
АНЂЕЛИЈА ЛАЗАРЕВИЋЕВА

I.

Српска Књижевна Задруга имала је потпуно

право не само што је штампала ову књигу*) него и

што је затражила да се напиШе предговор о писцу.

Јер запгго би предговор морао доћи само код пи-

саца који су чувени и имају своје место у књи-

жевности? Зар се та пажња не може указати и

младима који нису дошли до гласа а имају вред-

ности? У посебном случају нашега писца захтев

је још више оправдан. Писац ове књиге има оди-

ста један леп т.аленат, и како изгледа, само су

његова изванредна скромност и хучне прилике у

нашој књижевности после рата учиниле да он до

своје смрти остане незапажен. Писац је девојка;

то је, ако се може рећи, разлог више, или бар

разлог нарочите врсте, за овакву пажњу. Девојка

је ова и лично заслужила ту пажњу, по многода

лепим особинама које су је красиле. Уз то, она

је кћи једног од наших најбољих писаца. Најзад

она је умрла; према томе, погрешка неће бити ве-

лика ако јој се укаже која част више а ипак пс

*) Анђвлија Л Лазаревић, Палаика у планини и Лутања,

Београд 1926, С. К. Задруга коло XXIX. — Osaj чланак иисан

је као предговор тој књизи.
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заслузи. Све су то разлози да се овде да слика

њеног живота и рада.

Кћи Л. К. Лазаревића, А.нђелија Лазарезићева*

рођена је 3 октобра (по старом) 1885 у Београду

На оца здрављем, она је од рођења била боле-

шљива. Отац јој је умро кад је она била једва

у шестој години; он се много бринуо за своју де-

цу. „Нисам ^шамтила много свога оца, али су мв

причали о њему”, каже она у једном свом приват-

ном писму; по свему се види да је о њему Јсачувала

најлепшу успомену. Нзена мати, Т-ђа Полексија, кћг

старог српског државника Николе Христића, остав'

ши удова са двоје деце**, наставила је бринути за

њихово васпитање. Старије дете, Милорад (данас

пуковник), било је здраво, и његово школовање ни-

је задавало никакве бриге; друкчије је стојало с

Анђелијом. Ни основну школу она, због слабо1

здравља, није могла редовно походити. После крат

ког похађања, она је по савету лекара морала оду-

стати од тога. Учила је затим код куће а у школв

полагала испите; тако је завршила основну школу.

Што је ипак било добро, она је од малена нау-

чила говорити немачки и француски, с гувернанта-

ма Koje је у детињству имала.

*) Биографске податке о Лазаревићевој љубазно су ми

дали њен рођак Сава Урошевић, професор Университета, и

њена пријатељица Г-ђица Олга Косановићева, наставница Прве

Женске Гимназије у Београду. Г-ђица Косановићева ми је

такође ставила на расположење приличан број писама које је

Лазаревићева њој писала. То исто је учинио и Г. Урош Пре-

дић, академик, са писмима која је он добијао од Лазареви-

ћеве. Писма су из године 1920—1925; четрдесет их је на број.

**) „А ко се стара за она два црва?“ (последња рече-

нииа једне од последњих приповедака Л. К, Лазаревића

Ветар).
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При таквом стању здравља на гимназију и ро-

довно школовање није се могло ни мислити. И по-

кушај да се школује у девојачком васпитном за-

воду Г-ђе С. Маринковићке кије пошао за руком

из истог узрока. Лазаревићевој је било четрнаест

година а она ни једну школу није редовно учила,

нити је било изгледа да ће доцније моћи то учи-

нити. Како је из малена показивала велику вољ}

за цртањем, то се 1899 упише у приватну сликар-

ску школу Карла Кутлика (доцније Ристе Вука-

новића); чинило јој се да је та школа, по изгледу

лакша него остале, једина која би колико толико

одговарала њеном слабом здрављу. Ни то joj не

иђаше за руком, бар дуго не; прекиди у школовању

и ту бејаху чести и дути; каткад по годину данц,

за време којих она одлазаше у Солун, Краљевицу,

боља климатска места. Ипак, она jy je завршила

много доцније, и кад je школа давно постала др-

жавна. У архиви те школе стоји забележено да

је Лазаревићева учила 1908—1911, прву годину кас

ванредна а јдруте две као редовна ученица; завршила

ју je све са одличним оценама.

hboj та школа није требала, по материалним

приликама; бар не с почетка. Она je ступила у њу

из дуга времена, или да би добила неку јачу до-

пуну промашеном заводском васпитању, или тако

што joj се допало да црта. Ипак, доцније, она ју

је узела озбиљније и репшла се да je доврши. Али

ни кад jy je довршила, она није била задовољна с

гим малим школовањем. Хтела je да сврши и Уни-

верситет. Тога ради требало joj je најпре свршити

гимназију и полагати испит зрелости, и она се узе,

и ако у зрелијим годинама, спремати за то, али
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слабост понова дође и она прекиде. још једаред,

доцније, она хтеде остварити исту намеру, но здрав-

ље јој ни тада не допусти. Университет јој и даље

бејаше мио, и она приватно похађаше часове из

књижевности.

