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I.

Како у нас постоје университети и на њима

се полажу докторски испити, једна од најлепших

књижевних теза која би се могла дати била би

о Љ. П. Ненадовићу. Ко би њу узео, имао би

.да учини више лепих и занимљивих истраживања.

Време у којем је Ненадовић живео врло је за-

нимљиво а врло мало испитано. Реч је о Србији,

не о српској књижевности уопште, јер је Не-

надовић један од оног малог броја писаца који

су живели и радили у Србији кнеза Александра

и Обреновића. Он је ту везан за све тадашње

књижевне прилике, за цео јавни рад. Пуно је

његових пријатеља и вршњака радило заједно

с њим у књижевности, просвети, политици; пуно

догађаја у којима је он учествовао: цело то

.друштво и стање треба оживети да би се он

како треба схватио. Прилике наших студената

на страни у то доба, и све што су они, и он

нарочито, тамо могли видети, такође је од ин-

тереса, и треба проучити. Критика текста не

мање је потребна, пошто су Ненадовићеве песме

и путописи врло често сасвим друкчији у првој

редакцији, кад су у часописима излазили, него

у издању целокупних дела. Има ту да се пре-
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* листава много старих новина, часописа, кн>и-

жевне преписке, мемоара; да се уђе у наше

архиве и библиотеке, а можда и даље — се-

кретар С. К. Задруге Г. В. Ћоровић причао

ми је да и у бечком државном архиву има

аката о Ненадовићу —; има и да се распитују

још живи савременици о њему, па да се слика

Ненадовићева ухвати и оживи, и његов много-

струки књижевни рад правилно оцени. Ја сам

сад прочитавајући понова његова дела, и загле-

дајући овде онде по литератури и грађи која

је с њим у вези, видео колико ту има да се

ради за једну пуну и солидну монографију о

Ненадовићу. Јер, и ако су о појединим делима

нашега писца говорили тако угледни критичари

и писци као што су Ђ. Даничић, Стојан Нова-

ковић, К. Руварац, Г. Ч. Мијатовић, Андра Ни-

колић, Љубомир Недић, Г. Марко Цар, Ј. Скерлић;

и ако су и други књижевни истраживачи дали

понекад добре прилоге нарочито за биографију

и библиографију нашег писца, — ипак су његов

књижевни рад и књижевна фигура још врло

мало оцењени и проучени. Ми, наравно, у овом

малом огледу, и за ову нарочиту прилику, не-

мамо претенсија да све ово учинимо.

Љубомир П. Ненадовић родио се 14 сеп-

тембра 1826 у ваљевској Бранковини, од оца

проте Матије и матере Јованке, друге жене

протине. Ненадовић се, колико знам, само на

својој првој збирци песама (1849) потписао Љ.

М. Ненадовић, т. ј. по имену очеву, алн се

доцније редовно звао Љ. П. Ненадовић, по чину

његову; слично је радио Милићевић, који се,

по оцу Јовану Ђаку, потписивао М. Ђ. Мили-

ћевић. Основну школу изучи Ненадовић у родном

месту и Ваљеву, где сврши само два разреда.
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Гимназију учаше у Београду; то је данашња
прва гимназија, основана 1839, која је била „у
кући Селаковића“, Југ Богданова улица 26. Те
1839 године, Ненадовић уђе одмах у други разред,

и после четири године, сврши пети, тада по-

следњи разред, 1843. Другови су му били, из-

међу осталих, Панта Јовановић потоњи државни
саветник, Ђорђе Ценић председник министарства,
Јован Белимарковић краљевски намесник. Важ-

нији професори били су Васа Берар, професор
реторике, чије ситне преводе налазимо у старој
Подунавци, и Илија Захаријевић, професор пое-
зије, — доцније члан Друштва Српске Словес-
ности — који је, поред ода високим личностима,
писао и једну српску граматику и имао поле-

мику ради ње. Гимназија онда није била класична

у правом смислу — латински се, изгледа, није

учио — али је ипак имала јачу класичарску
боју. Главни предмет у IV разреду („класа ре-
торике") беху „древности грчке“, а у петом
(„класа поезије") „древности римске“. Често

ђаци, много година после свршене гимназије, у
свом зрелом добу, још памте целе латинске

басне са часова Љ. Шпанића, или тешку дефи-

ницију лепога са часова Малетића, или запле-
тене примере из француске синтаксе Ж. Не-
дељковића, или карактеристику Доментиана из

лекција Живка Поповића; тако се и Ненадовић,
неких четрдесет година доцније, сећао Берарове

митологије. „Још памтим — прича он — да су
греде и даске за те лађе (лађе Аргонаута) се-

чене на брегу Пелиону, а катарка одсечена је
у шуми што се звала Деодон“. Па онда ређа
имена Аргонаута: „Јазон син Езонов, Адмет син
Фересов, Девкалион син Минусов, Херкул син
Јупитеров, Алменус син Марсов, Филамон син
Аполонов".
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Чим је свршио гимназију, написао је к
штампао своју прву песму (1843); било му је-
тада седамнаест година. Тако је то онда ишло
— ни данас није друкчије —;у четвртом разреду
била су обавезна „упражњенија реторическа%
а у петом „упражњенија у поетическим сочи-
њенијама", и сваки је после тих курсева сматраа
да је готов књижевник. Прва песма његоваг
На Видовдан 1843, у једном је погледу карак-
теристична. У својим доцнијим песмама и пу-
тописима Ненадовић је слободоуман, једнако-
напада владаоце, грми против тирана; те су му
идеје дошле тек кад је отишао на страну. Овде,
у Београду, као свршени гимназиалац, он је јоиг
врло лојалан. Песма ова слави ондашњег кнезаг.

И Авала и Космај

Вели: књаз је нами тај,

као и Вучића и Петронијевића:

Докле Аврам нама живи,

И док Вучић стоји с на.ми итд.

Друга песма, из исте 1843 године, Роса, сва
мирише Бераром боље рећи Захаријевићем:

Просерпина Церере

Уранила ј’ у поље, итд.

Свршивши гимназију, Ненадовпћ се уписа
у Лицеј који је онда, тек пресељен из Крагу-
јевца, био у једној малој општинској кући уз
саборну цркву и које нема више. Он је ту био
„слушатељ I године философије“, како се сам
тада потписивао. Чисту философију тада је пре-
давао Коста Бранковић, који је и доцније, све
до 1865, неких тридесет година, држао ту ка-
тедру на Лицеју и на Великој Школи, и којега
су се многи његови ђаци сећали „најњежнијом
ученичком признателношћу". Милан Кујунџић„
један из последње генерације његових ђака, при-
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знавао једасуму предавања била „пуна дражи“
и да је имао „природно осећање“ и „богато

искуство". Ненадовић се тако исто лепо сећа

свога професора. „Наш добри професор Бран-

ковић — каже он 1852 — лежи ми на срцу,

јербо ме је извео и упутио у пољу философије

и зрелијег мишљења“; он је — као и после је-

дан берлински професор (Мишле) — допринео

да „моје детиње ограничене мисли“ нађу себи
„вечиту неограниченост, и слободу мишљења,

расуђивања и по својим сопственим убеђењама

пресуфења“. Бранковић је доцније био пријатељ
и друг Ненадовићев; једне године, он је место

овога уређивао Шумадинку.

После прве године, Ненадовић остави Лицеј.

Отац му беше имућан, и могаше га послати на

страну; тако Ненадовић оде у Праг с јесени
1844. „Ја бих могао цео свет обићи — каже

Богобој Атанацковић кад је две три године

доцније посетио чешку престоницу — ал’ за

себе згодније место не бих могао наћи него

што је Праг“. Ненадовићу се Праг није толико
допао, бар не у почетку. У једном писму од

8 августа 1844 које је послао из Прага друго-
вима у Србији, види се да је сувише волео

своје другове и Србију, те су му растанак и
њихово одсуствопали теже. Алисе брзо „снашао.“

Одмах је купио шешир, а „капу“ оставио; ваљада

је то била нека српска фачка капа. Био је врло
весео; гледао је у опери Велизара: сви су пла-
кали, а он се смејао. Друштво је такође нашао
убрзо. То су били: Јован Стефановић Виловски,
који је онда био потпоручник; Фран Курелац,
онда пола ђак, пола свој човек, и таман ступио
код кнеза Шбарценберга као библиотекар, па

после три четири недеље истеран с псовком и

грдњом, за што га је Ненадовић сваки час дирао;
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неки „мирни Голуб“ или може бити Голуб

Мирни; многи Чеси такође. Шта је учио, не

вици се јасно. У поменутом писму помиње Ша-

фарика — биће Павла, који је у то доба био

тамо — и види се да га је волео. Иначе је читао:

чешку народну поезију, вероватно немачке кла-

сике, и српске ствари, наравно. Од ових, пору-

чује другу свеску новог издања Вукових народ-

них песама која је онда тек била објављена, и

чита дубровачку антологију Меда Пуцића, тада

изашлу. Занимљиво је да је из ове књиге навео

у том писму прва четири стиха Ветрановићева

Ремете: „Стан’те звјери, стан’те птице“; то

је свакако један од ретких примера, — код Бранка

Радичевића је један од њих такође — дубро-

вачке лектире међу тадашњим књижевницима

српским. Уз то је писао песме; у више старих

листова тога доба његове су песме датоване:

„Праг 1844“, или Праг, 1845“.

О распусту 1845 вратио се кући, али како

му се допало путовање, није остао само у Бео-

граду него је путовао по Србији и Приморју.

Песму Вешру с Косова спевао је „на Ртњу ав-

густа 1845“, песма Приморју је „спевана у Сењу“

исте године; у писмима из Грајфсвалда, која су

писана 1846, каже: „ја сам јадранско море

с оних високих стена више Фијуме гледао“; у

истим писмима, сећа се још неког свог „лањског

путовања“ и помиње да је био, поред Прага и

Беча, „у Тријесту Падуи и ВенецијиЧ То све

значи да се у Ненадовићу родио путник, већ тада.

Некада су ђаци мењали университете и

сваке године се уписивали у други; то је учи-

нио и Ненадовић, који с јесени 1845 оде у Бер-

лин. Университет у Берлину — основан 1810

под Фридрихом Биљемом III, у једној монумен-

талној згради у улици „Под липама“ са лепим
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коринтским стубовима на фасади — био је први

у Немачкој. Велики природњак Александар Хум-

болт био је украс његов (данас је пред зградом

статуа његова и Виљема Хумболта). За фило-

софију био је већ од 1829 Карло Лудвик Мишле,

данас потпуно заборављен, и ако некад славан;

то је често судбина философа. Француског по-

рекла, овај даровити човек, одличан говорник,

врло популаран међу фацима, слободоуман на-

равно, био је страстан хегелијанац, и дотле је

био написао Историју философских система

у Немичкој од Канта до Хегла, и ваљда

спремао свој Систем философије, који ће тек

много доцније изићи. Уз њега био је и Шелинг,

али са мање среће: ђаци су ишли радије Ми-

шлеу, и он их је имао око двеста триста на

часу, што је онда било сувише. Ненадовић је

скоро обожавао овога. Дошавши у Берлин да,

као Тургењевљеви јунаци, учи Хеглову фило-

софију, Ненадовић је био очаран часовима Ми-

шлеовим, и врло га често помиње у својим пу-

тописима. Српски ђаци тако исто. Они су му

дали за спомен једну лепу сребрну чашу, а Не-

надовић му је том приликом написао један сонет

као поздрав. Ненадовић је код Мишлеа много

научио. Поредећи га с Бранковићем, он каже,

док га је српски професор први увео у филосо-

фију, да га је немачки професор „утемељио у

поњатијама која су права, и која су се још ко-

лебала." „Његова предавања отворила су ми

врата новом умном свету...; многе моје сумње

он је решио; после његових лекција и књига,

све ми је јасно, на чисто сам са универсумом“.

