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У страним књижешгостима критичарп.

исто као у нас припоиедачи и песници,

пмају похвалан обичај да своје по листо-

вима писане радове скупе и издаду с вре-

мена на време у засебној књизи. Тај се

обичај и у нас почео одомаћИвати; мој

пекадашп.и професор . Вубомир Недић, да

само један нрпмер наведем, тако је радио

са својим критичким студијама, што је

врло ггознато. ГЈо угледу иа њега, и ја сам

то сад учинио с. једним делом својих чла-

нака, и ако сам знао дастмм члаицима

не могу дати књизи нн опај интерес ни

оне лепе особине којима се одликују ње-

гова дела; учинио сам то, међутим, у нади

да ће и појава ове књиге наћи извесног

оправдања при све већем иптересовању

ко.је наша читалачка публика данас по-

клања радовима из области критике. У

исто доба желео сам да овом приликом у-

чипим у сво.јим чданцима и неке исправке

којих су они били лшпеии излазећи по по-

временој потреби у књижеипим листовима.



VIII

Од шест чланака којн се овде издају,

два су претрпела веће измене. То су чла-

мак „Марин Држић и Молнер" у ко1п сам

унео резултате својих накнадннх нспитп-

вања, п чланак Српске народне припо-

ветке и њихове збирке којем сам још

впше дао потребни карактер прегледа свих

збирака наших народннх приповедака него

што га је у почетку имао. Осталн чланци

штампанн су. сем мањих стплистичкнх п

језнчкпх измена, онако како су се ирви

пут појавилп; то зато да им п овде остане

обележје момента у којем су пнсани.

II. 11.



ПРОУ^ВАЊЕ СРИСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ,

ЊЕГОВИ ПРАВДП II МЕТОДН.1

Поччњућп овај свој првп пас, ја врло живо

осећам високу част која ми јс тказана кад ми

је ова катедра. једна од најважнијпх на нагпем

највишсм научпом заводу, новерена, кан што

не мање живо, осећам п еву тсжину дужностн

коју на еебе нрпмам кад узимам да пред вама

п са вама радим на једном од пајобимнпјих,

најеложенијпх и пајтежих предмета, и којп је,

упркос дугогодшињем п нлодпом раду на њему,

ппак остао мало разрађен. Та је част тим виша

н дужност тим тежа што пајпре, ја, п ако имам

за собом прнлпчан број годпна наставипчкога

рада, ипак нисам нпкад досада пмао ттрилике

да овај предмет предајем ни да га уопште у

пуној његовој ошпирностп излажем, а после,

што ступам на катедру коју су прс мене за-

2 Прпо, проширено II допушено, предапан.е IIа II-

сторије српске кн.нжевности на Великој ГПколн, др-

жано 12 априла 1904.

Господо,
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узималп људп много јаче сиреме. способностп

и ауторитета; довољно је да вам само укажем

па њпхова пмена па да се о овоме п самп

одмах уверпте.

Првп по реду међу њпма био је Алекса Ву-

комановиК. па чнјп је предлог првп пуг п отво-

репа наша катедра на београдском Лпцеју, п

којпје 11 јануара 1852 постављен за „профе-

сора псторпје народа п књпжества српског‘%

алп којем, како пзгледа, ваљада доцнпје, да-

доше да лредаје још п псторпју светске књп-

жевностп н ..теорпју словесностп- плп естетпку.

Вукомаиовнћ, којп је у науцп и књпжевностн

мало познат алп ипак од стране посвећенпх

цељен као озбпљап п спреман раднпк нарочнто

на пздавању старпјпх књпжевнпх п псторпскпх

споменпка српскпх, остао је на нашој катедрп

све до своје ране смрти, до 25 октобра 1859.

После њега, нсте 1859 године, дошао је на

катедру 'Јлуро Даничп!) којп задржа предмете

које је Вукомановпћ нредавао, сем псторпје.

срнског народа коју заменп словенском фпло-

логпјом. Он остаде на катедрп до 1865 годпне;

љега ту затече, 1863 годпне п промена Лп-

цсја у данашњу Велпку Школу. Какав је Да-

нпчпћ бпо као иаучнићЧ познато је и сувпше, те

нпје нотребно овом ирпликом понављати. Као

наставнпк, нрпчају његовп некадагањи ђаци, а

п нначе се зна, бно је врло предусретљпв ирема
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свима који су пмали воље за рад, а старао се

да ту вољу пробуди п код оеих којп је немају;

о томе постоје анегдоте које та врло лепо ка-

рактерпшу и које му не мало на час-т служе.

Даничића замени 1865 годипе Јован Бошко-

внћ. II остадс па катедри до 1*73 године : он

предаваше исторпју наше и свстске књижев-

ности и словенску филологпју, али не вшпе и

естетнку. Кад сам, много доцније, и сам слушао

Богаковпћа, он впше ппје предавао наш предмет

него само словенску филологнју, али је, нре

дајући ову, радо додиривао један део наптега

ширега предмета, најстаријп перпод југосло-

вепске кљпжевностн, у којој је области, као

што је врло нознато, бпо поуздан зналац п

вешт наставник.

Под Министровањем Г. Сгојана Новаковића,

1873 године, би учињена велпка нодела наше

катедре. Од ње се издвојнше словепска фнло-

логија и историја светске књижевности, обе

као засебне катедре, те катедра историје срп-

ске и југословенске књижевпости остаде први

пут сама за се. Ову последњу катедру заузе

ускоро, 1874 годнне, сам Г. Новаковпћ. Име

Г. Новаковића као п Даничпћа мп ћемо чесго

пута помнњати на нашим часовнма: његовим

многобројним и одличиим радовпма на иашој

и југословенској књижевностп, специално на

старој п народној, којима јс постао позиати
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и иеоспоренп ауторитет у овим широким обла-

стима нашега иредмета, мп ћемо се често ко-

рпстпти, н ннје нотребно да сад нарочпто

пстичемо корпснп рад Г. Новаковпћа на нашој

катедрп. Довољно је да кажемо да је Г. Но-

ваковпћ II ..свесрдо II вјешто!; наставпо пос-ао

свога учптеља Данпчпћа, наеледпвшп од њега

II сву обплату ученост, еавесност у пспптпвању

п пепецрпну радну снагу, п да је за њим за-

жалила ова катедра, као што су то учинила

п мпога друга важпа места која је он у свом

жпвоту заузпмао.

После одласка Г Новаковпћп, 1881 годпне,

6п иостављен за професора псторпје југосло-

венске књпжевностп п мој пекадашњп професор

истога нредмета Гветислав Вуловпћ. Почевшп

своје школско образовање као иравппк. Вуловпћ

се пе бављаше стручнпје нашпм предметом свс

док га не узе предаватп као гпмназискп на-

ставник 1870 годпне: а мало доцппје. од 1875

до 1881. поче п ппсатп понешто пз новпјс

српске књпжевности: пајпре нозорпшне кри

тпке (каткад п о српскпм комадпма, као о Ба-

повпм п Трнфковпћевпм) а носде II веће студпје

о Мплутпновпћу, 1 >>сгошу, Јакшпћу п умет-

ннчксј прпповецп нашој. Поставшп професор

Велпке Школе п осетпвшп пз блнза обпмност

II тежпну своје нове дужностп, Вуловпћ, од

новпје, IIр(4)0 на нзучаван.е старе српскс књи-
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жевностп II најстарије југословенске, којима

ноглавпто1 посветн нрвих шест година свога

наставничког рада, а пз којих убрзо и штампа

мање, јасно и ирпјатно писане одломке с доста

новога и тачнога, најпре, 1884, онај под на-

словом ,,Из старе срнске књижевности“ где

говораше о старим ерпским биографијама, а

иосле, 1894, „Белешке о архиеппскоиу Нико-

диму“, и беседу „0 књижевном раду св. Саве‘‘

1895године. Године 1887, и то баш оној класи

слушалаца којој п сам припадам, Вуловпћ поче

ирвп пут предавати, поред старе, још п исто-

рпју дубровачко-далматинске књижевности, а

одмах п писати 0 њој, што сведочп његова,

у осталом нештампана беседа „Поглед на ду-

бровачко-далматинску књИЖевност“, из исте

године. Очекивати је бпло да ће он, одмах

идуће 1888 године, и са истом класом којој је

предавао о старој и дубровачкој књижевности,

а на радост њену, почети радити и иеторију

нове књижевности наше, којом се толико бавио,

још у прво доба, а и доцније, од 1881 до 1885,

пишући о Вуку, Бапу и Малетићу, и понова

о Његошу; очекивати је било то тнм пре, што

се, баш тих година, узео новом књижевношћу

бавити интеисивније и иотиуније, радећи на

1 ВуловиК је једанпут (1884—5; предаиао и о народ-

пој кљижевноети.
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својој ларљивој студцјц о Бранку Радичевићу.

Али Вуловић, ваљада снречеи болешћу, ие поче

ни те, нп цдућих годпна, курс о новој српској

кљпжевностп, него остаде да п даље, п све до

своје смртп, предаје, сваке годпне напзмеепчно,

већ нредаване перподе.' Да је Вуловнћ, ма само

једанпут, ма п с поменутом класом, која га је

задрл;ала у успомепп као једног од својпхнај-

бољпх п према њој најпажљивпјих профссора,

обухватио својпм предавањпма п пову сриску

књпжевност, тада бп, могло бп се рећп, бпо

завршпо свој предмет п потпуно унутпо своје

ћаке у потребнп научнп п наставнпчкп носао

Јвпхов. Да је још (како је он п писао сбојн

нредавања, п написао делове о старој п ду-

бровачкој књпжевностп нашој) пзрадпо тако

псто п део о новој' књижевностп, Вуловпћ је

могао штампатн п цео курс исгорпје српске

књнжевностп у којем бп многе лепе особпне

његова суђења п пзлагања, као п његов труд,

чпнпле част једном самоуку. Да је тај елучај

бпо, не бпс.мо бар мп данас, ирп учењу наше

рофене књпжевности, натезали са најелемен-

тарнпјим уџбеницпма о њој.

Од Вуловићеве смртп, од 3 маја 1898 па

све до данас, катедра историје срнеке књижев-

1 Уверавају да је ВуловпК ппак једне од иоследњпх

спојих годииа држао иеколико прсааван.а о Бранку.
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иости, илп, ако хоћете, катедра историје југо-

словене.-.е књпжевности, била је без тптулара.1

Као што се већ вплн и по овој малој исто-

рији, нашу катедру су држалп поглавпто но-

знаваоди језика, фололози како се то обично

каже. Тако је бпло и са науком коју наша ка-

тедра представља. И у науцп о срнској књи-

жевностп, иознаваоци језика држали су прву,

главну реч: онн су писали историју њену, ку-

пили грађу за њу. „Од Шафарика до данас,

каже Вуловнћ у свом уводном иредавању (го

ворећи, у осталом, о свима сдовенским књи-

жевностима), што је год било бољих дела о

словенским књижевностима, махом су их нисали

знаоци језика; и грађу су за историју књи-

жевности, особито за старију, највише они

прикупљали.“ Л Шафарик је, као што је по-

знато, први почео сиециално и сриску књи-;

жевност изучаватп. Он је радио на великим

нитањима словенске филологије, али и нрви

1 Ова историја катецре рађена је у главно.м по

овим биографским списима: М, (н/.си«/;, Поменик,

1883, стр. 69 (био!р. А. ВукомановиКа) ; С. ВулоииИ,

'Јјуро Даничик (Отарбипа, 1882, XI, стр. 613 и даље) и

С. НпвакоауЦ, Белешке о '16. Данцчику (Годншњица, VIII,

1886): Ђ. Ђор/јевип, Јован Бошковик (Просв. Гласник,

1893, св. 3, и на по се) ; М. ИваииИ, Стојан Новаковић

(Н. Искра, 1899, бр. 1 — 4) ; М. ИваниИ, Светислав Ву-

ловић (Годишњица, 1898, књ. XVIII, стр. 317 и даље).
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издавао и проучавао сиомснике нашс старе

кчвижсвности, кунио грађу за дубровачку, ирп-

бирао иотребнс податке и за нашунову: иосао

један који су после продужилп, да само нашс

поменем, Данпчпћ и Г. Новаковић, радећп та-

кође, обојица а нарочито нрви, и на словенској

II срнској филологпји.

Алн, као год што сс но нзложеној историјпцп

наше катедре впди да су ову држалн махом

знаоци и испитпвачи језнка, тако се псто но

љој впди и то да сс наша катедра једнако дс-

лила и одвајала. Скоро сваки нрофесор који

јс на катедру долазио, одбацивао је и остављао

једну но једну од оне множнне наука које су,

неке у осталом сасвпм несродно, за њу бпле

везане, п она се тек на тај начин сведа па

ступањ иа којем је данас. Нарочнто јс у гом

ногледу важно оно одценљење наше књпжсвнс

пггорије од словеноке филологије, којс смо ви-

дели да је наступило 1*73 годинс. Као год на

катедри, исти иојав одвајања књижевне исто-

ријс од 1|шлологије онажа се п у самој науци

нашој. II ту сс наука о књижевностл јачс од-

ваја од науке о језику, и ту се радна нзуча-

вању књижевностп често вршп нсзависно од

рада иа сдовенској филологпји. II то је сасвим

прпродно. Јер, најнре, људп чисте фцдолошке

и ошпте славнетичке спреме нису се моглп,

радећп на целој својој огро.чној отруци, у до-
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вољној мери бавнтн нитањнма нсторнје срнске

књин;евностн. Не може се свуда доснетн н

свагда на време стнћн кад се свн словенскн

језици н све словенске књнжевностн упоредо

проучавају. Некада се то и могло, и не тако

тешко, кад је еловенска фнлологија била још

млада н иеразвијена наука; данас, нрп ово-

ликом развићу посебних народних група њеннх,

језичких и књижевних, то скоро није вшпе мо-

гуће. Што и даиас инак нма паучпика који се

баве уиоредо свима језнцима и свима књижев-

ностима словенским, то нс мора бити доказ о

нротивном, него само изузетак који нотврђује

нашу тврдњу. Највећи данас „живући“ радник

на огромној области целокунне оловенске фи-

лологије, Г. В. Јагпћ по моме мишљељу је по-

следњн словенски филолог у широком смислу

те речи, живи анахроннзам, ако се сме рећи;

носле њега, у нашем веку све већег снециали-

сања, такве се огромне енциклонеднске снреме

II актнвности сигурно пеће више рађати. А

после, што се паша наука о књшкевностн од-

ваја од науке о језику п словенске филологије,

природно је, поред казаног, још п с тога што

у нашој науци има доста гштања н тема за

чије решење и раснрављање није нотребно кре-

тати иео гломазнп аиарат фплологије, иити

и.мати у резерви знање целе славистике. За

питања и.ир. о пашој новој књшкевиости, која
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се нарочито у последње време јављају, за одену

нашпх новпјпх прпповедача, лпрпчара п другпх

очевпдно нпје потребна ученост једнога сла-

впста п фплолога, а потребна је, међутпм, спо-

собност за лптерарну крптпку, добар п пзвежбан

укус, особине којпма се славистп п фплолозп

каткад нпсу могли поноснти. Ви сте, у оетадом,

и сами впделп да за та пптања, кад су она

дошла на ред, нпје био потребан Г. Јагић, него

је био довољан, п много пречп још. .Б. Недпћ,

вама свима познати литерарни крптичар, а мој

некадашњи ирофесор и велики прнјатељ, којега

се ја, нарочпто с овога места, с бдагодарношћу/

сећам.

Нз тога, у осталом, што су на нашем сту-

дпјама радидп и фплолози и кљпжевнп критп-

чари; што су, према томе, оие пшле у два

нравца, с ночетка у фплолошком а после и у

литерарном, у нас су се створнла два сасвим

супротна мишљења о њима, те једни држе да

пх треба радпти само у ночетом филолошком

а други само у почетом лптерарном иравцу. II

баш зато што та два мпшљења о нашем пред-

мету круже; што и једно п друго имају својпх

прпеталпца, п што се, напослетку, оба везују

за најгдавнија пптања паше науке, за прва п

битна пптања о њој, ја сам п узео да, на овом

свом нрвом часу, на прагу п улазу наше науке,

говорим с вама о нроучавању српске књнжев'
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ностп о нравцнма п методиматога нроучавања,

о улозн фплодошке, лутерарве н другпх крн

тпка у њему.

Пођпмо, тога радн, од она два напред ка-

зана мпшљења; погледајмо колнко су тачна, и

оценпмо колико су нравци које оназастунају,

допрпнели проучавању нашега предмета.

Почнимо, најпре, с нравцем филолошким.'

Свако.ме је нознато колико је тај правац

донринео да се извесне обласги наше књнжев-

ности савесно н нажљиво нроуче. Свакоме је

нознато, и мн нарочито на овом месту имамо

да то с нуним ноштовањем истакнемо, да су

ученн слависти, туђи и наши филолози, држећи

толико годипа нашу. науку у својнм рукама,

знатно допринелн њеном општем развитку, и

сиециално разраднли оне нартије љене које

1 По себи се разуме да ми овде говоримо само о

филолошком правцу у проучавању српске књижевпостч,,

не у проучавању српског језика, и да, према томе, н

оно иоменуто мишљење по којем је тај правац за

препоруку, узпмамо само у колико оно тај праиац

препоручује за изучавање књижевних дела као таквих

а не језика у њима Јер је наша наука, као што јој

и само име казује, наука о књижевности а не наука

о језику. И ако је књижевност тесно везаиа зајезик,

ииак наша наука има да изучава књижевпа дела само

с књижевне стране њихове. То је јасно, и то тако

јасно д I о томе немамо никакве даље дискусије да

водимо.
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гово}>с о старијпм иерподима наше књижевно-

сти. Имајући поглавпте пажње за развитак

нашега језика, онн еу мене његова развптка

пратили нарочпто по старпм споменпцпма наше

културе, п тнме обратилп нажњу па ове, пажњу

која би се с друге стране тешко пробудпла. II

баш зато што су то чннплп : зато гато су па-

жљнво, ступањ по ступањ, пратплп појаве је-

зпка појп се увек у снћушннм траговпма п

знаппма манпфестују; п зато што су то чпнилп

баш по делима која снадају у нашу књпжев-

ност, онн су моглн да п та дела пспптају, да

у њпма обрате пажњу п на стварп чпсто лп-

терарног интереса. Али ако су заслуге фпло-

лога за проучавање наше књижевностп велпке,

ако је правац њихов пмао много врлпна п по-

казао се у многоме користан, то не значп да

он нпје пмао мана, п да нпје п нскориснпх

последпца за собом оставпо. Под његовим утн-

цајем ионајвпше, одомаћпо се у нашпм књп-

жевнпм студпјама један спецпалан фплолошки

дух, једиа нарочнта пажња за особнне језпка

п све што је с њпм у везп, један засебан начнн

да се у књижевнпм делпма гледа погдавпто

њпхова тако рећп снољна страна а мање њп-

хова унутрашња вредност, један метод хладног

пспитпвања, без јачег осећап.а за дптерарне

лепоте, без већег разумевања лптерарнпх по-

јава — стварп које се у счуднјама другпх књн-
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жевностп, и.пр. француске, неће лако наћи.

Тај дух, од чијег утпцаја нису слободне ни

наше студије о дубровачкој књнжевностн. ни

опе о етарој, осећа се нарочито у студијама

о новој књижевностп. Он је доста допрпнео

да Ш1 данас, у већем броју спнса о нашим но-

впјпм песнпцнма н књнжевинцпма, не налазимо

љпхову праву оцену, њихов лптерарнп портрет.

пластпчну II рељефну слпку њпхове средине.

итд., пего, врло често, само просто излагање

биографије, дуг нпз хронолошкнх п библио-

графскпх података, лрпмитпвно излагање са-

држаја од главе до главе, масу цитата који

могу бптп II на руеко-словенском језпку, кат-

када бројање речп које јс књпжевник употре-

6110, II специално бројање оних којих нема у

Вукову речнпку, и све то у једиом. стилу којп

таквим предметима п одговара. Алп не само

то; тај је дух, још, доводио каткада и до дру-

гих некорисннх последпца. Он је местимпце,

а баш због те јаче пажње за језпк, уноспо п

једно, с нагаом науком не врло сродно мерило

п при самом оцењпвању књижевнпх нојава.

мерило но језику а не по књижевпој вредиости

дела. Да прецизнпје изложим своју идеју, узећу

за пример једну такву оцену, коју је тај дух

створпо II учпнпо данас популарном. Сви зиамо

књпжевне раднике Вукова пориода п нагпе нове

књижевпоетн уошпте, од Досптпја па иа овамо.
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Свакп је од тих раднпка нмао свој род кљп-

жевностп којпм се поглавито бавпо: један је

ппсао моралпе списе као Досптпје. другп пре-

водпо драме као Јоакпм Бујпћ. трећн ппсао

драме као Стерпја. четвртп ппсао песме као

Бранко. иетп велпке епопеје као Његогп. шестп

прпповетке као Богобој Атанацковпћ. седмп

радпо на натцп као Данпчпћ. птд. Каб лпте-

рарној псторпјп падне т део да такве раднпке

оцењтје. по чему ће пх оцењпватп? Очевпдпо,

по вредностп њпхова рада у опом књнжевном

роду којп су онп неговалн. 0 Доснтпју ће до-

нетп оцену по вредностп његовпх моралних п

другпх сппса, по стплт којп је код њега тако

карактерпстпчан: о Јоакпму, по томе колпко

вреде оне драме које нпје сам ппсао, п ако

се често правпо да их сам пшпе: о Стерпјп

п осталпма, тако псто по вредпостп њпхових

књпжевнпх дела, п све тако до Даничпћа, којнм

се, т осталом. као натчннком, литерарна псто-

рпја п нема много бавптп. Одиста, да тп рад-

нпцп прппадају, рецпмо, псторпјп француске

књпжевностп, она бп пх зацело по томе оце-

њпвала. Алп наша исторнја књпжевпости нпје

пх увек ценпла само по књпжевпој вредности,

него често (не кажем: увек) п по месту које

ст заузпмалн т реформп језпка п правоппеа.

ТТема. сумње да је реформа језпка п правоипеа

у нашој књпжевпостп велпко дсло, да су Вуковс
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заелуге на то.ме огро.мне. н ми емо нрви да то

кажемо п да Вуку одамо дтбоко поштовање за

еве неоцењнве уелтге које је он нашој књи-

жевиоетп тчинпо ; нема еумње ни то да, у де-

лнма поменутих књпжевпика као п уопште у

књижевним делнма, језик игра не малу улогу,

али зар зато цео Вуков перпод п целу повт

књижевност треба ценити само са гледигпта

језпка и правоппса V Зар зато што се Вук д/го

година јуначки борио п напослетку победио

са својим начелпма ; зато што је с неверо-

ватном енергнјом н постојаношћу одржао на

дневном реду пнтање о језикт и правопису

ттунпх недесет годпна и впше; зато што је

тпме натерао све књижевнике свога времена

да, хтели не хтели, уђу у борбу коју је он

занодео, илп бар да обележе у њој своје ста-

новиште — зар зато треба ми сад да оцењтјемо

све те књижевнике само по том становишту

које су сни, неки и слтчајно, у тој борби за-

узелп, а не по књнжевпој вредности њихових

дела? Зар зато цела оиена о оном Доситију

којп је т себи прпбрао све што је трезвена

књижевпост XVIII века могла дати једном му-

лром, благородном и вредном човеку, а који је

своме народ^ давао само оне идеје које је он,

по свом дубоком иознавању тога народа, сма-

трао као најпрече п најблпже; пли оцеиа о

оиом Вуку чијп нојав у ужем смислу значп
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прво, алп дпвовско буђеље кљвжевне свестп

наше Србнје, и у пшрем смислу рађаље паиио

налне књижевностп цезог ерпског народа; плп

оцена о Даппчпђу. паучнпку певероватне снаге

н многострукнх послова — зар цела оцена тпх

врхова наше кљпжевностп п науке да с-е сведе

на ову узану п једнострапу коју сви од де

тпњства знамо п која пх мерп ио заслугама

за увођеље п уетаповљаваље пашег књпжевног

језпка? Зар Бранко п Његош да немају дру-

гога права на иагае погатовање до тога што

су ппсалн народннм језнком ? Случајно. ово је

мерпло језнка п правоппса каткада добро по-

гађало, као за Бранка п Његоша па прпмер.

плп је каткада II неправде чпннло. као-заБо-

гобоја Лтапацковпћа којп је ио љему прецељен,

зато што §е однскуд уз Вука пагпао, пли за

Стерију којп је пспао иотцељеп. зато што се

ттодаље лржао од борбе о језпку и нравопису.

А тако нетачно п пеправедчо оцепптн овс кљп-

жевнике, п такво пссродно мерпло узпматп за

онену II,11X0ву као што јс оно колико је којп

од љпх био уз Вука а лругп против љега, псто

рпја књпжевностн, ма колико јој Вукова рс-

форма бпла драга, не може нп у ком случају

узнматп. Наша га је, мећутпм, узела, п то под

утпцајом филолошког иравиа. Л осталом. фн-

лолошкп правац пмпо јс још јодну мапу: оп јо,
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у главном узевши, највише неговао критику тек-

ета, а осталим критикама слун;ио се много мање,

Пређпмо сад на литерарни ираван.

> нас литерарни правац није тако млад како

би се на први поглед мислило. Пре Недића

којега смо напред поменули, заступао је тњ

правац н.пр. Малетпћ. истпна тколском и дог

матичном критиком, али тек гледајући у књи-

жевним делпма не језик него књижевну вредност

њихову: и, носле, Вуловић, који је са својом

„природном-; критиком био нотребна опозиција

Малетићевој школи: и другп. Али како ми ие

тшшемо историју нагпе литерарпе критике него

само у гдавном одређујемо колико је литерарни

правац помогао напредовању студија о нашој

књижевности, за нас је довољно зауставити се

на раду Недића и млађих, на носледњој и нај-

нзразитијој м^ни тога правца. Ван икакве је

сумње да је тај правац учинио знатне услуге

нагаим студијама, онима о новој књижевности.

Критика овога правца је, најпре, исправљала

113 рашгјих времена наслеђене оцене књижевних

дела, смањивала оцене похвалне које су ство-

рене под утицајем локалног патриотизма или

иознате српске иопустљивости, побољшавала

покудне и уопште неповољне, као што је да-

вала и нове оцене о делима на која из разних

узрока није била обраћана већа пажња. Она

је још нарочито уносила строже мерило при

2
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оцењпвању, мерило које важи у светској књп-

жевностп, п које једпно може п важптп прн

оценп књнжевнпх дела, туђпх као п наншх. а

знатно потиснула оно, дотле евевласно мерило

којпм су се дела наше ,.нејаке“ књпжевпостп

ценпла само по томе колпко су бо:ва од дота-

дашњпх нашпх, у датом роду. Да лп су све

оцене које је тај правац донео, биле у свему

тачне? Не марп п ако нпсу: доћпће друге које

ће пх у нонечем псправптп, н за иеторпју књн-

жевностп нпје главно да свака од овпх, у основп

субјектпвнпх оцена буде у свему тачна, него

да свака по један нов тачан елеменат у оцену

унесе. Сем тога, овај лптерарнп правац има

још једну заслугу: што је у наше студпје

унео једну нарочиту пажњу за стпл, коју су

оне дотле узалуд жељно пшчекивале. После.

јога и другу: гато је бравпо евоја права чисте

литерарне критике да књижевна дела сматра

као таква п тако да пх и цени, и опирао

се неразумним нападима или настраним теж-

њама које су протпв гога игале. Напосдетку,

он је имао јога једну заслугу, и не малу, а

то је што је за лптерарна тгптања развио

жпвљи пнтерес, јаче симпатије, нроетранију

популарност. Алн, поред свега тога, крнтнка

овога правца има п својпх слабости, својих

недовољностп. Праван лптерарпи неговао је

скоро псклјучпво чисту лптерариу критику, есте-



Прогчаваље Српске Кљпжевноотп. 19

тичку критпку. крптику уктса. А та критика

нпје довољна. за проучаваље нагае књижевно-

стп. за проучаваље свих простраппх п разно-

ликпх области љених. То су, у осталом, и сами

иредставнпци тога правца увпђали, п Педпћ

је, као што је познато, с готовогаћу призпавао

да је један начпп којнл се књвжевна дела про-

учавају у петорпји књпжевпостн, а другп којнм

се то чнцп у чисгој књлжевној критици.

Ја рекох да критпка укуса ннје довољна за

проугчавање нагпе књпжевностн. Кад то кажем,

ја сам далеко од тога да ту критику потце-

њујем. Напротив, ја сам увек за њу био, н

немам нпкакЕа разлога да за љу не будем. Што

се покаткад чују протести против ње; гато се

за љу покаткад каже даје стара, преживела,

пенаучна, то су гласови неозбиљнп, неосно-

вани. Критика укуса, ако је стара, стара је

зато гпто се одавна сазнало за њену потребу,

пе зато гпто би као данас за њу мањс нотребе

било него пре. Од како ггостоје кљижевна гг

уопгнте уметничка дела, ггостоји н критика

укуса; и докле год та дела бугду ностојала,

постојаће п ова критика. Она се ннкад гтеће

тгреживети, из простог разлога гтгто одговара

једној стварној и јакој потребп. Кад су лите-

рарна н уопгпте уметпичка дела стварапа у

првом реду зато да буду легга, очевидно је да

наука која се тим делима бавгт, мора у њима

2
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ценпти најпре лепоту њпхову. Кад је Мијапло

А^ћелр стварао свога ,.Мојспјак, очевидно је

ча то није. чпнпо зато да му дело буде ..обе-

лежје једног душевног сган.а" и „докуменат

епохе“, него зато да створп једно лепо дедо,

II крптпка, кад то дело рас-матра, мора најпре

гледати колнко је оно депо. Критпка укуса,

дакле, прва је н најиреча. Она нам, у осталом,

ио.маже да дневну лптерарну продукцпју оце-

нпмо. одреднмо, [шспоредимо. Она чак помаже

п онпм цнљевима за којпма теже онп што у

пме „научне“ критпке протпв ове војују. Да

се, напме, та научна крптика умесно прпмени,

потребно је да критпка укуса одабере у књп-

жевности она дела на која ће се научнп метод

прпменитп. Неће се он на сва дела једне књп-

жевностп применитп, неће се за сваког ппсца

употребптн научна крптпка. Гамо велпка дела

плп важнп ппсцп пмаће ту част. Распна н.пр.

можемо тако проучаватп, његова дела можемо

објашњаватп његовпм жпвотом, његовом душо.м,

али „кога се још тпче Прадонова душа“ да њоме

његова дела објаснп? А да се впдп разлпка

пзмећу Расина п Прадона, да се одвоје ведпка

дела од осталпх, то је посао само критнке

укуса. Критика укуса је, дакле, у многом по-

гледу потребна Она је п научна, то се по

себп разуме, п толпко псто научна колпко п

свака друга. Што она још ппје дала позптивне
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научне законс, то је што је наука којој она

служн, еететика, тек у зачетку. Кад се но свима

областпма уметности саберу сви потребни по-

дани које естетичка критика има да даје; кад

се из тих нодатака изведу и одреде усдовн нод

којима једно уметнпчко дело ностаје лепо, онда

ће п естетика бити тако исто позитивиа наука

као шго еу данас природне, и онда ће за сва-

кога бити јасно да је естетичка критика била

толико исто научна колико и сваки други на-

учни метод. У осгалом, та је критика и врло

тешка. и врло фина; она нретпоставља и такве

интелектуалне и емоционалне способностикакве

обично нису својина оних који у име науке

против ње устају, и такву савееност и нажљи-

вост нри испнтивању о каквој се обпчно и не

слути. Има извесних особина у књижевним де-

лима које не упадају јако у очи, које се крију,

које се врло дискретио јављају; да се оне уоче,

да се њихове најнепрецизније и најмање вид-

љиве ниансе похватају и одреде, нотребно је

имати специалне таленте, дугу навику на тај

носао, нарочиту извежбаност гледања, као и

често чинити пажљиву анализу и поновљено

контролисање својих утисака.

Познали смо, дакле, оба иравца којим су

наше литерарне студије ишле, и филолошки и

литерарни, њихове врлине и слабости њихове,

и видели смо да ни један ни други, поред свих
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својих добрих страна, не могу битп довољни

за пснитпвање наше књижевностп. Према томе,

п она мишљења која бране један илн други од

гих ираваца, нпсу тачна, и ако свако има не-

чега тачнога.

У осталом, нису ови нравци само свакн

за се недовољни за нашс студпје, него можемо

рећи да су тако нсто недовољни и оба заједно.

Од критике текста, која иретражујс старе ру-

конисе и но њима реституише прави н тачнн

текст, а којом се понајвише с.тужпо филолошкп

нравад, до критике укуса, која еамо цени леноту

књижевних дела а које се ноглавпто држао

литерарни иравац, има места за још коју врсту

критике. Од посла да се но многобројним ру-

конисима „Осмапа“ верно васиостави његов

нрвобитни текст, до онога да се Гундудићев

енсв иравидно схвати н тачно оцени, има још

нослова који снадају у дулсноет нашем лнте-

рарном иснитивању.

Којн су то нослови, II које су те врсте
крнтнке?

Док је код нас трајао филолошкн нравац

и ночињао лнтерарни, у великнм књижевно-

стима су се и другн нравцн јављалп, којн код

нас, у раснравама о српским пнснима, ннсу

бндц свп нотнуно 1ш довољно заступљенн. Да

еетавнмо на страну фплодошку критпку, фпло-
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лошку у ужем емислу, г.ј. критику текста, која

се, у осталом, такође усавршавала и нарочито

добијала све веће иримене прелазећи с области

старе класичне књижевности на област књи-

жевности средњевековне п покаткад и нове1

— сама литерарна критика, она којом се врши

непосредпо пспитпвање књнжевности, знатно

се изменила у свима књижевностима. Да само

француску узмемо за пример, од госпође Стал

која је прва отворила пут, па преко Гизоа,

Кузена, Вплмена, Сент-Бева после, Ренана, па

све до Тена и многих данашњих, литерариа

критика се све више узела бринути не само

-- да оцени него и да из основа протумачи књи-

жевнадела, да објаснп њнхов ностанак и развој,

да у том циљу узме у обзир све што је с њима

у вези и што може бацити ма какве светлости

на њихово објашњење. Има сто година како

се овим путем у критици почело ићи, и сваким

махом све се дубље копало у том правцу. У

веку великог развитка природних наука и исто-

рије, „књижевна критика се користила свима

индукцијама природних наука и свима теко-

винама исгорије," и тежила да ностане нози-

тивна н научна. Од субјективне, она је хтела

да постане објективна; од дескринтивне, да

ностане она која тумачи, да се тиме изједначм

1 О критици текста в. Наиомене ва крају књиге,
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г .мвтоднма нриродннх наука које су у то време

кроз нстс . иромепе иролазнле. Наравно да је

због тога н друге дн.Ђсве узнмала, не еамо

оне којнма се дотлс бавнла; наравно да со

трудила да нснига н оно што крнтнцн укуса

пе бн бнло нреко нотребно да саана. Она се.

у осталом, због тнх цпл.ева поглавнто гако н

развпла. Нснитивање књпжсвностп 'ночедо се

сматрати као дсо пспптпвања нс-торијс, нсто-

рнјс у ширем смпслу, псхорпјс л.удског духа

уоиштс. Као год што јо псторнја стала да гледа

на велнке догађајс еамо као на велнкс манн-

фсетаднје људског духа, његовнх разннх стања

н иромеиа, п да та стања н промене његове

у њнма изучава, тако је и нсторнја књижев-

ностн, н у нстом цнљу, узела гледатп на кнш-

жевиа дела каб на још нуније н пзразнтпје

маннфестацнјс тога пстог духа, п пзунаватн

нх баш с те етране. Сва су књнжевна дела

иостала за њу најнре „нсторнскн докумепти-,

„отпсак иаравп које их окружују", п „обележје

једнога стања духа '. Лптерарна крнгнка се због

гога пзменпла, и од крптнке укуса ностала

I« ториска критика.

Ми знамо, у остцлом, да се у овој крнтнди

каткад и нредернвало: знамо да су извеснн,

мање обазривп нредставнпцп њенн, као Тен

н.пр., данас нредмет оштрнх а врло озбиљннх

ианада. Мн то знамо, п палазимо да еу тп
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наиади, иа Тена и иначе, у мпогом онравдапн,

1сао што надазпмо да су донекде онравдано н

неке од оних замерака што се уопште чннс

каткад историској критици, која је, у остадом,

сувнше хтела, н оно чак што ансолугно пије

дтгла нити ће икад моћи достићи. Али знамо

п то да је, као што је једанпут речено, „Тсп

знатно унаиредно књижевну аналпзу, и да се

нико који послс њега проучава којега великога

ппсца, не лаћа ннше тога иосла па пстп лачип,

ни тако олако као што бп то учшшо у очи

изласка његове књигс“. После Тена одиета, а

и носле иеких других нредставннка историске

критике (за које би се, у осталом, тако исто

могло рећи ово што је овде само заТена речено),

сваки се испитивалац књижевних дела служп

данас историском критиком при свом испити-

вању; некивише, некимање, сваки нрема својпм

сноеобноетима или иремациљевимакојима тежи.

А историска критика гледа данас иа из-

весне ствари у књпжевипм делима па којс некад

критика укуса иије гледала, и те се ствари у

главном могу свести на ове три:/ на однос

књижевних дела ирема иисиц, на однос њихов

према срсдини, н однос према моменТу, и ми

ћемо 'одмах сва та три односа укратко обја-

снити и покаЗати важност њихову за критику.1

1 Сгро10 уаеишп, наше није да у окој прплицн

улааимо дубље у ова општа питаша, него да само на
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Однос 1'ЊИЖОВНИХ деда ирема нпсну састоји

сс у овоме. ) нроучавању књижевних дела,

критика често пази на самог пнсда, његову

личност, н њо.ме објашњава њсгова дела. Она

се тога радн ннта каква му је раса, нородица,

норекло; какве је врсте његов темпераменат,

Њ11Х иодсетнмо и претиоставпмо пх као позната. Али

ипак морамо ући у (ма п најкраће) излагање задатака

и послова нсторпске критике, јер су појмови о њима

у нас врло нерашчпшћени, н ако нма доста времена

како је ова критнка у нас иа неки начин позната. У

осталом, о задацпма псторнске крптике није у нас,

колпко ми те познато, нп писано довољно, п ако је

о крптицп уопште писано. Г. Ј. Скерлић у својој

„Догматичној и импресионпстичкој критицп" (С. К.

