
ЈАНКО М. ВЕСЕЛИНОВИЋ.

КЊИЖЕВНА СТУДИЈА.

I.

Тешко оболео, повучен у овоје родно место,

на неколико месеца пред смрт, Јанко Весели-

новић је пао на добру мисао да опише прве

године својега учитељевања, које су исти мах

биле и прве године његовог књижевнога рада.

Тако је он, у јесен 1904, написао своја Писма са

села. где је дао важних и занимљивих података

о придикама у којима је почео писати, о узорима

којих се при писању држао, о тешкоћама које

је имао савладати док је изишао на прави пут.

После четири разреда гимназије свршена у

Шапцу, и после године дана пробављене у бео-

градској Учитељској Школи, Веселиновић 1880

године дође у Свилеуву, за привременога учи-

теља десете класе и са месечном платом од

четрдесет и два динара. Врло млад и не зна-

јући ништа од живота, пао је он у једно не-

познато место, и у посао који му је био сасвим

нов. Досада, дуго време били су терет и опас-

ност за његову младу душу и жив дух, и он

је морао тражити начипа да што ладгпе подносн

самоћу и чамотињу.
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Прва мисао морада је бити: књиге. Али њих

је било мадо, две или три, давно прочитане и

чеото прелиставане. Млади учитељ, сеоско дете,

са урођеном љубављу према сељацима, са де-

мократским осећањима које је донео из Бео-

града, где су нова начела била захватила целу

омладину и где се сматрало као највећа дуж-

ност »одлажење у народ*, морао се врло брзо

зблпжпти са добрим и простпм људпма, где

су га удес и „интереои државне службе" ба-

цили, и чијп је суграђанин, саветник и пријатељ

постао.

Млади уча, отворен, дружеван, добар и весео

момак, постао је сталап походилац свију села,

прела, слава, преслава, свадби и крштења, на-

лазећи поезије и лепоте у томе животу, ра-

дознало слушајући лепе песме п легенде на-

родне. Сељаци њега занимају, али п он њпх

уме да занима. Из Шапца набавља песмарице

и књиге, — по свој прилици и по којп број

Самоуправе и Радника, — и у зпмским ноћима,

»дугим као царева година", крај велике ватре

која весело букти у „кући", чита старцима и

младежи, који гутају жељно сваку реч. »Трудио

сам се свим силама, пише Веселиновић, да и

они осете оно што је лепо у песми и причи;

и кад би им се отео узвик одушевљења илп

омакла суза, 1а бих тада осећао такозадовољ-

ство као да сам ја изазвао'.
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»У осталом. то је ласкало мојој таштини.

Пошто су онп били мој свет, ја сам био просто

задовољан што сам томе своме свету био ,,учен“

човек и мудра глава. Потпуном вером у моју

ученост прилазили су ми они, тражили савета

и обавештења; а ја сам се са свом снагом тру-

дио да се обавестим о оном што не знам, па

да обавестим онога што обавештења тражи<(.

Тако је било цел.е зиме. » А кад минуше дуге

ноћи то настадоше дани пољских радова; кад

се. тамо на њивама и пољима заорила песма

копача и жетелаца, тада ја сам сеђах у својој

школи и слушах те песме; а оне некако ча-

робно пленише и моју душу и моју мисао. Ја

. осећах како сам сав тамо, међу њима, како на

- мени нема ниједнога рибића који није њихов.

И опда ми дође жеља да то што осећам кажем

свима: и њима а овакоме".1

Али то је било лакше хтети него учинити.

И млади учитељ, који за кратко време у школи

није могао много научити, и који је у опште

мало читао, при првом покушају је осетио да

- се за књижеван рад тражи више од набујалих

осећања и добре воље. Ое који је доцније тако

лако, брзо и обилно писао, који је за једно вече,

тако рећи једним потезом пера, био у стању

написати целу једну овећу приповетку, у по-

четку свога књижевнога рода, када је кушао

* Правда, 1904, бр, 43. Писма са се/1а. Шесто писмо.
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своје снаге и тражио свој пут, осећао је праве

порођајне муке, познао све трудне напоре са-

весног почетништва. По читаве вечери стављао,

је на хартију своја опажања и утиске, додавао

мењао, започињао, брисао, цепао и најзад падао

у немоћно очајање. »Ја сам хтео да из оних

врста бије живот, а оно место њега само речи".

Он тада увиђа да књижевност није само

добра воља и таленат, но добрим делом и занат,

који се учп, трудом и угледањем, као и свакп

други занат. Он се тада одлучује да чпта, да

види како су другн постизавали оно што њему

никако није испадало за руком. И тада набавља

неколико година београдске Виле и новосадске

Матице, два старија омладннска листа, којасу

била обраћала пажњу на стране, нарочито сло-

венске књижевности, и одликовала се лепим

преводима. Њему сенарочито допадају Тургењев,

Малоруси: Гогољ, Марко Вовчок и Феђковић и

Пољак Тома Јеж. Он је тада осећао оно што

ће доцније рећи јадна лпчност у његовом роману

Јунак наишх дана: »Руси су нам најближп;

нарочито онп писцп што сликају малоруски живот

по селима, као што су Гогољ, Вовчек, Феђковић

и др.; то се чита и разуме као да се овде код

нас дешава".

Марко Вовчок, Марпја А. Маркович, била је

тада писац на гласу. Њена Народн1л оповпдашн

Тургењев т.е превео на руоки, а њу назцао »рускоц
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Бичер-Сто“, а Тарес Шевченко, глава малоруске

књижевности, прогласио је својом пријемнидом

и књижевном кћерком. Данмца. Матица и Вила,

у добу од 1866 до 1869, доносе читав низ њених

топлих прича: Свекрва, Одарка, Ошкуп, Мпксим

Грамич, Кириџија, Парасја и Кармељук. Исто

тако, на истом месту, јављају се и приповотке

0. Феђковнћа, Убојица, и то у преводу Стојана

Новаковића, и Несрећна љубав. Малоруски се-

оски живот, тако сличан српском, малоруски

народни карактер, који се чудесно поклапа са

нашим, малоруски писци са осећањима и тоном

који је необично одговарао расположењу и при-

роди Јанка Веселиновића, врло јако су на њега

утицали. »Гутао сам их“, пише он у својим

Писмима са села, и први његови радови напи-

сани су према тим малоруским узорима.

Сем тога, он почиње читати и српске при-

поведаче, нарочито Милана Ђ. Милићевића, који

се тада славио као писац Зимњих Вечери, и

Милована Ђ. Глишића, који је више но ико на

њега утицао и према којем је до смрти сачувао

извесну захвалну нежност. И сеоске цриповетке

Ђуре Јакшића нису без извеснога утицаја на

Веселиновића. Причајући једном приликом о

својој младости, он велп; „Ја обожавах писца

Сељака и Беле кућице

1 Писма из српске престонице. Прво писмо. Бо-

санска Вила, 1902, бр. 9, стр. 165.
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И поред толиког срођавања са селом, и после

упознавања са добрим писцима, њему посао

још никако не иде за руком. Предмета за пи-

сање, згода сеоскога живота или поетских на-

родних легенди, имао је ко.тико је хтео, али

народ,Ји језак никако му није ишао. Он је у

својим написаним редовима осећао усиљеност,

угледања, позајмице од других, а не оног сте-

ченог, природног сељачког језика који је сваки

дан слушао, и који никако није могао погодити,

као певач са рђавим слухом који не може да

погоди потребну ноту.

И тек једне децембарске ноћи, надахнуће

му дође. Напољу је вејала мећава, ветар је

помамно звиждао и витлао се око димњака, и

усамљеном учитељу дође на ум прича једне

старе жене сеооке: Како је постао кајшарлук.

Цело његово унутарње биће задрхта, дух стаде

врити, ватра удари у образе. »Бно сам као у

некој грозници, рука ми је дрхтала, орце бурно

лупало, сваки живац чнни ми се да је суделовао

у послу®,1 И приповетка била је готова још

иоте ноћи п прочптана школском Фамудусу Чича-

Луки, када је дошао да подложи пећ. Старац

се слатко насмејао и нашао да је то »ђаволски

смишљено", и та прва критика учинила је велико

задовољство младом писцу. Чика-Лукпнога ми-

1 Правда, 1904, бр. 57. Писмо*са села. Седмо писмо.
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шљења били су и остали свилеувски сељаци,

којима је прича такође читана. И то младог

учитеља охрабри.

Он стаде редовно писати, препричавати на-

родне легенде, да се што лепше свикне сељачком

говору, да што боље изоштри своје почетннчко

перо: „Али с тим причама нисам смео на јав-

ност. То су народне приче, и по моме тадашњем

мишљењу прибележити их није никаква заслуга.

Ј сам хтео да нричам, да ја дам нешто своје

и да се с тим пред читаоцима јавим*.

Нови покушаји оригиналних прича ишли су

врло тешко. Које познавао .Јанка Веселиновића

пз последњих година живота, слабе воље, не-

способна за рад и за напор, мора се дивити

оној упорној енергији и реткој истрајности, коју

је показивао у првом почетку свога књижев-

нога рада. „По читаве сахате седео сам, прича

он тоном којем се мора веровати, писао, цепао,

и бацао, па онда устајао једак и незадовољан.

Стотину пута мануо сам све, заклињући се да

више и не покушавам, па поште ме прође ср-

дитост, опет се машим пера и радимк. И фи-

јока његовог стола тако се пуни приповеткама,

и оним »по народној бајци®, и оним које је он

називао својим. Али он још никако нема хра-

брости да их пусти на јавност и чује туђ суд

о њима,

Најзад, једнога дана, одлучи се да огледа
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срећу. У Београду је тада изилазио З1ани со-

циалистички часоппс Мисао, чији је уредник

био Коста Арсенијевнћ, самоук, некадашњи ти-

нограФскп радник, од којега су читања дела

Светозара Марковића и соцпалистичких бро-

шира и дружења са великогаколцима створила

новинара. На листу је радила цела једна гомила

великошколаца: Божа Вучковић, Мпленко Вес-

нпћ, Сима Златичанин, Панта Туцаковић, Алекса

Стојковић, пишући оштро и критикујући безоб-

зирно. Јанко Веселиновић је тада имао социа-

листичких симпатија, исто онако као што су

их у младости пмапи и друга два крупна при-

поведача српска, Лаза К. Лазаревић и Мпло-

лован Ђ. Глишић, којима је, као п Веселиновићу,

од ооциализма увек остало уважавање руских

писаца и љубав за прост, сељачки свет. Весе-

линовић се осећао блпзак људима око Мисли,

држао је да они немају предрасуда према по-

четницима, п оа извеснпм страхопоштовањем,

пошље им своју прву причу: Вика на курјака,

а лисицг месо једу.х »Они ће прочитати и оце-

нити савесно, па ако п не штампају, бар ће ми

показати мане, које ја можда п не видим".