„Са тако мало школе што је имам...”, — гласи

једно место у једном њеном писму. Одиста, шено

цело школовање било је: основна школа, сликар-

ска школа и нижа гимназија, Ову. последњу учила

је, — и положила „малу матуру”, — као већ од-

расла девојка, 1910. Кад је завршила сликарску

школу, намерила је да буде учитељица цртања у

којој средњој школи. За то јој је требао испит за

учитељицу цртања, и — како код нас мора да бу-

де формалних квалификација, и ако су оне стварне

ван питаша — свршена нижа гимназија.

Лазаревићева је била једно добро дете, из до-

бре београдске породице, лепо васпитано, благо-

родно, скромно — али изванредно скромно — са-

весно на сваком послу, и са једном врло јаком

гежњом да се научи. Видевши да то није постигла

школом, она је радила сама. Тихо и мирно, она

се сама упућивала у питања књижевности и умет-

ности. Чинила је то просто за своје задовољство,

за потребу образовања коју је живо осећала, ,а

која је постала већа услед промашеног школозања.

Она је имала интересовања, и то ју ј,е гоиило на

читање. Читала је српске књиге, прочитала је све

што је добро од наших новијих писаца, и пратила

је дневну књижевност. Читала је француске и не-

мачке књиге — као што ће доцније читати руске

и талијанске — и упознавала се са ковијим делима

данашње светске књижевности. Ту је она ишла за
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оним што је било на дневном реду или јој било

препоручено, а задржавала је себи право да има

своје лично кишљење о прочитаној књизи. У том

погледу, Лазаревићева припада једном лепом кру-

гу београдских девојака и младих жена које књи-

жевност интересује и коју оне редовно прате. То

је специално београдски млађи жеиски круг. Ко-

лико сам ja путовао по наппш земљама, ја нисам

сличну појаву видео, бар не у тој мери, ни у За-

гребу, ни у Љубљани, Сарајеву, Дубровнику, ни

другде. У Београду се деценијама гаји књижевност

интенсивно, паметно, широко, по многим младим

интелектуалним круговима. У последње време, то

се чини и за уметност, и ако не у оној мери у

којој у неким другим местима наше земље.

Јож је једна црта у Лазаревићеве коју треба

истаћи. Одгајена. у имућној породици, она је имала

да живи животом једне београдске госпођице чији

је пут био већ унапред одређен добрим матери-

алним сташем и јаким породичним везама. Али кад

је мало одрасла и почела мислити, њој се ни мало

не допаде та улога коју су јој породица и друштвс

одредили. Она пожеле да самостално ради, да бу-

де самостална. Та јој жеља дође док је учила сли-

карску школу. Она у њој нађе добро друштво, дру-

гове и другарице више интелектуално и артистичкт

расположене, свет који jte тежио за самосталним

животом и радом. У том дрЈпнтву она се измени

наједанпут и пође за њим. И њена слабост имаде

гу удела; кад ће целога века бити болесна, у че-

иу ће јој проћи живот ако не у радуг „Ја сам

одавна дошла до тога — пише она 1921 — да рад

у ствари има један истинити циљ: да испуни жи-
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вот и да га учини сношљивијим”. Ти,м мислима

вођена, она 1911 затражи службу, и би постављена

за учитељицу цртања у Првој Женској Гимназији

у Београду. Као учитељица цртања она остаде до

краја живота.

Са оваквим припремама, тежњама и интересо-

вањем, јасно је да ће Лазаревићева ући активно

у књижевност и уметност. Не одмах, али све окол-

ности су ту да она то учини. Ствари зру и једног

дана донеће плод.

Уметношћу се Лазаревићева бавила стручно у

свом школовању; књижевношћу се бавила само

дилетантски: уметност је, дакле, била прво за чим

је пошла. Најпре се она тим бавила као настав-

ница цртања, колико се то може при том послу,

Доцније хтеде да оде на страну да би се усаврнго-

ла у сликарству. Јуна 1914 доби годишње одсуство

— ништа се у нашој земљи не може учинити без

годишшег одсуства и државне помоћи! — и оде

у Минхен. Како је убрзо избио рат, она се вратН

у Београд, и остаде у земљи за цело време рата,

Године те нису биле ни мало повољне за арти*

стичко образовање и рад. Лазаревићева проведе

прву (1914—15) у Прокупљу, у тој „паланци у пла-

нини”, а остале у Београду. Као пгго је за вре*

ме балканског рата радила у шивари и болници,

тако је у болници радила и прве године рата у

Прокупљу; за време окупације у Београду, она је

могла само отворити приватан курс практичнога

сликања и сама се бавила сликањем те врсте („у

рату сам малала ћупе”, каже оца у једном! свом

писму). Али у исто доба почиње и озбиљније да

ради на сликарству; дотле се никако није сматра-

11
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ла сликарем; чекала је на минхенску школу да бв