Гласник, V, 3, 4, 1902) говорпо је само о крптпци

укуса. Љ. Недић у свом есеју „О књи$севној критиц1Н

(Новији српскп пасцп, 1901, стр. 1 — 3») говори такође

поглавито о крнтпцн укуса, и, кад помнње псторпску

крптнку, чинп јој само замерке. Г. Б. Поповнћ у своме

реферату о „Узроцпма препорођају књижевне кри-

тнке“ Г. Р. Кошутпћа (Цело, 1895, стр. 130—142) го-

ворн такође иоглавито о крптицп укуса п брани је

од напада чнњених у име „научне“ критпке, а тек у

друтом свом реферату о нстој књизи, н разлнчном од

номенутога (Просветни Гласнпк, 1895, сгр. 226, 2271

говори о псторпској крнтнцн, бележећн, у остало.м,

главне моменте њеног развнћа. — У нашем излагању

поменута трн односа којима се бавн историска крн-

тика, мн смо узели класифнкацију њену н дефиннције

њеннх задатака по једном врло суисганцналном чланку

Бринетиеровом „Крнгика“ (ОгашЈе ЕпсуеЊр^Ие, 8. V

СгШ(]ие).
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његово осећање, душа његова; какво му је

васи.ихање, образовање, спрема; какав начиа

живота, нријатан пли тежак, срећан или не-

срећан: какве су му литерарне идеје, како за

мишља своју умстност, на шта у љој највише

нолаже, шта у њој воли постићи, итд (кри-

тика „биографска", „исихолошка“, „физиоло-

шка“, „нрпродна"). Сасвим је, у осталом, право

да критика на то иази. ПишуЈш своја дела,

пиеад врло често, и у велпкој мсри. уноси,

свесно пли несвесно, своје личне особппе ка-

рактера и мишљења, нешто уопште што је

лично његово; и критпка која његова дела

нроучава, мора да води обзира о тнм особи-

пама да би разумела у колико се оие иоказуус

у тим делпма.| Колико је н.ир. Његош уиоеио

свога лпчнога у „Горски Вијенад“! У моноло-

зима владике Данила, да само та места овог

великог дела узмемо за пример, нма нуно пдеја

које су личне Његошеве, осећаја који су лични

његови, искуства до којега јс несник сам у

животу дошао, бола и горчине које је баш он

иа себи осетио. Једном речју, у карактсру овс

главне личности „Горскога Ви.јенца“ нма пуно

црта II особина које мп иначе, мо Ненадовн-

ћевим усцоменама, Његошевој кореспонденцијн

или ма чем другом, нознајемо као нластите

_црте п особине у карактеру самог песника. 11

није Његош једшш сликао себс у својнм де-
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лц.ма, изЈ)ажавао евоје осекаје у њц.ма. Пгно

еветских великпх ннеаца то су исто чинили:

Вајрон, на нршгер, као што је врло нознато;

па ТГаскал, којн је класнтан нрнмер за то; па

Ј1олнер, Гете н толпкн другн. Чак је скоро

утврђено као нравило да несннцн баш треба

да онисују оне осећаје које е,у самн искуошш,

да треба да уносе у своја дела оно што је

лнчно њнхово. То донекле чнне чак н онн којн

се хотнмично тога чувају (Фдобер^ Мериме);

н у делнма тих инсаца којн су се хтели држати

строге објектнвностн у ннсању, н којн су нз-

бегавали да нзразе своја днчна расподожења

нрн томе, на се јасно опажају траговн њи-

хове јаке ннднвндуалности. II онда је доиста

нотребно да критика, ирп нроучавању књпжев-

ннх дела, водн доброга обзпра о самом ппсцу,

о свему што удази у састав и ирпроду његове

властпте личности.у Наравно, нису ннак сви

ппсцц у овом погледу као Његош н иоменути;

напротнв, дешава се да писаи врло мало свога

личнога унесеу дело, илн да се у делу прн-

каже сасвнм друкчнји него што је у животу,

и често су иута таквп елучајевп (Цонсон, Фе-

нелон, Бернарденде Сен Пјер) навођени у циљу

да се докаже. узалудност ове критике. Али

најире, изузеци никад нису у стању да оборе

правнло, а после, за такве случајеве може се

навести оно што је познати француски крп-
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тпчар Бринетпер рекао: „баш тада, што је год

случај пзузетнпјп п ређп, то је занпмљивији и

значајнијн; п, далеко од тога да то буде разлог

да се ова врста испитпвања одбацп, нанротив,

баш тада, да бпсмо утврдили изузетност слу-

чаја, треба да исцрпемо наша питања (о писцу

п његовој личности)“.

Однос књижевних дела према јцшдини у

којој су постали, ово је. Удео песникове ли-

чнбстп у његовим делима ван сумње је велики,

али и удео целе његове околине, другатва у

којем је иесник живео, средине у којој се кре-

тао, тако је исто велики у њима. Нико није

потпуно изолован од своје околине, ,.иико није

некажњен од свога времена“: песницп и иисци,

најмање. Сваки писац, поред својих властитих

идеја и осећања, пма осећања и пдеје ко је су

заједничке целом времену којем припада: „мн

живимо с нашим временом, и наше време пише

са нама“4 Кад ;је Мушицки пиеао свој „Глас

народољупца“, било је очевидно пуно људи

који еу у тлавном мислили о језику и поезији

као и он; кад је Бранко писао свој „ПутС

није их мање било који су мислили о том про

тивно онима а као Бранко. Или, да узмемо

пример пе за идеје него за осећања једнога

времепа, Милован Бидаковић је, цртајући ју

наке у својим романима, погодио у исто доба

симпатије своје иублике, и пуно је сентимен-
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талнпх девојака тада плакало заједно с Касп-
јом парпцом ради њене пеерећне судбпне, плп
уздпсало заједно с Драгпњом за ,.слаткпм“
Оветозаром. Због тога. данас. крптика. при
изучавању поједпнпх ппсаца. гледа не само
па оно што је лпчно ипгачево у љеговим де-
лнма, него п на оно гато прппада његовој
средпнп. Она се ппта откуд еу ге пдеје које
у ппспа впди, откуд његова осећања; колико
она прппадају целој генерацпјп његовој. ко-
лико сталежу од кога ]е и он; каква су тада
бпла мпшљења п расположења : колпкп је њпхов
утпцај на песнпка, колпкп утпцај начпна жп-
вота тадагањпх људп, плп тадагањих псториских
п уопште већпх догађаја: гата се тада волело
п иоттовало у књпжевним делпма, птд. Опа
треба све то да зпа, треба „да еаставп себп
дугау једнога века1'-. да бн могла кљпжевно
дело лепо објасппти. _

Однос према моменгу, напослетку, зпачп
ово. Кад је ГундуТиЛПГпсао своју „Дубравку",
он је већ, у књижевности свога града, пмао
настирскпх пгара те врсте; док ју је нпсао,
њему је вероватно лебдела нред очима Држн-
ћева „Тирена“ илп која бпло друга пасторала
ранпјпх времепа. он је хтео да учинп негато
боље од Држпћа п другпх у том погледу. Кад
је Теодоспје ппсао „Живот св. (’аве“, он је
такође хтео да се такмичп с Доментианом,
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пли с којим бпло својим претходником који је

ппсао сличне жпвотописе. Дело Гундулићево

је. дакле, само иовпјп и бољи рад на старом

родт пас-торала који је пре њега неветтпје

негован. нао тпто је дело Теодоспјево само по-

бољгаање п улепшавање релативно с-увога на-

чина писања биографпја који је пре љега вла-

дао. Оба, међутим, бележе само једну мену у

развпћу датога рода; за оба је потребно да

се проучи иео род којп су неговали, да би се

сазнало у колпко су она друкчија од оних која

су у петом роду пре љих била. Критика, дакле.

кад њих. проучава, или уопште кад проучава

ма која књпжевна дела. мора им тражитн одног

према ранпјим делима исте врсте, место к.оје

пм припада у развитку ове, положај према њо ј

као положај дела према целини, моменат љихов

у књижевности, једпом речју. Моменат тај, у

осталом, не мора се састојати само у овоме..

Ово тто смо мп доеад под овим називом ка-

рактерисали, био 6и само момснат према 40-

маЏј књижевности, а има јот једаи, онај према

гуђој. Књижевиа дела једпога ппсца не постају

само по књижевним обрасцима н узорима и»е-

гова народа, него и по узорима туђих народа.

Ако се Гундулић нри нпсању сећао Држића,

обојица су се сећали талијанских писаца па

сторала; ако се Теодосије равнао према До-

ментијану, обоица еу ишли за византиским
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хагиографнма. Критпка треба п те тзоре да

пм нађе. да видп однос њпховпх дела нрема

туђим делима. да одредп моменат њихов не

еамо т нашој нето п т ттђој књижевности

(крптпка извора п тзора1. ,.компаратпвна“,

„фплолошка • у шпрем смислу, за разлнку од

оне у ужем смнслу, од крптпке текста, која је

права филолошка крптпка). II га је критпка

врло ванГна. Важна је, најпре, што за неке

писце, за оне старе. рецпмо, који су чеето

туђе стварн нод својпм пмепом пзносплн. одмах

покаже шта је п колико туђе у њпховпм де-

лима. п тиме практично помогпе да се њнхова

оцена (не мпслпм на моралну) предизније т-

гврди. Мплована Впдаковнђа н.пр. друкчије

1>емо ценитп кад зпамо да ..Касија Дарица“

пи јо његов орипшал, вего кпд то нисмо зналн.

Важна је. носле, нтто код пстпх. илп других

и друкчпјпх ппсаца, да могуђноети да се, према

њиховпм пзворима и узорпма, впди које су

( тране ппсце онп волели. глта су у њпма це-

нилн : што тиме помаже да се гачнпје одредп

њихова лектира, лптерарне идеје. укуе, пачпн

и циљ љпхова лисања, каткад главна етрана

њпхова духа, карактеристика њпхова уопште.

Како бпсмо јасну слику нмалп н.пр. о Доснтију

кад бнсмо похваталн све пзворе пз којпх је

црпао, плп све узоре за којпма је пшао са-

стављајуђп своја дела! Важна је та крнтпка,
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напослетку, што код пекпх књпжевних дела,

пли и читавпх периода кљижевности, за чије

испптивање папред помспуте врсте критика

могу врло мало плп нимало помоћп, пошто нема

правих услова за њихову примену; што, код

тпх дела II перпода, дакле, она скоро једнна

може да се примени, једина да бацп пзвосне

светлостп на љпх. За старе књпЖевности, наиме,

нашу пли коју другу средњевековну, та је кри-

тпка поглавпто важна п потребна. Кад се за

многа дела њихова тачно утврди колики је туђ

удео у њпма а колики наш, впдеће се можда

у исто доба, п то прецпзније п ближе, и шта

се у нашој књпжевностп онда нарочито волело,

за чнм се ишло, шта је народ из туђих књи-

жевнпх производа радо прпмао, шта је мењао

п свога уноепо, зашто је то чинио, из којих

побуда, да лн је при томе одао коју од својих

битннх националних црта, птд. ^
То су, ето, та три односа која историска

критнка поглавито проучава, п ради чијег се

проучавања она онако н изменила како смо

рекли, и одвојила од критике укуса.

Алп, ако нам се донустп да на овпм оиштим

пнтањпма још мало застанемо н да се нонова

вратимо чпстој лптеЈшрној критици, историска

критика, поред свега тота што се својим ци-

љевима и начипима одвојила од критике укуса,

ппак је далеко од тога да ову потисне плп да

3
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јој нагакодп. Напротпв. она јој јако помаже.

служи јој. даје јој јога вшпе маха да се

развпје. Нећу да кажем да је исторпека кри-

тпка постала радп крптпке укуса. алп је не-

сумњпво да јој је она често знатне тслуге

учпнпла. За само разумевање књпжевних ле-

пота. чиста критпка укуса, онаква каква се

н.пр. у 18 веку практпковала, нпје бпла до

вољна; већп број дела ноказао се њој не-

прпступачан. Да се ова лепо оцене. нотребно

пх је било лепо разуметп; да се лепо разумеју,

нпје бпла довољна проста лектпра њпхова, без

потребнс обавегатености. без пзвеснпх спепп-

алнпх знаља.

Ово што мп овде тврдимо, порицадо сс

каткад, и то од стране компетентнпх. Ви евп

знате оне чувене, духовпте алп п мало ћудо-

впте досетке протпв ове нагае пдеје, ону .!е-

метрову поводом Плаута п датума његовпх

комедија, п ону Недићеву, поводом „Ђачкога

растанка‘: и пмена Бранкових познаннка у

њему. „ Не могу да вам кажем, рекао је Ле-

метар. колпко ме се мало тпче да сазнам тачан

датум за сваку комеднју Плаутову1-'. ,.Шта

смета, каже Недпћ. нагаем разумевању онога

места у Бранковој песмп ако п не знамо ко је

бпо тај Јулије, и да ли ми у њој впшс ужи-

вамо када то знамо, и знамо још ко је био

Сима, или Јагаа, плп п сегака ?“ Ове досетке
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сг у мнотом тачне, п примери које су ова два

пмпI'ионпстичка крптичара навели, срећно су

изабрани, п нама је тешко, баш с овпм прпме-

рима о Плауту и Бранку и њиховој хронологији

и персоналијама, војевати против Леметра и

Недића. Али ћемо узети за прпмер Данта и

његову „Божанствену Комедију". Нека се ту

разумеју лепоте без претходног проучавања,

без помоћи историске критпке! Критичари 18

века, н.пр., ценећи ствари само својим укусом,

нису нп најмање погоднли вредност великог та-

лијанског пес-нпка. Један талпјански критичар

тога времена рекао је за Данта да је „луд“ а

за његово божанствено дело да је „монструм“,

и Волтер, цар тадашње критике, честитао му

је на смелости да искаже тако тачну оцену.

Волтер сам говорио је о Данту као иисцу који

ће „ући у библиотеке радозналих" али који

„никад неће бити читан“, и додавао је, на

начии како је он то умео : „мени увек украду

по једну свеску Ариоста, али ми још никад

нису украли Данта“. Да се ногоди вредност

великог талпјанског песника, да се правилно

схвате и оцене лепоте његовог класичног дела,

потребно је било да се многе стране политичке

и културне талијанске историје разумеју, да

се проучи Средњи Век са целим шеговим иа-

чином мишљења и осећања, да се позна поли-

тички и поетски живот Дантов, и да се, тога
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радп, многп, иајбољп радппцп заложо за тај

посао. Како ее с ,.Паклом“ попело, који је још

најразу.м.ппвпјп део Дантова спева п к-оји се

морао „слово по слово дешпфроватп. песму по

песму просрпцатпХ требало је да се, код о-

сталпх, све тежих п непрпстуначнијпх делова

велике поеме, још тежп поеловп раде, још

непроходепјпм путем пде, да бп се све про-

нашло п прпкуппло што њпх може објаснптн:

требало је да се сва густа п нреплетена шума

тих тамнпх места п делова проће п осветлп:

илп. 1;ао што је једаппут лепо речено, требало

је да ,.многп срчанп ппонпрп крв п зној пред

нашпм очпма пролпју, да бп нам брадвом п

секиром прокрчилп пут до оног божанетвеног

Раја‘\ Илп, да место Данта п „Божанствене

Комедпје" узмемо прпмер пз нагае књпжевно-

сти, Његоша п .. Горски ВпјенацД ако нам се

то спецнално допустп. Може лп се „Горскп

Впјепац“ потпуно разуметп и његове лепоте

сасвим тачпо оценпти кад се чпта само онако

како се читају прпповетке Л. К. Лазаревића?

Зар није тога радп потребно бпти пз раније

обавештеп о понечем пз црногорске исторнје.

о народннм песмама црногорекпм. о топогра-

фпји радње самога снева, о унутрашњем жп-

воту нашега песнпка? Хоћете ли моћп разуметп

једпнство п хармонију спева, његову концеп-

цпју II композпцију, чак карактере у њему, ако
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унапред немате потребнпх малпх и разнород-

них обавештења? Појаву сестре Батрићеве не

.можете у целини схватити ако не знате чак и

то пз ког су краја лнчности у њој. Силуету

сердара Радоње нећете ни опазити ако нисте

никад чули о породпцп Радоњића, нн сазнали

шта су ови некад били у Црној Гори. А ови

ситнп подацп о породици Радоњића и постој-

бинп лица плп слпчнп, помоћу којих ми долазимо

до правог разумевања и тачне оцене великих

ленота у карактерима и појавама „Горског Ви-

јенца“, припадају, да се врати.мо на Недићеве

замерке, оној истој врсги којој и они о Јулију,

Јаши п другима. А Недић је такве податве

ематрао да „само задовољавају извеену, у

осталом врло онравдану радозналост“, али

да „нпкако не доприносе бољем разумевању

песме“/

Има, дакле, случајева кад су и ови подаци

потребни; кад и ироучавање онога што није

у делу, помаже; кад је, уопште, исцрпна исто-

1 Неднћ ипак допушта (Новији српски писди, стр. У)

да се »много шта у књижевшш делима може разу-

мети само тако ако се она доведу у везу с временом

у којем су се она јавила, народом у којем су никла,

општим културним покретом који их је пзазвао, н

другим чим о чему се само из историје књижевностн

може дознати; само тако могу се она покадшто пот-

пуно разу.мети, II, по оној речи да се што се боље ра-

зуме лакше и прашта, и праведно оценити«.
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риска критика са целим својим апаратом испи-

тивања песника. његове срединс и момента

нужна да се разумеју лепоте књпжевнпх дела.

Има. наравно, п дела јаснпх, простпх, прпсту-

пачнпх, као што је н.нр. „Дон Кпхот-'*' плп но-

менуте прпповетке .Тазаревпћа, која се већ на

првом, непрпправљеном чптању могу разуметп,

чије се лепоте дају одмах осетптп: п таквпх

је дела много у модерној књпжевностп, а пе

мало п у старијој. Алп тако псто пма дела,

као што смо впделп да су „Божанствена Ко-

медпја“ ц „Горскп Впјенац -, п као што су још

многа друга, за чпје је разумевање п вољењс

нотребно да у памети нмамо безброј нотребннх

иоједпностп које пажљиво п учено пспптпвање

треба да за нас унаиред покуип п групише, да

зовемо у номоћ све што је тога радп исторпска

крптика свпма својпм алатпма пскоиада.

Мп смо овпм позналп разне врсте крптика

којпма се лптерарнп испптиваоцп у туђим књп-

жевносгпма данас служе, видели смо чему која

водп и колпко помаже. Све те врсте крптпка,

можемо сад рећп, пмају да сс упогребс п нрп

псннтпвању наше књижевностп; све, а не само

крнтпка текста п критика укуса, којпма смо

виделн да су се поглавпто служпли нредстав-

нпцп фплолош.ког и литсрарног нравпа у нашп.м

студнјама. У

Само, могу лп се све ове врсте крптпка
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које смо сад нзређали употребити и у нашим

књижевним етудијама, можемо. ли и ми нашу

књижевност испитивати свима .методима и на-

чинима којим се испитују туђе књижевности?

Има ли у нас услова за такво испитивање? Има

ли, нарочито, услова за историску критику,

овакву какву смо је ми оцртали? И има ли их,

напослетку, у свпма оЗлаетима нагае књижев-

ности, онако као у сличним областима туђих?

У одговор на ово важно питање, најваж-

није од свију на која смо наишли у овом нашем

говору о проучавању српске књижевности, мо-

жемо најпре рећи да се, што је у-^беталом по-

знато, неке од поменутих врста критика одиста

могу применити и на испитивање наше књи-

жевности, и да су и примењиване шта^више.

С критиком укуса, на пример, то је случај, као

што је врло познато (да оставимо на страну

критику текста која не чини део опште лите-

рарне критике), бар у обласги нове књижевно-

сти. С компаративном критиком исти је случај,

у области старе (и народне) књижевности, и

средње (дубровачке), н нове. Па и биографска

критика, и друге, употребљаване су у нас кат-

када, и ако врло мало и једва приметно, а ие

увек ни вешто, при испитивању наше нове

књижевности на пример. А носле, зашто да се

иомепуте критике ие могу нримецити иа нашу
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књижевност? Зашто не баш п пуна исторпска

критика, кад се она пнане примењује, п то

с велпким успехом, на све књпжевностп, мале

као п велике? И зашто не п на све областп

наше књпжевностп ако се на све сличне обла-

стп туђпх књпжевностп примењује? Шта смета

натаој кљижевности те не може бпти пепптп-

вана као и љене друге? Пма лп доиста негато

што би јој сметало, и шта је то? Да ппје

стаље наше науке још па тако нпском ступљу

да се овп фпнп п комплпкованп пословп којпма

се псториска крптпка бавп пе могу радитд у

иас? Да нпје оскудпца потребног материала

узрок томе? II стоје лп, на крај крајева, збпља

ствари у нас (као што, у^осталом, изгледа да

стоје) тако да се стара паша кљижевност мора

изучавати у главном са стране језпка, дубро-

вачка само уржолико се хвата шта је овај пли

онај ппсац узео од тадијанских, нова само бп-

блпографскп, п најновија на начпп обпчнпх

п често новршнпх кљпжевних крптпка какве

смо, неке ио злу, запамтплп пз паше дневне

кљпжевне продукције?

IIе стоје тако, п не дај боже да тако стоје;

бар дапас стојс. боље, ако су пре н стојале

тако иекако. Данас, после скорашљих открића

пзвеснпх новпх пут&за за наше лптерарно исии-

тпваље, као п пначе услед јачег развоја оиште

науке о кљпжевностп. историска крптпка пма
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више услова да се у нашпи студијама нег}гје,

као што и критика укуса добија у њима ве-

ћега маха п веће важности. Поменуте критике

дају се данас п у нашој књижевностп ирпме-

нитп скоро тако псго и у истој мерп као п у

тућпм књпжевностпма. Ми ћемо сад, тога радп,

узетп трп главне области наше књнжевностп,

стару (п народпу), средњу (дубровачку) и нову,

п за сваку од њпх пспитатп колико критика

укуса п крптика псторпска нмају у њпмауслова

п смпсла; наравно, то ћемо, радп краткоће

вре.мена, учпнити само у главним пртама, без

већих развијања п објашњаваља, којих нас је

у остало.м жао лишити се.

У старој нашој књижевностп, као п уоиштс

у свпма средњевековним књижевностима, крн-

тика укуса има најмаље нрпмене. Оиа у љој

има мање примене него у другој којој областп

нпше кљнжевности, н.пр. у новој. Проблеми

укуса које стара књижевност нружа, елемеи-

тарпи су у главном. Није нотребпо имати врло

фини укус ни унотребити јаку књпжевну ана-

лпзу да се старс наше биографије или средње-

вековнп романи п ириповетке ио леиоти тачно

оцене, да се онази колико је Доментианов

„Живот св. СавсЈ сувоиаран пли роман о Алек-

сандру Велнком легендаран. Ннак, критикаукуса

нпје пскључена пз студија о иашој старој кљи-

жевности, као што није искључена из студија
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ип о једној области ни једне књижевности на

свету. Свако књпжевно дело нодлежн критиди

укуса: наше старе биотрафпје п нашп стари

романп тако исто.

IIи историска критика нема толико дома-

шаја у нашој старој колико у другим нашпм

књижевностпма; то је, у осталом, пстп случај

са туђим старим књпжевностпма. Бпографска

критика, на пример, не може се на стару књи-

жевност применитн како бпсмо желелп, и како

се може често у новој. Одиста, како ћемо

објашњаватн дела наше средњевековне књи-

жевности .биографијом њихових нпсаца кад за

већину тпх нисаца нпкаквих биографскпх пода-

така немамо, кад за многе једва пме можемо

да утврдимо, кад за тодпке чак нп пме не знамо?

Ипак, могла бн се бпографска крптпка негде

и у старој књижевностп унотребпти, код некпх

ппсаца само, код св. Саве на прпмер, п то

само донекле. Наравно, временом ћемо доћн до

потпунпјпх бпографскпх података и о другнм

иисцима (тп подацп неће битп обплати, али

нису много обплатији нп у туђнм средњеве-

ковним књижевностима); п у колпко будемо

впше до њпх додазшш, у толпко ћемо вшпе

отваратп могућности бпографској крптпци, која

се, у осталом, не може овде нпкад раширптп

у свој својој потребностп п занпмљивости.

Она друга врста историскс крптцке, која радц
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објашњења књижевних дела испитује средину

у којој су постала, и која би у неколико могла

заменити критику бпографску, такође нема за

еада у нас довољно маха. У туђим књижевно-

стима има га она више. II код нас, кад се

дубље позна наш Средњи Век и његов живот,

пе толико политички колпко дома!ш; кад исто-

рија ц све њепе помоћне дпсциплине проспу

впше светлости на људе и обпчајс тадашње,

толико да можемо јасно видети како је живео

властелин, калуђер, писацу то доба; кад уоиште

добијемо слику интимнога Средњега Века у нас,

имаће ова критика доста маха. Ми смо, додуше,

од тога врло далеко, али већ има знакова но

којима се види да се и у нас временом може

таква слика добити, да се може и наш Средњп

Век кад тад интимније познати. Пре неколико

година, да један пример наведем, Г. К. Јиречек

је објавпо два податка1, ситна додуше алп ие-

обична II саевим друкчија од оних осталих што

псторицн нашег Средњег Века иначе налазе II

објављују, и која живо сликају, и ако у нај-

сићушнијој мсри, извесне странице стварног

средњевековног живота Први податак је ово:

за време деснота Ђурђа, 1435 године, била је,

као и ранијих година, у Старој Србпји, у Прн-

1 С. Ј 1 г е и е к, КеНегвршЊ 1ш гаЈЦе1а11егПс1к'п бегђјсп

(АгсШу Г. »Јау. РђП. 1892, XIV, 71); С. Ј I г е е е к, 81апјап1и

(Агсћју, XIV, 75).
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штпни, пди управо на једном пољу ван ове

вароши, једна ариетократека светковпна, на

којој су се наша ваастела п другп јунацп за-

бављалп витешкпм играма, јахали на коњу поред

једног коца на којем је бпла рукавпда, п у дету

дохпталп је копљем. Другп је податак ово: 1405

годпне, пет дубровачкпх трговаца враћају се

с трговачком робом пз Приштпне, пролазе кроз

„косовске шуме" ндући на панађур у Вучптрп,

задрже се у тој варошп, конакују у једног

крчмара, „стањанпна" како се то опда гово-

рпло, п ту буду нападнутп од некаква ипјана

Турчпна, а после п покрадени. Ти су подацп

сптнп, алп како јасно п рељефно сликају стварнп

а пнтимнп жпвот иаше земље у Средњем Веку!

Како одједаред впдпмо вптешке пгре наше

средњевековне властеле, као п незгоде и опа-

сностп на које су наплазилн трговцп по нашој

земљи! Слика је жпва, као пз романа пзвађена,

а уз то позптпвна, тачна, несумњпва. Кад бнсмо

таквих слика пмали доста, кад бп се сдпчнпх

жнвонпсних података 0 сгварном жпвоту тога

доба довољпо нашло п прикунило, како бпсмо

тада јасап поглед пмалн на цео Средњп Век

наш! Још кад бп се такви подацп односплп па

жпвот у Светој Горп, на кретање п односе ио

нашп.м манастпрпма, на прпдике у нагапм дво-

ровпма; кад бп, наиме, они нредставплп, псто

тако жпвоппсно п етварно, п књпжевне ста-
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лежо наше старе државе, њихове забаве п пе-
згоде, навпке, лектпру чак, нобожпост и друго!
А нсторицп уверавају да то нпје немогућно.

да се неке врсте тих жељених података могу

наћп. Кад ее пак оне нађу, онда ће се тачније

определитп и снгурније ухватити и средина

која је окружавала књижевнп жпвот наше
средњевековне државе, п онда ће ова врста
критике која ту среднну испптује, пмати вп-

шега маха п шпрега домашаја. А.ги ако ове

две врсте крптика, она која се бавп пишчевом
личпошћу п она која се бавп његовом средпном

немају за сада довољно места у проучавању

наше старе књпжевности, пма га она трећа,
која се бавп моментом. Као што се могло ви-

дети већ по примерпма о Доментиану и Тео-
досију које смо раније наводили, моменат који

наша стара дела бележе у нашој књижевности

може се испитпвати ван сваке сумње; и, код

наших старих биографпја на пример, испити-

вано је, и у многом и утврђено, у колико је
која од њих од друге боља, и колпко је у једној

пз претходпих позајмљивано. Наравно, посао

овај ипје свргаен. Пре свега, за саме бнографије

има у овом погледу можда још да се ради, а

после, има то псто да се чини и за друга дела,

н пр. за приповетке н романе, жпвоте светаца

и др., која се уопште дају још у многом по-

гледу пспитпватп. Моменат који књпжевна дела
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нашега Средљега Века бележе т туђим књп-

жевностима, такође је проучаван, п следствено

може се п даље проучаватп: компаратпваа

критика је ту, давно с успехом почета, и с пуно

наде на даље успехе, са још више наде него

пре. Компаратпвна критика, допста, може данас

вшпе услтга учпнптп пспптивању наше старе

књижевностп, јер су данас многе средњевековне

књпжевностн с којпма треба иаша упоредо да

ее проучава, много впше пспптане него што

су пре бпле. Управо, тек сад, тек од пре десет

двадесет годпна, наука о њпма развпја се тако

да се мп њенпм резултатима можсмо како треба

користити. 1Тре свега, за поменуто пос-ледње

време, та је наука необнчно коракнула: п пуно

је пнтања о средњевековнпм књнжевностпма

за то време кренуто плп решено. пуно средње-

вековнпх романа п других еппса пздано п про-

учено, пуно њпховпх међусобних веза п поје-

дпначнпх карактерпстпка похватано п утврђено.

Пошто су та пптања оигата за све ередњеве-

ковне књпжевностп, дакле п за нашу: пошто

многи туђп романп и други сппсп фигуришу п

у нашој књижевностп, то су свп резултати до

којих су туђе књпжевне студнје дошле, у псто

доба тековпне п за наше студије, тековпне

којима су ее ове досада само у малој мерп

користиле. А после, не само гато је наука о

средњевековним кљижевностпма данас догала
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до много богатијих резултата него пре, а ко-

јима се тек сад можемо користити, него се она

и вулгаризовала, учпнпла прпступачном, дошла

до стања да се њеним резултатима могу.лако

корпститн п славнсти којп нначе не могу пматн

стручне спреме романиста, германиста, инди-

аниста и др. Тек су у потоње и најпотоње

време пзрађене ручне а стручне, и уопгпте прве

историје неких важнпх средњевековних књн-

жевности: н.пр. историја књижевности визан-

тиске израђена је први пут 1891, боље рећи

1897, или псторнја латинске средњевековис

књпжевноети тек 1901 године.1 А ми се, у испи-

тивању наше књижевпости, тек таквим псто-

ријама можемо лако п обилато послужити: нама

требају баш такве синтетичне и прегледнс

књиге а не поједпначне, непотпуне и до не-

разумљивостп стручне монографије нама туђих

наука. Наука о средњевековнпм књижевностима.

дакле, баш је данас у стању да нам велике

услуге учнни; материћл који она пружа добро

је дошао комнаратнвној критицп у нашој старој

књнжевности. У овој књижевности, дакле, ком-

иаративна крптика има данас врло много услова;

друге критике имају услова мало или нимало.

1 К. К г п т ћ а с ћ е г, ОезсћЈсМе (1ег Иу/.ап1. Ш1.,

I пзд. 1891, II пзд. 1897; О. 6 г 8 1> е г. Гјћегвхсћ! 4Шег (Пе

ЈаГеЈпЈасНе 1ДМега1иг \оп ћег МШе бе« 0. Јаћгћ ћ18 1350 ((1.

0 г о ћ е г, Сггипс1г1.ч8 (1сг готаи. РћП. II ГД, I. Аћ1. 1901).
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Тај је случај у главном пстп п у ту!,пм средње-

вековнпм књижевностпма; п ту компаратпвпа

критика има вишеусдова п потребе него остале.

— Што се тпче народпе књпжевностп. коју

такође можемо донекле рачунатп у средњеве-

ковну књпжевност пошто многе народне прп-

поветке хта п песме имају свој постанак у

Средњем Веку, за њу важп у главном ово нсто

што рекосмо застару: критика компаратпвна.

напме, може њој највпше иослужптп; додајмо

само да крптика укуса овде пма впше прпмене

пего у етарој.

У средњој (дубровачкој) књпжевностн, да сад

на њу пређемо, крптпка укуса пма впше места

него у старој. Пре свега, проблемп укуса нису

у њој елементарнп, као у старој, него развп-

јени, онако о.Т нрплпке као п у свакој пуној

књпжевностп. Ту има поезпје, п то. као што

је познато, од сваке врсте; пма поезпје л>у-

бавне. релпгнозне, сатпрпчке, какве хоћете:

пма драме, има специално комедпје: пма уоп-

ште скоро свнх родова књпжевностп, п крптпка

укуса пма у њој маха да се развпје у доста

пуној мерп, да крене скоро сва пптања која

креће у пуннм и развпјенпм туђпм књпжевно-

стима. А после, дубровачка књижевност је са

гледпшта крптпке укуса врло мало н повргано

досад оцењпвана, као што је п уопште слабо и

делпмпчпо проучаваиа. Гад на њој сводн се у
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главном на пздавање ппсаца п хватањевеза с та-

лијанском књижевношћу: „естетичких оцена“

било је у њој врло мало. Крптика текста п

критика компаративна највећу су улогу у том

раду имале : критика укуса, малу п потчињену.

Ни крвтичари, у осталом, нису били увек кадри

да је с могућом тачвошћу и потнуношћу изведу:

најпре су то бпли стари Дубровчани са својим

старпнским мерилом и иохвалним тоном, а после

модерни филолозп са својим невисоким појмом

и о критици укуса и о самој дубровачкој књи-

жевности. Критика укуса, дакле, има довољно

услова и нарочито потребе у студијама о ду-

бровачкој књпжевиости,

А историска критика? А разне врсте њене.

све врсте? Биографска, на пример ?

Да емо пре шест седам година поставили

то питање, имали бвсмо, врло категорички, не-

гативан одговор: данас, имамо тако исто кате-

горички одговор, али позитиван. До пре неког

времена одиста, та критика нпје имала услова,

јер није имала ни нодлоге, основа, онога што

је главно да опа настане п развије се; наиме,

бнографски материал о дубровачким песницима

био је врло слаб и оскудан, и сводио се на

оно што су неколико дубровачких фратара који

су живели на сто и двеста година после пе-

сника чије биографије састављаху, покупили

о овима по занисима на рукописима њихових

4
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дела, по узгреднпм белешкама њпховпх сувреме-

нпка, гснеалошкпм таблпцама дубровачкпх но-

родица II сличнпм пзворпма. Алп су пре кратког

времена пронађени новп изворп за дубровачку

бпографију, п тп новп пзворп дају могућноети

бпографској крптппп да се развије у дубро-

вачкпм књпн;евнпм студпјама; онп су нађенп

у Дубровнику./Дубровнпк је град архпва, град

етарпх хартпја и рукоппеа, град у којем пма

више зДорнпка докумената него људи, ако се

тако може рећп. Нема ваљ^да таквога на свету

међу малим градовпма, а нема много нп ве-

лпкпх који су тако богатп архпвпма. Све што

тражпте од архивског материала можете (тако

да кажемо) тамо наћп : све, п чак гато се од-

иоси на нашу стару државу н на стварп које

с њом пмају везе. Књпжевнп споменпцп нашпх

народнпх песама, на прпмер, н то главнп и нај-

пунпјп, тамо еу се нашлп, не код нас којп смо

но несрећп пзгубплп много п много наше етаре

књижевие радње. II она два драгонена податка

(драгоцена бар у једном погледу) која мало нре

поменусмо II која се тпчу нагае с-таре државе.

тамо су нађена. Како онда да се у том петом

Дубровнпку не бп моглп наћп и подацп о самим

Дубровчанпма којп нас у књпжевностп ппте-

ресују, п то нодацп пунији п важнпјп од оипх

кбје су џам домољубивп фратри пре вок два

'нбкупрлн п сачувалп! IIе еамо да бп се моглн
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наћи, него су се п нашли. Г. К. Јиречек их је

први нашао и открио важност њихову за књи-

жевне студије о Дубровнику.1 У неким од мно-

гобројних архива дубровачких, у који испити-

вачи а, нарочито испитивачи литерарне исто-

рије нису много иаи нису никако завиривали

(еудекн архпв п архив републике),2 Г. Јиречек

је нашао лепо очуване п уредно вођене збор-

нике ваљада свију тестамената дубровачких

од поеледњих столећа Средњега Века па на-.

овамо, књиге свих парнипа истога времена које

су биле вођене на суду дубровачком, свеске

усмених и писмених трговачких уговора, име-

нпке дубровачке властеле с назначењем њихо-

вих служаба у републпци, регистре о њихо-

вим женндбама пли казнама, свежње различнпх

аката и писама о њиховим мисијама или др-

жавним и другим пословима, итд.; и видео да

сви ти рукописни зборници и књиге, који су у

осталом из саме епохе кад и догађаји о којима

се у њима говори, и који су према томе пот-

пуно аутентични, садржавају обилан и разио-

врстан биографски матерфл о дубровачким
писцима. Ствар је, у^осталом, била природна

да се тај материјал у Дубровнику нађе./Ду-
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бровачкн ппсцп бплп су махом властела плп

пначе угледнп л.удп, п у канделаријп републике

с којо.м су онп пмалп много веза, морало је

бптп много трагова о њпма; онп су бплп п

трговцп (кад нпсу бплп фратрп), п у кандела-

ријп судској где су н.пр. уговоре склапали,

морало јс толпко исто заппса п бележака о

њпма бптп; наџослетву, и као прпватнп људп,

онп су, због тестамената, поделе пмања, пар-

нида п др., моралп пматп веза са судом п дру-

гпм државнпм установама; п сад, кад су се

свп актп којп су по разнпм канцеларпјама ре-

иублике за некодпко носледњпх векова ппеанп,

очувалп, п то добро, скоро потпуно, и чак у

кожом повезанпм књпгама, онда је прпродно

да мп у тпм књпгама данас пмамо драгоцен

матерпал за бпографпју дубровачкпх ппсаца.