Од других, Ненадовић је каткад слушао

Августа Неандера, једног од најбољих истори-

чара цркве. Покрштени' Јеврејин, Неандер је

•био од 1813 професор црквене историје на бер-
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линском университету, и до 1842 већ написао

евоје славно дело о историји хришћанске цркве.

Предавао је увек на памет, без икаквих беле-

жака пред собом. Био је врло слаб физичкиг

и при крају живота је ослепео. Кажу да је био

изванредно добар према ђацима; „редак је ака-

демски наставник кога су ђаци тако волели као

Неандера", каже један биограф његов. Колико

је био расејан и ексцентричан, прича сам Нена-

довић и врло занимљиво.

Берлински је университет имао и неку врсту

катедре за славистику; њу је од 1841 држао

Адалберт (Војтех) Цибуљски, Пољак, који се

бавио словенском археологијом, историјом пољ-

ске поезије и филологијом; од 1849 је „саоп-

штавајући член“ Друштва Српске Словесности.

С њим се познавао Ненадовић, и вероватно је

у његовим лекцијама и упуствима налазио под-

стрека за изучавање пољске и уопште словен-

ске старине и књижевности.

Не ваља заборавити да је на берлинском

университету био тада професор и Леополд

Ранке; Ненадовић је могао и његове часове по-

лазити.

Као што сам доцније каже, Ненадовић је

тада у Берлину „учио Хеглову философију и

читао различитб песнике". Овом последњем све-

дочанства су реминисценције из Шилерова Ви~
љема Тела, Разбојника, и лирских песама,*) и

помени Гетеа, Шекспира и других песника у

његовим првим путописима. Иначе се Ненадовић

забављао као и увек, похађао позоришта, пио

*) „Забавио ме је својом књчгом Русо.., која је као

што му Шилер пева, хришћане у људе претварао", каже

Ненадовић, Швајиарска, писмо IX. То је превод стиха:
„Роизвеаи бег аив Сћпз(еп Мепзсћеп \\мгћ(“ (ЗсћШег, Ое-

тсћ!е: Коиззеаи).
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пива у чувеној Кроловој башти у Тиргартену-
које данас нема, играо биљара, можда и шаха,
и уз то писао песме. Друштва је имао такође..
Ту су били: један Словак Карло Хајичек, звани
Шлама, Неандеров ђак с којим -је после путо-
вао на острво Риген; Димитрије Матић, потоњи
министар просвете, нешто старији од Ненадо-
вића, и већ познат у књижевности, а с којим ће
и доцније бивати и у Хајделбергу и у Женеви,
и писаће му песме и намењивати путописе; Да-
нило Медаковић, познати уредник Седчице и.
историк, којем такође упућује песме; и други.
О распусту путовао је по Немачкој: по пруском
приморју, са Шламом, с којег ће пута писати
своја Писма из Грајфсвалда-, а можда је и иначе
путовао, до Баден-Бадена на пример.

У Берлину је највећи, али је у Хајделбергу
„после берлинског најславнији университет“, како
Ненадовић сам на једном месту каже; ту је
предавао и историк Шлосер, и био украс овог
високог завода. Матић је полазио за Хајделберг,
па с њим ваљда и Ненадовић, навикнут већ на
мењање школе; то је било 1846, под јесен. Ту
је он био у свом елементу. Млад, са двадесет
година, здрав, имућан, с девизом „накриви капу
на лево уво, строши што ти је отац сачув’о“„
како он сам пева, он се врло добро осећао у
„старом Хајделбергу“, у тој вароши ђачких
кнајпа и Саидеатиз-песме, а баш у времену
кад је Бранко штампао свој Ђачки растанак.
Као друштво, имао је и Србе; поред Матића,
још је био и Љубомир Петронијевић, за разлику
од којега су другови прозвали Ненадовића Нешом,
именом које му је и доцније остало. Али се
дружио и с Немцима; понајвише ће с њима у
друштву предузети крајем школске године свој
пут по Швајцарској, с којега ће донети нов
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путопис. Наравно, он је ишао и на часове и
наставио своја читања из философије и књи-
жевности.

За четири године како је почео да пише,
Ненадовић је штампао доста краћих песама; сад
у Хајделбергу, „на Некару у Немачкој“, у про-
леће 1847, он саставља први свој спев, Сла-
венску валу. Пољска несрећа с краја 1846 ин-
спирисала га је. Раскомадана у XVIII веку,
Пољска је на бечком конгресу 1815 добила
једну сенку од државе у маленој републици
краковској. Доцније, ни то није било по вољи
Метерниху и светој Алианцији, и у тој државици
гледали су они извор слободних мисли и опасност
за општи мир. Користећи се једном агитацијом
по Галицији, коју су пољски родољуби спре-
мали за почетак 1846 године, Аустрија је на-
чинила страшан покољ по овој несрећној земљи,
и цео свет се згнушао кад је за то чуо. Нај-
после, по допуштењу Русије и Пруске, Аустрија
је укинула републику 11 новембра 1846 и анек-

товала је; у дипломатским историјама ова анек-
сија краковске републике сматра се као злочин:
три главне потписнице бечког уговора погазиле
су саме тај уговор. Ненадовић је на то успламтео
једним патриотским словенским гневом и на-
писао Славенску вилу.

Спев је прост и наиван и нарочито без
имагинације. На Карпатима, словенска вила плаче,
оплакује судбину Пољске; после се окреће Ау-
стрији и напада је („срам те било свету на ви-
дику, срам те било у људсхом облику“), напада
с њом и Русију и Пруску („зар су зато ваше
руке јаке да гњечите слабе и нејаке?“); најпосле
обраћа се редом словенским земљама, Пољској,
Чешкој и Србији. Милићевић прича да је Не-

(надовић тада био заљубљен у једну Пољкињу
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и због ње написао овај спев. Додуше, има ње-
гова песма Једној Пољкањи, из тога доба од
прилике (штампана 1849), и ту се слика једна
млада и лепа девојка, сва неутешна и у сузама;
брат јој је отишао на војску и нестао, драги
је оставио ради Пољске којој је пошао да служи,
и, што је најгоре, отаџбина је пропала („али
вечна пропаст Пољске не може се прегорети“),
— али је ли то та Ненадовићева љубав, или се
л генда о љубави развила поводом те песме?
Најпосле, и без љубави, само његово словенско
и специално пољско осећање и осећање правде
уопште били су довољна инспирација за тај
спев. Ненадовић чита и преводи Мицкијевића
(Шта желиш, 1846, и вероватно Младежи,
1845). Уз то је једнако с Пољацима. Он се дру-
жио с њима у Берлину; „Пољаци којих од сло-
венских студената највише у Берлину има“,
каже он у Писмпма из Грајфсвалда. У самом
Грајфсвалду он врло радо походи Пољака Ко-
невку, који је тамо био професор, као што је
У Берлину походио професора Цибуљског. Кад
је из те вароши пошао за Путбус, он је опет
с једним Пољаком, студентом, емигрантом, са-
свим тужним, који је „прави син изгубљеног
отачаства". По Швајцарској, он има опет По-
љака - неког Захорског - - за друга при пу-
товању; он му је био „најближи срцу“ и Не-
надовић се „с њиме најрадије дружио“, каже

он сам.

После свршене године у Хајделбергу, Не-
надовић је по обичају путовао о распусту; то
је путовање с друговима по Швајцарској. Оно
је трајало месец, месец и по дана, и у септем-
бру 1847 Ненадовић је остао сам у Женеви.

Куда ће сад? Школа тек што није почела.
Треба можда полагати испит после шест свр-
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шених селшстара, или бар допунити број семе-

стара ако је то било потребно. На испите, ме-

ђутилг, он није мислио. Не може се рећи да он

није био ђак; он је сигурно нешто учио, и во-

лео је школу, што се види и по оном пошто-

вању према својим професорима о којем јед-

нако даје доказа. Али о испитима он нигде не

говори, и по свој прилици није их нигда ни по-

лагао. Он не мисли ни на даље семестралне

уписе, јер, ево, сад у јесен 1847, каже: „у Генфу

ћу остати до пролећа, због француског језика“.

Очевидно, у Женеви се није уписивао на уни-

верситет, и можда му швајцарски семестри не

би били признати у Немачкој, ни обратно, ради

испнта. Али ево ни у Швајцарској не остаје ко-

лико је мислио. Тамо се, на његову несрећу,

католички кантони побунише у то доба, с на-

мером да се одцепе од савеза, и ђенерал Дифур

једва их савлада; „ја се врло кајем, каже Нена-

довић, што нисам оставио Швајцарску.... пре

него што су се Швајцарци почели међу собом

тући'. Ни после тога не иде у Немачку, где

треба да сврши, него право, и сасвим неочеки-

вано, у Париз; очевидно, није ишао за неким

правилним похађањем и свршавањем школе.

Францускол! је Ненадовић био врло одушев-

љен још кад је на путу за Швајцарску стигао

у Стразбург, и ту ступио први пут ногом на

француску земљу, али га је у Париз нешто на-

рочито вукло. Париз је центар светске културе,

жижа слободе, „највеће звоно што у свету на

ларму звони“, како га он сал! карактерише. Томе

је свакако приполшгла и његова лектира; он је

тада већ читао Мињеову Историју француске

револуције, коју ће доцније пр водити (и то

рђаво), и Париске тајне Евгена Сија.

Тако се Ненадовић обрете у Паризу 3 ја-

луара 1848. Одмах поче посећивати предавања
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ш Сорбони, и разгледати велику престоницу.

Али у фебруару букну револуција, и она га од-

страни од Сорбоне и студија. Прича се да је

Ненадовићев друг Стеван Милосављевић, за цело

време буне, једнако седео код куће и учио, а

Ненадовић по цео дан ишао по улицама и гле-

дао ко ће победити, републиканци или приста-

лице Луја Филипа. Најпосле, заситивши своју

прву радозналост, а увиђајући можда и сам да

у таквим приликама неће ништа бити од њего-

вих студија, Ненадовић се опрости с Паризом

и на пролеће 1848 пође кући. Уз пут, или можда

у нарочитом излету из Београда, он посети и

Карловце; навикнут да гледа револуције, он није

могао да пропусти мајску скупштину карловачку.

