
ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ И ЊЕГОВИ

ЂУЛИЋИ

I. — ln vita di Laura

Мени je мило што је напокон Српска Књи-

жевна Задруга успела да у овом колу*) да једну

Змајеву књигу. У годинама које су непосредно прет-

ходиле рату, сна је мислила да изда све изворне

Змајеве песме и поверила је тај посао пок. Ми-

ливоју Башићу. Савесно и пажљиво, Башић је ра-

дио на томе дуже време, прегледао часописе, у-

тврђивао по њима датуме штампања песама, беле-

жио разлике у тексту како је први пут штампан а

како прештампан у Певанији и другим издањима,

уопште, учинио све што је било потребно за једно

право, критичко издање; кад је све завршио, букну

рат а рукопис пропаде у оном општем метежу.

После рата, Задрута се поново обратила Башићу

за исти посао; међутим, његово слабо здравље и

скора смрт осујетили су ствар потпуно.**)

Мање ми је мило — ако ми je допуштено да

и то кажем — што је баш мени поверено да на-

*) Коло XXXIII, 1930.

**) Данас имамо Сабрана дела Змај-Јована Јовановића

у одличној редакцији Г, Јаше Продановића и лепом издању
Геце Кона А. Д,
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шпием увод у ово издање. Не зато што не бих

волео Змаја; напротив, ja га волим и нарочито ње-

гове Ђухиће и Увеоке; него... У осталом, кад има

да пише о Змају, човек је данас у недоумици шта

да каже. „Све је кдзано и човек долази доцкан...”

Ми имамо две главне студије о нашем песнику:

једну — морам, на жалост, да кажем — нетачну,

од Љ. Недића; другу тачну, од Г. Богдана По-

повића. Имамо и пуно других студија и оцена, и

то од наших угледних критичара и песника, међу

којима су Ст. В. Поповић, М. Савић, Г. Марко Цз.р,

Г. Јаша Продановић, Ј. Скерлић, Г. В. Ћоровић,

А. Костић, А, Шеноа, Г. Ј. Дучић, Г. С. Панду-

ровић, Г. С. Стефановић, Г. Вељко Петровић н

други. Сваки од ових писаца рекао је шта је имао,

и суд о Змају је данас утврђен. Утврђен је и суд

о Ђулићима и Увеоцима. Оно што је Т. Богдан

Поповић написао о њима, то је скоро цела критика

која се може дати; уз то, критику предстазља и

избор песама који је он учинио у својој Антоло-

luju. У овом погледу карактеристично је и оно што

је Недић рекао о Увеоцит у друтом огледу о

Змају.

Сматрајући да овај мој чланак има да послужи

као увод у читање Ђулића и Увелака, ја ћу

овде изнети што мислим да je потребно за инте-

лигентно читање и правилну оцену њихову. Тако

ћу дати анализу песама, оцену — то се по себи

разуме. Али ћу изложити и оно што je у личном

песниковом животу*) везано за ове песме — то

*) Ово Је писано 1930, сад је допуњеио и исправљено

према повим биографским подапима о Змају коЈе је донела

литература о стогодишњици његова рођења, 1933 године, и

иначе.
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ми се чини да ће такође помоћи оцену и разувде-

вање њихово.

*

* *

Вративши се после правних студија на стра-
ни у своју домовину, Нови Сад, 1857, — Ј. Јова-
новић Змај био је млад човек од двадесет и четири
године, леп, с малим залисцима, с косом разде-
љеном и тераном на више; жељан да нађе службу
и занимање; уз то, већ песник поодавна. Отац му
је убрзо умро (1858), мати неколико година ра-
није (1850), и он је, већ по сили прилика, поми-
шљао на женидбу. Песме Доста пута, Времену,
Љубав, Разговор са срцем, и нарочито Јесење вече
— све из тога доба, у главном — показују то ја-
сно. Оне или представљају похвалу љубави, или
сасвим непосредно казују мисао да је већ време
женидби, и да треба једанпут престати са самач-

ким животом.

Змај се у то доба већ заљубљивао помало.
Дика Јела, Једна цура мала, Кад се сетим, мила
душо, Код тебе, Оној плавојци, све песме из то-
га или мало ранијег времена, довољно сведоче о
гоме. Само, који су то „предмети” његове љуба-
ви? Која је то „плавојка”? Ко је „Јела”? „Штс
је вита а зове се Јела,” каже се за њу у песми, и
реч „вита” подвучена је; да то није какво укази-
вање на њено презиме? А која је оно пред чијим
је прозором песник посртао „од љубави и од ви-
на” а мати га њена гледала и осмехивала се на

њ? Змајеви животописци нису нам то назначили;
они много више воле да причају какве било „ша-
љиве” и празне анегдоте о нашем песнику него да
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даду оно што је битно за један животопис. Колико

сам ја распитивао и дознао, Змај је имао две „љу-

бави” пре своје женидбе; држим да без икакве ин-

дискретности могу данас да кажем које су то. једна

је била нека Манојловићева из Сентомаша, како

ми је принао А. Хаџић — можда је то баш једна

од оних поменутих у песмама; — Сектомаш је, до-

дајмо, родно место песникове матере, и Змај је

вероватно тамо често одлазио, ако и девојка није

долазила у Нови Сад. Друга је била пок. Персида

Пинтеровићева. Стари Београђани сећају се ове

скромне и пристојне фигуре старог интелектуалног

Београда. Класна учитељица Више Женске Школе,

она је преводила много за позориште, још од се-

дамдесетих година почевши, и стари репертоар бе-

лежи пуно њених превода: — Краљ и Глумац, Иа-

ше жене, Палата u лудница и слични сасвим за-

борављени комади; или Пријатељ Фриц од Ерк-

мана Шатриана. Пок. Взлимир Рајић, позкати песник,

причао ми je — а од кога је он то чуо, не знам!,

нити колико je то тачно, — да je Змај, испросив-

ши Ружу, отишао с њом заједно Пинтеровићево],

пао пред њу на колена и молио je да му допу-

сти венчати се с Ружом; Пинтеровићева му je „да-

ла благослов”, и није се после тога никако хтела

удавати.

Али је очевидно прва Змајева љубав, — и je-

дина озбиљна по свој прилици, — била његова по-

тоња жена Ружа, којој је и испевао своје Ђулиће;

познато je да je и име ових песама дошло од њег

нога имена: „ђул” значи „ружа”. Зм!а„ј у Ђули-

ћима често чини игру речи с именом жене. Тако

напр. у ђулићу VI, где je рефреи „мила ружо,
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душе душо”; тако и у XLIII, где је сан песников

како му је у боју стрела пробила срце и од крви

створила ружу па ће се од ове створити драга.

То такође показује да је Змај испевао Ђулиће

својој жени. Напослетку, то је јасно и по целој

садржини Ђулића.

У нашој књижезности чест је случај да песници

певају својој жени. Милан Ракић је то чинио; Ђура

Јакшић такође; тако и Јован Суботић, и то, узгрејд

буди речено, својој другој жени. У Хрвата, Мирко

Боговић посветио је своју збирку песама Љубице

Љубислави Лентулај којом се касније оженио; на-

зив збирке дошао је, као и код Змаја, по имену

жене. Да ли је то добро или не, ја не могу да

судим немајући никаква искуства у овом погледу,

али ћу рећи што су рекли други о томе, позванији.

Крајем јануара 1917'присуствовао сам као гост јед-

ном састанку „Песничког клуба” у Лондону. Го-

спођа Вандервелде држала је једно предавање о

Верхарену, и између осталога рекла како је овај

белгиски песник испевао своје прве љубавне песме

тек у евојој четрдесетој години, и испевао их својој

жени. После предавања, сер Хеири Њуболт, који

је председавао на састанку, захвалио је предавачу,

и осврнувши се на ове речи њене рекао је: „Они

који својој жени певају љубавне песме јесу изван-

редно ретки (смех у публици); њихов број је из-

ванредно ограничен (смех), али они су за велику

похвалу (одобравање). Један скорашњи енглески

песник учинио је то исто што и они, и у посвети

књиге љубавних песама испеваних жени истакао

ово: Други певају женама за које не знају јесу
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ли добре или нису; ја певам оној за коју знајм да

је добра, а то је моја жена (гласно одобравање)...”

Шалу и анегдоту на страну — за песника није

добро да пева само својој жени; то је, у осталојм,

већ пре нас било примећено. У таквим случајевима

нема чежње „која чини половину љубавнога осе-

ћања”; нема немира, зебње, драме; нема свега оиога

што чини љубав интересантном и што песнику даје

прилике да изрази нешто „више”; љубав је тада

у опасности да постане обична, проста, просечна,

„буржоаска”; тон je миран по превасходству. И

Змајева љубавна поезија морала је, доиста, и не-

миновно, постати поезија „доста мирно заљубље-

ног човека.” Али код Змајевог случаја ваља во-

дити рачуна да је у његово време и у његовим

приликама љубав према жени могла бити једина

права љубав. Друштвени живот није онда био до-

вољно развијен; жена је у њему имала мало место,

скромну улогу мајке и домаћице; није то било да-

нашње слободно — и колико слободно! — дру-

штво. Девојке су биле као „укавезу” скоро; прићи

им с љубавним ооећањима а без „озбиљних на-

мера” био би готово скандал; љубав је била дозво-

љена само према вереници. Наравно, љубав се мо-

же јавити у сваком времену и средини, и према

којој хоћете жени, али ja овде говорим само о при-

стојној љубави. То дакле објашњава и случај Зма-

јев и случај наших ст.арих песника.