У њпма мп можемо за те ппсце наћп све по-

датке којп се односе на њпхове породпчне и

родбпнске везе, пмање њпхово п њпховпх срод-

ника (чак п прпјатеља), стање трговпне у поје-

дпнпм годпнама, место где су стално пребпвалп,

путовања која су по трговачкпм пословпма п

дипломатскпм мпсијама п иначе чпнплп, службе

које су у републпцп пмалп, тужбе које су онп

протпв другпх плп другп протпв њпх нодпзали,

изгреде које су правплп, туче њпхове. мачевања,

ппјанке, весеља, сптне домаће околностп, не-

згоде е њпховпм елугама, сељацпма, обвезни-



Проучавање Српске Књижевностп. 53

цима њпховим које бпло врсте, итд. Ви ћете

можда рећп: ..шта се може пз таквих података

пзвадптп што би могло објаснитп лпчност пе-

сникову и његова дела ?“ Како „шта“? Вн из

тога можете пзвадитп скоро све што вам је

за ваше цпљеве нотребно. По породпчним ве-

зама вп познате песникове родитеље, њихов

карактер п утицај овога на песника; по из-

гредима, његово васпптање и темпераменат;

но наслеђима и другом, његово богаство или

сиротињу; по домаћим околностима, начин и

нрилике његова живота; ио начнпу вођења

трговине, његов морал, поштење, однос према

новериоцима; по овоме п ономе, н.пр. ио неким

клаузулама тестамената или исказима на суду,

чак ц његову библпотеку, лектиру, школовање,

књпжевно занимање, итд., а то је све оно што,

па најсигурннјц начнн, карактерише личност

песникову и следствено објанпвава пшгова дсла.

Па мислите ли да су биографије туђих ста-

ријнх иесника, које ми данас читамо и дивимо

се богаству карактеристичних црта у њима,

састављене увек из података друге врсте, а

не ове, пз кореспонденције и иовина на нример

а не пз судских аката и пословних инвентара?

11'ореспонденције и новине извори су за био-

графије само нових писаца; код старијих, ио-

даци су често пута у главиом овакви као и

ови за наше дубровачке, само, наравно, до
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—краја експлоатпеанп п објашњенп, п логично

группсани. Не морамо, за доказ тога, узетп

као прпмер Шексппра за чпју је, у.тзсталом

оскудну бпографпју -добар, а свакако п нај-

поузданпјп матерпал пзваћен пз његова теста-

мента п слпчнпх аката, алп на Молперовој

бпографпјп можемо доста добро познатп важ-

ност података ове врсте коју смо еад впделп.

Да впдпте шта су Молперовп биографп пзвуклн

пз таквпх података! Онп су н.пр. нашлп пнвсн-

тар стварп које су осталс по смртп Молперова

оца у његовој кућп; поредпли тај пнвентар,

којп пзгледа „као ппвентар по с.мртп Харпагона,

алп Харпагона којем је у ствари украден ков-

пежпћ", са мемоаром којп Харпагон саставља

позајмљујућп нетнаест хпљада дпнара Клеанту,

п пашлп слнчност пзмеђу њпх, пзмеђу реалног

документа пз Молперове куће п познатог па-

сажа пз његове комедпје; нашлп по псгом

трагу ц друге слпчностп пзмеђу стања Молн-

еровог родптељског дома п стања које се прп-

казује у његовом „Тврдпцн", п констатовалп

да се односп у овој комедпјп у главном п у

суштппп сдажу с лпчнпм одноеима великога

ппсца ; пренелп даље псту сгвар и на друге

комедије његове п пзвелп велпкп закључак да

је Молиеров отац-„впше плп мање пнснирисао

све типове очева које је Молиер створпо", п

да је „песнпк у својим делпма подлегао јаком
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утидају средине у којој је одрастао".1 Бто шта

су све онп извуклп пз тог прозанчног и иро-

стог документа који је за њпх постао „велике
пене“ н којп, како онп кажу, „обплује обаве-
штењпма о карактеру човека“ којп их се тпче!
По другом, опет, документу псте врсте, онп су

нашли не мање важне стварп. У инвентару,
нап.ме, којп је еастављен одмах по смрти Мо-

лиеровој, нашли су, међу женским костимима,
„једно одело Циганке нз Жекмдбе на силу“,
које је Молиерова жена, позната глумица Ар-
манда Бежар, правнла за ту своју улогу; но

томе, као п по некпм другим а у главном слич-

ним нодацпма, могли су сасгавнтп листу њених

улога; по њеним улогама, даље, и по врсти

њеног глумачког талента, одређивали су њеи
карактер, а но карактеру, напослетку, утпцај
њен на Молиера, његово цртање женских тп-
иова у комедијама, нарочито класичне Цели-
мене којој изгледа да је Арманда послужила

као модел.2 Наравно, за Молиерову биографију

пма нзвора и ван инвентара и сличпих доку-

мената, али су, као што смо видели, и ови

били један од главних извора, и баш су се из

њих изводиле ствари од битног интереса за
разумевање несника и његових дела. Исто тако

1 О. Баггоише I, Оа согае$*е (1е МоИеге: РаиЈеиг е1
]е тШеи, Рапз, 1893, стр. 46, 47, и даље до 55.

г О. И а г г о и т е I, наведено дело, сгр. 133 -136.
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II мп имамо да, за дубровачке иеснпке, пзве-

демо пз матерпала којп нам данас судскп п

други архпвп пружају, све што нам је потребно

за разумевање њпховпх дпчностп п дела. Бпо-

графска крптпка, дакле, могућна је п у дубро-

вачкој књпжевностп као п у туђим пстога

времена, п од ње се могу очекпватп временом

важнп резултатп п велпкп успесп. Наравно,

стање дубровачкпх студпја је у овом иогледу

још такво да тек треба ирПбпратп матер^ал
»а којп је Г. Јиречек указао п којп јо оп ирви

иочео скупљ.атп.

! Крптпка која псиптује средпну нпшчеву мо-

гу1ша је псто тако као п биографска. У пстпм

архпвпма у којпма рекосмо т,а се налазе овп

многобројни II разноврснп нодацн 0 жпвоту ду-

бровачкпх песнпка, налазе се (.као што је јасно

нрема досад казаном) н подацп, гаквп пстп, о

свима другим становнпцпма дубровачкпм, дакле

о свему што се на њпхов жпвот п цршшке

односп. Ту можете наћп нуно матерпала о ду-

бровачком жпвоту уопште; о забавама, ма-

скарадама, свечаностпма, о сдучајевпма нрн

светковпни св. Влаха; о свадбама п пнровнма.

ноћном жпвоту п „сценама љубавп п мржње'

које су се гад одпгравале, тучама п пзгредпма;

о школама п ђацпма, бпблпотекама јавнпм п

прпватнпм, књпжарама п штамиарама; о жп-

воту на селу п у впноградпма, о хајдуцпма,
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Турцима, етранцима уопште итд. А цео тај ма-

териал, наравео кад се (као и онај за биограф-

ску критику) прикупи, може несумњиво датн,

за сваки век и перпод посебице, пуну и јасну

сдику средине у којој су дубровачки песници

жпвелп.

Да је критика која испитује моменат такође

могућпа, јасно је само по себи и но напред ре-

ченом; то важи како за ону која нсиитује мо-

менат домаћи, тако и за ону која се односи па

туђц моменат. Ова иоследња, комиаративна,

одавна се, као што је позпато, практикује у

дубровачкој књижевности.

Што се 1говц књижевности тиче и могућпо-

сти разних врста критике у њеном проучавању,

иијс потребно да много говоримо. Критнка

укуса ако се ту иеће унотребити, неће нпгдс;

и потреба јој је велика, у осталом, јер је но-

треба оценити дела (каквих у нас има) која

екоро никад нису у ствари ни оцењиваиа, или

обновитп и кориговати оцене које су нре два-

десет тридесет година дате а још важе, а то

тјим пре што су многе, као игго смо век иеигго и

видели кад смо говорили о фнлолошком правну

у нас, дате једпострано, искључиво, нетачно

и без разумевања ствари. Критика псториска

тако исто је овде унотребљива у свој својој

пуноћи ц важности: мемоари, памфлети, поле-

мике, новиие, кореспоидевцпје су ту да даду
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маха биотрафској критпцп п ..крптпцп ередпне";

велике п разрађене туђе књпжевностп су ту

да врло сналшо помогну компаратпвној крп-

тпцп; птд.

5Г свему узевшп, разне врсте крптпка којпма

се лптерарнп псиптпваоцп странпх књпжевно-

стп служе данас при свом пспнтнвању, могу

се п на нашу књпжевност прпменптп. на све

трн главне областп њене, скоро у петој мерп

у којој ц у страцпм књпжевностпма.

Наравпо да се оне као што треба примене

п 113 њпх добрн резултати пзведу (ако се увек

до добрпх резултата дође), треба доста вре-

мена, п нарочпто досга рада, трудног, мучног

и нанорног рада. Шта ћете? Нпје впше крп-

тпка што је бпла, нптп се исторпска крптика

може данас тако лако пзводптп као некада крп-

тика укуса. За тнм се може зажалитп, алп се

пред тим мора п глава погнути. II сам Сент-

Бев којп је толико допрпнео да се развпје

псториска крптика, да се отежа п компликује

онај лепп п прпјатнп начин пспптивања књп-

жевнпх дела за којп је Критпка укус-а некада

једпио знала; н сам тај Сент-Бев, којп је, на-

послетку, „сам своме јаду крив", једаппут је,

иосле једне топле одбране п похвале нове крп-

тпке, а у једном дпвном пасажу, којп ћу овде

у целгшп навести п ако сам се п досад у овом
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говору чешће служно речима н нримерима овог

менн најмилпјег књнжевног критичара,1 зажа-

лио за оннм краснпм временом кад је критнка

била само задовољетво и уживање а не посао

н терет.

>Камо оно време, каже он, кад се књпга чи-

тала а нпје се тога ради толико премпшљало нп

водило толпко обзпра, па ма читалац п сам бпо

писац п човек од заната; кад вас је чптање

полако хватало а освајало, као што у позо-

ришту комад којп се игра хвата и занима гле-

даоца којп угодно седи у својој наслоњачп; кад

су се Стари и Модернп чптали лежећкп, на ио-

стељи, као што је Хорације радио у јулским

нрипекама, плп полеђушке на дивану као Греј,

па се мпслило да је то веће уживање него оно

у рају или на Олимпу; вре.ме кад се човек шетао

по хладу чптајући, као онај угледнн Холандез

који је говорио да на земљи не зна за веће за-

довољство у педесетој годинп него што је ше-

татн се полако по лепом пољу, с књигом у руци,

затварајући је покаткад, и без страсти, безжеље,

сав се предатп размишљању поводом прочита-

нога; време кад је човек, као онај Читалац Ме-

соннеров, сам у својој соби, недељом но подне,

крај отворепа прозора око којега се обавила

1 В. нарочнто есеје његове о Внлмену и Кузену

(Саикепез с1и ВипсИ, I), о Данту (наведеио дело, XI), о

Тену (Моиуеаих ГдикИв, VIII), и Е. Дешанелу н његовој

„природној критици“ (наведено дело, IX; одавде је

. цитат), који су, у осталом, свн за препоруку охшма

што желе да се упуте у општа гштања о критици.
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лоза орловпх ноката, чптао једну једину п драгу

књпгу ? Камо то срећно време? И како је од

тога различно ово кад човек пма да је једнако

на опрезу при читању, кад мора да пази на

сваком кораку, да се пспитује п конгролише

непрестано, да се пита је ли текст добар, да

случајно нема погрешних преиначења у њему,

да ли ппсац у којем ужива нпје то узео однекуд,

да лп је верно преноспо стварност или изми-

шљао, да ли је оригиналан п како, да лп је остао

веран својој природп, својој раси..., и да по-

ставља тпсућу другпх пнтања који.ма сам себи

квари задовољство и рађа сумње, п која вас на-

терују да чешеге и трљате чело, да се пењетс

до своје библпотеке, да се пужате до највпших

полица, да вадпте све своје књиге, да пх отва-

рате, прелнставате, тражите по њпма, да поста-

нете вредан посленик, прост радник једном речју,

у мссто да будете само финп п деликатнн човек

од укуса који се храни само духом и суштпном

стварн, и куша од њнх само толнко колнко му

је потребно да се насладн и да ужпва у њима!

О сппкурејство укуса, које си за навек пропало

бојпм се, нлн бар од сада забрањено сваком

критичару, последња религпјо чак п оних који

сем тебс нису нмалн друге, последља частн и

иосдедља врлнно Хамилтона и Петроннја, како

те ја разумем, како жалим за тобом, чак и кад

се борнм протнв тебе, чак и кад те се одричем!«

II додајте још да се Сенг-Бев који је овако

јадцковао, бавио само новом књижевношћу а

не н средњевековном, а колнко тек ова, са

својнм нроучавањем не књнга него рукопнеа,
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задаје муке п труда! Додајте, напослетку, да

то што је Сент-Бев говорио, важи за проуча-

вање француске књшкевности која је сва уре-

ђена, у којој је све важније пздато, п то у

леппм п укусним колекцијама, и све што треба

израђено, у згодном облику, и стоји вам при

руцп: а шта ћемо тек да кажемо ми који про-

учавамо нашу књпжевност, где су дела којима

се служимо махом рђавп антпкварскп примерцн

п, врло често, стари п прљави рукописи, с којих

ми први имамо да екидамо пратину, и ко-

лику прагаину; где те књиге и рукописе ко-

лико пута пмамо да тражпмо далеко од нагаих

властптпх бпблиотека, потуцајућп се по маиа-

стприма, од нашега дома па до далекога мора,

до Свете Горе и Дубровника: где, нанослетку,

кад нам треба да средимо п разрадпмо наш

с муком покупљенп п једва сиечаљени мате-

риал, чесго немамо за толика ситна питања

која нас муче п толика обавештења која нам

узгред требају, ни пајслементарнпје бпблпо-

графије да нас упути, ни најмање ручне књиге

да нам уштедп труда и времена!...

Како то еве изгледа, и нарочито како из-

гледа кад се на проучавање наше књпжевности

примене свн ови методп о којима смо досад го-

ворили, видећемо, боже здравља, идућих часова.

ч

„С. Т>\ Гласшис44, 1 мај-16 јук, 1904.
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Не мпслпм повлачнтп нивапвт академскт

паралелт између Марпна Држпћа п Молнера.

Што мпелим локтшатп, »много је простпја п

конкретннја етвар. Опазпвшп јаче слпчностп

т предметт. мотпвпма п тексту Држпћевпх ко-

меднја са комедпјама Молперовпм, хоћт (кад

то досада нпкоме нпје пало на памет да.тчинп)

па те слпчностп да укажем. сматрајућп да то
ипје без ннтереса.

Трп су комедпје Држпћеве у којпма лма

сличностп с неким Молперовпм, п то ет: „Октп"
.(сличност са „Тврдппом"). једиа комедпја без

наслова,1 а којој можда не бп бпло рћ>аво датп,

по пмену главпе јтнакпље, наслов ,,Данде“

(слпчност са „Ђорћем Данденом" и „Љтбомор-

пнм Барбуљеом"), п Лркулшг'' (сличност са

.„Женпдбом па сплт"). 0 тпм трпма комедпјама
говорпћемо у следеће трп главе.

1 То 1е пста комедпја у В ј е П ш а М. Г> г х > а ($1ап
рЈ8С1, VII, 1г>7 —188).
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I.

Прелмет Молиерова ,;Тврдице“, као што је

познато! сачпљавају ова два главна мотпва,
Један је како је тврдпца Харпагон закопао у
својој баштп један ковчежиЕ са десет тисућа
талира у злату; како он тај ковчежић једнако

чува п страхује за њ : како му га доцније ппак
украду, и то га украде Лафлеш, слуга његова
сина -Елеанта, птд.: знате ве"ћ Како се развијд

тај мотив, којп је један од првих и главних
у комаду.' Други је како Харпагон, само да не

би морао даватп мираза уз кћер, удаје своју
Елнзу за Анцелма, човека сгара н богата а
којп не тражи мираза; како при томе неће
нпмало да се осврће на то што Елизу воли
млади п ваљанп Валер н што Елиза њега тако

псто воли; како ипак, доцпије, пошто Анселм

сам одустане од лсенидбе, мора да допусти да

се љубћвници узму, итд.: и тај мотив знате,

п све појаве кој.е он изазива у комаду, кроз

који се стално нровлачи,

Оба та мотпва, онај о сакрнвеном благу као

п онај о удајн тврдпчине кћерп, надазе се и
у предмету ДржиТГева ..СТ;уиа“, који је, као
игго је познато, такоће једаи комад о тврдици.,.

Окуи, тврдица Држићева комада, има такођс
неко благо, ,.тезоро“ како га дубровачкп песпик
иазива, које у једном суду, у „мупчјели“ како

се у комаду кажс, држи сакривено; и љему,
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као II Харпагону, украду то благо, п то га

ткрале опет једаи елуга. Мунто. После, Скуи.

као п Харнагон. хоће да уда кћер за богата

старца, даје Андрпану за Златпкума, и ако

Андриану волп младц Кампло. п она њега: то му

као нп Харпагону слпчан покушај, не пспада за

руком, п Златпкум сам одустаје од женидбе.

Као што се впдп, оба ова главна мотпва

франпуског комада налазе се п у пашем на-

равно, у оба комада мотпвп пмају своје вари-

ацпје, алп је суштпна једна иста. II баш зато

што је у оба комада суштпна пста, ми можемо

помпшљатп да се слпчностп пзмеђу њпх не

могу огранпчптп само на ово што смо досада

показалп. Самотпва, слпчностп бп пмале прећи

п на текст, н на појаве. Кад два драмска пе-

сннка један истп тпп цртају; кад јога за тај

цртеж исту фабулу уз.му, прпродео је да, сем

слпчностп тппа II фабуле, будејопп п слпчностп у

самој дпкцпјп, у поједпнпм еппзоднма, појавама

итд. Прпродно је. дакле, да п Држић н Молиер

псте слпчпостп т овпм својпм комадпма пмају.

1 Као што је познато, >Скуп« нпје допршен, тс,

преиа томе. не може.мо поредптп п крај овога комада

са »Тврдпцом«, нптн знатп да лп и Мунуо предајс

украдено благо свом господару као што то чннп Ла-

флеш, ни да ли Камило, после, тпм благом уцењује

Скупа да му да Андрнану, као што то чппи Клеант
Харпагопу радп Марпане, птд.
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Они их и имају одиста, и ми ћемо их одмах

показати; узећемо чин по чпн „Скупа" и бе-

лежити све, ма како еитне мотпве у рвему који

су слпчнп с Молиеровим.

У првом чину, на-пример, ово су ти слични

мотивп. Како Лафлеш (I чин, 3 појава) каже

за Харпагона, карактеришући његово тврди-

чење и злоћу: „држпм, богами. лајећаво ушао

у његаД, тако и Варива, стара слушкиња Ску-

пова, каже за овога (1 чпн, 1 појава): „ђавао

је а ппје лпкомап." Како у истој појави (I, 3)

Харпагон грди Лафлеша, тера га из куће, мисли

да је овај сазнао за сакривени ковчежић, и

поред осталога каже му: „какав си, ти би још

раструбио да ја имам сакривених новаца", и

кад га овај одмах ухвати за реч: „ви имате

сакривених новаца?“, осекне се : „не кажем то,

лупежу један,... ја те само питам да ли би ти

из обешењаклука раструбио да их имам“, тако

чини и Скуп са Варивом (I, 2). И он њу грди:

„магарицо, што ишчекујеш на вратијех ? да ја

изидем, је ли? да разврићеш што је по кући?“

а кад му она одговори, презриво, као човеку

који нема ништа по кући што треба чувати:

„тезоро да т' нађем, велику тугу!“, он се одмах

уплаши: „тезоро? ах, тезоро! откуд ти умијеш

дотле?“ Како даље у истој појави (I, 3), Ла-

флеш, кад му Харпагои пребаци да ;је дошао

да га покраде, каже овоме: „како, 1;авола, могу

5
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да вас покрадем: зар сте вп човек којп се

може нокрастп ?“, тако донекле п Варпва. на

слично пребацпвање Скупово, одговара свом

господарЈ (I, 2): ,.да тп хоћт ткртастп, не бпх

тп нмала шта ткрастп." Како ХарпАгоп. кад

после поменута разговора отера .ЈГафлеша п

оетане сам, размпптља (I, 4): ..одпста, нпје мала

мука држатп код себе великт свОтт новаца: т

целој ктћи не можеш наћп спгтрно место, птд".

тако п Скуп, кад отера Варпвт, сам размпшља

II јада се (I, 2): ,.ја не знам што ћу;... не пмат

злато. зло, пмат га на ови начпн. зло п горе:

откле ово тезоро нађох, менп се мир пзгубп...;

открпт га не смпјем, тајат га је мука па-

кљена, птд.“

Истпх слпчноетп пма п т другом чпну. Како

Клеант, кад се Харпагон пред њпм тужп па

тешка времена п оскудицу, каже овоме (I, б):

„бар вп, оче, немате, разлога да се тужпте, зна

се да вп пмате доета новаца“, п тпме га на-

љутп, тако од прилике (пма овде пзмене лп-

чностп која говори) каже п Златнкум Скупу

(II, 2), кад се овај пред њим правп рћав н тбог:

„такав какав сп, велп он Скупу, менп сп драг

п менн сп богат“, и доцнпје: „веле1 мп ваљаш“,

гато све нпје прпјатно Скупу, којп по томе

суди да му је Златпктм дознао за благо. Како

1 Много.
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се у „Тврдпцпк говори о Анселму п хвале ње-

гове добре особпее, тако се у „Скупу" говори

о Златикуму. Харпагон, препоручујући Елизи

да пође за Анселма, овако описује овог старог

младожењу (I, 6): „то је човек зрео, мудар и

честпт, који нема вшпе од педесет годпна, а

за кога се зна да је врло богат;“ п доцније,

кад се, љут на Елизу која неће овог просиоца,

обраћа Валеру и њему хвалп Анселма, он за

Анселма каже (I, 7) да је „човек и богат и

честпт“, да је то „племић отмен, миран, сређен,

паметан и који врло добро стоји.“ Тако од

прилике и Златикум сам себе оппсује Скуиу,

кад му се нуди за зета и кад га пита (II, 2):

„би ли ју (Андриану) удао за вриједна човјека,

да је сита и одјевена, да не има инвидије' од

друге?“ Сем овога, и она велика и врло ио-

зната појава „запз с1о!“ у Молиера, има свој

одговарајући моменат у Држнћа. Као год што

Харпагон (I, 7) пред Елизом и Валером једнако

понавља ове две речи: „без прћије“, као похвалу

Анселма, који проси Елизу не тражећи новаца,

тако (само не тако рељефно) и Скуп и Зла-

тикум понављају за мало те речи (II, 2): узет

ју (Андриану) ћу без прћије“, каже Златнкум;

„без прћије? пита Скуп, ох, то се може без

прћије'“; „без прћије“ додаје Златикум и тиме

1 Завист.

5'
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завршава овај малп разговор. II онп тако пето

познатп еппзодп пз Молиера кад Харпагон. па

крају поменуте појаве (I, 7), чује нсето да

лаје п побојп се да нпје лопов ушао у башту.

па ирекпне разговор с Валером и Елнзом. ка-

зујућп пм : ..оеташгге ту, сад ћу ја доћп:\ а он

оде у башту да впдп шта је, и после (I. 9) се

вратн уздахнувшп: ..хвала Богу, нпје нншта“:

плп кад доцнпје (II, 4) тако псто прекпне раз-

говор с Фрозпном: „прпчекајте мало. ето мене

одмах;:, обпђе опет башту п своје благо, па

се вратп (II, 6), мпран што је „све добро“ —

п тн еппзодп налазе се у Држпћа. Скуп (II, 2)

разговара са Златпкумом п, таман да углавп

свадбу, кад чује некп звек у кућп : ,,ах, Боже,

узвикне он, Г е 1а!а,' рупнан2 сам!“ а Здатн-

кум: „што тп пнтравења|?“; „чу лп дје њешто

звокну ?“ заппта преплашенп Скун, оставп Зла-

тпкума сама на улпдп, а он улетп у кућу да

впдп шта је, на се пз ње брзо вратп, грдећп

Варнву.

Слпчностн таквпх пма п у трећем чпну. Она

појава (II, 6) кад Фрозпна, хвалећп Марпану

Харпагону, којн бп се овом хтео оженпти,

компчно износн како она, п ако нема мираза,

ппак пма толико леиих особпна да јој ове впше

1 Свршено је.

2 Пропао.

3 Шта тн би, шта тп се десп?
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вреде него ма какав мираз, одговара у неко-
лико оној појавн у Држића (III, 8) кад Злати-
кум сам резонује о миразу и лепим особинама
удавача. Појаве се, додуше, разликују и у тону
(у Молпера. је оно--рсзоноваље шаљпво а у Др-
лшћа озбнљно) али је основна идеја нста: Зла-
тикум, као год и Фрозина, узноси врлину над
богаством, казујући: „то људска корис проси
и дјевојкам убозијем да је прћнја доброта,
која доброта у дјевојци веће ваља нег велика

нрћија.“

У четвртом чину има сличности но оној по-
знатој, у Молиера лепо рађеној појавн: „у
номоћ!“ Као што Харпагон (IV, 7), кад га по-
краду, долети из баште на позорницу, виче:
„у помоћ! у помоћ! лопови! убице!", јури
тамо амо за уображеним лоповима и као раз-
говара с њима, тако и Скуп (IV, 2), кад њега
покраду, дотрчи из цркве, и као манит се дере:
„ајме! асашини1 у цркви! из цркве! ухити,
држи, сакрилеђо!2 ах, на ти начин! моје! моју
ствар!... ајме! руинан сам човјек! ухити, држи!

смију се!“ итд.
Али то све није ништа. Све сличности које

смо набројали, ситпе су, некарактеристичне, не-
занимљиве: сад тек долазп једна велика, права,
тек иосле ова прва четири чина. У петом чину,

1 Убице.

2 Светотатство; оскврњење хра.ма.
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напме, едичност је у. оној вел!хк.ој иојавп,

у оном по Иолнеру нознатом цш рго цно нз-

међу тврднце н љубавника његове кћерн, кад

овај говори о својој љубавницп, а онај мнслн

да овај говорн о украденом ковчежпћу. Ту ћемо

појаву, због њене важностп за тему којом се

бавпмо, навестп внше него досадашње, пзнетн

веће делове њене нз оба комада.

У Молпера, та појава (V, 3) тече овако.

Харпагон, коме су налагалн да је Валер украо

ковчежић, чпм вндп Валера, стане га грдитн:

Харпагон.

Одн овамо, одп да признаш најцрње дсло, најужа-

снији атентат који се пкад на свету догодпо.

В а л е р.

Шта желпте, госиодпне

А кад се Харпагон још внше разгоронадн:

„шта! нздајнце, тп се п не стнднш свога зло-

чнна!“, н преплашн Валера тако да овај по-

мислн да се сазнало за његову тајну верндбу

с Елизом, онда Валер прнзна своју верндбу,

али у таквнм пзразима да Харнагон једцако

мнслн да овај прнзнаје крађу ковчежића :

В а л е р.

Господнне, кад су вам открили све, нећу нн ја да

увијам, нн да поричем оно што јесте. — Ја сам мнслио

да вам то с;1м кажем, алп сам чекао згодну прилику

за то ; а сад, кад смо већ довде дошлн, преклнњем
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вас да се не љутите, п да саслушате што 1^у да вам
кажем.

Харпагон.

А шта кожеш да ми кажеш, лопове један погани!
В а л е р.

Ах, господине, ја нисам заслужио таква имена.
Истина је да сам вам нанео увреду, али, на крај кра-
јева, то се даје опростпти. — Кад ме будете саслу-
шали, вндећете да зло није тако велпко како се вама
чини. — У свему овоме, нема ничега што не бих мо-

гао исправити.

Харпагон.

То н ја хоћу да ти учнннш. Врати ми што си украо.

После, кад Харпагон пита Валера шта га је
павело да „то дело“ учипи, овај п даље одго-

вара двосмислено:

В а л е р.

Навео ме је онај бог који оправдава све што треба

учпннтп, а то је : љубав.
Харпагон.

Љубав ?

В а л е р.

Јест, љубав.

X а р п а г о н.

Лепаљубав, лепа љубав, богами ! љубав према мојнм
златнипима!

В а л е р.

Не, господине, нисам се ја за вашим благом пола-
комио, није ме оно заслепило ; и ја вас уверавам да
не тражим ништа од свега вашега имања, само ако
ми оставите ово што сад имам.
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Харпагон.

А не, тако ми свију врагова, то тн не дам. Ама по-

гледај ти овога безобразнпка како он још .хоће да

задржп што је украо ?

В а л е р.

Зар баш норате рећи да сам »украо« ?

Харпагон.

Како да не кажем да сн украо, кад је то благо
једно ?

В а л е р.

Благо јесте, не порпчем, п то најцрагоценије ван

сумње од свију која пмате, алп га вп нећете пзгубити

ако га у мене оставнте. Ја вам га иштем на коленима,

то благо тако пуно дражп ; п ако вам је стало до

добра, најбоље је да ми га поклонпте.

Харпагон.

То нпкако Шта говориш којешта ?

В а л е р.

Ми смо једно другом далп веру, и учинилп за-

клетву да се нпкад не растајемо.

Харпагон.

Заклетва је дивна, а вера још боља !

В а л е р.

Јест, ми смо се заверили да останемо заједно на

свагда.

Харпагон.

Кад би\ ја био луд да то доиустнм !

В а л е р.

Само нас смрт може раставптп. —

Харпагон.

Знам ја како ћу уреднти ствар. Ја ћу тебе на суд,

безобразннче...
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Валер.

Можете чинптн што хоћете...

II тако даље. Ствар се наставља у све пнте-

ресантнпјем разговору, једнако пупом двосмп-

слпца, које све компчнији ефекат чпне, док,

напослетку, Валер не помене п кћер Харпаго-

пову, како му је „она дала веру и примила п-е-

гову.“ Харпагон, којп тек сад не разуме нпшта,

помислп да овај нпје „полудео од страха од

суда“, па запита:

Харпагон.

...Шта мешаш ти моју кћер у овај посао ?

В а л е р.

Кажем вам да сам имао-невпдовне муке да склоним

њену чедност на оно што је моја љубав тражнла.

Харпагон.

Чпју чедност?

Валер»

Чедност ваше кћерн, и она се тек јуче одлучила

да обећа да ће иоћи за мене, и да то иотпише.

Харпагон.

Шта ! моја кћи потпнсала да ће поћп за тебе ?

В а л е р,

Јест, господине, као што сам ја потпнсао да ћу

п-у узети.

Харпагон.

Сх. Боже, друга несрећа I — Зло врх зла ! очајање

врх очајања I..

Иста та појава, наравно с вариацијама које

се дају разумети, налази се и у Држића, и
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Скуп пиа са Камнлом у главном пстп такав

разговор као Харпагон с Валером. Кампло (V, 1)

почпње разговор, п сам се одмах јавља као

крпвац, наравно као крпвац којп му је уграбпо

кћер а не онај којп му је украо благо, како

Скуп разуме.

К а м н л о.

Добар дан, господару.

С к у п.

Ах ! тко је? једа што знаш, Камило ?

К а м н л о.

Знам, ма сам ја твој првп. Што Бог хоће, онако

нма бнт ; и крпв тн сам, и могу се псправнт.

С к у п.

Да то сп ти бпо првп ? Кампло, туђа ствар ! У туђе

тко тиче, тн знаш што га чека. Не пмаше то менп

учинит.

К а м п л о.

Тко се не бп прпварпо у онаку ствар ?

С к у п.

Ах, тако сместн п мене и моју кућу !

К а м и л о.

Младост је у онаке стварп не лакома, ма лупеж,

ма харампја. За онаке бп се стварн човјек дао нсјећ.

С к у п.

Зло чнњење нема нигда скузу.1 У онаке ствари не

пма се рпјет-: »млад сам.« Оно је сакрнлеђо, оно је

отар божјп, дрква, ах I

1 Извнњење-

г Рећн.
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К а м п л о.

Схвар драга заслнјепи човјека, а младу човјеку не

море дража ствар бнт од онаке. — Што Бог н срећа

човјеку дарује, не би ваљало да му људи узимљу. —

Ствар је ова узета, и не може се учинит да аије узета.

С к у п.

И ја видим да је узета, али је зло узета.

К а м и л о.

Добро ће бит узета, ако ти устједбудеш.

С к у п.

Што 6и ктио, Камило? Да речем на дјетинску: »узми,

буди ти« ?' Пара ти- ово ствар мала ? Знаш ер1 2 3 4 се за

ово људи кољу ?

К а м и л о.

Знам, ер се је за оваку ствар у старо брнјеме и

Троја узела. Париж не уграби ли Елену ?

С к у п.

Коју Елену ? који Париж ? Тезор ми врати ! —

К а м и л о.

Што сам ја узео, не могу ти вратнт;'’ и што сам

узео, нијесам сплом узео. Андриана, твоја кћи, бнла је

контента5 б од тога.

С к у п,

Андриана ! моја кћи ! с тобом је бнла да тн моје

узмеш? —

1 Нека ти буде.

2 Чини ти се.

8 Да.

4 Ваља знати да је Камило с Андрианом отишао
даље него Валер с Елизом : док су се ови само ве-
рили, оно двоје су се и венчали.

б Задовољна.
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К а м п л о.

...Ја сам њој дао вјеру, а она мени.

С к у п.

Вјеру сте дали један другому за асасинат' моју

час..Л — Моје мп тезоро вратп.

К а м и л о.

Оваке се стварп не могу вратпт.

С к у п.

Нећ вратпт тезоро моје, лупежу ? — Ја ћу на правду!-

К а м и л о.

И ја ћу на правду !

II на том се растану, да се после оиет врате

и наставе разговор. Скуп доведе сад н Злати-

ку.ма на разговор. н пред њнм насгави беднтн

Камнла за крађу. Овај се правда (V, 3):

К а м II л о.

Господару, у ерору:! сп. Кћп тп тезоро ни ја нн-

јесмо ни једно узели...

С к у п.

Порицаш се, сада у бах ударапр...

К а м п л о.

Ја велпм ер је твоја кћп... мени вјеру дала, и ја

ју сам секрето1 * 3 4 5 вјенчао ; моја је жена.

С к у п.

Ајме, други асашинамент, друга рунна моја ! Једна

1 Убптн, упропаститн.

- На суд.

3 У заблуди.

4 Порпчеш, иовлачиш се.

5 Тајно.
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без друге не море доћ ! Зло врх зла !... Тп мп вратп

моје тезоро...

К а м п л о.

Које тезоро !-... У мене нп једнога твога тезора

нпје. а твоја кћп моја је жена или хоћ или нећ, и

прћпју тп не просгш.

Ето то су слпчностп у којпма су се наш II ^

француски песнпк састали прп драматисању

петпх мотпва.

Откуда те слпчности, п ове у главним мо-

тпвима предмета, и оне у самој обрадп мотива,

п оне крупне, п ове детаљне ?

Ствар је проста. И један п другп, као што -

је познато п одавна познато, узимали су из {

нстог нзвора, пз Плаута којп је много пре (

обојпце написао својуДшшздију о тврдици „Ау-

луларију“.

Одиста, у овој Плаутовој комедији налазе I

се оба главеа мотива која смо у Молиеру п |

Држпћу позналп. Плаутов Еуклион, као^-тод

Молперов Харггагон п Држићев Скуп, има та-

кође неко прнкривено благо које му такође

украду; и пма кћер Федру коју даје за стара

Мегадора којп је тражи без мираза, а не за

млада Лпконпда којп је воли. У Плаутовој ко-

медији налазе се п сва места која смо из Мо-

лпера н Држпћа павели, та су места каткад

впше, каткад мање слпчна; сличнија су, у

осталом, са онпма у Држића него оннма у
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Молнера, јер је Држнћ уопште много впше

оетао прп склопу п начипу Ллаутове комедије,

п верније ее држао свога тзора, нехш Молпер,

којп је главну оенову латпнскога ппсца у мно-

гоме самостално рашпрпо. развпо, усавршпо п

обогатио многпм новпм и лепнм моментпма.