стекла права на то. Како јој се тај план осујетио,

ослонила се на себе саму. Са снебивањем је за

своје прве радове тражила 'мишљење Г. Уроша Пре-

дића, академика — она га је звала „чика Урош”,

као и његова породица — који је такође остао у

Београду за све време окупације. Он ју је храбрио,

и она је истрајно продужавала свој рад. После

рата, у јесен 1920, она поново доби годишње од-

суство и оде у Париз, не више у непријатељску

Немачку. Сва је срећна што може да се преда раду

Ради по цео дан у сликарској академији у коју

се уписала, а недељно једаред дваред иде у га-

лерије. Оно прво изгледа јој корисније: „и мени

се чини, пише она тада, да би требало више ра-

дити него студирати велике мајсторе”. Али и ово

друго не пренебрегава; писма н>ена из тога доба

често садрже опажања и оцене о сликама из га-

лерија, и уметности уопште. У сваком погледу она

напредује, и њено бављеше у Паризу има знатне

користи по њено сликарско образовање. Пред крај

1921 враћа се у Београд, где такође ради. Она

слика и на својим доцнијим путовањима: — Ду-

бровник, Хвар, Сплит, Добрна (Словеначка). Свуда

тражи и налази мотиве за сликаље. „Једва чекам

да урадим који пејзаж”, пише она из Париза. ,,Мо-

тива за рад на све стране”, пише са Хвара. „У

Метковићу сам била ујутру око седам, и ггросто

сам била очарана бојама на Неретви”. „Пољуд сам

већ радила масном бојом, а сад сам почела цркви-

цу Госпу од Шпинута”, пише она из Сплита. Она

најзад излаже своје слике на годишњим изложбама
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друпггва Ааде у Београду (то је она једанпут учи-
нила и пре рата).

Књижевношћу се Лазаревићева бавила коликр

и уметношћу. Ако ју је у ову вукла школа, у онЈу

ју je привлачио пример очев: није било могуће да

се кћи Л. К. Лазаревића не огледа на приповеди

и лепој књижевности. Још у првој младости она

је имала покушаје стихова, песама у прози. Доц-

није, јамачно са јачом лектиром, она је почела пи-

сати приповетке. Приповетку Лутања написала је

још пре рата и, после дуже борбе и устезања, дала

ју je Ј. Скерлићу за Српски Књижевни Гласнпк,

Он ]'е прими радо, али како je то било почетксчм

1914, он ие стиже да je штампа у свом листу за

живота (Скерлић је умро 2 маја 1914); а рукопис

пропаде у штампарији. За време рата, и ако врлс
слаба, она чита доста, учи руски и талијански. Она

н пише тада, јер чим се рат завршио, она је по-

чела објављивати своје радове у нашим часохш-

сима. У 1919 години она штампа две приповетке

и две песме (једна у прози); у 1920 години штампа

још две песме у прози. У Паризу, 1921, она чита

поред тога што слика. Изгледа да ту чита више

него дотле, да се ту још више пробудила жеља за

читањем. Она се озбиљно спрема за књижевни рад

и ако не пише ништа. Чита Бодлера и заволи га;

„узела сам књигу с неповерењем,... али... сад смо

ја и Бодлер највећи пријатељи”, пише она. Чита

Ромена Ролана, и он joj се допао; „кад сам заврши-

ла прву свеску (Жана Кристофа), учинило ми се

као да je отпутовао неко с ким сам била у врјло

пријатном друштву”. Чита Киплинга, управо „гута’1

(израз je њен) шегову Светлост која се угасила;

11*
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„изгледа ми да скоро нисам имала тако нешто добрс

у рукама”. Чита и друге: „Мало сам се испрова-

ђала са Мадам Жип;... борим се са Бернстеком

у неким љубавним драмама;... сад сам се кренулг

на сентиментално путован>е са Стерном”. Золу не-

ће; „купила сам Терезу Ракенову али не знам за-

што све одлажем да је почнем; ја самдодуше по-

зната као куражно Букус, али итд.” Већ по овоме

како се изражава о својој лектири — симпатичав

je и фамилиарни пхаљиви тон при томе — види

се да чита с разумевањем и укусом, да зна вред-

ност и особине прочитанога. С том лектиром она

се све више снажи за књижевни рад. Она сад по-

стаје књижевница као што је пре постала сликарка

Она је на прекрету хоће ли бити оно прво или

ово друго, и као да се изјашњава за прво. Својшм

сушкарским радом она није задовољна, вечито лута

и тражи себи подесан род и начин сликања. Као

Марија у Лутањима, она се једнако колеба, сумња

у себе, пита се хоће ли моћи бити сликар илг

неће. Лутања су њена лутања. За сликарски рад,

пише она 1921, „требало би имати више талента в

више вере у себе но што ја имам”. И опет, исте

године: „Кадгод мислим о уметности и себи, увек

ми се чини да је значило бити сувише дрзак па

поћи тим путем”. Међутим, за књижевни рад, што

га више ради осећа све више способности и воље

за њ. Крајем 1924, говорећи о свом књижевном

раду, она пише: — „Ја се увек осећам као крива,

осећам скоро стид што се бавим тиме са тако мало

школе што је имам, али то је рођено са мном, и то

је јаче од мене”. И опет, исте године само малс
доцније: — „У мени није ништа у стању да угуши