Ружа je кћи Павла Личанина, грађанина и тр-

говца новосадског, и Паулине рођене Дука. Павле

и Паулина, родитељи Ружини, венчани су почет-

ком 1838 године. Он је умро 28 jypa 1861 „после

дуге несрећне болести” како се каже у једном акту
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те године; тад му је било 46 година. Она је жи-

вела дуже; по судским актима знамо да је била

жива још 1864 (тад је у Ћуприји у Србији), а

по извесним ђулићима увеоцима (бр. V, VI) могло

би се помишљати да је надживела кћер Ружу која

је умрла 1872 године. Родитељи Ружини имали су

троје деце: Михаила, Марију, Ружу. Михаило je

1858 учио политехнику у Бечу; доцније је прешао

у Србију, заједно с матером и сестром Маријом;

А. Хаџић и Ј. Туроман казивали су ми да је умро

у Ћуприји као инжињерски капетан. Марија је ро-

ђена 13 јануара 1841; живела је доцније у Србији,

с матером и братом, по свој прилици у Ћуприји;

како ми је причао А. Хаџић, она је била после

у Београду, где је седела код кћери Ђуре Јовано*

вића Змајева брата (Лепосаве?). Она као да није

увек имала најбоље мишљење о Змају; како прича

стари прота Руварац (Ново Време, 1892, бр. 71),

она је, после Ружине смрти, у очи рекла Змају

да „једно мисли, друго пева, а треће ради”. Име

Ружино забележено је на разне начине. По прото-

колу венчања она се зове Еуфросина; отуда је у

посмртној листи названа Јевросима, а отуда је код

Калића добила име Розина, и тако су je звали

док je била девојка. После су то име посрбили

назвавши je Ружом. Кажу да су je слушкиње на-

зивале „госпођица Рожа”, а Л. Костић променио

то мађарско име на српско „Ружа.”

Ружа се родила 22 септембра 1842 године; на

њеном надгробном споменику у Панчеву пише не-

тачно 1844 година. Да je учила школе, то je сва-

како сигурно; кад, где, какве и колико времена,

не можемо рећи. Ми, даље, не знамо ни њено об-
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разовање- уопште, умну способност, знање језика,

музикалност, рукопис итд. Морала је знати мађар-

ски, бар доциије, кад је са Змајем живела годинама

у Пешти, а ваљда и нешто немачки. Да је волела

читати сведочи ђулић увелак XIX, у којем се по-

миње некаква њој „драга књига.” Најзад, јамачно

се и сама интересовала књижевношћу, нарочито

доцније, уз мужа. Она је имала у Пешти и ј-едну

пријатељицу која је радила на књижевности; то је

Марија Лебедева, преводилац познатог романа Гон-

чарова Један обичан догађај (штампано 1872). Го-

спођа Лебедева живела је у Пешти 1869 године

— то знамо — а вероватно и раније. О РужиеОМ

детињству и девојаштву знамо само то да је она

становала с братом у Новом Саду, и то у кући

Мите Нешковића, како прича Калић; да( је са сво-

јим другарицама и друговима играда у дечјим пред-

ставама, које су у тој кући приређивали Калић и

други.

Врло лепа није била, ,али је имала извесне ле-

поте; и/пак, Ђорђе Поповић је назив.а „лепом'*’ —

до душе у једкој нарочитој прилици ■ а А. Хаџић

„бајном”. На познатој слици где су насликани Ружа

и Змај „из прве године брачног им живота”, Змај

стојећи она седећи, и где Змајева рука старински

грациозно почива на њеном рамену; на тој слици

Ружа има лепо широко чело, велике очи, танке

усне, ведро лице и питомо, врло интелигентно, за-

мишљено и мало као преплашеио; доста je слаба

и нежна, што можда више пада у очи због ншро-

ких рукава и кринолина, које је имала иа себи.

Како је једанпут речено, она је „извесно” била

„жена заиимљива изнад равнодушних.” По једном

8
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казивању које је такође познато у литератури, она

je била мала и црна, По Калићу, „Розина беше

Девојана српска, у лицу црне масти, жаркастих о-

браза, ситних костију, малена раста, али живих

црних очију и с вечитим осмејком на танким и као

рубин црвеним уснама.” Да је била мала, сведочи

и сам Змај. „Малена си”, каже јој он у ђулићу

XXII. „Имам песме ако немам злата, песме бисер

драгој око врата, ситне, мале, нек јој боље личе”,

каже у ђулићу XXXIV. Ст. В. Поповић каже да je

она имала „дубоке, миле и светле очи.” Што се

карактера и нарави њене тиче, Ружа je имала „ан-

ђеоску нарав”, каже И. Огњановић; била je „благе

нарави и смерна понашања”, сведочи Калић; „имала

je нешто особитога у себи и на себи, чиме je за-

добила сваког Kojn би с њс-м неколико пута био

у разговору”, прича М. Нешковић, и нарочито и-

стиче „њезину живу разговорност, вечити осмејак

око усана, и особиту окретност.” Она je такође

имала извесне сентнменталности. Ђулић LIV пока-

зује je у једном таквом расположењу. „Зкаш ли,

драги, онај санак...”, казује она ту у једном љу-

бавном, песничком и сентименталном заносу.

Змај се заљубио у Ружу 1861 године, каже

А. Хаџић. Она је била Новосађанка а Змај живео

у Hoeom Саду. Али како су се познали? По

ђулићу II (Мрачни, кратки дани) изгледа да je Ру-

жа долазила у Змајеву(?) кућу као другарица Зма-

јеве сестре, — она би била „то румеко чедо, ме-

лем наших рана” које се у ђулићу помиње — и

тад се Змај у њу заљубио. Тако каже и Ст. В.

Поповић: „Отац и мајка (песникози) бораве вечнти

санак а сестра се повија по болној постељи; у
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тим мрачним, кратким данима суморне јесени јавља

се другарица сестре му, то румено чедо, медем на-

нгах рана...” Тако и А. Хаџић: „1861 године очара

га (Змаја)... Ружица Личанинова... бајна другарица

болне му сестре, то румено чедо, мелем наших ра-

на...” Тако је и било. Само није у пит.ању рођена

сестра Змајева него једна сестра од тетке. То је

Пава, сестра Мкте Нешковића књижевника ,а кћи

Петра Нешковића адвоката и Катарине Иешковић

која је рођена сестра Змајева оца. Пава је била

болесна и Ружа је њу дворила. „Једном се разболи

Митина сестра Пава, коју је Личанинова Розина

као сестру дворила, не одмичући се од постеље

болесничине... Тако је Ружу Змај код болне сестре

своје затицао, те му то милосрђе Ружино запали

срце”.*)

И ако добро васпитдн и одрастао у господ-

ској кући, Змај је, изгледа, у младости био стидљив

у опхођењу, мало „дивљак.” У једном писму Г. Ј.

Максимовићу из 1899, говорећи о једном младом

човеку кога је позвао да га чешће походи, Змај

каже да се нада да ће му тај доћи, али додаје:

„ако није какав дивљак као што сам, на пример,

/а био у његовим садањим годинама.” Како ли је

тај „дивљак” изгледао тада у евојем првом познан-

ству с Ружом?... Поред снебивања, Змај је имао и

нешто друго што је теретило те прве часове поз-

нанства. Кррз Ђулиће, а нарочито кроз прве, по-

мињу се једнако неки „јади” Змајеви, нека „туга”

велика, „страшни часи”, „стари боли”; ти су јади

*) Наведено у В. Сшајић, Новосадске биографије li ,

1937, 213.

8*
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лично његовк, и он их је искусио и стекао пре

женидбе; она — Ружа — га је излечила од њих;

тако излази по песмама. Да су они давнашњи, из

времена пре него нхто се познао с Ружом, сведочи

нарочито песма Побри С- В. Каћанском где се ка-

же: „Јади су, брале, плашљиве тице, кико их ке зна

боље нег ја”; песма је, то знамо, испевана 6 маја

1857. То, како се дауве види из Ђулипа, не изгле-

дају љубавни јади, нека ранија љубав Змајева која

би као оставила ране и дубок траг, него више не-

какав грех његов, нешто што би он имао на души,

чега се он скоро стидео у њеном присуству (веро-

ватно је он ту претеривао). „Не дај мени своје ру-

ке, малена си, невина си”, каже он једанпут (XXII),

баш кад те сво^е јаде изражава; он тиме оштро

повлачи разлику између себе и ње. Какви су то

јади, животописци Змајеви нису нам рекли; главно

је да су постојали, и да их је Змај јако осеђао

у време свога познанства са Ружом и даље. Како

је ишла веридба Змајева, какве су материалне о-

колности биле за брак, колики је мираз напр. Ру-

жин био, не знамо. Свакако, новац при томе није

играо нарочиту улогу. Како каже Миша Димитри-

јевић: „ово је (била) права песничка женидба,...

по срцу, no љубави.” Тако изгледа и по ђулићу

XL: „Хоће да се и насмеју што иа теби нема злата.”

По једној изјави Ружине матере коју је она учи-

нила 6 августа 1861 пред новосадским магистра-

том, она је остала по смрти свога мужа „у си-

ротињи, без икаква имања”; значи да на Ружи дои-

ста није било „злата” кад се удавала.

Ст. В. Поповић јавља да су Змај и Ружа били

верени о стогодишњици Саве Текелије, која је била
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прослављена 17 августа 1861. То није тачно. Упо-

знавши се с Ружом код своје кузине Пазе, у јесен

1861 како излази по песми („Мрачни крдтки дани,

суморно јесег&е”), Змај се брзо заљубио у њу. Пе-

тога децембра исте године он јој је написао једно

писмо у којем јој je изјавио љубав и тражио од-

говор. „Ви ћете можда ово писмо госпођици сестри

и госпођи матери показати”, писао је он, „али са-

мо немојте пре док ми, без ичијега савета, из свог

срца, искрено српски, на ово писмо не одговорите”.

Писмо је отворено, уз то је нежно и духовито. Ру-

жа je одговорила сасвим кратко. Не питајући матер

она је примила с одобравањем изјаву љубави. У

њеном одговору види се такође духовитост као и

такт. Тако je њихова љубав ишла ка веридби. Ово

je било о Божићу; тако прича ђулић LXIV (Божић,

Божић, мио данак), где се слика фамилиарна сцена

о Божићу, при обреду оеЧења колача, и где су

њих двоје присуствовали. Венчаше je било на св.

Саву, 14 јануара 1862, у Новом Саду. Ружи је

било тада 17 година а Змају 28. Венчани кум био

је Јован Ђорђевић, стари сват Јаша Игњатовић, де-

вер — како саопштава Ђорђе Поповић у једном

писму — млади „Чакра”. Нешколовани и неозбиљни

а врло активни Емил Чакра, који је већ тада био

песник, путописац и уредник једног књижевног ча-

сописа, био je у добрим односима са Змајем у то

време (доцније се посвађао с њим); он је издао

његов превод Витеза Joeana 1860 године. Свадба

je била врло весела; сви су пријатељи Змајеви били

ту, и Милетић, Јован Андрејевић, Ђорђе Поповић

и други; Даница je у првом наредном броју до-

нела једну симпатичну белешку о свадби (ту се
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Ружа назива „лепом госпођицом”). Само је — како

се каже у увеоку XXXIX (Вратисмо се спред олтара)

— тога дана „пљуштала киша” и „небо плакало”;

кажу да се и кумовска свећа скрхала.