Стафпла, стара слушкиња Еуклпонова, каже за

рвега (Т, 2): ..не знам какав је враг (бес) ушао

у рвега", рпто одговара слпнном помињању Т>а-

вола од стране Лафлеша п Варпве кад говоре

о својпм господарпма. Еуклпон је псује п бпје

(Т. 1) на пстп начпн п нз пстог узрока како

Харпагон п Скуп псују плп бпју своје слуге

п слушкиње. Оно што Лафлеш II Варива говоре

евојпм господарпма како пх ппко не може плп

пема рашта покрастп, пропстпче донекле пз

Стафплинпх речи (I, 2) како Еуклнон по целу

ноћ не спава, него чува своје благо п „као

какав шантави обућар седп код куће од јутра

до мрака." Што Харпагон н Скуп кукају како

пм је мучно благо које морају крптп, п Еуклпон

(I, 1) тако псто говорп о злату „које етвара

толнке муке п беде“ кад га човек крпје. Што

Клеант п Златикум наљуте илп попдаше своје

тврдиде, говорећп пм о њпховоме богаству, то

псто чпнп II Мегадор с Еуклпоном кад му каже

(II, 2); „тп пмаш довољно да можеш лепо жп-

ветп.‘- Похвале о Анселму п Златпкуму као

младожењама које се у Молиерову п Држпћеву
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комаду чују, пропетпчу пз Плаутовпх похвала

о Мегадору, које овај скоро сам 0 себи истиче,

питајућп Еуклпона (IГ, 2) шта мислп о његову

поштењу, владању, годинама. II она појава

„без прћије“, тако лепа у Молиера, налази се

такође у Плаута (II, 2), п тако исто неразвп-

јена као п у Држпћа. Као што, даље, Харпа-

гон п Скуп прекидају разговоре с Валером,

Фрозпном п Златикумом, п отрче да обнђу

своје сакривено благо, тако п Еуклпон (II, 2)

прекпда, и нз пстог разлога, разговор с Мега-

дором: „еад ћу ја, каже, пмам нешто да видим

у кућн.“ Као што, носле Златикум, у свом мо-

нологу, ценп више доброту него мираз дево-

јачкп (то је смисао п оне Фрозпнине комичне

тираде), тако и Мегадор, опет у монологу (III, 5),

чини и казује исто што и његов дубровачки

парњак. Појава „у помоћ“ такође се налази у

Плаута, п то онако развијена каква је у Моли-

ера а не онако малена као у Држића; и Еуклион

се, кад му украду новац, раздере на позорници

(IV, 7); „пропадох ! умрех ! погибох!...“ Напо-

слетку, и онај цш рго цио између Хариагона и

Валера, или Скупа и Камила, који смо ми на

дуго нзложили, налази се такође у Плаута,

између Еуклнона и Ликонида (IV, 8), и тако

исто дуг као и они горњп.

Шта смо ми целим овим ноређењем Држића

с Молиером, и обојице с Плаутом, добили?
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То што смо впдсли да п у нашег Држпћа

п.ма каткад пстпх појава п момената којнх п

у Молпера. Ствар је свакако пнтересантна да

Марин Држпћ којп је жпвео чптав век пре Мо-

лпера, пма у евојпм комедпјама псте ствари

које п велпкп францтскп ппсац. Ствар је п

лспа, п то чппп част нашој књпжевностп, кад

се у љој нађе оно псто што се толпко поштује

у делима францускпх класпка. п кад је још то

у љу догало незавпсно од овпх последњпх.

II.

У ,/Борђу Дандену", који је једна крепка

комедпја Молперова, као п у „Љубоморном Бар-

буљеу“, којп је слаба лакрдијица пз првпх го-

дина његова рада, пма једна снтуација која

чпнп управо цео комад, п један п другп, н која

се састојп у рвомс.

Ђорђе Данден којп (а тако п Барбуље) пма

младу п лепу жену Анжедику (и у другом ко-

маду она се тако псто зове) која волп неког

младог племпћа Клптандра (Валера, у другом

комаду), опазп једне ноћп да је она отишла

на састанак са својпм љубавником (на „скп-

тањеД у другом комаду). Како јој је он одавна

пребацпвао њену неверност којује она једнако

одрпцала, он, да бп јој то овом прилпком пот-

пуно доказао, с-пђе пз своје собе, затворп

врата пзпутра да она не може ућп, п стане на
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прозор своје собе да чека кад се она врати.

Анжелика се вратп, хоће да уђе, види врата

затворена, виче слугу Колена да јој отвори, и

сад настаје ова појава (таква је, само много

простија п невештпја, и у „Љубоморном Бар-

буљеу“), велпка п врло лепа, ко)у ћемо мп, са

цптатима п препрпчавањем, што можемо краће

пзложптп (III чин, 8 појава):

Анжелика.

Колене, Колене, Колене!

Ђ о р ђ е.

Колене, Колене! Тако! сад сам вас ухватио, го-

спођо моја супруго... Менп је врло драго што вас

видпм на пољу у ово доба-

А н ж е л и к а. '

Ех, па шта је с тпм што сам мало пзпшла на свеж

ноћни ваздух ?

Т> о р ђ е.

Јест, јест, сад је таман време да се излази на свеж

ваздух...

Ђорђе сад, којп је, да бп пзоблпчеље Анасе-

лпкино бпло што потпуније, послао и по ро-

дитеље њене да и ови виде њено неверство,

јер ни њпх вије могао досад да уверп (у „Љу-

боморном Барбуљеу", он не шаље по ове),

ужива сад:

Т> о р ђ е.

...Али што највпше волпм то је што ћу се сад бар

осветити, и што ће ваш отад и ваша матн једанпут

6
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увпдетп да су моје тужбе сасвпм оправдане. а да је

ваше понашање сасвпм рћаво. Ја сам пх звао, п онп

ће сад доћп.

Анжелпка (на само).

Ох, Бож_е!

И сад, Анжелика, која види да ту не помажу

нп грдње, ни набадпвања крпвпде на мужа, ни

обична пребацпвања да је он ппјанац, нп у-

опште пкаква лаж, у својој велпкој муцп призна

свој грех, п молп. кумп, преклпње 'Корђа да

јој опростп, п пусти је унутра. а 'Борђе неће

(све је псто овако п у „Љубоморном Барбуљеу“);

Анжелнка.

5гчпнпте мп ту мплост.

Ђ о р ђ е.

Не. Ја сам неумољпв.

Анжелпка.

ГТокажите се племенптп.

Ђ о р ћ е.

Нећу.

А н ж е л п к а.

Милост !

Не дам.

Ђ о р ђ е.

А н ж е л п к а.

Преклнњем вас свим срцем.

А кад Ђорђе одпста остане неумољпв како с-е

сам назпва, она (тако н у „Љубоморном Бар-

буљеу“) почпњс да прстп:
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Анжелика.

Е лепо, ако ме доведете до очајања, ја вам уна-

пред кажем да је једна жена коју дотле доведу кадра

да учпни све, н да ћу ја урадпти нешто због чега

ћете се вн после кајати.

Ђ о р ђ е.

А шта ћете то урадити, молим вас ?

Анжелика.

Ја сам се у свом срцу одлучила на крајње мере;

погледајте овај нож: њпме ћу се на месту убпти.

Ђ о р ђ е.

О, о, у добар час!

Анжелика.

Неће вам то бпти у тако добар час како ви ми-

слите. Сви знају за нашу свађу и за вечита кињења

која ми наносите. Кад ме нађу мртву, неће бити нп-

кога који неће помислити да сте ме ви убили, а моји

родитељи ннсу људп што ће опу смрт оставити не-

кажњену, и онп ће вам пзрадити највећу казну коју

може донети судска истрага и њихов дубоки бол. Ето

тако ћу се ја пама осветити...

Ђ о р ђ е.

Слуга понизан! Нико се впше не убија сам ; та

је мода одавна прошла.

Анжелика.

...Ја вам се заклињем да ћу вам сад с места пока-

затн шта може учинити онај кога доведу до очајања.

Ђ о р ђ е.

Којешта ! којешта ! много Кете ме поплашити !

А н ж е л и к а.

Добро I Кад је тако, пазите сад да ли нећу задо-

вољнтн и себе и вас, п да ли се ја шалим. (Претвара

се да се убнја). Ах I свршеио је I Нека би Бог дао

6*
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да моја смрт родп освету какву желпм, п да онога

којп је томе узрок, постпгне праведна казна за су-

ровост коју је према менп показао !

После овога, снтуација се, наравно, мења, на

пггету Ђорђеву (тако, у другом комаду, на

штету Барбул.еа), Напвнп Ђорђе којп се збиља

побојао да му се жена нпје убпла, јер је. како

он то лепо каже, „она тако пакосна да се може

убитп само зато да бп њега обесплп", спђе са

свећом пз куће, да впдп шта је бпло с њом;

наравно, оставн за собом врата отворена. Ап-

желнка, која је са својом слушкпњом Клодпном

(н ова је на позорнпцп за ц .то време ирошле

п пдуће појаве) стада одмах уз врата, уће у

кућу чнм је Ђорђе пзпшао, и закључа врата

за собом. Тренутак доцнпје, Ђорђе се вратп,

вндп врата закључана, II сад настаје нова,

оној сасвпм супротна појава (III. 11):

Ђ о р 1) е.

А гле ! врата су затворена. Еј, ој-хој. отворпте брзо!

Анжелика (на прозору).

ТПта ! Тн сн ! одакле долазиш, лоло једна ! Зар се

сад долазп кућп. у зору, је лп ? Да лп тако раде че-

стптп мужевп ?

Клодпна (такође на прозору).

Је ли то лепо бекрпјатн по целу ноћ, а целу ноћ

оставнтн код куће спроту младу жепу ?

Ђ о р ћ е.

Шта ! зар пп још...!
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А н ж е л и к а.

Хајд, хајд, лупежу, ја сам сита тог твог живота,

и хоћу да кажем све, п то одмах, оцу и матери.

Ђ о р ђ е.

Боже ! ви још смете...!

Ови.м, у главном, свршава иоменута ситу-

адија. Парнпца између мужа и жене додуше

се и даље наставља, али то је сад иред ро-

дитељима (тако је и у „Љубоморном Барбу-

л>су“). Госнодин и госпођа Сотанвил, отац и

мати Анжедпкнни, дођу; Анжелика наегавља

заночету игру против мужа, каже за њ да је

пијанац и да су му „вино и љубомора иому-

тпли намет“; Клодпна се још енергпчније 113-

ражава: „он ^'е, каже, толико пио да му се

не може прићи“ (и у „Љубоморном Барбуљеу"

нападне жена мужа тако исто за пијанство,

и још горе, називајући га: „бекријом“, „испи-

чутуром“ итд); госнодин и госнођа Сотанвил,

услед тога, чак забрањују Ђорђу да им приђе

кад тако „базди на вино“ и кад је „кужиа

даха“, и, на крај крајева, натерају Ђорђа да

моли жену за опроштење (Барбуљеа такође

терају на то, али он неће).

То је та ситуација у „Ђорђу Дандену“ н

„Љубоморном Барбуљеу“, која је, у оба комада,

најглавнија од свију, и којој све остале појаве

у овим комадпма, иарочпто у првом, непре-

кидно теже.
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Та иста ситуадија налазп се и у Држиће-

вој комедији ..Манде“, п ако она, у овој коме-

днји са доста сложеном пнтрпгом, нема овако

претежну важиост као у комадпма Молперовим.

Као год Данден и Барбуље, тако п Трппче

Држпћев, Трппче де Утолче како га у комаду

зову, један од оних карикатурних типова какве

је Држпћ увек правпо од Которана, којпма се

у осталом у својпм комедијама стално подсме-

вао, пма такоће лепу п младу жену, Манду,

ко]'а му је тако псто неверна као п оне две

Анжелике, п која га је, шта вшпе (жене у Др-

жића нису тако складне као у Модиера), „учи-

нпла од човјека јељенком с рогампУ Једанпут,

ваљада о карневалу, кад је једна дубровачка

дилетантска позорншна дружпна, састављена

махом од властеоских спнова, дошла у Котор

(радња се у Котору п дешава), Манде, која се

тужп да код свога пнјаног н болесног мужа не

нроводп лепо своје дане (плп, како бп, према

њеном прецпзнпјем говору. ваљало мождарећн:

своје ноћи) пзашла је, као п обично, ноћу пз

куће, забавпла се са једним дубровачкпм вла-

стелпном, п, прц повратку, нагала врата од

куће затворена. Настаје сад појава пста коју

смо нознали у Молпера. Манде, на улпци,

пред затворенпм вратима, зове слушкпњу Кату

а Трпнче се појављује на прозору (III, 2):
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М а н д е.

Ката, Ката !

Т р и п ч е.

Тко Кату зове ?...

М а н д е.

Трипче, чему си затворил кућу ? Ди је Ката ?

Т р и п ч е.

Ах, Манда, ти си ли ? На солацу’ си била. Драго

ми је ер умијеш добра бремена узет изван свијех

осталијех добријех жена.

М а н д е.

Трппче ! Што су те ријечи? Али мниш ца сам на

ком злу била ?

Т р и п ч е.

...Ти си веће госпођа од куће и сама од себе. Ходи

на солац, куд ти од воље доходи...

М а н д е.

Брижна, што су те рпјечи ? али сп јоште пјан?

Мним да си пјан њешто снио.

Т р и п ч е.

Ја сам пјан, ја сам махнит. Пођ иштн другу кућу.

М а н д е.

Камо ћу ит, срамото моја ? Вазда ме си ти срамотнл.

Т р и п ч е-

Знаћеш, кучко једна, рибаодо,1 2 зла жено, којијем

путом греш, и ке3 нгре нграш, нека ти дођу браћа

но ке сам послао.

М а н д е.

Трипче, што је то ? што су те ствари ? заклинам

1 Забава.

- Неваљала жена.

3 Које.
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те живпм Богом, отворп мп кућу, не срамотп ме, ер

се сад заклах, тер ће рпт1 да ме с’ тп заклал, тер ти

ће главу усић.

Т р п п ч е.

Закољп се, удави се, објесн се. Нећ тп веће у

моју кућу...

М а н д е.

Јаохн менп! Да ти Бог простп! Ја веће пдох тер

се заклах. Моја душа да тп добром плати ову срамоту

на оному свпјету.

У Држпћа је ствар невештпј^изведена. Једна

од тпх невештина јс н то што се ова појава

овде прекида да устунп места другима које

с њом немају ннкакве везе, па се тек доцннје,

после неколпко другпх појава, п чак у дал.ем

чпну наставља. Манде, која се не убпја на позор-

нпцп, ношла је некуда да се закоље, а Трппче

је цуети да оде, поручпв јој еамо : ,,кољи се,

зла жено, а одавна се сн заклала тпјем иутом-

ходећп", п остане мпрно код куће. Чак доцнпје,

п пе због тога да впдп шта му је од жене,

иего због некпх својпх приватних послова, он

изпђе пз куће, а Манде, још доцннје, уће унутра,

нагаавшн врата случајно отворена. Враћа се

Тринче, нроба да отворп, п куца, а Манде (IV, 3):

М а н д е.

Тко куца долу ? Тко је оно на вратнјех?

1 Рећи.



Марин Држић. 89

Т р и п ч е.

Тко је уљезао у кућу ? Тко је гори у мојој куки?

Манде.

Како »тко је гори у кући« ! Трииче, помампл се си.

Што су те ријечи?

Т р ц п ч е.

...На двор1 2 ми... зла жено, ер те с кућом сажсгох.

М а н д е.

...Трипче, ја видим још тн дура- синоћне вино које

си у зал час за тебе поппл...

Т р и п ч е.

Ах, бестнје мене, лудјака мене >...

М а н д е.

...Послала сам ио својту, ја веће нс могу овега

живота трпит.

Т р и п ч е.

...Поћићу овако да свему свијету кажем... твоје

добро чињење...

На том сс п растану. Својта Мандина по коју

су послалн и која одговара родитељима у Мо-

лиеру, не долази сад него тек доцније, и ради

другог неког посла о чем ћемо доцније гово-

рити; II ситуација о којој смо досад говорили,

свршава на овај начин.

Као што сс види, ситуација у „Мандн- иста

је која н у „Ђорђу Дандену" н „.Ђубоморном

Барбуљеу:{.

1 На поље.

2 Траје.
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Откуд то ? Јамачно, само отуд што су, као

ц код „Скупа- п „Тврдицек, Држнћ н Молиер

п овде нз једног заједннчког пзвора узпмалн

. грађу за своја дела. Молнеровпм поменутпм

с комедпја.ма нашла је француска крптпка пзвор у

Тшђ-ппу, ујртнпј новелп ..Декамерона"' (VII дан,

4 новела);1 Држпћевој комеднјп такође ту мора

Мјптп пзвор. Ево га укратко.

.,Бпо је, нрнча Бокачо, некада у Арену један

богат човек ко]и се звао Тофано“, п „нмао је

за жсну једну врло лепугоснођу чпје пме беше

мона Гпта". Она му је, прича се даље, бпла

неверна, тако псто као п оне две Анжелпке п

Манде, п тако псто пшла ноћу своме љубавнпку

док је он ппјан (јер се п Тофано оппја) код

куће спавао. Једне ноћи кад је она, као п

обпчно, пзпшла пз куће. „Тофано се дпгне,

спђе до врата, закључа нх пзнутра, п стане

на прозор“ да је чека кад се вратп. Она се

вратп, впдп врата затворена, „нађе се у ве-

лпкој муцп, п покуша да пх сплом отворп."

„Жено, каже јој на то Тофано, залуду се мучпш,

јер пе можеш ућп унутра; пдп се вратп камо

сп п бпла, п зпај да нећеш у кућу ућп све

док тн ја, ради овога, у нрпсуству твоје својге

п еуседа, не одам ону почаст која тп прпнада“.

Онда она стане молитп „да јој за љубав божју

1 В. увод >Ђор1)у Дандену« у велнко.ч пздању »Мо-

лпероких Дела« (Вез (јјапИз еспуашз (1е 1а !’гаисе, VI, 481).
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буде добар отворити, јер она не додази одакле

он 1шсли“ иего је, каже, ишла у неке евоје

суседе. Али „молбе не помагаху ни мало“, и

мона Гита „удари у претњу“, и рече: „ако ми

пе отвориш, ја ћу те учинити најнесрећнпјнм

човеком на свету.“ На то јој Тофано одговори:

„а што ми то можеш учинити?" А жена, „којој

је љубав својим саветима већ изоштрила ум“,

одговори : „пре но што бих нретрпела срамоту

коју хоћеш ненраво да мп нанесеш, ја ћу се

бацитн у овај бунар, што је ту близун, кад

ме сутрадан иађу мртву, неће бити никога

којц ће мпслити'да ме је ко други а не ти, у

иијанству, унутра бацио; и онда ћеш ти или

бежати одавде..., или ће ти главу одсећи као

моме убицп, јер то и јеси.“ Па онда настави:

„ево ја више не могу да издржим твоја ки-

њења; Бог нека ти онрости!“ И онда оде ка

бунару, узе „један велики камен који поред

бунара стајаше“, и баци га унутра викнувши

„опрости ми, Боже!“ Тофано, чувши како камен

пљесну по води, излети из куће да помогне

жени, а она, „сакрнвена одмах ири уласку у

кућу“, уђе унутра, „закључа се, стане на нро-

зор“ и, променивши тон, раздере се одозго:

„тако ми крста божјег, нећеш ућн ноћас, пи-

јанчино древна; ја не могу триети више такав

твој живот, него морам целом свету иоказати

који си ти, и у које доба ноћи долазиш кући,“
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Тофано тако нсто стане њу ружитп; у то дођу

суседи ; сцена се наставн пред њпма, свн буду

на странн мона Гнте; најзад, дође п својта

њена, пстуче Тофана, одведе мона Гнту својој

кући, п Тофано. после дугих мука п обећања

да неће внше бптп њубоморан, једва успе да

се помпрп еа женом, п да је кућп вратп.

Јасно је посде овога да је Држпћевој ко-

медпји као год п Молнеровој однста нзвор у

овој Бокачовој новелп. Само, морамо одмах

додати, можда Држпћ тај мотив нпје узео не-

носредно нз Бокача него, рецнмо, нз које та-

лијанске комедпје гога времена у којој би тај

мотпв већ бно обрађен. Има одисга једна таква

комедпја ; то је „КосИапа-, коју је, најдоцнпје

1540, дакде неколико годнна пре нрвнх радова

Држићевпх, наппсао Андрија Калм_о, песнпк н

глумац млетачкп, л у тој комедпјп се пзноси

..једап заљубљеви старац којега његова жена

нревари псто онако како је преварен Бокачов

Тофано п Молперов Ћорђе Данден.'“ Држић је,

дакле, врло вероватно радио своју драму по

овој талпјанској.

На страну то, мп смо, као што се види,

терајућп курјака пстерали лисипу, ако се тако

натрашке п у добром е.мисду може навестп ио-

зната нословпца. Погали смо да за Држића

1 IV. С г е ј 2 е п а с ћ, вевеМеМе Дев пеиегеп Вгагааз, II,

1, 1901, сгр. 349.
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тражпмо само сличности с Молиером; нисмо

се нп надали да ће.мо но истом трагу паћи п

изворе. Тиме смо напшли на нов пут за изу-

чаваље његовпх извора. Досада су извори Др-

жпћевих дела траженп само поређењем са де-

лпма латинским и талпјанскнм, и то онима која

су пре његових постала: ево сад где до истог

цпл.а долазнмо ноређењем е делнма других књп-

жевности II која су тек после Држпћа писана.

Сем ове, пма у „Ђорђу Дандепу" (али не

впше у ..Л>убоморпом Барбуљеу1-', или бар не

сасвим тако) још једна сличност с Држићевом

„Мандом<;, која се у овоме састоји.

'Борђе Данден, којн једнако, кроз цео комад,

вреба прилпку да ухвати своју жену у невер-

ству, нашао је, поред оне 0 којој смо досад

говорили, још једну такву прилику. Он зна да

у његовој кућп његова жена има љубавни са-

станак са својим љубавником, и хоће да ]е

ухваТи на делу. У то му у згодан час долазе

Анжеликпни родитељи, и ои хоће пред њима

жеиино неверство да покаже. Он их, дакле,

ослови (II, 9):

Тј о р ђ е.

Ви ми нисте хтели мало пре веровати, и ваша кКи

однела је победу нада мном,1 али ја сад имам у ру-

1 Мисли се не на догађај о затварању врата којп

смо мало пре испричали, него на другп један раннји
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кама оно што ће вам показзти шга она са лшом радп.

п, хвала Богу, моја је част тако очевпдно осрамоћена

да се у то впше не може сумњатп.

Г. Сотанвпл.

Шта! зете. зар вп још на то мислите?

Ђ о р ђ е.

Мпслпм, још; п никад досад нпсам пмао толико

повода да на то мислим.

Госпођа Сотанвил.

Зар хоћете још да нам тпме пуниге главу?

Ђ о р ђ е.

Хоћу, госпођо, моја је тлава још пуннја зоог тога.

Г. Сотанвпл.

Зар вам нпје доста што сте досада бплп несноснп?

Ђ о р ђ е.

Не, него мп је доста што сам досада бпо мамлаз.

Госпођа Сотанвпл.

Зар сс нећете једанпут отрестп тпх вашпх лудостп?

Ђ о р ђ е.

Нећу, госпоћо, него хоћу да се једанпут отресем

једне жене која ме срамоти.

II кад пм, даље, Ђорђе каже у чем је ствар,

011II за мало промене тон ;

Г о с п о ђ а С о т а н в п л.

Ако је тако, ми ћемо бптп уз вас а протпв ње.

Г. Сотанвил.

Јест, част наше породпце преча нам је од свега

(I чин), када је Ђорће ухватио прве везе пзмећу своје

жене п Клптандра, п кад се сгвар опет окренула на

његову штету. И ту (4 појава) пмч сличан разговор

између Ђорћа и Анжелпкннчх родител,а.
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на свету, н, ако вп говорите истин}', ми ћемо се од-

рећи наше кћерн н предатп је вашем гневу.1

Ђ о р ћ е.

Хајдете само за мном.

Госпођа Сотанвил.

Пазите да се не преварите.

Г. Сотанвил.

Немојте да буде као мазо пре.

Ђ о р ђ е.

Молим вас, сад ћете видети.

II сад, баш у тренутку кад је Ђорђе бно нај-

спгурнији да му 66 жена неће 113 клопке 113-

вућн, жена се пзвуче пз ње. Како п на којн

начпн, не тпче нас се; главно је да она пред

родптељима докаже своју невиност, и да они

поверују њој и кажу пред Ђорђем како је она

невина, а Ђорђе остане да и даље кука како

никад не може убедити свет, и ако сушту

нстггау говорп (II, 11 и 13):

1 У I чпну, 4 појави где смо мало час рекли да је

сличан разговор између Ђорђа и Г. и госпође Сотан-

вил, родитељи Анжеликинп још горе него овде прете

да Ке јој се осветити само ако буде истина што Ђорђе

говори:

Госпођа Сотанвнл.

Тако ми Бога, ја ћу је удавити својнм властитим

рукама ако је и за длаку одступила од поштења своје

матере.

Г. Сотанвил.

А ја ћу јој пројурити овај мач кроз срце, и љој

и њеном љубавнику, ако је само скривила пред својом

чатћу.
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Г. Сотанвпл.

Зете мој, како ли сте ви тек срећнн!... Ви сте мало

пре пмалп оправдана повода да се узнемпрујете, алп

су се сад све воше слутње разбпле како се само могло

пожелетп.

Госпоћа Сотанвил.

Одиста. зете наш, п ви сте сад јамачно најсрећ-

нијп човек. —

Ђ о р ђ е (сам).

Ја не говорим ништа више... Само се дивпм својој

несрећи п онот препреденој умешностп оне жпвотпње

моје жене која све удесп да она пма право увек а

ја нпкад. Је ли могућно да ћу ја увек с н>ом наседатп,

да ће се све стварп протпв мене окретатп...?

II тако даље. Ђорђе још тако кука, као што

ће п доцније, при дртгпм, за њега так'о пето

несрећппм нрпдпкама, тако исто кукатп, док,

нанослетку, сасвпм на крају комада, на крају

свпх својпх несрећа п ионпжеља, не замолп

жену, свечано п на коленпма: „госпођо, ја вас

молим да мн опростпте...", п не пзусти, оставшп

сам, ону своју последњу, горку реч: гкад човек,

као ја, узме злу жену, најбоље што може учи-

IIIIтII, то јс да сс стрмоглавце бацп у воду“.

У Држића, Трппче тако псто наће прплпку,

сем оне коју смо ранпје пспрпчали, да ухватп

жену у неверству. Слпчно Т>орђу, п Трппче

дозна да љубавппк његове жене п.ма у његовој

кућп састанак с његовом женом, н одмах отрчп

жснпној својтп (четворо мушкпх, можда браће)
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да их позове за сведоке. Онп дођу, и сад ее

ме1> њима води овакав разговор (V, 1):

С в о ј т а.

Трипче. не можемо вјероватп да бн Манде то у-

чпнила.

Т р и п ч е.

Ако не вјерујете рпјечии, вјероваћете очима ко-

јије
м ће

те гл
едат

 ње 
порт

амен
те.1

 *

II сад својта наставља како не верује, удара-

ј}тћи парочпто гласом на Трипчетово пијанство:

С в о ј т а.

...Твоје пиће веле је, па тп је до зле учинило- Добро

знамо, кад вино улпјеш у твоју гулу-, у твој трбух,

уљезе ђенерацион3 врагова у тебе: дјед и прадјед,

отац и спн, и вражја мати.

Т р и п ч е.

Адонка,4 моји стари и почтованн, и моја братицо,

ако је Трипчета кадгоди винце прицобило тер је у

винцу штогоди лукаво говорао, то т’ веће Трипчету,

ни тријезну, нпје пстнна вјерована: све што Трипче

веће говори, све јепјано, свеје гривтаво.5

С в о ј т а.

Трипче, кога често пјана воде, и кад ]е тријезан,

мне да пјан говорп. Пјанац је како и жена, ка, кад

једну вотус час изгуби, веће ју нигда не стече...

1 Понашање.

- Грло.

3 Нараштај, поворка.

4 Дакле.

5 Краставо; рђаво.

0 Једанпут.

7
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Т р п п ч е.

У славу дјеве мајке, сад се ће впдјет јесам лп пјан.

Сад својта претп шта ће чппптп с Мапдом акр

то буде пстпна:

С в о ј т а.

Ово т' обећавамо : ако је нађемо у чем је сп оба-

дио,1 * тако јо(н)- ћемо лпјепо главу усјећ да веће нпје

жпва, п да не гледамо прпд очпма срамоту од наше

куће ; губаг.у ћемо козу пзврћ пз стада да се осгало

стадо не разгуба.

II сад п овде долазп превара, друкчија у оста-

лом од оне у ,/Борђу Данденуи; Манде пснадне

невпна, као п Анжелика, п још впше, (и ако

је у стварп толпко псто крпва, п још впше),

II сптуаппја се променн на штету Трппчетову,

као п у Молнера на штету 'Борђеву, п својта

каже Хорђу:

С к о ј т а

Трппче, ово лп је Манде ?

као што, мало доцнпје, окренувпш се другнма,

п прп поласку, дода :

С в о ј т а.

...Тко пјану п махниту вјерује, пјано п махннто чпнп

II говорп. Нпје он пјан, нп махнпт, ма смо мн бестпје...

ер па његове рпјечп опи ерор3 учпнисмо.

1 Обецпо.

1 Јој.

3 Заблуда, грегпка.
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А Трипче, кад се на овај начин опет осети

преварен, сам себп говорп: „ја сам пјан, ја

сам махнит, ја.... враг узео кад сам жпв! ја

ћу поћ узет лакат конопца тер се ћу објесит,

ноклп моје очи и моје уши лажу", као што

после, сасвпм на крају комада, п кад га евп

етану уверавати да му је жена „света светица“,

не замоли п он, као и Ђорђе, за опроштење,

говорећи својој женп: „Манде, ја сам крив,

опростп ми, питам ти проштење; кад свак

хоће да сам крив, ја сам крив“.

Поред свих разлика које се опажају а које у

оваквпм случајевима морају ту битп, сличност

је пзмеђу овнх појава у Молиера и Држића

несумњива.

Откуд ова сличност? Гећ^Дете: пз поме-

нуте новеле Бокачове. Није, јер овога што смо

сад пспрпчалп тамо нема. Мп смо верно испри-

чали новелу о Тофану, и како се видело, тамо

својта не присуствује никаквом вребању же-

пина неверства, него само свађи између Тофапа

и мона Гите, п уопште је њено учешће тамо

врло незнатно, при крају, тек да се заврши

новела. Откуда је, дакле, ова слпчност?

Француска критика, тражећи откуда је Мо-

лиер узео овај мотив као и неке друге, нашда

је1 да је он то учпнпо опет ио Бокачу, по

1 Наведечи увод, 488, 489. ■

7*
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другој новелп његова ..Декаиеропа“ (VII дап,

8 новела), у којој се, поред многпх другпх раз-

лпчнпх стварп, п ова ствар налазп. Пођп.чо п

чп за францускоч крптпком, којоч счо се п

досад у овоч чланку корпстнлп, везујућп наша

нспнтпвања за њена, наш чачац за њену лађу:

п погледајмо да лп не можечо у овој другој

хговелп наћп објашњења слпчностп која нас

занпма.

Арпгучо Берлпнгерп зове се преваренп чуж

у овој новелп. Како њега вара његова жена,

чона Сисмонда (начпн је, у осталом, сасвпм

друкчпјн од оног у Молпера п Држића), не

спада на нашу ствар, п чп то остављамо нп

страну. Нас се сачо тпче како Арпгучо, кад

опазп варања п неверства своје жепе, покушава

да њу нзоблнчн. Ухватившп жену у клопку,

Арнгучо потрчи ноћу кућн њене својте (трн

брата п матп), закуда на врата, пробуди пх, п

пспрпча пм све, завршпвшп тпче да он своју

жену „впше ннкако неће да држп у својој кућп".

Онда, „браћа женнна, којпма је врло тешко пало

то што су чулп, п чечу су потпунце веровалп,

разјаренп протпв ње, уналише буктпње п по-

ћоше с Аригучпјем његовој кућп, с начероч да

се добро наплате сестрп за оно што је учи-

нила“. Мати њпхова, међутпм, не вероваше

казпвању Арпгучову, п говораше својпм сино-

впмп „дп сс она јако чудн како се то чогло
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догодпти, јер она добро познаје своју кћер,

ношто ју је од малена одгајила“. Кад се ствар,

као п у „Ђорђу Дандену“ и „Манди“, иромени,

п кад мона Оисмонда, као и Анжелика н Манде,

докаже своју привидну невиност, браћа њена,

најнре, окрену се Аригучу и рекну му: „шта

сп тн мпслпо, Арнгучо? ово није оно што си

нам тп говорпо".ОМона Сисмонда опет стане

га обеђнвати како „мало коју ноћ да не пи-

јанчп по крчмамаД и како је и сада ппјан:

„гледајте га само добро у лице, говори она

својој браћн, он је још и сад полупијан“. Матп

њепа удари у још већу грдњу, стане назпватп

Арнгуча не само „несрећним пијанцем" него и

„неблагодарним псом“, а за њом пођу и браћа

Сисмондина те му рекоше „најгоре грдње које

су се икад злочесту човеку рекле“. А сам Ари-

гучо „остане као ван себе, не знајућн ни сам

је ли оно што је учинио, било одиста, или је

он то снио“, и „не рекавши више ни једне

речи, остави жену на миру“.

Француска критика, говорећи о „Ђорђу Дан-

дену“ и овој новели нз „Декамерона“, не сумња

да је Молиер пз ове последње своју другу по-

зајмицу учинпо : „овде је, без иоговпра, скица

најсрећннјнх црта наше комедије",1 каже она.

1 Наведени увод, 490. — Додајмо да је иста крн-

така у овој нашла п онај врло важни мотив из »Ђс

Дандена« о муж.у пучанину и жени властелт
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II мн морамо, нрема томе, пс-то н за нашу ко-

медпј.у рећн. Држић је вероватно, дакле, тај

мотив опет нз Бокача узео, пз ове новеле сад,

ако т.ј. ннје н тај мотнв нашао у поменугој

Калмовој комедијн. Тако ствар јамачно стојн,

еве је остало много теже претпоставнтп,

Алп, ако с говора о пзворпма пређемо на

говор о слпчностпма Држпћа и Молиера, мо-

рамо рећп да је ова слпчност коју смо сад

истаклп, врло пнтересантпа. Нпсу се ту наш

II францускп нисац само у том срелп што су

обоје једну новслу Бокачову унотребшш за

своје комедпје, него што су употребилп, сем

те једне, п другу, п обоје онет једну псту.

Оставпмо за часак Молиера, п-како смо вп-

дели да је Држпћ своју „Манду радпо са „Де-

камероном" п талнјанскпм комедијама у руци,

иогледајмо да он ннје, сем овпх, још који део

своје сдожене пнтрпге у овој комедпјп позајмпо

пз Бокача плп којег драматнчара талпјанског.

Поред Трппчета и Манде, има у Држпћевој

да је Арпгучо, баш као п Ђорће, један трговац којп

»хоће да постанс властелнн узимајућп властелинку«.

Тога мотвва у »Манди« нема, алп ваља прп.четити да

ми Држићеву комедију не познајемо целу, н да у об-

лнку у којем је до нас дошла, у н>ој нема целог пр-

вог чпна нп од другог две појаве II почегак треће.

Да ли у том што је пзгубљеио нма помена ма о каквој

социалној радлпцн нзмећу Трначета п Манде?
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комедијп још један љубавни нар, но ваншосгн

н улозн само мало мањп од првога, а то је

Ђове и њен муж Коиса. пуним именом Криса

де Домоналибон, учитељ, „мештар од скуле“

како се у комаду каже. Ђове је врло лепа и

младаженица, „младицакако анђео", ипримерно

воли свога мужа, а Криса је један „лудјак“,

једна „махнитчпна“, досадан један (изгледа, и

постарији) „педант“ који једнако латинеки го-

ворп, а заљубљен је, и он као и још неке ли

ипоатп, у Манду, око које се све врти и која

је најважнпја лпчност у комедпјп. Криса је од

љубави номанптао, не иде у школу, него, код

куће, не једућп п не ппјући ншпта, саставља

љубавне песме („све неке версе компоњава“),

у вече иде под Мандине нрозоре и чека је до

ноноћи, ноћу опет бунца 0 њој, нтд. Сирота

Ђове потужп се на то својој пријатељпци Анп-

зулп, веселој пнтрпганткињи комада, и ова

одмах нађе како ће Криси доскочити и изле-

чити га од његове неприличне љубави, и по-

зива Ђову да то заједно учине, да му спреме

клопку. Та клопка, међутим, састоји се у нечем

што је (ми смо сад потпунце у Бокачовим во-

дама) мало незгодно испричати. Анизула слаже

Крпсу да га Манде воли колико и он њу, и да

га у својој кући, чека па љубавни састанак;

затим га уведе у Мандину кућу. Али уводећи

га, она м.у да овај савет (IV, 3): „уљезн у ка-
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мару,1 п не отвора фуњестара,- ер она неће

од срама да ју у образ гледаш". Тај савет по-

требан је бпо због тога што је Аннзула увела

Ђову а не Манду у ону собу камо је Крпсу

послала. Крпса то послуша, и уђе унутра. После

кратког времена, љубавнпке препадне једна по-

тера и пзвуче на улпцу (то Трнпче учпнп п

својта љегова, мпслећп да ће Манду наћи с Крп-

сом), п сад тек Крпса видп с кпм је бпо п како

је преварен. Ђове га онда нападне, очпта му

дугу предику („Крпса, срамото моја!... Јесам

лп ја Манде итд.); после чега свега се

овај поправп п постане веран мулг/'

У једној Бокачовој новелп (11Г дан, 9 но-

вела), једна жена тако псто доекочп свом не-

верном мужу као Ђове Крисп. Та је жена

Ђидета пз Нербоне; њој је краљ француски, да

би јој се захвалио што га је она излечпла од

неке тешке болести, подарпо за мужа једног

племића, Белтрама пз Роспљона, п овај је венча,

али, како је то учпнио нротив своје воље, он

одмах после венчања оде од куће п настанп се

у Флоренцијн, а оставп младу своју да чезне за

њим. Сирота Ђплета је поручпвала мужу да

се врати, алп он не хтеде никако, него јој од-

говори II0 двојицп вптеза: „ја ћу се вратптп

к њој тек онда кад она буде пмала на свом

1 Соба.

- Прозорн.
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нрсту овај прстен, а на својој руди дете које

буде од меие добида". Ђилета опда отиутује

за њим у Флоренцију, н смислн ово. Чувши да

је Белтрам заљубљен преко уши]у у једну та-

мошњу сироту девојку, она оде девојчиној ма-

тери, обећа јој добру награду, и замоли је:

„кажите графу моме мужу да је ваша кћи го-

това учинпти му свако задовољство... ако јој

он пошље прстен који носи на руци". А после,

дода она (и то је најважннје за иас у овој

новели), „реците му одмах да је ваша кћи

одиста снремна да му учини што он хоће, до

ведите га овамо тајно, и, опет тајно, метните

мене поред њега уместо вапш-кћ&ри". Старпца

пристане на то, Ђплета се на такав тајни

начин састане с Белтрамом, добије претен и

остане брећа. Доста је времена прошло иосле

'Тбга. Белтрам се вратио кући где је знао да

неће затећи своју жену, а Ђилета је остала

у Флоренцији, где роди два сина. „Кад јој се

учини да је време поћи“, она оде мужу, ио-

несе прстен на прету а два детета на руци,

падне на колена пред њим и каже му све што

је учинила. Белтрам, тронут, одржи реч коју је

дао, и „нризшГЂилету за своју законитуДкену-Ч

Као што се види, ова новела садржи у

главном исту историју о жени што задобије

невериога мужа која се налази и у Држића.