Са нестрпљењем, које знају само онп који

су писали, Веселиновнћ је чекао одговор. II тај

1 Мплорад Павловић: Јанкова прва приповијетка,

Босанска Вила, 1905, бр. 11 — 12, сгр. 189 — 190. Писма

са села, осмо писмо. Правда, 1904, бр. 92.
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одговор био је суров. У Мисли, гдв као да

није био никога који је разумевао и осећао

кшижевност, владале су тада рђаво схваћене и

несрећно Формуловане „антиестетичке® докт-

рине Чернишевскога и Писарева. Критичар, коме

је поверено да прегледа почетникову причу,

ишарао је сав рукопис учестаним знацима див-

љења и чуђења и примедбама ове врсте: »из-

гледа да ова приповетка није ни била, већ да

је г. уча, седећи у топлој соби, сам компоновао!®,

»охо«, »сирота граматико!!«, »сад си баш нај-

паметвије казао !!“, „зар баш тако, учо?“, и тако

даље. А уредник, свезналац и стручњак као гнто

су врло често аутодикакти, овако је, са олимп-

ске висине једног уског доктринара, поручивао

бедном сеоском учитељу: »прича је ваша по

све ништавна, и ја могу да жалим време које

сте провели радећи је. Ја се чудим смелости

младих људи, који пишу каткад таке глупости,

да се човек мора чудити«. Најзад, прича сам

Вес-елиновић, завршио је да је цела прича књи-

жевна крађа из Глишића и Милићевића, и „да

ће се потрудити да ми то и докаже, само ако

мене ћаво надари, да је ту причу ма где штампам«.

Није тешко замислити какав је утисак учи-

нио овакав одговор на осетљивог младог писца,

који је од својих једномишљеника очекивао при-

јатељску лепу реч и братску потпору. »Уби ме

проото као маљем«, прича он. За дуже време,

6
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читавих неколпко година, не узима впше неро

у руке да пише, и чак ни готове рукописе не

сме да извачи из свога стола. И ко зна да ди

би се он нкада п јавио, да га не стиже невоња

и да не прптера орла зла година?

После српско-оугарског рата, у коме је у-

чествовао, Јанко Веселиновић оота без службе.

Закуцао је на многа врата, лотражио је места

у свима могућим струкама, али српска држава

није нмала хлеба за њега. Здрав и млад човек,

седео је он скрштеннх руку у очевој куКи,

црвенећи што мора да затражи којп грош да

купи дувана. У невољи, он се сети својих ру-

кописа. Једнога дана, он извади из њих при-

поветку под натписом Иа прелу, и са њом пође

у Шабац.

У Шапцу је тада излазио један мали локални

лист ЦЈабач-ки Гласник, који је пздавао, уре-

ђивао и штампао Андреја Славуј, бпвши дело-

вођа општине шабачке. Иа његова врата заку-

цао је Јанко Веседнновић, скромно, плашљиво,

у страху да опет не наиђе на непријатељски

пријем који му је пре неколико годпна био у-

казан.у Мисли. Славују је требало рукописа

за подлистак, он лепо нримп учитеља без сдужбе,

узме му рукопис п замоли да дође по одговор

још истога дана. Прпповетку прегледа Владнмнр

Јовановпћ, тада већ познатп песнпк п књижевни

оракул „за Шабац и околину«, и он даде IшртI-
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ша1иг. После подне Јанко Веселиновић дође

ло одговор, сумњајући и сам да ће видети какве

користп од својих хартија. Славуј га дочека

љубазно, даде му цела три ћесарска дуката,

углави да ће његове приповетке прво штампати

у подлистку, а одатле у засебну књигу. Јанко

Веселиновић тако проби лед.

15 маја 1888 појави се прва његова припо-

ветка На прелу, и исте године изиђе прво коло

његових Слика из сеоског живота. Аристарх

ондашње српске књижевне критике поздрави

радосно младог »новајлију" и огласи његове

слике за „чисто, непомућено огледало сеоског

живота". Отпуштени сеоски учитељ дође до

места и до службе, из Шабакког Гласника пређе

у Отаџбину, и брзим и победоносним кораком

заузе једно од првих места у целој српској

књижевности.

II.

У приповетци Адамско колено, Јанко Весе-

линовић прича о људима »који имају срца за

цео свет; осећају туђе боле, плачу за туђином ;

свачија туга у стању је њима сузу измамити;

они се ве размишљају кад треба коме помоћи,

они дају и чине док имају и могу“. Од такве

врсте људи био је и Јанко Веселиновић. Цео

свет је био за њега „болеће", свакоме ближем

обраћао се 6н са: „душо моја“, и оно што је
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владало целим његовим биће. што је давало осо-

бито и основнњ обележје његовом дару и целом

књижевном раду то је била душе.вност, доброта,

нежност према људима. Као његов Стеван у

Било па дитшсало, он је »имао срца за цео

свет“, а као Вилип у Лудој Велинци увек је
могао рећи; »пуна ми прса неке љубости". То

је било питомост, кроткост, пасивна словенска

доброта, која је код њега ишла до саме сла-

бости, и пуно ствари које је чинио у животу

а које није требао чпнити долазиле су од те

његове немоћи да каже мушку реч: не.

Та љубост, та милост, која се разлпвала

>13 његовог слатког срца, давала је некп наро-

чпти тон свему што је писао. Он, и ако је пз-

близа посматрао н верно оппсивао сељачки

живот, нпје имао неузбудљивост једног строгог

натуралиста, којп живе људе посматра, испи-

тује, описује и класификује као што ботаничар
с.ређује свој хербариум или минералог своју

збирку минерала. Овај реалистички прпповедач

имао је топлу п меку душу једнога идеалиста

и сањала, увек готову да се разнежн и засузи.

Све његове многобројне »слике из сеоског жи-

вота" задахнуте су тим пстпм духом једне

р.азнежене, слатко меланхоличне поезпје., о.не

благе, тихе п умирујуће поезије сутона на селу,

када доветарац са покошенпх ливада доноси

мирис свежега сана, када се небо стане осипати



Јанко М. Веселиновић. 85

звездама, к'о »равно поље овцама", а из даљине

чује се сетни и чежњиви звук двојница и о*геже

се песма жетелаца који ое враћају са рада.

Није ногуће читати извеоне приче Јанка

Веселиновића, оне искрене и топле, пиоане првих

годпна, а да се човек не разнежи и да не осети

како целим његовим унутрашњим бићем про-

струји струја поезије, да му срце милостиво не

затрепери и нрелије се силном љубављу према

свему што живи. Оно неразлучљиво и неиска-

зано нешт0 што чини интимни основ словенске

природе, оно што је поетско код наше расе и

најлепше у нашој народној лирици, налази се

врло често и у великој мери у приповет-кама

Јанка Веселиновића.

Готово све његове приче писане оу у једном

лелом лирском расположењу. Има их које еам

он назива „песма у прози“; такав је Слепг/

деда, такав је Божји слуга. Он је најрадије

сликао добре, кротке, слатке људе, оне који

»немају жучи у срцу" и носе „анђела у ср'цу“.

Једна његова збирка носи натпис Рајске душе,

а друга Од срца срцу, и та два наслова могла

би се дати готово свима његовим сеоским при-

поветкама. Оп ће да заллаче над малим, слабим,

напуштеним, уцвељеним и несрећним. Њему

ће ударити суза од радости када види двоје

младих где гучу своју младу љубав и обасја-

■вају свет својом срећом. Као Бојана у Сеји, он
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је готов да рашири руке п са сузама у очима

бдагосдови их: »Милујте се, Бог вас миловао!...

Милујте се, срећа вас миловала!... Грлите се,

срећа вас грлила!...“ Он није од оних људи

сува ока, и ко ће избројати сузе, нарочито сузе

радоснице, како би били рекли омладински пес-

ници, обплно просуте у његовом разнеженом

делу!

Причајући, он нпје био у стању да остано

као хладан псточар. У срединн приче, посде

какве дирљпве сцене, нарочито на крају када

му се срце разпгра, он се појављује, са непо-

средном апострофом, са сентименталннм изди-

вом, и обраћа се читаоцу. »Браћо, узвикује он

на крају идиле Девојчета, има једно време када

човеку само куца срце; кад су му и саме сузе

радост; кад му задрхће грдо; кад му се све

чини и депше и милије него што је... То је

време рај, кога се доцније сећамо, ади тада не

осећамо, бар не умемо да га уживама!... То је

време младост". Такав је свршетак лриповетке

Деца их измирила: »Од радости не умем да

вам причам као што и нико не уме. Речи ра-

дости то су речп анђелске. Мп смртни само

осетимо кад и кад сласт њихову “. Талав је нај-

зад екстатичан крај Богатих сиротана: »Ох!...

што не умем говорити божанским језиком1'.

Човек са таквим расположећем морао је

писати идиле и еклоге. Његова природа је била
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из основа оптнмистичка, и његови другови из

Звезде имали су прилике чути колико се љутио

кад је један млад сарадник навео једну горку

реч Шопенхауерове ФилозоФије. »Добар је Бог!к

понављају све његове личности. Његове се при-

поветке готово редовно добро свршавају, свад-

бама, грувањем из пушака, рађањем здраве и

лепе деце, сузама од радости, и пуним, из ду-

бине груди: „о, вала ти, Господе!" Ретка је

прича као што је Свирак, са невеселим свр-

шетком и са горком филозофијом: »два точка

из блата, два у блато". Ако се деси каква не~

срећа и помути ведро небо и срећу, то је за

тренутак. да на брзо нестане, да се уцвељени

утеше, растужени насмеју, да у свем сјају опет

заблиста срећа. Иза кгпче сунце зове се једна

његова приповетка, а много их је које би тај

исти наслов слободно могле понети.