После свадбе, Змај и Ружа остадоше у Новом

Саду и проведоше годину и више у њему; кад 18

априла 1863 Змај би иаабран за надзорника Теке-

лијанума, они одоше у Пешту. Још у Новом Саду,

23 октобра 1862, родио им се син Мирко. Он је

— како М. Нешковић изрично каже — назван по

црногорском војводи Мирку Петровићу, јунаку с

Грахова, који је у то доба био изузетно чувен и

поштован у Војводини. Грахов Лаз Каћанскога у

ствари je похвала овоме војводи; у приповеци Ст.

В. Поповића На Цролеће јаско се види колико §е

омладика ценила војводу („дика свију нас”, „јукак

на дику и понос васколиког Српства”); и т. д. Змај

је уживао у сину; он је гледао у њему будућег

Краљевића Марка (ђулић LXIX). Ружа још више.

Lboj је било мило кад је осетила да ће га родити

(ђулић LXVI); она je то веома желела (ђулић

LXVIII: Та желела си сина); она je стално бдила

над њим и није давала да joj га муж пробуди:

„Само, само неправо ти кад пробудим сина”, пева

joj он у ђулићу LXIX.

Змај je вероватно писао Ђрлиће при првом

познанству с Ружом, и даље као вереник и као

срећан муж, у „меденим месецима”; у том времену

и мало даље сигурно их je већину написао; то ]е

све могло бити од јесени 1861 до пролећа 1862.

Доцније, кад му се родио син (крај 1862), он је

попунио збирку са још два три ђулића; то су оки

последњи. Даље их није писао, свакако; у њима се
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не помиње ни једно дете песииково после Мирка;

иапротив, у ђулићу LXHI изрично се каже — то

Ружа пева своме сину —: „Твој бабајко другог че-

да нема.”

Али је Змај почео штампати своје Ђулиће тек

после венчања. У Јаворц, који је он основао по-

четком 1862 и био му први уредник, он је штам-

пао три ђулића у броју од 25 јануара, десет дана

по векчању, и то су први штампани Ђулићи.*) По-

сле их је у фебруару штампао још неколико, и

одмах (15 фебруар и 25 'март) дао објаву да ће

издати целу књигу, — „на лепој артији” — у којој

ће бити „једно стотинак па и више оваквих пе-

сама.” Књига ће — додаје он —■ „под штампу...

таки по Ускрсу..., како би око Духова изаћи рдогла.”

Кт^.Т-ТГД ТиГА^ИтГГТЛУ/Г ХТТЛТ^ Н2ТД7ТТ П Р \т .дипм1 ол

словкма; свака песма почиње страку; а насловни

лист гласи само: „Ђулићи од Ј.Ј.”. ЗмгЈ, који се на

својим ранијим књигама (Толдија, Демон) потпи-

писивао целим именом, овде је ставио само ини-

циале, дискретно, како одговара књизи сасвим

интимних стихова. Дискретност се осећа и иначе.

Песме LXVI напр. нема у њој. То је она где му

се жена исповеда да осећа „иопод срца нешто жи-

во” — мотив неделикатан, и ако у песми има до-

ста духа: можда је то разлог изо,стављања. Доц-

*) То су XVII — „И молио сам очи” —; XVI — „А што

he моје песме" (у доцнијим издањима А на што...) —; и још

један који почиње „Тија је покоћ света", и који није ушао у

Ђулике 1864, нити у које било друго доцније издање. Као

овај последњи, тако и ђулић „У одаји свећа гори”, штампан

је у Јавору 5 фебруара 1862 и никад више доцчијеу збиркама.
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није, прештампавајући Ђулиће, Змај је унео и не-

колико нових (59 их је у првој збирци, 71 доцније);

тад је по нешто и мењао у тексту ранијих песама.

*

* *

Као и цела поезија Змајева, Ђулићи имају из-

весних мана. На. првом месту то су елизије: „тре-

бат”, „љубит”, „кано ј”, „раставили ј”, „на срцу

ти с”, „дај да т читам”. То су ствари које данас

вређају и неписмене; онда, међутим, оне су биле

допуштене, сматране као правило. Змају је тако

природно изгледало да се сме служити елизијама,

и то неограничено, да их је каткад употребљавас

и онде где је могао да их избегне. Поправљајући

своје Ђулиће, он je уносио елизије и тамо где их

првобитно није било. У Ђулићу LIII, у првом из-

дању (1864), стоји: „кад се тргнеш, Видовдан ће”,

а у последњем (1899) „кад с’ пробудиш, Видовдаи

ће”. У Увеоцима — да и њих овде поменемо, по-

што се на ове погрешке нећемо више враћати —

такође има елизија: „кад’јоница”! Има, даље, и

испадања из ритма, музички неправилних стихова.

Код оне познате песме:

Љуби мене, љубованко,

Нећеш се кајати,

Јер he моја силна љубав

Вечно трајати,

неки су замерали стиху: „нећеш се кајати”, где

су видели прозаичност, и нашли да он „звониј као

какав прозаични предлог или пого&ба”. Ја држим

да ту нема прозе, да ту није питање о исћадању
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нз поетичног стила у прозаични, него je сва грешка

у ритму, у том пгго је тај инкриминисани стих за

један слог дужи него што би требало, и то сасвим

незгодно дужи, тако да квари и ритам и акцена,т.

Да je он правилно скраћен; да напр. — ја овда

не предлажем никакву стварну корекцију, и молим
за извињен>е што je уопште наводим као примрр,

— стихови гласе:

Љуби мене, љубованко,

He’iu се кајати,

Јер he моја силна љубав

Вечно трајати,

песма би било ритмично беспрекорна — остављамо

на страиу замерке које се могу учинити мојој ,,по-

правци” — и нико joj — верујте — не би преба-
цивао прозаичност. Има, затим, незгодне употребе

речи: „Ја je сматрам” уместо: „Ја je посматрам”

(LXV). Или, да опет поменемо Увеоке, једна пе-

сма тамо почише сасвим непоетичним речима: —

„Окер, кармин, ултрамарин” (LIII)! Има, уз то, и

других „песничких слобода”, напр. понављање ра-

ди стиха и ритма („и ja онда, и ja оида) и ja онда

сиђох с ума”; увелак XXIV), што је одавно при-

мећено. Напослетку, читаоцу који је обавештен о

Змајевом држању у рату 1876, не може битиј при-

јатно кад нађе његово хвастање како ће, кад дође

време, погинути за слободу (ђулићи XIX, LXIX).*)

Али, наравно, ово нису искључиве погрешке, Ђулића

него опште погрешке Змајеве поезије, и, шта више.

*) О Змајеву држању у рату 1876 почело се у новије
време писати нешто мало (врло мало). Потребно би било

ту ствар потпуно расветлити.
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поезије н>егова времена. Додајмо, правде ради, да

су елизије и песничке слободе знатно ређе у Ђу--

лићима и Увеоцима него у неким другим Змајевим

песмама. Најзад, ни грепже о којима говоримо нису

гакве да кваре битну лепоту Ђулипа.

Речено je да у Ђулићима има много духа. И

има га. Пуно их је у којима је мисао исказанр

духовито, с нарочитом финоћом, с грацијом, с ле-

пом поетском идејом. Нарочито је пријатно кад ка

свршетку песме дође најлешпи мотив, деликатан и

ингениозан — ни мало баналан — обрт мисли који

вас пријатно изненади, загреје, осветли целу песму

одједанпут и повећа joj драж уотпте; читалац се

ту насмеши од задовољства. Таква је уводна пе-

сма Разговор са срцем; такви су ђулићи XVIII

(И молио сам очи), XXXVIII (Нагиздаћу те, дуппо),

LI (Ој, ви, дани, нисте дани), и многи други. Ту

су, даље, сви они у којима се говори о н>еговим

песмама: XI (Ај, пусти ме да одлетим), LVIII (Кад

заруди зора). LXXI (Питаћеш ме, моје чедо), који

ie и последњи и који врло лепо завршава серију.

Ту су, најзад, и они многи који су испевани „на

народну”; који — то је једанпут примећено — као

да су ван серије, као да нису љубавне изјаве Ружи

него изјаве „онако”, узгред, независно од н>е а

створене у једном лепом љубавном расположењу.

То су напр.: VII (Месечина ал’ месеца нема), XXX

(Да је мени шевче ил’ голупче), XXXIV (Имам

песме ако немам злата), XLV (Црна ноћи, ласно

ги је проћи) и др. Неки су од ових беспрекорни, и

као мисао и као стих; тако, често, и други које

смо поменули.

Али, поред духа, има у Ђулићима и много
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осећања. То, наравно, није ништа ново што ка-

жем; то су скоро сви рекли пре мене, и врло их

је мало било који су то порицали. А како и не

би било осећања у Ђулићима кад су они у ствари

скоро дневнцк једног заљубљеног песника! Ту су

дан по дан бележене све емоције, лепе и нежне,

једног срећног љубавника и мужа, који уз то зна

да их изрази. Сваки моменат своје среће Змај је

употребио да из њега „извуче” по једну песму,

Кад гледате Ђулиће као целину, — не само лепе

песме у њима, сваку за се — ви ћете доиРта наћи

све етапе једне срећне љубавне страсгги, целу ево-

луцију њеиу. Ту су сва осећања, од прзог које

се рађа при самом познанству љубавника, па даље,

преко сумте да ли је љубавник вредан своје драге.

преко његових љубазних изјава њој, снова о њој,

уживања, миловања, па до обожавања, блаженства,

екстазе, и до потпуне среће кад се први сии роди.

