
ВУКОВА „ЦРНА ГОРА“.*)

I.

НадегИ зиа \а1а ИђеШ. Има осамдесет и

осам година како је Вук издао једно од својих

најважнијих дела, па, са изузетком неколико

сгручњака, нико то дело не познаје по читању

данас. Дело је изашло на немачком, под насло-

вом Моп1епе§го ипс1 Ше МоШепе§ппег; штам-

пано је вероватно у мало примерака; рас-

продало се, како изгледа, брзо, и тако је ретко

да данас у Београду, сем једног примерка, ја

не знам где га има и има ли га где. То је

просто нова и непозната књига за нас, и ми је

сад управо откривамо кад нам ју је С. К. За-

друга донела у преводу.

Преводилац је Г. Љ. Стојановић. Наш нај-

бољи познавалац Вуков једини је могао да учини

тај превод. То није била нимало лака ствар;

напротив. Сећам се како је Лудвик Браунфелс

преводио Дон Кахота; дело је старо, и он га

је, у жељи да му сачува архаични колорит, пре-

вео у нешто старинском језику. Г. Стојановић је

имао тежи посао. Његово је било да преведе

дело не у старинском језику уопште, него спе-

циално у Вукову. Он је, према томе, имао

на сваком кораку да пази баш како бн Вук

*) Вук Стеф. Караџић, Црна Гора и Бока Которска.
Београд 1922, С. К. Задруга; Исти, Моп1епе§го ипј сНе
Моп1епе§ппег, 81иИ§аг1 и. Тиђш^еп (Ј. О. СоИа) 1837.
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рекао, да непрестано прави мајсторију, да чини

намерно подражавање, Требало му је уз то

да се покаткад запита да ли се која реченица

или параграф превођене књиге не налази слу-

чајно у којем другом Вукову делу које је српски

писано; ако јесте, онда да их узме отуд и њима

замени оно што би сам имао да преведе.

У колико се год могло, Г, Стојановић је

добро свршио свој посао. Више чисто Вукових

правописних и граматичких особина он је усвојио,

и тиме дао више вуковски карактер преводу.

Вук пише „Црна гора“ са великим словом у

првој и малим у другој речи; придеве народ-

ности пише великим словом („Српски", „Турски",

„Њемачки"), — тако чини и Г. Стојановић. Вук

каже „славенски“,не „словенски“; каже „коњма“,

никад „коњима"; каже „Пећки“, „Никшићки“,

бар чешће него „Пећски“, „Никшићски", и Г.

Стојановић употребљава те исте облике. Неко-

лико параграфа, као нпр. онај о отмици, пре-

писао је из Вукова речника, пошто ту немачки

текст потпуно одговара чланку уз ту реч у

речнику; препис је по другом издању, не по

првом, што је и приличније. И тако даље. Ја не

видим него један пример или два где ми изгледа

да Вук не би тако рекао како је Г. Стојановић

превео. Казано је нпр.: „у првом случају“, а

мени се чини да би Вук рекао: „у првом до-

гађају“.

Ипак, посао је био делимично немогућан.

„Правим Вуковим језиком данас је уопште не-

могуће писати“, каже Г. Стојановић у пред-

говору, и има право. Нарочито је тешко по-

годиги фразу Вукову, растресену и фамилиарну,

али сочну и једру. Тешкоћа је код ове књиге

била још и у томе што је немачки преводилац

мењао Вуков текст, скраћивао га и сажимао;
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ни Г. Стојановић, ни ма ко други, ма колико

да се труди, не би могао повратити оригинални

текст Вукова рукописа.

Али кад се те немогућности одбију, превод

је успео, негде врло успео. Како ми се чини,

што се дубље улази у књигу превод је све бољи.

Последња, дуга глава о наравима и обичајима

чита се као да је Вукова; томе јамачно помаже

II околност што је она гдегде прошарана чистим

Вуковим текстом из других његових књига.

II

Ја сам навек жалио што Вук није лично

писао више, а нарочито што нам није оставио

више довршених дела из историје, биографије,

критике, обичаја. Узмите оно што обично зовемо

„Вукова дела“: две трећине су народне песме а

једна трећина оно што је он сам писао. Узмите

ово последње: добар део су граматички списи,

а само један мали део остали.

Вук је једнако желео да напише новију ис-

сторију Србије, па је ипак велики део тога посла

оставио у одломцима и рукопису, или уопште

није ни оставио. Он је доста рано узео писати

биографије; чак је хтео да изради неку врсту

Српског Плутарха, па се данас, од свега што
је овде онде штампао и написао, једва могла

саставити једна мала серија од петнаест краћих
животописа. Критика је писао више, али све о

језику; од правих књижевних критика има само

ону о Миловану Видаковићу. Живот и обичаји
његови посмртни су спис, и свакоме је познато

да многа поглавља у њему имају само наслове,
а место текста стоји издавачева напомена: „овај

се натпис нашао у рукопису на празноме листу".
Жалим и што Вук није писао своје мемоаре,
а он је и на то мислио. У једном пис.му Милици
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С. Српкињи од 29 јуна 1860, он додаје на крају:
.,да је као што није, пак да ме сретете у Пешти
да идемо заједно у Фиред, те бисмо написали
што из српске историје или из мога живота“.
Боље да је он написао мемоаре него што су то
учинили Јоаким Вујић, Герасим Зелић и слични.