Село које он слика одјекује од песме. Живот

у њему пролази у веселом раду, у селима, пре-

лима, славама, преславама, просидбама, свад-

бама, крштењима, нарочито у ашиковању, свуда,

на сваком кораку, у сваком гренутку. Јечи

љубавна песма из здравих момачких груди или

из белог грла девојачког, тресе се коло иша-

рано кршним кевиљггма, кардама и јаранима,

звече ниске талире и дуката на набрекнутим

прсима девојачким. Већим делом Весединовић
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прпча оно што његов ученик Мнлорад Петровнћ

пева у својим љупким Сељанчицама:

Јесен стиже, дуњо моја.

Јесен рана!

Од јесени до јесени,

Све се село већ ижени,

Душо моја, бежп мени,

Не варај јарана!

Аркадијскн пастири ! Буколичкп живот ! Тео-

критовска идила! Она, увек »здрава ка’ од брега

одваљена’', пка' тресак". »да је поједеш ка’

јабуку", »узео би је човек да му дом украси".

Он, ђидо, »сам рибић", момчпеа лкао грм", »ка'

да је растао ло кпшеој годинп". На прелу, илп

у каквом забрану, или на ливади, док „јагањ-

чићп се играју", »славље" „прижељкује" и голу-

бови се љубе на густом грабу, договориће се

да со пазе\ да стоје. И онда, „мален је свет,

а прса су тесна". И та ће љубав пћи својпм

нормалним током. Он ће казати старијој снајп,

снаја нани, нана бабу илп ђеду. И када се њиве

среде п у велико „зајесени", поћп ће се на

прошевнну. И онда свадба, на којој ће се људп

понаппјатп а жене потућп; после некодико ме-

оецп, срећна млада ће једнога дана поцрвенети,

вриснути и повести се, а после годину родити

мушко чедо. И онда ће се опет продити сузе и

ракија.

Тако је опште правило. Ређп је случај да
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се између двоје младих испрече заваде сеоских

Монтегиа и Капулета око кметовске палице или

бразде земљо. Је ли потребно помињати како

је писац увек на страни јарана и јаранице ? Он

се држи народне мудрости: »Кад девојачка суза

кане, три аршина у земљу пропадне'1. Он зна

шта је севап: „ја севапније би и’ било саставити

него цркву сазидати!(< Врло ретко, као у Аши-

ковом гробу, злочина тврдоглавост родитеља

завршава идилу онако како је Шекспир учинио

са својим трагичним љубавницима. Готово ре-

довно, писац ће наћи еачина да ублажи, уми-

лостиви родитеље, да их измири којим било

позоришиим начином, и онда ће се сви стати

грлити: „онда се пило, и певало, и пуцало три

данак. И када се роди мушко чедо, оба деде ће

се напити и подетнњити од среће и радости.

Јанко Веселиновић је волео дапокаже каквих

рајских душа и богатах сиротана има на селу,

колико двоножац може бити срећан, и како се

најзад све у свету лепо свршује. Нико није

тако топло као он певао сеоска љубовања, како

би рекли Херцеговци; нико није тако јако осећао

и казивао оео што је Виктор Иго казивао 1е

§ез1;е аи^из1;е 6и зегаеиг, плодан рад ра-

таров, кућење куће и стварање породице. Колико

лепих и благородних осећања, љубави, душевне

крепости, анђелске оданости и светитељског

самодрицања код свега тога сеоскога света! II
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кодико, најзад. тај готово безуоловнп оптимизам,

те ружичасте идеализације, својим иднличним,

празничним видом подсећају на какву стару

лепу утопију,. на »новеле нп са које стране11

онога модерног енглеског писца

III

Јанко Веселиновић. писао је приповедака

војничкпх, београдских, историјских, али главнп

најбољи и најважиији део његова рада то су

-његове Слаке из сеоскога живота. Сеоски живот

био је за њега неисцрпан извор, и он је једном

приликом писао: »имао бих шта писати и да

нмам двадесет руку на расподожењу, јер ја

гледам живот, и живот даје материјала, инте-

ресантног материјала, као и сам што је. Сваки

је човек роман. И онај у ритици, као и онај

у црном капуту, има своје ведре и мутне дане.

своје радости и жалости. Треба само љубави

према свему што гледаш, па ћеш лако све ра-

зумети, а кад неку ствар разумеш, онда о њој

можеш писати и говорити11 1

И са том својом обилном „љубављу према

свему што гледаш1', он је осећао поезију и за-

шшљпвост по изгледу прозаичног и једнолпког

живота сеоског, и отавио је себн у дужност да

опише живот, рад, радостп и жалости сељачке.

1 Писма са села. Писмо четврто. Нова Искра. 1906,

бр. Т, стр. II —12,
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Он је био сеоски приповедач, и као такав и

остаће у српској књижевности. Ниједан од наших

многобројних сеоских приповедача није тако

дуго живео у селу и тако се сродио са њиме

као он. Рођен на селу, у сеоској свештеничкој

породици, он је одрастао мећу сељацима и

провео најбоље године међу њима, и у неве-

роватној мери им се прибдижио. У својпм Пнс-

мима са села он то сам описује: »У свакој

могућној прилицп ја сам се умео наћи се са-

љацима, и они су ме волели без икаквог другог

интереса нега само мене ради — исто као и ја

њих. Ја сам с младићима и девојкама ишао по

прелима, а са старијим сам се налазио код суд-

нице, код механе, на слави, на свадби, на даћи.

Био сам им искрен, па и они мени; ништа се

од мене иије крило, као што и ја не имадох

шта од њих крити. Брзо смо увидели да су нам

интереси једни и исти, и онда неста и оне нај-

мање браздице што је делила „господина" учи-

теља од сељака. Ја бејах њихов »учаи, с.тарији

људи ме зваху просто именом без главне титуле.

Мене је занео тај живот толико да сам и сам

почео њиме живети*.1

Као млад сеоски учитељ, он је друговао са

сељачким момцима, ишао са' њима по прелима

и љуштидбама, певао и ашиковао, имао своје

карде и јаранице, и најзац се тако и оженио,

1 Правда, 1904, бр- 93. Писма са села. Писмо шесто.
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једном лепом и младом ссљанком, са којом су

га девојке на прелима испевале.1 Дуго време,

чак доцније и у вароши, он је носио сеоско

одело, и ко се не сећа оне његове лепе фото-

графнје где се оликао у спретном и укусном

мачванском одеду? Када је отишао у Шабац и

Београд, он није прекидао везе са селом, где

му је иородица остала, п гледао да бар крсно

име проведе са сеоским прпјатељпма, суседима

II друговима из младости. Последње дана живота

провео је у селу, и умро је у средини људи

чије је радости целога живота причао и чвјп

је песник био.

Јер. то је права реч: он је био песник села,

пли још тачније: песнлк богатог мачванског

села из цветног доба задруга. Он је волео Мачву

синовљом нежношћу. Он је имао врло много

ускога локалнога патрпотизма, и волео каткад

да се подсмене п ниподаштава остале наше

крајеве. У Хајдук-Станку говори он о „богатој

цури« Мачви: »Она вам је као туђинка, не да

се сваком познатп!... Ко хоће да зна њене дражи

и њене лепоте, тај мора живети у њој. Томе

она отвара своја недра и даје сву милошту...

А ко проживи у њој, тај је лако не оставља,

или ако је баш мора оставити, он је никада

не заборавља". И одпста, он своју Мачву никада

1 Драг. Ђ Туфекџић: Цртица из Јанкове љубави.

Босанска Вила, 1905, бр. 11 — 12, стр. 177.
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није заборављао, са малим изузетком све се

његове приповетке дешавају у тој питомој и

равној Мачви. Мачванским сељацима он је при-

давао отмености и врлина какве се ретко налазе

код осталих смртних. „Цар на своме престолу,

вели он у приповетци Деца их измирила, нема

толико достојанства колико га има један мач-

вански домаћин у својој кући. Цар нема толико

самосвести о свом цоложају колико овај о своме

ни толико поноса колико овај".

И оно што је он нарочито волео и сликао

то је била срећна и задовољна Мачва из доба

пре 1876 године, пре она три рата и економ-

ских криза, које су народни живот из темеља

пољуљале. »Све до првог рата, прича Веселиновић

у Бирову, живело се по нашим селима како

се само пожелети може. Богате њиве доносише

богата плода. Где бациш зрно донесе обиље.

Дације мале, па свака кућица масна. Еј, баш

се лепо живело !“. То је доба старих задруга,

које су се и данас у Мачви више задржале по у

осталим крајевима Србије. Велике и разгранате

породице имаде су силно добро и мал, и то

све „у комуни"; земља је била масна и плодна,

шуме честе »да се гуја за реп на може извући",

ћемери су били пуни жутих дуката, овце су

биле у чопорима, говеда у крдима, кошницама

се није број знао. Народ у задрузи био је

радан и иараван., сваки је знао своје место и
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посао. радио га са песмом н задовољством, и

у целој нући владала је увек божићна радост.

Будно око домаћпново управљало је том тру-

дољубнвом кошницом, а поштени домакини,

први људи, ареопаг оела, водпли су послове

сеоске. То је доба најтешње породнчне н сеоске

органпзације, колективнога духа, патријархал-

нога морала, самоодрицања, послушности, ду-

шевностн. побратимства, позајмнца, моба, целог

онога чврсто организованог моралног и економ-

ског живота на селу, помоћу којега је наша

раса могла да прође кроз вековна страдања п

опасностн и да сачека доба народног ослобођења.

ВеселпновиК је знао п волео тај патрпар-

хални, задружни жпвот, укочпо свој поглед на

њему, готово само о њему ппсао и уздпсао, п

до саме своје смртп сачувао носталгију тога

старог, поштеног, задружног мачванског села.

Пуно његових ириповедака нису ннтта друго

до велнчање задружног жинота и рајских душа

којп су њиме жпвели, пстицање јунака и јуна-

киња патрпархалнога морала. Њагов велпки п

лепи роман Сељанка нпје ништа друго до еп

задруге. И када је тај роман 1891 изишао у

Француском преводу у 1а Ветие ћгИаптцие,

француски научењак Т. Функ-Брентано узео га

је као драгоцен докуменат за познавање ин-

тимнога жпвота балканских Словена, и на основу

њега, у својој студији Европа и Балканско
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Полуострво, оцртао старе Форме нашега на-

родног живота.1

Велики број Веселиновићевих приповедака

опнсује борбу између тог задружног живота,

»старинскога редак, и новога »вакта“, разорног

п индивидуалистичког, где „свака кука себи

вуче“. Таква је прича Браћа, таква је Отац

и синови. У Браћи, Марко и Маринко који

су као права браћа жпвели у пуној и сложној

задрузи, знаној и поштованој још од старина,

хоће да се деле, јер је женски бес запалио

кућу и хоТе да је растури. Марко, старешина

задруге, који чува аманет старих да се никад

и ни по коју цену не деле, у тренутку када

је деоба почела, додаје брату пиштољ : „Удри!

