- 
сфелдове y књижевност ушла, читајући обично 
Нову Слободну Пресу и љутећи ce на просјаке 
којих je y Дубровнику као и свуда на југу 
пуно, и који y непрекидној серији обилазе сто- 
лове и молитвају своју дугу и лажну просјачку 
литанију. Такав je био и y редакцији, y подне, 
на жућкастом канабету, сав опкољен и засут 
новинама. Такав, и y вече, нарочито последњих 
дана y недељи y којима je спремање броја тре- 
бало потпуно довршити, петком рецимо, кад 
je седео за редакциским столом, на којем су 
и данас печати што je полициска власт y по- 
знатој „дубровачкој афери" ударила, поред две 
запаљене свеће, и писао својим мало старачкима 
:меким и пријатним рукописом,— док ce одоздо,



три спрата ниже, са Пладе дупке напуњене све- 
том који je изашао y шетњу, дизао јак и ја- 
сан жамор, испресецан ритмичним звуком од 
облигатног повлачења ногу по лепом и рав- 
ном плочанику.

Суморан je био доиста, скоро увек. Ta су- 
морност, y осталом, није долазила само од бо- 
лести, него од стотину других ствари, од не- 
срећних породичних околности на пример : ce- 
стра му je била умрла, па њено дете њему 
остало на старање -, „ја нијесам ожењен, гово- 
рио je он, али имам добар дио брига ожењена 
човјека". Па и та самоћа, ако хоћете, утицала. 
je на њега много ; ни пријатеља није имао:- 
„ја од 1895 тражим пријатеља y Дубровнику 
пагајош до данас нијесам нашао,“ рекао ми je 
онједанпут(1903). Исама природау Дубровнику. 
која je већим делом суморна, утицала je тако 
на њега. Колико je год Дубровник y лето, по- 
ред свих врућина, леп, ведар, вечито обасјан, 
толико je он y зиму, па каткад мало и y je-- 
сен, поред све благости климе, монотон, тужан, 
меланколичан. Кад удари по неки пут она дуга 
и јака киша која je no дужини и непрекидно- 
сти род провербиалној киши y Котору; која 
вас, чим дођете y њено доба y Дубровник, од- 
мах љубазно дочека, учини с вама познанство, 
и постара ce да оно буде што дуже и трај- 
није; која вам, лијући као чесме на које y овом 
граду једнако наилазите, д4 кишобран y руке.-



a ноге задржи y води, и пусти вас тако да 
идете део дан по води и мокроти и на Плаци, 
и на Пилама, и на Плочама, и кад ce пењете 
уз Конб, по уским каменим степеницама с ко- 
јих лије вода па вам ce чини као да ce пењете 
уз водопад: — кад та киша понеки пут почне, 
како ли мали и затворени Дубровник изгледа 
суморан, и како je тешко тада живети y њему! 
A Фабрис je скоро цео век y њему провео. 
Каткада je тражио лека томе, тој општој су- 
морности од болести, несреће, од свега. Тражио 
je веселости, тражио je да би растресао живце, 
говорио je да je она врло потребна y дубро- 
вачкој „арији“ (ваздуху) која je опасна за нерве, 
a и иначе волео ју je и уживао y веселим раз- 
говорима и људима. Ишао je радо на забаве 
и седељке, y Штионицу и Радничко друштвсд 
зими, о карневалу нарочито, његову карневалу 
како га je волео звати, и веселио ce — само 
je и y тој његовој веселости било нечега очај- 
ног, мало необузданог.

Још свему томедодајте оно што ra je нај- 
више пекло, његову унутрашњу патњу, опет 
као јавног радника, то што je гледао кака 
бедно стоје српске ствари, y пркос свима пла- 
новима и тежњама његовим. Као патриота, же~ 
лео je пуно; као политичар, тражио je пози- 
тивне путове да ма и најмању жељицу оствари, 
бадрио je да ce створе ма y колико повољније 
прилике за наш злосрећни народ, ма само то-
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лишно да ce лакше и срчаније издржи даља 
борба. Међутим, сваким даном гледао je како. 
поред местимичног и спорадичног подизања 
главе, народ његов пада, малаксава, одустаје 
од борбе, губи терен који je једанпут тобож 
чврсто ухваћен. Са својим свесрдним a скром- 
ним патриотским жељама, он често није био 
:задовољан ни стањем y Далмацији, ни стањем 
y осталим српским покрајинама. Дубоко уверен 
да ce све српске ствари могу подићи само ако 
ce са српске стране ради консеквентно, истрајно 
и непрекидно, a само по позитивним, реалним 
•путовима; ако y том раду уделују све српске 
покрајине, свака на свој начин али све хармо- 
нично, саобразно, уједињено; и ако све иде 
непосредно циљу, и правом, најкраћом лини- 
јом, — он je тешко гледао честе примере y јав- 
ном животу српском кад ce од те линије уда- 
љавало. Њему je тешко падало кад je виђао 
y Дубровнику, y његову Дубровнику који je 
он тежио сав посрбити, y српском смислу ва- 
спитати, y здравим политичким идејама обра- 
зовати, како ce понекад и y српским круговима 
фриволно мислило, нездраво политички радило; 
— или како ce каткад y Далмацији, y крилу срп- 
ске странке, после смрти Бјелановића, који je 
држао све чврсто y својим рукама, долазило 
до раздора, до врло рђавих последица, до по- 
следица убитачних како je он овда онда по-



мишљао („фунерб1 Бјелановића je фунеро срп- 
ске странке“, говорио je он који пут, својим 
кратким, a крепким и сентенциалним стилом); 
— или како ce, напослетку, y Србији, чију je кул- 
турну моћ и претежни утицај високо денио, 
често радило и делало наопачке, сасвим про- 
тивно оном што треба. Бунила ce против тога 
његова мало ауторитарна и деспотична при- 
рода, његов преки темпераменат као y каквог 
малог кнеза из времена Препорођаја, који би, 
да je могао, све потчинио, ма и суровијим на- 
чином, једној идеји, својој идеји. A то и јесте ње- 
гова мука била што му je снага била мала, слаба, 
трагично слаба и прометејски закована за стену 
са које не може да мрдне, и где јој никакви 
напори, никакво отимање не помажу.

Ми поменусмо „дубровачку аферу“ ; она 
je Фабрису много патње нанела. Политичари 
и новинари y Далмацији, и ако имају врло T e 

nace и опасне дужности, y оно доба нису имали 
толико личних гањања као што су имали наши, 
београдски, под извесним владама. Али Фабрис 
je био изузетак.

С почетка, кад je први пут ушао y редак- 
дију Дубровнака, и неке године после тога, 
Фабрис није имао већих незгода ни опасности. 
Али од 1899 године, која ce, дај Боже, поме- 
нула a не повратила, y оној по Србе страшној

1 Пратња.



политичкој атмосфери y Дубровнику, — дошле- 
су и личне незгоде и опасности на дневни ред.. 
Требало je тада бити доследан и смео, a Фа-- 
брис je то био, и против својих властитих ин- 
тереса, и y пркос разноструким опасностима; то- 
су му и противници признавали. Он je морао 
бранити своје достојанство и своју част, и тога 
ради излагати ce непријатностима. „Ја сам си- 
ромах, — рекао je он једанпут y разговору 
с Мацуром (Dubrovnik, 1901, бр. 16) —■ и не- 
мам него част, коју морам најскрупулозније 
бранити." Због тога je он често морао стра- 
ховати да га не нападну, ноћу, кад ce без ре-- 
волвера враћао из града својој удаљеној кући, 
као што je једном и имао врло незгодан сукоб 
с некаквим плаћеним човеком. Али све су те 
опасности биле мале док није дошла дубро- 
вачка афера.

У јесен (октобра) 1902, Фабрис, који je 
мало путовао — свега, по једанпут на Цетиње, 
y Кисељак (Босна), Праг, Загреб, Нови Сад, 
Спљет, и то на новинарске конгресе, скуп- 
штине српске странке, или ради виђења и ле- 
чења, a све y последњим годинама, — дошао 
je на први новинарски конгрес y Београду. Тај 
лепи конгрес донео му je признања, пажње и 
почасти; он их je дотле a и после врло мало 
имао y животу, и, колико знам, свега je од. 
стране Зоре, ђачког друштва y Бечу, изабран 
за почасног члана. Кад ce конгрес конституи-



■сао, Фабрис je изабран за једног од три пот- 
председника. Кад je један говорник споменуо 
лист Дубровник, захорио ce y великој дворани 
Университета y којој je конгрес држан, огро- 
ман аплауз. Кад je конгрес завршен, Фабрис 
je одликован орденом св. Саве. Фабрис ce, после 
свега, могао задовољан вратити кући : поред 
почасти, он je стекао корисна познанства, ви- 

.део ствари, први пут познао Србију. Али од- 
мах по повратку, његово задовољство je пре- 
стало. Чим je стигао возом y Груж, 24 октобра 
y 11 сати ноћу, власт га je ухапсила. Као по- 
вод послужила јој je једна невина песма Уроша 

'Тројановића, која je y то време изашла y Срђу. 
Број овога листа одмах јеузапћен, даље изла- 

,жење Срђа као и Дубровнша забрањено; Тро- 
јановић као писац оне песме, Л. Зоре као но- 
минални уредник листа, Фабрис као стварни 
уредник, и Пасарић као штампар оптужени су 
за велеиздају. Сви су одмах и затворени, сем 

■ Л. Зоре, који ce тада бавио са службом на 
Цетињу. Фабрис je тада бачен y тамницу, „у 
обичну кривичну тамницу“, y старом дубровач- 
ком Кармену, под бедемима старога града, где 
страшне и нездраве избе памте давна времена 
дубровачке републике. Забрањен му je био 
сваки саобраћај с пријатељима и познаницима, 
и једва му je било дозвољено да може имати 

•свећу и књиге за читање, и прошетати сат 
.дневно ван одређене избе. Дан претреса није



био с почетка одређиван, a доцније je одла- 
ган. Свакоме je изгледало да ce то нарочито 
чини, и свак je према Фабрису осећао топло 
саучешће. Зато ce y свету дигла голема rpaja 
поводом тога. Српска академска омладина y 
Паризу учинила je протест, и тај протест штам- 
пан je y више париских листова. И иначе су свет- 
ски листови писали о томе : париски Тан, руско 
Ново време, чешки Народни листи, чак нор- 
вешки Г'отенбуршки трговачки дневник. Наша 
штампа такође ce предано заузела за Фабриса:. 
Штампа^, Дневни ласт, Српска застава, Od- 
јек, Политика, Трговински гласник, тада све 
јако опозициони листови. Власти су најзад мо- 
рале попустити. Месец дана после Фабрисова 
хапшења, крајем новембра, скинута je забрана 
са Дубровника и Срђа, и они су почели понова 
излазити. У децембру, државни тужилад оду- 
стаје од тужбе, истрага ce прекида, цела велеиз- 
дајничка парница баца ce y акта, и 12 децем- 
бра, пред сами католички Божић, Фабрис ce 
са друговима ослобођава тамнице, за свагда.

Дубровачка афера била je кобна за Фаб- 
риса и његове другове. Убрзо после ње умире 
најпре Тројановић, па Пасарић, па Фабрис, све 
то за непуне две године. Ја нисам био y Ду- 
бровнику y време Фабрисове болести и смрти, 
и вести о томе имам y писмима незаборавље- 
ног Никше пл. Сараке, једног од најбољих 
Срба Дубровчана које сам икад познао. „Од



натраг мјесец дана — пише ми Сарака 16 јуна 
1904 по новом — Фабрис je бацио два пута 
крв“. Ради лечења, Фабрис je отишао y Трст, 
где му лекари нађу „прилично јак“ катар y 
плућима, и, како je он имао и полипа y носу, 
оперишу га од овога, срећно. „Натраг три дана 
— наставља Сарака y истом писму — прими 
управник дубровачке болнице телеграм од Фаб- 
риса, ђе га моли да му y болници ресервира 
собу, и пошље кола на лађу.“ Управник то 
учини, и Фабрис приспе 15 јуна y Дубровник,. 
y пратњи једног тршћанског болничара. „Си- 
ромах Фабрис, — каже Сарака, који га je истог 
часа посетио y болници, — изгледа врло слаб 
и блијед“; лекари ce надају, додаје он y пи- 
сму, да ће га „окрпити", али „о спасавању 
нема ни говора“. У писму од 13 августа, пише 
Сарака: „Фабрис од дана на дан гори; опет y 
три дана бадио je четири пута крв; изгледа ми 
да он и сам види право стање.“ Још je два 
месеца трајало то мучно боловање, и напослетку, 
на дан 14 октобра (по новом) 1904, Фабрисје 
преминуо. Тако je свршио овај измучени човек, 
чија ce смрт и данас, — и те колико ! — oceha 
y Дубровнику и Српству.

Фабрис вам je био chevalier de la triste 
figure, и сваки онај који га je добро позна- 
вао и y разним моментима виђао, сећаће ra 
ce y суморној и црној боји дуже но y којој 
другој, и вероватно he ra замишљати, кад ce



његове слике сети, како прав и усамљен шета 
по Лападу, под Горицом св. Влаха, и иде ка 
Мих§јлу, старом дубровачком гробљу, по том 
најсуморнијемкрајудубровачкогземљишта, који 
je њему најмилији био и који je најверније од 
говарао његовој природи и судбини.

II.

И ако првенствено политичар, Фабрис je 
радио и на књижевности и науци

Први његов рад je један семинарски, ђачки 
задатак, који не бисмо ни помињали да није 
y једном погледу карактеристичан. Г. Јагић, y 
свом семинару, дао je Фабрису за тему познато 
дело Константина Порфирогенита De admini
strando imperio, и Фабрис je реферишући о том 
делу са гледишта славистике, истакао важност 
оних података о њему који не говоре y при- 
лог етнографски хрватскога Дубровника. Идеја 
да ce то истакне већ показује онога новинара 
који ће доцније, y честим полемикама, одсудно 
порицати хрватски карактер старога примор- 
скога града, као што показује и смелост с ко- 
јом he бранити своје гледиште.

Други je његов рад много већегзначаја и 
за њ je одиста штета што y своје време кије 
публикован; то je његова теза о Марину Др- 
жићу. Познајући овај рад само по личним 
случајним саопштењима Фабрисовим и no je-



дној расправи Г. Јагића, ми нисмо y стању 
дубље ући y претрес његов. Можемо само уоп- 
ште рећи да га je Фабрис радио y духу тадаш- 
њих озбиљних и савесних студија из дубро- 
вачке књижевности, и специално полагао пажњу 
на тражење извора Држићевих. Ако ce добро 
сећамо једног разговора с њим, он je за неке 
драме Држићеве нашао нешто извора; по Г. Ја- 
гићу, опет, он јеу том тражењу извора погрешио 
на једном месту, код Скупа наиме, објашња- 
вајући га делимично утицајем талијанских ко 
медија XVI века. Додајмо још (ствар коју та- 
кође по личном саопштењу пишчеву знамо) да 
ce он y својој тези дотицао и претходних ра- 
дова о дубровачком писцу комедија, и да je 
том приликом указао y студији М. Шрепла на 
пасаже који су превод из познате Клајнове 
Историје драме.

У то прво време његова писања јамачно 
спада и његова брошура о Гундулићу, којој 
je предговор писао други; ја ту књигу нисам 
видео, и знам о њој само по једном разговору 
с њим.

Доцније, као уредник, Фабрисједао ситне 
прилоге из старе и нове дубровачке књижев- 
ности и историје. To су: Марин. Кабога Кор- 
дица (Dubrovnik, календар за 1900), Стојано- 
вић, Казали, Бузолић (Dubrovnik 1900, бр. 42), 
Писма Накше Гради дум Ивану Стојановаћу 
(Dubrovnik 1900, бр. 43), Неколако закона a



наредаба дубровачке републике (Dubrovnik ка- 
лендар за 1901). Први je од ових прилога једна 
кратка биографија, a остало су све писма и 
списи из заоставштине дум Ивана Стојановића.

Један повећи рад из тога доцнијег доба 
било je издавање извесног дела песама Игњата 
Ђорђића. Мислећи на С. К. Академију као 
на издавача, Фабрис je те песме спремао по 
два рукописа, један из библиотеке доминикан- 
ског манастира y Дубровнику, a други из лри- 
ватне својине, из заоставштине некадашњег 
вредног скупљача и преписача дубровачких 
списа, дум Луке Пзвловића. Целу збирку није 
успео спремити, и ако je y два три маха на 
послу ревносно радио ; делови њени остали су 
вероватно y његовим хартијама. Из ње je нешто 
и публиковано ; то су песме : Даворија врху 
смрти Марка Краљевића, Свијем диклам y  
прољеће, За прхут од главе лијепе госпоје и 
Уста хвала своје госпоје,l

Сем побројаних радова који више спадају 
y област науке, Фабрис ce бавио и оиима 
који непосредније припадају књижевности. Он 
je написао три књижевна чланка о неким чу- 
венијим приморским писцима нашим старије 
генерације; то су: Медо Пуцић, Матија Бан,

1 Dubrovnik, календар за 1898, стр. 180; за 1899, стр_ 
101; за 1900, стр. 144, 145; Srgj, 1903, бр. 23.



Сшјепан Митров Љубиша1. Пројектовао je још 
два:један опет о једном приморском писцу, 
дум Ивану Стојановићу, који je имао написати 
за Летопис, по нарочитом позиву; a други —  
ко би то рекао за нашег политичара? — о 
једном нашем песнику, оцену којега људи чи- 
сто књижевнога укуса увек за себе резервишу, 
о Војиславу. Откуда то да ce Фабрис и тим. 
чисто књижеввим пословима бави? За чисту 
књижевност он није имао специална дара ; што 
ce дакле бавио њом? Пре свега, ако тога дара 
није имао, он ипак није био лишен књижевног 
укуса, и ми који смо с њим лично општили,. 
имамо уверење отоме; примера ради, можемо 
навести да je између многих књижевних есеја 
високо ценио есеј Г. Слободана Јовановића о 
Љубомиру Недићу. A после, као што ce већ 
види по именима писаца о којима je писао, он 
je махом бирао Приморде, писце које je ближе 
познавао и о којима je био кадар писати често 
боље и потпуније него ко други. Најпосле, он 
je те чланке писао махом по потребама редак- 
циским.

Најбољи од тих чланака je онај о Меду 
Пуцићу. У њему, истина, има каткад више на- 
вођења песама и „пабирчења" по њима него 
дубоке и праве литерарне критике ; има пози-

1 M e d o  P u c ić  (Dubrovnik, kalendar za 1897, стр. 48); 
M a t i ja  B a n  (Dubrovnik, kalendar za 1901, стр. 147); S t j e -  

p a n  M i t r o v  L ju b iš a  (Srgj, 1903, br. 22).



вања на одене које су дали и.тако некритични 
критичари као што je Г. Стева Поповић; има 
и оцена које су тако апсолутне да ce тешко 
могу одржати („Цвијета Пуцићева, каже он, 
најљепша je прича што je има y нашој српској 
кшижевности") ; има и сувог излагања и гдегде 
старинске реторике и фразеологије, али има 
и примедаба и коментара које само онај што 
ближе познаје локалне ствари може дати (в. 
коментар песме: Узлш, душо, киту цвијећа), 
као што има много места која показују велики 
труд и савесност који су уложени y читање 
данас већ заборављених списа Пуцићевих. Код 
извесних политички важних пасажа y тим спи- 
сима, има y чланку много доказа о објектив- 
ности, такту и обазривости којима ce Фабрис 
увек одликовао y претресању тежих и спор- 
них питања те врсте. Наводећи (да само један 
пример за ово последње изнесемо) једно место 
из Пуцића по којем ce види да некада „гла- 
вар католичке цркве није одрицао српско име 
Далмацији, Босни и Херцеговини", он додаје 
само ово, што je и дискретно и јако: „и ово 
нас учи Медо Пуцић; a не треба заборавити 
да бијаше добар католик“.

Чланак о Матији Бану, писан поводом ње- 
гове смрти, слаб je. Писан само по другима, 
све панегиричарима Бановим y осталом, a не 
по властитој лектири Банових дела, чланак je 
овај махом испуњен наводима туђих врло по-



хвалних мишљења о овом слабом дубровачком 
песнику, и биографским подацима о њему које 
смо ми склони држати за прилично улепшане- 
У њему има и узгредних примедаба о нашим 
новијим критичарима које су очито нетачне и 
неправичне.

Чланак о Љубиши, писан поводом про- 
славе двадесетпетогодишњице његове смрти^ 
тачнији je од оног о Бану, али je и он сувише 
испуњен наводима из других, и писан суво и 
оскудно.

О она друга два чланка која je Фабрис 
само мислио писати, немамо шта рећи. До- 
дајмо само да je дум Ивана Стојановића јако 
волео и интимно познавао, и да je велика 
штета што није написао чланак о њему, y ко 
јем би било пуно интересантних вести о овом 
симпатичном дубровачком писцу; a да ce према 
Војиславу није тако односио, него je мислио 
да je „празан пјесник“, и жалио само што то 
није одмах рекао, после првог читања њего- 
вих песама, кад ce први пут и осетио побуђен 
да о њему говори.

Ако Фабрис није био довољно јак y чисто 
литерарним питањима и y писању књижевних 
портрета и критичких студија о песницима, он 
je био много јачи y практичним питањима из 
књижевности, y погледима о томе како треба 
да раде књижевне установе и уопште сви књи- 
жевни чиниоди па да ce књижевност крене



јаче, на већу корист целога нашег народа. Beh 
саме његове националистичке идеје морале су 
га навести да и о тим питањима мисли; a после, 
и његово специјално становиште које je имао 
као Србин католик и Дубровчанин, доводило 
га je да y тим питањима обрати пажње на 
многе ствари на које ce ми можда не бисмо 
ни освртали, и да, на тај начин, има y тим пи- 
тањима многе нове и оригиналне погледе. Штета 
je што он о тим питањима није писао; ми смо 
тим изгубили једну масу корисних упустава о 
томе како треба прилагодити и ширити срп- 
ску књигу за крајеве одвојене од књижевног 
центра (крајеве латинице специално), и многе 
сличне идеје, које су, y осталом, кодФабриса 
биле увек здраве, тачне, логичне, богате раз- 
ним непримећеним обзирима, a све y сагласно- 
сти са његовим општим мислима о подизању 
наше народности.

Свега je један чланак те врсте написао;то 
je Матица Српска, посмртан y осталом.1 Чла- 
нак je фамилиаран y тону, има личних места, 
сећања, саопштења извесних разговора којеје 
Фабрис раније водио, од чега му je дошла и 
делимична диалошка форма. Чланак je, дакле, 
мање академичан него што би требало, али 
има добрих места. У њему има, наиме, топлог 
поштовања према Београду и његовој рела-

1 Срђ, 1904, бр. 19.



тивној надмоћности y култури, на чем му ми 
овде можемо бити специално захвални. Оно 
je казано јасно, категорично, са истицањем које 
реченицама даје скоро афористичку форму, ре- 
чима које не трпе поговора. Ту je први пут 
исказано мишљење о Београду као културном 
центру Српства. Оно гласи :

Биоград je одавна однио над Новим Садом првен- 
ство на књижевкои и културном пољу. Биоградједа- 
нас неоспорно културно средиште цијелога Српства. 
Тако су прилике донијеле и тијем треба да ce помири 
Нови Сад... — Нови Сад... треба да ce задовољи уло- 
гом коју му je одредило вријеме и лрилике. Дубров- 
ник je  био y средњем вијеку српска Атина; Нови Сад 
je био, рецимо, до седамдесетијех година српска Атина, 
a сада je Биоград српска Атина. Против тога не може 
ce учинити ништа.

He би била потпуна слика Фабриса као 
књижевника кад не бисмо, овако на крају, по- 
менули и његово уређивање Срђа и календара
Дубровника.

Ох, тај Срђ ! Фабрис га je покренуо за то 
да би њиме пробудио дубоко успавану књи- 
жевну свест старога српског града, као што je 
Дубровнаком ишао на то да буди националну 
свест његову : та je Дубравка, како je он y по- 
следње време мислио прекрстити Срђ, имала 
бити друга, сестра Дубровникова, тако да ка- 
жемо: a како ће она то да буде? Главни чи- 
нилац који креће и одржава један кшижевни 
лист, то je домаћа редакција, литерарна гру-



пица одана листу, два три добра и активна 
књижевника који стално пишу за лист, испу- 
њују сваки своју потребну рубрику a увек имају 
шта да кажу при томе и знају шта je модеран- 
лист: a шта ћете кад Срђ готово нема те ре- 
дакције, кад још нема правих услова да je до- 
бије, кад je књижевно интересовање још не- 
довољно да ce она y њему образује, кад je он 
баш зато и кренут да тек то интересовање иза- 
зове, кад je дакле њему однајпрече потребе баш 
оно што тек он сам има да створи? To je не- 
срећни положај Срђа, и тај je положај највише 
муке и задавао Фабрису. Фабрис je разумео то,. 
и гледао да међу млађим људима, онима који су 
по способности и интересовању ближи редак- 
цији, изазове вољу за књижевни рад. „Немојте 
да ce рече, говорио им je он, да су Дубровчани 
razza che muore1, и да су једино странди што 
нешто раде y Дубровнику: ја први који није- 
сам Дубровчанин него Корчуланин11. И њему 
je врло тешко падала извесна индиферентност 
п неинтересовање извесних бољих млађих људи,. 
као што му je тешко пала и смрт Уроша Тро- 
јановића, јединога од млађих који je могао 
бити прави, непосредни сарадник Срђа.