Анђелија Лазаревнћева 165

вољу за писашем”. Тад (1924) највшие пише и

публикује. Тада (1922—1924), баца се и на веће

ствари (Палалка у планини). Крајем 1924 један ро-

Ејак јој саветује: „баци те твоје фарбе и четке

па се држи пера”, и она као да налази да je саверг

добар. Да је дуже поживеда, вероватно би за тим

саветом и пошла.

Дуже поживети, међутим, није могла. Цео шев

живот био је само болест и мучеше. Видели смо

како је била болесна у младости; у зрелијим го-

динама, б.ада кад се активније и интенсивније ба-

вила уметношпу и кшижевношћу, болест постаје

тешка и неиздржљива. То није ни мало Главобоља

Г-ђе Исидоре Секулић, то je право боловаше, на

постељи, скоро да кажемо на самртничкој постељи.

Због таквог „стања здравља” она и чини путовања

која смо помишали. У Беч је ишла, (1921) ради

консултоваша лекара; на Хвар (1923) и у Добрну

у Словеначкој (1924) ради опорављања и бежања

из београдске прашине; у Сплит је отишда де-

финитивно из истог разлога; тражила је и добила

премештај тамо за наставницу цртања у Средшој

Обртној Школи, у јесен 1924, и остала ту до пред

смрт. Тих последњих година она je скоро стално

itl articulo mortis; писма њена бележе то стање

ступањ по ступањ. Навикнута од малена на боле-

сничку постељу, она, кад je у Бечу 1921 озбиљно

оболела, гшше: „вероватно je да преда мном опет

стоји дуги низ дана у болести”. Из болнице у

ГТаризу пише: „на мене су навалиле болести сваке

врсте, наслеђене и ненаслеђене”. Туберкулоза је

главно — „јутрос ме je моја туберкулоза поздра-

вида са мало крви” чест je мотив у писмима којц
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пише, — а уз њу долази тма других болести. Ра-

ница на језику можда је туберкулоза а можда рак;

после операције, „на другом крају језика опет се

јавља неко сумњиво црвенило”. После је „ками-

чак у бубрезима” или срце: „увек вучем један ова-

каз терет као пгго су моје срце, плућа, бубрези”.

Рак опет долази на дневни ред: — „Жљезда на

врату сад је врло велика и доктор претпоставља

да може опет бити рак”. Долазе и „јаки болови у

потиљку”: „понекад ми се чини да имам читав

клинац забоден у главу”. Најзад су ту страшни

болови у глави, „више десног ока и у самом оку”,

и лекар констатује „обољење очног нерва”. „То

ме је прилично бацило у бригу,пише она поводом

гога; досад су ми бар очи биле поштеђене”. „Кад

|е код неког толико болести као код мене..!”, пише

она једанпут.

Па хајде што су болести, него и само лече-

ње задаје муке и досаде: радијум, морфијум, је-

данпут „пет игала у језику” — сачувај Боже!

Ипак, она је све те тешке болести сносила ју-

начки. У неким својим белешкама које су остале у

рукопису, Стерија, који је целог века био слаб и

болешљив (и ако без тешких и озбиљних болести),

каже: „Што сам ја поред слабог состава мога и

силног посла опет понајвише здрав, налазим при-

чину у томе што ја непрестано у глави певам”.

Више него Стерија, то „певање у глави” Цмала

је Лазаревићева; њој је то више и требало. У ње

је била позната шабачка веселост њена оца, коју

је она наследила, као накнаду за слабо здравље

које јој je отац такође дао у наслеђе. У сликар-

ској школи, она је коловођа за све ђачке шале и
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несташлуке^ и њена мати, која ју је знала само

у кући и само озбиљну, није могла да верује кад

су јој то причали (слично код Марије у Лутањима).

V њеним писмима пуно je шале, „лудирања”, ве-

дрине, каткад и у моментима тешке болести. „А

што пишем ведра писма, таква ми је нараф”, каже

она у једном писму. Она се шали каткад говорећи

о својим болестима: — „болести којих имам изо-

биља на лагеру”. Наравно, она их у суштини схвата

озбиљно и сасвим правилно рачуна са њима. „Ко-

лико би ми времена требало да напишем роман?