Вук је наш највећи књижевник. Он је из-
врстан стилист; за простоту и јасноћу у нашој
књижевности нема бољих образаца него што је
његов стил. Ја и не говорим какав је он мајстор
у језику. Очевидно је према томе да његова
дела треба да су у рукама свију читалаца, врло
често, да не речемо сваки час. Али шта ћете
дати читаоцима као његова дела? ДодаШак
к санктпетерсбургским сравнитељним рјеини-
цима тек ваљда нећете, нити Главна свриш-
вања суштествителних и прилагашелних нмена
у српском језику. Ни полемика његова саХаџићем
није много примамљива; она има живости, има
и крепчине, и још понешто друго, али тек то
је једна граматичарска дискусија. Граматика у
опидте није ствар широког и књижевног инте-
реса; тај интерес може бити у историји и слич-
ним областима. Ето зашто ја жалим што Вук
није оставио више дела баш те врсте; наравно,
он је ипак оставио доста да се да читаоцима.

у руке.

Он је на та историска и слична дела ми-
слио, хтео да их ради, али, вероватно, забављен
полемикама о језику које је његов рад изазвао
(а и заметним послом прикупљања песама), он
није стигао да то учини. У почетку своје књи
жевне кариере, он се ваљда тешио надом да ће
за све наћи времена; мало по мало, вучен су-
више на једну страну, он је све више задоцња-
вао на другој; како живот није никад довољно
дуг за човека који има нешто да каже, Вука је
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изненадила старост и смрт пре но што је од

њих могао да отме оно што је сигурно мислио

да ће отети. То ми, у осталом, изгледа главна

црта Вукова рада. Две су линије у њему, обе

једнаке на почетку, али се временом једна про-

дужава нагло а друга скоро сасвим застаје.

Колика је то штета, може се видети по ње-

говој Црној Гори, која је једно ремек дело за-

пажања, поштеног описа, здравог суда. Красан

дар који је он ту показао, може само учинити

да зажалимо што га није применио и на друге

сличне теме, што није још коју нашу земљу

тако описао као Црну Гору.

III

Вукова Црна Гора солидно је рађена. Вук

уопште није хтео да пише ни о чем док се

добро не обавести о предмету. Он је хтео све

сам да види, да дође на извор ствари. Кад је

писао ову своју књигу, он је добро познавао

Црну Гору и народ у њој; а скупивши једном

грађу, он ју је дуго разрађивао и врло пажљиво

састављао своју књигу. Историја те књиге може

нам то најбоље показати.

Давнашња је жеља Вукова била да посети

Црну Гору. „Ја бих најприје желио отићи преко

Рватске, Далмације, Дубровника и Боке Которске

у Црну Гору“, пише он Копитару још маја 1826

Али му се та жеља дала нспунити тек осам

година доцније. Познавши се са Његошем*) у

Бечу у лето 1833 године, Вук је угодио с њим

да му до године дође у госте. Дошао је 5 сеп-

тембра 1834 на Цетиње, и био је сав срећан

„Владика ме је примио — пише он одмах отуда

Копитару — као друга и пријатеља, и чим се

гођ може рад је да ми угоди". „Овдашњи вла-

*) В. идућн чланак у овој књизи
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дика и господар — пише он мало доцније Сте-

јићу — примио ме је како се најбоље може“,

„Да ништа више ново не нађем осим овога што

сам досад нашао, опет налазим да је било ври-

једно овако даљни и трудни пут предузети",.

пише са Цетиња Јустину Михаиловићу.*) Вуку

је било нарочито стало да пропутује Црну Гору..

Његош му је давао коња и момке да га прате

на том путу. За мај идуће године обећао му је

повести га са собом по Црној Гори „чак до

Мораче и до Куча“. У то се, неколико недеља

по доласку Вукову, деси на Цетињу један случај

који му је нарочито добро дошао. У очи св.

Луке 1834 (18 октобра) отворе гробницу старог

владике; нађу му тело целокупно и нераспаднуто,

и прогласе га свецем. Цео народ из Црне Горе,

Брда, Паштровића и Боке поврви да целује

свеца: то је таман што је требало Вуку. Он је

сад могао у једном скупу да угледа оно чега

ради би се морао дуго ломити на коњу да по-

јединачно види. „Овај је догађај за мене —

пише он Стејићу — како гођ да сам га наручио,

јер ћу овом приликом виђети овђе све знатније

људе од Црне Горе и од Брда и од Приморјађ.

слично пише и Копитару. Тако је Вук имао

прилике да лично види пуно ствари. „Ја сам

сам својим очима гледао и ушима слушао“,

каже он причајући неке догађаје у својој књизи.

„Ја сам се разговарао са многијем Црногорцима

из разнијех крајева", каже он на другом месту

исте књиге. „За то сам ја у Црној Гори питао

многијех па ми нијесу једнако казивали" каже

он у Животу и обичајима (з. V. крсно име)..

Вук је остао у Црној Гори, делом и у При-

*) Налик на ово што пише Михаиловићу писао је и

Стејвћу. Његошем се хвалио и Гагићу, како се види по

једном писму овога (2 нов. 1834). Биће да је то писао и

Фрушићу (в. писмо овога од 6 нов. 1834).



морју, до краја јуна 1835 од прилике, и пошао

кући с богатом грађом.

Вративши се у августу у Беч, Вук је одмах

сео да сређује грађу и пише књигу; изгледа да

је дуже времена радио на њој. Да ју је писао

већ 1835, сведочи место у књизи где каже:

„прије пет година умрли владика црногорски

Петар“ (знамо да је овај умро крајем 1830).