У Београду се најпосле скрасио. И ако не-

свршени ђак, он одмах — тако је то онда било

— јуна 1848, би постављен за професора бео-

градеке гимназије, оне исте у којој је до пре

пет година учио. Колеге су му биле, поред

осталих, Милан Мијатовић (отац Г. Чед. Мија-

товића) и Ђорђе Малетић. Овај последњи мора

да га је раније познавао, и да му је још као

детету сладио поезију, или је бар Ненадовић

читао Малетићеве песме још из малена. Кад је,

три године доцније, био у Неапољу, и посетио'

Виргилијев гроб, он пише Малетићу 8 априла

1851*): ,ти си за моје детињство био оно што

је за твоје детињство теби био Виргилије".

Ненадовић је и доцније, у Шумадинци, бранио

и славио свога старијега пријатеља. Те исте 1848

године Ненадовић би изабран за редовног члана

.Друштва Српске Словесности, ау јануару 1850

*) Ово писмо Ненадовићево, својина Г. Петра ака-

лемика и Г. Иванз ђенерала, браће Павловића, штампано

је у Прилознма III, 1923.
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поста члан новоосноване школске комисије. Он
се одмах активно баци на књижевност. Песме

је и даље слао листовима. Његова Славенска

Вила изађе 1849; она имаде велики успех, и
би исте године прештампана латиницом. Исте

године изађе и његов превод Ламнеове Кама-

риле. Слободоуман у Славенској вили, он је то

још више у преводу овог антиројалистичког пам-
флета, саркастичне визије против краљевства

уопште; католик Ламне нагло је постао антиле-

гитимист и „једним скоком пао из апсолутизма

у демагогију“. Још је у тој истој години Нена-
довић издао своје Песме, што је донекле била
смелост учинити кад се Бранко већ пре тога

јавио. Идуће, 1850, године, он је тако исто ак-
тиван. Преводи једну драму о Наполеону од

Диме оца, пише једну малу српску историју за
основне школе, обећава да изради и српску гра-

матику и књигу писмених састава за школу, и

најпосле креће Шумадинку, коју ће с преки-

дима издавати до краја 1857.

Али „што је дикла навикла“. Немиран дух

и страстан путник, а осећајући и неку неодре-

ђену грижу савести што није довршио школу,

Ненадовић већ у јуну 1850 уступа уређивање

Шумадинке Милораду Медаковићу, брату свога

при]атеља Данила, и затражи од владе одсуство
за годину дана, „за наступајућа два школска

теченија“, да би могао „започете предмете“ про-

дужити на школама у иностранству. Првог сеп-

тембра 1850, њега разреше од дужности, и он

одмах отпутује.

Само, започети предмети остадоше и даље

у стању у којем су били. Овога пута, његово
странствовање још је мање, него она ранија,
личило на какав правилан ђачки курс. Шго је
он чинио те године, то је био чист туризам.
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Прошавши понова кроз „мој лепи Хајделберг
и Генф, он удари на Мајнц и Кобленц, отуда
на Брисел, и задржавајући се свуда „по неко-

лико дана“, он се упути и дође у престоницу
Енглеске. Ова му се није ништа допала. „Лон-

дону сам се истина зачудио, каже он, али у

њему влада новац и интерес; у њему душа, по-

ред све његове вештине, у најмањим границама

стоји, и из материалног круга не може да из-

лети“. Кад је разгледао катедралу св. Павла и
видео мали тунел испод Темзе, Ненадовић је
оставио Лондон, и дошао у Париз да ту зимује.
„Париз ме је забунио са иљадама своји пред-
мета за којима сам ја желео“, каже он. Али у
њему није ипак дуже остао, ваљада и за то што
га је познавао из раније. Убрзо он га оставља
за Италију, и преко Шамберија одлази за Турин,
а после стиже у Ђенову и Ливорно, фебруара
1851; његова песма Страшна ноћ пева неке

имагинарне опасности на морском путу између
те две вароши. Не улазећи дубље у Италију, он
се вероватно у Ливорну укрца у пароброд и
доплови у Неапољ негде у марту 1851. Ту ће
се он видети с Његошем, и зачети своје најбо-
ље дело, Писма из Ишалије.

II.

У времену о којем смо говорили, наш је
песник, видели смо, писао песме, али је он тако

исто писао и путописе. Песме је писао зато

што је то цео свет око њега чинио, и што је

већ гимиазија давала томе подстрека, али откуд

да пише путописе, он једини међу својим су-

временицима? Ту је донекле могло бити и До-
ситијева утицаја; у славу овог великог путника
и просветитеља Ненадовић је |ош 1843 написао
једну песмвцу. На његову жељу за путовањем

8
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могла је уз то утицати и евентуална лектира
Робичсона. Свакако он је волео да путује; то
се види према свему досадањем. Он је путовао
„искуства и весеља свога ради“; „циљ сваког
путовања треба да је наука и искуство“; „пу-
товање, то је највећа и најлепша школа" — све
то он сам каже, и ми му можемо заиста веро-
вати да му је та школа била милија него она
званична. Он је волео да позна разне земље и
народе, да види лепе пределе и чувена места,
да доживи ретке ствари. Он је приликом сваког
путовања водио опширан дневник, нешто ради
свога задовољства и учења, нешто да би могао
причати или писати друговима. Кад је доцније
прелиставао те дневнике, он је нашао да они
могу бити интересантни. Који је од његових
другова, или који је Србин уопште, у то време
видео толико света и доживео тако ретких ствари
као он? Књижевно активан као што је био, а с
потребом да попуњује, сам понајвише, свој књи-
жевни лист, он је узил^ао један по један од тих
дневника, и по њима почео писати своје путо-
писе. То није било одмах после учињена пута,
него годину, две, три или чак и седамнаест го-

дина касније.
Ја држим да је његов Један дан из путо-

вања мог по Србији 1845 године штампан у
Шумадинци 1850 без потписа, и да је то ње-
гов први путопис. Пут се односи на Делиград и
Црни Врх, а ми смо видели да је Ненадовић
тада био у тим пределима; „бацим ја мој пра-
шки бели шешир“, каже ту путописац, а ми
случајно знамо за шешир који је Ненадовић у
Прагу купио. Сам путопис није ништа у ствари;
у њему нема ни стила, ни идеја; све је врло
почетничко. То је авантура једног младића кога
држе за „Швабу“ зато што носи шешир, и
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анегдота о једном богатом трговцу који постане

просјак зато што му капетан удари батине за

‘банбадава.

Писма из Грајфсвалда, или како их је он

првобитно назвао Путовања по прајском ари•

морју и по острву Ригену, већ су боља. Додуше,

и у њима има доста почетничког. Описи су на-

ивни и невешти; ствар местимице личи на гим-

назиски задатак („описати како сте провели ово-

годишњи распуст“); махом је лична авангура

главно, а објективност и посматрање долазе у

други ред; све је више приватно писмо него

прави, уметнички род путописа. Не ретко је

брбљање једне шипарице: „после нам донесоше

пун један тањир лепа меда у сату; место вина

имали смо јабуковачу; може добро да се пије,

слатко је и помало рези“. Ту дошли, ту ручали,

овде јели меда, тамо пили пива — и то је сад

путопис. Ово, наравно, није увек, него је више

при крају, где је и причање сумарно и где се

осећа хитање да се ствар заврши. Има, наравно,

и идеја, слободоумних, против краљева, против

папа, за француску револуцију, за изгладнелу

Ирску (без избегавања вулгарнијих црта, у оста-

лом); то је трибут времену у којем је Ненадо-

вић живео. Има и философије, о свету, о љу-

дима, о „нашем веку“, о циљу живота; то је

Ненадовић научио од Мишлеа, али се по тој

плиткој философији ни види много да је ученик

„начисто са универсумом“.

Али има и бољих ствари. Пре свега, путо-

вање је вредно било учинити. Острво Риген по-

зната је екскурсија туриста, грајфсвалдски је

университет чувен; словенске старине и белеге,

изгубљене у тако далеким земљама, ствар су од

интереса; беда и прљавштина померанска које

су могле изазвати патриотско задовољство како

8*
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је у нас то боље — све су то предмети вредни

описа. Ни л чне авантуре нису свакодневне;

прелазак од Штетина до Путбуса на малој јед-

рилици, по најгорој олуји, с пуно опасности, с

правом је могао изгледати Ненадовићу као аван-

тура поп р1и5 иИга, као једна истинска робин-

сониада. Тај је опис и најбољи у књизи, он чини

једну занимљиву главу у иначе бледом спису

Ненадовићеву. Има и стила гдегде; лепо је по-

сматрати како се у младом човеку од двадесет

и четири године рађа доцнији стилист. Како је

његов друг Шлама био у опасности да се удави

сам на чамцу. Ненадовић, који је остао на лађиг

жали: „е мој Шламо, заједно учисмо, заједно

путовасмо.... па нам не би суђено да се заједно

удавимо“. А кад се Шлама врати и етане да

прича о својим авантурама на копну, где су га

неки страшни пси напали, он каже како >е на

Ненад'вића мислио и жалио: „е, мој Србине,

заједно учисмо, заједно путовасмо, па нам не би

суђено да нас заједно пси поједу“. Овакав па-

ралелизам у конструкци|и, који је једна лепа

стилистичка особина, ја не знам да ли се налази

у кога другог нашег књижевника тога времена.

У овом путопису, — то се и по овом види —

већ се јавља и Ненадовићева шала, и нешто ху-

мора.

Писма из Швојцарске још су боља; оче-

видно Ненадовић напредује као путописац. „Гим-

назиалног“ елемента нема у њему више, или је

незнатан; род путописа је шири и објективнији;

што има објекпивног, то је занимљиво и весело.

Сам пут је леп и редак. Ко се од Срба пео на
Риги-Кулм. Фурку и Гримзел, и ишао пешке по

глечерима? Очевидно, нема их много, ни данас,

а камо ли онда. Ствар Је, дакле, заслуживала

да се опише, као што су то исто заслуживале
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и ретке лепоте фирвалдштетског језера, и ве-

•сели живот ђака у Хајделбургу, и слично. Опис

овог последњег је и леп код Ненадовића. Тако

лсто је похвалан и опис рађања и заласка сунца

на Риги-Кулму, наравно, само као труд и по-

кушај, јер праве сликарске кичице Ненадовић

немаи неће је никад имати. Тако нема ни права

-знања за опис глечера и Алпа.