Сигурно онолико колико више немам пред собом”,

— пише она кад јој је предложено да Паланку у

планини разради у роман. Као што се ,већ по

овоме види, њена ведрина постаје философија, ре-

вигнација, помирење са судбином; оца налази уте-

хе и у оном што би иначе било несрећа. „Моја

болест уопште није туберкулоза него рак, а казали

су ми да je туберкулоза да би ме умирили”, пише

она кад joj je дата диагноза рака, „Како je тубер-

кулоза симпатична према овој страшној болести!”

пише она други пут. Или Мало доцније: „ростоји

велика нада да je 'код мене ипак само туберкулоза”.

Најзад: — „Целе зиме нисам радила ништа, ни

сад још не радим. Чекам сунце' и боље располо-

жење. Сунца већ по мало имамо, а расположеше

ће наићи чим се потпуно уверим да ме моја ст,ара,

верна друга, туберкулоза, није напустила”. То je,

наравно, све философија, али je и врло тужно, кас

што je и врло лепо казано; ови примери, и ако

само из приватних писама, сведоче о њеним сти-

листичким особинама исто колико и о философији

и исто као и њена књижевна дела. Други при-
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мери, опет из писама, још су бол>а сведочанства

о томе. Пазите нпр. какав је овај песимистички

коментар теорије о бесмртности душе: „Потпуно

схватам какво би то блаженство било кад би ду-

ша доиста некад могла постојати без тела”. Или

ова страшна компарација: — „Осећам се врло че-

сто као они војници из Les croix de bois* који стоје

и слушају како непријатељ под њима копа и љш-

нира; ма колико енергије да имам, ипак би тре-

бало имати је још више па остати хладнокрван при

овом подмуклом копању”. Или ова невероватна ре-

флексија: — „Ја се увек при свакој озбиљнијој бо-

лести тако обрадујем што мислим да је последња,

а после се опет страшно разочарам (кад видим

да није): од болесних људи тражи се доиста и су-

више стрпљења”. Ово су изванредне реченице. Оне

саме довољне су да писцу осигурају место у књи-

жевности.

Лазаревићева је умрла 25 фебруара 1926 у са-

наторију „Врачар” у Београду, после скоро десе-

годневне агоније.

II.

Књижевно дело Анђелије Лазаревићеве није ве-

лико. Хронолошки — по штампању — оно иде

овако. У 1919 години: Две ватре, слика (Књижев-

ни Југ, 1 март); Меланхолија, песма, и Беле за-

ставе, песма у прози (Дан, 1—15 окт.); Посета,

приповетка (Књижевни Јут, 19—24 дец.). — У 1920:

V ноћн, песма у прози (Дан, 20 март); Сенка, пе-

сма у прози, (Мисао, 1 април). — У 1923: Човен

*) Les croix cle bois, роман Роланда Доржелеса (Dorge-

es), 1919.
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са бременом и Враици, песме у прози (Мисао, 1

ноЕем.). — У 1924: приповетке: Лутања (Мисао,

1 и 16 јан.), Анета (Мисао, 1 март), Цвет крај

пута (Мисао, 1 дец.); уз то, Писмо из Силита

(Мисао, 16 дец.). — У 1925: Михаило приповет-

ка (Мисао, 1 и 16 март). — У 1926: ова по-

смртна књига коју читадац има у рукама: Палант

у планини са предптампаним Лутањима. У руко-

пису: поред неких ситнијих ствари, join два већа

недовршена рада као оддомђи романа.

Укупну ођену њеног деда ја сам имао придику

да већ једанпут учиним. Почетком ове године, де-

жећи у санаторију, Аазаревићева — коју ја нисам

лично познавао, нити дотле читао њене ствари —

поручила ми је преко својих и мојих пријатеља

да би желела чути од мене суд о њеним приповет-

кама. Тога ради она ми је послала све своје при-

поветке. Ја сам их тад прочитао, и саопштио јој

суд у форми једног писма које сам јој упутио десет

дана пред њену смрт. У том писму ја сам дас

своје пуно и искрено мишљење о њеним припове-

дачким способностима, и држим да је најбоље да

га овде саоппггим.

Писмо гласи:

Београд, 15 фебруара 1926.

Драга Госпођице,

Ваши и моји пријатељи саопштили су ми да

желите да дам свој суд о вашим приповеткама.

Ја се радо одазивам тој жељи. Прочитао сам? све

што ми је тога ради послато, и могу вам одмах

рећи да је тражени суд, у главном, врло повољан.



170 Из књижевности

Ја сам са задовољством констатовао извесне лепе

особине у вас као гогсца, и одмах ћу вам рећи

две главне.

Прво, све што сте писали то је врло писмено.

Хоћу да кажем да је све у добром књижевном сти-

лу. То се опажа свуда, у свакој приповеци, и кроз

сваку од њих, непрестано. Ја ћу намерно да узмем

за пример најмање значајну, Михаила, па ћу и ту

да укажем на ову особину. Увод у приповетку нпр.