Ствар је овде, додуше, мало ноетичније наме-
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штепа, и пма и других мотпва у себи, алп ииак

п овде Ђплста доскочп Белтраму на нстп орп-

гпналан начпн као п Ђове Крпсп. Држпћ је,

дакле, могао н ову псторпју своје гМанде“ пз

Бокача узетп.

Додајмо да пма још једна новела Бокачова

којом се Држић могао за исту псторпју послу-

жптп; то је она о Кателп Наполвтанцп п њеном

мужу Фплипелу Фигпнолфу (III дан, 6 новеда)*

Повела ова није тако слпчна Држпћевој радњп

као нређашња; ту, напме, Катела у стварп не

хвата мужа у неверству, долазећп на састанак

место друге, него само мисли да га је ухва-

тила а у стварп њу нреварп један њен обо-

жавалац којег је она увек одбпјала, алп ту

ниак пма нешто слпчностп с Држпћем које нема

у новелп о Ђплетп. Баш као у Држпћа, п овде

жена, на крају љубавног састапка, очита дугу

лекцпју своме мужу-љубавнику, и та се лек-

ција Кателпна скоро од речп до речп слаже

с оно.м коју Ђове очпта Крпсп. Држнћ је, дакле,

могао п пз ове новеле о Кателп нешто узетп,

бар то што се те лекцпје тпче.

/ Алп је највероватипје да Држпћ ни пз једне,

'нп пз друге новеле нпје ништа неаосрелно узео.

Има једна талијанска комедпја што овуг псту

радњу садржп коју смо у Држићу нозналн; то

је Педзнт:/ од Фрапческа Бела, чувена п врло

популарпа комедија 16 века, штампана 1529, нре
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Држићевакомададакле. Јгњој, „Клаудио оставља

своју жену ради Лавнје, алн жена љегова пође

за његовим траговима и поврати га себи оном

истом преваром коју Ђилета из Нербоне упо-

требиу Бокачовој новели-'.1 Вероватно је, дакле,

да је Држпћ из те комедије узео оне мотпве

које смо нашлп у Бокачовим новелама о Ђи-

лети ц Катели. То је тим вероватнпје што је,

како изгледа, Држић још једну сгвар узео из

исге комедије, наиме тип педанта који је он

у Крисн створпо, а у овој комеднји је тај тин

првп пут у талијанској књижевности изиесен,

и тако добро оцртан да је од тада постао

стална фигура тадијанског репертоара у вре-

мену Препорођаја.

Ми смо у овој глави нашли, поред осталога,

да је Држић у евојој „Манди“ историју Трпн-

чета и Манде, као и историју Крисе и Ђове, но-

зајмио од талијанских драматичара. У „Мандн"

има још једна историја; то је она (III чни,

нојава 4 и 5), како стари Лоне иде иа преварни

љубавни еастанак слушкињи Кати, а после се

нокаже да је Ката његова кћи. Како смо по-

чели хватати Држићеве позајмице из талијанске

књижевности, додајмо да и ово може бити једна

од тих. „На талијанској позорници 16 века била

1 М'. С 1' г. I 7. е II а с I), ОеасП, (Дев исцогеп 1-Ш1Ш18, II, 1,

стр. 362.
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је нарочито омпл.ена ситуација, која је иашем

осећању иеобично мучна, да некакав матори зве-

кан обасшха какву девојку својпм љубавним пзја-

вама, а напослетку упозна у њој своју кћер".1

III.

У „ЈКенпдбп на сплу“ која је један мален

комадић од Молнера, важан нарочпто зато што

је у балету којп му слелује пграо сам Луј XII',

етарп Зганарел хоће да се женп, верпо се већ

с младом девојком Дорпменом, алн, кад је по-

знао да је она велпка кокета, одусгаје; њен

брат, Алкидас, кад. то чује, зове га на двобој,

а, кад овај неће, бпје га батпном све док овај

оиет не прпстане на венчање. То је, у главном,

садржај ове комедпјпце од једнога чпна, кад

се од ње одбпју оне заннмљиве сцене с до-

ктором арнстотелпчаром п доктором пиронп-

чаром, које су пстпна најлепше у делу, алп

које с главном радњом немају миого везе.

У „Аркулину“, у којем има можда сувпше

лнчностн п радња, има, као главна п јаче ве-

зана радња, ово. Аркулнн Аркудиновнћ, стар,

богат, тврдица н хВалнсаванДза^убн се уједну

Лоиућанку која је у Дубровник дошла, Апчпцу.

Он њој додпјава једнако својнм уздаснма,

несмом, свирком, а неће да је узме за жену

него само за „љубовцу", јер је, како нзгледа,

1 Л\г. С г е ј /. е 11 а е >1, наведено дело, стр. ‘284.
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она сирота. Њен брат, Впцулин, којем је, као

и још некима, Аркулин веома додијао, договори

се с овима да га Анчипом некако ожене, да му

је ..наврзу на кн' му драго начпн“; то ностане

још потребнпје од како је луди Аркулпн ио-

кушао да на сплу отме Анчицу. Они му, дакле,

најпре предложе да се лепо ожени Анчицом,

алп да она њему не донесе мираз него да он

љој да мираз, „контрадоту" како то__Држдћ

каже: што он, наравно, неће нп да чује. Онп

се онда обрате некаквом мађионичару, „негро-

мантус-, који се ту случајно деси, и замоле га

да он својом вештпном натера Аркулина да

пристане на њихов предлог. Негромант то оди-

ста и изведе. Омађнја он тако све да сви, п

слуге и слугакпње Аркулинове, и „канђилијер“

пред којим, као званичним лицем, ваља да се

утврди брачни уговор и девојка прстенује, у

самом негроманту виде Аркулина, а правога Ар-

кулина, који тада, слаб и пемоћаи, лежи на улици

поред своје куће, пико не иознаје. Та мађија

траје док се венчање, „спозалицио“, не учини.

После тога Аркулип се врати у првашље стаље,

сви га познају као и ире, п он, намучен и жељан

одмора, пристаје и на женидбу н на све друго

само да може н даље бити здрав и у својој кућп.

Ова комедија Држићсва представља, дакле,

Такође једну „жепидбу на силу<;, јер како Зга-

1 Који
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нарела тамо патерују батпнама, тако Аркулпна

овде натерују мађијо.м. п мп који смо у овом

чланку узели да хватамо елпчностп Држпћа с- Мо-

лиером, морамо п ову сдпчност њпховт поменутп,

елпчност „Женпдбе на сплу“ п „Аркулпна".

Откуда је, међутпм, та слпчност. је лп слу-

чајна плп зато што су оба ппсна по пстом

пзвору радпла, не можемо рећп. Можемо еамо

додатп да је један од етарпјпх пспптпвача

Молперовпх извора тврдпо да је Модперу г Ар-

лскин. лажни јунак“, дао прву пдеју његове

комедпје‘". Тај „Арлекпн. лажнп јунак“. којп

је 110 свој прплипп једна тадијанска лакрдпја

113 16 плп 17 века. састојп се у овом. ..Арле-

'кпп се хвалп како нпко не може с њим да се

мерп у вештпнп, у храброетп; сродник једпе

дсвојке коју је он преварпо, удара га батином,

а после му предлаже да се, радп освете части,

туче с њпм на двобоју, плп да се одмах оженп

његовом с.родницру; Арлекпн се храбро 'Тбшо

на ово последње.‘а Да је ово пзво|ГЖолиеро-

вом комаду дапашњп нспптпвачп не верују,

јер, веле поред осталога онп, „епромах Зга-

нарел... не хвалп се својом храброшћу нп нај-

мање.“- Да ли је иак тај „Арлекпн, лажнп јунак-

1 С а П ћ а V а, ЕПкЈез зиг МоПеге, РагЈз, 1802. стр.

111, 112.

- Уг.од >'Л\енндбп на сплу* у поменутои пзд. »Мо-

лиероинх Дела* (ОгашЈч Зспуашв Це 1а Кгапсе, I V, стр. 0).
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могао бптп пзвор Држићу? С Дрнсићевпм ко-

мадом нмао бп впше елпчности у томе што се

'п наш Зганарел, Аркулпн, одиста хвалп својом

храброшћу и ппаче. „Је лп тко, каже он Влаху,

своме кмету (I чпн, последња иојава), да се

са мвом шкрима,1 је ли тко да са мном танца?'2

Човјека се не бојим у све дпнтплеце од свијетаА

Адп о томе не могуништа позптпвно рећи, ио-

што ..Арлекпна, лажногјунака“ нпсам нп впдео, и

пошто то дело, како пзгледа, није пи штампаио.3

„Наеташшк", јаиупј-април, 1904.

1 Мачем борп.

2 Игра.

3 Кад смо ка »Аркулипу« и његовпм пзворима, до-

дајмо да се истом Држићевом комедијом бавпо п Г.

Д. Жпваљевић (Коло, 1901, I, 8 — 10). Г. Жпваљевпћ

мисли да је овој комедпцг нашао изворе уАрпостову

»Негромаиту«, Теренцијеву »Евнуху« и Пла.утову »Ам-

фитриону«, и иалази разлога своме мишљењу у т 1ме

што II у Арноста има јсдан негромаш, у Теренцпја

нешто налик нч Аркулинов натад на кућу Анчнце, а

у Плаута оно прерушавање Јупитера у Амфитриона

да би дошао до љубавп Алкменине које је Г. Жива-

љевићу нзгледало врло слпчно са негромантовим про-

дукшпама у Држића ; са главном темо.м у »Аркулнну«.

наравно, Г. Жпваљевић није у овпм комаднма нашао

никакве слпчностп. Колико су овако нађенп пзг.ори

Држићева »Аркулина« тачно нађенп, видн се већ по

тсме што те изворе тек после Г. Живаљевићева нала-

жења треба тражити.



СРГ1СКЕ НАРОДНЕ ПРИПОВЕТКЕ

II ЊПХОВЕ ЗБПРКЕ.

Тоанпкпл: Памучина: Шаљиве српске народне ири-

повијетке, I. Мостар, 1902 ТМала Бпблпотека, 39).

I.

Нма дос-та књижевних послова којп су се

некад са одушевљењем радилп п за које су

се најбољп послешши грабплп, па се сад плп

нпкако п не раде, плн, ако се п раде, њпх се

иајнепозванпјп н најнеуметнији лаћају. Један

од гпх послова јесте п купљење „пароднога

блага1-', народннх песама, нословпца, загоне-

така, п, што се нас овде нарочпто тпче, нри-

иоведака народних.

Првп је почео скупљатп наше народне прп-

поветке Вук, п бољега за тај посао није бпло,

11и онда нп данас. Почсвшн још 1821 скромно,

маленшом п неугледном свешчпцом једном коју

је отштампао пз додатка једнпх српских новпна,

Рук је доцније умножавао своју збирку на-

родпнх прпповедака, нздавао пх у зассбинм

књпгама и забавннцима, а нешто оставпо п у

рукопнсу. Његова дапашља збирка нредставља
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сто двадесет понајвише великих прича, слу-

шаннх пли покупљених од добрнх прпповедача,

/ пажЉпво п с укусом бираних, дивним језиком

и стнлом испрпчапих, топште класпчно изданих.

Она, у исто доба, представља п збирку ори-

гнналнпх и карактерпстичних а п најлепших

прпповедака; зна се, у осталом, да је Вук по-

лагао много на лепоту народпог блага којејс

кунио.

После Вука, радпо је на кушвсњу и пздавашу

прнноведака нлодни, слаби и данас заборав-

љени драматичар Атанасије Нпколпћ (1803—

1882). Његова збирка, која је нзишла у две

свеске, 1842 и 1843, заостајб, наравно, за Ву-

ковом. Језик је у њој књижеван, старински

књижеван, н Вук је сам на то наиадао, те ми

не треба то да понављамо. Али шго нам треба

да истакнемо, то је да п само излагање има

каткад кцшжевну, морализаторску боју која

квари утисак простога народног причања и

одбија оне који с}~ навнкнути на Вукову лек-

тиру. Као прпмер павепПемо ово. Причајући

како је био некн човек који је увек говорио

,,ко шта чинп, све себи“, Ииколић уноси у

причање п овакве рефлексије: „но будући да

се правда често у евету презире и гони, и

тако догађа се да и љубитељи правде за неко

време завидљиве чељусти злобне неправде иску-

сити морају, зато... итд“ (стр. 1). Ииак зато,

8
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Нпколпћева збпрка пма п својпх врло леппх

страна. У њој ст прпноветке (двадесет п пе-

тпрп на број) екоро све орпгиналне п нове.

лепе, често по својпм мотпвпма врло каракте-

рпстпчне п значајне; т њој је, узгред бтдп

речено, као и т Вуковој, за свакт прпповеткт

забележено од кога п пз ког јт је краја сктп-

л.ач узео.

После Нпколпћа, п не тгледајтћп се пп мало

па љега, пздао је ЈовајпВојпновпћ своју збпрку

нриповедака, 1869. Ко је бпо овај скупљач, не

зпам управо: ако је то онај „родољубац‘- којп је

једнт кљпгу ,,са славеноерпског начпсто на наш

српекп ]'езкк“ лревео, он је морао бптп, у вре-

мену кад је нрпноветке куппо, тек^ведпкошко-

лац.' Пнак је он, у главном, доста добро радпо

овај посао, тгдедајућп се на Вука. Језпк му

је добар (јужно наречје)7~'алп мт ппсменост

није бог зна каква; у скупљању пзгдеда да је

бпо доста умешан, стдећи бар по предговорт

т којем казтје свој пнтересантнп начпн скуп-

л.ања прпиоведака. Н>егова збирка је мала,

хвата само иетнаестдрпповедака, које су у

главном лепе, зпалаЈне п нове.

1 На тгаслову књпге »Истина исторша о Ћирилу п

Методију« од Теофилакта, Београд, 1866, забележсно

је пме преводпоца Јована Војниовпћа као ћака »пз \

разреда гимиазпје београдске« (НоваковиА, Срп. бп-

блногр. .Т ■Ј978 ; то нсто, Матпцп, 1860, 454).
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Одмах за Војпновпћем, 1870, пздалп су, ла-

тинппом, клерпцп босанекпх фрањеваца у „сје-

меништу" у Ђаковт народне прпповетке које

СТ ПОКЈППЛП т Босни, нтттјућн 0 школском

раенуетт нарочпто т том циљу. Њихова збирка

има тридесет п трп подуже прпповетке, карак-

теристичне, лепе и лепо пздане.

Раније од Војиновпћа почео је скупљати на-

родне прпповетке, п ако их је доцпије (1871)

публпковао, Ђорће Стефановић, поп из Каћа.

који је јога за Вука купио приповетке и њему

их слао, па после и сам за се наставио, на-

рочито после одобрења. које му је Кукуљевић

дао. Прпповетке које је Стефановпћ издао (пма

нх двадесет и иет па број) такође су добре,

по садржини и мотивима својим, али су рђаво

пздане. Језик је у њпма нечист и пун најнро-

стнјих погр'ешака,"еаГизвесним"конструкцијама

коЈв~бп~ее~у~ПрелГену Николића и могле опро-

стити, али т времену Стефановића не. Стефа-

новић (нек ми се опрости што чиним и овакве

елементарне замерке за језик: ја данас гово-

рим о књижевним радницима од којих су неки

формално неписмени) стално пише: „мислијо,

бијо, наудијо", а често пута: „со тот“, „}'ЗЈа-

хаш“, „ди“ (м. „где“) „љијево“ (он пише источ-

ним наречјем али у две три речи задржава

јтжно), „беше велики сватови“, „да ћеду“,

„дођс, и баш у битки са грдни душмани туку-

8*
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ћега се затече“, птд. Сем језпка, нп стпд п

тон нпсу несто онаквп каквп прплпче народнпм

прпповеткама. Има места у којпма се осећа

тон 113 старпх рђавпх романа превађанпх по

подлпснпма напшх новппаГрВа прпмер можемо

навестп овај оппс (стр. 6): „стпгпе под једну

врло впсоку јелу какову донде не впћаше, јер

колоко се горе небу узвпшаваше, толпко 110

зсмл.п гране рашпрпваше, на којима свакацвећа

п воћа беше, око чега се најкраснпја златна

перја са алемовпма очпма тпце надлеташеУ

Има пх у којпма је, као п у Нпколпћа, мора-

лпзаторскп тон, којп се спгурно нпје осеКао у

простом пзлагању прпповедача пз народа. У

једној причп н.пр. једна баба даје овакве са-

вете (стр. 18): „тако п вп свп себп за образ

п наук уз.мпте, те п другпма својпма р.ецпте

нек се узму на ум од ласкавога варалице друга

као од бодљпке руже која воњом н лепотом

себе правп лепу п ваљану ал ће бодљом да

избоде ком п чему блпже буде: чувајте се п

клоннте ласкавп п лукави људп“. После, нп

пзлагање често нпје логпчно, везано, прпсебпо,

него има нразнпна, скокова. пзостављања онога

1пто је нужно бпло напред рећп, каткад н апсур-

дностп. ,У једној нрпповецп на нрпмер (бр. б),

где се нрпча како су слуге пмал^Гда по царевој

наредбп, убпју у шумп царова сина п донесу

главу >> палац цару, па сс смпловале и од-
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секле му само палац, каже се ово: „(цареве

слуге) договоре се, ако (цар) за главу заппта:

ди је глава, да ће рећи да су је у стравц од

дреке царића... изгубили“. Какве дреке кад му

је глава откинута? —- Што је још мана у

Стефановићевој збирци, то је што ни код једне

нрпповетке нпје означено од кога п откуда ју

јс скупљач узео. /

Исте године .које и Стефановић, 1871, издао

је, у једној врло малој и неукусној књижици,

п Димптрпје Алексић. „ученпк II' разреда гпм-

пазије“, неке песме н пригговетке које је сам

скупио. Приповедака има у тој збирцн свега

шест, кратКих; у њима, сем једне („Бакарна

коза“), нема скоро никаквих нових п карактери-

стпчнпх мотива, а излагање им јетако оскудно,

мршаво п неспретно, стил п језнк су тако не-

иисмени а иитерпункција тако одсутна да пх

је скоро немогућно читати; понекад н.пр. цела

ириповетка нема ни једне тачке, чак је и слагач

заборавио ону на крају.

Шосле огшХ' 1 глсгдГгих година, рад на скуиљању

пароднпх ириповедака застао је задуго. Тек

двадесет година доцније, 1891, јавља се нова

збирка. Ту су прииоветке које су ио Банату

скуиилц ..Еоста Ристић. трговаи и Васа Лон-

чарски, ратар“. У њиховој збирци има само

десет приповедака, које су дуге, занимљиве,

скоро све нове и доста карактеристичне. Само
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је издањс носве рђаво, онако како то код овако

нросгпх н неннсменпх људи н може да буде.

Ту се о најпростпје захтеве пзлагања н нрп-

чања грешн. Неша се н.пр. непосредан н ио-

средан говор у нстој реченнцн: „затпм пм каже^

да пду свп троје тамо на један брег, па кад

ја махнем руком на вас, а вп онда потрчпге"

(стр. 14), нтд.; плн: „ја се одмах доеетнм и

кажем оцу да је лако за то, него ндн тн отац“

(стр. 23), птд. Сем тога, н причање је често

нслогпчно п ансурдно. Изгледа као да екун-

љачи нпсу добро понамтплп плн чулп нрино

ветке (у нредговору, у осталом, не номнње се

нпшта како су, одакле п од кога ове нрпно-

ветке сабпране), на су нуно стварп у њпма

оставилп без мотивације, плн без везе с дру-

гима, тако да се на свакој странн чпталац

нпта п чудп зашто ноједпна лпца ово плн оно

чпне. Причање уопште не пде онако глатко п

јасно као у другпм народним нриповеткама.1

Четпрп годпне доцнпје, 1895, јавља се збпрка

коју је саставио Г. Гадован Добросављевпћ,

„чпновнпк царпнарнице београдске". ИТто на-

рочпто ружп ову збпрку, то су четнрн норно-

графске приповетке које су далеко од тога да

буду ма у ком ногледу пнтересантне а које су,

у осталом, могле бити мање драстично напн-

1 То парочнто важи за прнповехкс под бр. 6, 8, 10.
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сане. Уз то, је вн су у њој. Какав

је језик може се видетн по фрази: „он бежи

под креветом“ (стр. 19); какав је стил, по овпм

шгачрмпга’ ТТПЧ.9ВСТР, је ИМаЛО ОСОбиНЈ да... -

(стр. 32), „(он) је напустио место у коме живи

његов идеал“ (стр.' 82), „девојка је сљедовала

наре1>ењу“ (стр. 92), итд. Ни причање није

често као што треба, и на много места осећају

се тон п појмови који не одговарају народним

нриноветкама; ту се н.пр. прича о ђацима који

уче „основну школу“, о „коцкарима“, „радни-

цпма“, „пекарима“, итд. Какво је издање, може

се впдетп по томе пгго су само првих дванаеег

нриповедака нумерисане; наравно да није бе-

лсжено откуда су и од кога нриповетке. Али

поред тих и других великих мана, ова збирка

пма II добрих страна. У двадесет приповедака

које она садржи, има неких које су нове или

бар карактеристичне и значајне; наравно да

има и оних са старим и врло познатим моти-

вима (бр. 2, 8, 12), и оних које нити имају ка-

квог значаја, нити уопште карактера народне

нриповетке (бр. 7).

Две године доцније, 1897, изишла је збирка

приповедака Владпмира Красића у познатом из-

дању „Књига за народ“ Матице Српеке, у две

свешчице. Ту има шеснаест приповедака, међу

којима већи број нових и каткад карактерн-

имала то својство да...
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стлчнпх ; поиеки детаљп у њп.ма нпсу довољно

мотпвпсанп, плп су теже вероватнп. Огнд је

у то поувао што онп њему лацкаЈу, на се бпо

разраколпо, п свашта њпма окрене прпновпЈ'е-

датп“ (II, 5), а језпк је каткад чудноват: ..али

он свеједно нпје нпшта марпо него је равно

пшао“ (II, 34). Нздањс је рђаво, нарочпто за

шњења откуд су прпче п како су пздатс, нп

садржаја, чак нп правплног бројања прпно-

ведака. Бројевп нрпповетака пду фантастпчно:

1—4, па одмах 6—14, па изнова 13, па изне-

нада 19 н 20.

Псте годпне п Г. Андра ГлнгорпјевцГ, вал.да

још млад ведикошколац, пздаде једну малу

збирку од седам народнпх прпповедака под

насловом „Нз дугае народне", са некпм нрп-

мптпвнпм п неукуснцм плустрацнјама. Покојнп

мој друг Др. Т>. С. ЋорГевпћ рекао Ј'е у сво.м 110-

смртном II недовршеном нрпказу ове књпге да

су у њој „све лошп варпантп већпном Вукових

народнпх прнноведака“.1 Ја не држнм да је

тако, п, колико се сећам осталих збпрака, не пз-

гледа ми да је у збпрцп Г. Глигоријевнћа ве-

ћпна старих нрнповедака, и ако се, наравно,

п у њима овде онде нонављају нонекп мо-

1 Дело, 1898, XIX, 192.
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тпви из Вука иди другпх. Нпје дакле но томе

ова збирка „лоша“ ; што је лоше, то је стил ј
онај ненароднп, неприкладни, рђаво књижевни

стил којим су ове приповетке писане. Г. Гли-

горијевић, и ако млад и образован човек који

јамачно знаукаквој Јв цени данас Вуков начин

издавања приповедака, ипак, као неким чудом,

није сматрао да му је потребно тога се истог

начнна држати кад се истог посла лаћа, него

јс употребио сасвим супротни начпн. Уместо

да иде нраво у народ, иажљиво слуша и верно

ЗаТшеује, он је мнслно да је довољпо ссћатн

се у главном нрипбветке коју ]'е можда у де-

гпн.ству ч\;о (он, ни у нредговору ни иначе,

ни речи не каже о том где је, кад и од кога

приповетке слушао), и пренрпчати је са свима

оним књижевпим „украсима" који школованом

човеку стоје на расноложењу.1 Има, додушо,

и таквих збпрака народних прича у којима је

скупљач узимао литерарни стил и тон2 али

оне, поред свих могућих лених особина, ннсу

добре, и увек су због гога и осуђцване, а

нреноручиване су увек оне у којима је нрн-

1 И Вук је, истчпа, каткад бслежпо прнповеткс

по сеЗтању, али пх је изложио оиим истим стнлом и

начипом којим и опе што је пепосредпо по народу

купио.

г Пример ; Ј е а и В11 е и г у, ШДегаНне ога1е с!е 1а

Вазве ХогтапЈју, Рап8, 1883.
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чање нросто и верно. „Добре судије, каже Е.

Коскен у иредтовору своје узорне збпрке, каг-

када су жалиле што у пзвеенпм збпркама на-

родних прпча наплажаху на стил п сувпше

намештен, на пзлагања п улепшавања у којима

се внде књпжевнички прстп; што ее нас тпче,...

ако наша збирка има коју добру страну, то је

та, чпни нам се, што смо просто репродуко-

валп прпче које смо чули“.* Г. Глпгорпјевпћ

нпје се тога начела држао. Он сам прекраја

народне приноветке, п даје им књижевну боју,

која ево како пзгледа. ,,Мп се особпто раду-

јомо, говорп једно лнце у једној његовој прп-
повеци (стр. 17), што емо стеклп једног таквог

пријатеља који нас је удостојпо своје посете“'.

Илп: „дворкиње су гласно јецале. ., а коњанп-

цпма су капале сузе пз очију...; напослетку,

гушећи се у сузама и јецајући, разнђоше ее“

(стр. 33). Има п пначе непрпкладнпх места, не
само но стилу него п по идејама које се о ства-

рпма имају. Некаквог човека иптају у- једној

прпновецп (стр. 51) шта је но занпмању, п оп

одговори да је кројач; „каквог одела, нптају

га даље, мушког илп женског

1 Е 111 111 :1 II 11 6 I С О 8 Ц 11 ј 11, СшЦвУ Ј10р«1а1Ге8 >1е Еог-
гајие, Рапв, 1886, X, сгр. V.

2 Године 1898 изишле су »Српске народие бајке
за старо и младо« (X прнп.) од Г. Косте Кановнћа; менп
оне изгледају пре препрпчавање Вуковпх и других



Сгиске Нлродне ПгаповЕТКЕ. 123

II.

Све ове збирке о којима смо досад гово-

риди, садржавају поглавито „женске“ (бајке)

и ,,дуге мушке приповбтке“, да се изразимо

терминима којима се Вук служио; т.ј. у њима

су махом приповетке „озби.Бне“ а пе шаљиве.

Шаљпвих пак приповедака такође пма покупље-

них у збирке, н ми ћемо се сад на те збирке

осврнутн.

Пре свега, н у овим збнркама о којима је

досад била реч, има шаљивих приноведака: пма

у Вука доста, и по две три у још кога. Алн

Вук нпје марио за те нриповеткс колико за

оне друге: „за дивно ми је чудо вазда било,

каже љегов ђак Вук Врч&вић, па и сад се чудим

зашто никада покојник (Вук) не нреноручи да

му сакупљам народне шаљиве прнновијетке....

него само оне чудотворне и озбиљне". Зато

је Врчевић, раширујући посао који је од Вука

наследио, узео нарочито купити баш ове ша-

љиве нрнпоНетке7~Ц накупно ихвелики број,

на их је с другима издао 18В&~ Доцпије је

још више умножио број такозваних „нодруга-

чица' и басана, и издао их у две свеске 1883

и 1888, нрештамиавајући ту, илн иешто нре-

рађујућн, и оне нриповетке истог рода које је

приповедака, него нове, самосталне, у народу специ-

ално купл.ене приповетке.
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раније био штампао. Укупан број прпповедака
које је Врчевпћ пздао, пзноеп шест стотпна

двадесет и пет1; п оне еу у главном нове, лепе,

карактерпстпчне, п врло лено пздане. Врчевпћ

је, у осталом, мајсторскп знао сво| посаск а

бно је п у прплнкама згоднпм да га чини. На-

учпвшп од Вука, још 1835 кад се с њпм познао

у Будвп, како треба скупљатп „народно благо",

он је најпре, ,,као вучпћ уз вука“, по Бокп Ко-

торској ночео посао; доцнпје га развпјао у

већпм размерама, радпо га у Нрноу Горн, у
Далмацпјп, а највпше у Херцеговпнп где је

нетнаест годпна провео: купио прпповетке,

несме, пословице, загонетке п сав другп фол-

клорнп материал, п радпо тај посао све-до

своје смртн, дакле скоро педесет годпна.

Одмах за првом Врчевићевом збпрком јавл.а

се као скупљач народних ирпповедака некакав

Нплан Станпћ, ,,Драгачевап“. Он је пздао још

1869 „Срнеко-народне песме п народне приио-

ведке“ које су одмах окарактерисане као „не-

доношче у нотпуном смислу“ п у којпма пма

само трн прпповетке, и то уметнуте у други

текст, у оппс Чачка, Пожеге и Ужица; све три

еу шаљиве. Пздао је после, 1872, још једну

1 У пздању од 1808 нма 313 прпповедака без по-
другачпца (он нх ту зове »подбодачице«) и басана
подругачпца у пздању од 1883 нма 159, а басана у
нздању од 1888 има 153; дакле, свега прпповедака 625.
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збпрку песама и приповедака под наеловом

„Драгачевка“, п у овој има трпдесет седам

краткпх, махом шаљпвпх, каткад важннх и

пнтерееантнпх приповедака.

После овпх годпна, настао је, и за скуп-

љање, шаљивпх као и за скупљање озбиљних

нрпноведака, један подужп застој, онет од

двадесет годнна. Тек 1892 јавља се са новом

збпрком један досга познат скупљач народнога

блага, Манојло Еордунаш. Његова је збпрка

врло мала, н хвата тридесет и осам краткпх

п безначајнпх прнповечица. Што карактерише

ову збирку, то је што су све прпповетке у

њој пз једне покрајнне, наиме нз Горње Кра-

јгше, п од једног нрпповедача, неког ..слиједца

РадеЈ1апа]иГа“, према којем скупљач показује

особитп а наивнп ипјетет.

Шест година доцније, 1898, излази нова

збирка, ни та као што треба. Г. Никола Куки1,

који ју је издао заједно са збирком народних

песама, саопштио је у њој двадесет и једпу

нргшоветку, понајвише из јГорње Крајиие, које

011 сам означава као претежно шаљиве. Прппо-

ветке нпсу интересантне, нису увек пи нове, са-

државају каткад модерне појмове, нмају обнчио

морал на крају, беже каткад од лепог језика.

Годпне 1902 добпјамо три збирке одједан-

пут. Једна је она коју је нздао познати фол-

клориста Г. Лука ГрђмК Бјслокоси!. Његових
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прнповедака, које ст све шал.пво, пма сто, п

све ст пз Босне п Хериеговпне. Често су то

анегдоте које се везују за пстинита лпца да-

нашњег плп мадо ранпјег времена' п за догађај

чију пстпнвтост скупљач нарочпто пс-тнче .. Ово

мп је прпчао, каже се н.пр. у књпзп (стр. 785,

Мулага ТановнК п каже да је жнва пстпна

била": плп: ,.ову прпчу лпјепо прпча некн

Митар Говедарнца и куне се да је пстпна"

(стр. 845, птд.

Друга је она коју је пздао Г. Спасоје 'Курпћ,

сараднпк ,,Врачак, п назвао пменом које пема

нпкакве везе с приповеткама у збпрци, ,.Очев

споменик". Ту пма седамнаест пли осамнаест

(како се узме) прпповедака. од којпх су многе,

као II у г. Грђпћа, пстинпте анегдоте,* а пеке

су оно што се обпчно означава као „народно

предање о местшпгТ." Да је Г. Тзурић далеко

од тога да будеДхобар пздавач народних прппо-

ведака, сведоче његове местпмпчне новпнарскс

рефдекспје о данашњпм^Хрватпма, о ..државном

праву, које у приче уплеће.

Трећа је она чпјп смо наслов горе пспп-

салп, п поводом које п говоримо о евпма оста-

лпм збпркама. Збпрку ту је скупљао п поодавна

1 В. стр. 3—5, 13—17, 26, 27, 30. 43, 44. 46. 51. 57,

60, 67, 69, 78, 79. 81, 83.

- В. стр. 7, 8, 15 — 19, п лр-

= В. стр. 20.
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штампао т „Магазпнт ерпско-далматинском",

Јоаникпје Памтппаа (1810—1870), мостарскп ар-

хпмандрит п докаднп књнжевнпк, ЧЈ-вен највпше

по томе што га је Српска Књижевна Задруга

уврстила лане у пменпк ппсаца које је мислпла

пздати. Прпноветке т њој (има пх двадесет п

осам) ппсу бог зна како нп лепе, ни каракте-

рпстпчне, нп нове, нп лепо ппсане, али у ио-

некпма од њпх пма мотпва врло ретких т пас

п1 врло карактерпстпчнпх. ТТТто се самог пз-

дања тпче, које је тек сад нослс смртп скуп-

л.ача тчпњено, оно није нпмало сјајно. Пре

свега, нпгде се у њему не спомиње да се ове

приповетке сад само прештампавају а да су

ранпје већ бпле гдегод наштампане.1 После,

нпје се пмало довољно разлога делпти прпно-

ветке овога скупљача у две свеске, кад је њих

п иначе мало,2 те су све могле етатп у једну

свеску. Даље, т књизи нема никаква предго-

вора, и нигде се не казује ко је свеску уре-

дио; нема ип садржаја, нити су приповетке

нумерисане. Каткад има п недозвољених измена

т тексту, као пгго је она у наслову п тексту

1 Првих 7 пз »Магазина« за 1866, даљих 7 пз оног

за 1867, претпоследн.а из онога за 1866 а све остале

пз оног за 1861 годину.

* Свега пх је двадесетак још остало у »Магазнну«,

највише у годннн 1850.
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прпче ,.Србпн п Чивутпн“, којој је Памучпна

дао пме: „ХртиЛанин п Чпвутпн".

Кад се погледа на све збпрке српскпх на-

роднпх ирпповедака које емо досад прегледадп,

впдп 66 да је у том послу много грешено II про-

машено. Четпрп еу главне грсшке које ћемо

иоменутн.

Пре свега, прпиоведака је пелатпг.по малб

скунл.епјг. Кад се све урачунају којеу збпркама

пмамо, п кратке п дуге, п шаљпве п озбпљне;

п кад се све као нове н разлпчне, сматрају, има

пх хпљаду с-то четрдесет п шест, а то је, за

овако поетскп народ као што је наш, недо-

вољан п слаб број. То је већ јасно н ио томе

што самп скупљачп врло често у својпм пред-

говорпма кажу како је збпрка коју пздају тек

један део оне коју ће доцнпје пздатп. а онн.

мећутпм, те друге делове никако нпсу нздалп:

знак да пма још пуно прпповедака у народу)

које на свога скупљача чекају. У осталом, пма!

нрнповедака које не чекају • скуп.љача а инак

ннсу у збиркама обЈављене. То су оне многс

које су расуте овде онде по разнпм лисговнма

п календарпма, каткада старпм п тешко при-

стуцачнпм, а које су често врло лепе, врло

зпачајнс п добро забелсжене, често леигае и

III.

боље пего мпо опркама пздате.
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Да еамо лиетове поменем, п то неке, има на

пример, у „ЈГетоипсу", у старпм годинама н>е-

говим, шездееет п осам приповодака; у „Вили“,

четрдесет ; у „Матици“, девет; у „Караџићу“

тридесет и две, поред иуно других под рубри-

кама „Народно предање о местнма“, „Краљевић

Марко у народном предаљу"; у „Босанској

Вили“ четири стотине осамдееет и једна и још

вшпе,1 — а то већ предстовља број од шесг

стотииа тридесет нриповедака; узмите у обзир

само да ми нисмо иоменули свс листове, „Срггско-

далматински Магазин" на прнмер, па „Даницу“,

па „Стражилово“, „Просвјету“, „ЈГучу“, птд., а

тако псто ни календаре. Те нриповетке требало

би засебно издати у збиркама, по изборунаравно.

То бимогла учишггп редакција „Књига за народ“

Матице Српске, или „Мале Внблиотеке“, кад

су те две установе већ у два три маха пока-

за.те да воле пздаватн пародне приповетке.

Оне то могу учинити тим ггре што је, како

пзгледа, интересовање за народне приповетке

у последњих десетак година веће пего што је

било двадесет година пре тога, п ако то ин-

тересовање ипак није велико. Ако би оне то

узеле на се, могле би, рецимо, почети најпре

пздавањем збирака бољих или познатијих скуи-

љача: има н.пр. Г. С. Новаковић десет припо-

1 Овде су урачуиате приповетке из године 1887 -

1 '.4)2, цакле беа прве (1880) годиме.

9
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вед.ака у ..Летоппсуд Дамјан Прерадовпћ дваде-

сет у пстом лпсту, птд.: највећа бп п једпа од

можда најкарактерпстпчнпјпх бпла збпрка Г. Н.

Кашпковпћа, од преко четрдесет махом дугпх

прпповедака. Пли бп моглс почетп пздавањем

прича једпог засебног круга, опога н.пр. о с-в.

Савп, о Крал.евпћу Ларку, нтд. Свеједно: гла,вно\

је пздатп те прпповетке у засебннм збпркама.

Гр.ех је не учпнптп то; пздавачпма то нпје

тешко, а пма л>удп којп бп то с разумевањем

моглп средитп. Сем тпх прпповедака, даље,

пма пх још које су екупљене алп леже у ру-

коппеу. Мпслпм иарочпто на ону збпрку коју

је сабрала К. С. Академпја паука ; н њу п

слпчне треба ускоро издатп.