Има у овом путопису више поуке него умет-

ности, и то каткад елементарне и наивне поуке,

али та је у оно доба била потребна. Цело је

четврто писмо једна врло обична историја Швај-

царске, какву или и бољу можсте наћи у сваком

уџбенику. Подаци за повест катедрале у Страз-

•бургу сигурно су позајмљени из прве путне

књиге. Али то је онда било све ново, и за пу-

■блику, и за писца. Публика је онда била дете,

и писац је био дете. Он је чак морао да јој

•објасни да је Јан Хус био Чех. Он је ваљда био

први који је видео како тамо сликари седе у

пољу, пред својом таблом, заклоњени широким

.амбрелом од сунца, и сликају пејзаже; и он је

то с уживањем описао. Он се забављао гледа-

јући у онај чудни часовник у Стразбургу, и пу-

•блика је налазила забаве у том опису. Тако ће

он и доцније, у Италији, морати да објашњава

и шта је лава, шта кратер, које се вино зове

,1аспта СћпзИ, или да прича целу историју

Рима. Све је то данас наивно, као што је наивна

и онц егзалтација за швајцарске слободе која

је такође разумљива за оно време.

Али има и нешто што нарочито ваља у овој

књизи. То .је младост која избија из многог па-

сажа њена. Ово је књига младости, ведрине,

•оптимизма. То је атмосфера Ђгчког растанка

— глава о Интерлакену је одиста опис таквог

јједног растанка —, у другом виду, наравно, у
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свету на страни, али са сасвим бранковском ве-
селошћу. Друштво с којим Ненадовић путује, то
су све ђаци, млади, ни један преко двадесет прве
године; сви добро васпитани, и ако сувише хучни
па се Енглези по хотелима мрште на њих и
гледају их као „менажерију“ — израз је Нена-
надовићев —; никад не играју карата, ни кад три
дана морају да остану у каквом селу; никад се
не свађају: „на целом путу била је међу нама
слога и љубав“, каже Ненадовић. Њихове аван-
туре, и ако пуне опасности, ипак су безазлене,
с лепим примерима храбрости и лукавства, са

шалом и ведрином.

Кад су ношли из Андермата, сами без вође
који је ту врло потребан, само са путним књи-
гама у које су наивно веровали, они одједанпут
осете да су изгубили пут; а ноћ, хладно, а они
у лаким хаљинама, па не знају шта ће, и мало-
душни предлажу да се ноћи ту, како ко зна.
Најпосле се реше да стану сви у ред, па да
броје; на кога падне број 134, тај ће бити пред-
седник. Изабрани је био „весео као да смо га
за краља изабрали". „Ја сам земљак Блихераг
викну он; ја не знам друго него да идемо на-
пред“. Пошто је узео све мере да нађе прави
пут, и нашао га, он одиста води срчано. „Мене
пустите напред“, виче он у једном тренутку опа-
сности. Први иде преко једног врло опасног
места, и светли другима палећи листове своје
путне књиге; лепа иронија на њену вредност. .
На|после, нађу неко преноћиште, један манастир-
чић у којем је живео само један стари капуцин„
али је преноћиште тако тескобно да у њему
могу наћи места само четворица, а њих је два-
десет. „Напослетку, сагласисмо се.... да кажемо-
калуђеру како нас нема више од четворице“.
Четворпца се издвоје напред, и закуцају на врата-
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„Ко је?“ „Ми смо, ради смо да преноћимо".
„А колико вас је?“ На то питање, и они напред

и остали позади, сви у глас дрекну: „нас че-

творица“.

То су све лепе ствари, ведре и безазлене.
Понекад има и контраста, ноте благости и неж-
ности. То је при додиру те младости са стари-
јима; попустљивост стараца лепо контрастује
ову експансију младости, и даје нежнију боју
ствари. При капуциновој молитви пред вечеру,
сви се случајно загрцну од смеја, а он им после
у шали каже да ће сутра имати кише као казну
за тај несташлук. „Путујте срећно, моји млади
пријатељи, и уживајте у ШваЈцарској све што
човек ваших година може уживати", каже им
други благи старац после једног сличног испада.

Путничко писмо из ГЈариза врло је кратко,
и описује само долазак. За њим су Спомени из
Париза, дуги али неоригинални; они су превод
једне путне књиге с Ненадовићевим домецима.
Ни једно ни друго немају озбиљније књижевне

вредности.

III.

Кад је дошао у Неапољ, Ненадовић једним
случајем наиђе на Његоша; састанак њих дво-

јице занимљив је.
Његош је био смртно болестан. Годину дана

раније, он је већ почео путовати да нађе лека
болести, али то путовање не поможе. Лекари му
саветоваху, најпосле, нека иде у Неапољ, можда
ће бити боље; онда се још није знало за Давос
и Лезен. Тако Његош, око половине децембра
1850, крене тамо, и стигне почетком јануара
1851, два месеца пре Ненадовића од прилике.
Сичија је била у последњем стадију; кашаљ му
толико смета при лежању да многе ноћи мора
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да проведе у наслоњачи. Слаб је сасвим, као

вејка; ноге су му танке као штапови, нос уши-

љен, уши провидне, благе и замишљене очи

упале у главу. Лице му је бледо; кад је гневан,

лака румен прелази му преко лица да за собом

остави још јаче бледило; утисак је као кад се

утре кап црвена вина с белог карарског мра-

мора. Још је млад, без и једне седе, иначе

огромна људина; тим већа жалост кад га човек

погледа. Суморан, „види страшну уру пред очи-

ма“, осећа тешко умирање после тешкога жи-

вота Уз то, сломљен, разочаран, пун горксг

искуства, титан који умире. Пун брига још; кад

се већ мора прер но умрети, што да се умре

у тако тешким временима ? Омер-паша има јед-

нако агреслвне намере према Црној Гори; Ње-

гош то одавна зна. Тражио је ради тога заштите

на руском двору још много раније; добија писма

о све јачој опасности; једнако мисли на њу, иу

евојој наслоњачи, и у гроти Сибиле, и кад доц-

није гледа Лаокона у Ватикану. Брига је тим

већа што ни питање о његову наследнику није

још коначно решено, нити се сигурно зна како

ће народ примити тај избор. Уз то долазе и

мале, ситне, домаће бриге, и дипломатска акта

говоре о тјпсез јтапсе$, оскудним новчаним и--

ворима, који су му стојали на расположењу.

Сам је, са три проста и неписмена Црногорца

поред себе, а ниједан интелектуалац није уза њ

да га разговори и да му помогне.

Како би му такав човек ваљао! Прво, да

га нешто одмени у пословима, да не мора сам

својеручно писати свако писмо, нити ићи, и кад

му је зло, барону Шепингу, руском отправнику

послова, или Фортунату, министру краља Фер-

динанда, или банкару Ротшилду за новац. А

после, тај је имао да му буде и нека врста
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књижевног секретара. Његош је још стварао.

При проласку кроз Рим, написао је на куполи

св. Петра једну песму, у узвишеном роду који

је последњих година неговао; после посете Пом-

пеје,. једну живописну појему о пропасти старе

вароши и ископавању њену; па једну о Везуву,

па у овој или оној прилици по стих два. Он би

радо разговарао с ким о томе, тражио би ми-

шљење, можда би с благодарношћу примио

примедбе. Имао је и раније написаних ствари

које је мислио прерађивати, и за које му је

такође био потребан пријатељски савет. Јамачно

је имао и планове за даље певање. За све то,

присуство једног младог књижевника било би

врло корисно. Уз то, он је сигурно желео и

,да се опише његова влада, стање Црне Горе,

огромне тешкоће у њој за једну добру управу.

Пре, кад је био млад, имао је Вука за то, сад

нема никог; ради једног маленог информативног

списа о Црној Гори за странце нашао је једног

наполитанског адвоката. Али то није то, ваљала

би ту опширна информација, сгвари које странци

не разумеју а које само један Србин може да

забележи према његову причању. Најпосле, Ње-

гош је сигурно волео да повери неком своје

мисли, да проспе пред њим „све благо свога

искуства и своје мудрости". Тога свега ради,

њему је био потребан неко други као друштво.

не његови Црногорци. С тога је ваљда он и

рекао Ненадовићу чим су се видели: „сам вас

је Бог послао да ме у овој самоћи разго-

ворите".

Ненадовића је одиста Бог послао за из-

весне ствари, али не за све. Он је, наравно,

помагао Његошу, и много је што шта учинио

од овога што ми замишљамо да је овај хтео,

али су његов темпераменат и његове мисли
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били нешто друкчији од оног што је за ову
прилику требало.

Ненадовић је био млад, безбрижан, весео;
„ја сам непрестано весео, пише он из Грајфсвалда,
и не могу се опоменути кад сам у животу био
невесео и забринут“. Он је, видели смо, имао-
и извесно књижевно и философско образовање-,
као што је имао и слободоумља. Али ово по-
следње не треба трагично узимати. Као што је
Слободан Јовановић једанпут о њему рекао,
Ненадовић Је при томе „имао више несташлука
и лакомислености него праве борбености“. Он
је и иначе имао те особине.

Од некога који га је добро знао из ових
година о којима је реч, слушао сам да је Не-
надовић био задиркивало, шаљивац, „комедијаш“;
нарочито је с девојкама био такав. Кадгод је
пролазио Господском — данас Бранковом — »
улицом, гледао је у прозоре девојака: Марко-
вићевих, Шилићеве, Станишићеве, најугледнијих
београдских госпођица. Увек се шалио. Кад га
послуже слатким, он: „о, немојте се трошити“.
Носио се покаткад мало необичније. Једанпуг
је понео неки црвен, као „хеклован“ шешир.
„Ју, а што ће вам тако ружан шешир?“, пита
га једна познаница, а он, бајаги озбиљан а тера
шалу, узима шешир у руку, и пита: „а зар је
ружан?“ Другови су га дирали, нарочито пред
девојкама. У старом Београду било је уличних
продаваца кобасица, Немаца, који су викали:
тшагте 'дУпгз^е; другови Ненадовићеви наговоре
једног таквог продавца да виче: Агтег Меза,
баш кад је „Неша" стојао под прозорима у
Господској улици. Био је тако обешењак, „ђаво%
готов да прави шалу и да је прими; био један
од оних којима је све дозвољено. Други су ми
причали сличне анегдоте. „Јесте ли чули —
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питао је Ненадовић неког свог познаника —

како говоре да хоће да ме узму за министра?“
„Нисам; ко говори?" „Па ја говорим". Све је
терао на спрдњу; он сам то признаје. Баш тада
кад је био у Неапољу, он пише Малетићу: „пада
ми на памет једно славно изреченије, сиреч:
колико је леп Иеапл, спрдња је још лепша, и,
божа вера, ја ћу ти у шали и комедији читав

мој живот провести“.