врло је добро написан. Оставите што ту има и

пуно живописних детаља (који у ствари нису само

стил) али као излагање, као причање, као лако-

ћа и занимљивост, све је ту сасвим добро, и ре-

ченица, и овде као и свуда, иде течно, лепо, на

велико задовољство читаоца. Данас се уопште пи-

ше добро — било ми је пријатно то исто констато-

вати кад сам пре две године читао Страст од Д.

С. Пијаде — и ја не знам управо откуд то долази

— има писаца код којих не би човек претпоста-

вио неку нарочито добру лектиру и јаче стилско

образовање а који опет лепо пишу, — али ми qe

све чини да је даровитост нашег народа велика

кад се ова особина јавља и код оних који нису

признати као врхунци наше књижевности. На ва-

шем примеру ja сам добио нову потврду за ову

своју „теорију”.

Друго, ви имате добру психологију у вашим

приповеткама. По правилу, све ваше личности го-

воре логично и природно, како треба према њи-

хову карактеру; то нпр. није случај код Дошљака

Ускоковића, нарочито у последњим гдавама.

Ретко кад која учини што не одговара при-

родности. Што Анета нпр. на крају пође за Пје-
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ром, и ако је старица зо&е натраг неколико пута,

и с јецањем, дакле очајно, — то је „литература”,

Ибзен, али природно није. Ја бих више волео да

сте дали друкчији свршетак приповеци, као што

сам мислио да ћете вшпе извући из оног врло

гачно обележеног момента (крај II гдаве) кад А-

нета осети мржњу према Пјеру; то је била une SCŠ-

пе а faire, што рекао Сарсе, моменат који је тре-

бало разрадити или експлоатисати. Још једна сит-

ница. Код вас су јунаци каткад сувише узбудљиви,

Владимир, кад му Стана саопшти да је Мирка

умрла, „није — кажете — могао проговорити”. До-

бро, за први моменат одиста могао је од чуда не

моћи проговорити, ако сме5>л тако да кажем. Али

гЈосле, кад је већ прво узбуђење прошло и кад

је хтекз да пита за Олгу, запгго кажете како је

једно још желео да зна, „али уопште није могао

говорити”? Природније би било да је речено: „али

није смео да пита”. Или, у оном другом разговору

њихову, зашто сте сцену завршили са: „Владимир

не издржа, узе шешир и изиђе”? Што да не „из--

држи ? Може се то издржати, верујте. Страсти

су страсти; оне су довољно велике саме собом,

и није потребно да их хшсац „надув,а” да би изгле-

дале веће. Вихпе мирноће а мање лиризма, то је

увек добро при излагању и цртању.

Али, саовим може бити јединим изузецима, све

друго иде добро. Нарочито су добро оцртани жен-

ски карактери; ви сте уопште њих поглавито р,а-

дили; окоро у свакој приповеци они су главно.

Многи су од тих женских карактера врло добро

рађени. Не мислим ту на оне паланчанке из Па-

ланке у планинџ, које су у осталом тачне као ски-
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ца, него на Јелку и њену :матер. Нжх је могла

само жена да изрјади, не човек; може бити да би

гребало ипак нешто више ниансе у њиховим црта-

ма. Олга је т.акође добро рјађена (а с њом и Вла-

димир), местимице врло добро. Мени се нарочито

допадају ова места: њихово виђење после његова

првог враћања у паланку где је пријатна и интимна

атмосфера добро истакнута; — њихово објашњење

пред прекид где у оном што једно другом гледају

да сазнаду праву мисао која се из њихових реци

не види довољно (овде и Мирка), има дубље анар

лизе; — дирљива и драматична сцена оца и кпери:

најпре кад Олга не разуме очеву одлуку о поласку

у Београд, и после кад је разуме; — ново виђење

Олге и Владимира у Београду, и помиреше њихо-

so: ту је сасвим тачно насликано код Олге (не то-

лико код Владимира, који вам је овде нешто брз

инагао) враћање у мир и љубав. Уовим моментима

има каткад нешто што је дубље од обичног пра-

вилног цртања. Ваша Марија у Лутањима има та-

кође црта ове врсте. „Ако ју је погрешно разу-

мео?” пита се она (I глава) сасвим тачно после

једног разговора с Бранком, где је овај одиста

могао помислити нешто друго него пгго је она хте-

ла да каже. Или, мало доцније (II глава): „близу

куће растадоше се; није успео да је убеди у о!но

што је хтео али зато МариЈа изиђе из друге сум-

ње: била је уверена да је воли.” Жене тако лепо

разумеју кад их ко воли; оне то погоде одмах,

још док онај бедник мисли да је сасвим вешто са-

крио своје осећаје; ја се сећам једног типичног

случаја ове врсте који се десио једном мом при-

јатељу. Ето код ових примера са Јелком, Олгом
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и Маријом, док сам их читао, мени је прелазило

задовољство преко лица, и помишљао сам: „видиш,

ово је добро.”