(Затим, у нашпм збиркама прпповедака нпсу

ирпповетке из с-вих кралева српскпх иодједнако

"сабгГране. Ми имамо у њпма нрпповедака иај-

вшне из Србпје, Босне п Хердеговпне, мање пз

Црне ГореГ|оГп мање пз Баната, нз северне Дал-

мације скоро нншта, а из Старе Србпје п Маће-

донпје баш ништа.1

(Посде, прпповетке ове, као што смо виделп.

. нпсу увек лепо нп нокупл.сне. Ннјс се честдда-

зпло на пзбор најлеишпх и најпотпунпјцх ва-

рпаНсГта. пнје се увек пшло пепосредпо у народ

на слушање п бедежење, нпје ее пмадо нџ нај-

1 Има једна збпрка мог пок. друга С. Н. Томпћа

у рукоппсу.
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елементарнпје вештпне да се поједини делови

прппа органскп велп- плн запамте, чак се каткад

није гледало нп на језпк, пи на нај-простије

књпжевне ус-лове, п онда су многе по својпм

мотпвпма можда драгодене нрпповетке добпле

само непотпуну, нелогпчну п ненисмену форму.

Наравно, стварп су моразе тако испадати, кад

је овај важнн иосао био нопајвише остављен

у рукама недошколованих гпмназпалаца илп

неписмених ратара. А после, кад су и позва-

нијп радили, рад је чнњен пемарно. Скупљачи

не само да се нису обавестплп о потребама и

захтевпма свога посла, него често нису ни

најмање воље показивалн да се о томе оба-

весте. Нпсу п.пр. погледалп у Вука, пре но

што почиу сами куппти; доказ : што нису бе-

лежплп нп одакле су им прпноветке н од кога,

каб што је Вук чпнио. А бар је то проета

с-твар загледатн у Вука, н у њему гледати

образац; н бар је Вукова збпрка евакоме при-

ступачна, ако није Коскенова или која друга

страна!

Наиоелетку, паше прнповетке пнсу пп је-

дапјцд—цаучно нздане, са потребиим научним

аиаратом, са назначењем паралела појединих

приповедака. У страним књижевностима, често

бср уз приноветке које се издају, назначе II

ггаралелс њпхове у нр_иноноткама другпх на-

рода; побележе се све слнчпости издатпх нрн-

9’



132 Пз Књпжћвностп.

поведака са осталима, с туђнма, п то елпчностн

п мале, пезнатне, но једном мотпву на прпмер.

I нас тога пема. Неђутпм, то би п у нас могло

бптп. II наше су прпповетке проучаване. п

хватане су њихове иаралеле по туђпм књпжев-

нбстпма; ако то нпсу радилп пашп научнпцп,

радплп су туђп. Радпо је скоро нремннулп Рајн-

холд Келер, један од најбољпх светскпх позна-

валаца популарне књпжевностп свпју народа,

II, у друштву са Г. В. Јагпћем, нашао пуно па-

ралела прпповеткама пз збпрке Вукове, Војн-

повићеве, Стефановпћеве. Радпо је Г. Ћ. 11о-

лпвка то псто за збпрку Николпћеву. Радио бп

још којп за још коју збирку. II онда 6п II код

нас могле изићп збпрке са онако богатпм науч-

нпм градпвом као што су „Народне ирпповетке

нз Лорена1- од поменутог Е. Коскена, „Снцплп-

анске бајке" Лауре Гонценбах с прпмедбама

Р. Келера, „Лнтавске народне песмс н бајке“

Лескпна п Бругмана е прпмедбама В. Волнера,

II друге. Кад ће то бптп? Не знам; знам само

да једаннут треба да буде.

К, Глги-пик”, 1Г> јун н 1 јул 1903,



ЈОАКНМ ВУЈИЋ У СРБНЈ1Ј.

Јоаким Вујии: Пушешесшвије ио Сербији, Београд,

1901, 1902, књ. I, II (Српска Књижевна Задруга, 66, 72),

Пнтересантно је каткад разгледати како су

се наши стари књпжевници који нпсу родом из

Србије, понашалп у овој земљи кад су у њу

нрешли. За њихову моралну карактерисгику,

која се нас у књпжевној критици такође тиче,

то љихово понашање у Србији од овећег је

значаја. Србцја је на почетку нрошлога века

била нова земља, без икакве културе, патри-

архална и скоро примитивна, отворена широм

свима ученим Србима који су хтели у њу доћп:

зачпто је који од њих долазио, какво је учешће

у њој имао, какве је иослове у љој чииио, све

су то ствари које непосредно открлвају и но-

казују карактер његов.

Има их који су из чистог патриотизма до-

лазили п који су се врло коректно у Србији

држали. Доситије је један од таквих, његово

учешће у Србији врло је симпатичио. Пошто

је сам од евоје сиротпње иомогао устанак још

кад је у Трсту био, једва је чекао да у Ср-

бију дође. „Мепи бп било, каже он у почетку
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1805, као да први ред божнјим благолјетелиим

воздухом дишем кад бп слатки.м, свободипм,

миле матере наше Сербпје воздтхом гдп нпбуд

дпсатп помео ; то бп за мене на земљп бда-

женство бпло.“ II то не каже он само једанпут,

него стално тако говорн чпм помене Србпју:

чптајте његова ппсма на ћете се пзненадптп

оном нскреном акценту, оној дирљивој спмна-

тпјп с којом он о Србпјп говори чпм је у уста

узме. Па не само да тако говорп, пего тако п

Ј,Тадп. Пре свега, он одмах нре свпју кљп:кев-

нпка долазп у Србпју. Пе могућп да иређе у

Београд одмах чпм је устанак почео, он долазп

у Земун, лута по њему, гледа пролнку да ма за

мало пређе гранпцу, провуче се једанпут у Сме-

дерево, а чим се Београд предао, одмах улазп

у њ п настањује се у њему. То нпје лака ствар

за њега бпла, нарочпто под старост; да се то

тачно оценп, треба впдетп колпко је оклевао

II нремпшљао да дође у Србпју Соларпћ, којп

је уз то бпо млад а којп шгак, нп на толпке

нозпве, ннкад нпје дошао. Ба оида, Доептпје,

чпм је прешао у Србпју, ради за њу својски,

као човек којп се осећа дужан тој земљи коју

дотле нпкад нпје впдео. Оп ту, у Београду,

оснпва школу о којој је толпко годпна ранпје

сањао. Признва учене људе радп тога, преклпње

Соларнћа да за учптеља те школе дође, доводн

Впћентнја Ракића тога радп, трудп се п мучп



ЈоАКШ! Вујић. 135

да шкоду унаиредп. Хоће и штампарију да

оснује у Београду, хоће бпблиотеку да уста-

нови, и тога ради намељује евоју домаћу књи-

жницу за „белградскога народнога училишта

књигохр анилиште “, итд.

Такав је Доситије био у Србији; какав је

Јоаким био, видећемо пз ове његоВе књиге коју

смо намернп прегледати.

Јоакнм је првн нут дошао у Собију 14 но-

вембра 1823. Дошао је да моли кнеза Милоша

(као што је дотле молио толике друге, при-

ватне људе у Пешти, Земуну, Араду и другим

градовима где је Срба било) да га номогне прп

пздавању једне његове књиге, позпатог „Но-

вејшег Земљеоиисанија.Кнез Милој.н му не

даде тада, али му обећа номоћ, и посла му у

јануару 1826 хиљаду гроша на дар. Јоаким

дође у Србију да му благодари, и '2 августа

1826 у Пожаревцу изиђе пред њега. Кнез одмах

тада одлучн да га иошље по Србији да је прође

и оишпе, саошптп му то преко свога секретара,

н Јоаким цође на пут и иаппше своје „Путе-

шествије."

Зашто је кнсз Милош послао Јоакима да

опише Србију? Јс ли Јоаким био најснособнпјн

од тадашњих књидсевника да тај посао сврнш?

Зар за такав носао није бпо пречи Вук? Ту јс

ваљао човск којн зна народ, позиаје личностп

и догађајс, разуме ондашње јавне н нриватпе
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олиосе, ипје слеп за народне обичаје п умо-

■гворине, а уме да ппше лепо п просто. Је ли

то све знао п тмео Јоаким? Шта је могао за

вредно наћи п описатп један славеносрпскп

кљижевник, сав заљубљеп у своје „литератор

ске“ послове, пеобпчно сујетан на љих п на

свој позпв, уских сталешкпх погледа у једној

скроз сељачкој земљи, васпптаља из основа

протпвног народу у којп је ушао?

Што је Јоакпм волео п знао, п што је но-

главитошиГузео да оппнт^ то~ су манастппп у

Србпјп. То му је п кнез Милош дао као главнп

Тгосао, како изгледа. „Препоручујо се свпм вла-

стима нашим, ка;ке кнез Мплош у пасошу којп

му је дао, да пмају свуда. . господпна Јоакпма

Бујпча, снпсатеља, који нолази впдитп мана-

стпре и церкве наше... п преглсдатп све у љпма

сушчествујуће древности и реткостп, нрпстојно

п са сваком учтпвостију... дочекатп...“ Манјг

стпре и љихове старпне готово једпно је п

онисивао Јоаким у својој књпзп. У свакп је

ваљда ушао, расмотрпо га п поппсао његове

старпне: тако је радпо евуда где год је прошао.

А нрошао је целу ондашљу Србпју. Сутрадан

носле Преображења, пре којег дана нпје хтео по-

лазпти „јербо је био рад свету тајну прпчашче-

нија ирпмптп", 7 августа 1826 дакле, креие се

овај старн „вандрокаш- пз Пожаревца на пут, у

кодпма, са својпм момком Пантом којп је пред
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њим на коњу јахао; обнђе најпре данашњи но-

жаревачкп н моравскн округ п нсточну Србпју.

за}гстављајућн се пајвише у Горњаку, Манаснјн,

Раваницп, .Ђубостињи, Каленићу н осталим по-

знатим п мање познатим манастприма; уђе нај-

после крајем августа у Црагујевац. у којем про-

веде трп недеље „писајући своје путешествије“

и чекајућп нове топлије хаљпне које му је,

због његовог слабог здравља, кнез Милош преко

Амиџе поручио. Из Крагујевца оде даље, како

му је кнез нрепоручпо, па данашње КраљЈЗво,

нође уз Ибар до Маглича само, а затим ее

поврати Чачку и обиђе цео чачапски округ,

одакле преЈје у Ужице; том прпликом ирегледа

Жичу, Бдаговештење, Овчарске п лруге мана-

сгирс. Из Ужица пође на Дрпну, и низ Дрпну

до нод Крупањ, одакле се врати Ваљеву, нрође

ваљевски округ, пређе затим у шабачки, одакле

дође у Београд; на том путу од Ужица у Бео-

град, обиђе манастире Рачу, Боговађу, Петко-

вицу, Чокешпну и многе друге. II3 Београда

се крене 12 новембра и упути се Крагујевцу,

алп не преким нутем него гледајући да нрође

н цео руднички округ II нешто ужнчког у исто

доба; том приликом обиђе манастпре Никоље,

Вољавчу, Враћевшиицу, Вујап н друге, а уз

то н место везана за Карађорђа и Милоша,

Трполу и Добриње. У Крагујевац је стигао

ваљда крајем новембра и ту завршио своје
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скоро чстворомесечно п}~товањс, пишући своју

књигу и чекајући ваљда кнеза Мплоша, како

му је овај још пз Пожаревца наредпо, да му

иоднесе усмен реф.ерах. и да се одмах крене

за своју „резидвћцнју•• Сент-Андријт.

Кад је Јоакпм тако узак круг рада себи

одредпо, нанме да само манастпре.по Србпјп

оиише п од тпх опнса да еаставп у главном

своју књпгу, прпродна је ствар да је његова

књпга остада сувонарна н без пнтереса за

обпчна чптаоца. 11>егова је књнга један низ

шаблонскпх оипса мапастпра н један регпстар

сгарпх књпга п црквеппх „утварп" по мана-

стпрпма; све то уоквпрено сувим онпсом иута,

(са нешто мало номена о његовим нбтТтерТР~

сантпнм дожпвљајпма на пугу) којп је псцеп-

кан на сптне одељке н заглавља као у каквој

географпјн. Још су тп онпсн манаетпра п њихо-1

вих старппа далеко од тога да буду стручнп п I

тачни. Додуше, опи, каквп су да су, пмају ппак

своје врсдмостп и учпнпли су коју услугу, алп

колпко је Јоакпм пропустпо лепога п пптере-

сантпога у ондаТпњоЈ (ЈрбпЈп само радн тнх

описа минастира н стприна 'у њима! "0нда је

још све врнлб^но СрбПјП, ТГ ШТО тај процес

врења могао се лепо онпсати плн назпачнтн
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била јо Ђаковјк- буна, четпри годипе пре ове

била је Абд.уЈШиа, а није много годппа бпло

нротекло пи од Мпл_ашева п Карађорђева у-

станка. Тада је остајало пуео впдљпвих тра-

гова тпх буна и кретања, тадашња генерација

сва је бнла учествовала у устанцпма Карађорђа

п Мплоша, па све стране било је успомена п

остатака пз -тпх времена, мдшљење п распо-

ложење народно морало је тада бптп врло из-

разито п карактерпстично, п ствар је бпла врло

иптересантна осетитп то расположење н по-

хвататп те трагове па нх оппсатп плп озпа-

чптп у свом нутоппсу. То Јоакн.м, наравно, није

урадпо.

Сем манастпра, Јоакнм није бпо у стању,

да иштадруго по Србији опише лено п разбо-1

рпто. Он је, као што смо већ у неколико па-

говестили, био готово туђ Србији; његова су

дотадашња занимања' оила врло далеко од посла

којим се сад узео бавити, његова је памет ншла

за стварима еасвим различним од оних које су

иаше Србијанце занимале, на је зато Јоаким

бпо вап могућнрсти да оиише с разумевањем

живот у Србији, да пргрди ирави тпн кад се

у свом опису и тога живота дотакие.

Пре свега, језик му смета да тај тон ио-.

годи. Ма шта рекао, кад то каже опим сројдм

смешним језиком, одмах његово казивање дис-

хармоиише са предметом о којем говорн. Кад
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н.пр. описује стварп по Томанпјпној кућп у

Шапцу, оп вели: „на среди собе јест један астал

с једним нрелеппм белпм горе чаршавом, по ко-

јему разно рукамп человјеческпмп художествено

пспословапо разно!' вида цвјеће у теглама на-

мештено стојп, птд“ (II, 94). Још овде дпсхар-

монпја п не пада у очп п језпк не пзглрда

толпко непрпкладап, пошто је мање вшпе реч

о предметпма којп су странп а не локално

пагап, алп кад је реч о стварпма чпсто срп-

скпм, онда је ефекат друкчпјп. Једанпут н.пр.

дошао Јоакпм у неко село Буковпцу, па жепе

п деца бедсалп од њега и чудилп се његову

оделу (он је бпо у „немепкпма хаљпнама“; то,

кроз целу књпгу, нпкако не престаје помпњатп)

п нарочпто његовој капп (ко зна каквог је

кроја бпла ова капа!), па он, помпњућн то,

светн IIм се чуђењем са своје стране њпховпм

капама, п оппсује женске капе п ношњу. „Оне

су, каже 011 за те капе, подобне маџарскпм

седлама....; обаче ова седла плптп рећп капе

стоју на женама напротпв, јербо што на коњма

сгојп напред, то на н-повпма главама стојп

остраг“, птд (II, 30). II то нпје један случај

оваквог оппса; ево одмах пза њега још једап:

„други опет впд главнаго украшенија женскаго

пола јест овај, то јест. иеке оиет носе горе

на главп... једну капу округлу како год бун-

;фву; из ове капе плнтп рећп бупдеве горе
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пзвпјепо впдп се...“; птд. Ко је јопт на овај

начпн оппспвао нотпњу, п какво је то разу-

мевање ове кад се, ради јасноће, прпбегава

овпм компараццјама о мађарскпм седлпма и

бундевама! Нп мало нпје Јоакпм разумевао

нату ношњу. Доказ је томе п то што он и

фес опиеује као ствар за њега нову, коју дотле

ппје впдео: „што се нак тиче одјејанија му-

жескаго пола, господарн Београђанп обнчно па

главп носе капу на нодобпје једне диље, илн-

тн фес" (I, 39). Па не само ношњу, нп другс

наше стварп које му је ваљало знатп, ннје

Јоаким знао; петорнју, на иример. Ону Јерпну,

проклсту Јсрину, 0 којој зна сваки сељак нз

околнне у којој се Јоакнм ње сећа, он назпва:

„иека десиотида именем Јерина“ (I, 46). Вој-

водт Мутапа, позпатог борца из првог н другог

устанка, он зове „Лазар Мутафа“ (1, 136). Па

п кад зна факта историска, он им даје једно

тумачење које ни најмање ннје у сагласности

са оиштим схватањем, а при том, наравно, није

модерно историско. Ево н.пр. како говорн о

Мплошу Обилићу: „обаче доста лудо, без ра-

сужденија и због несогласија, па велику Сер-

бије жалост, изгубио је његов живот, и с ње-

говом суровом II јогунасгом главом целу Сербпју

јест упронастпо" (II, 73). Према овоме изгледа

да ннкад иије прочитао ни једну народну песму

о косовском боју. IIп друге народнс несмс (да
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еад на његово познавање овпх прећемо) као

да ппкад није чптао. Пначе, не би пнеао н.пр.
о соколу овако: ..сокол птпца јест велпкп како

какав прплпчан голуб : ...наперсна кобплпца јест

му тако танка п оштра како год нож, да. када

какву велпку нтпцу с њом у летењу напраснпм

његовпм устремленпјем ударн, то таког.у он

абпје смлатп и уморп; пак је тако смелп. дер-
зновен п пустапнскп..." (II, 48). У целом овом

онпсу. којп је досга дуг а све у пстом тону

преводиоца Рафова ,,Јестеетвословпја;\ пема шг

једпог места но којем бп се впдело да Јоакпм

зна да је соко класпчна тпца нашпх народнпх
песама, а бар је то могао знатп онај којп кроз

родну земљу тпх песама пролазп. Замнслпте да
је Бук пмао да опшпе сокола!

ТПто Јоакпм не погодп правп тон п пе но-

каже нраво разумевање стварп и односа у Ср-

бпјп, томе нпје крпво само гкегов,о..не.позц;шал.с

језпка, ношње, пс.тнрјтје, [цгролнчх пусама: цело
васпптање његово далеко је од тога да га учпни

зТТЈдннм п прш.ладнпм оппспвачем Србпје. Оп
нојма нема нп о томе како треба о Србпјн
нпсатп, нп како му се тамо треба понашатп.
Он н.пр. кад помене Хајдук-Вељка. каже: ,.г.

замолп да му се нокажу све собе Јеврембва
копака, он оваква увпјања употребп да ту
своју молбу слегаптно за пас- ошпне: ,,ја,
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с вњешнпм укратпеппјем ове резиденције нолно

задовољан, узмем дерзновеннје Јеја Внсокоро-

дије госпонту домувладичиду Томанцју покор-

њејше молнтп ие бп лп опа нмала доброту мепп.

чрез љеног домашњег надзиратеља. п внутреља

орпамента п украшеннја ове велпкољепне ре-

зидеицпје показати“ (II, 91). Алп најлепши

прнмер његова неразумеваља п сплетепостп

пмамо у љегову опису разговора са Сипђе- .

лпјом, мајком нгумана Пајсија (II, 106—113).С,

д- Свн мп знамо игумана Пајспја, мученпка

народнрг као. што се обпчно каже, кога су

Турцп за време Хаџп-Проданове буне набплн

на колац, и трагичну фигуру његове матере

која је морала с.ваког дана гледати свога сииа

на кону, кад је у град ишла и носила хлеба

свом другом снну у тамницп, којп је, мало

после, такође на коцу умро. Сад, Јоаким слу-

чајно пађе матер ове двојице п с љом раз-

говара. Ја тај разговор не могу због дужпне

наводпти, али га треба нарочпто нрочитати,

иа ће се видети каква је невероватна дисхар-

монпја пзмеђу предмета који се оннсује н па-

чпна иа којн ,г;е то чини. Све је у том опису

нескдадно, све вређа нескладношћу. Са том

женбм кбја уе~клас'нчап Аип једне (како бп се

то у старом стплу рекло) Осриске мајке“, п

као иека мшшатура „мајке Југовпћаи'( Јоакнм

ие, уме да разговара, не уме гш да ее наметцо
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пнтересује за њене несреће, нп да је ппта, пп

да је слута, нп жадп. Она му, спрота, нрича

своју трагпчну псторпју, а он је свакп час

прекпда евојпм невештпм пптањпма, нетмеснпм

прпмедбама, својпм чуђењем које је скоро без

ипјетета п ако одаје нешто мадо сажаљпво-

стп. Он, пре свега, не зна нпмало њену псто-

рију, као што, како пзгдеда, не зна нпшта нп

о Хаџн-Продану; ако је ппта, нпта јс само што

је „љубоиптан овакве вешчп знатп": па онда.

почпње разговор овако: „адп, драга госпођо

мајко, модим вае изводпте мн пзјавитп ову вашу

несрећу“, н наставља нптањпма: „иак после?“

п молбом: е, молпм, госпођо мајко, само даљс“;

а кад она после првпх објашњења долазп на

саму ствар, он спрсма себи ефекат прпчс овако:

,.но сада ће битп каур.ме п окршаја--, пдп „по,

сада ћемо лепе турске ноте чутп свпратп"; кад.

најзад, она стане казпватп крваве п варварске

ирпзоре које је гледада, он себп дозвољава не-

какве неразборпте неверпде п сумње о томе. п

ппта је: „е, алп, молпм вас, госпоћо мајко,

јесте дп вп вашег спна (Пајспја) на коцу вн-

дплп п иознадп? може бптп да је бпо какав

другп“, плп, кад она, за другог снна, каже да

су га пз Небојше пзвелп да га убију, IIа га она

]едно јутро нпје тамо нашла, он прпмећује:

„може бптп да су га пустнлп (на сдободу)“,

нтд. ТГска мс ппко крпво нс разуме; ја не кажем
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да је Јоаким овде неосетљив и индиферентан;

напротив, држим да је и он бпо дирнут овпм

причатвем (оно што он посде каже да је, на

крају тог причања, „скоро иао у несвест", то

већ, наравно, није истина), али ништа од свега

!тога што он ту каже и како се при том по-

наша, не одговара ситуацији, није у тону с њом.

Такав је Јоакпм скоро једнако, у свима ситуа-

цијама у којима се на свом путу нађс, по цежој

Србији: нигде ппје у тону, у хармонији, у

складу е онпм што га окружује.У

Има момената кад Јоаким пзгледа боље него

гато смо га сад оцрталп. Вратп се пред наше

очи по некн пут она стара његова слика „вап-

дрокаша" и ,,литератора“ коју ми одавна по-

знајемо и која, иоред свнх својих мана, није

без извесне занимљивости н пријатности. По-

каже се ои опет, у овој или оној прилици,

онај стари, мало комични тии сујетна списа-

хеља, пли иепоправна прецептора и морализа-

тоца, илп гладна и амишпа књижевпика. Ои

воли да ее похвали како га лруги знају и по-

пттују, или како његове књиге купују и чптају.

„Боже (поменуће он да је не знам који чипов-

пик у Београду узвикнуо кад му је он иасош

нружио), гата ја видим! та јесте лп вн г. Јо-

аким Вујич?...“ (I, 22). Или кад онисује библио-

теку Јевремову' у Шапцу, он ће уживати да

каже како се ту иалазе „сочипепија ...немецкп

О
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спнсатеља, измежду којих впдео сам д моје

Новејше Земљеоппсаније п проче друге кљпге"

(II, 96). Он воли и да се покаже учен. п прпча

прплике т коГима је такав пзгдедао. Кад је

ушао у једну турску гаколу у Београду, он

затражп књпгу од ђака п, новодом ње, одржп

чптаво предаваље о јеврејском језпку које бед-

нога ђака Селпма толпко задивп да му каже:

„та тп далеко впше знаш него макар какав

наш муда“; прпметпмо п то, да бп слпка бпла

потпунпја, да је књпга Селпмова бпла арапска а

пе јеврејска, и да је о арапском језпку требадо

говорпти, алп како то Јоаким нпје умео, он о-

кренуо разговор на оно друго, њему познатије

(I, 32—35). Као год што је ту држао предавање,

тако IIX је чегаће држао на целом свом путу,

II с толпко пето умеснос-тп п одговарања сп-

туацпји. Говорпо је он п неком Мехмеду Тур-

чину у Црљенцу, п неким сељацпма у Љубнњу,

II некпм калуђерпма у манастпру Клпсури, п

сваком којп је хтео да га слуша, стварп тако

псто поучне као оне што је казпвао Селпму:

о спахпјама мађарскпм п десетку који се њпма

даје, о томе како нема грабашшјаша п „та-

тоша“ на овом свету (ту је лекцпју најпре

почео једном неспретном шалом с једном бабом,

у којој је само он нашао неког задовољства п

обешењаклука), како не треба веровати у вам-
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иире, итд. II ои то све опширно исприна, цело

евоје предавање п прпмедбе слушалаца.

Још се са једно.м етаром својом особином

Јоаким показује у овој књпзп, алп је та осо-

бпна друкчија од ових и без везе е њпма. То

је оно како он једе. Кроз целу књигу једнако

прпча како је јео, ручао, вечерао. Ма где да

дођс, прича шта су му за вечеру дали; ма гдс

да иође, напомене како је пре тога ручао илн

вечерао. „Ту ја, каже он н.пр., п мој момак

Панта били смо чесно угошчепи најпре с ракијом,

после са зеленпм пасуљом и с млади печени ку-

курузи (I, 70);“ пли: „ја код калуђера, каже,

будем прп ручку и после ручка опростим сс...

пак. . кренем се| (I, 79), итд. Ја п пе помишљам да

паведем сва оваква места; опа кипте по целој

књизи, на свакод страни скоро. Узмите онај

опис његова пута од Ужица до Шапца; скоро

које год село ту помене, код сваког каже да је

ту доручковао, ручао, вечерао. Фразе: „учиним

моје преношчије код (тога и тога) који ме чесио

угоети“; или: „по пријатију ручка (вечере, „фру-

штука"), благодарим мојему велпкодушному (ва-

риацијеради: „добролјетељном“, „человјекол.уб-

ному“, и др.) домаћину... и крепем се“; или

слнчне, стално се понављају на свакој странн.

Отворите књигу скоро ма где, свуда ћете на

овакве ствари наићи. „Мени би се ово наипачс

допадало чути“, прочптате на пример; игта лп

10
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му се то, Боже, допадало? помислпте вп. ..Јербо

бп се, наставља онреченппу, свагда опомињао на

онај наш светп, старп српскп обпчај да се гостп

прп јелт нуде“ (I, 601. Или прочптате: ,.ја овако

радостан пролазећп кроз мој премили народ“,

п пптате затпто лп је радостан, а он већ одго-

вара: ..јербо тамо вндпм код ватре гди се пече

јагње, онамо овцу, тамо мало даље јаре, теле

п пр. (I, 109).“ Тако једнако кроз целу књпгу.

Додуше, п Руео у својпм ,.Исповестпма“ не за-

боравља да спомене ручкове п вечере, алп Русо

је, као што каже Сент-Бев, гладовао у своме

жпвоту п пмао црне дане, док се за Јоакпма

то не може рећп, п ако нп он нпје царскп

жпвео; а после, Русо то не спомпње тако

често, нптп е пекпм готово гурманскпм апетп-

том као Јоакпм, него више гледа да укаже на

здраве п умерене обеде какви прпликују чо-

веку којп хоће трезвено и природно да живи.

Али Јоакпм има у овој књпзи п једну нову

црту, и она се ноказује у оном што говорп о

тшезу Мплошу. Мп разумемо да је Јоакпм морао

хвалитп кнеза Милоша као што је хвалпо п

друге којп су помагалн да његове књпге пзпђу

па свет, али како он овде хвалп кнеза Мплоша.

Хр премаша бдагодарност Једнрг_спротог књп-

жевнпка према свом меценп. Јоакпм славп Мп-

лшпа цс.длш.-. свд-гп-м еце.пу. пего каа вл.адааца.

као год да јс он мог.ао__оценитп каква је вла-



Јоакшј Вхјпћ. 149

давпна Мплошева. Он то још чинн кроз целу

крвнгу, поводом чега било, без икаква повода

каткад, уплете где било у причање. Пије вино

, н.пр. у неким сватовпма, па ее одједаред сети

кнеза Мплоша и отпева му-у мпслима једну ем-

фатитау химну (I, 39). Илиговори селјацима како

нема грабанцијаша, па заврши говор како они

треба да „господара Милоша... љубе, почитују и

љему повинују се“ (Г, 85). Или кад чује неку ин-

дпферентну тужбу једног Турчина на неког

кмета; он опет ода хвалу кнезу Милошу, и то

са „рукама дигнутим к небу“ и у пуном облпку

једне молптве (I, 139). Или разговара с калуђе-

рима о вампирима, па у том разговору „управи

свој взор на небо“ и помоли се за здравље кнеза

Милоша (II, 6). II тако даље; по целој књизи,

услед ма чега било, он нађе начина да отиоји

химну Милошу. Једанпут је и у стиховпма

отпоји:

»Шарен штиглиц, зелен криглпц, и ви пјевајте,

»Хвалу Богу и Милошу усердно дајте... (I, 76).

Ми смо поменули како је он осудио Мплоша

Обилнћа; знате ли запгго га је осудио? Само да

похвали кнеза Милоша, којега пстиче нрема 0-

билићу као ослободиоца нрема упропаститељу

(II, 74). Не само што он сам тако о кнезу Мплошу

говори, него позајмљује своје речи и другима

које на путу сретне. .У селу Сладинцу наиђе
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на неког чичу који тако иото усклнкује као п

Јоаким кад о Мплошу говорп, п „љубп му (Ми-

лошу) и ноге п руке“ (Т. 73): у нланини Кл.еште-

вицп напђе тако псто на неког момка који у

пстом стплу о овој темп говорп, п којп, ако

не љуби руке Мплошу. љубп је Јоакпму кад

овај Мплоша похвали (II, 126), итд. Да ли је ово

све истина што Јоакнм прпча да је слушао, то

може бптп пптање, алп је пстнна да Јоакпм

толпко но.мпњс II хвалп Мплоша да пзгледа да

је само због тога евоју књпгу ппсао. Он у‘тбј

хвали пде некп пут далеко, толико да говори

пнфампје. „Којп год Сербљпн, каже.он (I, 142),

своме началнпку п управитељу Г. Мплошу не

бп благодаран п вјеран бпо, то таковп достојан

јс*11 Заслужује казн да се жпв на ватрп спалп

плп жпв на колац набпје“. Може човек колпко

хоће ноштоватп кнеза Мплоша, адп у том но-

штовању доћп до тог ступња, до псповедања

такве теорпје да сваког оног којп нпје благо-

дорлк њему, треба лсича на колац набити —

то прелазп сваку меру памети н поштења. II

то још Јоакпм каже, којп себе волп да назове

„Европејцем!“

Како ли је морало пзгледати Вуку и другнм

ваљанпм људима рођенпм у Србпјн, којп нпсу

били срећнп да буду у великој мнлостп код

• кнеза Мплоша, кад су гледали којпм се сред-
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ствима служи овај дошљак Јоаким да сс до-

дворн Милошу и да добпје пггогод пара!...

Не, не, Јоаким се ван икакве сумње пије

у Србпјп поиашао као Досптпје.

,С. К. Гласлик", 1 и 10 аирил, 1903.



ДУМ МВАН СТОЈАНОВНЋ.

Пре кратког времена новине су донеле веет

да сриска академска дуброванка омладпиа иа-

мерава свечано прославити седамдесетогоди-

шњнцу жпвота дум Пвана Стојановића; неко-

лнко дана доцније, новпне донеше другу вест:

даје.дум Пван премннуо не дочекавшн снре-

мане прославе.

Спрота омладина, сиромах дум Пван! Спро-

мах дум Иван што није дочекао да впдн нро-

славу свога рада, награду свога труда; што нпје

дожпвео заслужено светковањекојеготово свакп

виђенијн јавнн радник у нас дожнвп; што нпје

дотрајао да јавно примн најлепше нрнзнање

које се једном јавном радннку може указатн,

признање које му је старцу од његове омладине

намењено, од онпх којп незаинтересовано воле

н поштују а погађају ко је за љубав и пошто-

вање. Снрота још внше омладпна, која овим

губи једиу од најиречих иотиора, један од

најачих ослонаца за свој рад!

Треба зампслптп њен положај, па схватптн

губитак њен. Она је поштовала дум Ивана н
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волела његова дела. Бидела је, међутим, да су,

но дум Ивановој скромности и по општим бед-

ним околностима у којима се књижевност на-

лазн, та дела у блиској опасности да пронадну,

п онда је хтела да их од те пропасти сачува

н стави пх у руке целог читалачког света. Дум

Иванова дела нису засебно штампана, н она

је впдела да пх треба засебно штампатп. Има

два међу њима која су најважнија и којима је

штампање најпрече: „Историја Дубровника"

и „Дубровачка књижевност". За прво се по-

старало уредништво органа срнске странке у

Дубровнику, друго је омладина узела на се

да изда. II омдадина је мислнла да га изда

лепо, и да га као дар преда свечару на дан

рођења његова. Мислила је још да н више

увелича ирославу и пројектовала је о том дану

једну ретку свечаноет за Дубровник: ту је

била спремљена и бањкада у навечерје, и све-

чана божја служба у јутру, и једна дена ди-

летантска представа у вече; ту су имала и

српска друштва еуделовати, и гости доћи, и

пзасданства ее нојавитн; речју, ту се имао не

само кренутн нео локалпи друштвенн апараг

с којим се изводе веће свечаиости, него се II

једна локална свечаност имала претворитп у

једну велику културну манифестацију српског

народа. II то је омладина имала да спреми и

изведе. Она је имала да буде тога дана глава
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сввма културним друштвпма п изасланствима,

опа да иредседава једном тако нросвећеном

сабору срнскога народа. Улога врло велнка,

тпм већа што је омладина досада нп блпзу

ннје такве пмала. Љена је улога досада бпла

врло скромна, скоро нпкаква. На њу нпко нпје

гледао као на неко органпзовано тело, нпко је

нпје сматрао као дружпну зрелу п способну

за јавнп живот. Она је тек сада првп пут ма-

нпфестовала своју зрелост п епособност. Кре-

нувшп мпсао о прославп свога учптеља, она

је првп пут кренула једну јавну мпсао, првп

пут сама пзашла нред иублпку, првп пут сту-

нила као целпна у јавнп жпвот. Алп нри том

првом ступању, њој је требао неко да је у-

веде у жпвот, једно ведико пме које ће п њој

пмена донетп, један велпки ауторптет под чп-

јом ће заштптом пзаћи пред публику, један вођ

којп ће је представптп свету. II она је нашла

вођа, али јој овај умнре у часу кад јој је бпо

највпше нотребан, и она остаје сама, остав-

њена, лпшена своје највеће радостп, преварена

у својем пајслађем надању; остаје, као што

сама каже, „да несуђеном свечару свом псплете

венац самртнпчкп у место венца славе", п ,.да

пада нпце пред гроб свога велпкога учптеља у

место да дпже впсоко чашу у здравље његово".

На првом кораку, на толпка несрећа на њену

главу! И опет, спрота омладпна!
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Т.

Ко је био дум Иваи? Шта је иисао? По

чему се толико ценп?

Дум Иван је био, то сви знамо, историк, г

истраживалац наше прошлости, бар једнох1 од I

најславнпјих делова. њенпх, прогалостп дубро- ј

вачке наиме. Он није написао историју Дубров-

ника, али је његов рад на томе пољу готово

такав као п да је то у стварп учинно. Он је пре-

вео један од најглавнијпх досадашњих радова

те врсте, Енгелову „Нсторију Дубровнпка“, и Ј

тиме ноиравио ногрешку коју су пређашње

књпжевне генерацнје учиниле оставивши овај

рад посве туђ нашој публицп. Како, међутим,

тај рад не допире даље од 18 века, дум Иван 1

је видео да је данашњем преводиоцу нужио и

да га попуни. И он је узео да, уз превод ста-

рије историје, исприча и најновиЈу, и да, поред

слике сјајних нериода дубровачких, пружи да-

нашњој публици и слику, ако не сјајну а оно

свакако интересантну, Једног нериода онадахва, .

периода неактивности и анатије које су довеле

Дубровник до данашњег стања. II он је тај

носао свршио у нечем боље него што би ко

други умео. Сам очевидац свију догађаја, по-

знаник готово свију главнпх личности, по-

евећен у све тадашње пршшке, ои је од ове [

историје начииио скоро мемоаре свога времена.

Мемоаре тачне, наравно, и пуне, јасне, заним-
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љиве, са пуно иознавалачких рефлексија п још )

зише, п нарочито, са пуно пнтересантнпх а-

негдота. Јер он је анегдоту волео и у њој

бпо врло јак; она код њега замењује дуге

опнсе п педантне пзвештаје, њу он с правом

нретпоставља сваком дртгом средству при слп-

кању. Као Мерпме, п он је скоро могао рећп:

„у псторпјп, ја волпм само анегдоту, а, међу

анегдотама, највпше волим опе у којпма ми

пзгледа да впдпм пстиниту слику наравп п ка-

рактера једне епохе.“

Алп дум Пван нпје радпо само на овој оп-

штој, нодитичко-културној псторнјц Дубров-

нпка, он се бавпо п днтерарном псторнјом

овога просвећенога града. Његова „Дубро- ^

вачка ^њижевност" је, сетимо се, опо дело

којнм га је омладина мпслпла дарпватп о ро-

^ендану. То дело обухвата целокунну књпжев-

ност дубровачку, иесничку п научну, стручну

ц фидософску, II беседнпчку још, речју све што

је Дубровппк интелектуално створпо у току ве-

кова. Дело ппје мпого научно ; тако не бп нн-

садц нп Г. Јиречек нп Г. Будманп. То је пре једно ^

понуларно пзлагање, алп је то носле старога

п талијанскога Апендпнпја прво н једпно пз-

лагање у том нррстранству; п после, п у њему

ипак има доста новога. Јер најпре, дум Иван

је бпо човек којн мислп, п онда у његову делу

пма новвх ногледа; а после, дум Иван је Ду-
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бровнаннн, н то старп, а у старих Дубровчана

има твек ретких књига и још ређих старих,

рукопиеа, па му је отуда могућно било изва-

дптп и у дело унетп по којн нелознат податак ј

до којега један модеран иетраживалац не би

сам доспео.