И материалне околности су ту — ја не кажем да

је то нарочито лепо, него хоћу само да напоменем

у којој мери Ђулићи имају карактер једног љу-

бавног дневника, — околности које прате опевану

срећу. То су оне баналне кад љубавници на про-

зору, ноћу, гледају ззезде, или кад он њој докесе

прву љубичицу; или друге, индиферентније, кад за-

једно путују жељезницом (LII: Путујемо, воз нам

лети); као и оне фамилиарне: светковање Божића,

разка „шалајска” расположен>а („ћеф ми дође, на-

пијем се, па пред тобом дубим”). Све је искреи

дневник, све дневник среће, „све милина, меоечина”,

како се у једном ђулићу и каже.

Наравко, — као што излази већ из онога што

смо раније рекли — љубавна страст је у том днев-
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нику сасвим питома, без ичег романтично жестоког,

и од које не треба тражити много, ни нарочито

високо. Змај је само заљубљен човек, просто и

искрено заљубљен. Он није — то је раније приме-

ћено — описао ни лепоту своје драге. Како сам

каже (XXVI), он није ни хтео да је опише; он даје

једно објашњење томе, али које је више један лепо

стилизован песнички изговор — у исто доба и о-

младински по карактеру — него право оправдање.

Он не описује ни њена душевна расположења; он

се задовољава само тим да своја раоположења о-

пише.

У тим Ђулићима у којима је нарочито осећај

нзражен, има, наравно, слабијих и јачих; „ђулићи,

ђулићи, слабији и јачи”, казао је сам Змај за њих.

Али их има изванредно добрих.

Узмите онај: „Мрачни, кратки дани” (II). Није

могуће, што се једанпут рекло, да лепота његова

долази скоро искључиво од познатог рефрена „Ој

пелен. пеленче”; све је у њему лепо. Атмосфера је

лепа, одмах на почетку: јесен, болест сестре, „су-

морно вече”; слика врло проста али потпуна. Цела

прва китица песме посвећена је тој слици, и рефрен

„Ој пелен пеленче” први пут долази, још тајанствен;

не зна се која ће му се важност дати; сДмо је до^

шао као први наговештај, још сасвим неодређен.

Затим; друга слика, и којој је опет посвећена за-

себна китица (свака китица са истгим бројем сти-

хова и истим рефреном на крају); ту је сад она,

сестрина другарица, сва ведра, у атмосфери која је

потпуни контраст првој. Рефрен није више неодре-

ђено казан, него упућен њој: „Знаш ли ону песму:

Ој пелен пеленче?” То сад наговештава и контраса
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између ње и тога „пелен”-расположења, које је

тако далеко од ње! Али се још не каже коме

припада то горко осећање. Трећа китица: он се

јавља; ту је његова љубав према њој; он би хтео

и да је каже, управо да то његова сестра њој

каже („реци твојој друзи”, моли је он), али, се-

ћајући се својих старих јада, које му је зазорно

и поменути — видети оно што смо раније говорили

— одмах се прекида, зауставља, не сме да доврши

(„Ох, не реци, ћути”). Ипак, не формулише ки

те јаде; ствар као да му је joni нејасна:

Не знам ни сам шта је

Што ми душу мути,

али је нама јасно да њемд припадају она страјшна

злослутна осећања која рефрен труби кроз целу

песму:

Ја знам ону песму:

Ој пелен пеленче!

У четвртој, последњој китици, мотив који је у

претходној само наговештен долази одједанпут до

израза. Најпре је поновна молба сестри, али леп-

ша, нежнија:

Ој, загрли, сестро,

Своју верну другу

Па јој реци, реци...

(Запазите ово „загрли” које није просто „реци” из

пређашње строфе, и ово понављање последње речи

које је као неко тражење бољег израза, шта да јој

каже). Али одмах долази оно исто уздржавање које

је и у ранијем моменту било, само је сад oiho де-

финитивио, категорично, и јади његови добијају



126 Из књижевности

јасну форатулу; он сад сме да каже да их има; он

казује тиме и сав понор који раздваја њу од њега.

Он то све казује бујно, у иалету, у сзе јдчим сти-

ховима, у искидандм ставовима који су сви ипак

једна лепа периодична реченица, и сад тек реф-

рен добија своје право место и пуну снагу:

Ој, не реци, ћути —

Боље је нек пе зна,

Нека и не слути —

Што да чује јаде

Кад разумет неће? —

Тужна је то песма:

„Ој пелен пеленче!"

Друге песме које такође изражавају контрает

између његових „јада” и њене чистоте, тако су

исто лепе. Ђулић III, на пример. Ситуација је још

Бише наглашена:

Мој је живот тужан пустолина грдаа,

Моје ломне груди порушена црква...;

опис иде и даље: све је пустош, „гроб”, „цвеће

увело”, „тице побегле”, „само још у цркви мали

жижак тиња.” Сад међутим, она долази; она тре-

ба, сва ведра, чиста и невина, да уђе у живот

његов, и он онда зажали, очајно зажали:

Куд ћеш, момо, куд ћеш у пустињу ову?

Опис се сад враћа на све моменте раније казане:

за њу су, каже се ту, „тице”, „цвеће”, не „гробље”

и „порушена црква”; паралелизам прве и друге

строфе добро се одржава. У трећој и последњој

строфи („Ал’ кад си већ дошла у ову самоћу”),

паралелизам иде и даље („жижак”), али што је
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гдавно то је осећај. Од почетка песме, иде осећај

туге и резигнације али на крају добија свој коначни

облик. Кад је она већ довхла, он, песник, допушта

јој само да уреже име на гробној плочи, и ниЈшта

више; све би друто било несрећа за њу. Нек жи-

жак гори,

А ти беж’ ил’ лети, ако имаш крила,

Заборави да си икад овде била.

Идућа песма (IV, И ти си хрдбра била) у

вези је с пређашњом; паралелизам је сад између

песме и песме, не више између строфа једне пе-

сме. Она је дошла у ону пустош, записала име на

„каму” или плочи, како јој je речено у прошлој

песмн. Тада је одједанпут скинута уклетва са не-

срећнога места, црква се дигла ту, изникло цвеће,

„дочаране” су тице; сви игалосни моменти пређашње

песме променили су се у ведре и веаеле: то је

од прилике ефекат њена доласка у његов живот.

Ове су две песме диггтих, целина заједно. Оне обе

казују његове јаде и њен благотворни утицај. Како

је још и обликом стиха изражен тај контраст из-

међу ње и њега! ГТрва је песма у дугом, достоЈан-

ственом александринцу, какав одговара тузи (Мој

је живот тужан пустолина грдна), а друга у крат-

ким, одсечним и звучним стиховима, — у јамбу

према пређашшем трохеју, с мушким сликом, — који

су као труба кој,а оглашава победу:

И ти си храбра била.

Ох, довео те Бог...

Овај мотив — његови јади и она — настацља

се и даље кроз Ђулиће. Тако VI (Мислећ’ на те)
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говори о његовим жељама које су страшне („не

познајеш јаде њине”) и које она чини лепим' („а

златне су: ти их златиш; теби лете: ти их вратиш”).

Тако и VHI („Пола срце, пола камен”); то је он

био пола срце пола камен, па је она начинила да

он сав гори и лети високо. Тако донекле и XIV

(Љубим ли те), који је врло леп. Тако најзад и

XXII и XXIII, на које сад прелазимо.

„Видиш, сад сам дош’о к теби” (XXII) и „Та

не бој се, није тако” (XXIII) опет су две несме

које чине целину као и две раније (III и IV), само

су може бити још јаче. Оне су и отвореније, ка-

зују непосредно. Ако су прве две казане више у

фигури, у алегорији, ове две су чист израз, без

устручавања. Прве две дају утисак да су више ње-

гов унутрашњи разговор са самим собом; ове две

изгледају као стварни разговор његов с њом. Оне

као да су из доба првог познанства; ове из доба

кад је брак био већ може б!ити стварност, а ње-

гови се „стари јади” опет јавили, тек сад озбиљно.

„Видиш, сад сам дош’о к теби,” каже joj он (XXII).

али je дошао сав суморан, отрован; грижа савес.ти

почиње, и он њој признаје да je ње недостоуан:

Не дај менн своје руке; —

Куд ћеш у мрак срце.м голнм?

Окрени се, стегни срце,

Заборав' ме, ја те молим.

Па даље описује своје страшне јаде, сумње, боле,

и све то у врло енергичној д:1кцијир а на крају

само један врло дискретан наговештај о њој, шта

би то за њу значило, колико би то јада њој дало:

А ти, душо, безазленко —

Ох, сачувај, благи Боже!
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Друга песма (XXIII) значи повратак у ведрину:

Та не бој се, није тако,

Облачак је само био...

У њој je, у осталом, више духа но осећања.

Исти мотив иде и даље. Ђулић XXXVI говори

опет о нечем што њој прети: „то су моји стари

боли, јадовања стара.” Тако и LVI; тако можда још

који. Само, што смо ближе свршетку Ђулића, тог

je мотива све мање. „Стари боли” песникови били

су најачи у почетку; доцније, његова драга их je

ублажава^.а све више. То се и каже и то

просто и искрено; видети нпр. XXIX:

Дај ми руку да је видим...

Ова рука, овт мила

Кол’ко је већ красна цвећа

У мој живот носадила!

Тако су се ти „боли” све више губили, док ниру

потпуно ишчезли. Тамна атмосфера с којом почињу

први ђулићи ведри се стално од песме до пеоме,

у колико се иде више у напредак, па је на свр-

шетку нестане сасвим. „Сад нтде нема таме”, ка-

же песник. у једном од последњих ђулића (LXVIII).

То баш каже у моменту кад му се син родио („Та

желела си сина, ето га имаш сад,а”), и кад je ње-

гово блаженство на врхунцу.

Оставиг,то ове песме јада и бола, и обрнимо

се песмама среће и блаженства. У тој групи има

такође изванредних песама (каткад само по неки

мотив који је леп). Узмите оне где песник казује

општу срећу, универсално блаженство и ведрину

до које га је довела његов.а лична срећа, одушев-

љење за све, љубав према свему. „Ала je леп osaj

9
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свет” (XVLII) лепа је песма у целини. Леп је

почетак у ђулићу XLI, као мисао ако не као ‘слик:

А нашто моје песме?

Зар оне требају

Кад око мене сами

Пољупци певају?

Или крај у ђулићу XLVII, где он, у оптиашзму за-

љубљеног човека, поздравља песмом све своје ко-

леге у љубави: „Поздрави ми славље и голубе, и

сва срца што се силно љубе.” Или стих у ђулићу

XV: „Та ја досад нисам пев’о!”, којим хоће да

каже да ни његова поезија досад није била ништа;

тек сад она настаје, у овој срећи.