Ако ме преживиш, живи; а ако те преживим,

убићу се!.... Кад не могу лепим речима, онда

оружјем, морам чувати аманет«. Таква сцена

не може да буде без еФекта: завађена браћа

падају један другоме у наручје, сузе се лију,

укућани се грле и љубе, попа се моли богу,

»а господ оком својим, сунцем јарким, бла-

госиља слогу међу браћолБ. Готово исто то

у доцнијој причи ОтаЦ и синови. Опет стара

и узорна задруга због женских ћуди долази

до саме деобе. И у самоме часу када је тре-

1 Никола С. Петровић; Јанко М. Веселиновић у

француској књижевности. Восанска Вила, 1905, бр.

11—12, стр. I 90.
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бало да се имање дели на завађенога оца и

и добре синове, сдичним позоришним еа>ектом

као у Браки, долази се до мира, задруга о-

стаје, свп се грле, љубе и плачу: „Е па да је

камен проплакао бп11. Исто то прича и у својем

петом Писму са села, штампаном у Иовој Ис-

кри, где се хвалп како је п сам често успео

да помири »завађене рођаке® и. очува задругу.

У свима, па и у првин приповеткама Јанка

М. Веселиновиће видп се да је тај идеални и

идилнчни задружни жпвот пзложен великим о-

паоностима које се приближују, да старп дуб

већ црв подгриза н да се ведро небо мутп. У

Чича-Пери, старац, мачвански Краљ Ј1ир, горко

се жалн на нови »вакат®, који мења п рушп

п који он не може да разуме. У Попу и делији

иста реч жалбе: „Данашњи се свет пзопачпо,

па се просебичпо : све живо само себп грабп“.

У Маломе Стојану, већ се видп наличје сео-

скога живота : прљава и страшна беда на селу.

тешка борба за комад насушнога хлеба. Јанко

Веселиновић није могао толико затворптп очи да

не види оне свирепе сељачке борбе око комада

земље који је променно „седамдеоет и седам

самих Радована". Он је стао назирати село

ннокоштпне и започете пауперазицпје, село та-

пија, облигација, меница, парница, егзекуција,

коцке, достава, побацаја, куповања гласова, село

разривево, потресено у своме основу, узмућено.
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II преокренуто. каквог су га учинили обавезна

војна служба, зеленаши, механе, велики нЛмети

и угњетавања власти, која за тридесет година

као да није имала друга задатка не да систе-

матски осиромашава и туда у главу ту здраву

и поноситу расу сељачку. Већ у Сељанци, где

се тако симпатично слика старо село са ста-

рим врлинама, јављају се црни облаци и типови

који казују да се живот и људи мењају. Иде-

алист и оптимист Јанко Веселиновић 'са теш-

ким с.рцем то је запазио, и, као извињујући се

пред другима'и пред самим собом, писао је:

»Ја сам Србин, и ништа не бих волео, него

да причам само миле и лепе догађаје из живота

мога народа — али када сам узео перо, не

вреди ми лагати. Ја морам изнети подједнако

добро и зло,(<.

Што је Веселиновић био млађи, то је вед-

рије гледао село и ружичастије га сликао. Што

је више залазио у живот, у колико је илузије

губио и искуства текао, у толико су му се очи

отварале, и он се приближивао стварнооти, ви-

део село онакво какво се ствара, и почињао

реалистички писати о оном о чему је раније

писао оамо као песник и идеалист. СиЉанка

има два ландана. Први, ранији, где се опи-

сује преимућство, поезија сеоскога живота,

т!г!ш8 гавНса, и где се слави патриархални

сељак, радан, честит, савршен. Други је пан-

7
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дан започети. и на жалост недовршени роман

Сељак.

Јанко Весатиновић ту је уочио и покушао

да представи ону непомирљиву противност која

постоји између старог задружног ч патриархал-

ног живота сеоског п рушилаца његовпх: биро-

кратске државе и касарне. Седо, поштена и у-

ређена задружна кућа, посдали су пз своје

здраве и моралне средине, честитог, послушног,

наравног младића. Касарна му је дала каплар-

ске звездице, али га је научила нераду, лаком

лебу, суровости и разврату, п он се вратпо у

оелу да ништа не ради, да заповеда и лако

живи, да се врзма око механа, сељачких вајата

и полицијскпх канцеларнја, да постане један

од оне страшне „господе сељака11, која су из-

губили сваку врлину сељачке душе н добилп

ове мане варошке, која ће својим нерадом и

развратом, као какав микроб, троватп жпвот

сеоски, из којих су се, у скорој прошлости, пра-

вилп регентп-председници, посланици на полп-

цнјским окупштинама и изасланицп у депута-

цијама за укидање устава, Веселиновпћ је то

видео и стао ’ казивати, п штета је само што се

цео роман свео на пспхолошко разматрање п

опажање како касарна трује здраву сељачку

душу, и цео се роман прекинуо овде, где је пос-

тајао најзанпмљивијп п најважнпјп: када се гос-
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подин сељак вратио дома и отпочео свој кобни

и разорни■ утицај на цело село.

Није само у Свљаку Веселиновић казао своје

мишљење и утисак о новоме селу, које се тако

силно разликовало од онога што је он раније сли-

као. У Писмима са села, оним другим, писаним

на неколико месеца пред смрт, и из роднога места

где се повукао да умре, он је казивао овоје

утиске, са искуством једнога човека који је

живео и којега је живот научио да види, са

потмулим незадовољством једног самообману-

тог идеалиста и са раздраженопЉу болесника

чији су дани избројани. И каквим другим очима

гледаоје он .своје старе познанике: рајске душе

п богате сиротане!

»Људи су у послу, пише он, ово радно

доба, па немам с ким ни да разговарам;

а кад се сретнем и поведем реч, оно све

буди Бог с нама! Само се туже и кају!

Не познајем више свог сељака. Друкчије
ме гледа, друккије разговара се са мном.

Да ли сам се баш толико удаљио од
њега, или се он изменио. Биће да је и

' једно и друго".1

И он сз пита: откуда, зашто све то, чему

то јводи? Одговор му даје »честити старац1',

чича-Стојан, који завева „као Јеремија над раз-

валинама Јерусалима", и говори му ствари које

он добрим дблом одобрава.

1 Правда, 1904, бр. I. Пиема са села, прво писмо,

7*
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«Ко ти-данас олуша савете? Данас ти ну

деца неслушају... Па је све то постало са-

мовољно и себично и само о себи мисли...

Нема више ни оца, ни матере, ни брата, ни

друга; нико ту више никога не воли; нпко

нп за кога не мари... Де! Састави ми данас

задругу. Дај ми два човека да заједно какав

посао раде... Нема, нема тога внше! Ми смо

излетели из свог кола а у друго нисмо

ушли, и зато смо сиротиња. убита сиро-

тиња... Знаш ли шта смо ми данас? Јеси лп

видео кат-кад ждралове улету? Поређају

се лепо: вођ напред, па за њим двојпца, па

за овим тројица,па за њима други — читаво

јато... Лете, лете, прелећу брда и планине,

села п градове, лете без одморка. Док већ

нешто буде иа се онај вођ смете, и онда

настане лом: неко иде напред. неко натраг,

неко у страну, налећу један на.другога, бију

се крнлима и кљуновима... дигла се писка

дуга у небо. Ништа јадније нисп впдео.

То смо мн пометенп../1

Старац, као и приповедач, горко се жалп

на индивпдуалистичко доба које настаје и тужп

за аадругом која се у неповрат губи.

»Ја памтим п дане младости, н среће,

и добра. Знала ми се кућа, знао ми се

посао, знао сам шта сам му дужан, а нисам

се брпнуо о његовом дугу. У селу ми се

знао кмет, у срезу капетан, у округу на-

челник. Сваки је знао п вршио свој посао.

Наше село нпје пмало зиданих кућа, алп

је под оном шиндром било пуно радних

ручпца. Наша. је Мачва била пуна лисна-
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тих лугова; њени друмови беху засаЈ)ени

питомим воћкама; наша се поља орила

песмом у време рада... То није био сан,

ја сам тим животом живео, и отац ми је

оставио да га ја мојој деци оставим! А

ја, шта им ја остављам?... Остављам им

растурену задругу; остављам им изорана,

гола поља, нема хлада да се под њиме руча;

остављам их позавађане и растурене; при-

чао сам им о мојим срећним данима, а остав-

љам их голе, босе и распојасе, пуне жеља

а нинега да жеље задовоље^.

Има у овим речима и старачког претеривања,

и личне горчине, и литературе, и идеја Сељачке

Слоге, али исто тако има много и жалосне

истине. Чича-Стојан говори оно што се код нас

још око 1870 године почело говорити и што

.Јанко Веселиновић, бард задруге и ведри писац

сеооких идила и еклога, све до пред саму смрт

своју није хтео, или није могао да види: И та

његова горка н тужна Писма са села могу лако

да буду јавно опорицање идиличних Слика из

сеоског живота.

IV.

Један наш писац упоредио је Јанка Весе-

линовића са Вуком Караџићем, и то поређеље

није-без основа. Обојица су знали народни живот

и н-ародну душу као ретко ко, обојица оу'били

задахнути народним духом, и докјеједан скуп-

љао народне умотворине и обичаје, други је,
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препричавао народне приповетке, или описивао

народни живот и пзносио народну душу.

И можда ни на једнога нашега ппсца, сем на

Стјепана Мптрова Љубише, народне умотворине

нпсу пмали толпкога утицаја као на Јанка Ве-

селиновића. Ретко је ко знао толико и тако

народне песме п приче, п ко се не сећа Весе-

.тпновића од пре десет-петнаест година када

је на концертима уз гусле певао народне песме?

Мачванске песме које је он унео у Ћиду стекле

су брзу и велику популарност и прешле гра-

нице пе само Србије но и земаља где Срби

живе. Ов је уредпо и издао, 1895, једну збирку

народнпх песамз, Севдалинке, »народне бисер-

песмек.