Да ју је настављао 1836, могло би сведочити

друго место: „можда је већ за ово годину дана

и Црмница приступила новом поретку“ (тј. го-
дину дана од како је Вук оставио Црну Гору),

а сведочи и то што је два чланка одређена за
књигу (Срби сви и свуда, Бока Которска) писао
одиста 1836. Књигу је мислио написати српски,

као и све остале. Кад је био готов у априлу

1837 саставио је један позив на претплату, —

„објављеније“ како он каже, — на књигу која

ће се звати Црна Гора и Бока Которска:/

претплатници се већ јавише, али на велико

изненађење, Вук одговори скупљачима, и то три

године доцније: „ви се надате од мене књизи

о Црној Гори, ајавам ево шаљем, итд.“ Много

доцније, 1849, он „крчми“ своју књигу, и два

чланка из ње које мало час поменусмо штампа

одвојено; ни тад ипак не престаје мислит« на

целокупно издавање књиге: у једном свом огласу
за Пословице, који нам се чини да је пмсао 8

јануара 1849, он и даље обећава да ће издатн

Црну Гору и Боку Которску. Али он ту књигу

никад није издао, тако како је мислио; ово што

смо испричали само показује колико се дуго

бавио њоме.

Главни део књиге — доведимо њену историју

до краја, кад смо већ почели — Вук је бар

издао на немачком; случај је хтео тако. Још
док је био у Црној Гори, Вук напише чланак
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Један поглед на Црну Гору у јесен 1834. Чланак

је био добар, информативан, ишао је у прилог

Црној Гори и њеном господару, и завршавао

се једном занимљивом анегдотом; био је написан

за странце, види се по свему. То је Вук хтео

да упозна страни свет с овом српском земљом,

а можда је то и Његош хтео; Вуку је уз то

требао хонорар, Његошу мало пропаганде. Пре

но што је пошао на пут, Вук је у Бечу био у
добром пријатељству с Виљемом Хопеом, који

је био један вешт и књижевно образован не-

мачки новинар, сарадник више угледних листова.

Вук се, дакле, обрати њему и пошље му чланак;

овај га преведе и да у један немачки лист (Оаз
Аиз1апс1), где чланак и изађе (број од 31 де-

цембра 1834). Како је лист издавао штутгартски
књижар Кота (фирма позната и данас), то је
Хопе позивао Вука да и даље за њ ради. На-

рочито га је молио да се не задржава само на

политичком материалу него да уђе и у опис

земље и обичаја; то је све било још док је

Вук био на путу. Кад се Вук вратио, Хопе му

је сигурно и даље у том смислу говорио, и Вук

се брзо реши да и осталу грађу да Коти да
изда на немачком. Овај је опет, поред тога листа,

издавао и једну нарочиту колекцију за списе

ове врсте, под насловом Путовања и опаси

земаља, и Вук да своју књигу о Црној Гори

за ту колекцију. Она ту и изиђе почетком 1837;

преводилац је био сигурно Хопе, како се и Г.

Стојановић домишља.*)

IV

Књига Вукова била је прва озбиљна књига

о Црној Гори на неком туђем језику. Пре тога,

*) Неке од ових података нашао сам у оштампаним
табацима IV књиге Вукових Граматичких и полемачких
списа и рукопису Вукова чланка, којс ми је љубазно
ставио на расположење Г. Љ. Стојановић.
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о овој се земљи у главном говорило само

узгред, у општим књигама путописа; или су то

били чланци у конверсационим речницима, ча-

сописима, алманасима. Говор је обично био по-

грешан и неозбиљан; ретко је која публикација

била боља и тачна.

Оставимо књиге XVII и XVIII века које се

дотичу Црне Горе, ево, прво дело (или једно

од првих*) на које наилазимо у XIX веку —

ПуШ у Црну Гору од француског пуковника

Виале (1820) — па се у њему каже дајејезик

којим Црногорци говоре диалекат грчкога: 1а

1ап§ие Шупеппе ез1 ип сИа1ес1е с1и °гес. У кон-

версационом речнику Брокхауза из 1827 (VII

издање) има један чланак од пола стране о

Црној Гори, где се престоница земље зове

„Атиње“, а народ у њој назива се простим раз-

бојницима (ет јгекз Гаидегуо1к). У даљем, осмом

издању, од 1835-1836, чланак се у нечем на-

слања на онај ранији; што је ново, то је да су

Црногорци „као и Сулиоти, једно племе Алба-

неза или Арнаута", и да њима управљају два

владике, један свети а други светски (Лег 8иеИ

ШасИка ипс1 с!ег шИИсће ШасИка).

Неке су публикације биле боље. Такво је

анонимно немачко ПуШовање по аусШриској

Илирији, Далмацији и Албанији, из 1822, где

је повећи одељак посвећен Црној Гори, њеној

историји, политичком урефењу, обичајима; писац

је видео ствари лично, али је гдешто тенден-

циозан, и биће да је неки Хабсбург: потпис је

/?. уоп Н-§, и све ми се чини да је то негде у

тексту разрешено као КШег уоп Набвбиг^. Ве-

*) Ранији је један немачки опис Боке од 1808 којн

Штиглиц и Кол помињу као дело које се тиче и Црне

Горе, али га ја нисам видео.
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роватно је изворан и чланак генерала Велдена

Скице из Албаније и Црне Горе, што је изашао

у једном бечком часопису 1831, а који нисам

видео. У годишњем немачком алманаху самоука

а доцније професора у Прагу ј. Г. Сомера под

називом Џепна књига за ишрење географстх

знања изашла је 1832 овећа Скица о Црној

Гори (преведена 1834 на талијански) од спљетског

професора ботанике Фрање Петера. И ако пи-

сац није био у Црној Гори него писао по ка-

зивању неког немачког лекара у Котору, скица

му је ипак доста добра, и јасно и просто пи-

сана; понешто има неправичности. Исте године

(1832) Леополд Ранке је написао Напад на

Црну Гору у једном немачком историском ча-

сопису; то је, наравно, добар чланак (говори о

покушају Решид паше да покори Црну Гору

1832), и Вук наводи у својој књизи нека места

из њега.