Г. М. Борисављевић испричао је по архив-

ским актима какву је шалу учинио Ненадовић

кад му је власт забранила Шумадинку августа
1850. Ја се сећам кад је, поодавна, један дубро-
вачки властелин, — да би исмејао једног „по-
литичког повјереника“ аустриског, који је одла-

зио из Дубровника, — платио, под згодним

изговором, да се учини једна „миса кантана" у
фрањевачкој цркви. Слична је и шала Ненадо-
вића. Да исмеје забрану листа, он је, такође-

под неким изговором, платио да тога дана звона

са београдске цркве огласе тај догађај, и црквени
тутор, и не знајући у чему је ствар, доиста и
огласи. Глас о томе пукао је на далеко. Мили-

ћевић, који је онда био ђак у богословији, писаа
је о том Панти Срећковићу, са уживањем. Илија
Гарашанин писао је Стевану Книћанину, с не-
годовањем, и представио Ненадовића као не-

сташно дериште. До Цариграда се то чуло, и
министар спољних послова Али-паша говорио-
је весело нашем капућехаји о томе. Београђани
су дуго после тога памтили ову шалу. Нена-
довић је, наравно, био тужен за то; он је тиме-
„правитељство наше исмејати хотео“, каже се
у оптужби На испиту, у управи вароши, он се-
бранио тако исто несташно као што је и кри-
вицу учинио. А како, каже, „звоно на цркви
топчидерској... звони да се краве правитељствене-
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поју“, и то још бесплатно, „а ја сам прописану

таксу у један дукат цркви платио?“ Кнез му

је опростио кривицу, али је одсуство, које смо

видели да је Ненадовић тражио, одобрио с једном

мотивацијом пуном прекора. Кнез се нада, каже

се у акту, „да ће речени Ненадовић сад, у

страним земљама, где науке продужавати и

учити намерава, и срце и дух свој немирни и

раскалашни поправити, и у отечество своје као

човек моралног карактера вратити се“. Кроз

цео старински стил овога акта, види се да је

кнез знао колико је Ненадовић озбиљан.

Ту вољу за шалу ми смо приметили и у

Ненадовићевим путописима. Она се још више

види у његовој Шумадинци. У том листу има

„шале и сатире“. Ту има несташних коментара

политичких догађаја, затим чисте шале, „шега-

чења“, „лудачења", у привидно озбиљном тону,

логике натрашке, лакрдија као кад се ко прдви

да не разуме куд његова досетка иде, каткад

поклапања где им се човек најмање нада, и

сличних смешних ствари. Тај је лист данас врло

редак, и слабо га ко познаје, али је онда ја-

Јиачно био радо читан као што је и данас врло

пријатан. Ако је Стерији долазио до руку, он

га је сигурно с уживањем пратио. У том се

листу „шала и сатира“ јављају и у рубрикама

у којима им по правилу није било места. У

домаћим вестима, на пример, јавља се да је у

црноречком округу велика зима, све чесме и

бунари замрзли, и људи „не знаду шта ће без

воде“, и одмах се додаје: „нек пију вино“. У

страним вестима: „у краљевству неаполитанском

само се тридесет и три хиљаде људи у затвору

налази“. По нека песма, нпр. Пролећна песма,

почиње сасвим исправно: — пролеће, тихи ве-

трић, тице које скачу с гране на грану, све



ЉУБОМИР НЕНАДОВИЋ КАО ПУТОПИСАЦ 125

цвета и листа, — па наједанпут: ,,процватила

лесковина, листају церићи“. Нарочито су шале

с претплатницима, или на рачун уредништва;

то је у писмима уредништву, у примедбама

испод текста, у опроштајној речи читаоцима итд.

Позната је она шала Шумаданке где него тобож

шаље претплату за „једну сиротицу“ за коју

не зна „гди обитава“ а којој је име Правда, и

како уредништво узалудно тражи адресанта.

Или: претплатници послали једну песму као

поздрав обновљеној Шумадинца, и у тој песми

има стих:

Шумадинку читаћемо као и до сада,

а уредништво ставља примедбу:

Шумаданку ви читајте као и до сада.

Али наЈпре новце дај;е, а не к’о до сада.

Или: штампајући прво писмо из Грајфсвалда,

уредник додаје: „ми се бојимо да ово писмо

због свог азијатическог штила не буде досадно

читатељима“. Или: Ненадовић признаје да се у

његовим досадањим делима осећа „непосто|ан-

ство“, „неследственост", и слично. па додаје:

„тешим се оним што но пок. Чубра каже: на

том од мене нико се није надао". И тако даље.

Ми смо се нарочито задржањли на првој и

другој години овог листа (1850, 1852), да бисмо

били ближе времену о коЈем говоримо, али у

даљим годинама овакве шале има много више

при њој нарочито жене страдају.

Не само шаљивац, Ненадовић је био лак

— да не кажемо: лакомислен — човек у то

доба. Видели смо како је он путовање претпо-

ставио школовању, и како је и то путовање

било сасвим безбрижно. Он је сасвим случајно

дошао у Неап љ, а могао Је д< ћи и у Цариград;

никаква нарочита плана није имао; није знао
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ни куда ће из Неапоља. „Ја сам ти к’о тица на

грани“, каже он баш тада, и додаје да ће негде

„између Лондона и Цариграда бирати“ кад из

Италије пође. Оно „непостојанство“ и „неслед-
ственост11 које он сам себи у шали приписује,

биле су одиста стварне особине његове у не-

колико.

Ненадовић није био ни довољно спреман за

оно општење с Његошем које смо раније прет-

поставили. Он није имао тачна појма о Његошу

и Црној Гори кад је у Неапољ дошао; признати
ваља да су у оно доба тај појам и знање били

врло ретки. 0 Црној Гори Ненадовић је имао

познато романтично мишљење које је имао

Бранко, и други песници онога времена; то је

земља јунаштва, поштења, слободе. Јасно све-

дочанство о таквом његову мишљењу имамо на

више страна: у његову путопису из Србије, у
његовој песми Црногорски Србин (доцније на-
званој: Црногорски ускокЈ из 1849, у Славен- "
ској вили, овде онде по Шумадинци. 0 Ње-

гошу знао је да је болестан. Његова Шума-
динка 1850 доноси вести како се „бави у Боки“,

како је „још једнако слаб са здрављем". Али

Његошева дела није дотле читао; првине његове

наравно, не, али ни Лучу, па чак је и Горски
Вијенац врло оскудно познавао. „За Горски

Вијенац врло сам мало тада знао — каже он

сам, говорећи баш о овом времену —; само сам

га дотле био једанпут површно прочитао". Кад
га је Његош запитао шта је боље, Впјенац или

Шћепан који је баш тад изишао, Ненадовић је
ћутао не знајући шта да каже. „Ја сам, вели

-он, због тога заћутао што управо нисам се

могао опоменути каква је садржина Горског
ВиЈенца“. Горег непознавања Његошевих дела

није могло бити. Да би иронија била већа, Ње-
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гош је познавао Ненадовићева дела. „Је ли ваша
Славенска вала и новине Шумацанка?" питао
га је он чим су се први пут видели.

Такав је био Ненадовић, а онакав Његош.

И А11е§го, И Репзегозо.

IV.

Писма из Италије — или како их је Не-
надовић најпре назвао Владика црногорски у
Италији — најбоље су дело нашега писца. Он
их је, у осталом, писао у својим четрдесетим
годинама, не као она ранија, која је писао кад
му је било око двадесет и пет подина. Њих је
је најмање и поправљао, прештампавајући их у
целокупним делима. За што их није оштампао,
одмах како су у подлиску Србије излазила (1869;?
То би било лепо издање, пријзтно, са оним сим-
патичним старим словима; свакако било би
лепше од издања Јоксимовића или Задруге штам-
парских радника; овако, најлепше је и најтачније
издање наше С. К. Задруге.

Тек у овим Писмима јавља се чистији
стил Ненадовићев. У Пасмима из Швајцарске
можете наћи и овакве фразе: „то је земља (Фран-
цуска) која је надмашила друге народе“; овде
већ тога нема. Нема ни развлачења, ни џеутрал-
них места; све је много концизније. Узмите сам
почетак: „Небо без облака, море без таласа,
обала без лазарона, лађе без једрила". То је
лепо као реченица, и тачно као опис Неапоља'
у сасвим рану зору. Има и стилистичких по-
кушаја вишег рода; поредите опис зоре у Пи-
смима из Швајцарске (VI писмо) са паралелом

алписке и неапољске зоре у петом писму из

Италије. Тамо се опис састоји из сасвим обич-
них опажања; ако је стил нешто виши, није до-
вољно јасан. Овде је све финије, јасније; опа-
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жања су дубља; ухваћено је и описано душевно

расположење које се рађа при таквим лепим

призорима, и све је богати.е, раскошније, и ком-

парације и кичица. У Ппсмима из Италије

нема ни вулгарности, на које смо наишли у ра-

нијим путописима а од којих нису слободна ни

Писма из Немачке

Има и добрих описа: хотелски путници, ла-

зарони, Наполитанци уопште, Енглескиња при

пењању на Везув. Добре су нарочито силуете

Црног^раца из владичине пратње, њихове на-

ивне и оригиналне примедбе. То је. каткад из-

ведено врло концизно а изразито. Сетите се шта

ови кажу кад је Ненадовић обукао црногорско

одело. „Ко би река, да је ово они исти?'1 каже

један; а други: „е, Бога ми, сада си човјек ка’

и ми“; трећи, на]после: „како ти није жао тро-

шити новце на оне тали]анске крпетине?1 Краће

се ниЈе могло рећи, ни са више гра|ације_

Каткад наивност тих Црногораца долази као

конграст озбиљној фигури владичиној. После

очаЈног говора владичина у посети америчком.

вице-адмирзлу, одмах оно Вукалово мерење

лаће јатаганом; та мешавина трагичног и ко-

мичног елемента прави пријатан ' утисак. До-

бар је„ и одличан, и цео опис састанка с

влааиком. Мислим на оно кад писац пролази

поред руске цркве; како му један Енглез из

друштва препоручи да то види; Вукало и

звецкање његових тока, њихов разговор, начин

како гаје приЈавио владици, детаљан опис собе

владичине; итд. Свака је црта тачно ухваћена,.

и слика је сасвим жива. Такво >е и све што

Ненадовнћ говори о владици. Са владичином

фигуром као центром ингереса, Писма из Ита-

лије достижу и обЈективност коју никоја раније

нису имала.
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Ненадовић је врло добро учинио што је у

опис Помпеје унео Плинијев опис ерупције Ве-

зува. Плиније млађи је „творац нашег фељетона

у облику писма“; има модерних црта у њему.

Нарочито му је тај опис добар. У једном врло

бриљантном и ученом чланку енглеског Троме-

секног Прегледа од прошле године*), познати

научник Сер Џемс Фрезер препричао је тај

опис на дугачко и широко. На жалост, Ненадо-

вић је Плинија слабо превео, сигурно не с ори-

гинала, и са недозвољеним слободама. Плиније

је писао два писма о овом догађају Тациту исто-

рику: једно где говори о свом ујаку, и друго

где говори о себи, а Ненадовић их је сажео у

једно, боље рећи помешао.