Ја сам вам рекао две ваше добре особине, и

оне су главне за приповедача. Могао бих рећи

још коју. У вас, као и у вашег оца, има хумора,,

лепо стилизованих реченица подсмеваша (Михаило

кад врати туђег петлића из комшилука). Има и

лепих пејзажа — познаје се да сте сликарка —

и пуно, и онде где их други може бити не би

метнуо. Некад, те слике природе цмају сасвим нове

и оригиналне црте; пример: сенке два човека на

месечини, од коЈих је један хром, у Посети.

Рећи ћу вам и мане. Можда је ва.љало да прво

ших кажем да би похвала при крају имала већег

ефекта, али ја знам да je ваша памет добра: ви

се нећете заваравати ефектима, него гледате на

суштину, цео суд.

Једна је мана што ви немате довољно локалне

боје. Ваш отајц имао ју је много; ја сам га скоро

опет прочитао и задивио се понова колико је он

има. Са искуством које је он имао, ствар је код

шега разумљива; вама је као девојци, наравно, то

теже имати. До душе, у вашим приповеткама има

по гдегде понешто што је тииично срнско: — „свр-

шено је, купи прње па бежи” (Лутања)-, — Бранно

и учење речи: einsteigetl (Лутања); — „и то сдмо

ако те видим: ниједно читаво ребро, јеси ли разу-

мео?” (Михаиљо). Па ипак, на, више места, ваши

јукаци не изгледају „локализоваци”, нису „наши”

типови. У Паланци у планини на^ пр. пуковник је

сувише добар психолог за једног просечног срп-

ског пуковника. Диалог је каткад сувише литера-
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ран; — пуковник и Олга („тата, поче Олга једно-

га дана”); — капетан и Олга („можда је и сувише

рано”); „надам се да ћетеиви очувати старо при-

јатељство и доћи чешће да нас посетите”; тако

обично не говоре апотекарице у Прокупљу. У Лд-

тањима се такође не виде довољно српски типо-

ви: наши ђаци сликари не говоре онако књишки као

Бранко с Маријом местимице.

Ја бих вам још препоручио — прелазим на

другу ману — да се чувате лиризмд где је он ма-

н>е отмен („Нина, ти си била цвет крај пута”).

Ви га до душе имате врло ретко, али ни ту где

га имате, он није достојан вас.

Да завршим ово писмо за које се бојим, у

стању у којем се налазите, да ће бити можда пре-

дуго за вас.

Ваша Марија једнако се пита хоће ли учинити

што добро и велико у правом смислу. Допустите

ми да јој ја на то одговорим. Велико, то је саг

свим тешка ствар. Ту нису довољни само дар и (по

Гетеу) труд, него и нарочита прилика. Само у

особеним приликама могу да се јаве гениални. Ве-

лики je број оних који имају „штофа” за гениаЛ-

ност, али им се прилика не да да постану гениални,

да створе велика дела. У том погледу ја потпуно

делим ушшљење које је Тома Греј исказао у сво-

јој Елегији писаној на једном сеоском гробљу.

Али ца страну гениалност, главно је чинити

добра уметничка и књижевна дела, и ко их учини

неће имати да се доцније „освешћује”, и каје за

тобож „ништаван пут који је прешао’’.

Са жељом да што скорије оздравите,

ваш одани, итд.
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Остаје ми још само да допуним оно што је у

овом писму речено, са две три речи о овим .двема

приповеткама које су сада штампане у овој књи|зи;

гледаћу да се не понављам сувише.

Како према првој штампаној и бледој слици

(Две ватре) или према песмама у прози, к.оје су

без снаге у изразу, изгледа јака Паланка g ила-

нини! За неколико година писац се веома развио

од својих првих покушаја до своје најшире приче.

Дело је добро. Најпре, добро je писано, што је

случај код сваке приповетке нашега писца- После,

то је један врло озбиљан покушај новеле-романд:

замашан предмет, улажење у ситуације правог љу-

бавног романа, сликањо типова једне наше провин-

циалне вароши (и престонице донекле), сликање

нарави такође. Све је то карактер и одлика рома-

на, ако и није обим одговарајући. Па je обрада

добра. Са добрим ако и сумарним скицама пала-

начких типова који почињу причу (тетка Мара),

убрзо почиње љубавна историја Владимира, и Олге.

Можда заљубљење иде сувише брзо, али објашње-

ње ваља тражити у њиховој младости, у самоћи у

паланци, у томе што је Владимир одмах нашао до-

бар пријем код пуковника и добар утисак о њему

добио, у једној неодређеној суревњивости према не-

ком изненадном супарнику, итд. Нешто је од тога

казано, иешто наговештено, нешто се само по себи

разуме, — писац уопште не троши много боје за

отшс и обавештење, и мд нпр. не знамо је ли Вла-

димир црномањаст или плав — а све je тачно.