Сам ВеселиновиР је причао од колико је

утицаја била народна уметност на развој ње-

говога прнповедачкога рада и како је почео

писати угледајући се на народну прпчу, пре-

прнчавајући њене Фабуле, старајући се да што

верније погоди њен тон и језпк. Прве своје

приповетке написао је по казивању једне просте

и узвишене сељанке, Баба-Бојане, »једног од

оник ретких женскпх типова којп ишчезавају“,

која је за њега била оно што је дојкиња Арина

Р.одиновна била за Пушкина, и чије је врлине

и моралну велпчпну он опевао на свакој стра-

ници Сељанке. »Ишао сам п долазила мп је.

Она ме је са селом највише позцала. рБеце
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прпче нгшад заборавити нећу; та њима и данас

жпвима. Пишући прве своје приповетке, он се

трудио :да; то буде како народ чпни, онако каке

је чуо из уста Баба-Бојане. „По сто пута из-

говарам реченицу: хтео бих да ми зазвони у

ушима као кад је Баба-Бојана каже. Пред очима

ми се створи -Баба-Бојана, и ја чух опет њену

причу". И када шу то није полазило за руком,

тада је гледао да као ФовограФ понавља оно

што је чуо од народа. „Ја сам онда седао по-

ново и све народне приче које би чуо, радио,

трудећи се да подражавам језику. Тиме сам

највише користио себи, јер сам се поступно

привикавао језику народном и привикавао сам

своје перо да пише".

И тај приповедач, тако брижљиво изучен у

народној гнколи, оставио је за собом припове-

дака које нису ништа друго До препричавања

лепих и поетских народних легенди. ВечносШ

је „народна бајка", и у њој писац вели: „Топла

је рука старе баке: слатка су сећања на де-

тињство, када су нас оваквим лепим бајкама

успављивали". Исто тако „по пародној бајци®

израђене су приповетке: Пророци пОсле ХрисШа,

Туђи слуга. Како је постао кајшарлук писан

је „по народној лричи«, а Сна и Иза кише

сунце — »по народно.ј песми«. Аишков гроб је

исто тако једна поетска народна легенда. Начин

приповедања у приповетцама Јанка Веселцно-
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вића готово је исти као и у народним прило-

веткана. Кодпко је његових приповедака који

почињу типскнм Фраза.па нашпх народних при-

поведака: »Били тако старац н баба....“ (До-

бричина), »била тако једна велика задруга"

(Суђеница), »била тако два суседа" (ВечносШ.)

Све приповетке његове прошаране су народним

песмама, оним који.ма се натпева на селима

и прижељкује у луговима, пеомама са мобе и

са свадбе, поскочпцама у колу п парицаљкама

над мртвацима. Врло великн број његових прича

пма п етнограФску вредност, оним драгоценпм

описима матернјалнога народног жпвота, по-

датцима о народним обичајима и веровањима.

У томе погледу, Сељанка, која верно и опшпрно

оппсује жпвот једне жене на селу од удаје па

до гроба, од исте је такве вредности за српског

етеограФа од које су Живот и обичаји народа

српског од Вука Караџића и }Кивот Срба Се-

љака од Мплана Ђ. Милићевића.

То обиље народнога елемента, тај особитп

народни дух, то верно сликањенародногаживота,

то његово преношење у књпге, јеоте оно што

ваља у сеоским приповеткама Јанка Веселино-

вића. Неке велике и сложене уметностп и нема

код њега. Он је прпказпвао згоде и тренутке

пз живота на селу, праве слике из сеоског

живота, просте догађаје из којих се састоји

обичзн живот, и те просто, једноставно, беа
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много радње и интриге, без много кићења и

развијања, са депом простотом народних при-

поведака. Сеоски живот у опште и није обилан

и разностран, сељачка душа није ни сложена

ни богата, и он није ни имао могућности да

прави какве веће и дубље анализе и студије.

Доцније, када је оставио село и упознао се са

великим руским писцима, покушао је да њихов

психолошкп метод пренесе на своје мачванске

оељаке, и тада је писао дела као Пуницу и

Свекрву, претенциозно психолошка, пуна дигре-

сија и излишних епизода и која су од својих

руских узора сачувала једино развученост. Он

се одликовао само у простим сликама сеоскога

живота. Најбоље његове приповетке су просте

сцене, и оно што је у њима ваља, то је баш

та спонтана, неусиљена и складна простота, то

одсуство сваких књижевних претенсија. Те се

приповетке допадају не својом спољашњошћу,

украсима и литературом, но оним основним тоном

нежности и топлине, нечим сугестивним што

би се пишчевим језиком дало назвати: од срца

срцу.

Од интересе је да код Веселиновића, као и

у народној поезији, као код примитивних књи-

жевности, осећање природе је слабо развијено,

и у колико и осећа природу, он нема велику

гаму осећаја, ни богат речник да искаже то

осећање. Изгледа да само сложеније душе и
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културом развијени духови у стању -о\’ дбЗсијГно

осете чар прпроде и да јаким речима и неизглад-

љивим потезима кажу њену лепоту п утиске.

Код Веселиновпћа, осећање природе је непгго

оскудно п површно, опис. је готово увек врло

општи. без много боје и јачпне.

Обично. то је неколико речи, колпко ознака

за сценерију где се радња дешава. Тако у Сеји :

„Лепа јесења ноћ без месечине. На небу свет-

луцаху звезде. Тишина владаше свуда. Ни пса,

нп петла, ни птице да се јави“. У Кривоклет-

кику. »Ноћ блага, тија, без ветрића. Звезде

трепте, а из мирног Младеновог димњака диже

се дим право у небо.“ Релативно бољим Весе-

линовићевим описом може се назвати у при-

ветци Одбегла онај нешто мало пространпји

опис: „Сунце залазаше. Хоризонт беше црвен,

као да је сав у ватри. На небу не- беше ни

једног облака: из баште долазаше мирпс од

зрелих бресака и другога воћа: птнце преле-

таху у јатима, тражећи себи конака; кокошке

скакаху са седала„.

Још ти општи површнп и оскудни описи

много су бољи од онпх књпшких н лажно »по-

јетских1', од оних поабаних Фраза сенти.менталне

литературе, каквн се каткада налазе у Ланка

Веселиновића, нарочпто у његовим познијим

радовима. Рекло би се да је овај опис у Аши-

кову гробу пзвађен пз најслабије цовеле Вогч-
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боја Атанацковића илиМилорада П. Шапчанина:

»Кроз зорино руменало тек се указаше први

зраци јарког сунца. Гледао сам зелене брегове

сунцем обасјане, па су ми изгледали лепи, лепши

него икад дотле.... Дако је корачала моја нога,

бурно је лупало моје срце, а око је сузило од

радости, гледајући ону сјајну росу сунцем 0-

басјану, како трепери по зеленој трави

Ретки су код Веселиновића пуни, живи описи,

у којима се види снажно осећање природе и

где се даје утисак стварности. У многобројним

његовим лриповеткама, које се све дешавају

под ведрим небом, у пуној природи, врло их

је мало који се дају истаћи. Такав је, на при-

мер, онај врло леп опис у Пуници, права жива

слика: »Настао беше Онај опојни вечерњи живот

сеоски. Ваздух је мирисао, на зреле брескве и

суве шљиве; песма девојачка разлегала се отуд

из мале; лавеж паса орио се са свих страна

с другог краја села јецао је звук двојница; њима

у пресрет иђаху клокоћући пуна нека кола; из

отворених домова чуо се разговор чељади скуп-

љене око огњишта, на коме је буктала велика

ватра". Нарочито се са задовољством даје истаћи

онај реалистично детаљан опис праве степске

жеге у Граду, куд и камо бољи но познати опис

детње жеге у почетку Лазаревићеве приповетке

У добри час хајдуци, који у толико изгледа
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лепши и јачи што је без мало усамљен у целој

прози Веселиновићевој:

»Врућина и оморина... Нигде цвркута,

нигде ветрића, по где који сељак прође

удицом, прекинуо сапињач, распучио прса,

затурио капу на затиљак, па корача тешко,

једва бога назива.. Говеда се заобадала,

па јуре улицом као бесомучна; коњи сталп

крај плота, у пашњаку, зној их облио, а

они окренули главеједан другоме, па машу

и репом се бране од силне муве; пси ло-

легали под стреје, затворили очи испла-

зили језике и лењо регну тек онда, кад им

мува на њушку падне... И живина пос-

капа... Гушчићи полегали по бари, кокоши

се склониле у хладове, а ћурке заболе

кљунове у земљу па се не мичу.... И дрва

опустила лишће, п кукуруз се пресукао, п

влат пшенице стоји управо ка свећа, ни

да се њине... да бог сачува!.., Све игра

пред очима; и онај ваздух побледео и о-

тежао, па те гуши као пепео; кроза њ те

сунце жеже као жеравица, а бледим се

небом ваља по некп жбунић: бео, сив, мрк,

голубије боје.,.“

Цео тај опис необично је тачан и од утиска,

али он је тако усамљен и изузетан. Веселино-

вић је осећао своју слабост у опису, п сам је

прпчао колику су му муку задавали оппси у

почетку његова књижевна рада: „почнем рецимо

описивати зимску ноћ. Чујем ветар како хуји

и јауче; ооетпм како пробија кроз моје лако

руво и почне ме обузимати лака дрхтавица;
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ветар ме шиба по лицу и чини ми се да ми

снежно паперје пада на трепавице и топи се

на мојим образима... И онда пишем, пишем...

све то ставим на хартију... и кад прочитам —

нисам задовољан! То је просто прибелешка,

али то није оно што ја хоћу, Нпје СЛШП

Реч је врло тачна! Веселиновић- је имао и

инвенције и магате и осеТања, али када је тре-

бао да им да материјалнога израза, да оцрта

и опише, перо га је изневеравало, и место слике

од утиска он је давао просту и суву пркбе-

Лешку. У тренутцима када је требало широких,

моћних и импресивних описа, он је, као у при-

поветци Одбегла, немоћно и емФатично узви-

кивао: »Шта је ово перо ? — Ја га бацам!...

Оно није у стању исказати оно што настаде...

Које ће перо описати и стоти део једне радости

и жалости?... за то га бацам!®

У накнаду зато, Веселиновић је мајсторски

владао српским језиком, знао га прекрасно и ру-

ковао њиме окретно, вешто као мало ко од писаца

његова времена. Рођен у крају Србије, који се

сучељава са Босном и где је становништво нај-

већим делом босанскога порекла, где се лепо,

мелодично и слатко говори српски, он је још

у кући имао прилике да научи језик и да за-

влада њиме онако као Отјепан Митров Љубиша.