Али ако је и било озбиљнијих публикација

о Црној Гори пре Вука, његова књига ипак је

била одвојила од других. Пуна и довољно оп-

ширна, сва посвећена Црној Гори и целој, она

је описивала земљу и људе, суво али верно.

Дата је историја, колико се могло боље за оно

доба; затим културно стање, обичаји; оцртан

политички положај у том моменту. Писана је

тачно, од очевидца, који разуме ствари и воли

их; уз то је била занимљива, с пуно примера и

анегдота. То су све особине које су Вукову

књигу дизале над другима Зато се она и пока-

зала као успех.

Већ крајем 1837 књижар тражи из Беча

све примерке натраг, јер је дотле све штутгарт-

ске продао; Копитар, јављајући то Вуку, додаје:

„ала сте ви срећан писац!“ У мају 1838 сак-

сонски краљ Фридрих Август 11 (1836-1854),

5
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који се „у часовима одмора“ бавио ботаником,

пође по нашем приморју да купи биљке; сврати

за мало и на Цетиње, и ту проведе један дан

по истом послу. Пут је тај после био чувен; у

новинама се о њему много говорило, а и научно

је био важан: пронађене су тада три нове биљке

од којих је једна добила име 8ах1/га^а Ргес1егкл

Аи§и$И. Поред тога што је хтео да позна та-

мошњу флору, ја не знам да ли је овај краљ

нарочито желео да види Црногорце и њихову

земљу, нити, ако је тако, да ли је на то био

подстакнут Вуковом књигом. У извештају о ње-

гову путу каже се, кад је дошао у Котор, да

су аустријске власти, „у намери да предухитре

краљеву жељу“, известиле Његоша о његову

доласку, и овај сишао на границу да га дочека

и позове на Цетиње. Али Копитар у шали при-

писује тај пут правце Вуковој књизи. „Само сте

вн криви — пише он Вуку пошто је у новинама

прочитао опис краљеве посете Његошу — што

сад цео свет, па и сами краљеви, путују по

Црној Гори“. Копитар можда има и право. Вук,

до душе, нигде у својој књизи не говори о ве-

гетацији да би се тиме могло протумачити што

је краљу ЦрнаГора евентуално „омилела". Али

је вероватно да му је она. — ако ју је читао а

могао је, — показала да Црногорци нису баш

такви разбојници као што је о њима писао његов

Саксонац Брокхауз, и да га баш неће жива ис-

пећи и појести кад међу њих дође. Вукова

је књига, дакле, могла разуверити краља у

предрасудама, и дати му више храбрости да

посети ову „опасну“земљу.

Похвале о књизи такође су стизале. Не-

мачки књиженик Федор Посарт, Хопеов позна-

ник и писац једне мале Кнежевине Србије (1837),

јавља Вуку: „ваш опис Црне Горе читао сам
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са великим задовољством“. Руски Немац П. И.

Кепен, археолог и љубитељ књижевности, пише

му: „на вашем делу Моп1епе^го ја вам особито

захваљујем"; то је можда нешто више него оби-

чан комштменат. Немачки песник Хајнрих Шти-

глиц, кустос краљевске библиотеке у Берлину,

пише му пошто је и сам путовао по Црној Гори:

„студовање ваших Црногораца, који су ме после

мога лањскога путовања по Црној Гори дво-

струко занимали, разгорело је у мени још живље

ову жељу (тј. да позна Вука лично)“. А у сво-

јој Посети Црној Гори коју је 1841 издао, и

он код Коте у Штутгарту, и у којој описује

свој пут тамо, он каже за Вукову књигу да је

то „једна мала свешчица, али богата изврсним

проматрањима и напоменама". То је „преглед

историских односа Црне Горе од најстаријих

времена на овамо“, али преглед „који није ни-

каквом предрасудом псмућен, нити игде помрачен

намерним извртањем ствари или истицањем при-

страсних обзира". Вук се за тај циљ, завршава

■он, оспособио „и обимним студијама и својим

властитим посматрањем". У једном нештампаном

писму Вразу (3 јан. 1842), које сам нашао у

Свеучилишној Књижници у Загребу, Срезњевски

реферише о свима описима Црне Горе, и о Вуку

каже: „и ако је по обичају описао одлично, он

је посетио само горњи део Црне Горе“. Др. В.

Ебел, приватни доценат ботанике на универси-

тету у Кенигсбергу, у својој књизи Дванаест

дана у Црној Гори, коју је издао 1842, карак-

терише Вукову књигу као „мален спис којим

■се хтело извојштити Црној Гори и Црногорцима

достојније место међу осталим европским др-

жавама и народима'1. Како се познао с Вуком,

на лађи, баш кад је остављао Спљет да иде у

Црну Гору, у лето 1841, он каже за њ: „за

5*
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мене врло драгоцено друштво“; то значи да је

Вука можда баш због те књиге поштовао.

Ово све одређује место Вуковој књизи

у општеевропској стручној литератури у доба

кад се она појавила. После Вука, било је врло

много немачких, француских, енглеских, тали-

јанских, руских публикација о Црној Гори; неки

од њихових писаца служили су се његовом

књигом (Штиглиц, Ебел и други): то је место

које она заузима у литератури доцнијег доба.

V.