Фабрис je, y ствари, уређивао другу и трећу 
годину Срђа (1903,1904) ; прву јеуредио Л. Зоре, 
рђаво. Фабрис je прикупио неколико углед- 
них књижевника за лист, — ту су били Сте- 

1 Племе које умире.



ван Сремац, Милорад Митровић, Г. Јован Ду- 
чић, Г-ђа Јелена Димитријевић, поред осталих
— али лист ипак није био на правој висини. 
После Фабриса, лист je трајао још неку го- 
дину па престао; за жаљење je што je тако 
лепа и корисна идеја пропала, због врло па- 
триархалних погледа y Дубровнику на књи- 
жевни лист и књижевност уопште.

Календар Дубровник основао je Фабрис 
1897 године, и уређивао га до пред смрт (1903), 
издавши неколико обимнијих свезака ; од тада, 
није изишла ниједна свеска. Календар je имао 
локални карактер, и доносио je највише чланке 
из дубровачке прошлости, или приче наших 
приморских књижевника. III.

III.
Међу својим политичким списима Фабрис 

нема већих ствари, нема расправа ни књига. 
Једанпут je само мислио и на писање ових. 
Хтео je да капише овећи један есеј —■ и то 
баш за наш лист, Српски Књижевки Гласник
— Српски покрет на Праморју како му je 
сам дао наслов, и хтео ту да изложи цео но- 
вији покрет, од 1880 на овамо, y пуној ши- 
рини и јасности, онако како je то потребно за 
ширу публику, која не познаје ствари из близа, 
и која није пратила догађаје редом како су ce 
они јављали. На жалост, и специално на жа- 
лост овога листа, наш несуђени сарадник није

11



тај есеј написао, нити какав други те врсте. 
Сва политичка књижевност његова остала je y 
оним кратким чланцима његовим, поглавито 
уводним, које je он писао y Дубровнику, од 
1895 до 1904, девет пуних година, и ми ћемо 
ce на њима задржати. Чуло ce, одмах по смрти 
Фабрисовој, да српска академска омладина y 
Дубровнику намерава приредити једну књигу 
његових одабраних чланака; то она није учи- 
нила, a добро би и сад било да то учини, ове 
године кад пада десетогодишњица његове смрти 
или педесетогодишњица његова рођења, Ако 
би ce на то мислило, наш преглед Фабрисових 
чланака могао би вероватно y извесној мери 
користити редакторима пројектованог издања.

Први и најглавнији појам који о Фабрису 
имамо, то je да je он борац, јуначки брани- 
лац српскога имена, одважан полемичар ; пре- 
гледајмо зато најпре његове полемачне чланке, 
тј. непосредно полемичне (јер сви његови чланди 
имају полемичнога елемента), оне y којима он 
напада, протестује.

У тим чландима je мушко држање, лична 
одважност, жесток тон, јаке речи. Примера 
ради, наводим онај први, којим je и почео но- 
винарску кариеру, из 1895, лод насловом II 
signor Ciarocchi lo dice, y којем je протесто- 
вао против полициске истраге над неким чи- 
новницима, и који je био примећен одмах, учи- 
нио сензацију шта више; затим, оне о избо-



-рима општинским од 1899 годпне; или онај 
против општине, Срби Дубровчани и. општина 
(1901, бр. 16), где Фабрис протестује против 
кажњавања млађих Срба због нереда на Гун- 
.дулићевој пољани; или онај, опет против оп- 
штине (1901, бр. 38), без наслова, који јеможда 
више црн него што би нам данас изгледало 
да je имао бити, о постављењима, професо- 
рима, систему y дубровачкој гимназији ; или 
онај после изласка из тамнице, чланак смео 
каквом ce нико не би надао после тога фа- 
мозног догађаја; или оне о гимназиалној афери 
(1903, бр. 3, 6, 8 и др.) y којима je тра- 
жио да ce она понова суди; или оне, многе, 
о управи y Босни и Хердеговини, о којој нкје 
престајао писати. У тим чланцима, Фабрис ce 
није држао своје обичне девизе „fortiter in re, 
suaviter in modo“, него je нападао жестоко, 
јако, мушки; y многима je јака инвектива, па- 
сажи пуни речитости. Каткада je y те чланке 
уносио и хумор, као шго je случај y Хрват- 
ском плебисциту y  препарандија (1901, бр. 39); 
и тај хумор je добар, леп, пријатан, и Фабрис 
ce чешће њим служио, нарочито y оним крат- 
ким белешкама на трећој страни листа које су 
потписиване именом Орланда.

Али ако je Фабрис јак y чланцима y ко- 
јима напада, он није мање јак y онима y кО' 
јима дискутује ; његовим полемичним чланцима 
нимало не уступају критикка чланци његови,

ll*



како бисмо их за невољу назвали. Чак je, ако 
хоћете, ту и јачи; ту y логичној дискусији, 
анализи, расправљању, извођењу ствари на чи- 
стину, Он je имао сигурне, утврђене принципе; 
при сваком политичком догађају, ценио je 
ствари само по тим принципима; али je кат- 
кад те догађаје из разних разлога било теже 
праведно и потпуно ценити —• ту, y таквим 
случајевима Фабрис je био најбољи. Његово 
познавање политичких односа, његова логич- 
ност, његова начитаност која му je увек пру- 
жала масу згодних примера, његова обазри- 
вост уз то и објективност чинили су да ce он 
баш y анализи одликује, да баш y детаљној 
дискусији и фином разликовању ствари буде 
најбољи, да баш y критиди покаже своју најачу 
снагу. Он je ту каткад показао и оштроумља 
поред логичности. Наводим, као y том погледу 
карактеристичан пример, оно објашњење y 
чланку Послаје сабора (1901, бр. 28) зашто 
странка права није на том заседању далматин- 
ског сабора тражила сједињење с Хрватском; 
или онај о „језичном питању'1 (1903, бр. 43) 
где хвата све нетачности и недоследности y 
увијеном званичном предлогу о уређењу је- 
зика y покрајини; или онај о Бјанкинијеву го- 
вору y делегацијама о Босни и Херцеговини 
(1904, бр. 10), који нам je жао што због ма- 
лог простора не можемо изложити, a који je 
пун анализе y ситно, похватаних неконсеквен-



ција, налажења доказа за своје тврдње y тврд- 
њама непријатеља.

Могли бисмо још пуно чланака наводити 
као пример логичне и оштроумне анализе 
Фабрисове, али ћемо ce зауставити само на 
онима који ce тичу Хрвата, где ce та његова 
критичка моћ највише и показује. Том прили- 
ком — a зашто ce не бисмо том приликом ко- 
ристили да и нешто политичких идеја Фа- 
брисових изложимо? — познаћемо и његово 
мишљење о овима. Ствари су ce данас проме- 
ниле, и ми не мислимо о Хрватима увек онако 
како je Фабрис мислио, али ми који овде гле- 
дамо Фабриса, хоћемо само да изложимо ње- 
гове идеје. Интересантно je, y осталом, видети 
како je јучерашња генерација мислила о овом 
предмету који je данас на дневном реду.

Његово мишљење о Хрватима врло je за- 
нимљиво. Што je најпре занимљиво, то je пи- 
тање je ли он био против Хрвата; и томе ћемо 
питању најпре приступити.

Против Хрвата Фабрис je стално писао, 
с хрватским новинарима једнако полемисао, на 
многе хрватске институције или манифестације 
стално нападао, али — ствар која може да из- 
ненади оне који су њега само y тој улози и 
замишљали — није им био непријатељ, и није 
био непријатељ слоге с њима и ако je о њима 
имао y главном песимистично мишљење. На- 
против, ма колико то чудно изгледало, он je



био стално за ту слогу и жалио je што je немар 
сви који су с њиме ближе општили, или који- 
су пажљиво читали и његове најжешће чланке 
против Хрвата, увереви су о томе. Мене je 
лично изненадило кад сам, y прво време по- 
знанства с Фабрисом, још 1899 године, једно 
вече пред познатом српском „љекарницом" y 
Дубровнику, баш при пролазу хрватске му- 
зике и светине која јој je акламовала, баш y 
данима кад je српско-хрватска борба y Дубров- 
нику билау најачем јеку, чуо од Фабриса, ко- 
јега сам дотле замишљао као најодлучнијег 
анти-Хрвата, ово : „Нама Србима требало би 
да имамо ма и тајни, прави споразум с Хрва- 
тима“. To исто уверење нашао сам после и y  
његовим чланцима; наравно, оно ce увек не 
види на први поглед, пошто оно није било 
главни предмет његових чланака, али ce види 
y основи, y дну, y понекој врло изразитој ре- 
ченици. Карактеристичан je y том погледу 
један пасаж y оном отвореном писму Ан- 
дрији Ферјанчићу (1900, бр. 4), Словенцу, који 
je y делегацијама тражио Босну и Херцеговину 
за Хрвате. Тај пасаж овако гласи: „Србе 
боли кад слушају (таквих) тврдња... ; боли их 
тијем више што долазе из уста браће Слове- 
наца којијех би задаћа и дужност морала 
бити да гранчицом мира на темељу права и 
правице посредују између завађенијех Срба и 
Хрвата...“ И то je Фабрис писао 1900, јануара,.



дакле неколико месеци после доласка Хрвата 
на општинску управу y Дубровнику, онда кад 
je он био највише раздражен против њих, кад 
je скоро сваки њихов акт нападао! Додајте 
том пасажу ону честитку југословенском омла- 
динском конгресу, па ћете видети како je Фа- 
брис и 1900, и после ње, и пре ње, увек оз- 
биљно желео споразум и слогу са Хрватима. 
Само, он ту слогу није замишљао платонски, 
и није хтео да због ње назаренски жртвује 
битне српске интересе; он je хтео слогу али 
чисте рачуне. „Ми смо — каже он y једном 
чланку (1900, бр. 43), који нам такође, и то 
врло категорично, сведочи о његовим идејама 
о споразуму — искрени заговаратељи не само 
поштена компромиса него праве слоге и за- 
једничкога рада, особито између Срба и Хр- 
вата; али желимо кисте рач.уне“. На основу 
тога, он je увек нападао Хрвате кад год je 
њихова акција ишла против Срба.

Али сем тих погледа о односима Срба и 
Хрвата, интересантни су, и нарочито поучни, 
и Фабрисови погледи на Хрвате уопште, на 
њих саме. Фабрис je налазио пуно ствари да 
им замери.

Најпре je замерао за клерикализам, који 
je код њих сила, a тако исто и на Приморју, 
и против којега je Фабрис стално војевао и 
поставно то као девизу свом листу; „једна je 
од главнијех задаћа овога листа, каже он y  Ду-



бровнику, војевати против клерикализма" (1902 
бр. 5; в. још 1900 бр. 39, 1904 бр. 14, 15, 21). 
Тај клерикализам он je сматрао као велику и 
непосредну опасност, против којега све што 
либерално мисли треба да ce удружи. „Једино 
заједничка акција — каже он (1900, бр. 40), 
одмеравајући сваки израз и тоном човека који 
опомиње за времена — либералнијех Слове- 
наца, Хрвата и Срба могла би ce успјешно бо- 
рнти против коалиранога клерикализма; ...од- 
судан час куца, кућа гори, a клерикализам 
хоће да поведе јужне Словене Аустро-Угарске 
онамо гдје није ни мјеста ни спаса“.

После клерикализма замерао им je за не- 
пријатељство (раније, наравно) према Србима. 
Није то замерање било само оно обично, про- 
сто, онај комуни протест против сваке непри- 
јатељске акције према Србима уопште, него je 
то био акт мудрости, правилнога схваташа, 
тачног појимања ствари. Узмимо за пример 
само онај чланак о познатом нападу Хрвата на 
Србе y Загребу, о чувеном септембарском до- 
гађају (1902, бр. 36). Тај je чланак, поред свега 
тога што je писан одмах после догађаја, што ce 
y осталоми oceha, пун паметних савета, скроз му- 
дар, диван; ми смо раније рекли даћемо y члан- 
цима о Хрватима наћи најбоље примере ана- 
лизе и критике Фабрисове: ето, овај je чланак 
један од тих. У њему, Фабрис, после првих



речи којима карактерише догађај, истиче нај- 
пре да Срби из Хрватске и Славоније имају 
право да y Загребу, који je средиште земље, 
оснују и своје културно средиште, и додаје да 
им бар то не треба забрањивати кад им ce 
иначе вечито пребацује како „тбже преко гра- 
ница“. A после, развија идеју да je баш то 
централисање српске активности y Загребу до- 
бро за саме Хрвате: Загреб, главни хрватски 
град, тиме „добија већу важност", и може до- 
бити утицај и на приморске Србе, и учинити 
да ce „сломије противност српска ка здружењу 
Далмације с Хрватском и Славонијом'1, a то je 
једна од најтоплијих жеља самих Хрвата. Баш 
су, каже он, „Хрвати имали ићи на руку Ср- 
бима Загрепчанима y остварењу њихове зами- 
сли“ ; „кад већ једном мора да буде и једно 
српско средиште,^ иитересу je  Хрвата да оно 
буде y Загребу", a не y Новом Саду, као што 
добар број Срба жели. Најпосле, завршава иде- 
јом да Хрвати тим нападом ништа нису добили, 
a много изгубили: „руку која je ту рану на- 
правила, каже он, хрватска he покољења си- 
гурно проклињати, као што данашњи Пољаци 
(код Фабриса je честа компарација Хрвата с По- 
љацима) куну и проклињу своје непаметне очеве 
и дједе“. Тако je писао Фабрис поводом сеп- 
тембарског догађаја, и толеранција и објек- 
тивност које су ту исказане чине му част; али,



оставивши то на страну, што бисмо ми ту хтели 
још да истакнемо, то су нарочити погледи које 
je он том приликом развио, ново и оригинално 
гледиште које je ту имао, a што je све дошло 
услед његова познавања ствари, услед свестра- 
није анализе догађаја, услед савесне критике 
његове.

У чем je Фабрис још налазио замерке Хрва- 
тима, сем клерикализма и неполитичког држања 
према Србима, то je y њихову односу према 
Мађарима; то, y осталом, и није била замерка, 
него више обраћање пажње на ту врло опасну 
страну y хрватском националном животу. Ин- 
тересантан je y том погледу чланак Мађари и 
море (1904, бр. 6), један од последњих Фабри- 
сових, y којем je рељефно исказао једно од 
својих најдубљих уверења. Смисао je чланка 
да Мађари желе излаз на море, и да he жртва 
те жеље бити Хрватска, коју ће Мађари вре- 
меном просто поделити на неколико мађарских- 
жупанија, или којој бар та опасност прети. Тај 
чланак, који, како Фабрис изрично уверава, 
„није излијев непријатељског расположења“ 
него излив чистог и ако врло песимистичког 
уверења, сав je основан на чистом логич- 
ном извођењу, на резоновању по стварним 
чињеницама, по онима које и сами Хрвати 
признају, на просто научничкој анализи појава. 
У чланку Збор Срба из земаља круне св. Cilie- 
вана (1902, бр. 40) идеје поменутог чланка ce



настављају и даље изводе, и чланак je тако 
исто мудар као и онај.

После чланака y којима су исказане ове 
опште замерке хрватској политиди или укази- 
вања на незгоде y њој, пређимо на чланке, 
врло интересантне y погледу критике и ана- 
лизе Фабрисове, о реалистама хрватским, о по- 
литици млађих. Да je те млађе волео, то je 
јасно, пошто су они хтели слогу са Србима^ 
„Док су млади — говорио je често — Хрвати 
иду за својим чисто хрватским идеалима; чим 
ступе y зреле године, виде да су били y илу- 
зији и да никакву политику нису водили“. На- 
равно да je онда морао волети ове реалисте*. 
који већ y младим годинама имају идеје што 
тек зрелим годинама припадају. Али и њима 
je имао по што шта да замери. Главни чланци 
о њима су: Хрватска Macao (1902, бр. 6), Го- 
вора к. дра Смодлаке (1902, бр. 31), један чла- 
нак без наслова (1903, бр. 7), Немири y  Хр- 
ватској (1903, бр. 21), Хрватска јавни жавот 
(1904, бр. 12). Сви су они пуни фине ана- 
лизе, објективног и искреног схватања, мудрих 
погледа, каткада златних речи. У првом, ана- 
лише програм реалиста који крећу часопис Хр- 
ватска Мисао, и то аналише тачку по тачку, 
и хвата их y контрадикцијама, неконсеквенци- 
јама или недовољностима y погледу њихових 
назора о државном праву, држању према Ср- 
бима, клерикализму. У другом, аналише говор



Г. Смодлаке, говор пријатељски према Србима 
и којим би ce површнији политичари одмах 
задовољили, али y којем Фабрис налази ипак 
доста недовољности, a y исто доба, логичним 
дедукцијама из тврдња исказаних y говору, и 
пуно потврда своме, чисто српском схватању. 
Узмите за пример само оне дедукције које Фа- 
брис изводи из речи Г. Смодлаке да „Срби 
треба да признаду хрватској мисли да je на- 
родна мисао“, па ћете ce уверити о логичности 
и оштроумљу Фабрисове анализе. И трећи чла- 
нак je такав. Говорећи о антимађарским демон- 
страцијама y Загребу, Фабрис осуђује револу- 
цију и уопште „велику политику“, препоручује 
„ситан посао“, као и Масарик, којега je јако 
поштовао — то он препоручује и y поменутом, 
четвртом чланку без наслова, као што je он на- 
рочито био за та нова средства, „ново оружје“ 
Матавуљево, које je он често y разговору на- 
водио за пример — и те су речи златне колико 
су тачне. У исто доба, он закључује, баш из 
тих демонстрација, да Хрвати не могу ништа 
без Срба, и тај закључак, њему тако драг, из- 
веден je врло оштроумно. У петом чланку, y 
којем констатује кризу y странци реалиста и 
налази да ce догодило оно што je он раније 
предсказивао да ће бити, он препоручује мла- 
дој странци да води самосталну политику a да 
ce не подаје илузијама да ће са старим штогод 
моћи учинити. И тако даље. Сви су ти чланци



(в. и чланак 1903, бр. 40) врло добри, одлични, 
одлични по суђењу и извођењу, по критици и 
анализи (можда ипак нешто јаче песимистични), 
и који ce могу сматрати за модел критичких 
чланака.

Сем ове две врсте чланака, критичких (у 
које смо ми нарочито убројали оне о Хрва- 
тима) и полемичких, Фабрис има и чланака y 
којима су просто изложени његови погледи, 
његове теорије; могли бисмо их, узгредно и 
за тренутак, назвати теориским чланцима.

У њих спадају понајвише они y којима ce 
говори о политичком положају Срба, о међу- 
собним односима Југословена, о будућности њи- 
ховој и путу којим треба да иду. Главнији су: 
Слике п з  сабора (1900, бр. 19), који je y глав- 
ном полемичан али y којем има врло изрази- 
тих пасажа о југословенској заједници; Борба 
протав српскога имена (1901, бр. 14); један 
без наслова из 1903 (бр. 7) a такође y глав- 
ном полемичан; Србија a Бугарска (1904, бр. 4), 
У свима препоручује узајамност, осуђује србо- 
фобске аспирације које ce каткад међу Југо- 
словенима допуштају. Осуђује их не с простог, 
готово моралног гледишта, него по чисто по- 
литичкој идеји, која je код њега била најдубље 
уверење, да су Срби потребни осталим Југо- 
словенима. „Босна и Маћедонија, каже он, 
земље су које треба y  штересу јужнога Сло- 
венства очувати српској народној мисли и срп-



скоме језику“ (1900, бр. 19), „Борба против 
српскога имена јесте борба против словенске 
мисли, јер je Српство на југу најачи словен- 
ски факШор“ (1901, бр. 14). Ta поносита и 
утешна идеја о улози Срба међу Југослове- 
нима чисто Je Фабрисова.

У овом теорисању, y разлагању о поло- 
жају Срба, Фабрис je каткада долазио до врло 
интересантних закључака, до сасвим оригинал- 
них компарација, које je, y осталом, само он, 
доле на југу и међу католицима, могао чинити. 
Кад je Фирмилиан посвећен за митрополита, 
многи су донели коментар тога догађаја; нико, 
сигурно, не овако оригиналан као Фабрис (1902, 
бр, 28). Он je довео y везу ово посвећење са 
тадашњом изменом папинога бревеа о свето- 
јеронимском заводу. Повукао je компарацију из- 
међу та два догађаја y којима су, истовремено, 
две највише црквене власти, оне које су од 
векова y оштрој борби, два пола светска, Рим 
и Цариград, дали за право Србима и учинили 
им услуге. „Та два вијековна такмаца, каже 
он, Рим и Бизант, од којијех je српски народ 
много пропатио, нашла су ce овога пута y слу- 
чајној, за њих, заједници;,.. не могоше a да не 
удовоље српске праведне захтјеве“.

To су важнији новинарски чланци Фабри- 
сови, и његове политичке идеје. Остаје нам 
још да видимо његов стил.

Као писац, Фабрис je прост, јасан, конци-



зан. У њега нема срачунате композидије, ар- 
тистичког груписања ствари, спреманих ефе- 
ката, бујне реторике, полета, заноса, који плени 
и осваја на јуриш; y њега нема, можда ни је- 
данпут, ни живописних елемената, који осве- 
жавају: y њега je све просто, голо. Идући за 
својом мишљу, он je гледао да само њу из- 
рази, да јој да потребне јасности. Волео je уз 
то израз синтетичан, афористичну форму, мак- 
симу која обухвата сву мисао одједанпут, и то 
je можда једина донекле артистичка тежња 
коју je показао при писању. Иначе, старао ce 
само да непосредно изрази мисао коју има, и 
то онако како je има. У том старању, он je 
увек и успевао да каже мисао како je осећа 
и да тачно обележи своје расположење y датом, 
тренутку. Како ce мисао мењала према пред- 
мету, то je он y своме писању долазио до 
разних облика и особина изражавања : y њега 
има жестоког тона каткад, или сарказма и 
ироније, или хумора, a y последње време емо- 
ције и топлоте. Кад човек чита редом, из го- 
дине y годину, политичке чланке Фабрисове, 
не може да не види како ra je из године y 
годину све више хватао песимизам, све јаче 
освајале црне идеје. Он све више препоручује 
„ситан посао“ место „велике политике", све 
сетније схвата положај Срба и Југословена, све 
мирније и нежније гтропраћа ствари и оних ју- 
гословенских народа против чије je политике



стално војевао, Често и велико сељење српског 
народа y Америку, страшљивост оних који тај 
народ имају да заступају, неузајамност јужних 
Словена, све су те ствари њему тешко падале, 
и његова убијеност због њих све ce јаче осећа 
y његовим последњим чланцима. Прочитајте 
онај чланак АусШро-угарско Словенство (1903, 
бр. 50), који резимује те његове црне мисли, 
па ћете видети. „У балканској политици, каже 
он горко, јетко и с пуно емоције, сви су хр- 
ватски политичари, с ријеткијем изузецима, за 
империалистичку политику Беча под фирмом. 
великохрватском, a Срби, страхују... о томе 
проговорити гдје треба...; овако политичари, a 
народ? Он веома мало или ништа од свега 
тога не разумије, већ гладан, го и бос, као слије- 
пац, бјежи с рођене груде удалеки свиет. Ово 
je права слика нашијех прилика; ko je хоће љеп- 
шом учинити, нека je сам црта.“

Тек на крају свога писања, y последњем 
своме чланку (Послије београдскијех свечано- 
сти, 1904, бр. 40), a поводом југословенских бео- 
градских дана, Фабрис престаје с тим дрним 
идејама, има наде и веселости. Тек пред смрт, 
он осећа радости и живота. Као оног несрећ- 
ног Клазомена којега je Вовнарг описао, тако 
je и сиромаха Фабриса „престала уморена суд- 
бина да гонн тек кад ce смрт указала њего- 
вим очима.“

С р п с к и  К њ и ж е в н н  Г л а с н н к , X III— X IV , 1904— 1905.



УРОШ ТРОЈАНОВИЋ.

Ko да не проговори о песнику Бокешке 
ноћи. кад je говорио о Фабрису? Он je тако 
исто везан за дубровачку аферу као и Фабрис; 
уз то je био млад, врло млад, кад je умро, па 
je ствар тим жалоснија, и свет га je одистз 
јако жалио. Његова смрт била je једна од нај- 
више и најискреније оплаканих y иначе трго- 
вачком и несентименталном Дубровнику. Ни- 
када ce можда није више суза пролило на ма- 
леном дубровачком гробљу на Бонинову, том 
„природном маузолеју између Михајла и св. 
Јакова" него што je то било над гробом овога 
младог Бокеља; и никада можда с више оправ- 
дања. A он je био и књижевник, песник. Није 
написао много него, напротив, најмаше што 
ce могло написати, али и то најмање, y јед- 
ном погледу, нарочито с обзиром на његов 
несрећни живот, довољно je да обрати на њ. 
пажњу књижевне критике. He треба да буде 
заборављен онај који je прераном смрћу пла- 
тио свој тек настали јавни рад, a који je имао 
леп књижевни дар, и био једна велика нада
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једне наше провинциалне културне средине. 
Тога ради, нека je његову спомену посвећена 
ова овлашна цртица.