Друге, које казују похвалу њој, или њој љу-

бавну изјаву, или његово осећање среће пгго је с

њом, такође су лепе. „Кажи ми, кажи” (XVII) једна

је од тих, позната као лепа. „Свет ће читат’ песме

моје” (XXVII) има и лепу мисао и извесну речитост,

периодичну фразу, ритам. „Село је сунце” (LV)

лепо је као слика; на крају духовита реч. Сличне

су и XLIV, LIX, LX.

После долазе песме у којима је осећај појпет

за један ступањ више, до екстазе, до егзалтовања,

идеализације. Таква je: „Срца стрепе кашто”

(XLVI); у њој, као и иначе, меша се дух с осе-

ћајем, али је осећај одиста висок. Овде би дошла

и L: „А молиш ли се свете.” Lboj је замерено

једанпут да се мисао у њој не држи логично; мени

се, међутим, чини обратно. Мисао је ова: кад један

моли, то није молитва Богу; она то постаје тек кад

се двоје (заљубљених, наравно) моле заједно; само

је тада молитва права и пуна; занесен својом сре-
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feoM, песник овде приписује љубави више но што

се обично чини. Пред таквом молитвом, и само

пред њом, отварају се двери неб,а — други, неза-

љубљени, и не виде небо — и она иде право горе.

Нзу носи љубав, која је „прва кћи божја”, и Бог
је радо прима „од кћери премиле.” Песма је, до

душе, сва у оном што се зове concetti, али свог

смисла има. После долазе две врло лепе песме
(XXXII, XXXIII): „Снив’о сам те, а ти пуна цве-
ћа” и „Тихо ноћи.” Тешко је рећи која је од њих
ДБеју лепша. Обе су истога рода: лепе и као слика,
не само као осећај. Све je етерично у њима, про-

зрачко, прозирно, ваздушасто; да ме не мрзи го-

ворити „поетсКи”, ja бих рекао да je све као „не-
видљиви прах којим су посута крила лептирова”;
све је у најнежнијим цртама, доиста. У првој има
и духа; у друтој, није рђаво обратити пажњу већ

на почетне стихове:

Тихо ноћи,

Моје сунце спава.

„Сунце” je обичан назив аа драгу, али овде он
лепо долази и као контраст с речју „ноћ.” Код ове
песме, међутим — мени је жао што ћу може бити

покварити утисак њен кад ову примедбу учиним

— има и нешто што ме буни. ОдмаЈх изд наве-

дених стихова долазе ови:

За главом јој

Од бисера грана.

„Од бисера грана”, чини ми се, у народним js
песмама знак смрти, обележје мртваца. Кад Ме-
рима, слутећи Омерову смрт, истрчи на сокак, она

9*
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„види грану ситнога бисера”; пита „чија ли је гра-

на од бисера?” и добија одговор: „то је грана

младога Омера”, који је умро и кога баш тад про-

носе (Вук I, 343). Наразно, Змај је, не слутећи

ово значење, употребко овај израз као поетичан,

и према значењу које он има у познатој песми:
„Одби се бисер Грана.”

Сасвим је различна од ових етеричних песама

она: „Знаш ли, драга, онај санак” (LIV), коју смо

и у ранијем одељку помињали; то је скоро обе-

шењачка, ђаволаста и мушка песма. Драга се не-

што распричала, ударила у нека пријатна сећања

и књшкевно-сентиг.тентални тон:

Знаш ли, драги, онај санак

Што се зимп расцветао;
Знаш ли, драги, онај данак
Што је дивно мирисао?

А њен драги, коме је — како би Вук може бити

рекао — „приспјело љубити је”, одговара сасвим

стварно (опазити да је његов одговор у мушким

сликовима, супротно њеним женским):

Не знам, драга, онај санак,

Сећати се немам кад;

Не знам, јање, онај данак,

Само љубпт' знам ја сад.

Донекле уз ову песму пристаје и ока иначе нејасна:

„Хоће да се и насмеју” (XL). „Сви заљубљени

имају свој језик и свој поетски качин изражава-

ња”, речено је поводом ње, кад се тражио смисао

изразу у њој: „тајни бисер што га носиш око вра-

та.” Смксао доиста није јасан (пољупци, шта ли?).

Они који су добро познавали и Змаја лично и



Змај и његови Ђулићи 133

његове Ђулиће, и који су, ако сами нису р.азумели

израз, могли питати песника,. нису нам то разја-

скили. У свом чланку о Змају, Ст. В. Поповић само

наводи односне стихове а не даје им објазињења,

Он их наводи и у својој приповетди На пролећје,

опет без коментара.

Заврхнићу ову анализу са песмом „Јесен била

жалостива” (LVII). Ову песглу треба читати заједно

с једном ван Ђулића, a рз.нијом: Јесење вече.

Неколико година пре своје женидбе а кад га je

већ понела воља за тим, Змај је певао (с пуно

елизија, у осталом):

Цвеће вене, цвеће пада...

Јесен; „и сунце је охладнело”, само се види од

њега „хладна светлост на мом столу.”

И те неста, тмурно вече,

Ја у соби сам,

Ах, како је самовати

То већ давно знам!

Самоћа и беда: свећа слабо и тужно гори; сета

га ухватила; он почиње да пише песму али му

не иде од руке. У једаетгут нова и ведрија мисао:

Но можда ће друкче бити

Ако дочекам:

У ’вој истој можда соби

Нећу бити сам,

него са женом и дететом:

Ја ћу љуби песму читат

Што је пишем сад:

Слатко ћемо смејати се

На садањи јад...

Тако је у тој старој песми (Јесење вече).
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Сад, у новој (ђулић LVII), исти се мотиви

препевају, само у ведријем тону, у дуру не у мо-

лу, и песма постаје врло лепа, као осећај и као

слика. Много јој од лепоте позајмљује баш то што

се држи пређашње песме, што прекраја њене мо-

тиве и стихове и чини јој симетричан ко|нтраст.

Ево:

Јесен била жалостива —

Сачувај те Бог! —

Седи ближе, љубо моја,

Близу срца мог.

Сад долази сећање на негдашње жалости и вра-

ћање на мотиве пређашње песме, шта више и на

стихове њене:

Мала соба ка сред гроба,

Ја у соби сам,

А како је самовати

То још добро знам.

Затим долази поново опис жалости („мала свећа

горела је тужно, жалосно”) и наде; па сан, „вар-

љиви сан” о лепшем животу мужа и оца („младу

жену уз колевку”). Најзад, радост што се тај сан

остварио:

Дај да т' читам ону песму

Што је писах тад,

Па да с' слатко насмејемо

На тадашњи јад.

(Приметити да је цела строфа узета из пређашње

песме, само прекројена према новим околностима).

Сасвим неочекивано, жена неће да се насмеје, али

— што треба да је још вшда срећа — син се о-
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смехне у колевци. Онда, пун занос, потпун ооећај

блаженства:

Има л' слађе што на свету

Од осмеха тог?

Приближи се, љубо моја,

Баш до срца мог.

I!. — fn morle di Laura

Десет година је протекло од Змајева венчања.

Рекли смо да je на сам дан венчања „киша пљу-

штала” и „небо плакало.” Змај je то сам касније

сматрао као рђав знак; у увеоку XXXIX, поми-

њући то, он каже: „онда нисам ни помишљ’о на

што ли то слути.” Од тад су доиста и несреће

почеле „пљуштати” на његову главу. Стала су уми-

рати његова деца. Мирко, први син његов, ум!ро

је 1 маја 1865. Туга материна за првенцем (Дру-

га Певанија), коју je Змај написао те године по-

водохч туђе једне жалости, обухватила je и ње-

гову жалост. „Ово сам — каже он у примедби код

те песме — помогао упесмити једној мајци у тузи

за првенцем њеним — и мојим.” Тијана се ро-

дила у првој половини октобра 1863, али пре-

времено, „пет недеља раније”, како сам Змај

у једном писму каже; била је — како ми je

причао А. Хаџић — изузетно мала, „као лутка”,

те је унапред била осуђена на врло скору смрт.

Сава се родио на св. Саву 1865, али је, каио излази

по другом Змајевом писму, умро недељу дана доц-

није. Биографи Змајеви не помињу а Змај у у-

веоку XXIV каже да je имао и сина Југа; мора

бити да je и овај умро брзо по рођењу кад га
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биографи нису ни запамтили; ]а се сећам како је

А. Хаџић био изненађен кад сам му поменуо то

име. Све су се те породичне несреће догодиле за

десет година по венчању. Али несреће нису пре-

стале да се нижу ни доцније.

С јесени 1871, управо крајем септембра, Змај

се настанио у Панчеву. Настанио се као лекар;

-ti ако некадашњи правник, Змај је изучио медицину

за време свога боравка у Пешти (1863—1870), и

постао лекар. Он, је, до душе, хтеодапочне лекар-

ску праксу у Новом Саду, и тамо се и повратио

по доласку из Пеште, али ту не доби службу. „К

својима дође и своји га не примише”, — тако на

једном месту Ј. Бошковић објашњава Змајев слу-

чгј с Новијд Садом у 1870 години. Панчевци су

добро дочекали Змаја; у „Опроштају” (Панчезац,

1872, бр. 62 од 6 августа) Зм^ај истиче како је

од њих „увек пријатељски предусретан био” и како

при растанку с њима носи „леп спомен њиховог

својског прегла мени понашања.” То му је сигурно

било добро дошло, пошто је ииаче средина у коју

је ушао била сасвим нова за њега; он дотле нијр

живео у тој вароши. Он је Панчевце и задужио.

У Панчезу је, још од старих Ђур?ковићевих вре-

мена, постојало српско црквено певачко друштво,

чушено у оно доба и којем је једно време био

хоровођа Даворин Јенко; оно је суделовало на ве-

ликим светковинама Војводине, на омладинским

скупштинама у Бечкереку 1868 и Новом Саду 1870.

Змај је за то друштво написао химну Појмо Богу.