Такав је значај имала, и тако је била це-

њена Вукова књига у стручној књижевности на

страни. Каква је њена вредност у нас, данас?
Очевидно, данас је књига у једном погледу

застарела. Дела која описују савремено стање

једне земље застаре убрзо: у Милићевића Кне
жевини Србији каже се за Београд да има једну

гимназију и две полугимназије. Кад је Вук опи-

сивао Црну Гору, она је имала само четири на-

хије и Брда, а Никшић је био још у Турској.
Колико је далеко од нас оно време које Вук

описује, види се по овоме. „Ока је меса —
каже он за Боку — слабо кад скупља од десет

крајцара; двије се кокоши могу у пазарни дан

купити за дванаест до петнаест крајцара; по

тридесет осушенијех смокава продају се зими

за крајцару; вино је око пет крајцара ока“. Али
нико, наравно, и не тражи данашњу Црну Гору

у Вукову спису, и ја сам ове живописне по-

датке навео само „сјећајућ’ се љепшијех вре-

мена“, и са појмљивом жалошћу што су она

прошла.

Међутим, ондашњу Црну Гору Вук је врло

верно описао. Обичан читалац можда то неће
довољно видети, али онај који је ближе упућен
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у овај предмет може се стално изненађивати

колико је ствари старе Црне Горе Вук успео

.да додирне и обухвати. Он нпр. каже: „зато су

1832-33 године, кад је стари владика био умро

а нови још непосвећен, довели много такве дјеце

једноме владици из Србије, који је случајно

дошао у Црну Гору, да их запопи“. Он не ка-

зује имена томе владици, али ми знамо да је

то био ужички епископ Нићифор, о којем го-

воре акта из 1832 и 1833 у нашем Државном

Архиву; и иначе се зна о њему. Кнез Милош

грди тога владику. „Ја сам га, каже, из мана-

стира, из шуме, из дивјачи и непознанства из-

вукао", а он је сад неблагодаран; кнез је одмах

послао Симу Милутиновића на Цетиње, да га

.доведе. „У самом цетињском манастиру — каже

Вук даље — има само један калуђер, и то

странац, кога је владика недавно закалуђерио".

То ће бити Петроније Лујановић, архимандрит,

који је издао Грлицу за 1837 годину. Граф

Карачај, у једном свом извештају 1838 из Црне

Горе, који сам нашао у бечком Државном Ар-

хиву, саопштава неке поверљиве извештаје из

Његошеве околине властима у Бечу, и додаје:

„ја сам то чуо из уста архимандрита Љубано-

вића (погрешно место „Лујановића"), поштеног

човека који је родом из Славоније, а школовао
се у Карловцима и одан је својој отаџбини";

„странац“ је по томе што није рођен у Црној

Гори. И тако даље; ја сам ове примере навео

још и због тога да се види каква је била це-

тињска средина у то доба.

Ја мислим да ни иначе у књизи нема по-

грешака, сем колико их у сваком делу мора

бити. Јеремија Гагић, руски консул у Дубровнику

и познат човек иначе, нашао је две ситне, и

писао то Вуку. Што се једне тиче, — наиме
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да број становника у Црној Гори није сто хи-

љада како је Вук рекао, него само шездесет,

— ја држим да се у то доба тако од прилике

на Цетињу веровало. У архиву Министарства

Спољних Послова у Петрограду има један ме-

моар о Црној Гори, послат са Цетиња и пре-

веден на руски, у то доба од прилике; у њему

се каже: „попис становништва не врши се никад,

али је извесно да га је више од сто хиљада

мушког пола“. Као што се види, овај мемоар-

даје још већи број него Вукова књига.

Две је ствари Вук нарочито добро описао;

го су 1) нарави и обичаји народни, и 2) поли-

тичко и културно стање земље.

О првом треба етнографи да говоре, стручно;

али и сваки пажљив читалац може осетити

колико је богат и значајан фолклорни материал

Вуков. Оставите оно кад Вук описује женску

народну ношњу; свак, најпосле, може, ако је

пажљив и ствар га интересује, да види да се

Црногорке „опасују три прста широкијем ка-

јишем“, да „покривају главу марамом“, и да

„плету косу у двије плетенице“. Али је Вук, са

ретком научном радозналошћу и која иде у ду-

бину, нашао пуно архаичних, можда исконских

црта у народним обичајима. „Особити је обичај

и који већ изумире, да човјек раздвојеној жени

одсијече комад од какве њене хаљине, нпр. од

појаса, или од кецеље, или од мараме којом

покрива главу, или од горње хаљине“, — каже

Вук, и тражи објашњење томе. Или: „у Рисну

је увијек један будан код ватре да полије бадњак

кад прегори; сад нико не зна првобитни узрок

и значење овом обичају". Вук је и иначе добро

познао народ, похватао му црте које се не дају

лако видети а битне су; у томе је наравно, био

помогнут, и свака му прилика за то давана.
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али тек за такво познавање хоће се доста па-

мети и труда. И зато што се тако дубоко ушло

у ствар и што су похватане све карактеристичне

црте, народ црногорски изгледа у Вука неве-

роватно примитиван. Тај народ не носи кошуљу,

буквално је не носи; жени се док је још сасвим

дете, дубоко испод црквои прописаног минимума

од дванаест година за девојку а четрнаест за

момка; туче жену „без икаква повода, само

што му се тако прохтије“; туче попа, ако неће

да венча отету девојку; туку ту исту девојку

коју су отели, ако она неће да пође са њима,

„деру штапом као вола у купусу“, Погледајте

још каква је ова црта: „рођаци убијенога имају

обичај да крваве хаљине убијенога чувају, и

износе их пред своје да би их подстицали на

(крвну) освету1'. Синтеза ових црта чини страшан
утисак; што је она учињена, сведочи о добром

познавању ствари. Она још сведочи о смелости

Вуковој у служењу кстини. Црногорци у Вуковој

књизи описани су са више оштрог и грубог
реализма него они у Горском Вијенцу, — ако

је допуштено правити паралелу између једног

научног и једног песничког дела. Глава о нара-

вима и обичајима једна је од најбољих у књизи.