Рођен 1882, y Росама, малом месту при 
улазу y Боку Которску, Урош Тројановић je 
изучио основну школу и гимназију y Боки и 
Дубровнику, и под јесен 1902 записао ce y 
правни факултет бечког свеучилишта. Тек што 
ce био записао, морао je прекинути своје 
студије.

Бокешка ноћ, прва његова песма, изашла 
je y Срђу 1902, и вест о томе донели су му 
прво полидиски чиновник и оружани жандари, 
који су једно јутро банули y његову ђачку со- 
бицу y Бечу да га спроведу y тамниду ради 
велеиздаје. После дугога лутовања, за време 
којега су власти решавале y коју ће ra там- 
ницу y царевини бацити, Тројановић je, јед- 
нако лраћен оружаном стражом, доведен y за- 
прелашћени и преплашени Дубровник, и бачен 
y тамницу, под истим условима као и Фабрис. 
Неколико времена доцније, Тројановић je из- 
веден пред суд да брани своју песму од оп- 
тужбе државног тужиоца. Кажу да на дубро- 
вачком суду дуго времена није појава и од- 
брана оптуженикова учинила тако јак утисак 
на суд и слушаоце, као појава и одбрана Тро- 
јановићева. Млад, леп, нежна лика, паметних 
очију, плаве косе, ведра и отворена чела, нео- 
бично благ и симпатичан, Тројановић je сло-



бодно и отворено, са озбиљношћу зрела чо- 
века и искреним акцентом онога који верује y 
правду, тачку по тачку побијао наводе држав- 
ног тужиоца, објашњавао естетички смер по- 
литички инкриминисаних места y својој песми, 
доказивао неоснованост оптужбе која га je те- 
ретила.

Рекли смо, y прошлом чланку, како je 
афера свршила, и како су оптужени били осло- 
бођени. Ослобођени Тројановић није живео 
него годину дана. Латентна грудна болест, која 
je y његовој породици била наследна, избила 
je наједанпут после његова тамновања. Његово 
кежно лице почело je да бледи, његове очи да 
ce увлаче y главу, чело да добија самртну боју, 
нос да ce шиљи, образи и уши да ce провиде, 
и он je сав почео да вене и да ce гаси пола- 
гано, док није, 20 децембра 1903, премлад све- 
нуо и угасио ce.

Тројановић je, рекли смо, доспео да врло 
мало напише. Његова Бокешка ноћ (Штампа, 
1902, бр. 56) je, рекли смо, прва песма његова, 
и она га je учинила познатим широм делога 
Српства; — редак je то случај да први рад 
једног књижевника има тако широк и јак одјек, 
ма и случајан, Кад јој ce одузме „политичка“ 
важност, Бокешка ноћ остаје једна песма с ле- 
пом поетском идејом, с јаким патриотским осе- 
ћањем, y слободном размеру и пријатном ритму. 
To je визија једна, дискретно и чак нешто не-
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јасно казана. Она je лепша као делина него у  
појединостима, и ако и по који стих има при- 
јатности. Она три момента о Боки која спава, 
затим „бдије“, и најзад чека, заједно са сти- 
ховима који описују њено данашње стање, њену 
лепоту, и најзад њену наду y будуће богаство 
и срећу, имају неке свечаности, и сугестивни 
су. Завршни одељак, који садржава апел на 
омладину, сам по себи не леп, добро завршава 
целину.

Још je свега једну песму Тројановић на- 
писао; то je Рат за српски језак и правопис 
(Срђ, 1903). У овој песми с тако чудно фило- 
лошким насловом и темом, има понеки прија- 
тан стих:

У Тршићу Равијојла 
Чедо пови,
Доситеј га, мудри старац,
Златним пером благослови,

ма да ни тај стих није без мане.
Пред смрт, Тројановић je спремао за Срђ 

оцену о једном нашем познатом песнику, по- 
водом његове тад изашле збирке песама. По 
рукописној скиди те неизрађене оцене могло 
ce видети његово доста лепо разумевање књи- 
жевне критике.

To je цео „кшижевни пртљаг“ овог мла- 
дог човека, и он je, као што смо рекли, нај- 
мањи који je један књижевник могао дати. До- 
дајмо да je са сва три ова радића Тројановић.



<био сарадник Срђа, и да je овај некадашњи 
књижевни лист наш на Приморју за њ вези- 
вао најлепше наде своје. Оскудна подмлатком 
редакција овог листа угледала je y њему то- 
лико жељеног и једва стеченог свога сарадника. 
Она je имала пуно права да на њ толико наде 
полаже, као што су и остали књижевни ли- 
стови могли на њ помишљати као на свог до- 
£>рог будућег сарадника.



МИТА КАЛИЋ.

I.
Има писаца с оне стране Саве који тамо 

стеку признања, a који су, y нас овамо, врло 
мало познати. Они пишу за тамошње листове, 
за тамошње позориште, за тамошње фондове. 
Само локална критика, она y њихову крају, 
хвали их или помиње, a наша критика не оба- 
зире ce на њих. To није право, и треба и ми 
одавде да с времена на време поклањамо па- 
жње и овим локалним писцима. Један од њих 
je Мита Калић (1847—1909), плодан и разно- 
врстан књижевник, који je неких четрдесет и 
пет година неуморно радио књижевне послове, 
на задовољство своје публике и y главном своје 
критике.

Његове „титуле и радови“ — тј. оно што 
ra препоручује, — ово су.

Калић je најпре писао песме, и почео je 
с шима још као ђак y гимназији a наставио 
их даље, скоро кроз део живот, Песме су ње- 
гове штампане y најбољим листовима тога вре- 
мена: y Даници, Матици, Јавору, Змају, Ле-



топису. Једну од њих je компоновао Толин- 
гер, и она ce певала и постала популарна. Једна 
je — Снајина освета — била понуђена Књи- 
жевном Одељењу Матице Српске, и одмах, y 
истој седници кад je понуђена, била je прим- 
љена и награђена, без реферата, по самом чи- 
тању. Критичари хвале Калићеве песме и ње- 
гов песнички таленат. „Песничке нарави био 
je Мита Калић свакако", каже Г. М. Савић. 
Он je био „по превасходству српска песничка 
душа“, каже Г. Ј. Грчић. To je био човек „за- 
дахнут најидеалнијом песничком душом“, каже 
Гђца Милева Симићева.

Калић je писао и нешто приповедака; мени 
су познате две: Зелене кајсије и Кнава.

На драми je Калић највише радио, и ту 
имао највише успеха. Кад изоставимо комаде: 
Као вереници препоручују ce и Два брачна пара, 
који су само преводи и прераде туђих комада, 
ово су Калићеве комедије и историске драме: 
Преки лек, Мој џеп, Свекрва, Обмана, Гусле a 
вала, Максим, У резерва, По команди, Криво- 
творац, Деоба Јакшића, Растко Немањић, 
Краљ Вукашин. Главне међу њима награђене 
су од Матице Српске y Новом Саду. Оне су 
и штампане често, нешто y Летопасу, a нешто y 
Зборнику позоршинах дела, који „на свет из- 
даје управа С. Н. Позоришта“ y Нсвом Саду. 
Оне су и игране, тамо y Војводини, често са 
великим успехом. Преки. лек, на пример, који



je прва комедија Калићева, игран je чим je 
примљен y Матици, много пре но што je сти- 
гао да ce штампа y Летопису. Просто je угра- 
бљен био од стране позоришне управе, чим ce 
појавио. Игран je први пут 27 марта 1886, са 
најбољим глумцима новосадским. To вече да- 
вало ce први пут још једно „првенче" На по- 
зорници a y  животу од познатог универсал- 
ног књижевника Г. Милана Шевића. И док je 
ова последња комедија одмах пропала, Кали- 
ћева комедија je пожела живог успеха. Писац 
je био изазван, и однео сјајну победу над 
својим y књижевности другом и такмацем Г. 
Шевићем.

О главним Калићевим драмама и тамошња 
најача критика лепо ce изражавала. За Прека 
лек Г. М. Јовановић Батут, који je y она срећна 
времена био један од најуваженијих позориш- 
них критичара, рекао je да je то „посао по- 
четника y драми, али почетника који имадара 
и који има и неке студије", „радника који за- 
служује сваку пажњу“. П. Марковић Адамов, 
кад je прочитао ову комедију, обрадовао ce 
као лепој тековини наше „нејаке" драмске књи- 
жевности, и узвикнуо je, духовито играјући 
речима : „једва један ведар зрак боље наде 
прекој нам потреби y Преком леку“. За коме- 
дију Мој џеп, Г. Батут je отишао даље y својој 
похвали. „Писац je овим комадом — каже он 
— показао еминентан дар за комедију из на-



mer живота, и, поред дара, и достојну збиљу 
и савесност.“ Свекрву je Г. М. Савић каракте- 
рисао као „шаљиву игру пуну живота и радње“. 
Г. Ј. Грчић je поводом ње писао : „ја ce не се- 
ћам да je после Косте Трифковића и један наш 
писац шаљивих игара... тако проникао y жи- 
вот и прозрео му мане и опачине, и тако их 
без опора сарказма — чисто бих рекао : са 
штедњом и обазривошћу — изнео на ругло 
као што ми ce чини да je овај писац (писац 
Свекрве) кадар“. За комедију По команди. Г. 
Савић je рекао да he „заузимати y низу на- 
ших комедија лепо место“. Максима je, чим 
je штампан, „најтоплије препоручио" П. М. 
Адамов, и ако га није читао, као што сам из- 
рично признаје; том приликом он додаје да 
Калић „најбоље замењује нашега Аристофана, 
пок. Косту Трифковића, кога ce труди да до- 
стигне“.

Сем песама, приповедака и драма, Калић 
je писао и друге ствари. Да изоставимо оно 
што не спада y књижевност y ужем смислу, он 
je писао Српске књижевнаке, које je Матица 
Српска издала, y четири свеске, и y којима je 
он изложио и оденио живот и рад свих глав- 
нијих наших књижевника од Доситија на овамо. 
Писао je, затим, разне чланке из књижевности 
и друштвеног живота, по Јавору, Бранику, За- 
стави, Српском колу. Напослетку je био дуго 
година члан Књижевног Одељења Матице, и,



кад je умро, Г. М. Савић je њему y част др- 
жао свечан говор y свечаној седници Књижев- 
ног Одељења, a Г. Ј. Грчић je y четрнаест бро- 
јева Бранкова кола писао биографију његову 
и оценио дела. Тако je овај Сомборац дожи- 
вео све почасти и признања које може да да 
она мала књижевна средина y којој je живео.

Ми ћемо ce задржати на једном од њего- 
вих радова. Како ce он највише бавио драмом, 
узећемо драму његову Растко Немањић, на 
коју нам je један случај обратио пажњу. He 
кажемо да je најбоља, али ce не сме претпо- 
ставити ни да je најгора. Она није нимало по- 
четничка, него, напротив, писана y потпуно зре- 
лим годинама. Она je још била поднесена за 
Мариновића награду. Ми смо верно изложили 
до каквих je похвала Калић дошао код своје 
куће; сад ћемо верно, све са наводима и при- 
мерима из драме коју оцењујемо, изложити ка- 
кав он нама изгледа. Слика ће бити сасвим 
друкчија, морамо одмах рећи. II.

II.
Први чин. У првим сденама насликани су 

Растко и Вукан, синови Немањини. Растко je 
no историји добар, a Вукан рђав, и Калић их 
овако карактерише.

Растко je уранио и чита. Шта чита? Оми- 
рову Илиаду. Ми имамо мало чуђења при том, 
и осећамо потребу да питамо: како, je ли мо-



гућно да ce y XII веку читао Омир y нас? Али 
свеједно, да видимо шта ради Вукан; он ће 
ваљда чинити оно што верније одговара исто- 
рији., Вукан, наиме, иде пијан сокаком, и Растко 
са прозора гледа како „иде кнез Вукан, са чи- 
тавом грајом од ноћашња банчења; сви посрћу 
и вуку огртаче по прашини, a напите свира- 
чице, Гркиње, циче и церекају ce као луде“. 
Да би прецизовао ствар, Калић нам одмах до- 
даје да су оне свирачице „харфонисткиње11; 
тиме je сасвим верно погодио историју. Али 
хајдемо даље. Гледајући тако кроз прозор, 
Растко, y жалости и гневу што je Вукан такав, 
узвикује :

Ох, зашто лоза славног Немање,
Што изроди све дичне плодове,
Да избаци и такав један греш ?

Тај „греш“ je леп, a лепо je и то што већ 
Растко зна да je Немањина лоза изродила „све 
дичне плодове“. Долази сад Вукан, ступа y 
Расткову собу; „ставши пред Растка, заблеји 
ce прво, па ce блесасто стане освртати11. Тражи 
nape од Растка; „ја сам дошао да ми дадеш 
новаца", каже он. Растко, који зна да новци 
требају Вукану само за „банчење11, каже љу- 
тито: „ја немам новаца“ Отуда свађа. Вукан 
грди Растка, и назовега „надрифилозофом". У 
свађу ce умеша и Војин, вратар, и грди Ву- 
кана; то, знате, може да буде: y Средњем 
Веку вратарима je било нарочито допуштено



да грде владалачке синове. Вукан попрети Во- 
јину да ћути:

Јер знаш шта снађе куцу и керу 
Када на људе кефће кроз деру,

дода он. То je, знате, couleur locale y Калића, 
и силни кнез дукљански увек je тако y говору 
на сомборски заносио.

He треба ce чудити Вукану; и друге лич- 
ности тако исто лепо говоре као он. Има нпр 
нека девојка Дренка y комаду; то je кћи „двор- 
ског шумара“, и као нека мала симпатија 
Расткова. Она дође једанпут y Расткову собу 
сва прашњава, и тресе ce. Онда започне овако 
леп разговор између Растка и ње:

Р а с т к о .

Што ce тресеш, кога беса?

Д р е н к а .

Морам ce трести кад сам пуна прашине. Ваљда нећу 
тако прашњава сести на твоје свилене столице.

Ана, мати Расткова, говори још лепше, скоро 
елегантно. Немања je нашао неку немачку прин- 
цезу да ce Растко ожени њоме. Растко одбије; 
„моја начела опиру ce томе“, каже он после 
Војину, као објашњење зашто одбија. Нема- 
ња je љут и грди јако свог сина. Ана, да га 
одбрани, овако објашњава његово одбијање:

А н а  (Немањи).
Немој му, драги, за здо примити:
Младић. к’о ждребе, трчи пред руду.



У овом истом првом чину — све што смо 
навели из тога je чина — Растко хоће да бежи 
y Свету Гору. Ми смо видели досадда je Ка- 
лићево ехватање историје оригинално ; овде ће 
тако исто бити. Ми знамо по историји да je 
Растко крио своју намеру о бегству ; овде он 
изрично каже Војину: „(идем) y Свету Гору да 
ce покалуђерим". Ми знамо, даље, по историји 
да je Растко пошао y Свету Гору опијен при- 
чама једног калуђера о лепоти и узвишености 
пустињичког животатамо; овде такође долази 
тај калуђер, управо два калуђера (један je од 
њих глув, јамачно ради јачег драмског ефекта), 
али je њихов говор сасвим друкчији. He при- 
чају они. о том животу, него он. једнако запит- 
кује: „а има л’ тамо пустињака где?“, „па реци 
мени, духовниче, још“. A они су далеко од 
тога да му сладе калуђерски живот. Напроткв, 
они имају врло реалне. погледе на тај живот, 
и један каже:

Каква нужда ти
Да с’ понижават’ мораш пред горим 
И бити роб ком глупом старијем?

a други додаје :
Ta то je страшно бити калуђер !

Доситије би га загрлио за ту реч, али Растк» 
остаје при своме, и бежи y Свету Гору.

Други чин, после бегства Расткова; све 
сцене сликају ефекат који je оно произвело на 
двору Немањину.



Радња ce дешава y шуми, y лову који je 
приредио Немања. Да би заварао траг своме 
бегству, и Растко je обрекао да ће учествовати 
y лову, али, наравно, њега нема ту. Подне je, 
сви су ce ловци искупили, ту је цео двор, с 
Немањом на челу; сад ћемо имати прилике да 
видимо како je велики жупан карактерисан, 
као што смо y прошлом чину видели његове 
синове. Немања je „у зелену ловачку оделу“, 
јамачно модерног кроја. Задовољан je са добра 
лова, и хвали ce:

He требају ми наочари join:
Видим ти ја и ноћу к’о мачак.

Само je гладан, хтео би да руча. Ту су сви, 
и Ана његова жена, и Стеван и Вукан ;његови 
синови, само нема Растка, за кога они сви 
мисле да још лови. Ана би да га причекају, 
јер Растко je уредан,

и строго пази на кућевни ред,
али Немања je гладан и љут. Он изгрди Стевана:

Ти ниси треб’о њега водити 
Кад знаш да Растко и није за лов.

Ана, сирота, јадује и брине, слути да ce Растку 
није нешто зло десило ; он и њу изгрди :

Ви, жене, сте на слутњу готове,
K’o Циганке на своје врачање,
Ил’ старе бабе с тамјаном на кад.

Кад му je већ дотужало чекати, a он ce сети 
оне латинске „tarde venientibus ossa“ и пође 
на ручак рекавши :



A који годе доцкан дође гост 
Том празан тањир, и мрве и кост.

Само, као што знамо, Немањи ce неће дати да 
спокојно и „пургерски" проведе тај дан: од 
његова ручка нема ништа, ма колико велики 
жупан велику глад ocehao. Растка никако нема, 
и искази потере која je за њим послата по 
шуми, као и искази Стевана, Вукана, шумара 
и Дренке, своде ce на то да Растко није ни 
дошао y лов, него утекао с калуђерима. Сад 
ce тек Немања развиче. Он je и иначе бесан, 
али тек сад, кад му ce ручак измакао ! Вукан 
нешто прича, a Немања њему:

Бубаш y ветар,
K’o после свадбе људи напити.

Вукан ce брани, али Немања њему :

He гули коре, биће још rope.

Стеван ce нешто умеша, a Немања (Стеван je 
баш тад имао да ce жени, и испросио) :

Заврзан ти си, занет женидбом,
Па само ти je памет за сукњом.

Шумара доведу који je дао коње Растку, те 
овај утекао; Немања и њега још јаче грди. 
Залуду ce шумар правда како није знао на- 
што ће коњи Растку: Немања га грди што га 
није задржао. Шумар ce и за то правда:

Г1а како ћу га, молим покорно,
Задржати ?



али Немања не гледа ни на што, чак ни на 
оно „молим покорно“ из домовинске дикције 
Калићеве, него дрекне:

У тамницу с њим!

И ко зна шта би све било од шумара да 
његова кћи Дренка не ражали Немању овом 
изванредном мотивацијом за милост:

Д р е н к а  (оцу).
Бабо,... ко he ти кувати? Ko he ти ноге прати? He 

дам те, бабо.

И други умире Немању, казујући му како je 
тај исти шумар спасао једанпут живот Растку,. 
на шта Немања примети: „па ја о томе ништа 
ни не знам“, и опрости казну шумару.

Ана je, чију карактеристику такође y овим 
сценама видимо, већ мирнија. Она ce с почетка 
брине и плаши за свог одбеглог сина, али на- 
послетку — шта he, јадна? — „стане зевати, 
и заспи“. Заспи онако како je била обучена, 
тј. „с калпаком на глави“ и „у дугачким жу- 
тим рукавицама". Дренка, међутим, увек бриж- 
љива девојка, „узбере једну гранчицу и стане 
Ану бранити од мува“.

Трећи чин дешава ce некаквих десет го- 
дина доцније.

Једна велика дворана. Немања и Ана жале 
за Растком, y црнини су и све су застрли цр- 
нином. Метнули су чинију с кољивом, запа- 
лили воштанице, поређали Расткове ствари ПО'



једном наслону, па „седе једно према другом“ и 
плачу. Улази Вукан, и као модеран човек, очита 
им лекцију како су то :

Све старе бапске празноверице
Beh изанђале за данашњи век.

Зато и избаци напоље све те знаке жалости, 
Неко време после тога долази Растко, као 

монах и инкогнито. Немања je баш тад хтео 
да ce исповеди и послао да му нађу неког мо- 
наха ; слуге виделе једног калуђера „како ce 
амо упутио" — то je био Растко, тј, Сава, a 
они га не познају — па га убациле Немањи y 
собу, нека га исповеда. Немања га прими као 
свог исповедника. Тиме настаје сцена свечана, 
најсвечанија. Писац je код ње ставио ову бе- 
лешку: „овај појав Немање са Савом строго 
захтевам да глумци с паузама приказују“, ради 
веће свечаности. Немања, који не позна свога 
сина, исповеда ce и казује своје грехе и жа- 
лости: браћу je потукао, Вукан му je рђав, ка- 
луђери му одвели најмилијег сина. Кад чу да 
Немања њега помиње, Сава „бризне y плач, ал’ 
ce брзо задржи.“ Немања опази то и запита га:

Шта ј’ теби, оче, ти ce заплака?

Али Сава врло вешто сакрије ствар :
A није, није. Загрцн’о сам ce,
A можда сам и окашљавио.

Напослетку, Сава ce јави оцу: „бћбо, кунем ти 
ce Богом живим да сам ја син твој Растко/ На
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то му Немања, сасвим љубазно и очински, каже : 
„лажеш", и како ce он не да

За нос вући
Од калуђера, светских протува.

Сасвим je друкчија Ана, која на то улази. 
Како уђе, она позна свог сина, али je одмах 
ухвати несвест, и она само викне : „Дренка, сто- 
лиду ! “ После тога и Немања види да Сава не 
„лаже“, и стане му ce извињавати : „забораван 
сам, обневидео сам.к Радостан je сад Немања 
и наређује „нек гајде брује свуд“ и нека народ

И једе, пије на мој трошак све.

Али Сава, штедљив и мудар, не да, него каже :

За новац тај што he с’ потрошити
Манастире подићићу ја.

Има још један леп детаљ y овом чину. 
Сава пита Дренку, која ce удала и изродила 
децу, колико деце има, a Ана, која увек има 
достојанствену дикцију, каже:

Још троје па туце.

У четвртом чину насликано je стање по- 
сле Немањине смрти, борба Вукана и Стевана 
о круну и краљевину; Сава их на крају из- 
мири и Стевана закраљи. Нећемо цео чин пре- 
гледати, него само почетне сцене ; ту имамо и 
нове личности, чија je карактеристика тако исто 
занимљива као и код досад прегледаних.



Одмах y почетку долази папин посланик, 
да Вукана, који he прећи y католичку веру, 
венча краљевском круном. To je један озбиљни, 
достојанствени, фини и мудри римски прелат. 
-„Строго упозоравам приказиваче, каже опет 
писад y једној белешци, да папина посланика 
схваћају.., као озбиљна црквена достојанстве- 
ника“. И тај „озбиљни црквени достојанстве- 
ник“ — ја волим код Калића што он увек по- 
годи тон који треба — овако говори y једном 
моменту : „немој ти бостанџије учити садити 
краставце“.

Уз папина посланика дошао je и Соргоција, 
посланик мађарског краља. Тај није тако оз- 
биљан као онај први, него je ђаво и обеше- 
њак, на писца. Прва реч коју каже, то је: „ао, 
сто му мука!“ A после прича како „extra Hun- 
gariam non est vita“ (to je joui ћирилицом на- 
писано); како „осим мађарског вина и Мађа- 
рица нема ништа боље на свету“ ; „како има 
коња „чилаша“, који застане пред сваком крч- 
мом, хоће да пије. Љути ce Соргоција, „ал’ он 
ни не зарезује“, и сиромах краљев посланик 
мора и њему да даје вина, „те ce тако, каже 
он, накрешемо обадвојица и добатргамо кући“. 
Он даље говори како нема ништа од прија- 
тељства „докле ce год не преломи погача и 
не попије чутура вина“ ; како сви Мађари „имају 
уфитиљене бркове као шила“; и сличне ствари.

Ова двојица разговарају с Вуканом y no-
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четку чина, Вукан ce обзире на своје госте ir 
пита папина посланика да ce није много „труц- 
као“ на путу. A после улази y велику поли- 
тику: „српски je народ y Рашкој, каже он  ̂
растројен". To je, наставља он, „лопта y ру- 
кама јачих, лађа изложена струјама Сдиле и 
Харибде". Само, његове мисли нису ипак пе- 
симистичне. „Српски народ je, — примећује он 
даље — истина, мален, али може да учини 
чуда од јунаштва кад je сложан“. И онда до- 
даје једну примедбу сасвим y стилу Средњега 
Века: „али где je тај који ће Србина сложити?^ 
И другу још бољу: „мој покојни отад хтео je 
нешто y том правцу да изведе“.

Сцена између Вукана и Стевана долази сад, 
и њоме ћемо и завршити наш приказ.

Ми досада нисмо могли ни да замислимо 
какав je диалог могао бити између ова два 
брата, кад je Вукан, с мађарском помоћи, по- 
тукао Стевана и одузео му престо. Шта су раз- 
говарали? Да je Вукан кињно и вређао Сте- 
вана и да ce овај бранио и трпео, то можемо 
веровати, али како je то било? Које су речи 
пале? Какве су увреде биле од стране Вукана, 
и каква je била одбрана Стеванова ? Г. Калић 
нам je дао цео тај разговор, тачно као и све 
друго y овој драми.