Страст расте, и кад Владимир први пут дође у

Београд и растане се од своје веренице, он одмах

осети да га je страст захватила. У сцени њихова
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првог сусрета по повратку у Прокупље, као и у

сцени на некој свадби врло је добро (као што сам

и горе рекао) истакнута она пријатна интимна ат-

мосфера нових љубавника. Дотле је идила; сад се

ствар одједном драматизује, и драма иде тако исто

добро као и идила. Две се жене мешају у ствар,

мати и сестра Владимирова. Оне су сликане без

ниансе, вођене сувише строго у једном правцу, из-

рађене су више као тип и переонификација једног

осећања него као индивидуалисани карактери, а су-

више су црне, — али је слика њихова тачна, и ако

на тај начин упрошћена. Оне, у осталом, долазе

само да ситуацију драматишу, и ситуација се оди-

ста мења из основа. Владимир се колеба; како се

вест о противљењу фамилије према Олги брзо ра-

ширила кроз паланку, то се колеба и Олга (и ако

друкчије) и сцене растанка (kipaj II главе; ту и

Мирка) израђене су добро, врло добро, са дубљом

анализом, како сам горе река,о. Оно што се даље

догађа с Олгом (јер се Владимир у ствари укла-

ња с позорнице) — веридба с капетаном — нијје

рђаво; не може се пребацити никаква нетачност

у сликању, али је слика блеђа, индиферентнија (до-

бри моменти с Мирком, крај VI гл.; капетан го-

вори сувише књижевно, много књижевније него што

сам пре нагласио, гл. V). Наједанпут, промена, до-

гађај који се није могао очекивати, смрт МиркиЈца.

Је ли то био истинит случај који се овде описујје?

Не изгледа. „Било ми је врло пријатно — пише Ла-

заревићева Г. Предићу, којега је позвала да јој

да мишљење о приповеци — да чујем од вас да

моје личности чине илузију да доиста постоје; ја

сам летос, у Словенији, у брдима, имала читаве
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визије, нарочито Мирке и апотекара”. Смрт Мир-

кина, дакле, долази као мотив за даље развијање

драме. Пуна туте, Олга раскида, с капетаном. Сад

долази изванредна сцена оца и кћери пред пола-

зак у Београд (крај VIII главе). Нов сусрет љу-

бавника у Београду врло добар, дирљив; можда

овде онде које претеривање, код Владимира, не

код Олге, која је тачна. Цео крај приповетке по-

стаје дирљив, нежни призори гомилају се, можда

сувише брзо. Приповетка ова одиста није пуни ро-

ман, нарација не иде широко, све чини утисак не-

чега исецканог и фрагментарног, неког брзог ме-

њања слика, али, можда баш зато, пуно је мотива

који стварају нежност. Фигура Миркина дала је

ту нежну боју; то чини и Стана, ,,која има само

душе”; по контрасту то чине и оне две фигуре

матере и сестре према којима сад Владимир узима

много одлучнији став; најзад, само помирење Вла-

димира и Олге, које је главни моменат при томе,

и срећа свих њихових пријатеља због тога. По-

следњи призор, венчање, долази у истом смислу,

а и зато да још боље, и потпуно, карактерише све

личности приповетке, можда нарочито матер и се-

стру. И једна филооофија избија из свега: како

много света постаје несрећно, свако различитим пу-

гем. „Ја у својој приповеци — пише Лаааревићева

Г. 'Предићу — нисам умела да постављдм велике про-

блеме; ја сам само хтела да кзнесем личности које,

свака на свој начин, нису срећне”,

Лутања имају много доброга у себи, и изгле-

дају ми да су делимично аутобиографског карак-

гера. Ја то сад више видим кад сам кроз писма

Лазаревићеве познао интимније њену личност.

12
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*

* *

Сликарски рад Анђелије Лазаревићеве ваљало

би такође оценити; за то се, међутим, траже друге

способности, којима писац овога предговора не

располаже, Ја ћу само набројати неке од слика

које је Лазаревићева излагала на годихпњим из-

ложбама „Ладе”. У години 1920, Лазаревићева је

изложила петнаест слика, које су махом акварели,

пејзажи летњи и зимски; у 1921, девет слика: пеј-

зажи (нарочито из Словеначке: црква у Добрни),

портрет, студија главе, мртва природа; у 1922, пет

слика: мотиви из Добрне и Словеначке уопнгге,

мотиви из Париза: мост на Сени, Луксенбург; у

1923 (Сомбор), више слика; у 1924, десет слика:

пуно мотива са Хвара, нешто из Париза; у 1926

(посмртно), три слике: мотиви из Добрне и Ко-

рушке.

За читаоца овог предговора, овај списак може

имати вредности само у колико илуструје тежњу,

коју смо констатовали, да сликарска активност Ла-

заревићеве опада у колико расте књижевна актив-

ност њена (сетити се списка књижевних радова у

почетку ове главе).

(Анђелија ЛаааревиЛ, Паланка у планини и Лутања, издање С. К.
Задруге, коло XXIX бр. 192, 1926: увод.)