Како је она штампана 1871, он ју је морао напи-

сати или те године по доласку у Панчево, или

годину дана раније, приликом омладинске скупшти-
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не у Новом Саду, где је он тада живео. Змај је

одмах ушао у јавни живот вароши у којјој се на-

станио; 19 марта 1872 он je изабран за члана

Школског одбора. Иначе, живот његов као про-

винциалног лекара, уз то почетника, није сигурно

био сјајан.

Неколико месеца по доласку, Ружа je родила

Смиљку, последње дете, које je морала нарочито

волети, и Koje je Змај с нарочитом нежношћу по-

мињао у више ђулића увелака (в. IX, XXIII, XXIV).

У једном од првих (II, Болна лежи а нас вара

нада) Ружа, болесна, — док je Змај теши лепим

плановима шта ће радити кад она оздрави, — ка-

же: „Ти ћеш носит’ Сглиљку.” У последњем (LXIX,

Нешто си рећи хтела)'Ружине последње мисли биле

су о Смиљки, којој'је „видела кратки век.”<Смиљка

je доиста била кратког века, и умрла je не дуго

после шатере, у Футогу, 22 јанудра 1874. Она је

рођена између 26 фебруара и 2 марта 1872, којег

ју je дана крстио стари кум Змајев Јован Ђорђе-

вић, како сам каже у белешкама о свом животу.

Ноена ће смрт бити нова несрећа за Змаја, 'али je

пре ње дошла друга, страшнија.

У Панчеву, а можда још у Новом Саду, Ружа

је почела поболевати. „Ти си већем бледа била,...

ти си већем била болна”, каже joj он>(увелак XIV);

„баш бејасмо код Дунава”, прецизује он даље где

j’e то било, и кад од прилике. М. Нешковић, који

ју је после видео, прича како je она била болеснЈа

смртно. „Свега је било, каже он, на њој нестало.

Само joj je ваљда и до потоњег смртног часа леб-

део на уснама онај неусиљени, питоми осмејак.” Он

не каже од чега je она била болесна, али веро-
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ватно од сушице, судећи по СЕему. Она је дуто

боловала, у болести је и последње дете родила, и

два пуна месеца после тога порођаја, 29 априла,

умрла је у својој 'тридесетој години. Посмртна листа

њена, штампана у Панчевцу, врло је проста: „Јав-

љам пријатељима и познаницима — гласи она —

да сам данас, 29 априла, после дугог јој боловања,

изгубио верну љубу Јевросим — Ружу, рођ. Ли-

чанин. У Панчеву 29 априла 1872. Др. Јован Јо-

вановић.” Ружа је сахрањена 'на панчевачком гроб-

љу. Данас тамо стоји једна велика пнрамида од

црног гранита, на којој су поред осталог записана

четири стиха;*) уз спомекик je и дрвени крст са

именом и даном смрти („Јевросима Ружа Змаја

Јована Јовановића, f 29. IV. 1872”). На пратњи

су бесплатно чинодејствовали попови и певало пе-

вачко друштво панчевачко, оно исто којем je, како

смо рекли, Змај написао химну. У јавној „зафали”

(Жижа, 5 мај 1872) одаје им он захвалност за то;

Ружу тад назива „моја незаборављена љуба.”

Како ли је тад било Змају! Оставимо његову

велику тугу за Ружом, али сам, млад удовац, с

малим дететом од два месеца! „Још не може ногом

стати” каже се у увеоку IX за Смиљку; наравно;

и далеко од тога! „Ја у мраку Смиљку држим,

она расплакана” каже се на другом месту (XXIII).

Све то показује какав је био Змајев живот у то

*) На споменику пише: „Јевросими Ружи Змајевој 1844
— 1872“, а затим:

Малотрајни споменик ти

Српски народ ево диже,

Ал’ Ђулићи споменик су

Што вечности стоји ближе.
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доба. То није ни мало налик на срећу из оног

ђулића „Јесен била жалостива”, нити на оне не-

воље из песме Јесење вече. Околности су доиста

страшне. „Шта ћемо сада?”, пита се Змај у у-

веоку VI, написаном непосредно иза Ружине смрти.

Бар да је у Новом Саду, код родбине, код старих

пријатеља, а не у овој новој вароши у коју тек

што је дошао! Уз то, ту је и оскудица. У свом

„Опронггају”, пред сеој одлазак из Панчева, моли

он своје пријатеље да пожуре са дутованим хоно-

раром, „како бих и ја, пре одласка свога, дужно-

сткма својима одговорити могао.” „Дужностима”

значи: дуговима.

Уз то, по ретко несрећној иронији судбине

Змај је баш тада био уредник шаљивог листа Жи-

хе. По својој старој навици да једнако, почевши

од 1861, од срећних времена, уређује шаљиве и

сатиричне листове и календаре, или да буде главни

сарадник њихов — Комарац, Хумориста, Змај, При-

клапало, Рен, — Змај је, по свом доласку у Пан-

чево, основао нов лист те врсте. Жижа је излазила

од 1 новембра 1871 'до краја 1872, све у Панчеву,

сем на крају, кад су последњи бројеви излазили

у Новом Саду. Била je пуна шале, старинске, c

каламбурима, али увек ведре, невине, као међу за-

довољним људима. У место имена „Мушкатировић”

говорило се ту „Женс/сатировић”. Реч „папагај”

објашњена је овако: узми „гај” остаје „папа.” Ме-

ђу одговорима уредништва има један упућен једној

девојчици од четрнаест година која је писала песме

и слала их у Жижу, а тај је стилизован као дечји

говор, дечја шала; песме су, каже, добре, али „непе

мопоГупу упућтШи упу Жипижупу” (не могу ући у



140 Из књижевности

Жижу). И сад тај и такав лист морао је Змај да

уређује баш у највећој жалости својој! Што је нај-

горе, први његови увеоци — тако тужни! — објав-

љени су били баш у њему! Ridi Pagliacci!

Змај је убрзо „покупио своје прње” и одселио

се из Панчева. У месту у којем је толику жалост

доживео, очевидно није могао више остати. Трн

месеца после Ружине смрти, 6 августа 1872, опра-

шта се он с Панчевом; 27 августа, други у његово

име саопнггавају његову оставку на чланство Шхол-

ског одбора, што значи да је он у међувремен^

отишао. Он одлази у 'Карловце и врло брзо у Ста-

ри Футог, где ће му умрети последње дете. Сели

и Жижу из Панчева, премешта је у Нови Сад,

али је крајем године остазља сасвим; није то више

за њега; с почетком 1873 године преузимају је

други уредници. Још у Панчеву, он нема ни воље

ни снаге да је уређује. Први наредни бројеви изи-

шли су са закашшењем; „друкчије није могло бити,’’

изјављује уредништво (1872 стр. 80).

Као и Ђулиће, Змај је и Увеоке узео одмаз

писати непосредно после догађаја који су их иза-

звали. Убрзо је узео и да их штампа: први пут

у Жижи, у броју од 1 августа (XVII: Што ме

људи гледе тако). У истом броју дао је и оглас

да ће штампати целу књигу, од шесет песама од

прилике. Како се у току од два месеца јавило

само шесет претплатника, Змај даје нов оглас (Жи-

жа, 28 септембар) да продужује рок претплати за

три недеље; ако је ни тада не буде довољно, он

ће вратити примљени новац. Довољно доиста није

било, и Змај оставља идеју о књизи него про-

дужава да штампа увеоке по листовима. То чини



Змај и његови Ђулићи 141

у Жижи 1872; затим 1873 и 1874 у Позоришту -

опет тако несродном и диспаратном листу —, који

је уређивао његов пријатељ и поштовалац А. Ха-

џић, итд. Ни после тога књига не излази него много

доцније, 1882, тек кад је почела да се штампа це-

локупна Певанија Змајева. У њу су тада унети

најпре увеоци већ штампани, па накнадно, на крају

књиге, и остали, нештампани. Вероватно за то што

су били тако неспретно растурени у главној збирци

песама — од свих серија Увеоци су највише ра-

стурени у Певанији, скоро вашарски издани —

учитнеко је одмах 1882 (тако насловни лист) или

1883 (тако на корицама), засебно издање. Једва

једанпут!

Али то закашњење имало је и других незгод-

них страна. Код Ђулића, који су као збирка из-

дати мање више на време, ми смо видели да је

рок који је њихово писање обухватило био рела-

тивно кратак (годика дана); збирка на тај начин

представља, тако рећи, непосредне изливе осећаја

иза догађаја који су их изазвали. То су песме ис-

певане све у једном расположењу. Писање Увелаха,

очевидно, било je такође у једком расноложењу,

али само у почетку, прве године рецимо, кад je

по CB-oj прилици већина од њих и написана. Али

како je њихово издање закаснило за десет година,

рок писања се продужио, и ми у њима имамо пе-

сама које су постале много доцније од својих одго-

варајућих догађаја. Увелак I (Све што даље време

хити) написан je тек 1881 (тако је датоваи у збир-

ци); увелак XXI (Пробудио с’ оркан љути) те исте

године (в. Другу Певанију). Увелак LVIII почиње:

„Већ девет година на ранама леже”; значи да је
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писан девет година после Ружине смрти, т. ј. опет

1881 године. Како ни тај није последњи у збирци

него их има још десетак иза њега, тр се може

помислити да су неки од њих испевани, ако не

после њега, а оно бар с њим у исто време. Значи:

има један део, и не мали, песама у Увеоцима које

су по постанку далеко иза проживљене кризе и

које су писане у друкчијем расположењу. Додајмо

да је Змај, прештампавајући Увеоке заједно с Ђу-

лтЉша 1899, унео у збирку и неколико нових пе-

сама (69 место 54 из издања од 1882).

Штс су Увеоци тако позно издати, узрок је

био не само у Змајевим личним него у општим

околностима тадашње наше књижевности.

Познат је реализам почетком седамдесетих го-

дина. Покрет добар у основи, али који је отшпао

у крајност, као што увек бива у нас. Наука, пози-

тквизам, реализам, материализам, било је све; што

год је ван тога, не вреди ништа. Поезија треба

прва да се жртвује у том одбацивању свега што

није „хладна” наука, рад за народ, друштвена ре-

форма, материална привреда. Тако су мислили наши

млади Базарови. Они су и поплашили тиме многе

песнике, те ови престадоше певати. За неке и није

било штете, али су и бољи били замукли, и ста-

јали су унезверени, у недоумици, деморалисани.