Долази Стеван, „блед и прерушен“ ; Вукан 
стоји, „љутит." Стеван почиње диалог; диалог



je  y прози (Калић има право : кад je емоција 
јака, неприродно je говорити y стиху) :

С т е в а н .
Ти си ме дао звати.

Вукан ћути и гледа, тражи чиме ће Стевану 
најгору увреду нанети и највише му шкодити, 
па, после дужег размишљања, издаје ову страш- 
ну, небратску, нечовечну заповест:

В у к а н .
Хтео сам да ти кажем да ce за три дана селиш из 

двора, јер хоћу да ra за крунисање удесити дадем.

Стеван, погођен y живац тако бездушном за- 
повешћу, моли за милост и протестује:

С т е в а н  (запрепашћенЛ
За три дана да ја толике дворане испразним, препуне 

ствари? Имаш ли душе, Вукане? Ta то je нечовечно зах- 
тевање и посао који ce на врат на нос извршити не да.

Тим одговором Стеван одржава диалог на до- 
стојној висини. A Вукан сад, киван и жељан 
реванша, тражи оно што je најцрње y прошло- 
сти да може пребацити брату небрату, па.каже:

В у к а н .
Ниси ни ти мене дуже чекао кад си ми престо отео, 

већ ми даде без сажаљења мој скупоцени намештај напоље 
избацити.

A Стеван, сиромах, који je увек био добар према 
Вукану — јер, на крај крајева, он je само очеву 
заповест послушао кад je ceo на престо очев



место Вукана — не да да му ce ишта пребаци^ 
него још кори брата:

СШ еван..
Па ко те je иселио него моји људи, и то за читавих. 

четрнајст дана? Ниједва чаша ти ce није при хом разбила.

A Вукан види да je надбијен овога пута, али 
ce ослања на своју власт, и заврши :

В у к а н .
Сад сам ја краљ, па како ја наредим тако мора бити-

Сцена je одиста ванредна : и предмет ди- 
алога, и идеје y њему, и страсти које ce ту 
сликају, и духовита мисао да ce лкчности ка- 
рактеришу диалогом о сеоби и намештају — 
све je на достојној висини.

Калић je уз ову књигу (јер драма je ова 
штампана) метнуо и своју слику. Ја сам y 
недоумици зашто je то учинио: je л’ ди je 
леп, или ди je сматрао да he свак ко про- 
чита књигу зажелети да види и слику пишчеву.. 
На слици, поза je нарочито лепа, и бркови.



АЛФРЕД ЈЕНСЕН.

I.
Приказујући живот и рад Алфреда Јенсена, 

мени je мило што ћу моћи да прикажем један 
живот тих и сређен, и један књижевни рад ши- 
рок и обилат, методично и красно упућен, сав 
састављен из истрајности, поштења и праве сим- 
патије према послу. To je рад једног странца 
из далеке земље, који je, од првог тренутка 
како путује и пише, све своје путовање и пи- 
сање посветио словенским народима и њиховим 
књижевностима, малим као и великим, с под- 
једнаким интересом и симпатијама. Он je ве- 
лики пријатељ словенских народа, и нашегмеђу 
њима. Он тражи да ce y научном свету много 
већа пажња поклони Словенима него што je то 
иначе случај. Писци историја светске књижев- 
ности, као што je познато, убрајају y светску 
књижевност махом само романске и германске 
књижевности, a словенске запостављају: Јенсен 
напада ко то учини, и то напада с убеђењем 
и енергијом које код нас нису дошле до из- 
раза. У једном чланку, он ce за два најпозна-



тија историка светске књижевности, за Шера 
и Карпелеса, нимало не устручава да каже како 
je „оно што ce y њих о Словенству говори, 
тако празно, збуњено и погрешно да ce сло- 
венским одељцима ових дела не може придати 
никаква научна вредност.“ To од нас Срба, ко- 
лико знам, нико није рекао, и ако многи то 
знамо и тако мислимо. У истом чланку, кри- 
тикујући једну историју светске књижевности 
Средњега Века и новог доба (до XIX века), y 
којој Словени нису ни једном речју поменути, 
он каже: „Кад ce из романског и германског 
културног света уноси маса имена и чињеница. 
зашто да ce сасвим прећуте словенски мислиоци 
и песници као Хус, Гундулић, Кохановски и 
други? Зар Слово о полку Игореву не заслу- 
жује да ce овлаш помене исто тако као и неке 
француске chansons de geste? Или, кад ce на 
две три стране говори о Хердеру, зар не би 
било згодно указати на снажни утицај који je 
Хердер преко Колара вршио на словенски ду- 
ховни живот новога времена?" To je лепо и 
тачно казано, a с мером. И најзад, наставља- 
јући ту исту критику и прелазећи на XIX век 
поменуте историје књижевности, Јенсен ce чуди 
и осуђује што ни ту нема довољно о Слове- 
нима уопште, a што посебно о чешкој и југо- 
словенској књижевности нема ни помена. Он 
ту чини ову примедбу, која je тако лепо и од- 
сечно казана да y неколико добија карактер



афоризма. „Ко данас — каже он — пише 
историју светске књижевности XIX века, и хоће 
да карактерише разне струје светске поезије 
помоћу великих песника различних народа, тај, 
по моме мишљењу, не сме изоставити ни Све- 
топлука Чеха и Јарослава Врхлидког, нити 
Петра Петровића Његоша". Оставимо Врхлиц- 
ког, који има светски глас као донекле и Чех, 
али ово што Јенсен казује за Његоша, који још 
није дошао до пуног светског признања, наро- 
чито je лепо, као што je и цео наведени чла- 
нак одличан. У том чланку Јенсен je показао 
да ce лепо и паметно заузима за Словеке и за 
праведно признање њихових заслуга. Јенсен и 
иначе, не само y критикама историја светске 
књижевности, показује исто заузимање. Ви сви 
знате колико je Нобелова награда висока часг 
за једнога писда : Јенсен би хтео да ce и сло- 
венским писцима дају те награде, да ce њима 
и тим средством дигне цена. У једном чланку 
о Нобеловој награди, Јенсен са извесном жа- 
лошћу казује како je досад само четири сло- 
венска писца предложено за награду, a само 
je један (Сјенкијевић) добио, и додаје: „још ни 
један јужнословенски кандидат није био пред- 
ложен“. Он ту позива све Словене (и Југосло- 
вене, наравно, и ако их изрично не помиње) 
да ce такмиче за ту награду; како и он сам 
има удела y дељењу тих награда, то његов по- 
зив добија још више важности и смисла. „Ко



je мој књижевни рад пратио — тако завршава 
он овај позив — неће сумњати y то да ћу ја 
вазда, најбољим својим силама, без политичких 
и личних обзира, настојати да подигнем књи- 
жевни и културни углед свеколиког Словек- 
ства и да помогнем заслужном песнику да дође 
до признања". Како ce no свему овом види, 
Јенсен je не само познавалац словенских на- 
рода него и њихов пријатељ, дискретан и па- 
метан, али и срдачан пријатељ. Такав човек, 
ван сумње, заслужује да буде више познат y нас.

Алфред Јенсен родио ce y Хјудиксвалу, y 
Шведској, 30 септембра 1859. Свршивши уни- 
верситетске студије 1884 y Линеову граду Уп- 
сали, он уђе 1885 године y уредништво једног 
шведског листа Готенбуршках трговачкпх и 
путниших ■нови.н.а, као сарадник и дописник, 
и већ тада пође путовати по свету. Кад ce, је- 
дном приликом, још врло млад, y 1878 и 1879, 
задржа неко време y Русији, где je имао ујака, 
и кад доцније, 1891, оде y Москву, он пожеле 
и намери да учи руски језик и чита модерне 
руске књижевнике, a затим, кад y том успе, да 
позна и остале словенске језике и њихове мо- 
дерне књижевности. Од то доба жељаше он 
да пропутује све словенске земље и на извору 
научи оно што ce њих тиче. Он гледаше да по- 
мири своје жеље за научничким путовањем са 
положајем дописника y којем ce налазио, и 
оствари то одиста. Прође све земље које су га



као европског студента интересовале, и многе 
друге још.

Дође још прво време, 1890 године, к нама, 
y Београд. Тада je могао човек видети, y дру- 
штву једног од наших академика, једнога мла- 
дог странца са дужом „поетском11 косом (онда 
je Јенсен још „романтично" изгледао) y јед- 
ном већем црном шеширу, широких четвртастих 
леђа, како корача тешким и мало трупастим 
ходом по нашој негостољубивој београдској 
калдрми. Тада je Јенсен био млад, тек настао, 
тек почетник y књижевности, без средстава и 
кариере, и живео je скромно, повучено, скоро 
као ђак, не осећајући смелости да прави по- 
знанства, на која му je међутим његова љубаз- 
ност и коректност давала права. Он ce кретао 
понајвише између библиотеке и гостионице, 
мале, нижечиновничке гостионице, и враћао ce 
обично рано кући, гацајући по дебелом блату 
космајске улице; или je шетао гледајући радо- 
знало све оно што би преда њ, y нашем граду, 
искрснуло право национално и локално. За дело 
време док je y Београду био, он ce познао, 
сем оног поменутог академика, још са двојицом 
наших старијих књижевника, и to y no једној 
краткој посети које им je учинио, и са једним 
онда млађим приповедачем нашим на којега je 
случајно наишао, y једној неугледној кафаници, 
после поноћи наравно („наравно“ стоји због 
нашег младог приповедача). Иначе je био осу-



ђен да свакодневно општи с некаквим, боље 
рећи никаквим, гостима своје гостиониде, с не- 
ким комичним учитељем језика, или што je за 
наивна странца још rope, са једним проблема- 
тичним агентом неког страног трговачког дру- 
штва. По Србији није тада путовао. Имао je, 
додуше, намеру кренути ce из Београда y правцу 
Ужица, али га je незнам који од његових оп- 
скурних каванских познаника одвратио од тога, 
причајући му — a шта би друго Србин умео 
причати странцу? — о некаквим хајдуцима и 
разбојницима y унутрашњости Србије који, од- 
једанпут, испадну пред вас на друм, и одсеку 
вам главу, онако, за банбадава.

Путовао je, исте године и мало доцније, и 
по осталим нашим земљама, по целом словен- 
ском југу. Пропутовао je тако целу Црну Гору, 
пешке, за четрнаест дана. Био je, тада, и доц- 
није, y Загребу. Тада je прошао и Бугарску, 
и то два пут, и опет пешке, и бавио ce y њој 
подуже, онако исто живећи као и y Београду. 
На свом другом путовању кроз Бугарску, за- 
чуђавао je, својим познавањем земље, многе; 
ови онда нису могли разумети како je једна 
тако истакнута личност могла дуже времена 
провести y њиховој земљи, непозната и нео- 
пажена. Од оваквих путовања остала му je на- 
вика на пешачење. Није, на пример, било ретко, 
док je y Дубровнику био, да, отпешачи шетње 
ради до Требиња, без икаква умора за његове



чврсте и мускулозне ноге, са оним чисто искрив- 
љеним листовима који су одлика сваког доброг 
пешака.

Путујући тако и проучавајући словенске 
књижевности, он поче и писати књиге о њима, 
и издавати их. Његови радови брзо привукоше 
пажњу познавалаца, и он стаде најпре доби- 
јати награде од Шведске Академије Наука y 
Стокхолму, a затим 1895—1896 постаде и сти- 
пендиста њен. Од то доба његов живот по- 
стаде угоднији, његова кариера би осигурана. 
Пријатно je напоменутн да су ce такве срећ- 
није прилике њему указале услед његова пре- 
вода Његоша. „Горски Вајенац, говорио je он 
више пута писду ових редова, мени je највише 
среће донео“. Као питомац Академије, он још 
више разграна и најзад доврши своја путовања, 
обдђе све светсхе престонице, свако важније 
словенско место, y исто време и класичне земље 
Италију и Грчку. Године 1897 ожени ce једном 
образованом и врло пријатном Шветкињом, 
г-ђом Карин Јенсен, која и сама ради на књи- 
жевности, пишући фељетоне и преводећи. Пре- 
вела je неколико књига Анатола Франса, око 
педесет романа и књига за децу с енглеског, 
више талијанских скица и новела, и много чла- 
нака историских, географских и поучних с не- 
мачког, данског и норвешког језика.

Две године доцније, y лето 1893, Јенсен 
дође y Дубровник, с намером да ради на ду-



бровачкој књижевности, специално о Гунду- 
лићу; ту остаде пуну годину дана, до лета 1900. 
У то време, Нова Искра донела je његов лик. 
To je лик на први поглед обичан, човека од 
четрдесет (сад већ и преко педесет) година, 
с обичном брадом и брковима, с наочарима, 
али лик y чијим ce цртама јасно истиче енер- 
гија, отвореност и доброта, честитост и ин- 
телигендија, и једна приметна живост и скло- 
ност хумору. Радио je он тада по архивима ма- 
настирским, савесно прибирао грађу и писао 
своје дело о Гундулићу. Дубровчани су га сва- 
кога дана виђали како иде пут францискан- 
ске или које друге библиотеке, са својим меким 
шеширом опуштена обода, са енглеском лулом 
y зубима, и масом књига под пазухом. Ko га 
je на раду гледао, могао je са задовољством 
посматрати његову јаку методичност, пажљиву 
-економију времена, сређен и ничим неремећен 
рад, навику да само један посао ради, редом, 
систематично, y прописаним роковима и утвр- 
ђеним пропордијама. Што год би по библио- 
текама урадио, то би сређивао код куће, y 
свом стану. A стан je имао диван, онамо на 
Плочама, скоро до Бетине спиље, пут светога 
Јакова, y једној црвеној кући сасвим при мору, 
која je окружена једном широком баштом лу- 
ном агава и алоја, великих и меснатих алоја, 
и чији сви прозори гледају сасвим изблиза на 
море. Ту ce и могло гледати на оно интенсивно 
плаво јадранско море, и на Локрум, „оно лепо



острво Локрум“ како га сам Јенсен y својој 
књнзи о Гундулићу назива, на то „острво ме- 
ланколије“ како га y Дубровнику зову, које 
ce својим благим и зеленим кривинама спушта 
y море, изгледа чисто да y мору плива, да je 
ту пренесено из оних фантастичних прича Жила 
Верна. Из Дубровника, кренуо ce Јенсен преко 
Црне Горе и Скадра за своју земљу.

До повратка из Дубровника,Јенсен je био 
новинарски дописник и стипендист Академије. 
Сталног места није имао, ни згодног за своје 
књижевне и научне послове. Професуру слави- 
стике на университету y Стокхолму био je ра- 
ннје пропустио, пошто je био врло млад, a оз- 
биљних кандидата није недостајало. Али y то 
доба, 1901 године, он доби стално место y Но- 
беловој Задужбини. Данас je свакоме позната 
та велика задужбина, коју je, својим тестамен- 
том од 27 новембра 1895, основао велики ин- 
дустриалац и технички проналазач Швеђанин 
Алфред Нобел (f 10 новембра 1896). Из капи- 
тала његове задужбине, који износи преко три- 
десет милиона круна, издају ce сваке године 
познате велике награде, пет на број и свака 
од сто четрдесет хиљада до близу двеста хи- 
љада круна, најбољим данашњим светским књи- 
жевницима, научницима и проповедницима мира. 
Те награде даје Нобелов Одбор, састављен од 
пет чланова Шведске Академије, али je њему 
придодат други одбор, Нобелов Институт, од



шест чланова, све стручњака за по једну свет- 
ску књижевност, који имају да прате рад y тој 
књижевности, да реферишу о сувременим књи- 
жевницима и да најбоље међу њима предлажу 
за награду. Уз институт иде и Нобелова Би- 
блиотека, која има да скупља сва дела сувре- 
мених књижевника да би их чланови института 
могли лепо пратити; благодарећи активности 
својих библиотекара, она je, за кратко време 
од десетак година постала најпотпунија светска 
библиотека за лепу књижевност и књижевну 
историју. Ову организацију Нобелове задуж- 
бине, потврдио je, чим су претходни послови 
били готови, шведски краљ 29 јуна 1900 го- 
дине. Јенсен je одмах тад постао референт за 
словенске књижевности и члан института, и би- 
блиотекар словенског одељка библиотеке.

To je врло леп положај који je Јенсен тада 
добио и на коме je и сад, један од најлепших 
положаја y свету за људе од књиге. Ту човек 
има сав да ce посвети раду на књижевности и 
науди. Све му књиге стоје на расположењу и 
може их набавити колико хоће, као што може 
и кад хоће путовати ради набављања књига и 
утврђивања библиотечко-књижарских веза.

Тако je Јенсен, већ y истој години кад je 
ступио y ову установу, ишао y Липиску, Праг 
и Петроград, ради првог оснивања библиотеке. 
Идуће 1902 године, био je краће време y Ду- 
бровнику, Мостару, Сарајеву. Године 1903, до-



лазио je no други пут y Београд. Затим, сваке 
године чннио je дуже и краће путовање по 
словенским земљама и иначе: 1904 y Кракову 
и Лавов, 1905 y Петроград и Москву, 1906 y 
Праг, 1907 y Цариград, 1909 y Кијево, Пол- 
таву, Чернигов и Лавов, 1910 y Чешку и Мо- 
равску, 1911 y Бугарску, Македонију и Свету 
Гору. Лањске 1913 по трећи пут je дошао y 
Београд; y исто доба посетио je Софију и 
Загреб.

II.
Књижевни и научни рад Јенсенов на сло- 

венским књижевностима обилат je. Ево шта je 
Јенсен досад урадио.

На руској књижевности највише je радио. 
Он je написао једну књигу Портрета руских 
пескика, y којој су заступљени Жуковски, Пу- 
шкин, Љермонтов, Гогољ, Грибоједов, Поле- 
жајев, Кољцов, Бјељински. Наставио je још y 
повременим списима збирку сличних есеја; ту 
су Тургењев, Толстој, Достојевски, Гаршин, 
Надсон, Некрасов. Писао je затим понова о 
Гогољу и Толстоју; Пушкина ce понова доти- 
цао држећи јавна предавања о њему y Вели- 
кој Школи y Готенбургу, и доцније пишући 
преглед Пушкан y  шведској књажевности,. Пи- 
сао je, даље, један есеј о шведским елементима 
y руској народној поезији. Занимао ce и мало- 
руском књижевношћу и историјом ; писао о
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Шевченку, о украјинским емигрантима y Швед- 
ској, о Мазепи y модерној европској поезији, 
•о Мазепи још засебну историску монографију. 
Писао je један есеј о најновијим правцима y 
руској белетристици и поезији. Писао je важну 
и велику књигу Културно-историске белешке 
о Русији, y три свеске, и једну мању сличну. 
.Јенсен je и преводио из руске књижевности, 
много. Преводио je и стихове (у стиху, наравно) 
и прозу. Тако je преводио из Пушкина Оње- 
гина, Кавкаског Роба, Бахчисарајски фонтан 
и неке краће песме. Преводио je из Љермон- 
-това Демона и песму Мцири-, овај превод je 
награђен од Шведске Академије Наука y Сток- 
холму. Понешто je превео из Некрасова, као 
што je скоро издао и једну антологију руских 
песника. Преводио je и приповетке: од Гогоља. 
Tapac Буљбу и Мајску ноћ ; од Шчедрина, неке 
од Слака из провинцаје; од Гаршина нешто, 
и Чехова; нити je Тургењева (Поезијау прози) 
заборавио (већи део Тургењева и других ро- 
мансјера већ je пре Јенсена био преведен на 
шведски). Доцније je преводио и новеле Андре- 
јева, Горког и других, и саставио je три анто- 
логије руских прозних писаца. Превео je и две 
новеле Кочубинског.

Затим ce обратио чешкој књижевности. 
Писао je једну студију о Махи, песнику из доба 
чешког романтизма; затим, једну о Светоплуку 
Чеху, за којега смо раније видели колико ra



■цени; после, о Јарославу Врхлицком, за којега 
je сам рекао да je „највећи рефлексивни ли- 
ричар Словенства" и „најуниверсалнији лири- 
чар целога Словенства1*. Није ни Масарика за- 
боравио. Писао je и фолклорне чешке студије: 
Ленора y  западнословенској књижевности. До- 
диривао je и историју чешку са својим Сит- 
ним прилозима ка историји Шридесетогодиш- 
њег рата. Он je и преводио из чешке књи- 
жевности, као год из руске. Превео je од Махе 
Мај; од Светоплука Чеха превео je Адамите, 
Јагорчевину (оба превода награђена од Швед- 
ске Академије), Анђеле, оне хваљене идиле 
Лод сенком лт е  за које сам Јенсен каже да 
су „дивне“, уз то и Песме робова. Затим je 
друга чешка дела преводио, и то опет песме. 
Преводио je, на пример, од Неруде Космичке 
песме и Баладе (награђено од Шведске Акаде- 
мије); од Врхлидког Ковака и смрт и старога 
Ербена Баладе. Превео je и Одабране новеле 
Јулија Зејера.

Из пољске књижевности писао je најпре 
неколико есеја о Мицкијевићу и држао je јавна 
предавања о њему y Великој Школи y Сток- 
холму. Писао ie есеје о Красинском, Сјенкије- 
вићу, Ожешковој. Саставио je велику књигу 
Пољске слаке, y четири свеске, где je избор из 
.Мицкијевића, Словацког, Красинског, и других. 
Лисао je Suecica y  пољској књижевности, као 
м Polonica y  шведској књижевноста. Преводио
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je такође. Превео je доста и најглавније од: 
Мнцкијевића : Кримске сонете и Баладе иро-  
манце, „дубоко осећајнога11 (како он каже) Кон- 
рада Валенрода и Пана Тадеуша (ово- по- 
следње награђено од Пољског Књижевног Дру- 
штва y Раперсвилу) и многе одломке из спева: 
Преци Преводио je, затим, и Словацког и ње- 
гову, како Јенсен каже, „заносно-љубавну еле- 
гију“ У Швајцарској, Ујејског (Библиске Me- 
лоди/е), и најзад поетску приповетку Гошчињ- 
кога Кањовски замак. На основу ових пољских- 
превода и студија, Јенсен je изабран за члана 
Савета Народног Пољског Музеја y Рапер- 
свилу и Друштва Пријатеља Науке y Познању..

Јенсен, напослетку, није укратио пажњу нн 
југословенским књижевностима. Из словеначке 
књижевности писао je есеје о Прешерну и Аш- 
керцу, и дао пробе њихове лирике, као што 
je од Ашкерда превео и Словенске баладе Из 
бугарске књижевности писао je о Вазову и ње- 
гову роману Под агом, о Христу Ботеву, о 
Пенчу Славејкову, и дао још један есеј : Из 
новије бугарске књижевностш. Преводио je та- 
кође, од истих писаца, махом песме; од послед- 
њег превео je „најлепшу лирску песму Пенча 
Славејкова“ (Коледари) како Јенсенкаже, затим 
нзбор епских песама и, напослетку, Крваву песму.

Из српске и хрватске књижевности писао 
je и преводио више. Писао je једну књижицу 
Лубровник, једна југословенска књижгвна сту-



•даја, укојој je кратак преглед дубровачке књи- 
жевности и историје. Писао je y два маха о 
-Хекторовићу и његову Рабању. Писао je ве- 
лику књигу Гундулаћ и његов Осман, чему су 
додатак Биљешке о Гундулићу и његову вре- 

-меку. Писао je, затим, о великом авантуристи 
с југа Зановићу, Каткад je улазио y рефери- 
сање наших новијих дела. Преводио je такође 
из наше књижевности, Превео je Горски Ви- 
јенац и написао му опширан увод и коментар. 
Тај je рад награђен од Шведске Академије још 
1890 године али тек прошле године штампан. 

Затим je преводио Бранка (Хшдуков гроб и 
Кад младцјаумреШи), Прерадовића (Путник), 
Мажуранића (Смрт Смаил-аге Ченгића, штам- 
пано заједно с Горскам Впјенцем) и једну збирку 
Вукових женских песама. Од приповедача, пре- 
водио je Љубишу (Крађа a прекрађа звона), 
Л. Лазаревића (Школска акона, Cee ће то на- 
род позлатити), Матавуља {Светаосвета, Како 
ce Латинке оженало, Hoeo оружје), Весели- 
новића (Мали Стојан, Кумова клетва). Ваља 
додати преводе неких краћих песама и одло- 
мака из Балканске царице од краља Николе, 
и драма Г. Ива Војновића (Псахе, Еквиноциј, 
Ксанта), којега Јенсен нарочито цени. Сем тих 
радова који ce искључиво тичу књижевности, 
Јенсен je писао доста путописа, фолклорних бе- 
лежака и др. што ce тиче наших земаља. Тако 
je он писао Путкичке слике из Далмације и



Дубровника, и Дубровник, кратакопис. Затим je- 
писао једну популарну књигу путничких слика 
о Бугарској, Старој Србији, Македонији и Св. 
Гори, под насловом Крст a полумесец. Такође 
je написао и један мали информативни чланак 
Македони/а. Уз то je писао чланак о светко- 
вању Божића и бадњаку.