Код описа политичког и културног стања

земље, иста искреност и разумевање. Вук је ту

правио похвалу и критику; и у једној и у другој

био је објективан и правичан, сем ако је што

случајно погрешио или претерао.

Као похвалу — а у то рачунам све што

Вук говори у прилог и одбрану тадашњег стања
у Црној Гори — можемо узети најпре одбрану

владичине званичне титуле. Владика црногорски

— и наш Његош, као и његов претходник -

потписивао се на актима: „митрополит скенде-

риски и приморски". Неки странци који су пи-
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сали о томе (Вук помиње само Виалу, а ја бих

додао и онога „Хабсбурга") пребацивали су да

је та титула самовласно узета. Вук то брани,

и износи историске разлоге за то; изгледа и

да има право. У Његошево време, црногорска

влада и влада аустриска имале су дуг спор око

граничног манастира Стањевића; помињући то,

Вук, са потребном и појмљивом резервом, го-

вори у прилог црногорске тезе. Вук хвали лично

Његоша, његов таленат, патриотизам, образо-

вање; похвала није ни мало незаслужена, сви

бисмо је ми такву потписали (и још више); само

је Гагић нашао за потребно да замери Вуку

што је то учинио; то му је и главна критика

на Вукову књигу. Вук лепо говори и о рефор

мама које је млади владалац Црне Горе стао

уводити у земљу; сам каже да се о њима често

разговарао с Црногорцима и бранио их; те су

реформе одиста биле добре и потребне. Како

их Вук описује, оне су биле скопчане с врло

великим тешкоћама. Оно што он говори о каж-

њавању криваца и како се народ односи према

томе, спада у најречитије описе које ја знам о

том предмету. Слично је и кад говори о Ње-

гошевим мерама противу четовања; он 'ту баца

кривицу нарочито на Турке, као на врло рђаве

суседе; то је и право. „Са западнијем сусједима

Црногорци живе мирно“, каже Вук мислећи на

Аустрију, и тиме казује како, кад су суседи ко-

ректни, и Црногорци су коректни с њима. У

похвалу, или уопште у повољно описивање

Његошева режима, можемо рачунати, најпосле,

и то што Вук нигде ни на једном месту књиге,

не помиње Вукотића (Ивановића) и Вучићевића,

чија се имена често с похвалом помињу у исто-

ријама црногорским тога доба. Вук није миолио

да они имају особитих заслуга, и зато их није
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ни поменуо, него је све тадашње реформе у

Црној Гори уписао у заслугу Његошу. Према

свему што ја знам о тој двојици, и ја сам склон

веровати да Вук ту има право.

Ви ћете можда рећи да је све те похвале

Вук писао из личних разлога. Писац Црне Горе

био је гост господара Црне Горе, — рећи ћете

ви; овоме је требало -— с разлогом -- пропа-

ганде за своју земљу и свој режим: шта је при-

родније, дакле, него да Вук хвали све оно и брани

што је Његош волео да се брани и хвали? Није

тако. Немамо разлога то претпоставити. Ја на-

против држим да је свака Вукова похвала на

месту; оно што сам код сваке појединачно поменуо,

држим да довољно показује да су оне оправдане.

Али кад смо већ на мотивима који су мог.ли

Вука водити при писању, ја ћу да пристанем

да је он, поред објективности, могао имати и

нарочиту тенденцију: хтео је да одбрани Црну

Гору од неправедних напада и да је прикаже у

бољој светлости. Видели смо какве су лудости

странци говорили о тој земљи: кад ви који знате

пишете о њој, морате и показати да то није

тако. Кад је истина на вашој страни, патриоти-

зам налаже да је пред странцима кажете. Зар

је могао Вук допустити да се и даље верује

како су Црногорци прости разбојници? Зар није

требало да каже како они имају „правитељство“

(какво такво, тек га имају); како се њихов господар

труди да заведе неку правду између њих и ци-

вилизацију; како ради да искорени четовање и

друге рђаве навике; како жели да заведе коректне

међународне односе са суседним државама? Ако

је Вук тиме правио неку пропаганду, правио је

праведну; чинио је само оно што су многи од

нас чинили за време рата, на страни.

Вук је, рекосмо, чинио и к-ритику; по тој

критици може се још боље видети његова об-
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јективност. Он нпр. прича како је Његош завео-

сенат који има, поред осталог, и да кажњава

кривце. Али општина неће да изда кривце „ту-

ђијем људима"; то је срамота. Онда Његош за-

веде, и општина пристане, да се кривцу „кућа

може разорити и спалити а стока узети у гло-

бу“. И то је ишло тешко, али најпосле ишло је;

кривчева „жена и дјеца мора тражити склони-

шта код најближих рођака" у том случају. Сад.

Вук даје критику тога поступка Његошева, и

пазите какву. „Лишити овако невину жену и

дјецу крова, имања и свачега најпотребнијег за

живот, свакојако мора изгледати као највеће

варварство“. Он, до душе, одмах и правда ту

меру. „Само се на овај начнн, каже он, може

спријечити много највећих зала у будућности;

само се овако могу поставити основи културног

поретка, потребног за свако друштво према са-

дашњему времену". Али прво, то је правдање

сасвим на месту, и свак би га, држим, тако

чинио за оно време; а друго, он одмах додаје:

кад је тако, „то се мора зажмурити и преко

срца одобрити и оваке мјере". Је ли то ласкање
владаоцу, и јесу ли ту лични и себични разлози

по среди? Може ли се више рећи? Нарочито,.