Наравно, данас, после више од седамдесет

и пет година од како је Ненадовић посетио Ита-

лију, и нарочито после ових седамдесет и пет

година кад се култура Србије дигла несравњено

високо, његово познавање Италије, њених ста-

рина и знаменитости, изгледа архаично. Он није

ни мало вођ по Италији, данас; он то може бити

само још за децу. Он је далеко од тога да буде

Буркхарт, Стендал, Тен или бар Палеолог. То

је јасно и на то не треба трошити више речи.

Довољно је подсетити шта и како говори о умет-

ности, како ни једног од сгарих папа не помиње

ни по имену, како сумарну историју Рима даје

у десетој глави. Ненадовић је сам, и још онда,

знао ту своју слабост. У поменутом приватном
писму из Неапоља, он се, при посети галерија
и музеја, сећа београдског живописца Аврамо-
вића: „свагда ми је врло жао што није он место

мене, па би овуда с већом ползом путовао; или бар
да су ми његове очи“. С том његовом архаич-

*) Тће С}иаг1ег1у РеУ1еиЈ, 1921.

9
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ношћу слаже се и околност да је доста ствари

промењено од ондашње Италије. Бурбонски музеј

у Неапољу зове се данас Мизео Маг1опа1е; У1а

То1ес1о постала је Уш Копга; на Везув се сад

иде Куковом жељезницом; ни један вођ ни чувар

у Помпеју не зна вам данас рећи где је Саза Ае1

рппсгре сИ МопГеперго.

Кад се све сведе, највећу драж Ненадови-

ћевим Пис.иима из Италије даје сам Његош.

За Ненадовића је био главни згодитак то што

је срео овог великог песника. Он је ту дао бе-

смртне конверсације Његошеве, које вреде скоро

колико и Горски Вијенац. Књига његова најбољи

је увод у познавање песника Вијенца. Ненадо-

вић је Његошу што су Платон и Ксенофон Со-

крату, Никол великом Арноу, Босвел Џонсону,

Мур Бајрону, де Квинси Канту, Екерман Гетеу.

Његова је књига истог рода и исте књижевне

важности које и њихове.

Немојте мислити да је мала заслуга Нена-

довићева што је дао своје успо.мене о последњем

владици црногорском, нити чак одрицати ту за-

слугу њему и приписати сву важност Његошу.

Биографи великих људи имају и своје властите

вредности. Треба осетити великог човека. Ви

често прођете поред човека од вредности па ње-

гову вредност не осетите, и другоме признајете

више него њему. Свет је често неправедан према

оваквим биографима. Сент-Бев је једанпут бра-

нио Екермана од таквих прекора. „Захвалимо

му, говорио је он, и немојмо га обасути епи-

грамима, и гледатн га одозго, као неблагодарнн

људи“. Екерман је волео свога Гетеа, слушао

га пажљиво и скромно, и „пуним рукама дао нам

је краљевске поклоне". Слично је учинио и Не-

надовић. Он је волео Његоша. „Сваки би од нас,

каже он за себе и Његошеве пратиоце, одвојио
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'ПО један део свога живота и здравља, и њему

би дао“. И ако није био упознат с делима ње-

говим, он је одједанпут, у његову присуству,

осетио сву величину његову; и то му јако служи

на част. „Он је Србин и родољубац каквом у

Србији не тражите пара“, пише Ненадовић Ма-

летићу. „Ко зна какве се велике мисли у овако

великим душама... јављају", пише он једном гле-

дајући га. Најпосле, да бисте видели колика је

заслуга Ненадовића у овом погледу, поредите

га са другим биографима Његошевим. Медако-

вић није ваљада ни једну важнију конверсацију

његову забележио у својој књизи. Оно што Ма-

тија Бан ставља у уста Његошу, не личи ни

мало на овога. А каква је, међутим, код Нена-

дбвића прва конверсација са Његошем, па она

горостасна с енглеским лордом, па са Димитријем

стражмештром (цело је место патетично), па

сто других речи и примедаба овог великог чо-

века! За извесне речи, врло либералне за једног

владаоца и владику, посумњало се*) да ли их је

Његош могао рећи; ја не знам да ли је сумња

оправдана. Ја пре верујем да је све тачно како

је Ненадовић забележио; наравно, он се није

служио стенографијом при бележењу, него пи-

сао по утиску и памћењу. На шта Ненадовић

може бити једино није пазио, то је на диалекат

црногорски. За царство небеско Његош није

могао рећи да га је Христос „пре две хиљаде

година наговестио".

Наравно, Ненадовић није Његошу баш оно

исто што је Екерман Гетеу. Екерман је био код

Гетеа седам осам година. Он га је обожавао и

знао сва његова дела на памет. Он га је о свему

питао и желео да о сваком предмету чује ње-

*) Љ. Недић.
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гово мишљење. Он је доиста имао „способност
за обожавање" и оно „благородно осећање своје
мисије“, о којима Сент-Бев говори. Код Нена-

довића, видели смо како је од свега тога мало

било. Он је био сувише млад и лак за такву
мисију; код њега је све било ветар, сан, зане-
тост на другу страну. Тако је он пропустио да

запише Његошеву конверсацију на соареу код,
Ротшилда, за коју је рекао да је ту Његош

„говорио онако као што је у Горском Вијенцу
говорио“. Пропустио и да га пита шта мисли о

Бранку, Милутиновићу, Мушицком, Вуку. Нео-
простиво је што није боље био познат с Њего-

шевом поезијом да о њој с њим разговара. Не-

надовић је имао обичај да сваког песника чита
баш у оном месту где је овај живео, стварао,

умро. У Вевеју чита Нову Хелоизу Русоа; у
Кларансу, Чајлда Харолда Бајронова*); у Ши-
љону, и то баш у тамници Бониваровој, Бајро-
нова Шиљонског сужња; на Виргилову гробу,
четврту књигу Енеиде: зашто сад кад је ту уз
Његоша, не затражи од њега Горски Вијенац
или Лучу, или што их не поручи у Беч и Бе-

оград?

Ненадовић ни у томе не личи на Екермана

што није остао са својим великим човеком до
краја. Екерман је заклопио очи Гетеу. Ненадо-

вић, ветрогоња како је био, тек што се познао
с Његошем, хоће да иде из Неапоља, хтео би

да проведе ускрс у Риму, и једва га Његош
задржа. Није га ни до краја Италије пратио

*) „На другом месту у својим стиховима назива Бајрон
обале овог (женевског) језера местом рођења бесмртне
љубави*, каже Ненадовић, Швајцарска, писмо IX. То је
алузија на Вугоп, СћПсЈе НагоШ, СагИо III, зНпга 99 („С1а-
гепз, 5\уее{ С1агепб, ћћ1ћр1асе о! ћеер 1о\ге“ и 100 (С1а-
геп5, ћу ћеа\-еп1у 1ее11ћу ра!ћз аге 1гоћ, Нпћу1п§ ћо\'е’5...“)
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;него се растао с њим у Флоренцији (маја 1851).
После је понова био с њим у Бечу, у јулу, и

понова га пустио да сам даље путује, у Црну

Гору. Што није пошао и он с њим? Он је видео
да ће Његош умрети у врло кратком времену.

„Његово трајање на земљи кратко је“, пише он

у XIII писму своје књиге. Његош је доиста и

умро убрзо, у октобру те исте године, три ме-

сеца после њихова растанка; Ненадовић је тада

•био у Београду архивар Министарства Спољних

Послова. Ваља приметити да је ипак једно време

мислио да иде у Црну Гору; у писму Малетићу,

он двапут каже како намерава тамо поћи.

Да је тамо пошао, колико би нам красних

•ствари могао испричати о Његошу! Колико би

•књижевних услуга могао тамо учинити! Спасао

би рукописе Његошеве, видео би шта је с оном
песмом о Ченгићу, Слободи/аду би поправио

према примедбама песниковим; и тако даље. А

Његош би то сигурно једва дочекао. Он га је,

;видели смо, задржавао да с њим остане што

дуже у Неапољу. Он је знао да овај води дневник,

и у нарочитим приликама задржавао га да при-

суствује којем разговору да би могао забеле-
жити што треба. Он га је јамачно звао у Црну

!Гору. Ненадовић му је тамо био неопходно по-
требан; на Цетињу је била голема оскудица

таквих људи. Ах, да се Ненадовић одазвао томе

позиву, куд би била лепша његова књига!
Ипак, поред свег пропуштенога, Ненадовићев

Владика црногорска у Ит.алија — да повра-
тимо путопису његов бољи наслов — изван-
•редно је лепа књига. Сент-Бев је рекао за Екер-
мана: „он више не може умрети; везама које

•се не кидају он се везао за једнога бесмртника“.
И чинећи алузију на пророка Илију и његова

;;ученика Јелисија о којима говори Друга књига
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о царевима, он завршава: „Јелисије нам је са-
чувао плашт и дух Илијин, и задржао је на свом
челу један зрак његове светлости". Тако бисмо
некако и ми могли рећи о Ненадовићу, ако би

нам се допустило да гОворимо мало романтично.

V

У времену Карађорђевића, Ненадовић је
живео скромно као професор гимназије. као ар-
хивар и протоколист Министарства Спољних
Послова, као „столоначелник" и секретар Ми-
нистарства Просвете. Кад су дошли Обреновићи,
он је таман био стигао у Цариград на своје

ново опредељење као секретар посланства —

постављен је на то место 1 новембра 1858 —
и светоандрејска криза није га се дотакла ни
у колико. Годину дана доцније, крајем 1859, он
би постављен за начелника Министарства Про-
свете, и остаде на томе положају за цело време
кнеза Михаила; и ако у роду с бившом дина-

стијом, он бејаше поштован и неузнемиравањ
Али са убиством кнежевим дође и за Ненадо-
вића катастрофа. Његов рођени брат Светозар
стрељан је као завереник, а сва породица Не-
надовића била је гоњена, под Намесништвом.
Наш писац онда затражи пенсију и доби је.

Ни на једног од наших књижевника ката-
строфа од 1868 није утицала колико на Нена-
довића. Милићевић, који га је тих дана виђао,
прича да је био утучен, да је плакао, да је „ишас
као човек' отрован“. После тога Ненадовић је
отпутовао у Беч. Т. С. Виловски, који га је ту
виђао, прича да су му живци били растројени„

да се клонио друштва, да се налазио само са

његовим оцем, својим старим прашким пријате-
љем. Презимивши ту, он оде почетком 1869 у
Минхен; ту је, неповерљив, „сва писма спалио-



ЉУБОМИР НЕНАДОВВЋ КАО ПУТОПИСАЦ 135

у фуруни", како сам каже. Како је био болесаан,

од ноге, подагре, то оде у позната рајнска ку-

патила: у Хомбург почетком априла, а почетком

маја у Визбаден. Кад се нешто опоравио по-

мишљао је опет на путовања, али не више по

Европи него даље. Те јесени још мисли да пође

у Америку, и да у Сједињеним Државама остане

десет месеца. Ако не би могао у Америку, он.