Ваља додати да ни то није све што je Јен- 
сен урадио. Он je написао једну велику илу- 
стровану књигу Славији, y две свеске, и једну 
књигу Хабсбург, збирку слика и успомена из 
Аустро-Угарске. Писао je, затим, прилоге за 
историју шведске и скандинавске славистике : 
Почеци шведске славистике, и Књижевна сла- 
вистика y  СкандинавиЈи два сучланка отоме,. 
a и више he их бити. Дао je, затим, два ин- 
формативна чланка Нобелова задужбина и Но- 
белова латерарна награда и библпотека. Уз 
то je дао реферате о скандинавским и швед- 
ским књигама о Словенству : Једна скандинав- 
ска књига о словенским литературама, Једна- 
шведска књига о Србаји и Балкану, и др. Пи- 
сао je и разне чланке, Панславизам, и друге.

Напослетку, — и то није без нарочитог 
интереса и важности — овај научник писао je 
и песме. Издао je две збирке песама, y којима 
има много мотива са путовања по словенскиМ' 
земљама. Ту су и српски мотиви: Ускрс y  срп- 
ској цркви, ЦеШињски манастир, Вече y  Д у- 
бровшку и друге песме. Има он песама и ван.



тих збирака. Такав je његов циклус Сонета са 
Јадрана, где, поред мотива из Венедије, има 
и мотива из Приморја и Црне Горе : Из Спљета, 
Гробље св. Махајла y  Дубровнику, Madonna 
delLo Scalpello, Са Ловћена.

To je, ето, досадашњи рад Јенсенов.
Прво што нам пада y очи, то je да je рад 

тај обилат, огроман, да ce човек пита кад je 
све то Јенсен могао израдити. Судећи по де- 
лима која познајемо, to  je рад врло озбиљан, 
солидан, познавалачки. Одавна ce међу стран- 
цима није нашао човек да толики и такав рад 
посвети Словенима.

Друго што можемо констатовати, то je да 
ове врсте рад није обичан код странаца који 
ce баве Словенима. Ko ce од њих тим бави, 
обично ce бави такозваном словенском фило- 
логијом. У таквог радника обично преовлађује 
лингвистични интерес, студија о језику ; код 
Јенсена то није, он нимало није оно што ce 
зове словенски филолог, и то je добро, ма да 
ни оно прво није рђаво. Са самосталношћу 
која одликује и Шведе и њега лично, Јенсен 
има сасвим друкчије, ново, књижевно схватање 
словенске филологије. Он воли књижевности 
словенске и културу њихову, a не лингвистику 
словенских језика. Он зна све језике словенске, 
али их je учио зато да би дошао до књижев- 
ности њихове, не чега другог ради. Уз то, он 
претежно воли нове књижевности, то ce могло



видети, и ако ни старе (Хекторовић, Гундулић) 
не заборавља. To му, наравно, још више ума- 
њује карактер словенског филолога. Он сам на 
једном месту признаје да ce „према словенској 
филологији осећа прилично странац" ; на истом 
месту, кад хоће себе да карактерише шта je, 
он ce назива „изучаваоцем словенске културе 
и књижевности“, и карактеристика je тачна. 
Што je такав, то ће му можда међу традицио- 
налистичким поштоваодима словенске филоло- 
гије, међу онима који пишу само чисто фило- 
лошке стварк по стручним часописима (и он je 
сарадник филолошких часописа, те je колега 
онима) умањити цену, али то нема шта да га 
брине: он je на правом путу, не они. Сваки 
који гледа ствари бистро и слободно од тра- 
диција, мора признати да je словенска филоло- 
гија, y смислу науке о свима словенским јези- 
цима и свима словенским књижевностима, једна 
несавладљиво обимна научна област ако не кон- 
гломерат више наука, и да je, тога ради, за 
њу преко потребна, поред лингвистичке кон- 
цепције, и књижевна концепција њена. Људи 
су — нарочито ови наши овде — често заслеп- 
љени традицијом, ако нису већ и по природн 
кратковиди, те не могу да виде ни да праведно 
оцене моменат кад y једној науци наступају 
битне промене. У словенској филологији одавна 
je наступила потреба да ce књижевности изу- 
чавају одвојено од језика. Све на то упућује:



и огроман материал за поједине књижевности, 
и методи који су једни за књижевност a други 
за језике, и то што ce изучавање књижевно- 
сти приближава наукама које с језиком немају 
никаква посла, и, најпосле, различност тале- 
ната потребних за једну или другу област. Да- 
леко би нас одвело да то све подробно изло- 
жимо, a није ни од потребе. Главно je да je 
Јенсен не словенски филолог y старом смислу 
речи, него књижевни и културни историк Сло- 
венства, претежно модернога, и да он тиме 
представља нову, симпатичну, књижевну струју 
y нашој науци.

Tpehe и последше што имамо да кажемо, 
то je да je овакав рад, као што je Јенсенов, 
редак не само међу странцима него и међу са- 
мим Словенима. Такво упознавање своје пу- 
блике са свима словенским књижевностима ка- 
кво je Јенсен чинио, није често чињено ни код 
појединих словенских народа уопште. Оставимо 
Русе и Чехе, код којих постоји шири интерес 
за све Словене; али како je код нас Срба? 
Узмимо само преводилачки рад Јенсенов и по- 
редимо га са нашим укупним: не je ли ко, него 
јесмо ли сви ми колико нас год има, превели 
све оне песме, новеле и драме руске, чсшке, 
пољске, словеначке бугарске које je он превео? 
И јесмо ли нашу преводну књижевност из сло- 
венских језика с онаквим књижевним и позна- 
валачким избором саставили као он? A његови



есеји? Имамо ли ми и близу толико есеја о 
главним представнидима данашње словенске 
књижевности колико их je он самнаписао? Ko 
je y нас писао о Жуковском, Грибоједову, Бје- 
љинском, Надсону, Махи, Чеху, Врхлицком, 
Мицкијевићу, Красинском, Ожешковој, Ашкер- 
цу и Славејкову? A ако je писао, колико je 
писао и како? Ван сумње, y нас нема Јенсена 
за словенске књижевности, и ако би они били 
пречи нама него Шведима. To иде на нашу 
штету, али на заслугу Јенсену.

To су, ето, напомене које можемо да ка- 
жемо о Јенсенову раду уопште.

III.
Јенсенов рад махом je на шведском, и при 

најбољој вољи, нама je немогућно цео његов 
рад прегледати; шведски језик уопште je нама 
Србима непознат, и има y целој Србији само 
Г. Јован Милијевић, учитељ и преводилац је- 
дног шведског Робинсона, који ra зна. Срећом, 
Јенсен je писао понешто и на немачком и срп- 
ском, и ми ћемо ce задржати на тим делима.

Највеће по обиму и важности и иначе прво 
на реду je дело Гундулић и његов Осман (1901), 
које je радио бавећи ce y Дубровнику. To 
je велика, лепа, добро и савесно рађена књига. 
У њој je изнесено све што je дотад — после 
1901 дошле су важне студије Г. Решетара о Гун- 
дулићевој метрици и О. Маковеја о пољском



моменту y Осману — било познато и испитано 
о Гундулићу, и додата су, као нова, лична пиш- 
чева испитивања и оцене. Ово су важније гла- 
ве y њој.

У биографији Гундулићевој (гл. III) покуп- 
љено je све што ce о томе до тада знало. Јен-- 
сен je додао још понешто; лепо je то што су 
ти додаци узети из архива дубровачке репу- 
блике. To je тестаменат Гундулићеве матере 
(том приликом први пут je констатовано њено 
име) и службена кариера Гундулићева. Био- 
графски материал о Гундулићу, наравно, није 
исцрпен тиме, али тек су JëHceHOBH прилози 
важни. Морамо приметити да нека тумачења 
поменутог тестамента нису тачна. Јасно je no 
тестаменту да je Гундулићева мати умрла 1627, 
док Јенсен мисли да je можда и доцније; тако 
исто je јасно да су њени родитељи и браћа са- 
храњени y доминиканској дркви y Дубровнику, 
док Јенсен држи да су y фрањевачкој.

У оцени Гундулићеве лирике и драме (гл._ 
V), Јенсен je био врло кратак. Требало je ра- 
ширити ту оцену и посветити јој две главе y 
књизи a не само једну.

Што je Јенсен прешао укратко преко кра- 
ћих песама Гундулићевих, којима судотадашњи 
слависти (Л. Зоре, М. Шрепел) већ нашли из- 
воре, то je најпосле добро и учинио, али држим 
да je било потребно да ce више задржи на 
Пјесмама покорним и Сузама сина размет—



нога, нарочито на овом последњем спеву. Тре- 
бало je дати поптуну литерарну анализу овог 
последњег дела које спада y најлепше произ- 
воде дубровачке књижевности ; дотадашња кри- 
тика то није учинила. Требало je, дакле, y Су- 
зама испитивати најпре стил и дикдију песни- 
кову (компарације, антитезе, увеличавања) и од- 
редити надмоћност Гундулићеву над ранијим 
песницима y томе погледу као и његову поет- 
ску способност пре писања Османа, a све би 
то била лепа компаративна студија, Затим je 
требало испитивати философију песникову и 
истаћи његов пес^мизам; после, његово позна- 
вање жена и психологију уопште (врло карак- 
теристично код Гундулића) ; уз то, религиозни 
моменат и поредити при томе Гундулића (овде 
и Пјесни. покорне) ; најзад језик Гундулићев, јер 
то je оно чиме je он можда најачи, чиме тако 
одскаче од наивних песника XVI века. Јенсен 
je ипак на више места дао рефлексије које y 
овакву анализу улазе, али није потпуно ушао 
y ствар. Он je поредио Сузе са библиском па- 
раболом о блудном сину, и то je врло добро. 
Дао je и доказа како уме да гледа развијање 
песниково, ступањ по ступањ, y сваком делу, 
кад je лепо истакао везу између Пјесни Фер- 
динанду II и Османа.

У оцени драма Јенсен je више улазио y 
праву литерарну анализу: y одени Дубравке, 
мислим, пошто су остале, које су очуване, не-



оригиналне, и код којих оваква анализа не би 
било врло потребна. У Дубравци je испитивао 
комику, сатиру, после онај лиризам и оне химне 
слободи којих je тако пуна ова пасторала, па- 
триотизам још и религиозни моменат песников, 
и уз то колико радња дела одговара обичајима 
о светковини св. Влаха (овде и један врло леп 
податак о Бембељу код А. Сасина). Држим да 
je могло ући и више примедаба о компози- 
цији, поетици и карактерима. Јенсен je, затим, 
покушао да исгтатује и везу ове Гундулићеве 
пасторале са пасторалама и сличним делима ра- 
нијих дубровачких песника (добро je означен 
прелаз пасторале из талијанске књижевности y 
дубровачкуј, али није дубље залазио y то испи- 
тивање. Међутим, једна лепа студија дала би 
ce о том написати. Развој овог литерарног рода 
y дубровачкој књижевности једна je од нај- 
лепших тема за овакве студије. Каква разлика 
између Држићеве Тирене и Гундулићеве Цу- 
бравке\ И како ce може, ступаљ по ступањ, и 
део по део, испитати тачно развитак пасто- 
рале од почетка, од првих трагова пасторалне 
поезије y Ветрановићеву Пелегрину па до оне 
пуноће коју je достигла y Цубравца! Немојмо, 
међутим, замерити Јенсену што y такво по- 
дробно испитивање није улазио, Он сам из- 
рично каже да je оно „ван оквира његова за- 
датка и ван обима његових сила.“

Испитивање Османа много je теже, и



Јенсен je y то ушао са пуним знањем онога 
што ce за то захтева, и свом потребном саве- 
сношћу. Он je, најпре (гл. VI), прегледао све 
рукописе Османа и нашао и описао још осам 
нових, тј. који нису употребљени за академско 
издање, и сазнао за један врло важан, који ce 
y Риму налази; затим je прегледао и оценио 
сва издања, и све то добро учинио, сем што 
je био строг и неправичан према чланку Г. Л. 
Томановића о издању Јефте Поповића. После 
тога, Јенсен je ушао y питање о пропалим пе- 
вањима „Османа" и питање о композицији (гл. 
VII). Ту je претресао познату Павићеву тео- 
рију и, наравно, изјаснио ce против ње. Павић, 
који je иначе својим радовима толике лепе 
услуге учинио дубровачким књижевним студи- 
јама, учинио je том теоријом једну од нај- 
већих погрешака које ce могу уопште y ли- 
терарној критиди учинити, и та ће ce погрешка, 
држим, дуго памтити y нашој историји књи- 
жевности. Јенсен je y критиди ове теорије ло- 
казао доста нових мисли и разлога, и ако je 
то било доста тешко после оне скоро исцрпне 
расправе Г. Ф. Марковића. Затим je (гл. VII) 
Јенсен изучавао лирска места y Осману, као и 
живописна, и налазио трагове Омира и Вир 
гила y њима. Прешао je, после, на све лозај- 
мице и угледе Гундулићеве (гл. IX), како кла- 
сичне, тако и талијанске, a тако и дубровачке. 
Овде je нарочито поредио Гундулића с Тасом



и нашао доста сличности. Он je овде нашао 
доста новога и оригиналнога. Јенсен je, још, 
— и то je једна од најважнијих страна његова 
рада — тражио везу између српске народне пое- 
зије и Гундулића (гл. XI). Јенсен je сам тога 
убеђења да треба тражити овакве народне и 
локалне везе пре веза с талијанском књижев- 
ношћу, и он je то мишљење врло речито за- 
ступао y овој својој књизи, и оно je одиста 
тачно. Само, како ce мени чини, та народна жица 
y Гундулића није врло јака, и биће да ју je 
Јенсен (настављајући y осталом Бранта) скоро 
исцрпао. Он je том питању посветио целу једну 
овећу главу књиге, y којој уз то има и непо- 
требнога, нарочито y подужем уводу ове главе. 
Јенсен je, да додамо на крају, испитивао и то 
како одговара Осман историји (гл. XII). Најзад 
je једну целу, доста слабу и несређену главу 
посветио славизму Гундулићеву (гл. XI), једној 
страни Османа која можда и не заслужује 
толику пажњу.

Као што ce види, Јенсеново испитивање 
Османа важно je и y многом ново и ориги- 
нално; само, по мом мишљењу, оно ипак није 
слободно од замерака. Ја бих волео да je и 
овде учињена потпунија литерарна анализа. 
И овде, код Османа, имало je места аналисати 
сгил и дикцију тако разноврсну, снажну и ори- 
гиналну y овом спеву, и одредити тачно однос 
Гундулићев према ранијим песницима y овом



погледу. Овде je још нарочито два момента. 
требало више узети y обзир: карактере и рад- 
њу. Требало je, не растурити овде онде поје- 
дине одвојене рефлексије тога рода, него укуп- 
но одредити каквом je поетиком располагао 
Гундулић при обради овога спева и како je 
он ту наслеђену и примљену поетику развио 
и разгранао, y којем погледу допунио и оки- 
тио, са својим личним поетским даром к тем- 
пераментом. Онда бисмо имали много јаснију 
слику о томе шта je Гундулић био y свом веку. 
To бих ја, лично, више волео да je Јенсен учи- 
нно него што je дао онолико места славизму 
Гундулићеву и оном великом уводу о нашој 
народној поезији.

У осталом, ја не треба толико да истичем 
замерке које би ce могле чинити Јенсену. Књига 
шегова на свакој страни показује здраве и 
тачне погледе његове на ствари. Његова кри- 
тика на Павића као и на Л. Зоре (о алегори- 
јама y Осману) остаће скоро модел здраве и 
трезвене критике. Са својим добрим разуме- 
вањем мере, Јенсен најмање воли кад ce y де- 
лима силом тражи алегоричан смисао. A то je, 
међутим, доста јасна тежња y литерарним ду- 
бровачким студијама, која ce огледа код мно- 
гих познатих слависта, не изузимајући ту ни са- 
мога Г. Ф. Марковића. Јенсен ce још, y неким 
главним тежњама, одвојио од данашње критике. 
Он, наиме, налази да je испитивање дубровачке



поезије сувише упућено y правцу тражења 
везе с поезијом талијанском, и да ce сувише 
верује y то да je дубровачка књижевност ко- 
пија талијанске. Јенсен устаје против тога ми~ 
шљења, и има право. To му заслужује наше 
пуно признање. Али што можда још више ово 
признање заслужује, то je она симпатија и по- 
штовање које има према дубровачкој књижев- 
ности, осећај један на који нас многи ранији 
испитдваоци нису навикли. Јер Јенсен, и ако 
ce каткад нашали с Менчетићем и Палмоти- 
ћем, ипак воли дубровачке песнике. Он и према 
овим песницима има нешто од оне исте симпа- 
тије коју смо видели да има према модерним 
словенским.

Биљешке о Гундулићу и његову времену, 
које je Јенсен на нашем језику штампао y хр- 
ватском Вијенцу (1902), јесу додатак књизи о 
Гундулићу. Пошто je штампао ту књигу, он je 
понова посетио Дубровник, a уз то Анкону и 
Лорету, и тражио туда нову грађу о дубро- 
вачком песнику. Тако je ту дао неколике сит- 
није белешке о песнику, опис неких дотле не- 
нађених рукописа Османа, извесна старија ми- 
шљења о том спеву (карактеристично je ми- 
шљење ученога фратра Антуна Агића), као и 
нешто података о времену y којем je Гунду- 
лић живео. Желети би било да ce сва ова грађа 
унесе y књигу Јенсенову, ако би дошло до 
другог издања њена. A потребно би било ново
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издање, пошто je оно прво, штампано само y 
сто једном примерку, врло ретко и непристу- 
пачно многкма.

Из старије приморске књижевности има 
још један рад који можемо прегледати. To je 
Неколако примедаба о Рибању ПеШра Хекто- 
ровића (Архив за словенску филологкју, 1903). 
To je кратак али врло добар чланак. Поред 
нешто питања о језику — ту je претресен реч- 
ник Хекторовићев о рибарству — има неко- 
лико финијих примедаба о смислу и лепотама 
овога спева XVI века.

Из нове књижевности Јенсен je дао пре- 
вод Горског Вијенца (Стокхолм, 1913). Што 
ми, невични шведском језику, можемо да ка- 
жемо о тој књизи, сводило би ce на ово. Из- 
дање je врло елегантно, једино елегантно међу 
свима досадашњим туђим и — на срамоту нашу 
— српским издањима овога спева, најлепше 
међу њима, ван сваке сумње. To je један ве- 
лики кварт, на чисто белој и лепој a дебљој 
хартији, са крупним гармондом y тексту (ко- 
ментар je y петиту), са лепим проредима, са 
врло широким маргинама које изванредно лепо 
изгледају. Насловни лист je елегантан a с про- 
стим распоредом ; корице су тврде и једна лака 
бела хартија покрива их и затвара као омо- 
тач. Крупна црвена слова мешају ce с црнима 
на насловном листу и корицама. Мач један, 
доле нешто повијен, црн, y једном црвеном



венцу — све врло лако и овлаш a лепо оцр- 
тано — стоји као украс наслова и символ спева 
који ce издаје. Књига je штампана y Готен- 
бургу, и одиста служи на част штампарији. 
Тако Шведи издају наше песнике, a кад ли he, 
Боже, код нас изићи овакво изцање Горског 
Вијенца ?

Што ми, даље, — преврћући листове y 
књизи чији језик не разумемо, — можемо да 
кажемо о оном што je y књизи, неће, наравно, 
бити богато y примедбама. На наслову нема 
имена Његошева, Иза наслова je кратак по- 
словни предговор. За њим je овећи увод, с на- 
словом Петар Петроваћ Његош. Подељен je 
y четири главе, које обухватају : потребне на- 
помене о Црној Гори, биографију владичину, 
преглед његова рада уопште, оцену Горског 
Вајенца и његових превода. To je све један 
мали есеј о Његошу и његовој поезији; ту су 
и пробе његових песама, које je Јенсен превео 
на шведски : неколики стихови из Шћепана 
Малог, и из песама Заробљени Црногораи, од 
виле, Ловћеку, Философ астроном a аоета, 
Добродјетељ, Полазак Помпеја, Младост, Пи- 
ровање y  Трајесту. Иза увода иде генеалошка 
таблица дома Петровића, па посвета Праху оца 
Србије. Затим долази листа лица y спеву. До- 
бро je што je Јенсен, на тој листи и иначе> 
задржао као титуле лицима исте речи које су 
y оригиналу: владика, кнез, итд, не преводећи
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их на шведски; мађарски преводилац Горског 
Вијенца превео je име владике Данила са ,,Da- 
nilo püspôk", што je од врло комичног ефекта. 
На листи лица није забележено име ВукаМар- 
ковића, које je Његош сам пропустио, па y 
многим издањима иста погрешка поновљена, 
али je, чим je грешка примећена, y новија 
Г. Решетарова издања то име одмах унесено. 
Сад долази текст, сам превод, с коментаром y 
напоменама. Ми га, наравно, не можемо оце- 
нити, али читајући оцене шведских критичара 
Олафа Брока, Олафа Рабенија, Е, Грипа и 
О. Холмерга (в. за све те оцене С. К. Гласник, 
XXXII, 1914), ми јасно видимо да ce превод од- 
ликује верношћу, ерудицијом, укусом и поет- 
ском дикцијом, и да je најбољи од свих до- 
садашњих, и ако су извесни досад учињени 
преводи Горског Вијенца, немачки и словеначки 
на пример, одлични. Коментар je обилат, и ако 
мањи од Г. Решетарова, што je појамно пошто 
je то коментар преводу a не издању. Он ce 
махом тиче историје, географије, фолклора. У 
њему ce, као и y предговору и уводу, сусре- 
ћемо са именима свију који су ce бавили ту- 
мачењем Његошева спева; ту су Г. Г. Јагић, 
Решетар, Вуловић, Стојановић, Скерлић, Ко- 
стић, Вукчевић, Георгијевић и други.

У истој књизи са Горским Вијенцем штам- 
пан je и превод Смаил-аге. Опширан увод о 
Мажуранићу и његову спеву, обилат коментар



и  исте вредности превод карактеришу и овај 
рад Јенсенов као и онај први.

To je све што смо y стању прегледати од 
Јенсенова рада на српској и хрватској књи- 
жевности. Има још једна групица његових ра- 
дова на којој ce можемо задржати; то су из- 
весни прилози за историју словенске филоло- 
гије, писани на немачком језику.

Ванредна je била идеја Г. Јагића да сад, 
под старост и на доколици, сложи y књигу 
све што je он о једној лепој области наше 
науке предавао и писао, и да напише Исто- 
рају словенске фалологије. Да je он није на- 
писао, нико je други не би могао написати, и 
ми бисмо били лишени једног врло потребног 
и зналачки написаног дела, прве синтезе о це- 
лој историји словенске науке. To he дело бити 
основа и полазна тачка свима даљим, специал- 
ним студијама из историје појединих словен- 
ских наука. Ми бисмо, Срби и Хрвати, имали 
дужност да на основу тога дела подробно опи- 
шемо рад свих наших књижевних историка, 
од Даничића и Кукуљевића па до Скерлића и 
Г. Шурмина, не заборављајући уз ове ни нај- 
ситније раднике на овом пољу. Али да оста- 
вимо ове опште идеје, Јенсен je, полазећи од 
-ове књиге Г. Јагића, предузео да да извесне 
прилоге историји шведске и скандинавске сла- 
вистике. Тако je написао чланак Почецњ швед- 
ске славистике (Архив за словенску филоло-



гију, 1911) y којем je, на основу новог мате- 
риала из шведских библиотека и архива, опи- 
сао стање словенских студија y Шведској још 
од почетка XVII века, и нарочито обимни и 
обилати рад Јована Габриела Спарвенфелта 
(1655—1727), којем je и Г, Јагић дао веће место 
y својој књизи. У другом чланку — Књижевна 
славистика y  Скандинавији. (Архив за словен- 
ску филологију, 1913)— Јенсен нас упознаје са 
радовима новијих данских, шведских и норве- 
шких испитивалаца словенских књижевности: 
K. В. Смита, A. М. Бенедиксена, О. Силвана, 
Ј. Бинга, X. Алмквиста. Сличан je овима Јен- 
сенов рад Пушкан y  шведској књижевности 
(Зборник Јагићев, 1908), који je написан доне- 
кле с обзиром на књигу Г. Јагића о Пушкину 
y југословенским књижевностима, и y којем je 
показао одиста велики интерес шведски према 
овом великом руском песнику; са скромношћу 
која га одликује, Јенсен овде себе назива „је- 
дан од најскромнијих ученика и најблагодар- 
нијих поштсвалаца Г. Јагића.“

Има и групица радова Јенсенових писаних. 
за часописе српске и хрватске. Први je чланак 
Нобелова задужбина, штампана y „С. К. Гла- 
снику“ (1902), y којем je, као додније y чланку 
Нобелова литерарна награда и библиотека 
(Savremenik, 1912), изложио и објаснио постанак 
и уређење ове установе. Затим je чланак Пан- 
славизам (Коло, 1903), y којем су казане из-



весне доста смеле али симпатичне идеје о уза- 
јамности Словена. Даље су то два приказа: 
Једна скандинавска књига о словенским књи- 
жевностама (Коло, 1902), где je приказана 
књига Ј. Клаузена „Илустрована историја свет- 
ске књижевности“ и њени словенски одељци 
од A. М. Бенедиксена, и Једна шведска књига 
о Србији и, Балкану (С. К. Гласник, 1910), где 
je лепо оцењена политичко-историска студија 
капетана Вирсена о Србима и Југословенима. 
Напослетку, ту су Дојмови с пута по Балкану 
(Savremenik, 1914), где су симпатично, —■ за 
све југословенске народе, не изузимајући ни 
Бугаре — изнесени путни утисци Јенсенови 
с његова пута по Србији, Бугарској, Хрватској 
и Далмадији, од прошле године.