кад је по природи ствари критика могла да

буде само врло дискретна? Ко ласка, то је Јо-

аким Вујић. Кад је кнез Милош наредио да се

једном учитељу, који је учествовао у Чарапи-

ћевој буни, одсече парче језика и десна рука,

Јоаким пише „да би му требало јоште и очи

да се избоду, нос и уши одсеку"!

Вук иде и даље у својој критици. Како он

описује гефекте Његошева „правитељства", ово

не само да наилази на огромне тешкоће, него не

стоји ни на добрим ногама. Опис крвне освете

који он даје, тако показује ову у опреци са ма
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каквим појмом о државној организацији да је

ту „правитељство" скоро немогућно. Њега и

нема у ствари. Црна Гора представља „у Ев-

ропи можда једино друштво које нема никаква

правитељства у правом смисму ријечи“. Што

се Његош труди, то је све готово узалуд, и

његове мере неће учинити ништа. „Важно је

питање да ли ће се ови први почеци преобра-

жаја (читати: Његошевих рефорама) одржати и

усавршити, или ће се можда све мало по мало

вратити у старо стање; ја мислим да ће прије

бити оео друго“. „Бојати се да нови поступци вла-

дичини према убицама не принуде га да стане

живјети правијем разбојничкијем животом“.

По једном месту изгледа ми да Вук чак допу-

шта да мислимо да у овоме има и лично Ње-

гошеве кривице, не више оне до целисходности

мера, него оне са његова недовољна заузимања за

ствар. Причајући како се лично разговарао са

главарима црмничке нахије о неким Његошевим

мерама, Вук додаје да су му они готово једно ■

гласно рекли: „кад би владика к њима лично

дошао, они као иоуздано држе да би тиме све

заваде, осим можда двије три породице, биле-

умирене, и да би се и код њих, као по осталој

Црној Гори могле увести поправке". То је био

миг Његошу, као једно подсећање на дужност

да треба тамо да дође, па ће све бити добро.

Са оваквим стварима и иначе, цела глава о

правитељству ванредна је као приказ и оцена

оне ране Црне Горе; нарочито је крај леп и

мудар. Та глава чини част Вуку; поштење, ра-

зумевање, здрав суд дошли су у њој до пуног

израза. Кад је писао књигу о кнезу Милошу,

Вук већ није био такав; у њој има увијања и

прикривања; истина је и да је био зависнији

према Милошу него према Његошу.
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Не треба ипак преувеличати значај ове кри-

тике. Вук ту није напао Његоша, ни дај Боже!
То је све било врло дискретно, и у врло малој

мери — ово су једини примери које наведосмо.

— и, наравно, без икакве жаоке, потпуно не-

вино; напротив, види се да је све говор једног

родољуба који се сам брине да ствари пођу

боље. Најпосле, ја држим да је и Његош тако

исто мислио и о Црногорцима и о својим рефор-

мама међу њима; и он је морао имати сумње,

које је Вук изразио; он за то у ствари није

имао да замера Вуку, већ ако не зато што је

овај казао понешто што се могло прећутати.

Не знам шта би Његош одговорио на онај „миг“,

који мало пре поменусмо; можда је он боље

знао своје Црмничане и колико им треба веро-

вати; можда се само осмехнуо куд нађоше на-

ивна Вука да ствар прими за готово.

Доиста, ако бисмо се запитали шта је Ње-

гош мислио о Вуковој књизи, ми држимо да је
општи утисак морао бити врло повољан. Он

се није имао рашта љутити на њу. Напротив,

држимо да ју је одобравао, и то сасвим, без

две три ситнице може бити; томе је доказ и

што је остао с Вуком у пријатељству и даље,

после појаве књиге. Његош, у осталом, није био
кнез Милош да гони Симу Милутиновића чим

овај напише што иоле противно, и да забрани

књигу коју је сам у овога наручио; истина је и

да Вук није био што је Милутиновић.
Ово што рекосмо потврђују и подаци. У

својој Посети Црној Гори, Штиглиц прича

како је с Његошем једанпут говорио о књигама

које су на туђим језицима изишле о Црној

Гори. „Изгледало је, каже он, да му ни један
од значајнијих списа није остао непознат“. Од

■свију странаца, Ранке му је највише био у вољи,
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каже овај Немац. „Приказу Караџићеву, који

није нигде намерно одступио од најстроже истине,.

Његош је, с мало изузетака, укпнио достојно

признање".

Сличну изјаву имамо и у Вуковој преписци.

Кад је Црна Гора изишла, свет се интересовао

шта ће Његош о њој рећи, и гласови су кру-

жили као да му се она није допала. Колар пише

Вуку: „чујем да са вашом Црном Гором владика

није врло задовољан". Вук, поплашен, пише одмах

неком капетану Орешковићу, и пита га шта је у

ствари; овај је тад заступао Аустрију у разграни-

чењу њену с Црном Гором, и, будући на граници и

на том послу, био у сталном додиру с господа-

ром Црне Горе. Орешковић одговара да је „био

двапут с нашим владиком", и колико је видео,

Његошу само једна ситница „у вашој књизи није

била по вољиЦ али „он за то на вас ништа не

мерзи, и мене је више пута уверавао да вас,

како и прво него сте оно писали, љуби и поштује".

