
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 
ko 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, —
Ту 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, алиј етој ош 
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?
Хрватеко-српскм Алманах за 

год. 1911, Београд, 1911.