To je Јенсенов рад који смо могли подроб- 
није прегледати.

С р п с к и  К њ и ж е в н и  Г л а с н и к  

I и  II 1901, V  1902, X X X I 1913.



СРПСКА КЊИЖЕВНА ЗАДРУГА У 1911, 
1912 И 1913 ГОДИНИ.1

I.
У 1911 години, Српска Књижевна Задруга 

дала je седам књига забаве и поуке (XX коло) 
и једну књигу Забавника.i 2 О свакој од ових 
књига говорићемо одмах посебно. Потребно je 
да ce чује објашњење зашто су оне узете, као 
и да ce виде идеје којима je управа Задругина 
била при томе вођена.

Још пре десет година, да би популарисала 
нашу стару књижевност, Српска Књижевна За- 
друга je намеравала да нешто изда из ње.

i Ово су три изЕештаја која je писац, као тајник С. 
К. Задруге, читао на годишњим скупштинама Задругиним 
15 априла 1912, 20 октобра 1913 и 27 маја 1914 године. 
Они су овде нешто допуњени.

а К о л о  X X :  М и л и в о ј  Б а ш и ћ , Из старе српске књи- 
жевности; — С т е в а н  С р е м а ц , Поп Ћира и non Спира; — 
В је н ц е с л о в  Н о в а к , Тито Дорчић ; — А л ф о н с  Д о д е , Тар- 
тарен Тарасконац; — А л е к с а  Ш а н т и ћ , Пјесме; — М и -  
л о р а д  П а в л о в и ћ ,  Напуљске шетње ; — С п о м е н и ц а  Д о с и -  
Ш еја О б р а д о в и ћ а . — З а б а в н и к  10  : А л е к с а н д а р  М а н ц о н и ,  
Вереници.



Идеја je тада била нешто прерана, и избор 
дела на која ce тада мислило, није баш бно зго- 
дан ; с тога Задруга није тада извршила своје на- 
мере. Доцније, почевши од 1903, извесни књи- 
жевни листови стали су доносити, као сталну ру- 
брику, краће и одабране саставе старе књи- 
жевности, и читаоци њихови налазили су доста 
интереса y њима. У томе je Задруга видела 
ослонда и подстицаја за своју стару намеру, и 
одлучила je остварити je. Саставити једну ан- 
тологију краћих и одабраних састава и одло- 
мака наше старе књижевности, и дати je својим 
читаоцима, Задруга je сматрала да je згодан 
начин популарисања те књижевности и y исто 
доба леп књижевни посао који спада y њенде- 
локруг. Она je поверила тај посао Г. Миливоју 
Башићу. У књизи Из старе српске књижевно- 
ста Г. Башић je дао избор и одломке старих ро- 
мана, приповедака, апокрифа, хагиографских 
списа, песама, старих српских биографија (њих 
највише), похвала и историских списа, a све y са- 
весном и течном преводу, како ce и могло оче- 
кивати од њега као доброг познаваоца старог 
словенског језика; y исто доба, и са уводом и 
потребним објашњењима.

Задруга je тиме дала и једну интересантну 
књигу. Ko ју je год читао, нашао je y њој, на- 
дамо ce, доста интереса, више но што му je на 
први поглед изгледало да ће наћи. Занимљи- 
вост и поетичност старих приповедака и леге-



нада, живост и непосредност описа y истори- 
ском излагању, лепота детаља, свечаност старе 
реторике, нешто поезије, чак и нешто шале — 
све су то ствари које садржи ова књига, a које 
ce јамачно нису очекивале. Из оне књижевно- 
сти за коју ce уопште мисли да je лишена свих 
лепота и да je само археолошког интереса, ова 
књига je показала неколике лепе обрасце, о 
чијој he ce лепоти сваки читалац осведочити. 
Наша књижевна старина, видеће ce, није тако 
за подцењивање како ce обично држи, и из- 
војеваће себи оне симпатије које потпуно за- 
служује. Према свему овом, управа држи да je 
била на правом путу кад je издала ову анто- 
логију. Она уз то зна да je њоме учинила и 
знатну услугу школи, којој je ова књига добро 
дошла.

Са Поп Ћиром и поп Спиром од Стевана 
Сремца, Српска Књижевна Задруга даје књигу 
за коју ce не морају нарочито војевати симпа- 
тије y публике. Напротив, ова ће књига бити 
ваљда најомиљенија y овом колу. Задруга, која 
je имала срећу да јој Сремац за живота буде 
сарадник са Ивковом славом, дала je после 
његове смрти Зону Замфирову, и даје сад Поп 
Ћиру и поп Спиру, што су, са Вукадином, нај- 
боља од већих Сремчевих дела. Како ce наша 
приповедна књижевност врло брзо развија, и 
улази y све разноврсније и озбиљније еликање



нашег живота, то ce данашња критика не оба- 
зире довољно на Сремца, који није више на 
дневном реду, и који има особину старих при- 
поведача да ce често забавља. Али ће ce, др- 
жимо, критика вратити њему, и учинити му 
пуну правду. Сремцу ce понешто може и за- 
мерити; он има каткад простије, абуказемске 
шале, воли нижи свет Ј. Игњатовића, иде по- 
мало y вулгарност, не држи — то y овом ро- 
ману специално — пропорције и нема довољно 
пркродну мотивисану радњу. Али му ce морају 
признати многе ретке и драгоцене особине 
истински талентованог и књижевно васпитаног 
приповедача.

Поп Ћара a поп Спира, које je његово 
можда најбоље дело, остаће задуго неисцрпан 
извор смеха и образац тачног запажања и сли- 
кања. Скоро свака je ситуација y њему сним- 
љена с природе, сваки гест, физиономија, реч,. 
дикдија, која je ванредно погођена. Стари па- 
триархални свет који je ту насликан, безазлен 
и добар, чак и кад друкчији изгледа, насли- 
кан je с пуно живота, с пуно тачно запажених 
појединости. Човек ce мора зачудити колико 
ситних појединости једнако сликају тај свет, 
како ce један за другим нижу, изненађују скоро 
на свакоме кораку, не престају све до краја ове- 
доста обимне књиге. Смех извире из тога, из 
тако доброг запажања, не из хотимичне духо- 
витости и бриге да ce смех изазове. Још, како



je Сремац писао ово дело y пуној снази, и с пу- 
ном слободом готова и израђена књижевника, 
то ce он није ограничавао да само смешне ствари 
даје, него je унео и нешто сете и нежности. Кроз 
целу шаљиву историју оног мирног и смешног 
света, иде споро једна нота сетна, јавља ce час 
y једном опису, час y другој ситуацији, док ce 
напослетку не претвори y прави лиризам, и не 
да y свршетку приповетке једну од најлепших 
страна наше приповедне књижевности. Поп 
Ћира и поп Спира, укратко речено, не само 
што je врло занимљива књига, него и дело 
врло високе књижевне вредности.

Тито Дорчић од Вјенцеслава Новака хр- 
ватска je књига овога кола. После утврђене 
књижевне узајамности између Српске Књижевне 
Задруге и Матице Хрватске, ово je други оглед 
хрватске књижевности y издањима Задругиним, 
међу којима су Мртви Капатали Јосипа Ко- 
зарца били први ; избор ове књиге учињен je 
дрема препоруци из кругова Матичиних. Вјен- 
деслав Новак je један од врло цењених нови- 
јих романсјера хрватских; Г. Г. М. Цнхлар, Ј. 
Храниловић, А. Милчиновић, и други представ- 
ници модерне хрватске критике врло ce по- 
хвално одазивају о њему; Г. Бранимир Ливадић, 
такође, који je написао један краћи есеј о њему 
као предговор за ову књигу, Он je и један од 
најплоднијих, Серија његових романа и припо-



ведака : Павао Шегота, Подгорске припови- 
јетке, Подгорке, Никола Баретић, Caritas, 
Последњи Стапанчаћи, Два свијета, Запреке 
и друго, завршава ce његовим посмртним ро- 
маном Титом Дорчићем.

Лепих и занимљивих особина показао je 
Новак y свом последњем делу. To je роман 
пуног обима, који обухвата живот једног чо- 
века од рођења до смрти: Тито Дорчић ту je 
приказан цео, y детињству, y гимназији, на 
университету, y државној служби, y љубави 
према Регини Пуховчевој, y браку и разводу 
брака, y алкохолизму и свему што иде уз ову 
страст која му и смрт доноси. Роман je с тезом,, 
занимљивом: о људима из народа који силом 
улазе y више друштвене сталеже, и ту пропа- 
дају, уместо што би били корисни и срећни y 
својој средини, којој одговарају и све њихове 
способности. Свет који ce описује, занимљив 
je, како онај рибарски, тако и онај чиновнички. 
Роман има општу композицију добру, има и 
доста израђене технике, и извесну философију 
живота, и нешто стила, уопште има фактуру 
и пуноћу романа, али има и мана y сликању 
карактера и мотивацији радње. Поред доброг 
појединачног сликања, има y главној историји 
извесних црта које долазе неочекивано, ненадно 
и како не би захтевао природан ток ствари. 
Je ли то нетачно сликање? Или je теза рђаво 
изабрана? Или je сликање жртвовано тези?



Како било, тек ми не видимо јасно зашто Тито, 
кога смо ми (гл. I—VI) познали као просто и 
безазлено рибарско дете, одједанпут (гл.УИ—IX) 
постаје аривист, кариерист, који вешто, лукаво, 
препредено, као какав стари интригант, игра 
улогу љубавника ради осигурања своје кариере. 
Па нека je најзад аривист, али откуд je одмах 
и рђав син, који родитеље неће ни на свадбу 
да зове? Па нека je и то, али откуд дајеод- 
једанпут алкохоличар? Je ли и то теза изис- 
кивала? Ако јесте, зашто му нису и родитељи 
алкохоличари, кад je теза y ствари теорија о 
наслеђу? И сад, кад je на крају романа изло- 
жена историја једног алкохоличара, могу унутра 
ући и морфинизам, и халудинације, и све ствари 
које с почетка нисмо очекивали, ни по при- 
родности сликања, ни по тези којој тај оквир 
нисмо претпостављали. Ипак овај хрватски ро- 
ман — јер Хрвати имају роман, и y њих ce 
овај род јако и успешно негује — добрим сво- 
јим особинама, можда неће бити без извесног 
утицаја на наш роман, који je, од Игњатовића 
на овамо закржљао, и који ce тек сад почиње 
развијати. Читалац ће, надамо ce, y ТитуДор- 
чићу наћи доста интереса и занимљивости, по- 
што ce прво свикне језику, који je друкчији 
но y осталим књигама овог кола. У

У Тартарену Тарасконцу од Алфонса До- 
цеа заступљена je преводна књижевност овога



кола. Преводна књижевност je оно што За- 
друга веома цени. При малој књижевности као 
што je наша, једно од главних средстава ко- 
јима ce она има подићи, јесте преводна књи- 
жевност. Утицаји туђих књижевности, кад њи- 
хова дела читају наши писди y оригиналу, могу 
бити врло корисни; ни издалека није тај ути- 
цај користан као кад су та иста дела преве- 
дена на наш језик. Добром лектиром на туђем 
језику користи ce један писац, привилегисан и 
виши од осталих; истом лектиром на нашем 
језику користе ce сви писци, и цела публика 
уз њих, и књижевни ниво диже ce одједанпут 
y свима слојевима y којима ce књижевност воли 
и негује. Преводна књижевност, уз то, даје и 
богат избор најлепших дела, Тим идејама во- 
ђена, Задруга je овога пута дала Тартарена 
Тарасконца од Алфонса Додеа.

Шта да кажемо о Додеу ? To да je писац 
првога реда, одличан као психолог, као хумо- 
рист, артист, стилист? Шта да кажемо о Тар- 
тарену Тарасконцу ? To да je то дело, као и 
цела трилогија — 7артарен Тарасконац, Tap 
тарен на Алпима и Лука Тарасконска, — је- 
дно од најбољих Додеових дела, једна од нај- 
популарнијих књига y целом свету, и скоро на 
све језике преведена? — To je и доста рећи 
y овој прилици. Место свега даљега, ми ћемо 
само додати да je Доде и y нас давно омиљен. 
Многа његова дела преведена су y нас, и из-



дата y засебним књигама или растурена по ча- 
сописима и листовима. Такви су, најпре, р о  
мани : Краљеви. y  прогонству, Сафо, Фромон и 
Раслер, Жак, Тартарен на Алпи.иа, Гаван, 
Малишан, Нума Руместан ; затим, приповетке 
y избору : ПриповеШке из мог млина, Поне- 
деоничке приче ; напослетку, драме : Фромон и 
Рислер, Арлезијанка, Гаван, Сафо. Издајући 
Додеа, Задруга иде, дакле, и за општим уку- 
сом своје публике, не само за избором добрих. 
дела. Она и наставља своју традицију, по којој 
je још 1903 издала Приповетке овога писца. 
Она je уверена да ће тиме потпуно угодити 
својим задругарима ; да то што боље буде, она 
им je ту књигу пружила y красном преводу 
Г. Душана Ђокића, и са врло лепим сликама.

Верна традицији да, по могућности, y сва- 
ком колу да по једну збирку песама, Задруга 
je издала досад избор песама С. Милутино- 
вића, J. С. Поповића, Ј. Суботића, Б. Радиче- 
вића, Ј. Илића, Ј. Јовановића-Змаја, Ђ. Јак- 
шића, В. Илића, М. Митровића, Ј. Дучића. Она 
нарочито y последње време поклања пажњу 
новим нашим песницима. и налази оправдања 
за то y чињеници да je наша данашња поезија 
један од најбоље рађених родова наше дана- 
шње књижевности. Давши Митровића и Г. Ду- 
чића, a пре но што да друге млађе, она je сад 
издала Пјесме Г. Алексе Шантића.



Г. Шантић je један од најбољих и најизра- 
зитијих представника наше данашње лирике. У 
овој књизи, y којој су покупљене најбоље пе- 
сме његова старог манира и многе одличне песме 
новога, Г. Шантић je дао песме Моја комши- 
ница, Моја ноћи, ОстајШе овдје, које су чисте, 
јасне, непосредне, непомућене никаквим штет- 
ним књижевним утицајем. После, идући и даље 
за инспирацијом из песме Остајте овдје, дао 
je још песама чистога и јакога патриотизма : 
Бока, Под крстом, и друге. Уз то, развијајући 
и усавршавајући једнако своју поезију, он je 
дошао до богатства y описима, до живописно- 
сти, до пуне и јаке реторике y својим Сија- 
чима, Јутру жетве, и сличнима. Напослетку, 
тражећи дуго пут међу данашњим песнидима 
од којих многи имају своје лично обележје, и 
ослобођавајући ce утицаја којима je кроз своју 
двадесетпетогодишњу поетску кариеру подле- 
гао и од којих ce још није потпуно ослободио, 
— он je нашао своју пуну индивидуалност y 
поезији човека који жали за детињством и мла- 
дошћу, и који ту жалост изражава са свом искре- 
ношћу и свом интенсивношћу свога развијеног 
унутрашњег живота. Више красних песама y 
овој збирци : Једна суза, Једно вече, Мо/е птице 
збогом, Госпођаци v. * Јесен, Бадње еече, Наш 
стари доме, бележе ту поезију његову, и нај- 
зад — као да би све оне биле само етапе кроз 
које ce прошло док ce дошло до једне још
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боље, и као неке „пробе пера“ за њу — оне 
ce сливају y Претпразничко вече, која je нај- 
лепша y том роду, и једна од најлепших целе 
наше поезије. У последње време, извесни млађи 
и интелектуалнији кругови наши показују ве- 
лики интерес за нашу поезију; дајући песме 
Г. Шантића и друге сличне, Задруга ce нада 
да he ce тај благородни интерес y току вре- 
мена распрострети и на најшире кругове нашег 
читалачког света.

С времена на време, Задруга je поклањала 
пажње путописима. Она je тако издала путо- 
писе Ј. Вујића, Љ. Ненадовића, М. Јовано- 
вића. Овог пута она je издала једног новог 
писца, Г. Милорада Павловића са Напуљским 
шетњама.

Живост причања, интересантна ситна опа- 
жања, веселост и местимична духовитост пиш- 
чева, велики интерес који наша публика још 
од Ненадовићева времена има према путопис- 
цима Италије, најзад занимљивост света који 
ce ту описује, — све je то давало оправдане 
наде да ће ова књига бити за широку публику 
Задругину занимљива. Наравно, није ce прет- 
постављао исти утисак код оних који знају са 
колико ce спреме, пажње и стила пишу прави 
путописи из Италије. У књизи Г. Павловића 
има, уз то, вулгарности и некорекција y стилу 
и језику.



Са Спомешцом Цоситеја Обрадовића За- 
друга je учинила пошту великом просветитељу 
о његовој стогодишњици. Издавши многа дела 
његова, кренувши прва мисао о његовој про- 
слави, изазвавши издавање делокупних његових 
дела и предавши то другим чиниоцима, За- 
друга je сматрала да, на растанку с Доситијем 
с којим je прво почела, изда једну споменицу 
о животу и раду његову.

О Доситију ce y последње време много и 
врло добро писало, и Задруга je могла, при 
уређивању своје споменице, или прештампати 
који од најбољих радова те врсте, или саста- 
вити збирку чланака који ће y разним прав- 
цима показати целу велику фигуру Доситијеву. 
У тежњи да да нову ствар, она je изабрала ово 
друго. Ако при томе није успела да дћ Доси- 
тијеву слику y целини него само добрим делом, 
она je дала шест радова оДоситијуоцпрвихпоз- 
навалаца овога филозофа, или оних који су сво- 
јим студијама били блиски овом предмету. Први 
je рад Г. Стојана Новаковића Цоситеј Обра- 
доваћ a српска култура, са интересантним и 
тачним погледима и о Доситију и о српској кул- 
тури. Важан je и леп рад Г. Др. Веселина Чај- 
кановића О Досатејевим грчким и римским аз- 
ворина. Испитивање Доситијевих извора уоп- 
ште je на дневном реду y нашим књижевним 
студијама, a јасно je да их y класичној књи- 
жевности треба најпре тражити, и Г. Чајкано-
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вић, као стручан познавалац ове књижевности,. 
први je позван да ово тражење изводи. Он je 
y овом раду указао на више извора; жалити 
je што je рад кратак и писан са извесном бо- 
јазни да не буде сувише научног карактера. 
Рад Г. Миленка Вукићевића Последњих пеШ 
година живота a рада Цоситеја Обрадовића 
можда je најбољи y књизи. У њему je, no ма- 
териалу из архива y Бечу и Петрограду као 
и по штампаној литератури, дато много врло 
интересантних података о Доситију y Србији 
(1806—1811). Слика првог нашег министра про- 
свете излази сад много прецизнија и симпатич- 
нија но што смо je досад знали, за овај по- 
следњи период његова живота о којем његов 
властити животопис ништа не казује. Мањи су 
чланци : Доситеј Oopadoeuh a фолклорно гра- 
диво од Др. Тихомира Ђорђевића, исцрпан и 
познавалачки ; Значај Цоситеја Обрадовића за 
Србе y  карловачкој матрополији од Г. Др. Ти- 
хомира Остојића ; и Један енглески извор До- 
ситејевом „Предисловију о Баснах“ од Г. Др. 
Војиелава Јовановића (ср. за овај последњи : 
Rad 134 стр. 374, и Jagić Archiv 22, стр. 607). 
Надамо ce да ће ce ова Споменица свидети 
свима читаоцима који ce интересују великим 
личностима наше књижевности.

Забавник Српске Књижевне Задруге, који 
je на жалост једно време био прекинут, пре.



недавног времена понова ce дигао, и осигуран 
je сад. Њиме ce Задруга нарочито може по- 
носити. Неколико најбољих дела светске књи- 
жевности y преводима најбољих преводилада, 
то je наш Забавник; као такав, он je украс 
наше преводне књижевности. Он je y исто доба 
и врло омиљена лектира наших читалаца.

Као десету књигу његову дала je Задруга 
Веренике од Александра Манцонија; иза дела 
руске, пољске, француске и енглеске књижев- 
ности дала je једно дело из књижевности та- 
лијанске. Веренаца су једном превођени y нас 
(Ђорђе Поповић y Отаџбина) као што су и 
y Хрвата преведени (у засебној књизи) али 
je Задруга нашла за добро да их понова да y 
превод одличном познаваоду српског језика и 
одличном познаваоцу талијанског језика Г. Јо- 
вану Ђаји; његовим преводом добија српска 
публика први пут Веренаке y засебној књизи. 
Уз превод иде одличан предговор Г. Др, Ар- 
манда Занетија, концизан и стваран, y преводу 
Г. Миодрага Ристића. Овом књигом даје За- 
друга најбољи роман талијанске књижевности, 
и један од најбољих романа светске књижев- 
ности. Изузетна занимљивост предмета, узорна 
прецизност и живост y сликању људи и" дога- 
ђаја, беспрекорна композиција овако великог 
дела, стилистичке особине првога реда, дубоко 
познавање историје, хумор и драматичност y 
исто доба, a све y мирном и достојанственом



причању без труни реторике, — све су то, w 
много друго, одлике овог прослављеног дела. 
„Манцонијев роман — рекао je велики Гете 
— премаша све што ми y том роду познајемо. 
Утисак при читању je такав да ce једнако пада 
из ганутости y дивљење, a из дивљења понова 
y ганутосг, тако да човек из та два велика осе- 
ћања никако не може да изиђе. Ја бих рекао 
да ce даље не може дотерати11. Читаоци За- 
бавника добијају y Вереницима једну од нај- 
бољих и најзанимљивијих књига.

Излазећи с оваквим колом и Забавником 
пред своје чланове, Срлска Књижевна Задруга 
држи да je потпуно одговорила својој дужно- 
сти. Она зато има да захвали, y првом реду и 
нарочито, својим сарадницима. При данашњим 
околностима и малим наградама које јој стоје 
на расположењу, она уме ценити труд који они 
улажу, и част коју јој чине својом лепом са- 
радњом.

II.
У 1912 години, Српска Књижевна Задруга 

дала je седам књига својих редовних издања 
(XXI коло), без Забавника.1 Као и прошле го-

1 К о л о  X X I  : М и л о р а д  Ш а п ч а н и н ,  Сањало; — Ј е -  
л е н а  Д и м и т р и је в и ћ ,  Нове; — Д р .  Б р а н к о  Д р е к с л е р ^  
Антологија новијих хрватских приповједача (св. I) ; — А л -  
ф р е д  д е  В и њ и ,Робовање и величина војничког позива; —
П е т а р  П е т р о в и ћ  Њ е г о ш ,  Мање пјесме; — Д е м о с Ш е н , 
Беседе ; — Т о м а  Б а б и н г т о н  М е к о л и ,  Огледи.



дине, и из истих побуда — наиме да би ce 
дало објашњење рада Задругина и показале 
идеје којима je она била вођена, или тешкоће 
при томе, — проговорићемо посебице о сва- 
кој књизи.

У тежњи да међу писцима недавне прошло- 
сти изабере оне који још могу имати вредно- 
сти и интереса за данашње читаоце, Задруга 
ce ове године зауставила на М. П. Шапчанину, 
први пут.

Шапчанинов рад на књижевности доста je 
обилат и разноврстан. За више од тридесет го- 
дина, овај писац je дао, сем превода, повећу 
збирку лирских песама, два епска спева, не- 
колико историских драма, нешто мање коме- 
дија, два романа и близу тридесет приповедака 
и новела. Нека су од тих дела сасвим слаба, 
a добар je део y духу тадашњег времена, нити 
ce она чим било издижу над другим делима 
истог доба; данас су она заборављена или су 
на путу да то буду, и то je оправдано. Шап- 
чанин je писац другог и трећег реда, од оних 
који нису ни по таленту јаки, нити по напо- 
рима да даду све крупнија и замашнија дела; 
код таквих писаца најчешћи je случај, пошто 
су задовољили публику којој су ce обраћали 
a за коју су били дораслн, да убрзо изгубе 
интерес код нове публике и претрпе бродолом 
са својим делима. Али и код тих писаца де-



шава ce да ce и после бродолома спасе по 
једно дело трајне вредности. Данијел Дефо на- 
писао je масу дела, и од свију испливао ie 
после бродолома само Робинсон. Опат Прево 
написао je такође пуно дела, и после свих не- 
cpeha одржала ce само Манона Леско. У малом, 
и са потребним и појмљивим ограничешем, то 
je случај са Шапчаниновим Сањалом. Кад сва 
дела Шапчанинова буду заборављена, Сањало, 
који je и y своје време био јаче примећен, 
остаће још.