Ии то није цео књижевни рад дум Иванов.

Дум Иван није био само историк, он је био и

књижевник у ширем смислу речн. Он је радио

и на лепој књижевности, и тај му рад није

мањп од научнога, и ако је мање познат. Он

'је, схватимо га тачно, један старп Дубровча-

ппн, један од потомака Наљешковпћа и Ђор-

ђпћа, један од иоследњих представнпка оних

етаринскпх, нама чудноватих генерација, које

су подједнако неговале II науку II књижевност

и код којих је сваки учен човек сматрао све

врете књижевиих послова као своје, као по-

слове на које га сама његова ученост позива.

Дум Иван је, на прнмер, преводно из туђих

књнжевности. Преводио је из талијанске ио-

вије књижевности: један „Разговор" пз Амп-

чиса, једну новелу из Гпсланцонија с насловом

„Носоње“, и једну црерадио по непознату ппсцу

алн из исте књижевности, с насловом „Човјек

репат“, мало натегнуту у осталом, природнију

у талијапском тексту него у српском, због

једиог каламбура на коме цела прича п почива;

обс су те повелс, међутим, од опе старипеке
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врсте новела које су у ствари као басне, као

развијенпје моралне аиегдоте, као дечије прпче

готово, мало комичне алп са моралном тенден-

цпјом, управо због ове п писане. Преводио је п

слатпнског: сентенције, можда све, Публилпја.

Спрског, ппспа пз златног века рпмске књпжев-

иостп; п неке фрагменте пз Петронија, сатири-

чара пз сребрнога века, за које се, насупрот

раппје помепутим, пе бп могло рећп да су дечпја

лектпра п које су зато п остале, заједно са Пу-

блплнјевим сентенцпјама, у рукоппсу код прево-

дпоца. Додајмо овпма п хрпшћанскога ппсца

светог Августпна, чнје је „Псповестп" до пола

нревео, алп у дубровачком наречју, п нп њпх

нпје штампао. Преводпо је п е грчког. „Облаке!;

Аристофанове нанме; п с немачког: Леспнгове

„Басне", деведесет на броју, п један драм-

скп фрагменат пз Шплера, оног „Здохотнпка

људп“ (Меп8сћеп(е1пф, дело пз прве перподе

пссннкове п мало познато, али које, по дубпнп

идеја п цртању карактера, не уступа нозпа-

тнма; п с француског, најпосле, п то пз пп-

саца чпјц нас пзбор мадо зачуђава. Он је,

наиме, нревео Волтерова „Мнкромегаса“, један

од познатпх његовпх малпх романа, фплософ-

скпх ц сатпрпчнпх; затпм ону брпљантну „Кон-

версацпју код графпце Албанп" (коју је пре-

водплац пазвао „Шта је слава војннчка?“) од

Пол-ЈГуја Курпјера, јодног од најдуховитпјпх
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ппсаца п најбољих стилиста француских, из

почетка 19 века: најпосле, алп врло скра-

ћено, тако ла је тправо извео а не превео, и

иокварпо тпм, ако се сме рећп, „Рамоова пе-

ћака“, тај днвнп диалог од Дндроа, којп је

тако нсто леп по композицијп као п'по стилу.

Оп је, као што се впди, доста преводпо (ни то

нпје све што смо набројали, пма још неких

неважнпх снтнпца) п с разних језпка. Пзбор,

којп је у превођењу учннио, у главном је добар^

Чпњен ие толпко по литерарном мернлу ко-

лпко 110 лпчном укусу, ни по књижевној 110-

треби колико по оном што је преводиоца прн

чнтању запнтересовало, овај пзбор само све-

дочи о разноврсном чптању његовом п довољ-

ном разумевању књижевних дела.

Али поред превођења, дум Ив.ап је п ори-

гинално радпо на лепој књижевноетн. Он је,

на пример, писао приповетке. Не приповетке

пз сеоеког жнвота, ни дај боже, нити новеле

модерне, нити уоиште новеле какве се у овом

веку ишну, него неке нарочите, старинске, као

113 18 века ; приповетке које имају мање при-

чања него дналога, мање радње него рефлек-

сија, које често немају нимало оних првих него

се само нз овпх другпх еастоје. Јесте ли чп-

талп „Лука Малога“, који вам је иајпознатијп

јер је штампан и овде, ћпрплицом, а који јс

II нрва његова прпча? Ето, та прича која нај-
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Е‘.1ше надпктје натлпма: која је, ако хоКете,

бапг приповетка пз ееос-ког жпвота, јер је пз

жпвота ријечког. пз жпвота т дтбровачкој око-

азнп: у којој ст јтнапп сељапп, т којој су п

обичајп љпховп, п језпк њпхов, мало особен п

особенпји него Љј'6пиши, па нп она нпје по

карактерт као прпча Јанкова, чак нп као Љу-

бпшпна, нп налпк. У њој је. као п у осталпм

дум Пвановпм прпчама, развпјена једна тен-

денцпја, псказана једна морална рефлекспја

ппшчева, једна нстпна до које је он дошао

посматрањем народног жпвота п размпшл.аљем

о његовој будућностп,. напме да ваља чтватп

народне обпчаје. II та прпча, као гато је дтм

Иван сам прпметпо, нпје „нп роман, пп по-

вјесппца, нп фплософпчко разложење него само

листи зп спомеиу да се ожме која пстина“: она

је оквпр за рефлексије, потка за пзлагање пдеја.

А „Госпођа Маре“, а ../Кагарац“, а „Ћово“, а

„Ђоре“? Све су то прпповетке тога рода, сво

по општој тепдеицпји слнчне „Пуку Малому“,

све втпе есејп моралнп илп фплософскп него

прнчања п фпкцпје. „Жагарац“ је одпста пре

такав есеј него нгата друго, есеј у облнку дпа-

лога. То је једна копверсацпја у којој нскп у-

чеип л.тдп, ноп Нпкола п Цвјетко, са једнпм про-

стнм сељанппом, ЈКагарцем, претресајт разне

друштвене теме, као што графпца Албанп п

слнкар Фабр у Курпјорову спису разговарају
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о уметностп, о талентима птд. Ту се, са једним

изобпљем цптата често сувпшнпх, претреса о

народностп, о књпжевном језпку којп мора бптп

огледало народности, о племству које мора бптп

чувар њеп, о односу цркве и народа, о свему

што ппсац налазп да може поданпцима битп

оружје у борбп са владом. Л „Ђово“ је, ако

о њему као пегатампаном сппсу смемо гово-

рптп, како по свему пзгледа, спис исте врсте

у главном. Ту можда пма впгае причања него

у „Жагарцу", али је и ту главно тема фило-

софска која се претрес-а. Ђово је врста Кан-

дида који, у младости великп оптимиста, има

доцније да искуси велпке нес-реће и, разочаран,

постаје песимиста, најпосле у дубљој старости

враћа се и од песимизма, и постаје искусан и

мпран човек, скоро да каже као Канлид: „то

је с-ве лепо, али треба окопавати своју багату".

И „Ђоре“, најпосле, и то вам јц спис псте

врсте, п то есеј у облику диалога, форми једној

која је у 18 веку била врло омиљена. Код

„Ђора“ ћете веровати ово тим пре гато је

„Ђоре“, бар једним делом, одиста из 18 века.

Ма колико то изгледало чудно, тако је. Јер

„Ђоре“ је један веома чудноват спис. Иема

ваљда у целој нагаој к/впжевности ни једног

сниса којп 6п му бпо сличан, не само по врстн

него II ио композицијп II пачшЈ/у постања. У

њему су управо два списа, од којих један није

[
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дум Пванов. Мп мало пре поменусмо превод

..Рамоова нећака-'-': тај превод, међутпм. не носп

наслов којп му је Дпдро дао: тај превод је

првп део дум Пванова ..Ђора“. Сам дум Пван

каже за ,;Ђора“: „овај сппс пма два дијела.

првп нпје друго него Пегеи с1е Кашеап Дп-

дроа, понашен/" Чудновато одпста, да на овом

застанемо, како је дум Пвану пало на ум да

та два „дпјела-- сложп у једно дело. Сложај

је бпо немогућ, п, ма колпко да се дум Пван

трудпо да Дпдроа ..понаши:' п тпме пзједначп

љегов део ,.Ђора“ са евојим, првп део с другпм.

ппак сгрче јаке протпвпоетп мећу њпма, п у

детаљима, п у опште.м тону, у основнпм прпн-

цпппма којп чпне фплософију „Ђорову“; ппак

је, пз.међу Ђора у првом делу п Ђора у другом,

разлика толпка колпка пзмећу два сасвпм су-

протна човека. Јер да се нз парискога ..Ра-

моова нећака“ пстеше локалнп, дубровачкп

,.Ђоре“, требало је преиначптп много штошта

а нпје бпло доста заменпти Пале-Ројал Бонп-

новом п Са1е Је 1а Ке^епсе кафетарнјом Би-

рпмпшином.

Најпосле је дум Нван писао п једну драму,

„Фрлезпју", у којој је главни јунак, Фрлезнја,

сматран као луд, алп-је то фплософ, мало чу-

дноват, II националнст, којн тугује II размншља

о своме родном граду Дубровнпку. Затпм је

скуп.као пословпне п народно благо, које је
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јако поштовао п сматрао најбољим нсточнпком

правог књпжевног језпка. Најпосле је п песме

писао, п то не само на српском пего п на ла-

тпнском, тто у осталом нпје пикакво чудо V

постојбинп Рајмунда Кунпћа.

Дум Пван је, по свему впдимо, књпжевнпк

разностран п књнжевнпк своје врсте. Он је друк-

чпјп од неких натнх овамо. Оп је учен човек,

упућен (п ако на свој начин) у многим књпжев-

ностпма, у многпм језппима, у многпм наукама.

Он волп уз то фплоеофпју н размшпљање уоп-

тте; то можда највигае волп. Он размпшља о те-

мама фплософскпм и темама другатвеним. п то о

чем размпшља, он ставп у књигу. Сва његова

дела, п нреводп п орпгпналп, о томе сведоче. Он

је чптач и размшп.љач : опо што га при читању

заинтересује или до чега у размишљању дође,

он преведе илп напшпе. Огг је фплософ-књи-

жевннк попајпре. п тнме се разлпкује од другпх

наших.

Али је он јога и мало оригиналан, чудно-

ват мало у свом писању. \Гало је растркаи,

па прпмер, ппгае каткад без реда, каткад се

нонавља без иотребе и разлога. У иреводпма

је често слободан повише, изоставља и пре-

краја каткад. У дитирању он не преводп цитат

на српски, али га не цптпра ни на оригиналу,

него скоро увек на талпјанском и опда мало

емешно пада чптаоцу кад наиђе иа овакве ста-



164 Из Књпжевностп.

вове: „П01 заррјашо говорп Бпктор Пго,“

плп: „соте зе 81 бсорг188е..., велп Бајрон/-

плп : ..гаБеие, о раг1о сП тја 1ап1а8Ја, да

надометнемо оне Пушкннове рпјемп,-

II.

Као п многн старп Дубровчанп, дум Иван

нпје бпо само књпжевнпк него п нешто впше,

не само човек од пера него п човек од дела.

Његова слпка нпје потпуна ако се узме у обзпр

само његов књпжевнп рад: треба паслпкатп

целу, нуну појаву његову.

У Дубровнику, да почнемо мало попздаље.

јавио се око 1880 годпне српскп нокрет. Покрет

је бпо спонтан, без пкаква страна утпцаја, по-

нпкао чпсто на земљншту дубровачком. То је,

у осталом, бпо део већег српског покрета на

Прпморју. Алп се тај део бптно разликовао од

целпне. Док се у северној Далмацпји п Вокп. по-

крет традицпонално везпвао за веру п Српство

за православље, дотле се у Дубровнпку покрет

јавпо чпст, еманцппован од другпх обзпра,

готово у пркос тпм обзпрпма. Ту се први_игт

католицп огласпше Србима; ту се створп ка-

толпчко Сриство. ЈЈдјавје бпо редак алп прп-
родан. Ако је већппа Срба православна, пра-

вославље ппак ппје једпно обелен^је српског

нлемена: католпк може бптп тако псто добар

Србпн као п православнп, једно је вера а друго
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народност. Али је појав нпак нзгледао некима

опасан. п покрет је стекао непријатеље. Међу

многпм непријатељима, један од најмоћнијих

бпло је свештенство, католичко наравно. Ка-

толпчко свештепство сматрало је лојаву Срба

католика као прелазан облик од католицизма

православљу и гледало у њему један знак опа-

сан по католицизам. Срби католици временом

ће постати Срби православни, тако је мислило

свештенство, и, наравно, пз бојазни за веру,

стављало се одмах у ред непријатеља српског

покрета. Требало је разбитп ту нредрасуду и

показатп да та оиасност непостоји; требало је

јаким нримерима осведочити да Српство није

иротивник католицизму : требало је да се један

угледан католички свештеник назове Србпном.

II то учини дум Нван, ме!-у нрвима и нај-

угледнијима. Дум Иван је био историк п фи-

лософ. Он је познавао прошлост свога народа

ц бпо човек слободан од предрасуда. Н_ он ј.е„ I

видео да је, по историји и свему другом, Ду-

бровник српско земљиште н да су његови ста- ;

новници Срби. Кад је то видео, он је био

толико слободан у свом мишљењу да је смео

да разликује народност од вере н да се није I

морао држати предрасуде по којој католицизам ј'

није помирљив са Српетвом. Да се до тога

закључка дође, требало је познавати домаћу

историју II иматн смелости у мишљењу. Дум
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Иван је нмао н једно н друго. Тако је могдо

нснасти то да се он, као један ејзднкн досто-

јанственнк катодцјше—нрнве, назове п призна

ОрбнномТ Адп није дум Пван нн само на томе

застао. Он је, нанротпв. пз лана у ган све

ве1шм Србпном-ностајао. Како је његов појав

пзазпвао жестоке нанаде од стране непрпја-

теља, то се дум Нван оорпо нротпв њпх, п у

тој борбн све ватренпјн постајао у свом увс-

рењу. Бпдо да су нападп додазпдп од Хрвата.

бпло од свештенства, дум Пван је све јаче п

енергпчнпје бранпо своје срнеко становпште.

Његово мишљење постајало је уверење, уве-

рење постајало осећање. II тако је пспало да

од онога мдадпћа којп се у задарекој семпна-

рпјп иодсмевао Хрвату Павлиновпћу што чнта

Вукове сппее п српске народне иесме, ностане

један од најачпх поборнпка срнске пдеје, један

од најуверенпјпх следбеннка Вуковпх. Нај-

после, дум Пван је тој пдејп ставпо у службу

п велпкп део свога књпжевнога рада. П својпм

исторпјама, и својпм новелама он је будно п

одржавао народност српску. То му је омдаднна

у највећу заслугу уинсала, п погодпда је тпм

да му је та заслуга одпста највећа.

III.

Као човек, дум Пван јс бно један од нај-

бољих л.удп. Позната је сгвар, п свакп вам о
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том у Дубровннку може напричати пуно анег-

дота, да је дум Иван давао оскуднима и шаком

и капом. Прича се, на пример, да је он, док

је био парох у Ријеци дубровачкој, не један-

пут целу своју примљену плату раздао сиро-

тпљи пре но што је до кућеј дошао. На вратима

би га сестра питала: „камо, Иво, динари?Ц1;

залуд га је шггала, он их није донео кућп;

сестра је, после таквих случајева, трчала за

њпм не би ли му искамчила ма штогод новаца

да најнужније кућевне потребе подмири. Ви-

вало је п тога, кад му дође који невољник у

кућу и заитте што за јело себи и својима, да

дум Иван, ако је сам код куће, дигне с огљи-

шта цео ручак и да га сиромаху; што ће после

сеетра викати и он гладовати, то му је било

свеједно. Био је он одиста дарежљив до крај-

ности, до неразумности скоро. Њему новац

није требао.. Кад је, поставгаи каноником, до-

био већу нлату, он је нрву такву плату ра-

застр’о по столу и викнуо: „што ће мц ово,

што ће мени динари ?:‘ Нису му требали до-

иста, и зато их је и бацао тако. Али је зато

и стекао нријатеља у свакоме. У Ријеци ду-

бровачкој нема сељака који га по добру не

помиње; ја сам их сам слушао како говоре о

њему. У граду Дубровнику тако исто. Кад је

1 Новци, '



168 Пз Књцисевноггн,

дум Пван једанпут нрошле зпме нолазно са

забаве српског Дубровачког Раднпчког Дру-

штва, чуо сам једног раднпка којп, гледајући

за њпм, рече : ,.впше волим видетп дум Пвана

него свог оца.“

А бпо је орпгпналан, чудноват мало, смешан

ако се сме рећп у добром смнслу, онако један

нарочптп тпп, особељак; то се впдп већ п но

пспрпчаном донекле. Особењак је, на прпмср,

бпо у говору. Он нпје пнтоновао речп обпчно,

него је унраво декламовао, готово скандпрао.

Алп нп то декламовање ннје бпло обпчно, него

са неким наглпм нрелазпма у тону, с некпм мо-

дулацнјама неправплннм п чудноватпм. Почне

фразу тпхо, готово нечујно, неразумљнво, па

одједаннут две три речп акцентује енергпчно,

пздекламује иатетпчно, н онет се вратп на

нрвашњп тон. Пмао је обпчај п да се заемеје

у сред фразе и да се, кроз смеј, обраћа ономе

коме говорп, ненрестано заппткујућп: „а? а?...-,

као да тражп одобравање од њега. Зампслпте

од прплпке такав начпн говора, па ћете ви-

детп како је тешко бпвало ненавпкнутом пз-

држатп га. Да се човек поплашп од њега, плп

бар да се збунп. Кажу да је у том погледу

бпло пнтересантно слушати га кад проповеда

у цркви.

Чудан је бпо п кад пде. Одевен лепо плп

не, мантпје читаве плп мало поценане, огрнут
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у зиму једвим дебелим шалом, са засеченим

нолудплиндром ва глави, забадивао је н дизао

висоно главу, ону своју старачку карактерн-

стпчну главу, налик'на Волтерову мало, са

оштрпм цртама, са проничним алп добрим о-

смејком: и корачао великим одсечним кора-

цима, лупајући при свавом кораку јако својим

штапом о калдрму н дувајући на пос и на

уста. Могли сте одмах, ако сте па Плаци били

са станом п седели у својој соби нред вече,

на сте чули кораке и лупу штана, знати ко

пде н куда; ето дум Пвана да прошета и

свратп^-у—Њ-екарнппу ЛЈТарпћаву зборно место

свију Срба II било вам је мило да видите ту

симнатичну и оригиналиу фигуру старог Ду-

бровника. Без љега стари град нзгледа јамачно

пуст ц без израза. Човеку је нзгледало да

гдеда некадашњи Дубровпик, да гледа град

светога Влаха из времена републике, кад види

добру и ведру фигуру дум Ивана где у јутру

пође на Пиле, па се помаља испод старнх град-

ских врата обавијепих онпм бршљаном који је

он толико волео, и долази на Брсаље, меето

тако згодно за размишљање, које је он иза-

брао за место радњи свога „Ђора.“

Децу је јако волео. Зато сте око њега

могли често видети пуно деце. Њсму су деца

сваки дан кући долазила да им он нреведе ла-

тинске задатке, и он се радо занпмао с њима-
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■Тепо га је бпло впдетп једанпут у позоришту,

у оном старом адп добро очуваном Бондпном

позорпшту, кад су се давалп „ТтБ ашоп“

Ђакозпни, како седп у последњој клупп пар-

тера а деца навалпла око њега. са свпх страна,

нагла се п узјагппла на клупу, па га заппт-

кују п уносе му се у лпце, а он одговара п

ужпва да одговара на њпхова пптања.

Могло бп се још пуно говорптп о дум Нвану

као човеку, алп је време већ да једном пре-

кпнемо. Месго свега другога, навешћемо овде

једну од мпогпх анегдота које о њему круже.

Кад је, пре неколпко година, бпло оиело једном

ввђенпјем Хрвату, свп свештенпцп служе, служп

п дум Нван; свн певају, пева н он, алп он нева

за свој рачун, другп текст п другу песму пр-

квену, сасвим друкчије од њих. Поповпма крпво,

мисле да то дум Пван нарочпто чинп пз не-

нрпјатељства према Хрватпма. Кад уђу у са-

крнстију да се свлаче, рећп ће му један: „дум

Нване, ако сте се хтјелп светитн, вп се баш

осветнете; мп свп пјевамо како треба п како

оргуље ударају,1 а вп једпнп кварите.“ А дум

Иван му одврати: ,.ја пјевам како ми душај

хоће, п тако свп Србп чипе, а само Хрватн

1 Свчрају.
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Такав јс био дум Пван: такав писац, такав

делатељ, такав човек. Ко је имао пажње да

нрочита све ово што смо досад напнсали, могао

је разумети велики значај овог човека и по-

знати ретку симпатпчпост његове појаве. II

могао је осетитп колпко смрћу његовом губи

цела обласг нашег јавног рада. Јер смрт дум

Иванова пије губитак само за српску академ-

ску дубровачку омладину, која ју је најнепо-

средније осетила, него губитак п за све нас,

за цео народ српски. И, ако је могућно у овом

часу послати омладини какву утеху, нек јој

највећа утеха буде та, птто се око гроба овог

последњег Дубровчанпна окуиило гологлаво п

тужно свс оно што српскн мисли п осећа.

Л1. ХЈскра", П5 октобар, Ј‘Ј00.



ЧЕДОМНЉ М МЈАТОВИЋ.

КАО ПУТОНПСАЦ.

Чкдомиљ Мшатовп-е: Цариградске слике и ири.шке,

Н. Сад, 1901 (Књпге Матпце Српске, III).

I.

Узимајућп у руке књигу чпјп је насдов горе

пснпсан, менп па.да у очп једна ствар која ми

пзгледа карактернстпчна к-одпко за самог писда

ове књиге, толико можда п за његово, отарпје

коло наших књпжевника, п њпхово пословање

п учешће у нашој данашњој књпжевности.

Г. Ч. Мпјатовпћ, један од најуваженијпх

наших књижевнпка п научнпка, писац неколп-

кпх деда нз финансије и економије („Пзвод пз

иолитичне екоиомпке", „Иаука о државнпм фп-

нансијама“, „Кратка наука о финансијама);

затпм и нарочито нпсац „Т>урђа Бранковпћа",

„Балшпћа", „Госпође Јеле Бадшићке“, „Трго-

вачке политпке срискпх краљева“, „Цара Уроша

и краља Вукашнна", „Пада Цариграда“, „Шта

је желео п радпо срнскп народ у 16 веку“,

„Пз млетачке плаве књиге“, „Пре триста го-

дина“', п других врло цењеиих историских сту-
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дпја и монографија; нанослеткт, преводилац

„Путовања по словенским земљама Турске у

Европи" од Макензијеве н Ирбијеве, ..Историје

цпвнлпзацпје у Енглеској" од Бокла, „Псторије

турске царевине“ од Ленпула, Буњанова „Пу-

товања поклоникова с овог света на онај“,

Франклпнове „Аутобпографије“ п можда јогп

којег важног дела енглеске књижевности —

могао је, овим својим радовима, утврдити у

нама мишљење о озбпљностп којом он схвата

потребе наше књижевностп п науке, п улогу

која је њему, по његовим спосббностима, у

овима намењена. Г. Мијатовић је економист,

псторпк и преводплац с енглескога, а наша

књижевност иотребује и радове економске, и

Псториске, и преводе с енглескога: што год је,

дакле, Г. Мијатовић на тим струкама дао, све

је одговарало правим потребама књижевностп и

науке, као што је одговарало и његовим личним

способностима. Следетвено, ми смо могли, гле-

дајући на побројане његове радове, закључити

да Г. Мијатовић одмерава своју књижевну ак-

тивност IIе само нрема својој спреми II способ-

ности него и према тачно уочеиим и нравилно

схваћенпм потребама књижевиостп.

Кажем да смо могли такав закључак изве-

сти, алп не кажем да смо га одиста и изаел-л.

Јер, сем побројаних, Г. Мијатовић има и других

радова који пас од тога закључка јако уздр-
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жавају. Мпслпм на неке радове пз последњћх

годпна. паиме на оне прес-лабе псторпске Зо-

веле „Рајко од Гаспне1, п ..Пкоппја везпрова

мајка‘; у којпма је. парочпто у опој првој,

Г. Мпјатовпћ дошао до тешко разум.тиве р-а-б-ч

мере да, како оп сам каже, у нашој књнаГв-

постп обновп оно ппсање којсм је бпо творап

један забавни писац детпњасте паметп, пмсиом

(које је еамо довољно да компромптује оне

којп за њнм иду) Мплован Впдаковпћ. Ови®ра-

дови. одпста. не допуштају да ее пзведе II

утврдп горњп закључак о књпжевној улозп Г.

Мпјатовпћа, п не показују да је Г. Мпјатовпћ

у евом књпжевно.м радт бпо увек руковоћеп

правпм потребама књпжсвностп. ГТапротпв, пз-

гледа да се Г. Мпјатовпћ све маље тпм по-

требама руководи

По књпзп којом се сад бавпмо, то јога впгае

пзгдеда. Гледајућп па поменуте исторпеке но-

веле, можемо јога мпслптп да је Г. Мпјатовпћ

хтео, једанпут у свом књпжевном жпвоту, да

се одвојп од главнога правна којп је узео у

науцп п књижевиоетп, ее бп лп за тренутак

опробао свој дар п на другим забавнпјпм н

прпвлачнијим књнжевппм родовпма. То је, рс-

цимо, бпло једно мало. тренутио неверство Г.

Мнјатовпћа лрема његовој озбпљпој књпжев-

џичкој улози. п ншпта вшпе; после тога. Г.

Мпјатовпћ, моглп смо се надатп. онет ће се
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вратитп свом старом раду п строго се њега

држатп. Алп гледтајућп на његове „Царнград-

ске. сдике п иртпппу" које—су--ол-ет забавне

врсхеу ствар друкчнје изгледа. Неверство о

коЈШГ смо говорпли. постаје право одстуиање

од/аосадатњег правца, потиуно, вољпо. Г. Ми-/

јатовић, како изгледа, оставља корисне радове

којпма се бавпо, п одлучно узпма друге, за

које се не може рећп да одговарају каквим

праппм потребама књпжевним. Он се више не

ставља у службу тим потребама, него се просто

забавља. Он налази да је књижевност једно

згодно. средство за разонођеЛ п забаву, и

тако,је п узима. Тако он гледа данас на књи-

жевпост, п према таквим погледима управља

своје учешће у њој. II то је врло карактерп-

стпчно за посдедње године његове књпжевничке

кариере. Колпко су год оне раније године обеле-

жене озбпљним с-хватањем књижевних потреба^

толико ове последње, поред свих изузетака,

губе то обележје. То, у осталом, није карак-

терпстичеа особина само Г. Мијатовића. Има

п других старијих књижевника чије се данашње

поеловање битио разликује од ранијег, и на

исти начин као код Г. Мијатовића. Г. М. Ми-

лићевић, на нример, као што је ошптепознато,

поодавиа је престао гледати иа праве књи-

жевне потребе кад пише. Како се, међутим, у

овом погледу добро држи Г. 0. Новаковпћ! Оп,
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п данас као п пре, врло озбпљно с-хвата свој

књпжевнпчкп позпв, п не гтбп ипкако пз впда

праве кљпжевне потребе. Он чак п предњачп

млађшиа, отварајућп својом ..Српском књпгом-

п нове птт4ве књпжевнога рада којпм ће на-

рочпто млађи доцнпје пћп, п стављајућп тиме

на дневнп ред пптања која су можда вајпреча

данас у књпжевностп. Алп док Г. Новаковпћ

шппе „Српску књпгу“, дотле његов „прпенп

прпјатељ пз детињства“ ппше забавне путо-

ппсе о Царнграду. Тако Г. Мпјатовпћ схвата

овоју улогу у данашњем књпжевном вре.мену.

Однста, какво је данашље књпжевно време,

свакп озбпљан књижевнпк ваља увек да има

пред очпма праве нотребе књнжевноетп. п

према њима сбој рад да удешава. За шта ј'с

ко споеобан. нека радп, алн нека свакп гледа

како се то слаже с главннм, нознатнм дпље-

впма којима књижевност тежп. 3' нашоЈ књп-

жевности нма толико празннна да пх само

добро упућен рад евпју књижеввпка може по-

пунити, а свакп књижевнпк може да впдп које

су то празнине. Данас кад елементарне књп-

жевне п научне нотребе нису задовољене; кад

гдавна дела по појединп.м, нарочпто научнпм,

струкама п родовпма нпсу наппсана; кад пре-

водној књижевности, на прпмер, која је данас,

у многпм књпжевнпм родовпма, скоро пајпреча,

нпје ип здрав темељ постављен — данас је
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свако књижевно пословање које не пде на то

да те потребе п празнпне подмпрп, просто

ћердање времена д узалудно трошење снаге.

Књижевноет гота свој ниљ, и књижевнПци своју

дужност. Данас ее то нарочпто осећа, јер се

данас, вшпе него пре, осећа од колпке је сметње

књпжевностп то тпто нп елементарне књпжевне

иотребе нпсу подмпрене. Нека се само један-

нут тс потребе подмпре, ето то је чему књп-

жевност тежп: нек се једанпут савлада тај

огромнп основнп посао њен. без којег она не

може напред. Али да се тај посао савлада,

иотребно је да свакп буде свестан тих еле-

ментарнпх књпжевнпх потреба.

Да се задржимо само на областима на ко-

јима је Г. Мијатовић радио, данас и историја,

п преводна књпжевност (кад оставимо финан-

сију као стручно знање), потребују раднике

исто као п пре, ако не и више. Ако данас на

домаћој историји има доста и активних рад-

ника, рад се показао тако разноврстан и оби-

лат да ни релативно већи број њихов није

довољан, и није никако умесно да старији

раднпцп напуштају то иоље п лшпавају га

своје јаке помоћи. Г. Мијатовић је слободно^

могао наставити свој лепо почети историчар-

ски рад, и пе остављатп га никако. Шта вшпе,

011 је могао замислити и какво веће дело псто-

риско, прегнути на нисање пелокупне паше

12
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псторије, плн можда једне велпке иерподе њене,

тпотребптп све с-воје слободно вре.ме послед-

њпх годппа па такав обпман посао, п тпме до-

стојно завршптп своју псторпчарску карпјерт.

Нпсам стручњак, алп знам да се о Г. Мијато-

внћу као нсторпчарт тако лепо мпслп да држпм

да би такав рад његов бпо врло лепо поздрав-

љен, а већ свп знамо колпко бп бпо потребан.

) осталом, прпмедба коју сам овпм хтео да

учппим, не захтева нпкакву стручност. Мене

овде занвма само Г. Мпјатовпћ прп крају своје

књпжевне п научне карпере, п што бпх хтео

да заиптам, то је: како он нпје нарочпто спре-

мао које веће дело да је њоме завршп ? Зар

њему нпје ннкад долазпла жеља да пзрадн

нешто веће од ,/Јоурћа Бранковића", носао некп

на којем бп неколпко годпна радпо ? II ннкад,

да себп спрема једну лену. птну књпжевнпчку

старост ? Штета. а то бп тако лепо бпло !

Алн ренпмо да Г. Мпјатовпћ у носледњс

време нпје бпо у нрплпкама да радп домаћу

псторију, он се могао и другпм послом бавптн.

на другом пољу учпнпти какав већп покушај.

Као нреводилац. на прпмер. Како је енглеска

књпжевност пуна добрих дела, зар он нпје

могао одабратп их неколпко, па нревестп? II

ја ту не мислим на оно иревођење које је

иосао ц терет, превођење под морање, него

па оно по својој вољп. по свом лпчпом укуст
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п симпатијама, које је права сладост и једна

од најлепшпх интелектуаллпх забава, поред

тога што је врло корпспо. Г. Мијатовпћ је

могао одабратн једну групу сппса, снпсе мо-

ралне на пример. па превестп. Или је могао

узети једног писца па се само љиме занимати,

преводптп га п лпсатп о њему. Што није пре-

вео Меколпја, на пример? У нас се још није

тако преводпло: нису преводиоци заволели

једног ппсца па га, лепо и систематпчно. пре-

водпли. А 6ез тога скоро нема праве преводне

књпжевностп. Кад таквих преводилаца буде,

појачаће се и воља за превођење, развиће се

п строжи захтеви, уносиће се впше фпноће у

посао, скочпће цена тој књнжевпости, облаго-

родити тај лепи рад који је код нас, у пркос

изузецима, још врло запуштен. Г. Мијатовић

је, међутим. могао дати леп пример за то. Он

је поред способности пмао и врло згодне при-

лике за такав посао (завидне прилике!), п про-

пустио их ппак. Седети неколпко година у

Лондону, у једвом тихом и мирном крају Лон-

дона. у Кенсингтону, у зеленом и лиснатом

Кенсннгтопу, пуном башта, скверова, наркова

и лепих вила и кућа: бити повучен од послова

другатвенпх п јавних, илп бар не бпти узне-

мираван од њнх; уопште, бити без великих

брига, трзавица, невоља; — зар то нису за-

видне прилике, и зар није грех пропустити их?

2'
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II.

II у областн путоггпса Г. Мпјатовпћ је могао

наппеатп једну лобру п корисну кљнгу. Да је

он писао, на прн.мер, 0 Лондону, у којем је

тако луго живео, којп зацело врло добро гто-

знаје, чпјп је јавнп жпвот с дана на дан све-

страно пратио, чпје је музеје п галерпје пре-

гледао, у чијпм је бпблпотекама радпо. у чпја

је позорпшта пшао, о којем се уопште пмао

прилпке потпуно п довољно обавестптп. п то

у еваком погледу, п културном, п полптпчком,

н прпвредном. п трговачком, п релпгпозном. п

у погледу спорта ако хоћете, п сваком лругом;

да је он, дакле, нисао књпгу о Лондону. та

љегова кљпга бпла бп п корисна. ,п добра. и

потребпа-, п скоро као поручеНа. Ја п не помп-

њем колпко бп она бпла пнгересантна, п пнте-

ресантнија него друге књпге нутоипсног рода,

јер бп у њој бпло говора о музејпма. бпблио-

текама, парламенту, уметности, о стварпма

дакле о којпма сваки од нае једва чека да

што више прочпта п сазна.

Алп Г. Мнјатовић то нпје учпнпо. Он је,

напротнв, но некнм необјашњпвпм узроцима,

седео неколпко годнна у Лондопу п за цело

време, нзгледа, нестрпљпво чекао прплику да

учпнн један пзлет до Цариграда, не бн лн мо-

гао што о њему наппсатн. Чпм му се прва

прилпка јавпла. оп јс отптао, п одмах нам
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дао кљигу с тога пута. Очевпдно, он није ма-

рно да пнше о оно.ме што добро зна, него о

оном што одавна воли, а Дариград нзгледа да

одпста волп. .Јер шта је могао да пише о Да-

риграду (мислим да пише иознавалачки), укојем

је био свега шест месеца, и који познаје то-

лнко колпко п свакп обичаи турист'? Има само

једна ствар у томе коју је могао као познавалац

израдити, а то је иеторија Цариграда; он је,

напме, могао дати добра историска причања

п податке о овоме у колико се она дају унети

у путописне црте. Али на страну ту историску

страну путописа, о чем је другом могао по-

знавалачки писати ? 0 вери, цркви, културним

установама, привредпом стању, администра-

цији турској ? Сумњамо, најпре, да се све то

за кратко време може лепо познати; а после,

Г. Мијатовић као да није ни хтео, ради својег

нисања, да све то проучи. Он као да није марио

да напише једну солидну и темељиту књигу о

Дариграду, нити да овом приликом уђе у ред

„ученпх" нисаца. IIо целој књизи, ствар тако

пзгледа, п по кретању још које је као путнпк

по Цариграду чинио да види п позна сгвари.