ће у Египат, да присуствује отварању суецког

канала. Он се озбиљно спрема за пут и учи

енглески. Можда су му планови о тим далеким

путевима дошли од жеље да што даље оде од

Београда и Срба. Кажу да после кнежева уби-

ства није никако долазио у Београд све до 1888,

кад је присуствовао прослави Вукове стогоди-

шњице*). У Ваљево је свраћао; мати му је била

још жива и тамо седела. Није хтео да се прима

државне службе никад више, седео је као пен-

сионар у Ваљеву или Цетињу. Кад га је кнез

Никола позвао 1879 за министра просвете, он

је и то одбио.

Књижевно се такође променио. Он је ве-

роватно сматрао да је цела његова кариера

скрхана, и она званична и ова књижевна. Си-

гурно је помишљао да престане писати. Свакако

стоји да је сад много мање књижевно активан

него пре. Шта све он није публиковао до 1868!

Ту су две збирке песама, три засебна спева,

више превода међу којима има и подебљих

књига, нешто школских књига, Мемоара и Про-

токол писама његова оца, па Слободијада Ње-

гошева, уз то два мала алманаха, и поврх свега

осам годишњих течајева Шумадинке с пуно

његових лрилога. После маја 1868, он дуго не

*) Ово ми је нричао Г. Богол>у5 Тирић, директор

гимназије, којсм је то сам Ненадовић говорио.
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публикује ништа. Изузетак чини само с Пи-
смима из Италије, која штампа у Каљевићевој
Србији, с почетка децембра 1868 до краја маја
1869 године. Можда га је уредништво за то
замолило, или је он сам хтео да и своје белешке
из Италије разради у готов путопис, као што
је то дотле учинио са свима другим путним
белешкама; да на тај начин рашчисти и са по-
следњим од раније намишљених дела. Али, сем
тога, он не публикује нигде ништа, као да је
књижевност сасвим оставио. То траје скоро
десет година. Тек ће се око осамдесетих годша

повратити књижевном раду, почети своје дело
О Црногорцима (1879), сређивати своја цело-
купна дела (од 1881 и изнова од 1892), унеће
у њих и нештампане ствари, уређиваће Гласо-
ноиху (1885), сарађиваће на Ваљевским новинама

(од 1887).

Не само по активности, он је и иначе

друкчији у свом књижевном раду. Неће више
„грмети“ против краљева и тирана, као што је
чинио дотле, него ће писати ствари које не ди-
рају никога. Ако што и каже против владалаца,
то је најпре врло ретко, а после је безазлено,
у шали. Он ће се вратити својој старој шали,
коју је неговао у Шумадинци и која је лежала
у његовој природи. С њом ће помирити и своју
философију, за коју је такође одавна показивао
склоности. Ту ће философију извести сасвим у

духу оптимизма, ведрине, по принципу: не пе-
чалити се ни за што. Од Хегла он је прешао

Демокриту.

VI

У таквом расположењу Ненадовић пише

своја Писма из Иемачке, која читалац има у
рукама. Он их пише из Хомбурга и Визбадена
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1870 док се лечио и излечио, и кад је видео

да од америчког и египатског пута нема ништа.

Повратио се од утучености у коју је био пао,

али је био сам и осећао досаду. Читао је много

и дуго, нарочито романе, мемоаре, историске

књиге; читао скоро годину дана, и најпосле за-

почео опет да пише. „Има много времена како

нисам ништа писао“; „писати, то је толико ко-

лико са самим собом разговарати се“, каже он

у почетку ове своје књиге. Писање те књиге,

то му је било разонођење; ту је и порекло

њено. Крај њен дошао је кад је избио француско-

лруски рат.

Писма из Немакке сматрају се обично као

путопис, али она су врло различна од онога

што је Ненадовић дотле у том роду писао. Какав

је то путопис кад га пише човек кога боле

ноге и који не може да макне из собе? Поло-

вина књиге одиста — првих десет писаиа из

Хомбурга — односи се на то стање; тек с је-

данаестим писмом, из Визбадена, почиње неки

покрет, шетња једног реконвалесцента, прво

излажење ван вароши и по околини. Па и ту

је само најближа околина у питању: вожња

лађом до Мајнца и Франкфурта. Тек је некакав

случај, нека пометња учинила да Ненадовић оде,

преко Вецлара и Гисена, до Касела.

Не само по туристичкој активности, него

ни по радозналосги путника, ова књига није

лутопис. Ненадовића више не занима ништа

што га је раније занимало. Рађање сунца, ради

којега се некад пео на Риги-Кулм и силазио у

Неапољ, оставља га индиферентним. „Негда, то

ми беше најмилији поглед:... сад се ни сунцу

не дивим“. Негда га је интересовао Колосеум

у Риму: сад га интересује како пси лају у Грчкој

а како у Пруској. Негда је јурио у Париз да
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види гроб Наполеонов: сад га у Паризу занимају

само кројачи. Што има путописнога, то су ситне

смешне авантуре које му се догађају.

Иначе су то ћеретања, козерије, фељетони,

мали есеји и мисцеле о свему и свачему. Он

говори ту о хотелскњм гостима, ,келнерима“,.

дворским будалама, о здравим и болесним но-

гама, о појединим народностима и нарочито о

њима; ту ће сваки час бити карактеристике

Немаца, Француза, Енглеза. Као сличност с

другим писцима, ја не знам код кога бих је

нашао. Има нешто од Хајнеа који се у својим

хумористичним путописима подсмевао Енглезима

и Немцима, нешто од Ли Ханта који је писао

мисцеле о „келнерима".

Што је лепо у Писмима из Немачке, то је

најпре стил. Данас је теже хвалити стил Нена-

довићев него пре двадесет тридесет година, јер

се данас уопште у нашој књижевности стил

знатно поправио. Али у Ненадовићево време —

а то је време доста дуго трајало — његов стшг

био је један од најбољих. Све до писаца тзв.

француске школе, он је сматран као узор у

писању. Он је донекле и претходник те школе,.

и ако „на леву руку“. Она не потиче од њега,

него се самостално развила из пажљиве и ин-

телигентне лектире француских писаца: и Не-

надовићев стил потиче из добре лектире; кад

је ко даровит, а има добре узоре, он увек има

и добар стил. Тиме нећемо да кажгмо да његов

стил данас не вреди; напротив. Узмите само

његову књигу О Црногорцима; ту има пуно

изванредно лепих стилистичких особина. Оних

паралелних конструкција које смо запазили јоиг

у његовим Писмима из Грајфсвалда има у

књизи о Црној Гори врло много. Свуда је па-

ралелизам, антитеза; свуда и пажња за стил,
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нарочита брига како да се ствар каже што

лепше, што изразитије. Изражавање је концизно;

прелази и неутрална места одбачена су, а истиче

се само оно што је главно. Уз сваку идеју до-

лази пример, илустрација, занимљива анегдота,

слика место разлагања; фраза постаје мело-

дична, периодна реченица често је негована, с

вештином и успехом, и више пасажа имају свој

ритам и каденцију. Такав је стил у књизи О

Црногорцима, сличан је томе и у Писмима из

Немачке; у овој последњој слабији је и мање

коректан.

Што је даље лепо у Писмима из Немачке,.

то је дух. Има доста места која су врло при-

јатна ћеретања, с пуно духа, с парадоксима, с

интересантним идејама или развијањем, са жи-

вописним шаренилом примера и анегдота. Ко

би тако импровизовао на једном вечеру, био би

сјајан. Да није овде онде вулгарности, или испа-

дања из тона, или тврд и невешт израз и ста-

рија синтакса, целе главе биле би изванредно

лепе. Тога су рода нпр. карактеристика Немаца

на почетку IV писма, или шаљиве рефлексије

о здравим и болесним ногама у V писму. Узмите

један пример. Говорећи о својој ногобољи, он

се сећа како је о тој болести најмање у меди-

цини писано, па наставља:

Јадне ноге! Оне стоје у медицини на најнижем

степену, а без њих се људи не би могли ни напред

ни натраг маћи. Оне су одређене за најнижу службу

човека; он о њима најмање бригу води; најгоре их

одева, и не гледа где ће њима стати. Турци, кад

руке скриве и штогод украду, бију невине ноге по

табанима. Људски род већма уважава своје уши

него ноге. Половина, и то лепша половина људског

рода кити их златним обоцима, а ноге сви увијају

у марвену кожу, и газе њима по глибу и по тврдом

камену. Кад се срце уплаши, морају ноге да беже

да га спасу од опасности; кад се срце развеселњ
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и раздрага, морају ноге да скачу и да играју; кад

се глава опије, морају ноге да посрћу. И опет

вико неће ноге да пзштује. Једина Енглеска има

орден за ноге.

Најпосле, у оном делу књиге који је путопис

и причање, има хумористичних епизода. Нена-

довићу се дешавају смешне авантуре и он их

смешно прича. Он се сам прави предметом

смешне деградације, као Марк Твен од прилике,

за кога је ова горња дефиниција баш и речена.

Такво је XI писмо, где је састанак и шетња

с једним непознатим Енглезом: кад леже заједно

на клупи, кад гледају теле; како седе на же-

лезничким шинама а воз тек што није наишао

(изванредно добро); како угазе у креч; шетња

по врту неког кнеза, итд. Писац се прави бе-

зазлен; он једнако резонује, и резоновање је

правилно, али се догађаји дешавају супротно

томе; све је привидна логика а у ствари екс-

центричност, и све је причано мирно, озбиљно,

скоро с достојанством, с чуђењем, а једнако се

комичне ствари дешавају.

Такво је и XIV писмо; оба спадају у нај-

дужа али и најзанимљивија у књизи. И ту се

слично дешава писцу и другом непознатом другу

његову. Читалац се сигурно сећа оних епизода

кад ова двојица хоће да купе штапове па не

могу да их изаберу по вољи у Визбадену, него

иду, само тога ради, у Франкфурт; наравно,

после свега, и не купе штапове него неке сто-

лице и кавезе с тицама. После погреше пут па

место у Кастел оду у Касел, а не знају где су,

него једнако траже и питају да дознаду у којој

су вароши, али све узалуд, наравно. Најпосле,

нађу једну продавачицу у дућану, живу, говор-

љиву, духовиту Францускињу, па и њој управе

исто питање, а она — како је у то Ненадовићев
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друг помилује по образу — одговори: „ова се

варош зове № Гоисћех раз“. Ту има пуно врло

лепих детаља а све у комичном роду који смо

описали. Комичност долази и услед тога што

Ненадовић и његов друг врло озбиљно схватају

посао ради кога су пошли, и што чине врло

велике напоре да постигну само ситне резултате.

Она се донекле појачава и тиме што они чине-

своје екстраваганције у тренутку кад око њих

тиња и тек што не букне француско-пруски рат.