Као што је био поносит својим мачванским по-

реклом, он је тако истицао мачвански говор,
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хвалио га мимо остале, нисдио и тврдио да се

само ту говори сриски као што треба. И не саио

да је располагао богатим речникон, да је знао

масу сељачких речи, понављајући и сувише неке

од њих, као оно његово „зорли" и »презало-

гајити1'. Нпједан наш сеоски приповедач није

тако знао народну синтаксу, и нигде се боље

но код њега не види епска боја, гипкост, јас-

ност и ведрина нашег народног језика. Сељачки

говор код њега је савршен, тако веран као да

је Фонографски хватан, и ако би се та проста

и уочљпва ствар морала доказивати, требало

би навести готово све његове сеоске приповетке.

Каткад оамо у тај његов лепи и чисти народни

говор залутао је какав ружан новинарски израз,

који је у, толико више вређао што је више стр-

чао. И зато се непријатно сретају у тој чистој,

природној и складној прози реченице овакве.

врсте п укуса: „овај младић био је живп про-

тест за њега" [Кривоклетник); „гледао је у

бујни жар очију Бранкових« (Вечност); „спава.

девојче успавано првом љубављу^' (Девојче);

»љубав и дужност, те две највеће светпње чо-

вечанства, беху пптања које она мораше да

решп (Одбегла); »ко да је бомба пада међу

њих® (Кумова клетва); »мисао о ослобођењу

подјар|цљене браће и уједињењу сагревала је

лагано1' (Биров).

Како оу опнсп реткн и оскудни код Јанка
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Веселиновића., то су његове приловетке саста-

вљене из епскога причања и , честих и великих

диалога. Диалог је код њега чудесно тачан и

природан, и даје пун утисак разговора живих

људп. Али, код Веселиновића је то често пре-

лазило у манир, и ко се не сећа онога њего-

вога неизбежнога: »ко, зар ја? — ти, јест ти!<(

Када је стао писати за хонорар, и када му се

стало плаћати по дужини, он је радио оно

исто у чему се много пре њега одликовао Алек-

сандан Дима: диалог се разбијао у кратке ре-

ченице и речи, упаде, понављања и узвике. Тако

је оно у Баба-Стани и Баба-Станојци:

— Ко?... Ко?... ко полудио?...

— Па ти!,.. Шта ти је?...

— Зар ј а ?!

— Ти!... Ти!...

—• Ама зар баш ја?!

— Ами баш ти1

Каткада то је постало смешно, и треба.чи-

тати онај диалог између два побратима у Де-

лијамо, диалог који се као уска трака отегао

преко белога листа: „побратиме!... — Шта је

побратиме?... — Зар. си ти? — Зар си ти? —

Што ме намучи? — Што ме намучи? — Јој,

јадан ти сам ? — Јој, тужан ти сам!..- — Јој,

оладио сам се! — Јој, оладио сам се! — Срце

ми умрло!... — И мени!... — Што ми се не

јави?!... А ти мени!... — А шта ћеш у гробљу?
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—- А шта ћеш ти?... — Ја окис’о па свратио...

И ја окис’о, па свратио..,®

Алп такве ствари не спадају у књижевност

но у књижарскп посао. И трагедија целе књн-

жевне кариере Јанка Веселиновића састоји се

у томе прелажењу из књпжевности у књижевну

пндустрију.

V.

Историја књижевне кариере .Танка Веселп-

вовића жалосно је поучна.

Када је одмах, пошто је објавпо прве радове,

дошао нагао и великн успех, он нпје хтео остати

у селу. Већ 1888 године долази у Шабац. а

мало за тим у Београд. Он напугата село где

се родио п одрастао, са којим се бпо сродио

и чији је живот певао. Он се раздваја од земље,

од сељака, од непосреднога п ожпвљујућег до-

дира са селом, од здраве и природне средпне.

од свежих, непосреднпх осећаја који су се увек

обнављали, од утисака који су му стваралн

нарочито расположпње у којем је тако непо-

средно осећао п пзражавао сеоски жпвот. Он

није видео да ос.тављати село значи подсецатп

крила својој уметностн. И тако се бпљка ишчу-

пала из земље и пренела у варошку стаклену

башту. Он је тако постао оно што Морис Барес

назнва: из корсна истргнут.

Тако је он са мачванских днвада упао у
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пометени, разбивени Београд од пре петнаестак

година, у његове загушљиве и сумњиве Ллите-

рарне" каване и крчме деведесетих година, где

се много ћаскало о литератури, али још више

пило, где се таленат једнога писца мерио ста-

рим, преживелим розшнтичарским мерилом: пре-

зирањем „Филистара", вођењем једног празног,

бесмисленог, тупог, недостојног, такозваног „6о-

хемског® живота, где ое писало на дохват, за

гато лакшу и бржу зараду, и где се у ноћнич-

ком животу и сталном алкохолизирању трошила

не само слаба књижевна зарада но и таленат

и, што је најгоре, здравље. Чудан је био тај

Парнас наших писаца пре петнаест година ' у

Београду! Брзак, који је тада пролазио као човек

од духа, седео је на престолу као Бахус, ка-

сирке су биле музе, шљивовица нектар, а у

позадини, као хор, били су ђаци који су напу-

стили школу и „Фацирани глумци из путујућих

друштава, како прича Стеван Сремац, који се

после распуштене дружине обично у „Дарда-

неле« сруче и заглаве као у какав левак".

Јанко Веселпновић, дружевна и весела тем-

перамента, добар певач и весељак. запао је у

те кругове. И слава која је брзо дошла, и тај

тупи живот који је њему изгледао литераторски

и „појетски®, учинили су да је он на брзо из-

губио ону лепу душевну ведрину и духовну

равнотежу, у којој је писао овоје прве припо-

8
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ветке, иетинско пољско Цвеће, изникло и израсло

у чистом зраку сеоском и под пуним сунцем

пролећним. У таквом животу није могло бнтп

речи о правом раду и стварном развијању, и

не може се а да се не насмеје када Веселино-

вић у једној приповетци из тога времена пише:

„Бејах се вратио из Београда кућп, да се од-

марам од тешког умног напрезања...." И у тим

кратковременим враћањпма к селу, он је осећао

како се освежава и ведрп. „Не можеш појмити

писао је он, колико то силно утлче еа мене:

та ја се под утицајем овога живота мењам,

осећам неки препорођај у души, у мислима:

лакше мп је; крепчијп сам; не вређају ме п

не узбуђују ситнице; сад се слатко смејем као

некад у детињству, кад ништа није тиштало

моје груди, а оан мп је миран и спокојан“Д Али

тај благотворнк н оживљујући утпцај села био

је кратак. Варош га је вукла, и он с-е журпо

да гат-о про тамо оде, и да наново продужи

стари живот, на који се толико жалио, али није

имао снаге да се од њега отме. Тек последњпх

година живота он је вндео све зло које је ње-

говом таленту и здрављу учиеио такав живот,

и тада, тешко болестан и немоћан да ствара,

говорпо је једноме познанику: »Хоћу да сам

свачија потребија. Кад се коме прохтело да се

1 Писма са села. Прво писмо Нова Искра, 1900.

бр. 2, стр. 36.
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весели, ајд дај Јанка. Певај, пиј, весели се, не
спавај, ево ти откуда све то"?

За такав живот, за човека тако широке, да-

режљиве руке као што је био он, требало је

новаца. Као његови Мачвани, он се ставио на

гледиште: ,дај боже — носи водо", и зато је

врло брзо постао роб спекулативних издавача.

За једну ноћ, док свећа не пзгори, он је произ-

водио целу приповетку, да је сутра дан одмах

однесе издавачу, прода је обично за десет, а у

најбољем случају за петнаест динара, и да тај

добивени новац још истога дана уситни. Жа-

лосно је чинити поређење између доба прве

младости његове, када је као сеоски учитељ са

42 динара месечне плате онако озбиљно и са-

весно започињао свој књижевнички рад, и доба

зрелости, када је већ као чувен писац, преко

ногу и једним потезом пера, производио робу

за књижарску пијацу. Он је тада стао писати

на све стране и за свакога ко му плати: за

календаре и за часописе, за листове политнчке.,

педагошке, дечје, војничке и свештеничке. При-

поветка се низала за приповетком, али без оне

старе свежине и топлоте, но са развлачењима,

са понављањима, с.а увек истим диалозима, отег-
нутим у бескрајне кратке радове.

Назадак није био само у садржини, што се

1 Срег. Динић.: Јанко пред смрт. Босанска Вила,
>9°$, бр. >1-12, стр 173.

8*
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његова жица исцрпла и он стао пиеати »опет

то, али мало друкчије®, враћајући се на једне

исте мотиве и једне исте баналне диалоге. Форма

је исто толико страдала, свела се на низање

слабо повезаних диалога. Но са стилом је још

најгоре било. Веселиеовпћ је имао свој, свеж.

ведар, топао стил, прилагођен средини и пред-

метима- које је описивао. стил идеално приро-

дан за сеоску приповетку. Али од како је из-

губио непосреднп додир са селом, од како је

стао живети од старнх сећања и утисака који

су све више бледели. пзгубпо равнотежу и умет-
ничко осећање складностп, он је стао писатп

стилом вечерњих новпна п романа у подлист-

цима, стилом непрпличннм, поабанпм, пуним

старих Фраза и клишеа од речи, са Фигурама

немогућним, са странпм речима којима свакада

није знао с.мпсао. У ЈКенскоњи. то је стил па-

триотских новина: „Турска зрна ранише див-

јунака храброг Грују Мишковића*. У Хајдук-
Станку вели се за Мачву да је »богата цура“.
»Све што се у њену утробу баци доноси богата
плодаа. У Јунаку наишх дана он овако разуме
стране речи: »Болест је сад у последњој екС-

тази“; „сматраше се као велпки знак пошто-

вања и респекта кад старији млађем на ви
говори". Ту се пише и: »бесмислене конверса-

цпје пуне баналностш'\ и баналност је ту упо-

требљена у погрешно уобичајеном смпслу про-
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сташтва и вулгарности. У Мору без Приморја

има оваквих стилистичких Флоскула: између

-двоје заљубљених, »нешто је било међу њ.има,

нешто гато их је тиштало као теска ципела^Л

Симпатични и умни љубавник Виловић уздише:

»Ух, црна живота! Сваког дана цепам по један

купон, без вредности, од свога века^. У Циган-

чету са стилом стоји још кукавније: она ду-

гачка дворишта београдска пореде се са мени-

цом! Оваки час се налазе реченице ове врсте

и укуса: »љубав, та најнежнија мајка бедног

човечанства, целива је својим жарким пољун-

цем°; »собице јој беху окићене неким дрангу-

лијама које иотребит човек никад купио не би1<;

»па како отмени беху ти гости! Све господа у

цилиндерима и госпође у шеширима на којима

по неки пут можеш видети по две тице или по

читаву башту".