Г. Мијатовић је (тако пзгледа по подацима

које је сам о себи оставио у својој књизи)

живео у Д,ариграду као један старији отмен

господин који се забавља. Ои се п.пр. кретао

једнако у дипломатским круговима којима је
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п нринадао, ннгересовао се стално за љнх н

скоро само за н,их, ;кпвео у Терапији н тннно

отуда каткад нзлете по околини, возпо се свако

јутро лаћом по Боспору пуна трп летн-а месеца,

враћао се у вече кућп опет дађом, п само у-

;кпвао за то време у лепом пзгледу, гледао

нокаткад коју параду п свечаност, седео у

вече па тераси Летње Палате плп другог ког

хотела, слушао бечке валцере п гледао лепе

п елегантне жене, плн седео код куће п чптао

..фно уасКз?“ п „Бранково Коло ;, нтд.,Ето тако

је Г. Мнјатовпћ (иосле свог званнчпог иосла,

разуме се; мп о њему овде никако не говорпмо

као о државном службенпку) нроводпо време

но Цариграду. Међутим, оваква употреба вре-

мена не одговара оној коју би нмао чпнптп "

иравп путопцсац, онај којћ хо!>е озбиљно да

позна Цариград, свет п прплике у њему. Ко

хоће да прбучава, мора чпнити вшне кретања,

пмати впше путнпчке активностп. Мој добар

нрпјатељ Г. Алфред Јенсен, којп се добро ра-

зуме у путописпма, дајући мн једанпут на чп-

тап.е врло цењенн путонпе Пде ДпрингсфеЛд

о дубровнику п Далмацијп, рекао мн је да он

■гу књпгу и њеног аутора врло мало цени. ,.3а-

мислпте, рече, какав је то нутописац којп-го-

дину дана седп у Дубровнику, па нп један

излет не учинп по околпни, него свега једаппут

цође на Локрум ?“ Г. Ммјатопић, по активностц
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што је као путописац уложио у посао, личи

у главном на ову списатељку. Одиста, шта је

он, према овоме како сам прича о свом занп-

мању п навпкама, могао видети по Цариграду

да нам о томе може причати? Ништа друго

до оно што је видео с лађе, с терасе од хо-

тела, са прозора своје куће, с некога места

на Боснору, с неког моета у Пери, овде онде

по евојој омиљеној Терапији. И он је то одиста

и описивао. У његовој књизи, сем оног исто-

риског дела који смо поменули, т.ј. сем описи-

вања историских споменпка и причања у љпх

уплетених, и не описује се ништа друго до

лепота Боспора и Цариграда, живот и кретање '

у ТТерн и Терапији, церемоније и сјај Селамлика,

цариградски пси напослетку. Има, додајмо,, и

једна глава о султану, коју је Г. Мијатовић,

у својству дипломате, Сматрао за неизбежно

нрикључити својој књизи; и то је онда све

што је у десет глава те књиге написано. Је

ли то доста да књига буде иознавалачка, со-

лидна, добра? Очевидно не. Г. Мијатовић је,

по свему ее види, дао један лаки и забавни х

спис а не дело озбиљног нознавања и посма-

трања. Уздајући се у своје стилистичке сио-

собности, он је можда мислио да ће празиине

и оскудице нознавања накнадити „поетским"

онисима, стилистичким покушајима у роду Т,

Готјеа и Е, Амичиса,
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Али оставимо на страну -ову сумарну оцену

с којом смо у онасностп да нзгледамо непра-

внчнн у оцељивању, н уђпмо у аналпзу књпге,

нзнеснмо нотврду за ово што с-мо реклп. По-

ђпмо с писцем заједно но Цариграду п гле-

дајмо чему се можемо од њега научптп. Ту

можемо видети колнко је књпга нуна п корп-

сна п пначе каква је.

Пз глава које говоре о псторпскнм сиоме-

нпдпма највшпе можемо научптн, н онс су

можда најбоље у књнзп. Пншућп о Св. Софнјн,

Серају н Зндннама, Г. Нпјатовпћ даје оннс

овнх споменнка н потребне нсторнске податке

уз то. Код Св. Софнје, он опнсује спољашњост

ц унутрашњост ове некадашње хрпшћанске

цркве, царска врата њена, предворје, лепе

стубове п остале делове њене; прпча нсто-

рнју њену и опомпње, у краћпм петорнскнм

сликама, на крштеље Срба, расцеп хрншћанске

цркве, носледње моменте хришћанске владе у

Цариграду, п остале псториске догађаје којп

се за ову цркву везују. Код Сераја, даје опне

овога крвавога двора, иоказује Јаннчарску Ав-

лпју, Каппју Царску, Каипју Мпра,. п ону зло-

гласну Капију Блаженства која опомпње на

Пздајннчку Каппју дондонскога Тауера; пре-

лазп затим на оппс драгоценостп п знаменп-

тостп у Казнп Сераја која пзгледа као какав

исторнски музеј; прпча о Светом Огртачу про-
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роковом, о Кавезу где су султани затвараии,

и уз све то дода и наииже анегдоте, слнке,

призоре историске о султанима и њихову >збацп-

вању с нресгола и др. Код Зидина напослетку,

он даје опис ових старих фортификација ца-

риградских, и прича историју љихову п која

се за њих везује. Код свих тих споменика, Г.

Мијатовпћ је добар вођ иаш, сигуран са својим

нредметом и потнуно ноуздан у оном што каже.1

Само, има једну ману, Г. Мијатовић није до-

волшо разгледао те сиоменике, и не може нас

о свему нотпупо обавеститп. Он је н.нр. у Св.

Со.фијп и Серају био само једаниут, као што

се видп из нричања (колико је пута Зидпне

разгледао не види се из књиге, али ни код

њпх иије све разгледао) п није се враћао да

нх ионово нрегледа. Тако он није видео Скен-

дербегов мач на нример, ни сабљу Мухамеда

Освајача, у Серају ; тако ни неку кулу у Зи-

динама и натиис њен о Ђурћу Бранковићу (баш

о Ђурфу Бранковићу!), нити унутрашњост једне

цркве коју је београђанока колонија подигла.

Због тога немате у књизи ониса ових зна-

менитости. Због тога, т. ј. због таквог недо-

во.нног нрегдедања његовог, имате каткад п

1 Колико сам ја видео, има једиа омашка у причању

историје. Г. Мијатовић. каже, стр. 155, да је Свету Ка-

пелу у Паризу саградио Луј (он га аове : Луисј XII,

а не Луј IX (Свети) како је у ствари било.
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^неодређене, неспгурне оппсе : ..зпдовн (Св. Со-

фнје), каже он, јесу од разнобојног углананог

мрамора : учннн мн се. махом зеленкастог“: плп:

„десно је (опнсују се слнке над једннм вратима

Св. Софпје) у округлом медаљону Богородпца:

лево, чннп ми с'1, Св. Јован еванћелпст“, птд.

Алп сем ове мане која се односп на његову

путнпчку актппност п турпстпчку радозналост,

Г. Нпјатовпћ пма п другу једну, јачу. Та је

мана стилска и везује се за општп начпн ње-

гова ппсања. Г. Мијатовпћ воли. п мп одавно

знамо за ту његову слабоет, да нсторпске до-

гађаје прпча птто драматпчнпје, натетнчнпје;

II мп немамо нпшта протпв тога. Али 011 уз то,

пз пекпх необјагаљпвих разлога, налазп велпка

задовољства у пзвеснпм баналннм прпповедач-

кпм прбцедурама које су врло јевтнног ефекта

а које су озбпљном човеву отужне. ^фАкмто

н.нр. да. иосле оппса какве псторнске знаме-

нптостп, нросто пспрпча догађаје којп су с љом

у вези, Г. Мпјатовпћ обпчпо представља како

му се ту указала впзија тога догађаја, како

је оп нотресен, како се занео. како се носле

пробудпо пз тога заноса, птд. „Да станем

овде..., да вам пспричам бар једно од привп-

ђења која су мп се... наметала“', каже он кад

ступн пред Капију Блаженетва. Готово бпх

рекао да ме је светлост са кубета ((!в. Оофијо)

занела у неку врсту хппнотпчнога сна, у коме
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.лш призори од догађаја... излажаху пред очн;

мој каваз разбуди ме из тога сна.“ II ипаче

Г. Мијатовић претерује са својом осетљивошћу.

Кад уђе у Св. Софију, он овако описује свој

утисак: „осећах се изненађен, пренеражен ..;

осећах се усхићен. п опет готово престрав-

љен...; осећах се за неколико тренутака као

засењен п збуњен; требало ми је да се при-

берем, а кад се нрибрах, онда почеше да се

пстављају преда ме философска питања“. Та

философска питања, рецимо п то узгред, која

се иред љим „нстављају", боље рећп те ре-

флексије које он одмах носле оваквог увода

додаје, то су иросте мисли моралне, побожне,

поповске, ннмало учене, које бп пре приличиле

неком свепггеном лииу у дрквеним приноведима

иего једном модерном историку у озбиљном

причању догађаја. Бог је казнио хришћане што

су грешилн о законе његове ; црква Св. Софије

ироклета је од аргагника који су је зидалп,

ето то су од прилике рефлексије које Г. Мп-

јатовић. размишљајући о судбпни Св. Софије,

даје као одговор еа она „философска питања“.

На страну те рефлексије, сувишна ова осет-

љивост нпје требала Г. Мијатовићу. Све те

неприродности осећања, део тај систем сеп-

тименталиости, тај укупни реторичкп апарат

и сва та нразна декламаци,ја пе вреде нп пз дн

лека колико једпо иросто и природно нричање.
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'Такав је, да само још један прпмер наведем,

случај п са једннм местом одмах у почетку

књиге. ..Осећах — каже Г. Мнјатовнћ прода-

зећн н<ељезннцом ноћу поред Бадкана пданнне

н не могућн га видетп — празнпну неку у

душн, н пзгледадо мп је да је ова мрачна ноћ

нека пакосна аветнња која мн не да да впднм

Балкан п ако га пролазим, јерјој је мпдо да

душу моју мучи особитом врстом тортуре за

коју уобразпље једнога Дантеа знало ннје“.

Лено, ади кад је то тако страшна тортура не

вндетн Бадкан, што Г. Мнјатовнћ нпје узео

дневнн воз ?

I Што се тпче оннх других глава кљнге у

којнма се не прнча нсторнја него оннсује да-

нашњн Цариград, у њпма Г. Мпјатовнћ често

нпје добар вођ. ГБега врло мало ствари пнте-

рееује, п он ту екоро нема шта да нам каже.

првој главн н.пр. у којој је опнсан укупнн

пзгдед, први утнсак, и у којој се говорн о

Стамбулу, све сумарно н укратко, Г. Мнјато-

внћ се одмах нбказује једнострана укуса н

навнка које ннсу за путопнсна. ГБега, наиме,

Стамбул не занима; н што је он у њему нашао,

то су узанн тротоари, нрљаве улнце, рђава

калдрма. Ненрестано ,се на то тужн кад о

Стамбулу говорн, н пзгдеда као госноднн којн

је дошао да впдн џешто бајагн ннтерееаптно,

а овамо нашао само оно што га љутн п чинн
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нервозним. Ја нпсам био у Цариграду, али

држпм да те ..прљаве улице" у Стамбулу ипак

морају имати иечег иетерееаитиог. Ео волп

оно што је локално,. домаће, оригинално, ка-

рактерпстнчно, живоппсно, јамачно ће баш у

том крају Цариграда наћи доста ствари које

би га жпво заинтересовале. А то треба да

волн ко је нутописац. Мерпме, кад је био у

Шпанији, пшао је толико далеко са својпм

пптересовањем за оно што је у тој земљи ло-

кално и карактериетично да је гледао и тра-

жио да види све страшне и ужасне ствари

(борба. с биковима, осуђивање на смрт и ве-

шала, хајдуци и бандити, итд.) и само њих

оппспвао у својим дивнпм „Ппсмима из Шпа-

нпје.“ Ми не тражимо то од Г. Мијатовића,

али бисмо могли тражити више интересовања

за оно што је чисто турско, право домаће. Он,

међутим, једнострано воли само оно што је

космополитско, пнтернационално, општеевроп-

еко у Цариграду. Он воли модерне делове ва-

роши, господске куће п улицб, елегантап свет,

дипломатију, птд.

Колико он то воли, види се по глави о

Боспору. .У тој глави у којој је онисана једна

шетња лађом по Боспору, с нодацима о свему

што је важније на једној и другој обали овога

мореуза, Г. Мијатовић једиако мисли на тај

фппп п елегаптни свет, нарочпто иа дпплома-
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тпју. Ту кппте нодацп о дипломатима. потпупо

пзлштшп у осталом. Куда год лађа пролазн.

Г. Мпјатовпћ показује па станове странпх по-

сланпка п њиховог персонала. ..Ту је. каже он

н.ир. иова зграда летњпковца аус-трпјске амба-

саде.:' Илп : ..настају терасаппарк летњпковна

иемачке амбасаде; ова је па југопсточном крају

залпва..., као што је летњпковац енглеске амба-

саде... на ссвереом крају.“ Илп : ..сад су у њсму

(Бујукдере) сталнп летњпковци само ншапскога

носланства п руске амбасаде." Код ове по-

следње, ои онпсује п унутрашњост, п показује

које је стан посланпка а које осталог персо-

нала. „То је случај, наставља он неуморно,

са два пространа турска копака која... Чнне

летњпковац француске амбасаде.“ Чак казује

п где је којп прпватно п за неко врсме ста-

новао: ,,за мога бавњења у Тераппјп, стано-

вао је у Бујукдеру п бугарскп дппломатскп

агенат." То за бугарског агента сматрао је

:;а потребно да још једанцут, у другој главп.

поновп. као што је учинпо п за још неке од

горњих посланстава. Свп тп подацп. међутнм.

о становима, ма колпко бнлп блискп ц нрц-

роднн код Г. Мнјатовића, апсолутно су без

важностп за нас. Нас обпчпнх чпталаца, ко-

јима адресе тпх посланстава иеће требати,- те

се ствари нп најмање нс тпчу. Г. Мнјатовнћ

пX је слободно могао пзоставпти, п место њих
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метнуги штогод друго, важније. И>егова бп
књпга тпме само добпла. — Та глава о Боепору

има (додајмо још и ово) и других маеа. У

место да је у љој Г. Мпјатовнћ дао једап ар-

тистички ошјс лепота боспорскпх; да је н.пр.

нашао једну тачку с које је најбоље гледатп

на целу ианораму ове тако хваљене околпне.

па оппсао целокупан утисак који човек с те

тачке пма : да је. наиме, дао једну праву слику,

једну рељефну п пзразпту слику целе те ле-

поте природне п свпх онпх сјајеих, богатпх

двораца п зграда, тако да п читалац осети ту

лепоту н добпје живу слпку иредмета — Г.

Мпјатовић је дао сув оппс Боспора, тачну то-

пографију његову, детаљап план важнијих та-

чака на њему, скоро бедекерска упутетва, по-
зпвајућп нас непрестано да се дпвпмо леипм

местима, и бривућн с-е јако да се не огреши о

географску тачност кад бележи кретање лађе

којом кроз Боспор пролази (цела глава је за-

мишљена као онис једне шетње лађом), Томе је

додао извесне податке, разне врсте, о овом

нли оном месту IIа Босиору, ремпнисценцпје

пз дппломатске псторије итд. На тај начпн,

његова слика Боснора није нп мало артистичка.

Артиетички оннс, у осталом, тежак је. За такав

опис потребан је и добар поглед, II колорисан
сгил, II живоппснн дета.љи, II богатство изра-

зитнх компарацпја које одједном више !кажу



192 ГТз Кљнжевностп.

него подтжп оппс. п многе дртге особпне које

је н.пр. Тен пмао пнштћп свој ..Птт т Ппре-

пеје“. А Г. Пијатовпћ, бтда.мо праведнп, п сам

је впдео колпко је такав посао тежак, п одт-

стао је од намере да га на себе узме. Он то

одмах, т почетву те главе, каже. т једној
пначе врло невештој ре^ннцп, п тпме се до-

некле оправдава.

Нп рекосмо ранпје да Г. Мпјатовпћ волп

т Царпграду само господске делове варошп.

РГаравна ствар да ће о Перп п Тераппјп нај-

впше ппсатп. Вредно је, дакле, впдетп п главе

које о томе прпчају.

Оппсујућп ..велпку тлицу Пере и мост Ва-

лпде Стлтаније," Г. Мпјатовпћ даје један т-

купан оппс овог места, прта један моменат

пз жпвота п кретаља по том делу варошп.

баца један поглед па гомплу која ту разно-

лпка гампже, п тако исппсује неколпко стра-

ница своје књпге које садржавају доста жпв

оппс, п боље су него опе што су поевећене

Боспору. Алп у овој главп пма н прпмедаба пе

врло озбпљнпх. Г. Мпјатовпћ волп да у своје

оппсе тнесе п пзвесне прпмедбе које не одгова •

рају много достојанству једног озбпљног ппспа

него пре прпличе младпм каваљерпекнм офп-

цпрпма, алп које он с впдљпвпм ужпвањем

IIIIIII6, II коупма се трудп да да форму ппкантну,

враголасту. пгго праголаотпју. Оппоујућп ту
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тлнц.у Пере, он ће, наравно, рећн како у њој

богате Гркнње н Јерменке нду одевене еле-

гантно, по поеледњој парпској моди, алп ће

одмах с великим задовољством додати: „није

чудо што млади турски официри праве ту улицу

објектом својих кониентричних маршсва.“ Духо-

вптоет и елеганција ове фразе потпуно одгова-

рају озбнљностп еаме прпмедбе. Такве фразе,

међутпм, налазе се у Г. Мијатовића готово

увек кад слпчне прпмедбе чини, кад о жепама

говорп.

А он о женама говори скоро кроз целу књпгу.

Оне еу му скоро непрестано на уму, и с ве-

ликим задовољством њих гледа да се дотакне

у ппсању. II још, рекло бп се, воли да их кат-

кад дпра, да пх задева, да се као шали с њима.

Он ће н.пр. описујући како човек, при про-

лазу улицом, треба да пазп да не нагази на

псе што леже изваљепи ио улици, одмах до-

дати жако је то тешко и „немогућно" кад у

исто време треба „загревати очи евоје на то-

плим пламеновима из црних очпју елегантних

Деваптинака“, које туда пролазе. Илп ће, опп-

еујући Туркиње, употребити, и то где год може,

прилику да нам каж.е како „иодижу и забацују

танке јашмаке с лица“, и како се мушки про-

пињу на ноге да их тада виде. „Међу булама

је, каже он опиеујући неку улпцу која води у

Јплдиз, свагда пупо младих жена п девојака

3
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у фереџама од вр.то жпвпх боја п е јашмацима
преко главе уназад посувраћенпм. тако да ћа-
урн могт да впде по неко округло лпце тпто
као нуп месен Гкомпарација ппје бог зиа како
ерећна) осветљава поћп харелске". То ће Г.
Нпјатовпћ номенути п кад ..поетично“ говорп
о женама (п тај начпн је код њега доста чест).

батару, каже он, седе три младе буле...;
впдпте са.мо као један облак од лаког свиленог
тула у жпвпм бојама, п, пзнад тога облака.
трп анђелске главе с детиљскпм осмехом на
руменпм успама п у крупнпм црнпм очпма; пз-
гледа да п.м чпнп ведпку радост... птто ћаурп
пешацп дрско завпрују у кола п често узвпкују
п.г! п ох!Ј Илп, кад описује Боепор п помснс
узгред неку кафану у којој свпра некп женскп
оркестар, Г. Мпјатовпћ сматра да ће му бптп
нсопходно потребно да да п овакве прпмедбе:
..нпје немогућно, казује он, да понеку булу, впте
нсго свирачпце п н.пхова музпка, пнтересују
младп ђаурп којн онуда пролазе...“ Таквпх
прпмедаба нма пуно, п све встог калпбра.
Очевпдно је да о женама јако волп да ппше,
п да га то скоро највпше занпма на љегову
путу. Можете онда мпслптп какав је тек кад
у Серај улазп, у онај дворац где је харем
султанов. „Менп је реч Серој, каже он сам.
бпла мађпчннја но што је Аладпну (не ваљда
Аладпну, него Ллп-Бабп) рсч озам пкада могла
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битп: оиа ми је отварала не с-амо дарев се-

ламлик, него и царев харем.“ Кроз цео Серај

оц пролазп, п једнако чека момепат кад ће му

вођ показатп харем. А како се пзненади кад

му, после целе шетње по Серају, вођ каже

(илп како се Г. Мнјатовић финије изражава:

„да нам финпм начином па знање") да впше

пема шта да се видп у Серају! „А харем ?“

једва пзустп разочаранп Г. Мпјатовпћ. „Харем

смо прошлп давно", одговори му вођ. „Што ми

не показасте бар један слепп зид његов?“ јекну

болно наш путоппсац.

Ето такав је Г. Мпјатовпћ но слпци коју

је о себп дао, п толико се он интересује за

женскп свет. То пнтересовање прелази ону

меру коју пма чпталац жељап да чује што год

о Цариграду, а п за самог Г. Мпјатовића, којп

је уз то и преводилац Франклпна, то постаје

екоро кћоИид. Колико то интересоваље, само

јогп то да додам, пада у очн, впдн ,се п по

глави о султану. Г. Мијатовић и са султаном

разговара о женама! Он сам прича како је

с њим говорпо „о упливу жена на људе, о

слаткој залуђености у коју нас хашиш љубави

заноси, о презрењу којим љубав неће да чује

за ваше достојанство,... о чудној слабости и

најачега човека према најслабијој жени... о

немоћи људске философије па чак и европске

пауке да испита природу л.убави п да јој лека

«3*
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нађе../' ! Прочптајте ту главу о сузтапт (ја се

пе могу па њој задржавати), па ћете впдетп

самп. Прочитајте је, јер је опа п у дртгом

поглоду пнтересаптпа, јер се т њој впдп (ако

је оио пстипа што се тамо каже) п како нашп

нослаипцн водс новерепс послове, п како спм-

патпчпо Г. Мијатовпћ мпслп о стлтапу п даје

један нортрет п.егов којп се, у осталом. мпого

разлпкује од иортрета што су екицпралп добрп

познаваоип стлтана Џемс Фазп п Шарл Хекар.

Али о томе нека пшпу другп. позванпјп.

Мп се. међттпм, вратпмо на Г. Мпјатовпћев

оппс Царпграда. па главу о Тераппјп.

тој главп Г. Мпјатовпћ опвсује пајпре

како пзгледа Тераппја, п то укратко; а носле,

шта се све радп у њој, од један до два сата.

од трн до четпрп, од осам па на да.ве, п како

жпве дппломатп, п чпм се забављају; а нај-

после, шта се све впди с прозора Г. Мпјато-

впћева, каквп прпзорп пзлазе нред очп, како

изгледа улнца, ко пролазп њом, птд. У тој

главп у којој пма доста лпчнпх места, помепа

о познанствпма Г. Мпјатовпћа, у шта бп бпло

пндпскретпо улазптп, пма још н занпмл.пв1дх

слпчпца, као што је опа о једном Русу морнару

којп хоће да частп једпу Цпгапку долдрмом.

Алп су такве слпчпце необпчпо ретке (свега

та једна), а остале су све пекп „страснп“

онпсн. некаквн лпрпчпп пзлпвп, пасажп пз ссн-
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тиментадипх романа, и то све о женама (у овај

мах писац највпше о љима говорн), а све но-

водом оннх које Г. Мнјатовпћ вндн с прозора.

Ево један прнмер:

»Господска једна каруца. устављају. се под

моји.м балконом. У њпма седи... млада госпођа...

(њен оицс). Она очекује пеког. Поред ае је на

седишту једна кита дивнпх ружа. Чини ми се

да се мириС њихов пење горе до мога балкона,

да се љубп с мирисом мога каранфила... Млад

човек у европском руву... стиже до каруца... и,

узев руку коју му млада и лепа госпођа пружа,

приноси је иолако к уснама .. А млада госпођа

поздрављаше мило, осмехом са усана и осмехом

из својих лепих очију, свога пријатеља. Видех

како му живо притиште руку. Како Је срећна

она ! И како је тек он срећан ! О нека им Бог

даде да су дуго, дуго тако срећни њпх двоје

младих, красних; њих двоје којих се душе оче-

видно љубе ! Какав би дпван роман био историја

те две душе ! Али ко зна какав ће свршетак те

љубави _бити

Да не говоримо о умесностн овнх места у је-

дном путопису, али какав је то онпс и стил?

Ко још данас тако пише ? Ко воли овако да

пише ? II менп сад пада на памет како свет

наш са уживањем чита Г. Мијатовићеве радове,

и волп његов стил, његов слатки стил! Пада

ми нарочито на памет како ми је један исто-

рик иа Приморју једанпут рекао да Г. Ми-

јатовић, ка’л:е, као иеторик није бог зна шта,
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али као стшшет иросто је божанствен г „е сП-

V1 ио", каже. ППнно? Можда; у осталом, како

ио чпјем укусу; алн, ако је комађе овога стила,

као што је ово што сад псннсасмо, божан-

ствено, онда ја. не знам шта је неприродно,

извештачено, лажно.

Последља глава у књизн, она о царпградским

нсима, пснисана је лако, духовито п зачпљена

једним сасвпм пријатним хумором.

ПС. К. Гдасиик^, 1 јан.-1 ***е6р. 1У02.
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I.

(Стр. 2, ред 5 — 18).

На моју молбу, Г. Мих. Гавриловић, државии архи-

вар, тражио је и нашао у Државном Архиву акте о

отварању катедре и постављању А. Вукомановића, из

којпх (Кнеж. Канц. В. Ф. 1 1852, .'е 14) саопштавам ово;

Вукомановић, којп је провео кеколико годпна у

Русији и »на вишим училиштпма разне струке наука

слушао«, вратио се 1851 године у Србију, и 29 окто-

бра предао кнезу молбу у којо.ј предложи »да би до-

бро и полезно било у нашем Лицеуму неке учебне

предмете који су нама п народном животу нашем пај-

ближи, и то, између остали, нарочито исгорнју на-

рода српског и историју српске књижевиости завести

II преподавати«; он се, у осталом, сам понудио за

професора. Кнез пошље Вукомановићеву молбу »Попс-

читељству Просиештеннја«. Ово, по саслушању школ-

ске комисије, усвоји Вукомановићев предлог, и као

свој га упути Државном Савету, 23 новембра. Разлози

са којих је овај предлог у »Попечитељству« усвојен,

казују се у сароводном акту »Попечитељстеа« врло

опширно, и своде се на ово. »Кад се, каже се у том

акту, по Паризу и Верлнну заводе катедре историје

и кљижевности словенске у опште, п тамо се налази

довољно основа и повода говорити о славној прошло-

сти српској и о знаменитим пдодовима српске слове-
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сности, зар да се то псто, а п много више, о Србама

п у опште о Словенииа не би могло п пмало код нас

самп Срба заводптп и удјејствовати ? Славаа п зна-

менита прошлост српска једпнпје основ п садашњо-

стп и будућности српске"; да ње нпје бпло, не бп се

народ српски у овој сназп живота одржао ову

прошлост нам... ваља као штит Српства п светп ама-

нет праотаца нашп уважавати.. Сумња она гдикоји

књпжевнпка нашн да је нсторија ср-пска јошт тако

сасвим слабо позната и обдјелана да се не би до-

стојно с ползом II чашћу предавати могла, никако

постојатп не може, почем је допста већ много п на

нашем и на странпм језпцнма о Српству писано... Нај-

после, кад би баш п тако било, т.ј. да је псторија

српска слабо обдјелана п књижевност наша слабо

позната и разјашњена, то бп тим већп био повод и

причтша настојати да се псторнја обдјела и позва...,

а и сама књпжевност, п стара и нова, заслужује да

се младеж српска с нравцем и духом њенпм упозна,

бар п зато да видп шта јој чпнптп предстојп да нај-

веће и најблпже оскуднце пбпуни.« Државнп Савет, на

то, 1 депембра, предложп кнезу да се на Лнцеју >за-

веде« п оснуЈе, а кнез 18 децембра уважп оснпвање

»редовне катедре за исторпју народа и књпжества

српског.« »Попечптељсгво просвештенија« онда, 4 ја-

нуара 1852, предложп Вукомановића за професора те

катедре, п кнез, 11 јануара, поставп предложенога »за

професора исторпје народа п књпжества српског«.

По »Просветном Зборнпку« (стр. 58), могло бп се

судити да је псторпја српске књпжевносги п пре Ву-

комановпћа 6пла некако предавана; ту се, напме, каже

да се 1845 годпне на нашем Лпцеју »отвори катедра

за филологију словенску-, која бп »укинута* -1 фебру-

ара 1849,



Напомеие. 201

II,

(Стр. 23, ред 1 — 5).

Крнтика текста у ствари не узима се у ширу лн-

терарну критнку него у чисто филолошку. Да она

ипак и много корнсти литерарном пспитнвању, о томе,

наравно, не може бпти сумње. Она вма да прирсдн

текст свих песничких и уопште књижеваих дела која

су осгала у рукописпма, п какав она текст да, таквпм

се после лптерарна критика бави ; очевпдно је, дакле,

да, код свих случајева где се оцсњују дела те врсте

(а таква су обично дела старнјих књпжевности), лн-

терарна крптика мора звати у помоћ. критнку текста,

и од ње тражнти услуге. А таквих случајева нма често

у књпжевностима. Кад је у времену Препорођаја про-

буђена и доцннје појачана пажња према грчким и

рпмскнм класицима, требало је најпре да фнлолошка

критика нађе рукописе њихових дела, да нх пореди,

оцени, нриреди по њима издања, па тек онда да буде

могућно право лптерарно проучавање старих класика.

И код нас је, то сви знамо, таквих случајева било, и

то много, н.пр. за сва дела старе и многа дубровачке

књижевности наше ; и нама није потребно да даље

ређамо примере у потврду реченога. Али ћемо ипак

навести један, нз француске књижевности, каракте-

ристичан, о томе колико је крнтика текста помогла

лнтерарном нроучаваљу I Гаскаловнх „Мислп“. Као што

је познато, Паскал је оставно само фрагменте своје

„Апологије хришћанске религије“ коју му смрт није

дала довршнти, н те су фрагменте (а то су његоце.

данашње ,,Мнслн“) нздали неколпко годпна после ње-

гове смрти његови другови нз Пор-Ројала. Алн, из

бојазни од слободиих идеја Паскалових илп из дру-

гих скрупула, оии издаду посмртни Паскалов сппс

с поправкама, преиначењима, изостанљањем, и њихов
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текст, такав какав је пздат, важпо је као једпни од

1670 до 1843. У то време, међутим, запнтересује се

за Паскалове „Мпсли“ Виктор Кузен, познатп лпте-

рарнп критнчар, онај за кога Сент-Бев каже : ,он је

врло рано пмао некп двострукп пнстпнкт, двоструку

страст, а прогпвуречну : он је човек којп се занпма

текстовима, тражп рукописе, интересује се за ско-

лије п коментаре, преписује пх до последњег словт,

неће ни за себе ни за друге да жртвује нп једну ва-

рпанту п нп јецну лекцију ; п ппак се кроз све то,

узднже, шири све више, генералпше, долазп до концеп-

ција једнога вештака н жпвостп једнога беседнпка".

Кузен, дакле, потражи рукоппсе, нађе све што му

бејаше потребно да отклонп препначења Пор-Ројала,

да ресторпше текст Паскалов, првобптнп, правп, п

нздаде такав текст 1843 годпне. Алп у нсто доба тај

човек којп је пзгледао као да хоће само да да ко-

рсктнпјп текст, п као да волп само претражпватн н

дешпфровати старе прашњаве рукопнсе по бпблноте-

ка.ма ; тај човек, баш на основу тога текста и тих

рукоппса, на основу „једне масе детаља којн су дотле

снадалн у пскључпву област бпблпографа п пздавача

п којнма су овп једва достнзалн да даду понека ме-

стнмична п сува објашњења", на основу бнблногрбфите

.која није била навнкнута да се ко са инспирацпјом

њоме служп“, — уђе у стварно проучавање Паскала,

нспоредн иажљнво његову прозу с прозом његовпх

сувременнка н претходника, продре у тајне његове

компознцпје, његова пнсања и стпла, завири у његову

радионнцу тако рећп, похвата му све, и најсптннје

конце, и, одједаред, пз сред те „археологијс", древ-

ности II ситног рада, са жпвошћу п ватром оцрта II

изведе днвну н велнчанствену физиономнју Паскалову.

Тај се случај Кузена са Паскалом памтп, н сматра се

да је тад учнн.ена .цела једна ревогуција у крнтици*
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III.

(Стр. 89, ред 18 — 20).

Критпка текста, наравно, има такође примене у

све трп области наше кн.ижевности, п прпмењпвана

је одавна. За стару, то је по себп јасно, пошто су

сва дела њена (овде не рачунамо пздања нагаих ста-

рих штампарпја) остала у рукописпма, по правплу по-

знијим и искваренпм. За дубровачку, то важи скоро

у пстој мери, пошто су и у њој многа дела у руко-

ппснма остала, а ни штампана пздања ппсу увек ко-

ректно приређпвана. За нову, ствар не важи ни из

далека у тој мери, али важи ипак : и у њој нма дела

рукоппсннх (Јоаким, Стерија итд.) и дела рђаво нз-

даних, с пуно штампарских погрешака н бесмислица

(Медо Пуцић ; в. о издању његових „Пјесама“ чланак

Г. М. Цара: »О једној српској књизи“, „Срђ*, И04,

стр. 51) ; да се она издаду коректно, потребно Је узети

у помоћ критику текста. С. колико су мало критнке

дела наше нове књпжевности издавана и колико је

ова критнка потребна при њпхову издању, нека по-

служи овај пример. У издању Бранкових песама од

1879, Ј. Бошковић, уредник издања, штампао је „У-

топљеницу* и „Освету" као два засебна спева ; а то

је, у ствари, један спев, п „Освета' је чисто и ло-

гично продужење „Утопљенице", као што је то Ву-

ловпћ („Бранко Радичевић“, „Глас“ XIV, стр. 71) лепо

показао, п као што је јасно сваком који те две песме

једну за другом прочпта. Што је тај спев први пут

(1862) штампан са та два наслова и као два спева,

није нншта чудно : Бранко га за живота није издао,

а његов отац, који је међу хартијама његовим нашао

све четирп песме из којих се спев састоји, и пред

првом наслов „Утопљеница“ а пред трећом наслов

„Освета“, није, наравно, помишљао да је можда први
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наслов заједнпчки целом спеву, а другп да је само

посебнп наслов трећој песмп ^ва.љада је свака песма

нмала посебан наслов) ; нпје, уопште, улазно дубље у

ствар, него је прве две песме пздао као један, а друге

две као други, засебан спев. Али што је твј спев тако

исто погрешно штампан и после, п то у издању које

је приредпо Ј. Бошковпћ, филолог, пздавалац од за-

ната, човек којп је имао да буде крпгпчар текоа

раг ехсеПепсе — ствар је одпста чуднз, н нешто впше

него чудна.

IV.

(Стр. 106, ред 6—23).

Ево шта Ђове каже своп мужу хватајућп га у не-

верству (Мапде, чин V, појава 1);

,,Крпса, срамото мо;а !... Јесам ли ја Манде ?... Луди

Крнса, што мучпш, гато не одговараш ? Изван куће ми

сс палент младић чпнп, а, кад је дома ; сто.чак ме поли.

Ннје те данас сгомак болио кад сп мнно да си с Мандоч,

која је добра младица... Сјетна, је лп ка од жена да

јој се потужим која је валентпжиЈа данаска учпнпо

сцијенећп да је, брижан, с Мандом ? Нпјесам ли она,

с којом се сп данаска толико јунак учинао, која сам

од толико годишта уза те вазда била? Ма тн мени

нијеси они ки си данас био, иидн бивао. Традптуру

од вјерс ку ми сп дао, ер, да не гледам што гледам,

сад бнх овезпјем нокти у очи дошла, тер бн.к ти пх

избола као злу човјеку- Да је проклет онн час и они

хип који за те доћох ! Мучиш, пе одговараш, зао чов-

јече, а, минуто бријеме, толпку охолас сврх мене

пмаше ! Изгубио се је, замукнуо је ! Откриле се су

његове гриђнне, узазнала сам његове секрете I Ма.

зао човјече, хоћу да пх н друзн знају. Поћу дозват
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сву својту, тер пм ћу указат твоје галантерпје, п

нећу цкњет. Најбрже сада !“

А ево шта Катела у слпчној прплпцн каже, ми-

слећп да мужу говори (Декамероп, дан III, новела 6) :

„Ах, како је бедна судбпна женм, л како се често

злоупотребљпва њпхова љубав према мужу ! Ево већ

осам година како те ја, тешко менп ! волпм впше

него свој жпвот, а ти... сав горпш и трошпш се од

љубагп према туђој женп, злп п неваљалп човече!

С ким мислпш да сп бпо ?... Ја сам Катела, а не жена

Ричардова, неверна издајице !... Ах, тешко мени ! Кога

сам ја толпко годпна толико волела! Овога пса не-

вернога који ме је, мислећп да је с туђом женом, впше

грлио и љубио за ово мало времена што сам овде

с њпм, него за све време што сам била његова жена.

Ти си се дтнас, псето једно бестидно, показао јунак,

а код куће се правиш тако слаб, убијен и немоћан...

Што не одговараш, неваљалче ? Што не рекнеш ма

гато год : Јеси ли онемпо слушајућн ме ? Тако ми Бога,

ја не знам шта ме уздржава да ти не полетим рукама

у очи, и да ти пх не ископам. Ти си мислпо да ће

ово твзје нздајство остат тајно : али, Бога ми,... нпје

тп испало за руком, п ја сам боље пратила твоје тра-

гове него што си тп мислпо... Нећу тп се ја ради

овога нпкако умнрити, све док те не осрамотим пред

свима сроднпцпма, пријатељима и суседима нашим.

..ТПто не одговараш, псето погано ?...“

V.

(Стр. 128, ред 2).

Сем збирака поменутих у овом чланку („Српске

пародне приповетке п њпхове збирке“), ваља поменутп

још двс. које су после тога чланка изпотле. Iо су:
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„Српске народне прпповпјетке" од Јеремије Караџпћа.

Мостар, 1905 (Мала Бпблпотека бр. 92) п „Српске

народне приооветке па Баната“ од Светозара Бајпћа,

Н. Сзд, 1905 (Књпге за народ, бр. 115). О првој в.

прпказ Г. Втадпмпра Ћоровпћа („С. К Гласнпк“, 1905,

XIV, 384).

VI.

У последтву напомену унеспмо псправке неколикпх

писарскпх п штампарских погрешака које смо прпме-

тплп. То су: „невештија“ место _невештпје“ (стр. 88)

„љубавнп“ м брачнп' (103), Ррећп“ м. „рећп“ (110),

..ппак“ м. ,,ппак‘ (128), „Магазпну српско-далматпн-

ском“ м. „Српско-далматпнском Магазпну“ (127), ,.нп

мало“ м. „нпмало“ (141), „ппје“ м. „није“ (141), „кзрп-

јеру“ м. „кариеру“ (178), „реценици1' м. „реченицп"

(192), поред два трн правоппсна п штампарска знака

којп нпсу на свом месту (н.пр. на стр. 126 бројевп

прп.медаба не теку добрпм редом. X поправке, дзл>е,

можемо унетп п то да чланак „Марпн Држпћ п Мо-

лиер" нпје штампан само у свескама јануар-апрпл 1904

..Наставнпка'1 него делпмпчно п у свесцп јануар-фе-

бруар 1905 пстог лпста под насловом „Накнадно о

Мандп Марина Држића".

ПТтАМПА Снктоз\ГА НпкОЛПВА. — Бк.ОГРАД.
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