Можда су ове смешне; ситуације више ак-

центоване него што су у ствари биле. Ненадо-

вић се — тако нам понеки пут изгледа — на-

мерно ставља у што комичнију светлост. Јер он

и иначе у књизи појачава ноту више него што

треба, ради смешног ефекта. „Првог дана —

каже он — учио сам енглески, али сам се ока-

нуо тога посла; налазим да није вредно под

старост учити оно што сва деца у Лондону зна-

ју“. Ми, мефутим, знамо да је он тада озбиљно

учио енглески; ово је, дакле, казано само због

последње досетке.

Ипак, књига о Немачкој има озбиљних мана.

Две најгоре ствари које се могу десити једноме

писцу од духа и хумористи, то су: I) кад је вул-

гаран, и 2) кад једнако и силом тражи духови-

тост. Иенадовићу су се обе ствари десиле. Он

није отмена укуса. Како непрестано жели да да

шалу, он је врло често прави плитку, ма какву,

нижу, често много нижу. Јер коме се могу до-

падати шале као она да су Французи научили

своје назале „од коња који обично кроз нос

ржу“? На једном месту каже: „ми се разгова-

рамо француски, то јест ћутимо енглески". На

другом каже да је баварски краљ умро од „цр-

веног ветра" па зато „је његов син ветрењаст“г

и тај „ветрењасти“ краљ је Лудвик II још! Таква
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места, којих има много, кваре књигу. Због њих,

она у извесним моментима при читању изгледа

промашена; срећом те има других особина које

те слабости откупљују.

Ни са извесним идејама књиге не можемо

се сложити. Ове карактеристике народности,

које се налазе нарочито у првим главама, по-

вршне су врло. Још су оне о Немцима најбоље

погођене, али и оне су конвенционалне; озбиљне

нису; ми у данашњој књижевности имамо много

озбиљнијих, у нарочигим књигама о Немцима.

Али карактеристике Француза и Енглеза, где је

први само лак а други само флегматичан, и

где никакве даље црте немају: то је све пука

конвенционалност, и површност, све врло плитко;

то даје и врло нетачне појмове необавештеном

читаоцу. Не само укупна слика, него су и по-

зитивни детаљи нетачни. Каткад су сушта про-

тивност од истине: „Енглези замерају вам кад

правитепогрешкеуњиховомјезику'1 !Р1ли: „Фран-
цуз свагда обара кривицу на другога“. Сваки

који је општио с Французима и Енглезима зна

да то није тачно.

VII

Ненадовићев интерес за Црну Гору давнашњи

је. Кад је био врло млад песник, он ју је волео
романтично. Кад се познао с Његошем, познао
ју је тачније. На позив кнеза Данила, он је у
новембру 1857 дошао у Црну Гору и провео у

њој до пролећа 1858, при чему Је имао прилике

да је проучи на лицу места. Он је тад заволео

Црногорце, а и они њега; „добро га фале Црно-
горци — пише Вук Поповић Вуку Караџићу 3

априла 1858 — ваљда ће их бити добро частио

с пићем". У Цариграду 1858 и 1859 године имао
је посла с њима; његов опис Мишана Марти-
новића у XII писму књиге О Црногорцима и
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његов спев Рватбаша црногорски (то је тај

исти Мишан) доказ су томе. Он се вероватно

бавио у Црној Гори и 1861, пошто имамо из-

вештаја да је тад био у Котору.*) Године 1874

отишао је опет на Цетиње и задржао се можда

целу 1875 годину. Исто је учинио марта 1877

и задржао се до марта 1878 од прилике. То је

било за време рата. Тада је узео писати своју

књигу 0 Црногорцима.

По лепоти, ја стављам ову књигу скоро у

исти ред са Пасмима из Ишалије, или близу

ових. Она је донекле наставак њихов. Две целе

главе (XIII и XIV) посвећене су Његошу; у оста-

лима су анегдоте сличне онима о свити Њего-

шевој у Италији. Уз то, она је, у неколико, у

роду оних путописних есеја каква су Писма из

Немачке. То је иста серија проматрања једнога

народа: тамо Немаца, овде Црногораца; само

овде писац боље познаје свој предмет, и тре-

тира га потпуно, не делимично као тамо. Ту је

цела карактеристика црногорског племена: пси-

хологија његова, историске црте, географске,

фолклор. Опште је мишљење да је та каракте-

ристика сувише оптимистичка, и то је у главном

тачно; ваља ипак приметити да овде онде има

извесне ироније која тај оптимизам ублажава.

Стилски је ова књига најбоља међу свима

Ненадовићевим. Оне стилске особине Ненадо-

вићеве које смо у прошлој глави истицали, —

паралелизам, антитезе, изразито казивање, кон-

цизност, живописно шаренило анегдота, музика

фразе — ми их нарочито у овој књизи налазимо.

Нема, међутим, вулгарности да квари књигу,

нити комике на силу. Све је држано у једном лепом

тону, и хумор, у колико га има, отменији је.

*) Вл. Ђорђевић, Црна Гора и Аустрија стр. 164.
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Има пуно лепих параграфа II глава које се

издвајају као засебне целине. То су главе о
Његошу, — овде и врло лепа силуета Симе
Милутиновића —; одбрана српског народног
поноса коју чини „један из нашег друштва“
(вероватно сам писац) у разговору с неким
холандским путником, у цетињској локанди (XII
глава); изванредно леп опис пута у Скадар на
једном малом пароброду, хумористичан у роду
онога с непознатим другаром од Визбадена до
Касела у Писмама из Немачке, и још бољи

(XVI глава); и тако даље.

VIII

Свакоме који је читао целокупна дела Не-

надовића јасно је да су путописи и путописни
огледи најбоља дела његова. Поезија његова
дубоко је испод њих. У њој су понекад страшне
ствари. У песми Песник. и перо он каже:

Перо моје, перо мило,

Ти си мени свагда било

Најмилији уздисај

У песми О новој 1852. години, ни сећање на
Његоша, којем је песма посвећена, није му

могло дати бољу инспирацију:

Све до гроба, од малог детета,
Борио си с’ с много елемента,

или оне лудости Кузмана:

Дубровник удворник, Скадар није складан;
Радујте се, људи, ваш је конац јадан;
Одеса, чудеса; бију се на Крнму,
Французи, тантузи, угрејаше зиму (I)
Кад \сану море ја почех да лајем,
Па постадох човек, ал’ се грдно кајем (II) —
Задар не задире, Буднм се не буди,
Шибеник те шиба, Љубљана не љуби;
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Брли град Београд, ка’ перо на стрели,
Ш[о је окречено то се само бели;

Загреб је за реб’о, Ламартин је Мартин

А Кошут је к’о шут, Грк је пост’о Латин (XII) итд.

Лудости друге врсте налазе се у његовој
поетској приповеци Бегунци. Приповетка по-
чиње лепо и занимљиво. Изгледа као једна од
оних што описују поморска путовања, гусаре,
бродоломе, трговину с црначким робљем, и чи-
таоцу је мило да и такве, увек примамљиве
ствари, нађе у нашој изворној књижевности. Али
наједанпут долази овакав епизод. Има ту неки
Србин на једној гусарској лађи, који утекне с
ње, па лута по Африци. Ту га одједном — боље
рећи, наравно — ухвате дивљаци, вежу и одреде
боговима на жртву. Свечаност је; народа пуно;
ту је и краљ црначки, и свештеници с њим;

сви стоје поред реке, где ће Лазара да баце кро-
кодилима као жртву. Обреди су свршени, до-
лази на ред жртва. Лазар говори своје последње
збогом, српски. Краљ чује, зачуди се откуд овај
српски говори, пита га ко је. Кад се овај каже,
каже и краљ: „ја сам из Ирига“, и пита Лазара
за Доситија Обрадовића, шта ради и је ли жив.

Све су ово просто детињарије и које не
могу да се објасне. Свирепо је и наводити овакве
примере; ја то не бих ни чинио да се наведене

песме не налазе у последњем издању целокупних

дела које је сам песник надгледао.

Наравно, има и бољих ствари. Има више.
Ненадовићевих песама које су до скора биле

врло популарне, и у којима се одиста налази

по који леп стих, пасаж, мотив, песничка мисао.
То је случај са песмама Стамболу, Груда
земље, Кошуља, Општа кућа, Мрве хлеба,
Шетња једног стенографа, Путем ждрале,
Последња песма, и можда још која. Има и пре-

10
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вода бољих, нпр. Биргерова Ленора. Непобеђена
већ није такав: величанствени и метрички са-
вршени сонет лорда Тенисона МоНепе§го из-
губио је свако достојанство у Ненадовићеву
преводу, као што је изгубио и облик сонета.

Од целе гомиле стихова Ненадовићевих, ја
бих као лепе издвојио, колико се у овом тре-
нутку сећам, само три песме или одломке песама.

Прво је почетак Снаге народа с тако лепим
јамбима, са сликовима сигурно најлепшим које
је Ненадовић написао, с достојанством ритма, са
изразитим сликама:

И преби се сабља бритка,
И златна се круна смрви.
И сврши се страшна битка,
И потону све у крви.

Друго је један одломак, који је за себе це-
лина из песме без наслова (На пароброду ?) у
Писмима из Италије, где је једна врло рит-
мична серија дактила и амфибраха, с чистим
сликовима (сем последњег), у лепој каденсованој
поетској реченици, с полетом, с инспирацијом
коју му је могао измамити опроштај с Неапољем:

Збогом, о крају,

Иодобан рају,

Љубимче климе,
Где нема зиме;

Где има цвећа

И без пролећа;

Где нема дана

Необасјана: —

Неапле, збогом,

Праштам се с тобом.

Треће је, — и ово наводим с мање оду-
шевљења — На гробу Шопенхауера; цела
песма гласи:
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Једну трунку од прашине

Ветар донео,

Па је дошла да походи

И твој пепео.

.Можете замерити доста овој песмици, нарочито
-с обзиром на њену краткоћу. „Донео" и „пепео“

не слажу се као слик. Изгледа ми да није тре-
бало рећи да је „трунка“ дошла да походи и

Шопенхауеров пепео, него да је и она дошла

да тај пепео походи. Песма се, најпосле, не
односи специфично на Шопенхауера него на
философе у опште, или бар многе од њих. Али

се ипак из ове песмице тако јасно издваја чисто

философска мисао о пролазности свега да се

одиста чини да никаква друга није могла да се

јави у тој прилици. Песма је, уз то, врло кратка

и врло проста, и нема никакве декламације која

је, изгледа, неизбежна код песама испеваних на
гробовима великих људи.

Са овим што смо рекли јасно је колико је

проза Ненадовићева боља од његове поезије;
слабости ове истичу јачину оне.

Заиста, ни један књижевник не може тра-

жити да му сва дела његова трају и остану;

срећни су код којих је то случај и са једним,

два дела. Ненадовић долази у те срећне. Ње-

гова Ппсмп из Швајцарске и Писма из Не-

макке добра су дела; Писма о Црногорцима
одлична су, а што се тиче Писама из Италије,

држим да није смело рећи да ће она трајати
докле буде нашег лепог српског језика.

(Писма из Немачке, С. К. Задруга, 1922; увод у издање).