Нигде се декаденција књижевног талента

његовог боље не опажа но у двема приповет-

кама из београдскога живота, у Мору без при-

морја и Циганкету. У покушају да опише осо-

бити и сложени београдски живот није успео

један писац обилнијега духа и веће књижевне

културе као што је Симо Матавуљ, а најмање

је могао у томе имати успеха Јанко Веселино-

вић, по природи створен само за лирске описе

једноставног сепског живота и са недовољним

знањем страних узора. И ако је провео при-
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лично година у Београду, он га није могао ни

осетити ни исказати, н у оном што је гшсао из

београдскога живота показао је толико наив-

ности и невештине, да је боље да никада није

ни покушавао. Зт Мору без приморја Јанко

Веселиновић је хтео да буде Пол Бурже српског

отменог друштва! Наслов је позајмљен од једног

комада дона Хосеа Ечегараја, даваног у бео-

градском Народном Позоришту. Прича је тре-

бала да буде психолошка анализа неверног срца

једне отмене Београђанке, и изведена је онако

како је Душан Рогић писао своје Невпне жртве,

пли како би је израдио какав „разочарани0 гим-

назист. Па јунак, Виловић, секретар министар-

ства, којп своме »идејалу0 говори „поштована

госпођице" и држи јој читава, — и то каква! —

предавања о Балзаку и Золи! Па љубавни раз-

говори и љубавна писма, као да су извађена

из „ручне књиге за заљубљене"! Па оне сцене

прве брачне ноћи Савете и Витомировића, које

тако подсећају на познату сцену између Кларе

де Болје и Филила Дерблеа у Ливничару од

славом увенчаног Жоржа .Онеа! Па елеганција

салонског живота, и лпарфеми" по будоарима,

онако како је то видела кратка и наивна машта

писца који ое прославио описујући љубави по

забранима п у вајатима! И какав опис велико-

варошког живота у Кнез-Михаиловој улици:

,,Као да је камење оживело. Ниси се могао
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окротати по својој вољи, него си ишао онамо

куд те је талас светине носиок! Какав орлов-

ски поглед на отмени свет београдски, на >,ин-

тове наквћене госпоштине београдске", из којих

се »лепе госпе смешкаху и показиваху своје

беле зубе, гледећи непрестапо у гомилу и по-

здрављајући свакога ко би се јављао, па би.то

то њима или коме другоме®!

Морв без приморја, са извесном омладин-

ском нотом сентименталности, изгледа још и

које како норед Циганкета, где се београдски

живот хтео да наслика свим сировим и црним

бојама золинског ватурализма. Први део при-

поветке је идила, једна од оних која се. тако

често срећу у Веселиновићевим приповеткама:

једна богом благословена, сједињена и срећна

породица богатих сироШана и рајских душа,

патриархална и ' етаринска. Идила старинског

жив.ота ,је само за то истакнута да се покаже

сва грдоба, наказност великоварошког живота

београдског, сцене као што се налазе у Бео-

граду иза кулиса, како један секретар миии-

старства заводи са иута добродетељи и упро-

пашћује сирото и поверљиво девојче из честите

куће. У првоме делу, врлина у свом сјају своме,

у другом, пороку свој гнусоби својој; тамо мирис

од босиљка и тамњана, овде тежак задах на

теревенкама од љутога дувана и проливенога

рина;,тамо савршенство од свих могућих врлина,
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овде углађенп злочинци у ведикој разбојничкој

јами што се зове Београ.д. у томе новом Вавп-

лону п Оодому. којега тек што земља ннје про-

гутала и огањ небески спржио. Наивна је она

ружичност идиле, али она је бар у природи

писца н у тону његовпх осталих прича. алп

још наивнија је она претерана ругоба и плитка

претенсија на натурализам. А да се још много

не зауставља на појединостима, на оном бо-

гатом, расипном животу једне путујуће гду-

мице у Србпји, пли на њеним ранпјим састан-

цима са секретаром-заводнпком, на ,,склонитом

месту“,у „дубпнама Финансијскога парка" у Бео-

граду, опжсаног тако романтично да би се рекло

да се сцена дегаава у америчкпм прашумама

илп у тропској вегетацпји океанскога острва,

где Павле и Виргинија сневају своју младу и

еденску љубав!

Београдоке прнповетке Јанка Веселиновића

су најбољи доказ његовог књижевног опадања

и жив пример како један ппсац плаћа када

изневери свој позив.

VI.

Приповетке сачињавају највећи и најгдав-

нијп део рада Јанка Веселиновића. Али, сем

њих, он се бавио и позориштем и романом. На

драмском раду није радио сам, но у сарадни-

штку. Тако је са Драгомиром Брзаком дао цо-
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пуларног Ђиду, написаног ло узору мађарских

комада из вародног живота са певагвем, а у

друштву са Илијом Станојевићем Потеру, нешто

налик на 1а геупе што се даје на париским

позорницама трећега реда. На роману је при-

лично радио, и од њега су остала два недовр-

тиена романа, Сељанка и Хајдук-Станко, и

четири недовршена: Борцн, Јунак наших дана,

Сељак и Машићи, који је једва и започет. По-

миње се да је за њиме у рукопису остао за-

почет историјски роман Капетан Зека.

Сељанка је овећа приповетка сооска, која

би се тешко могла назвати романом, где нема

интриге и особитих догађаја но низ свакоднев-

них згода сеоскога живота, цела егзистенција

једне честите и умне еељанке. То се дело са-

стоји на неколико овећих глава, од којих би

овака за се могла ићи као засебна слика из

сеоског живота. Писац је ту сликао живот у

свом родноме месту, Глоговцу, и живот једне

отаре жене коју је у младости добро познавао,

често помињане Ваба-Бојане, »првог сарадника1'

његовог, која га је „са селом највише познала«.

»То је била једна од оних ретких женских ти-

пова, прича он, који ишчезавају, и још мало

па ће живети само у приповеткама; типова

који су само знали за дужност целога века овога,

и ниједнога тренутка нису помишљали на нека

своја права; баба-Бојана је тиц мајке нашега
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колена". Тај савршен женски тпп. тај идеал старе

Српкиње, жене од дужностп и асоралннх схва-

тања задруге, Веселиновић је описао. нлп боље

рећи опевао, са љубављу и готово побожним

поштовањем. Анђелпја, сељанка, изгледа впсока

и светла, али писац не успева да нас убедн у

ваљаност старога патријархалнога живота, где

је дужност, интерес породице угушпвао сваку

личну слободу и развитак. Треба битп изузетне

моралне снаге, имати готово светптељску пре-

диспозицпју за самоодрицање, у свакоме слу-

чају бити рођен у једном добу којега нема више

н које се никада неће вратптп, па битп на то-

ликом ступњу врлине и моралне лепоте на којем

стојп Анђелија, и ми готово као да дајемо за

право Аници, која хоће да жпви својим жи-

вотом и на свој начин. Иначе, дело је врло

топло писано. питомо је, мплосШивно је, и нај-

складније је од свију веТих творевпиа Веселп-

новнћевих.

Хајдук-Станко, нсторијски роман нз доба

Првога Устанка, код књижевне критике својега

времена рђаво је прошао, алп је у шпрој, на-

родној лублици нашао на срдачан пријем, и за

ту његову популарност не може се рећи да је

незаслужена. Веселиновић, рођен у крају Србије

где оу почетком прошлога века биле главне п

најкрвавије борбе за слободу земље, где су

успомене на та херојска времена остала нео-
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бично жива, морао је помислити да исприча ту

велику епопеју народнога ослобођења. Он је

наумио да ошнне она мутна времена када »уста

раја ка’ из земље трава®, и када су два врана

гаврана, крвавих кљунова, заграктала над кулом

љубе Кулин-капетаиа:

Рани сина па шаљи на војску,

Србија се умирит’ не може I

Веселиновић је дубоко осећао трагичну вели-

чину тих времена, и са разлогом у њима, а не

у далеком неманићском средњем веку, гледао

херојско доба нашега народа. И када је писао

о тим временима, он није могао чинити са лад-

ном „објективношћу“ и критичном неузбудљи-

вошћу, са којом је један Флобер описивао стару

Картагену. Он је са појмљивим узбуђењем при-

лазио том послу, и радио га као какав свечан

обред црквени : »праштајте свете сени, што вам

кости потресам!... лраштајте, што вам имена

помињем, јер ћу их само по добру поменути! ..

ја ћу причати онако, како ми другови и синови

ваши приповедаху; китићу дела ваша, као што

девојка кити венац ивањски; славићу вас као

што вас гусле славе". То доба му се причиња-

вало на светлој висини исторпје, а ти људи као

створови више врсте. „Ми се дивимо људима

тога доба. Нама се чини да је немогућно оно

што су они учинили. Почетак овога века ис-

турио је дивове какви живе само у причама ...
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Ти су људи чуда чинили. Снага. дух. окретноот.

п то беше све снажно и бујно. Првврнпте ли-

стове светске историје, па им нећете наћи рав-

них, ако узмете и митологију, чак су и некаквпм

другим језпком говорили. Свака је њихова реч

пословица. Овако данас не говори 1едан научар

како је тада говорпо ратар. Полуписменп попа

постаде дипдомата, обичан ратар војвода, а

један марвени трговчић геније!... Цело поколење

као да је с неба спуштено".

И цео роман написан је у томе тону нскреног

одушевљења. Он, који је волео живот, радо је

прпчао приче о снази п јунаштву, и велики број

његових »малих прича“ описпвао је сеоске хероје

и херкулесе, делије и левенте, добре стрелце п

снажне рваче. У доба Устанка је бнло препуно

тих типова, и он се са одушевљењем бацио на тај

предмет. Са таквим осећањпма, само, нпје било

могуће не пас-ти, и обликом и тоном, у извесну

мелодраматичност. Има лпчности у роману које

подсећају на типове пз старијих мелодрама:

такав је интригант, зли дух, Марпнко; такав

је тајанствени гласник п помагач у одсудном

часу, воденпчар Дева. Случај игра врло велпку

улогу, и сцена се удешава ради драмског еФекта.