Покрет тај — не врло срећно — водио је j

главном Светозар Марковић. У Матици 1868 (бр.

32—34) написао је он чланак Певање и мишљење.

Он је ту страшно напао нашу тадашњу поезију

уогпите. Нећу да улазим дубље у анализу Мар-

ковићевих мисли — могу само рећи да држим да

он није у праву — али ћу додати да је он са-
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свим осудио љубавну поезију уопште. „Наша су-

времена поезија, — каже он — то је смеса из љу-

бавних изјава, вантастичних сцена, празних фраза

и смешних будалаштина. Један описује како се

љуби с драгом; други, како се опио па пао на

н-ене меке груди; трепи...”; и тако даље. Две го-

дине доцније, Марковић је написао опет у Матици

(1870 бр. 15) други чланак, истога рода и тона,

Реалност у поезији. Нећу да наводим енерпичне

изразе из тог чланка — они нису увек ни врло

пристојни — али ево овај мали навод може до-

вољно да покаже како је у њему Марковић само

потврдио раније мишљење своје: „Наше је песни-

штво празно; (оно) се врзе једнако око лишћа и

лептирова, или гутуће и цмака се са својол^ драгом”.

На такву критику морали су се побунити сви

тадашњк песници. Она је, још, била нова и казана

врло оштро. Марковић, који ју је дао, био је идоз

омладине; изгледало је дакле да је цела нова ге-

нерација против поезије уопште, против онога бар

што је најчешће и битно у њој. Тако је морао

мислити и Змај. До душе, њега лично Марковић је

изузео — „наћи ће се у нашим листовима и по

која ваљана песма Јовановићева”, каже он; — он

га је чак и похвалио као сатиричара — „сатирд

Јовановићева заузела би почасно место у ма иојој

књижевности”: — али тек, Змај је такође имао

несрећу да у својим Ђулићима пише „љубавке из-

јаве”, да „описује како се љуби с драгом”, да се

„врзе” око „лишћа и 'лептирова”; значи, и он је,

бар у својој љубавној поезији, био погођен оваквом

критиком. Змај је, још, могао, у извесном погле-

ду, осетити ствар непосредније него његове колеге
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са Парнаса. Јакчпкћ, на пример, чије је неке стихове

Марковић такође осудио у својим чланцима, био

је у тс време негде далеко у унутр ашњости Ср-

бије, у Рачи и Јагодиии, може бити у апсу, али

Змај је био ту, у Панчеву, на ударцу. Панчево

нама данас изгледа једна мирна варош, ,,с неруке”

и повучена, али у годинама о којима говоримо оно

је било један од најважнијих интелентуалних цен-

тара Војводине. Оно је нарочито било омладинско

место. Ту je требало да буде омладинсма скуп-

штина 1870: омладина је то хтела, али власти нису

дозволиле. Године 1869 један омладинац, Јован Пав-

ловић, потоњи министар просвете у Црној Гори,

основао је у Панчеву лист Панчеваци тај је лист

имао врло напредан програм, као Милетићева За-

става и још више, чак с извесном социалистичком

тенденцијом. У њему је 1871 први пут преведен

Манмфест комунистичке партије Маркса и Енгелса.

У њему је један од главних сарадника био Свето-

зар Марковић. Године 1870 он је ту нггампао своје

изјаве и приказе о Младој Србадији, свој чланак

Друштвена и политичка борба g Евроаи, своју по-

лемику са Драгишом Станојевићем (и овај је ту

одговарао). Панчевац је био скоро лични лист Све-

тозара Марковића, и редакција се сигурдо слагала

с његовим мшиљењем, политичкнм као и литерар-

ним. Змај je дакле имао отворене противнике пое-

зије баш у својој најближој околшш.

Змај је тад штампао једну изјаву против ова-

к>ве критике — то js његов први оглас на Увеоке

који смо поменули (Жижа, 1 август 1872) — која

је, истина, старинска по стилу и невешта у мно-

гом, али један од лепих примера једне старомодне
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речитости дугих, периодичних, ритмичних поетских

фраза_, у којој се 'поврх тога осећа дубина истинског

бола и уверења.

„Ако тице немају више права од човека — каже

ту Змај — онда и човек сме пустити гласе срца свога

и у глуво и у најглувље доба. Елегични гласи ови —

можда последњи — песама мојих неће узнемирита сна..,

оних који су негда, од моде, за песмама јагмили. Једна

свешчица песама (мисли на Увеоке).. неће ваљда бити

на угатрб радне и привредне снаге људства толико да

обрати на се секпру младих апостола жељних хладне,

прозаичне будућности. Али, као год што тврдо верујем

у вечито стање чустава, управо среће и туге, љубави

и мржње, — у узвишеност u необоривост одушевљења

за све што је добро и лепо..., — у бесмртије чисте

девице поезије, која пролази чиста и кроз дивље и тврде

народе, и кроз преизображене разблудне мекушце, која

ће преживети све теорије, струје, правце и кривце

друштвеног живота, а остати увек цвет и мелем духа

човекова, —: тако исто тврдо верујем да још има Срба

и Српкиња жедних нежнијег напоја, који ће радо до-

чекати ове најновије гласе старога познаника свог, који

се усуђује запевати у глуво доба кад други — бољи —

гласи веће, или не смеју*,

У истом тренутку кад је писао ову изјаву, Змај

je писао и познати увелак (XVII): „Што ме људи

гледе тако”; обоје штампано у истом броју Жиже,

1 августа 1872. Змај /је у то доба морао бити врло

несрећан. За који дан поћи ће из Панчева, оста-

вити и гроб Ружин. Тада је, опроштаја ради, оти-

шао на гроб*), убрао цвет два одатле, и закитио

се њима. Пошав кући, приметио је уиејзверене и

зачуђене погледе који га прате при проласку; отуд

гштање: „Што ме људи гледе тако?” Схвативши

одмах да му се тиме замера што се кити цвећем

кад je у жалости, он скине цвеће — каже се у

*) У увеоку IX такође је посета гроба; „Кад сам био

на твом гробу". Песма је штампана у Жижи 10 авг. 1872.

10
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песми, јамачно у фигури; песма ту има леп сврше-

так, духовит —, али с речим-а болним и ироничним:

Ох, опрост’ те, страни људи;

Опрости ми, ледно доба...

То „ледно доба’! значи доба материалистичке кн>и-

жевне критике. Змај је у овом ђулићу рекао исту

мисао коју је дао у изјави; обе казују к>егово та-

даппне расположење.

*

* *

Уeeoi^i су бољи него Ђулићи. Они су јачи по

осећању. Као што смо видели, осећање у Ђулићима

доста је мирно, тихо, више питомо; великих стра-

сти нема у њима много, нити опсежне скале ду-

шевних стања; нешто „буре” има у оној серији

где се говори о „старим јадима” песниковим али

серија која говори о срећи и блаженству већином је

у једиом благом расположењу. Наравно, осећања

има у шима, и ми смо то видели; из њега су по-

текле врло лепе песме, то смо такође видели, али

је, у поређењу с осећањем у Увеогџила, оно ниже

по степену, по тоиу. У Увеоцима је бол, врло ве-

лики бол; подлогу његову описали смо г.тало пре.

Удар који је песник претрјпео имао је огррмно-г

одјека у његовом душевном животу; бол се раз-

гранао у њему, раширио, ишао је све дубље, ушао

у све „кутове” душе, расплинуо се по њој, oi6y-

зео је сву; отуд разноврсна — не више једноставна

— душевна ста)ња, развијенији унутрашњи живот;

отуд и повлачање у себе саМог, и философија жи-

вота, изЕесно стремљење у дубину, до тачке где

се човек пита о циљу живота, смислу његову. Ни-
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К'ад пре тога Змај није долазио до те дубине, никад

није имао тако кнтенсивних и ишроких осећања.

Увеоци су тако исто интимни дневник, лични

роман песнкков, као и Ђдлићи. Као пгго је код

ових последњих Змај употребио сваки моменат сре-

ће да из њега испреде гго једну песму, тако js

код првих употребио сваки моменат жалости у

истом циљу. Ту је болест драге, страховање за

шен живот, њене последње речи, њена смрт, пу-

стош иза тога; сећање на драгу при свим ситним

моментима живота; туга огромна; очајање; сауче-

шће према ближњима, бол који се уопштава; 1па

све тако до краја кад се осећања чисте и препора-

ђају и кад се туга несрећног оца претапа у једну

општу симпатију према сзој српској деци. У Увео-

иима je Змај тако исто искрен као и у Ђуципижа.

С пуном тачкошћу, са отзореним реализмом, са пси-

хологијом Koja до ситница погађа, он у њима црта

слике из свог разривеног породичног живота и сво-

ја поједина душевна стања; ваљда ни један важ-

нији моменат није при томе пропустио.

Узмите увеоке: „Болна лежи а нас вара нада”

(II), „Пођем, клецам,*) идем, застајавам” (IV), обе

изванредне песме; то свак зна, и подробну ана-

лизу не треба чинити код њих. Оне су осећај не-

сумњиво — то је и главно у њима — али су и

слика, верна и детаљна слика као у каквом реали-

стичном роману. Таквих слика, видели смо, има и

у Ђдлићима (на пр. II). Слични су овим увео-

цима, само мање лепи, и V (Нит’ хоће воде), VI

*) „Клецнем" у последњем издању (1899), „клецам*, у

свима ранијим; ја узимам како сам из ране младости навикао.

10*
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(Мишљасмо да ће дуго да траје), IX (Кад сам

био на твом гробу), XIII (Као свећа воштаница)

и т. д.

Али погледајте овај — VII —, писан такође ме-

ђу првима; у њему је само осећај. Можете заме-

рити делимичној реторици песме и сасзим недозво-

љеним елизијама („вел’ки” место „велики”), али

ћете видети и да је ту један осећај страшне туге,

оне која поклопи човека, прожме га свега, и траје

непрекидно, искључивши све друто.

Ево:

Сунце с’ роди па зарири

У њ.норе мојих гр\ди...,

па се сада описује како је њему, песнику, цело

то време, све док сунце не зађе; како је он испу-

њен тешком тугом. Закључак:

То се зове дан.

Сад, друга слика, кад се дан сврши:

Све се тиша, све се мири...,

па опис истог расположења које не престаје ни

тада. Последњи стих:

То се зове нок.