Нећемо да кажемо да ce на Сањалу не 
познаје донекле и писац Хомољске лепотице-, 
напротив Шапчанинов дух и идеје исти су овде 
као и y другим његовим причама, и мале на- 
ивности и невештине опажају ce и y поједи- 
ностима и y делини овог дела. Ту су, на при- 
мер, симпатични јунаци (Гргур) увек беспре- 
корни; на неким местима има плитког морали- 
сања ; извесне фигуре (Милан, и нарочито Илија) 
рађене су врло несигурно, да не кажемо недо- 
следно. Али, с друге стране, срећним стицајем 
околности, y Сањалу су Шапчанинове мане y 
многом сакривене, a његове врлине нарочито 
искачу на видик. Да ли зато што ce ту описују 
ђачки живот и стара времена, која ce, како из- 
гледа, многим успоменама везују за самога писда 
и оно што јењегов нараштај највише волео ; или 
зато што je Шапчанин писао ово дело с вишом 
књижевном амбицијом и y потпуно зрелим годи-



нама, тек Сањало je његово најбоље дело. Ту 
ce једна пријатна љубавна идила, услед сли- 
кања бурних времена словенских покрета и оп- 
штег националног одушевљења, диже до ве- 
личине правог романа. Ту су пејзажи добри, 
фигуре тачне и ако y главном конвенционалне; 
ту je на стил пажено; и нарочито једна осо- 
бина задивљује: изобиље живописнога еле- 
мента. Све те особине више издижу писца Са- 
њала, и као да није пуки случај што je наш 
најбољи приповедач Л. К. Лазаревић своје нај- 
боље приповетке посветио баш Шапчанину.

Уз издање иде и лели есеј Ј. Скерлића, 
који тачно и пуно оцењује цео Шапчанинов 
књижевни рад.

Са Новима Г-ђе Јелене Димитријевкћ За- 
друга даје нов роман.

Роман y нас рђаво стоји. Од пет главних 
књижевних родова који ce y нас негују, три 
стоје врло добро: приповетка, песма, критика; 
два која су врло важна и тешка, — драма и 
роман, —■ рђаво стоје. Да ce и ова два рода 
подигну на ступањ осталих, потребно je — уз 
остале околности, наравно; y првом реду, уз 
околност да ce прави и јаки таленти одаду на 
неговање романа и драме — да поједине књи- 
жевне установе поклоне нарочиту пажњу тим 
родовима, да их стављају на углед писцима, 
да их упућују све више на њих, да изазивају



сталан и интенсиван рад на њима. За роман, 
на пример, —- о драми остављамо да ce брине 
најпре Позориште — нека ce ангажује Српска 
Књижевна Задруга. Нека Задруга тражи свим 
средствима — позивом, саветом, вишим хоно- 
раром, стечајем, наруџбином — да јој данашњи 
књижевници сваке године даду по један нов 
роман, па ће за десет година бити десет ро- 
мана, и y њима десет пристојних покушаја об- 
раде разних тема, десет нових листова из жи- 
вота или историје који дотле y роману нису 
били исписани, десет нових угледа и подсти- 
цаја y том правцу. Онда he ce ваљда родити 
прави роман, и развити овај род као што су 
и остали развијени. Кад ce Л. К. Лазаревић 
јавио са својим приповеткама и дао образац, 
читав низ приповедача, све бољих од бољега, 
јавио ce за њнм; надајмо ce да ће ce и за 
роман јавити какав Лазаревић. Овим идејама 
вођена, С. К. Задруга je дала Нове од Г-ђе Је- 
лене Димитријевић.

Г-ђа Димитријевић већ дужи низ година 
ради на књижевности, на песми к приповеди, 
с похвалном као и приметном тежњом да увек 
даје све боља дела. У истој тежњи, она je 
овога пута дала роман, први њен роман као 
и прво дело њено y издањима Задругиним Она 
je узела предмет из турског живота, који je 
тако честа тема и инспирација био за њене 
песме и приповетке; предмет je, специално, из



света Младо-Туркиња, из света нових. Она тај 
живот зна, ван сумње, и нама ce, обичним чи- 
таоцима, чини да на свакој страни књиге на- 
илазимо на сведочанства тога познавања; ту 
су описи турске свадбе, харемско весеље, оби- 
чаји о рамазану, и сто других појединости које 
делимично дају књизи карактер фолклорног 
романа. Сем те локалне боје, које има много 
y роману, сам роман по себи, главнина његова, 
има више врло добрих ствари. Замисливши га 
без делог ориенталног колорита, роман je овај 
историја једног несрећног брака који почиње 
правом идилом a свршава са убодима ножем 
и смрћу, — предмет један који ce досад y 
нашем роману није јављао, и ако je један од 
првих које наш друштвени живот намеће ро~ 
мансјеру. Тај je предмет y главном врло до- 
бро рађен. Увод je нешто спор и тежак, и 
прве главе су нешто празне и незанимљиве, 
али убрзо, од првог, лепо израђеног, састанка 
Џемала и Фатме (глава III), па на даље, радња 
постаје све живља, и роман тачан, реалан, за- 
нимљнв. Има местимичне немотивисаности и 
несигурне психологије, •— није јасно, на пример, 
зашто Џемал вређа Фатму ружним речима (XII 
глава); пијанство није довољно извињење за 
то — као и остатка неке јаче осећајности —• 
има je мање него y првој, рукописној редак- 
цији пишчевој, — али je тачно, реално, при- 
родно и сликање медених месеца младенаца, и.



прво пијанство младога Џемала, и Фатмина 
душевна стања услед тога, и даље фазе те не- 
срећне историје: Фатмино бежање, Џемалово 
кајање, извесна места y дневнику, и друго; цео 
главни ток романа je такав.

Надама ce да he широка публика наћи y 
овом роману потребне занимљивости и инте- 
реса, a они који ce брину о јачању наше књи- 
жевности свакако he y њему угледати један од 
озбиљних, марљивих, предано рађених поку- 
шаја на стварању нашег новог романа.

Као хрватску књигу овога кола Српска Књи- 
жевна Задруга je дала Антологију новијих хр- 
ватских приповједача. Управа je сама желела 
такву антологију, и предала je на избор и ре- 
дакцију Г. Бранку Дрекслеру. Г. Дрекслер je 
добар познавалад данашње хрватске књижев- 
ности, и саставио je антологију од првих да- 
нашњих хрватских приповедача, руководећи ce 
првенствено мерилом лепоте приповедака a 
после и обзирима друге врсте (приповетке не 
смеју бити сувише дуге, оне треба да слнкају 
разне покрајине, итд.).

Тако je y АнтологиЈу ушао Владимир На- 
зор, један од најачих данашњих хрватских књи- 
жевника, са својом лепом и поетичном леген- 
дом о Дивић-граду. Јосип Козарац, познат за- 
другарима по Мртвим капаталима, ушао je 
сад са интересантном, логично и вешто вође-



ном Оправом, која од почетка заинтересује чи- 
таоца и интенсивно држи његов интерес до 
краја. Вјенцеслав Новак, познат задругарима 
по Типју Доркићу, ушао je сад са својом неж- 
ном и ако махом од старинских ефеката са- 
стављеном Цртицом о Божићу. Доста јачине 
има y натуралистички изведеном Кукавцу Ивана 
Козарца. Интересантна je али и нешто мутна 
приповетка Тко je крив Јура Турића. Интере- 
сантне су, по своме правцу и тражењу новога, 
и приповетка старијег и цењеног писца Јанка 
Лесковара Послаје несреће, и приповетке но- 
вијих: Вјетар Андрије Милчиновића, Идила 
Мата Лисичара и Дуга Динка Шимуновића ; 
ми ce интересујемо за тако звану модерну, и 
ако je не волимо кад прелази y област књишке 
и неискрене лктературе.

На страну то, Српска Књижевна Задруга, 
издавши ову књигу, дала je неколико лепих 
или интересантних приповедака данашњих хр- 
ватских писаца. Тиме je упознала задругаре са 
данашњим стањем једне врсте хрватске књи- 
жевности, a то и јесте циљ хрватским књигама 
y њеним издањима. Да би упознавање било пот- 
пуно, Г. Дрекслер je уз издање дао и бриж- 
љиво рађени увод y којем су сва потребна оба- 
вештења и одене о писдима. У

У нашој преводној књижевности, која ce 
са свих страна обилато негује, има чудних праз-



нина. Има писаца великих a потпуно присту- 
пачних нашој публици, чак и занимљивих за 
њу, који код нас или нимало нису превођени, 
или су врло мало и сасвим недовољно. Један 
од њих je Алфред де Вињи, један од најсјај- 
нијих и најдубљих француских писаца. Задруга 
je сад издала његово Робовање a величину вој- 
нтког позива y врло добром преводу Г. Ду- 
шана Ђокића и са лепим сликама, али ванредни 
писац Сен-Мара и Стела заелужује да још 
више уђе y издања њена, ако, због појмљивих 
тешкоћа, не би могао ући са својом величан- 
ственом поезијом.

Његово Робовање и величина згодно до- 
лази нашој публици баш y тренутку кад je и 
сама имала да осети сву величину и беду вој- 
ничког позива; њен интерес за ово дело биће 
тиме свакако појачан. Чак и уводне главе пред 
појединим новелама, y којима су рефлексије о 
војничком позиву и које обично читаоди с до- 
садом прелазе или просто прескачу да би што 
пре дошли до онога што je занимљиво, — 
имаће y овом тренутку више интереса него 
иначе, и многи ће читалац осетити колико су 
оне дубок философски коментар новелама које 
следе. A саме новеле биће, ван сумње, лепо 
примљене. Ko да ce не узбуди читајући Лорету? 
„Кад ce првн пут појавила, Лорета je распла- 
кала све читаоце“, каже Г. М. Ибровац y свом 
добро рађеном и информативном уводу. Кад



једанпут прочита Живот и смрт капетана 
Рењоа, ко he заборавити ону сјајну сцену из- 
међу Наполеона и папе, која je сама довољна 
да обесмрти једнога писца? Па и остале сцене 
исге новеле, као и оне Венсенског веч.ера и 
свију, — све je то ванредно сликано, живо, 
драматично, без реторике, тако да ствар сама 
за ce говори. A из свега још избија једна ко- 
лосална философија разочарања и стојицизма, 
која je цео де Вињи, и која he својом сумор- 
ношћу и дубином, и кад не буде потпуно схва- 
ћена, силно утицати на свакога, као и што 
Хамлет дубоко узбуди и оне који му не схва- 
тају све психолошке тананости.

Књигу стихова представљају овога пута 
Мање пјесме П. П. Његоша. Ако икојега срп- 
ског писца треба Српска Књижевна Задруга да 
изда целокупног, треба зацело Његоша, овог 
несумњиво највећег песника српског. Задруга 
je досад издала само његова Шћепана Малог 
и сад ове Мање пјесме.

Те песме Његош сам није никад уједно 
штампао. Неке од њих издавао je y збиркама 
— те су збирке Пустањак цетињска, Лијек 

јарости Шурске, Кула Ђуриишћа. Неке je изда- 
вао оделито — то су Србин Србима на части, 
захваљује, Ода Фердинанду I, Tpu данау Tpn- 
јесту. Неке je штампао по књижевним листо- 
вима, забавницима, календарима. Неке су, још



за живота његова, изашле y књигама С. Ми~ 
лутиновића, А, Попова и др. Остало je посмрт- 
нина његова. Њ у су, по сећању, бележили ње- 
гови биографи : Љ. П. Ненадовић, М. Медако- 
вић, В. Врчевић; или су их учени људи налазили 
y хартијама његовим и туђим, те штампали по 
појединим листовима. Већи део свих ових пе- 
сама прештампала je Народна Библиотека Браће 
Јовановића 1885 године; издање je то y оно 
доба било добродошло, али за данашње доба 
критичких издања оно je посве рђаво, као што 
je и посве неугледно. Што није ту ушло, штам- 
пао je П. А. Лавров y својој руској књизи о 
Његошу 1887; не ни он све, пошто све y ње- 
гово доба није било познато.

Овога пута Задруга je дала еве „мање пје- 
сме", и Г. Решетар. којем je она поверила ре- 
дакцију, имао je незахвалан посао да све те 
песме, које су y четрдесет разних књига и ча- 
сописа штампане, покупн, са првим издањима 
и рукописима испореди, и критички изда, до- 
давши и потпуну библиографију Његошевих 
дела; он je то с финим разумевањем и пуном 
савесношћу израдио. Да би и техничка страна 
одговарала брижљивости издања, Задруга je 
дзла факсимиловане снимке насловних листова 
оригиналннх издања. Овим издањем подмирена 
je једна од најпречих потреба y издању Ње- 
гоша; њиме je и школа добила, као што je на-



рочито добила и наша покрајинска публика 
Црне Pope и Приморја.

После издања Мањих пјесама, биће лако 
са издавањем осталих дела Његошевих, која y 
Задрузи чекају на ред (сва могу стати y две 
свеске). To су Горска вијенац и Слободијада, y 
чијим досадашњим издањима нису узети y об- 
зир и рукопнси песникови или из његова вре- 
мена; затим Луча макрокозма, и, најзад, нешто 
прозе, која никад није угледала света y изда- 
њима његовим. Кад ce ово издање изведе, има- 
ћемо целокупна дела Његошева y потпуно кри- 
тичком и сасвим пристојном издању. To ће из- 
дање, доцније, припремити даља, елегантнија, 
можда и илустрована, за која he вероватно y 
врло блиском времену настати потреба.

Ми смо ce овде задржали само на издању 
књиге, не гоЕорећи о њеној вредности. Сма- 
трали смо да je данас Његошева слава и ве- 
личина тако утврђена да нема потребе наро- 
чито je доказивати. Ако нам ce примети да 
Мање пјесме немају ону вредност коју има Гop
erat Вијенац, ми ћемо најпре рећи да ce код 
великих песника, из пуно разлога a не само из 
пијетета, издаје све што je шихово; a после, 
указаћемо на следеће песме као на добре. To 
су: Црногорац к свемогућему Богу, Сабљи бе- 
смртнога Карађорђија, Нелажнп знак памети 
праху народољупца, Плач, на смрт Павла Пе- 
Шроваћа Његоша, Tpu дана yTpujecûiy, Macao;
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Филозоф, астроном и појета; Сјени А. Пу- 
шкина, М. Медаковићу, Поздрав роду, Љ. 
Штуру, Спровод праху С. МилуШиновића, Рим, 
Полазак Помпеја, Љ. П. Ненадовићу, Поздрав 
штиШу Србобрана, Ноћ скупља eu/ека и др. 
Te ce песме немају чега ради застидети пред 
Горским Вајенцем. Рођене махом y истој ин- 
спирацији y којој и он, оне су припремале пут 
к њему, или му позајмиле што од своје јачине.

Књига Његошева долази још као нека ју- 
биларна књига y очи стогодишњице његова 
рођења, ако je уопште било потребно књигом 
светковати ову стогодишњицу y којој су мачем 
остварени најлепши снови овог нашег великог 
родољуба.

Српска Књижевна Задруга одавна није дала 
ни једно дело класичне римске и грчке књи- 
жевности, и свега ce једанпут на њу осврнула 
— и добро тад учинила — давши Енејиду Вир- 
гилијеву. He значи то да она ову књижевност 
не цени довољно, него само да сматра да мо- 
дерној публици треба давати више ствари из 
модерних књижевности него из старих. С вре- 
мена на време, потребно je ипак сетити ce и 
класичне књижевности. Овога пута дате су Se
cede Демостенове,

Демостен je врло чувено име. Његове Se
cede фигуришу y свима листама најбољих свет- 
ских дела која ce за читање препоручују ; тако



y оној листи Лобокове књиге Задовољства y  
животу, коју задругари познају. Његову Бе- 
седу за венац оценио je познати енглески бе- 
седник лорд Хенри Брум као „највећу беседу 
највећег беседника“. To je доста похвала да ce 
оправда зашто je Задруга издала Демостенове 
Олинтске беседе, Филипике, и Беседу за венац. 
Како he читаоци ову књигу примити, то je пи- 
тање које бисмо ми, y интересу њихову, во- 
лели да ce повољно реши. Ми ce, y осталом, 
надамо да je ова књига потребна онима које 
позив или прилике упућују да ce вежбају или 
усавршавају y беседништву. Код широке пу- 
блике надамо ce да пријем такође неће бити 
рђав. Демостен, с почетка, можда не занима 
довољно читаоца: он није лак, ни одмах јасан 
ономе коме прилике његове нису боље познате, 
али je природно да он занима све више што 
ce читалац више y њега удубљује. Кад наши 
читаоци буду схватили да je положај Демосте- 
нове домовине често налик на положај наше, 
они he много место из његових Фалипика не 
само разумети него и заволети и памтити. У 
његовој Беседи за венац, која je иначе ситна 
по своме пореклу, наћиће такође много лепих 
изрека, мисли, компарација, и осетиће вешту 
композицију и груписање аргумената.

Ми смо за ову књигу Демостенову узели 
готов превод Г. Др. Јована Туромана, старог 
познаваоца класичних језика и књижевности,
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који ce стално занима превођењем и изучавањем: 
великог беседника, пуних педесет година, по- 
чевши још од 1863 године, кад je, као ђак, штам- 
пао прве одломке Беседе за венац y Преодници.

Са поуком овога пута није ишло лако. Не- 
колико изврсних дела узето je y комбинадију: 
најпре: Стара српска црквена архитектура 
од Г. Андре Стевановића ; затим Бомарше, књи- 
жевна студија Г. Богдана Поповића ; после, 
Историја уметности од Саломона Ренака, и, 
најзац, Стара Србија, посмртне белешке Све- 
тислава Симића. Све су те комбинације про- 
пале: прве три за ово коло, a четврто за свагда, 
пошто су ce Симићеве белешке, нешто изгуб- 
љене a нешто неизрађене, показале недовољне 
да ce из њих састави пуна књига.

Тада ce управа зауставила на Меколију, 
једном од најбољих светских есејиста и најсјај- 
нијих стилиста, који je једна од њених најачих 
симпатија, a од којега није ништа издала. Са 
својим дубоким познавањем предмета о којем 
пише, са својим тачним и високим идејама о 
поезији, историји и науци, са својим сјајним сти- 
листичким особинама, Меколи ће, једном пре- 
веден, бити не само занимљив и драг читао- 
цима, него и од особито благотворна утицаја на 
развијање наше науке о књижевности и исто- 
рији, које сваким даном све више симпатија 
стичу y нашој публици. Он je y нас врло мало



•превођен, као што je о њему мало и писано, 
a била би врло лепа књижевна амбиција за 
познаваоце енглеске књижевности да ce с пре- 
даношћу и разумевањем одаду превођењу ње- 
гових најглавнијих есеја; таквог би преводиоца 
Задруга оберучке дочекала.

Чекајући на то, управа je изабрала два 
■најпознатија и одлична есеја Меколијева, — то 
■су Милтон и Лорд Бекон — и дала их y пре- 
зоду Боже Кнежевића (Кнежевић je превео по- 
четак есеја о Бекону) и Г. Владимира Савића.1 
-Уводни есеј о Меколију и ближа објашњења 
оставила je за даље издавање овога писца. Она 
зна да je тај увод потребан, и да je без детаљних 
објашњења теже пратити историско разлагање 
•нарочито y есеју о Бекону, као што зна и друге 
незгоде овога издања, — али она може само да 
жали што je била y немогућности да ствар боље 
изведе. И поред тога, држимо да he читалац 
ипак моћи с интересом читати ове Огледе. Има 
доста великих и лепих партија књиге —■ скоро 
цео есеј о Милтону; a y есеју о Бекону, пар- 
тије о Бекону и Есексу, о Бекону као чувару 
државног печата, о осуди Беконовој, и друге, 
— y којима ће читалац познати лепоту и ве- 
штину Меколијева сликања.

Излазећи са овим књигама пред своје чи- 
таоце, Српска Књижевна Задруга ce нада да

1 Есеј о Милтону превео je врло лепо Г. Вељко Ми- 
лићевић y С. К. Гласнику XXII, 1909.



je и ове године потпуно одговорила својој дуж~ 
ности. Као и пре, она и сад има за то да за- 
хвали најпре својим овогодишњим сарадницима,, 
чији труд и добру вољу она особито цени. 
Управа моли и остале књижевнике, чијејера- 
дове већ била срећна примати, као и оне с ко- 
јима ту срећу још није имала, да јој ce увек 
обраћају и стално одазивају за све што y круг 
Задруге улази и њеним сврхама одговара. Како 
Задругини послови и при писању, и при пре~ 
вођењу, и при издавању и уређивашу, захте- 
вају често врло јаке спреме и врло ретке спо- 
собности — не претерујем нимало кад то кажем,. 
— то Задруга живо жели да je сви најбољи 
књижевници увек и што срдачније помогну. 
Она им не би могла рећи колико би им зато 
била захвална.

III.

У 1913 години Српска Књижевна Задруга 
дала je седам књига свога редовног кола (XXII 
коло).1 Као и прошлих годнна, проговорићемо 
о свакој књизи посебице.

1 К о л о  X X I I  : Ј а к о в  И гњ а т о в и ћ , Васа Решпект; — 
Ј а н к о  В е с е л и н о в и ћ ,  Хајдук Станко; — И в а н  С. Т у р ге њ е в , 
Руђин; — Д и м и т р и је  В и к е л а с ,  Лука Ларас;— Ж а н  Р а -  
с и н , Аталија; — Ј е в т о  Д е д и је р , Нова Србија; — М и л а н  
М а р ја н о в и ћ ,  Савремена Хрватска.



Међу писцима недавне прошлости С. К. 
Задруга je овога пута одабрала Јакова Игња- 
товића. Издавшн раније Милана Неранџића и 
Вечитог младожењу, она сад издаје Васу Реш- 
пекта, који досада није био засебно издан. 
Игњатовић има мана, то je ван сумње. Језик 
je y њега рђав, стил без икакве корекције; он 
често воли вулгаран свет, и сам je вулгаран; 
има чудне појмове о патриотизму (в. гл. XXII 
кад Решпект улази y мађарску војску, не y 
српску); итд. Али он има и једну добру страну 
која надокнађује мане, a та je што слика жи- 
вот верно, тачно, реално ; то je случај и са 
Васом Решпектом.

Овај je роман из његова сентандрејског ци- 
клуса, из круга y којем je Игњатовић најбољи 
био; уз то, како по свему изгледа, Игњатовић je 
ту нешто од своје породице насликао. To je чи- 
ста биографија једне породиде y опадању, и она 
представља једну велику тему за роман, каква 
ce ретко налази y наших романсјера. Два су 
дела y том роману, не врло органски везана. 
Један je историја Васе Решпекта, ко ји је  аван- 
турист, рђав поданик, тип одан пороцима, и 
ако y основи симпатичан, и тај део има кат- 
кад карактер фиктивног, авантурног, пикарског 
романа, који je, наравно, занимљив. Други je 
део историја Емилије и њене породице, и тај 
део има карактер правог реалистичног и со- 
циалног романа. У овом делу je, с пуно тач-



них и истинитих детаља, са искреношћу, с по- 
сматрачким даром, представљено опадањеједне 
добре и угледне али мало лакомислене поро- 
дице, степен по степен, до најнижега скоро, 
слично ономе које je y своме Маљу предста- 
вио Е. Зола y историји Жервезе и њене рад- 
ннчке породице. И ако ее историја Емилије 
своди на просто и једноставно причање, без 
пуне пеихолошке анализе, ипак je она један 
од најбољих листова српскога романа уопште. 
У Васи Реитекту Игњатовић je показао да 
уме да обради праве романсјерске теме, да 
слика велико комађе живота, и да има фило- 
софију живота, која je тако ретка y наших 
новелиста и романсјера.

Издање романа приредио je Јован Скерлић, 
познати изучавалац Игњатовића и обновилац 
његова гласа; оно je интелигентно и брижљиво 
и по тексту и коментару, и њему прегходи лепа 
студијица о самом делу.

Са Хајдук Станком, С. К. Задруга ce вра- 
тила Јанку Веселиновићу, с којим je међу првим 
од нових писаца почела, и од кога je за жи- 
вота издала избор новела под насловом Слике 
из сеоског живота и, после смрти, популарни 
комад с песмама, Ђида.

Ko не зна Хајдук Станка као заним- 
љиво дело? Кад ce пре скоро двадесет го- 
дина први пут појавило, оно je било најдража



дечачка лектира данашњој младој гекерацији 
нашој ; данас, оно јој није то, али je тек 
„књига која ће ce читати“. Пред крај своје 
књижевне кариере, y једно доба које му je 
изгледало доба опале снаге и морала, Јанко 
Веселиновић, који je увек идеално гледао на 
време Карађорђева устанка, прегао je да на- 
пише историски роман из устанка, стављајући 
то доба ондашњем као узор. Он ce сетио пе- 
сама и прича о харамбаши Станку Црнобарцу, 
које ce још по његовој Мачви простиру и чују, 
и из њих, улепшавањем и фикцијом, изаткао 
роман о хајдук Станку. Роман je често наиван, 
без опажања, без много пејзажа, без познавања 
истинитих односа онога доба, али je с полетом, 
с врло занимљивом историјом, с више стварно 
дирљивих и патетичних призора, с нарочито 
одличном композидијом, и, најзад, с врло чи- 
стим народним језиком. Да he тај роман, који 
je једна мала и идеализована епопеја српског 
устанка, бити y сласт читан од широке публике 
Задругине, y то управа није ни за тренутак 
сумњала.

Издање романа приредио je Г. Јеремија Жи- 
вановић, додавши напред информативан увод 
о писцу, с пунијом биографијом и пуном, по 
Скерлићу рађеном, библиографијом.

Из преводне књижевности Задруга je овога 
аута дала Руђина од И, С. Тургењева, од ко-



јега je досада издала само ЈЈовчеве запасе, 
a мисли давати још доста.