Наслови глава су као у каквом енглеском »по-

роднчном1' роману: »Страшна заклетва®, »1’ром

из ведра неба", „Проклета", »Скида се вео“,

»Почиње освета", »Жижак се гаси“, „Натуштено
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небо1', „Ужас", и тако даље. Тон није увек на

виспни дога^аја, и има излишних епизода и

врло слабе психологије.

Све су то замерке којесе дају учинити Хајдук-

Станку, али, у накнаду зато, роман има со-

лидних вр.тина. На страну гато јетребало имати

грађанске врлине па 1894 прослављати Први

Устанак, доба од 1804 до 1813, али роман је

добро компонован и вешто изведен. Била је

врло добра идеја енопеју Устанка представити

у њеним разним изгледима, описати не само

хајдучка даништа и бусије, бојеве на Мишару

и на Равњу, но и село како је изгледало у очи

Устанка и за време трајања његова, збегове и

живот нејачи, жена, деце, стараца и рањеника.

Веселиновић је снажно осетио поетску лепоту

онога времена, знао је изразити, и Хајдук-

Станком је дао оно што је намеравао дати:

добар народни и историјски роман.

Има извесне оличности по предмету између

Хајдук-Станка и Бораца. У једноме описивана

је борба за национално ослобођење, у другоме

се хтео представити наставак те борбе, борба

за политичко ослобођење народно, уставни, ан-

тибирократски и демократски покрет осамдесетих

година. Хајдук-Стшнко је епопеја Устанка;

Борци су требали бити епопеја радикалне странке

у Србији. У евојим Пасмима са села, која су

изилазила 1902 године у Новој Искри, Весели-



126 Писци и Књиге.

новић је овим речпма причао о томе добу и о

овоме раду у љему: »У оно време кад сам ја

постао учитељ, почео је и овај наш политички

живот. И моја маленкост суделовала је с оста-

лима у том новом покрету. Млад, одушевљен,

још у шко.ти прочитао сам неколико чланака

Светозара Марковића, нешто социјалистичких

књига и часопис „Сгражу" — мпслио сам да

је то доста па да имам права и моћи да уре-

ђујем државу и усрећавам народ. И ја сам ишао

храбро и одушевљено у борбу. Давао сам истина

мало, али сам давао све п то свесрдно1'....1

То време које му је било добро познато и

борбе у којима је и сам узео удела, он је хтео

оппсати у роману Борци. Намера му је бпла да

представи како су се идеје Радника и Страже

приводиле у дело, како се радикална странка

организовала и започпњала борбу протпв сурове

и покварене бирократије. Веселиновпћ је лепо

схватио да ће се та борба најбоље моћи пред-

ставитп, ако се пзнесе живот једног од обпч-

нпх, просечнпх учнтеља, који су били главнп

и најизложенији борци нових ндеја. Алп је Ве-

селиновић можда дао и сувпше места сасвпм

приватеом животу учптеља Јове Васпћа, п изнео

нам у појединостима историју његове ђачке

1 Писма са села, писмо шесто. Нова Искра. хооа,

бр. з, стр. 86.
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љубави и романтичну просидбу. Ми мало ви-

димо саму борбу и њене борце. Неколико тај-

них разговора, неколико дописа у опозици-

оним листовима, мањи сукоби са капетаном,

ето у чему је борба, која је била другаче мучна

и крвава. У сталом то је било једно од првих

дела Веселиновићевих, и писац га је оставио

тек започето.

Исто тако недовршени и на широким осно-

вима постављени роман ЈунпК НСНШ1Х. дана имао

је да представи оно живо духовно врење у

Србији око 1870 године, а у исти мах да буде

оштра сатира на једнога од познатих реакци-

онарних министара у Србији. Нове људе, наро-

чито Светозара Марковићз, даровитог, идеалног,

беспрекорног, оштрог и борбеног. Веселиновић

представља са оним симпатијама, готово са оним

култом, који је напредно поколење осамдесетих

година имало према заслужном писцу Србије

на Истоку. На супрот њему, си.мболу истине,

врлине и светлости, ставља се Др. Сретен Срећ-

ковић, симбол аривизма и политичке корупције,

вулгаран славољубац, ниска и безочна природа,

81 гн^ 1 о гШег најгореврсте,којијеизнетстрасно,

жучно, можда и сувише ђаволски црн и циничан.

Дело има и сувише полемичан и личан карактер

и како је рађено за број, без утврђенога плана

и реда, изишло је и сувише развучено, са пуно

измишљених епизода, са читавим странама -—
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по пет-шест великих страна од једном! — на-

вода из листова и лолемичних брошура седам-

десетих година.

У својин романима, који су махом недо-

вршенп, Веселиновић, који није имао ни шире

књижевне културе, ни синтетичкога духа, није

могао иматн велика успеха. У последним годи-

нама живота осетио је шта значи књижевно

образовање за романописца, и онда је почео

грозничаво, са жаром прве младости, читати

стране узоре, нарочито велике руске писце.

Али утпцај тих чптања бно је негативан: видећи

виоине на које су они испели своју уметност,

он је стао губити храброст и веру у себе, исто

онако као што је Лаза К. Лазаревић, пошто је

прочитао Толстоја, за неколико година није се

смео нера дохватити, и као што је Милован Т>.

Глишић престао писати, када се из близа упознао

са велпким мајсторима руске књижевности.

Но Веселиновићеви огледи на роману нису

без интереса. Сељанка, која је само низ његових

слпка из сеоског живота, и Хајдук~Станко,

историјски роман, дела свршена али не савр-

шена, ипак не заостају за његовим сеоским прп-

поветкама.

VII

Јанко Веселиновпћ је умро још млад. Својих

четрдесет годнна он је назпвао »низбрДицом
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живот“. и ако је то доба када код нормалних

и сређених народа човек долази до пуне зре-

лости и почиње стварати своја најбоља и нај-

снажнија дела. Али и за то време, он је и о-

билношћу и вредношћу толико дао да се оа

правом може узети као један од наших нај-

бољих и најплоднијих писаца, од оних који

стварају једну књижевност и дају јој нарочито

обележје.

Апогеја његова књижевна рада то је доба

када је почео писати, приближно од 1886 па

до 1892. Срођен са селом, са топлом словен-

ском душом, са љубављу, колико начелном то-

ликом и урођеном, према сељаку, он је интим-

није и топлије но ико у књигу стављао утисак

природног, свежег и здравог сеоског живота.

Више но и један наш сеоски приповедач он је

познавао сељачку душу. У Лазе К. Лазаревића

има више уметности, али он је сеоски живот

знао по сећању, када је као варошко дете про-

водио распуст код родбине на селу, ‘ или као

лекар по званичном послу долазио у додир са

сељацима. Милован Ђ. Глишић, који је добро

знао село, оставио га је још у детињству, и

његова сатирична природа вукла га је да се-

оски живот види нешто једнострано.

Веселиновић је године провео не у додиру

са сеоским светом, но срођен, преливен у њега,

заљубљен у њега, живећи његовим животом,

9
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старајући се да га што боље пронпкпе, да што

више уђе у његова схватања и у осећања, да

говори његовим језиком, да што мање буде

господин., а што више његов човек, и успео у

томе у толикој мери ко нико и пре и после

њега. И он је тада писао просте. топле и нежне

слике, где може бити да има п сувпше опти-

мизма, где је пшчезли задружни живот пред-

стављен у поетској перспектпви. онако како се

не гледа више у наше критично п аналптично

доба када се више не уљуљкује плузпјама, али где

лепо одблескује сва интимна душа наше расе,

у једпом крају где је она јако словенска и особито

чиста. Он крупнпм иснажни.м потезпма слпка наш

народнп живот. док је још почпвао на старим

основима, док је био у патриархалном оквиру,

док га нови индивидуалистичнп дух није пот-

копао и разорио. У свему што је он писао можда

нема много уметности, бар не онолико колпко

би се данас тражило; његове приповетке сво-

јом лепом'простотом п народском нарацијом

чине тек прелаз пзме^у народне и уметнпчке

приповетке, али.њпхова вредност је баш у тој

неразлучљпвој, простој и природној лепоти на-

родних књижевности, у народном духу којим

су тако задахнуте да поред овоје књпжене, па

н соцпјадне вредностп, имају чак и етнолошку.

И може битн када се код нас стане проучаватп

научнпм путем оно што се у етно-пспхологпјп
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још неодређено назива »еародном душом“, ове

приповетке, које је писао човек који је, као

ретко ко код нас, имао ту народну душу, имаће

можда више вредности но народне песме и

приповетке, где је тако много мешавине, по-

зајмица и туђих утицаја,

У доцнијем своме животу, Јанко Веселнно-

вић је учинио две велике грешке. Он је оста-

вио село. Он је прекинуо своју везу са наро-

дом, изгубио животворни утицај под којим је

писао, и, злоупотребљујући своју способност

лакописца, како би рекли ваши стари, произ-

водио гомилама, по наруџбини, без унутраш-

шега подстицаја и надахнућа. Тада је он са

меланхолкјом писао : „Ни машта ми више није

бујна: време и живот почупаше пера из крила

њених, те, ето, не може да се дигне даље од

земље; нема више ни оне дрскости њезине ; сад

више не видим Бога иза оне сјајне звезде"...1

Извор се био пресушио: ои је писао романе,

драме, силне слике, али без оне старе топлине

и поезије. Од своје лепе уметнооти створио је

биоједан занат, препричавао, развлачио, служио

се увек истим мотивима и клишеима, створио

један манир који је од дуге употребе најзад

постао заморан и по готову отужан. Његови

епигони, који ни изблиза нису имали његова

1 Лисма са села, седмо оисмо. Нова Искра, 1902,
бр. 4. СТр. 112.
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развили су још рђаве стране његовога сељач-

ког маниеризма, и ко би хтео, и бпо у стању,

читати сеоске »приповетке11 Михаила Сретено-

вића, могао би видети до којих невероватних

граница отужности и досадности може да иде

идилична сеоска прпповетка.

И сада када Јанка Веселиновића нема више

међу живима, када је његова кариера књижевна

завршееа, он улева двоструко осећање: симпа-

тију према једном писцу од ннтимнога дара и

несумњивих заслуга, п жаљење што један такав

прпродан таленат, стицајем прилика, својпм ро-

ђенпм грешкама, тако расипнички трошен и

тако жалосно строшен, није дао све што је,

можда, могао датп.