Та ситиица — ствар ево постаје комична,

и ако се према досадашњем могла предскази-

вати као трагична — у овоме је. Описујући

црногорски Сенат, Вук је рекао — а доиста

није ваљало да тако незгодно рекне —: то је

„једна дугуљаста камена зграда...; у њу се улази

на двоја врата; једна врата воде у одјељење у

које се затвара рогата стока и магарци; кад

се уђе на друга врата.... ту спавају сенатори“.

Ето то је, каже Орешковић, што се Његошу

није допало. „Колико сам могао разумети, једина

ствар која му у вашој књижици није била по

вољи, јесте ваше описање сенаторске куће у

којој кажете да на једна врата сенатори а на

друга магарци улазе“.

Кад смо на овоме, да додамо да је Њего-

шева околина била тим Вуковим речима још
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.мање задовољна. Она, наравно, није могла чи-

тати књигу пошто је ова била на немачком, али

се ваљада што чуло од самог Његоша. Ђорђе

Петровић, рођак владичин, који је био „вице

президент“ тог истог сената о коме се Вук тако

незгодно изразио, био је нарочито љут. Кад се

после тога састао с Вуком у Трсту, у прису-

ству више тршћанских Срба, Ђорђе се, по при-

чању Медаковића, целивао са свима, а с Вуком

није хтео. Кад га овај запита зашто: „ето зато

— одговори Ђорђе — што за онога владичина

магарца не би нико знава, а сад у здравље

твоје зна сва Европа; зар немаше што љепше

и паметније писати него његова магарца?“ И

онда је завршио: „кад дођеш други пут у Црну

Гору, и ту ћу ти другу ногу сломити “.

То је била научна критика онога доба; како

је Ђорђе остављао за Црну Гору оно што је

могао у Трсту учинити, то је ово и знак његова

гостопримства. Што је најлепше, Вук се одиста

бојао Ђорђеве претње. Кад се петнаест година

доцније (1852) понова упутио на Цетиње, он је

у Котору рекао кнезу Данилу, с којим је тамо

ишао: „Ваша Свјетлост, оће богами Ђорђије да

ми сломи и ову здраву ногу, па се бојим“, и

тек се на изричиту реч и гарантију Данилову

усудио да пође.

VI.

Мало нам остаје да кажемо о деловима

Вукове књиге који се не односе на Црну Гору.

Бока Которска је написана суво — нису ни

Љубишин, ни Матавуљев опис бољи — али верно;

понешто је, наравно, данас друкчије. Чланак

Срби сви и свуда, који је имао да буде увод

у књигу (раније смо о томе помињали), није

.штампан. Г. Стојановић даје невине разлоге за
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то а ја држим да је то могло бити учињено с

•обзиром на данашње политичке прилике; бојазан

је ваљада била да то не произведе рђаво деј-

ство при изузетно развијеној племенској осет-

љивости нашој, нарочито како је С. К. Задруга

ту ангажована.

У једној својој енглеској књизи,*) Д-р Бо-

гумил Вошњак нашао је да је Вук у том свом

чланку „заступао гледиште да су сви Југосло-

вени Срби и да говоре српски“, и да је тиме

„одрицао да Хрвати постоје“; он га ту још по-

реди с Антом Старчевићем који је одрицао ег-

зистенцију Срба и „био уверен да су сви Југо-

словени само Хрвати“.

Ја држим да је паралела крајње неумесна,

и да је Вуков чланак схваћен натрашке. Вук је

очевидно ишао само за истином, и рекао ствари

у том чланку с оном истом брижљивошћу према

њој као у целој књизи с којој говоримо. Наслов

Срби сви и свуда није метнуо као девизу, симбол,

„гесло“ за тобожње освајање и ширење „велико-

српске“ идеје, него је тиме хтео да каже да

хоће да пише о Србима и то о свима Србима

и свуда где год се налазе**).

Садржина чланка прост је опис већине кра-

јева наше земље и народа у њој, с једном за-

вршном рефлексијом о „вишој класи нашег рода“,

*) А ћи^агк а§атз1 Оегтапу, ћопћоп, 1917, страна

217 и даље.

**) Армин Павић врло је лепо изразио ову исту мисао.

,Још се и данас — каже он (КаН 77, стр 181) — код нас

гдјешто криво она Вукова Срби сви и свуда разумијева,

као да је њоме Вук хтио рећи да нема нигдје никога дру-

гога него су свуда све сами Срби, али је лијепо сам Вук

тамо негдје г. 1861 у неким нашим новинама једноме на-

шем књижевнику рекао да оно не значи ништа друго

него што би се немачки рекло: ГЛе Вегдеп т Сатеп

ипд, АЧретемеп, или: О/е бегдеп т Оатеп ипд Огоззеп“.
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тј. о интелигенцији која се туђи свога пореклаг

и е прилозима где је говор о разликама диале-

ката и где су наводи из старих књига. Све данас није

како је Вук онда писао, и Хрвата има и тамо
где је он метнуо само Србе; данашња филоло-
логија шири круг Хрвата ван чакаваца и кај-
каваца; може бити да би етнографи и филолози

и другом чему у чланку забавили, али то ништа

не може говорити против Вукове објективности,

нити може послужити као потврда оцени и ту-

мачењу које је дао Г. Вошњак.
Додајмо да је Г. Вошњак на крају рекао

како је Вук „ипак у ствари заступао идеју је-

динстВа у свом чланку, и ако у сувише екстрем-

ном облику“.

(XI К. Гласник, Н. С. VI, 1922, 1 и 16 јула).