У Руђину нема ни вулгарности Ј. Игња- 
товића, ни наивности Ј. Веселиновића. To je 
један фини роман једног одличног артиста. Из- 
лишно je подробно говорити о Тургењеву. 
Једанпут je y француској критици речено о 
Мопасану: „шта да кажемо о њему ако не 
то да je јак, јак, јак, као Турчин јак?“. To 
бисмо исто могли о Тургењеву рећи. Све je 
јако y Руђину: и типови који сулепи или ин- 
тересантни и битно словенски (Руђин, Пига- 
сов, Лежњов, к др.), и љубавна историја (На- 
талија) која je тако нежна и сугестивна, и 
пејзажи, и све друго, најзад она беспрекорна 
артистичка корекцнја, мера, хармонија y свему. 
Како Тургењев зна кад треба дати диалог a 
кад причање, где треба унети пејзаж и какав, 
колико од чега треба дати и с каквим реље- 
фом (узмите само прву појаву Руђинову y дому 
Дарије Михаиловне)! Како зна скратити и изо- 
ставити све што je излишно, и написати тако 
да му ce ни један ред не може избрисати ни про- 
менити 1 Тургењев y том остаје вечити образац.

Тургешев je и y нас врло омиљен. И ако 
скоро сав и одавна преведен, за њега y по- 
следње време постоји једна јака обнова инте- 
реса; само за две последње године јавили су 
ce нови преводи његових Пролетњих eodat 
Прве љубави и Фауста. С преводом Г-ђце



Зорке Велимировићеве — којим ce сад заме- 
њује превод Владана Арсенијевића из 1872 — 
Задруга ce нада да даје превод Руђша не само 
бољи од превода Арсенијевићева него и од оних 
превода Тургењева који су раније y Задрузи 
издати.

Управа Задругина je сматрала да би коло 
које спрема, требало да има известан карактер- 
актуалности према великим догађајима балкан- 
ског рата који су ce y то време одиграли, и 
помишљала je да изда три дела из књижевно- 
сти трију савезничких балканских народа, и 
понајпре три романа из ослобођења њихова. 
Принуђена догађајима, она je — поред Хајдук 
Станка — успела дати још само грчки роман 
:— правије рећи новелу -— и дала je то y Луш. 
Ларасу.

To je први случај да Задруга даје дело из 
новогрчке књижевности. To je и један од врло 
ретких случајева да ce она јављају y нашој 
књижевности уопште. Лука Ларас, међутим, 
давно je опажен y нас. Још 1880 године изла- 
зио je он y подлиску Српских новина y пре- 
воду Б. Бодија. Деведесетих година мислио je 
уредник Отаџбине да га донесе y свом листу. 
To служи на част нашој књижевности што je 
ово Викеласово дело приметила. У Луки Ла- 
расу je изванредно пријатно и љупко — и ако 
нешто старинско — причање догађаја из грч-



ког устанка. To нису крепке и снажне слике 
‘ратних страхота y стилу Виктора Ига, него 
-лроста и интимна историја y оквиру рата, y 
стилу Еркмана-Шатриана од прилике. Али к y 
тој простој историји једне мирне и честите тр- 
говачке фамилије, којој je Лука Ларас главни 
члан, насликани су сви детаљи припреме, журбе, 
страха, опасности, збега, акдије y колико ce 
рефлектују y једној далекој ратној позадини, 
и осећа ce пун утисак рата ипак. To je — као 
и нежне стране овога дела (историја Андриане 
и историја Деспине) — и учинило да један од 
најбољих светских познавалаца новогрчке књи- 
жевности, Карло Крумбахер, назове ово дело 
„једном дивном новелом".

Г. Др. Драгутин Анастасијевић љубазно je 
примио доста позну понуду Задругину да пре- 
веде ово дело с новогрчког, и дао je превод 
зналачки тачан и y главном течан, додавши му 
краћи предговор и темељит коментар.

Књигу стихова представља y овом колу 
Аталија Жана Расина y преводу Г. Симе Пан- 
дуровића. Расин, један од највећих светских 
драматичара, улази овом књигом први пут y 
Задругина издања, као што, на срамоту нашу, 
први пут улази y српску штампану књижев- 
ност; на хрватској страни нашега народа он je 
већ превођен и штампан. Аталија, та по утвр- 
-ђеном мишљењу најбоља трагеднја Расинова,



— ја лично више волим Беренику, Британака. 
и Федру — преведена je сада y стиху.

Задруга сматра да класике песнике треба 
преводити y прози, пошто ce само y прози могу 
верно пренети све ниансе оригинала и сва јачина- 
и разноврсност дикдије. Али Задруга тако исто 
сматра да јој с времена на време ваља издати 
преводе y стиху, више као оригиналну творе- 
вину песника преводиоца него као до краја вер- 
ну слику преведеног дела. Г. Пандуровић, познат 
већ као преводилац Ростанових Романтачних 
душа, дао je y преводу Аталије све што ce мо- 
гло дати. Дао je интелигентан превод текста и 
по форми потпуно саобразан оригиналу. Пре- 
вод je y стиху и слику; стихови имају исти број 
слогова као y оригиналу ; исти je број стихова 
који je y оригиналу, a све je, колико ce год 
могло више, течно и поетски казано.

Као увод издању дата je пуна и бриж- 
љиво рађена биографија Расинова и преглед 
његових дела од Г. Миодрага Ибровца.

Једнако y жељи да коло учини што ак- 
туалнијим, Задруга je дала као поуку Нову 
Србију од Г. Др. Јевте Дедијера. Са Новом 
Србијом почиње серија списа о српском на- 
роду и српским земљама, за који Задруга већ 
пет година узалуд расписује сталан стечај, и 
који je најзад решила да делимично замени 
поруџбином. Тако je умољен Г. Дедијер да из-



ради Нову Србију, и он je за релативно кратко 
време израдио књигу.

Има два начина како ce ове књиге могу ра- 
дити. Један би био нешто y роду књига Бедекера 
(мало књижевније) или y роду М. Ђ. Милићевића 
Кнежевине Србије (мало савременије), и свео би 
ce на непосредно обавештавање читаода „на 
лицу места“, на путу, о свему. Други би начин 
обухватао и нешто научних проблема, и улазио 
би y популарисање географске науке, и тај 
други je узео Г. Дедијер. И ако онај први 
начин има привлачности за шире кругове, управа 
није могла не водити рачуна о научном про- 
граму наше данашње географије, којем je и Г. 
Дедијер један од заступника, и пристала je да 
ce књига и по овом другом начину изради.

Како je, према свему, израђена ова књига? 
Научно, надамо ce, добро. Г. Деднјер je сам 
чинио путовања по новим крајевима и изуча- 
вао ствари на лицу места. Он je употребио сву 
географску литературу, списе Г. Јована Цви- 
јића на првом месту, из којих je, no нарочитој 
дозволи управе, више већих одељака (в. гл. II, 
VII, IX и X посебног дела) просто пренео y 
своју књигу, Он ce служио и историским спи- 
сима ГГ. К. Јиречека, Ст. Новаковића, Љ. Ко- 
вачевића, Н. П. Кондакова и других, пошто je, 
сем географских, још и историске партије обра- 
ђивао. Најзад, стручна и позвана критика ре- 
ћиће о томе своју реч, a ми застанимо само на



књижевној страни књиге, на излагању њену. 
Чему служи она велика глава општег дела 
Облици Земљишта? Она представља попула- 
рисање науке, али je ли тако написана да je 
шира публика може с правом коришћу читати? 
Сумњамо, и пре нам изгледа да je она пропала 
него да je успела. Као и многим нашим науч- 
ницима, Г. Дедијеру ce не може довољно пре- 
поручити да пази на књижевну страну свога 
рада. He тражимо ми од њега „китњаст стил“, 
како ce обично a неинтелигентно схвата сваки 
захтев књижевне критике y овим случајевима, 
него само просто и јасно излагање кад ce ши- 
рокој публици говори. Са простим и јасним 
излагањем избегле би ce погрешке учињене y 
овој глави, као што би ce избегли и стручни 
помени о литератури (стр. 187, 213 и др ), и 
као што би и распоред материала y посебном 
делу био прегледнији и природнији.

На страну примедбе ове врсте, књига Г. 
Дедијера јамачно je једна од најпотребнијих 
књига y данашњем времену, и свакако рађена 
са свим потребним трудом и брижљивошћу. У 
књизи има и слика, колико ce и како ce мо- 
гло дати; уз то и карта Нове Србије.

Као хрватску књигу овога кола Задруга je 
дала Савремену Хрватску од Г. Милана Map- 
јановића. Није y њој дала књигу забаве него 
књигу поуке. Савремена Хрватска иде y том



погледу упоредо са Новом Србијом. Задруга 
je сматрала да je и ова књига о Хрватској толико 
исто важна као и она о Србији. Наша публика 
од давнихвремена нема историју Хрватске, a где 
су јој књиге о данашњем политичком, култур- 
ном, књижевном стању Хрвата? Због тога je 
Задруга ■— предлог je био Скерлићев — по- 
ручила израду такве књиге Г. Милану Марја- 
новићу.

Г. Марјановић je познат публицист, Он je 
написао више књига и студија из новије хр- 
ватске књижевности, и био je уредник и сарад- 
ник више политичких листова; y нас je ближе 
познат по Хрватским писмима, која су скоро- 
излазила y једном нашем часопису. Ово je нај- 
већи и најзнаменитији његов рад који нам je 
дао y Савременој Хрватској.

У тој књизи, три прве главе Г. Марјановић 
je посветио историји Хрватске; сам не струч- 
њак y историји, њему je била добродошла нова 
историја хрватска од Г. Ферда Шишића. Че- 
тврта глава —- о народу и друштву — која je 
из области антропогеографије или психологије 
народа, није врло јака. Пета глава — о поли- 
тичким идејама и странкама — најважнија je 
и најоригиналнија, и најтежа уз то. Како ћете 
изложити историју данашњих политичких стра- 
нака y Хрватској ? Колико вам ту треба такта 
и објективности, па да ce не увреди осетљи- 
вост политичких група вашим излагањем? Уз-



мите jom и то да пре вас нико није  ̂ напи- 
сао сличну књигу. Г. Марјановић, жДутлм, 
еавладао je лепо ове тегакоће и приказао 
странке y Хрватској и Далмадији тако да 
му никоји напреднији Хрват не може пре- 
бадити пристрасност. Уз то, он их je при- 
казао с пуно Факата и појединости, које 
дају доста добру слику. Шеста глава, о кул- 
турном животу, има поред. података о мате- 
риалној страни кудтуре још и извесних оде- 
љака о савремевој хрватској књижевности. 
с местимичшш одломцима из новијих припо- 
ведача. У љој има доста обавештеља и одена 
о оним хрватским писцима, које je Задруга 
већ издавала (КозараД, Новак3 Назор, Тури1д 
Лесковар), као и о другии новијим. Седма 
и последља гдава — „Двадесети век“ — обу- 
хвата и кудхурни и политички живот.

Књига Г. Марјановића пуна je обаве- 
штења о новијим хрватским приликама, поли- 
тичким нарочито. Њу ће задругари често узи- 
мати y руке, кад им затреба какво било 
обавештење по том ггредмету. Уз то, ови Le 
гдедати y њој једну књигу која проповеда 
заједницу и уједињење српског и хрватског 
пдемена. Јер je Г. Марјановић кроз цеду 
књигу спровео, као главну и основну мисао, 
мисао зблшкења два дела једног иашег на- 
рода, чему ce родољуби и са српске и са 
хрватске стране могу само радовати.



Издазећи е оваквнм издањима пред своју 
публику, С. К. Задруга ce нада да je пот- 
иуно одговорнла својој дужности, нарочито 
кад ce узме y обзир да je рад вршен прн 
врдо изузетдим околностнма и y пуном ратвом 
времену, кад су и управа и љени сарадници 
бнди заузети другам. пречим дужностима. 
За свој успсх управа има да захвалп по- 
главито својим сарадницима. Она зна да 
дени труд- који они удажу и част коју 
јој чине.

~С. К. З а д р у г д , служ б. л н ст  С. К. 
З а д р у г е , Y , V I , V IP ; 1912, 1913, 1914 : 
С . Н, ГласнпЕ, 1912, 1913, 1914.



НИЕОЛ.А АПТУЛА1

Лондон, 3 децембра п. н. 1916.

Драги Бранко,

Страшна je ваша вест о смрти нашег драгог 
Николе Антуле !

Зар да повине? С бригом сам пратио 
његово учешКе y два балканска рата, али 
еам убрзо с радошћу видеб да je, вазда 
здраво и вазда часно, излазио из сваке опа- 
сноети. У овом садашњем светскои рату, тако 
тешком и напорном, моја je брига за вим била 
много кећа, али сам био срећан кад сам

1 Овај je чланак написан као писмо Г. Бранку 
Лазаревићу, уреднику СРПСКИХ НОВИНА y одговор 
на његов телеграм о јуначкој смрти младога Антуле.

Син пок. Јована, једног од најпросвећенијих бео- 
: радскнхтрговаца, Никола Антула родио ce y Београду 
1884. Основну школу, гимназију и Университет учио je y 
свом родном месту Университетске студије завршио 
je  1910 с ретким успехом. Исте годиие постављен je 
з а  суплента четврте београдске гимназије. Доцније 
je y Риму проучавао талијанску књижевносту вези с 
дубровачком и приморском књижевношћу нашом, 
којој ce нарочито одао. У 1912, служио je као ре-



га, пре две године, оставио на својој служби 
y штабу. на месту. које ce no општем шпп- 
љењу сматрало као изван опасности, Ппак 
сам и доцније niiao узнемирености. Продетос 
ми je nncan његов командавт да je „Антула 
болестан од тифуса, алп je сад добро, н 
прездрављаЛ Нешто додније, писао ми je 
други један мој n његов пријатељ : лкао ком- 
пликацнја после. прележаног тифуса, изгледа 
пи да je код Антуле наступила туберкулоза “. 
Стварп сам придавао озбиљан значај, и бојао 
сам ce да болест ne имаднр рђавнх после- 
дица. Да ће погинухи, нпсам веровао, н 
ако сам и na то каткад помишљао. Уосталом, 
ви знате, п ја не треба да вам говорим ко- 
лнко смо мџ радили на томе да Антула— 
који о томе ништа није знао — дође овамо 
y .Хондон на важан и користан рад, пошто 
ce довољно одужио својој војној дужности.

Јадни наш Антула ! Ви знате, Бранко, 
да ја своје ђаке волим. Њега сам водео

зервнн потпоручник y турском рату, y коњичко.ч 
пуку дунавске дивизије, н учествовао y биткама на 
Куманову h Битољу. У 1913 учествовао je y бпткн 
на Блегалници, y бугарском рату. Он je оставно своје 
студије y лето 1914 кад je поново са својим еска- 
дроном учествовао y свима биткама 1914 године, y 
Срему ii на Дрини. Крајем те годнне прикомандован 
je штабу дунавске дивпзије каоордонанс ; тад je већ 
био капетан. Издржао je повлачење кроз Албанију 
и тпфус 1915, после чега je кратко време био упућен 
y Бнзерту на боловање. „Изнурен, н још са врло внд- 
ни.ч последицама болести, одбио je службу y позади-



највише. Мислим да то смем да кажем — 
сад по готову — a да то осталима не буде 
жао. Он je био добар y сваком погледу. За 
вега'.би ce могло рећи као ва Батрића да 
да ce не зна ,,ад: je мудриј' али je љубав- 
ниј’ да ли има више интелигенције, или 
доброте, или карактера, питомости, и слично. 
Он je, одиста, miao и интелигенције и ка- 
рактера,—  две ствари које обе ја тражим од 
својих правих ђака. 11ама ce старијима пре- 
бацује каткад да имамо сувигае добро миш- 
љење о младим људима, чиме их после раз- 
мазимо. Ја  ue зиам да ли сал y томе гре- 
шио. Али нека и јесам кадгод, овде писахг 
нимало. Ko je год блиу;е иознао Антулу, 
морао га je заволети. „То je златап дечко“ 
— говорили су његови ратни другови. II je 
сам тако мислио ; a за ових петнаестак го- 
дина како га лознајем, имао сам прилика 
да га добро иознам.

Антула je* имао знања, методе, солид-

ни, која му je нарочито нуђена“. 7 новембра 1916, 
сутрадан по ослобођењу БитоЈва, погинуо je славно 
приликом једног опасног извиђања на Чукама, на 
битољском фронту.

Његови књижевни и научни радови јесу : рад на 
Српској Библиографпји (нештал!пано), Ч. М ч ја т о в н ћ  
к а о  а р т о в е д а ч .  (С. К. Гласник), Оцена једног рада 
о И в а н у  Б у н и ћ у , (С. К. Гласник), Књижевне, критике 
(С. К. Гласник, Летопис, Савременик, Народ. Б. Вила 
и др.), позоришне критике (Штампа), Њ с г о ш  y  И а ш л п јп  
(почето), и др.



ности. Он je. поред тога, имао правп, леп 
књижевни и научни талеват. Еод њега je 
била врло дева комбинација интелектуалне 
дисдипдине н урођенбг дара. Он je нмао 
тачно суђење — сећате ли ce? Он je вмао 
обрађен u сигуран књижевнн укус. Он je 
знао шта je право паучео испитивање. Он 
je знао кога н шта треба цевити, шхо, y 
OBOii времену весређевнх и еупротних појмова, 
није мала заслуга. Он je имао п духа. Се- 
ћате ли ce како je он, на једном селинар- 
ском часу, скоро генпално критиковао нека- 
кав рад? Рад je био слаб, ваиван, неннте- 
лигентан — права реткост ва нашим часо 
вима ! Автула je то видео одмах, варавно. 
Али уместо да правв озбиљну критику, аему 
ce допало ва прави лепу п невиву шалу. 
Требало je бранити BBcpa  ̂ н Автула ce
— сасвим озбиљно — јавио да га бравп. II 
онда je обешењачки симуловао највеће див 
.вење према впсцу и раду. Доказивао je да 
je рад y сввму одличан. Да то тобож вотврди, 
чвтао je с претворном свечавошћу вајпре-- 
тенв,нознија a најгора места из рада, u ио- 
зивао нас све да им ce днвимо колико су 
лева. Уз то чинио ce жустар ири дискусији, 
нервозно одговарао ва сваку примедбу упућену 
раду, градио ce зачуђен u љут ва то, н 
протестовао једнако, речима, гестом, очима
— сећате ли ce ове његове вгре очију? Ох,



да златних иремена — да узгред уздахнем — 
хоРе ли ce, Боже, кадгод повратити ?

Крајња je жалост умрети тако илад! Шта 
Антула оставља. за собом као титулу за часно 
име ради којега je полазио ову земљу ? Ње- 
гови списи ! Есеј . о Мијатовићу ? Две три 
критике y Гласнику ? Два три чланка v 
Штамаи ? Рад y БиблиограФСком Одсеку ? 
Све je то добро, али то није ништа према 
опом што je он могао урадити. Да ; и.ча 
онај мален рад о Бунићу, поводом књиге 
Кулиопгћа, и који je врло, врло добар. Ii 
осетило ce да je добар. Кад , га je читао y 
нашем Друштву за сраски јвзик и кпижев- 
h(ict7 сви су чланови то осетили. II Решетар 
ми je писао једно прсмо поводом тога рада, 
с пуно лепих похвала о Аптули. Да ; има 
и Антулина писма, паметна и иежеа писма. 
нарочито она из Италије. Опа су такође леп 
п]Уимер његове иителигенције .. и вредноРе. 
Она показују и како je on красно напре 
довао. Жалићу ако су ми та писма пропала. 
Уза ce имам само нек#ико. To с-у пис.ча 
из рата, из 1914, с Михаиловца, из Срем- 
чице, са Љубовије, са Упшју, писана ва 
листићима из ОФпцирских блокова, п слата 
по дивизиским ордонансима ; или познија, 
кад сам ја већ отишао na страну. Сва су та 
писма с војишта пуна ноуздања и наде.

„Он je — рекло ce за СтеФава де ла 
Боеси — оставио мало сниса ; и ти списи,



пронзвод његове младоети, само непотпуно 
лредстављају ввегову присву и коначну слику. 
и ону надмоћност коју лгу морамо призвати 
кад je Монтењ тако гласно поздравља y њемуи. 
Што je речено за овог Француског књижев 
ника којп je врло млад умро, логло би ce 
— с дужном резервом и y потребној сраз- 
мери — рећи за Антулу, Ја  cano жалим,' 
y овол! тренутку, што нисам Монтењ, да дш 
ce може на году реч веровати. Али je ван 
сваке сумње да досадањи сппсп Автулпнп 
не дају његову присну и коначеу слпку, ц 
да je y н.ему лежало много надмоћности, 
нли, ако хоћете, јачине. Он je управо сад 
био спрелган да почне. Он ce таман бно пот- 
иуно развио. Стекао je тачне погледе, нао- 
pyæao ce потребннм знањем, лепо управио 
своје књижевне п научне амбиције, речју 
био на најбољеи путу. Ја  can га са задо- 
шољством гледао како паж.внво и интели- 
гентно прибнра грађу за свој есеј Његош y 
Италији, која je ваљда остала код некакве 
небриге газдарице y Риму, кад je он ва 
врат на нос потрчао y Београд пред објаву 
рата. Са joui већнм задовољетвом гледао 
сам га како улази y лепе, и тегаке дубро- 
вачке студије, које су данас тако важне за 
пас, a које je он uorao известп на достојну 
внсину. Много je Антула став.вао y пзглед. 
Скрхано je то сад све. Жпва je жалост по-



мислити како je остављено y траљама, y 
голнм забелешкама, оно што je могло бити 
изврстан еееј или студија !

Ви знате, Бранко — a то за љега 
није била тајна — да can ја наменио Ан- 
тули да ме номогне и замени на мојој ка- 
тедри. Мислио can да њему дам дубровачку 
квижевност на нашем университету. Моја je 
наставничка акбиција да прикупим добро 
коло ђака око себе, и да учиним да они 
буду бољи од пене. Ако сам успео y томе, 
шта ми вреди тај успех вод оваквих случа- 
јева?. . . Како оно каже песма : „жалости 
моја — дангубо noja !“? . . .  Иронијом суд- 
бине, ја сам успео да Антули оставим y 
наслеђе само операциски деевник дивизије, 
не к-атедру. . . Ја  не знам шта je узрок — 
да ли његове красне особине, да ли моја 
нада y њега, да ли то што смо једно време 
заједно делили ратне невоље, да ди што 
друго, —  тек мене његова смрт испуњава 
жалошћу хгоју писам претдостављао... За ове 
две године како га нисам видео, било je 
доста ствари y мом раду при којима сам на 
њега мислио, за које сам себи резервисао 
радост да их њему саопштим, само и нарочито 
н»ему, — па то све сад одлази, осгаје не- 
исиуњено !

Жалост je шт« je погинуо. Пазите како 
je био добар. Кад je чуо да je разорен Српски



Сенинар — онај лепи университетски семинар 
који сте ви п он, и његови н ваши другови 
својии рукама подизали — Антула ми je, 
тауо негде са савских положаја, писао једно 
дедо ппсно' y којем je зажалио за Семинарон. 
Али je одмах додао ово — и погледајте 
каво ту просто кликће од наде, патриотизла. 
семинаризна— :

„Ја ce ипак надам да ће стара срећа бнти и ово*« 
приликом од помоћи ; да fey ја опет вндети стару 
семинарску собу још лепшу него што je бнла, п са 
већом бнблиотеком него што je пмала ранпје; да fey 
y њој вндети вас на раду, м да fey понова, као y 
старо време, тражмти по полпцама u књнгама, н пети 
ce уз оне чувене семинарске лествпце. И када са 
врха тих лествица погледам кроз један од она трн 
висока прозора, и кад преко кровова угледам део 
злбсрећне и страшне бежаниске косе -  надам ce да 
fey пмати огромно задовољство при полшслн да je 
тај брег, са којега je бомбардован Српски Семннар, 
noctao' Србијин. п да служи на заштиту нашег 
Београда."

Ладни мој Семннаре ! Јадни мој Аитулл! 
Још ће ce Семннар ваљда п поднћи кадгод 
— али Антула нпгда вшие ! II даће Бог да 
ће ce његово друго надање испунитн — али 
српска бежаниска коса неће њега водети 
како стоји на в и с о к ј ш  лествидама Сешшара, 
па врху једне од наших пајвпших књнжев- 
гшх и научвих установа, као да символнзује 
место и ранг који су y будућности били 
његовн ! . . .



Најзад — Бог je тако хтео, и ми морамо 
првмити ову смрт онако као и све друго што 
од Бога долази. И кад смрт долази небирана 
од нас, ко зна која je смрт боља ? Аетула 
je имао умрети као књижевник и научник 
после обилатог рада. Антула je, међутил, 
погинуо као јунак. У место да посвети свој 
живот отаџбини, он га je дао:аа њу. И кад 
пониелим да сваки нараштај има своје књи- 
жевнике и научлике, и да су много ређи 
нараштаји јунака који погину за отаџбину — 
мени изгледа да je Антулина смрт виша и 
племенитија него шдо смо je могли претпо - 
ставд>ати ; да he он тамо rope бити са избра- 
нијим духовима, и да je звезданије небо ко- 
јем je он пошао;

Можемо само рећи : „Бог да га прости l'1 
II можемо веровати да наша победа мора 
доћи кад ce овако скупим жртвама лла1>а.

С најбол,им ноздравила, ваш одани, и т. д.
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