Или XII: „Ох, како је сиво, тамно”, још лепша

песма. Не само што је сва у течним и сасвим глат-

ким стиховима, него је у њој један леп тон, пуно

осећаја, тачно обележено душевно стање и саврше-

на хармонија пејзажа око песника и његова распо-

ложења. Напољу је, каже се, „сиво”, „тамно”; не-
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бо је „мутно као око исплакано”; јесен, нигде сун-

ца; све „нека сета”, „сумор” у природи, а те је

исте боје и лични моменат песников:

...Па то ми је сада мило

Еао да ми никад око

Није сунца ни видило;

K'o да никад премалећа

Мом животу није било;

K’o да никад није сунце

Срећу моју пољубило.

Или XVIII: — „Преврћући прашне књиге”, — врло

позната песма; она је и врло лепа, и као стих,

и као слика, и као поетска мисао, ,а наравно, и

може бити на првом месту, као осећај. Или XLIV;

„Моје небо, јер је мутно”, одлична песма; можда

ниједна међу Увеоцима не изражава тако пот-

пуно песникову тугу као ова, а тако је пуна личног

аицента!

Моје небо — јер је мутно;

Моје сунае — јер је село;

Моје цвеће где год које —

Јер је тако невесело.

Ређање иде и даље, али са све новим обртима, с

инвенцијом:

Моји врти, моја поља —

Јер је тако сузна трава;

Моје звезде — јер се крију;

Моје доба — јер свет спава;

Моје стазе — јер су пусте

(Кад су моје идем њима);

Моја гора — јер се сада

Нико о њу не отима.

Леп је и крај са својом духовитом поентом. О-
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вакве ствари Змај није могао научити из књига;

то је све лично његово.

Осврните се на песме које нису ове лепоте,

али које, по овом или оном мотиву, сликају још

дубље бол и туту, још више показују интенсивност

и ширину њихову. Све што год доживи песнитс,

он на то реагује својом тутогм. Оно је нпр. са-

свим прозаична песма под бр. XLI (Она мила а

он врстан), али „опипљиво” показује каква су распо-

ложења песникова и у сасвим обичним приликама

живота: на једној свадби у Топчидеру (једнога дана

људи ће тражити која је била то свадба), он је

наздрављао, и чак певао, а ноћ пре тога „с гро-

бовима друговао.” Она под'бр. XXVIII (Благо оном)

показује како је песник био на неком концерту;

сви су пазили на музику, а он цело време само

испредао мотиве о својој жалости. Једанпут се он

разговара с неким астрономом (LIX: Видиш ону

звезду горе). Почетак песме је такође прозаичан,

али погледајте како јеГразговор пренет на песниково

душевно стање и с каквом је поетском идејом из-

веден. Онај му прича колико је времена потребно

да зрак једне звезде дође до нас; толико, каже,

да за то време нестане и окме звезде. Песник ве-

рује, јер ii њему изгледа неки пут да види своју

звезду, „а ње давно нестало је.” Други пут, неко

му прича (XLIX) како море, — које је, како се

зна, страшно каткад, — може и да се затаји н

умири: а он пожели својој души „површину барем

таку.” Ја овде указујем само на мисао; иначе, по

обради, песма је скоро сва гола проза, Све песник

гледа у вези са својим расположењем, Убијена гуја

трза се још дуго — слика, узгред буде речено, ни
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мало лепа — а то трзање то су „јпесме њене”: и

то је алузија на његово стање (XXXV).

Има и очајања: XIX (Езо њена марамица);

песма се завршава: „Тако виче из мог мозга лу-

дило очаја.” Даље: XXI (Пробудио с’ оркан љути),

с познатим завршетком: „Ко би чуо моју тајну,

тај би с места с ума chih’o” — песма врло високе

поетске замислк. Бр. XXIV (Можда није то баш

т£ко): песма страшна по степену очајања: „Сиђох

с ума — смилујте се — реците ми да је тако.”

Или XXVII (Та да богме свака рана); мотив сли-

чан Мисеовој Самоћи. с очајним завршетком, који

је појачан још тиме uito је упућен не неосетљивим

љу!дима него самим песницима:

0| песницд, стари друзи,
Што срца имате,

Насмејте се на ту љубав

Коју не схватате.

Те песме очајаша имају и дубине. Дубине, међутим,

имају и неке које не сликају очајање; донекле је

таква LXI (Сад разумем вечност шта je).

Бол, туга, очајање, — то иде једкако кроз

целу серију Увелака. Нигде ни мало ведрине; све

сиво, тамно, црно, у разним преливима. Само на

једном месту, кроз фине и разноврсне преливе туге

и мрачних мисли које испуњавају целу књигу, до-

шла je одједанпут нека неочекивана изненадна све-

жина. После толиких непроспаваних ноћи, после

толико суза и момената очајања, песнику, који je

вечито у црним мислима а без најмаше разоноде,

десило се да једном у зору, у пролеће, изиђе у

шуму, у гору, и онда се осетио срећан и благо-
даран према природи (XVI):
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Листај, горо, листала

Тужнима рад лека!

Блистај, зоро, блистала

Овако до века!

Ко се год зарони у Увеоке и допусти да њиме

овлада тужна импресија њихова, заволеће ову пе-

сму. Она му је мила на месту на којем ју је нашао.

Она је само искрена а проста; простија не може

бити. Таква по осећају, таква по облику. У њој је

је још и нешто старинско и невино. Стих њен, ме-

тар у којем је испевана, старински је. То је у

ствари један давнацћни наш тринаестерац којему

ми у историји српске књижевности налазимо прве

трагове још у средини XVII века, па га пратимс

преко Жефаровићевих стнхова око средине XVIII

века, и дал>е све до познате светосавске песме,

која је с почетка XIX века. Јер:

Листај, горо, листала тужнима рад лека!

потпуно је у метру у којем је

Ускликнимо с љубављу светитељу Сави,

који се данас сасвим изгубио у нашој поезији.*)

*1 Змај је употребљавао овај стих често у дечјим пе-

смама:

Има дете у селу, име му је Лаза,

Ал’ га зову друкчије: материна маза —

Прст из уста, Лазице, па се мало мејки,
Да покажеш зубиће тати, мами, тејки —

И то су ми суседа! Мене нису звали.

Ала је то невоља кад је човек мали! — итд.
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Змај је — додајмо — овом песмом донекле осве-

жио Увеоке и ритмички, пошто су они, с мало и-

зузетака, сви испевани у простом трохејском осмер-

цу (Ђулићи су у овом погледу разноврснији).

Песме које смо до сад прешли најлепше cj

међу Увеоцима. Оне су посвећене Ружи и деци

и испеване су у вези с догађајима који су их иза-

звали, можда одмах иза њих. Има, међутим, пе-

сама које нису у тој вези и које су испеване ^доц-

није. Оне немају лепоту ових, али — како их је

Змај писао — ни оне нису лишене извесне лепоте.

И у својим слабијим песмама, — а ове не долазе

■у слабе, — Змај увек има поетску идеју.

У серију Увелака Змај је унео, на пример,

песме које се односе на шегову породицу. Такс

долазе песме о оцу(иМатери (XXIX, XXXIII); затим.

песма о сестри Јермили (умрла 23 јула 1849; LVI).

о тетка Мики које је нестало о Буни 1848 (LII),

о неким братучедима, Бранку и Цвети (XXXVI).

и т. д. Тако и песме о пријатељима: увелак LIV

(Чујем да си блед у лицу) односи се на Др. Аа-

зара Томановића. Змај је уопштавао своју тугу;

са жене и деце пренео ју је на све миле и драге

своје, како сам каже у уводном увеоку (I), обра-

ћајући се и њој и њима:

Ево венца тужна цвећа

Кој' сам теби поч’о вити,

А венац се шире сплео, —

Све вас може загрлити.

Те су песме постале вероватно доцније од они>

које смо досад прегледали*). Оне нису изливи осе-

*) Песме LVI и LIl ушле су тек у издање од 1899; у
Певанији их нема, као ни у издању Увелака од 1882.



154
Из књижевности

ћаја непосредно иза кризе коју је песник претрпео.

него су плод познијег расЈположења, мирније туге.

медитације која долази иза бола. У њима такође

има иззесне лепоте. Песма XXIX је елегантно сро-

чена. Песма LII, поред све непоетичности имека

(„тетка Мика”), има добру поетску идеју. Песма

XXXVI има један стих који је нарочито каракте-

ристичан за тугу песникову: „Не вара ли све на
свету?.. али вара кад је моје”.

У исти низ каснијих медитација долази и пе-

сма LX5X (Нешто си рећи хтела), која је такође

доцније испезана. Она је и лепа (нарочито у по-

четку), и карактеристична за даљу Змајеву поезиј)

(в. даље до краја). Она је и последња у серији, т

представља нов програм за будућност. Змај ће о^

сад певати деци. Бол који је он осетио Ружином

смрћу, произвео је туту за свима својим милим и

драгим, а сад се та туга, пречишћена, претвара у

општу симпатију према свој српској деци.

Напослетку, има песама с нарочитом тезом. У

календару Орлу за 1875 годину, Змај је написао

чланак О спаљивању мртваца. (То је — како изгледг

— први глас у нашој јавности којим се препору-

чивало спаљиваше. „Гроб је — каже се ту — једна

од оних безбројних лажи којима човечанство ор

вајкаде само себе вара. Поезија гроба, то су празнс

речи; така страхота не даје се поезијом замазати.

Гробна мирноћа, гробна тишина, лака земљица и
т. д. — то би све лепо било кад би тако било...’1

У чланку има брижљиво сакупљених стручних в

других докумената и мисли за ту тезу. Змај је,
изтледа, и до смрти остао поборник шен. У тим

идејама он је написао и песме: „Гроб је трулеж”

i
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(LXII), или „У гроб, у гроб спуштају је... самс

у гроб, у гроб не!” (XV). Те су песме, као и онс

мало пре поменуте, позније.*) Оне се не одликују

карочиторд лепотом. Мотив који садржи и сувише

је несродан с осталим, правим мотивима Увелака.

(Ј. Ј. Змај, Ђулићи и Ђулићи увеоцк, издање С. К. Задруге, коло

XXXIII, 1930).

*) Обе први пут у издању од 1899, последњем за пе-

сникова живота.


