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Књижевна студија

I

Стјепан Мтггров Љубиша био је еамоук,

у толикој мери да до четрнаесте године, како

сам прича, није честито ни азбуку познавао,

еамоук као још неколико крупних људи наше

кљижевности, као Доситеј Обрадовић, као Вук

Караџић, као Симо Милутиновић, као и еам

Његош, Он није учио редовних школа, а што

је постигао задобио је својим живим природним

даром и дугим самоеталним радом.

Први почетди његова књижевна рада па-

дају још у четрдесете године прошлога века,

у доба када ее код далматинских Срба и Хрвата

јављао јак покрет против иекључиве и одна-

родњавајуће превласти талијанеке културе, и

када су далматинеки народњаци почели тежити

књижевним средиштима у Загребу и Београду.
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2 ПИСЦИ И КИјИГЕ

Ове што је у Далмацији било евесно, домородно

инародољубпво, евешто је оеећало славјански,

еви којн су хтелн да се на супрот та.шјанекој

култури која је завлађивала истакну српско-

хрватска народна ос-обеност, сви су се онп

трудили да створе једну ,,ишрску“, „словин-

ску“, „славјанску“, далматинску књижевност,

која не би гледала преко мора но преко пла-

нина, не на запад но на исток и север, где

оу биза браћа по крви и језику. Алп цео тај

нацпонадни покрет шприо се тако епоро да

да је Љубиша доцније, у својој аутобпогра-

фији, могао рећи „да је год. 1848 међу Ба-

ром и Задром бивало у изображеној врсти

само седам људих, који нпјесу бши изгубшш

свијеет свог имена и пореклаА1

Љубиша, још врло млад човек, као и ос-

тали љегови вршњаци, у прво време био је

еав обузет моћном талијанеком културом, п

читао искључиво талијанске књиге, не ма-

рећи, готово не знајући, за народну књп-

жевност. У својој аутобиографији, коју је до-

нела СрПска Зора 1878, Љубиша сам прича:

„Глава пунана талијанскпјех п францускијех

ппсама нпје никако могла приљубпти влаш-

титу књигу“. Али народни покрет п њега за-

1 Стефан Митров Љубтиа, Српска Зора, 1878,

стр. 133.
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хвата, и, следујући примеру свога пријатеља

и земљака Вука Врпевића, и он се почиње

занимати оном скромном и родољубивом на-

родном књижевношћу, на којој су тада пре-

дано радили људи око Љубитеља просвје-

шШенија, „српско-далматинског алманаха“,

који се после две године излажења претворио

у Србско - ДалмаШински Магазин, „љуби-

тељ просвјете и народнога језика“.

Пример Вука Караџића, који је имао много

веза у Далмадији, повукао је и ондашње на-

родне људе да екупљају и објављују народне

пееме и обичаје, све што је сачињавало на-

родну књижевност и особеност, вредну да се

истакне на супрот туђинским књижевностима

и култури. И Љубиша штампа 1845 у Срб-

ско- Далматинском Магссзину своје забе-

лешке о животу и обичајима племена Паштро-

вића у Боци Которској.

Први његов књижеван рад није обилан,

и за дуго време он је био један обичан срп-

ски „љубитељ књижевства", који је без ика-

квих књижевничких претенсија, објављивао

по какав скроман прилог по листовима и ча-

еописима. 1852 штампао је он у Агћгпи %а

роојезпгси јидозШсетки Ивана Кукуљевића

Сакцинског топао чланак 8ет Ре1га РеГго-

^гса Кједоба П. иГасИке Стодогзкод г зрг-

заШја зРтепзкод. Када се шездесетих го-

1*
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дина у целој аустро-угарској монархији јавио

слободнији уставнп живот, и када је штампи

дато више маха, Љубиша се опет јавља на

књижевноме пољу. У Задру је тада изилазио

ерпско-хрватски народњачки лиет, (на тали-

јанеком језпку!), П паггопа1е, уз којега ее

доцније, као додатак, јавио NагоЛт ЛјГзг. Ту

је Љубиша, 1862 године, објавио неколико

својпх књижевних радова, две преведене са-

тире из Ариоста — за које је еам доцније

казпвао да „бп те превариле као да су тобож

изворне“ — и познату Хорацпјеву „Хвалу

еељачкога живота“. Исте године, у „забав-

нику штпонице дубровачкн“ ВиЂготпки пре-

вео је, „понашио“ је, неколико етихова из

XXXII песме Дантеове БожансШвене Еоме-

дије. („окрњено пз Дантова Пакла“, како сам

вели), оно меето где се говори о смртп кнеза

Уголпна. У београдској Вили за 1868 по-

србио је једну подругушу „пз Ариостовијех“.

Сви ти његовп нреводи су од слабе вред-

ности. Пре евега, Љубиша нпје био песник, и

скоро саевим му је недоетајало пеенпчко оее-

ћање. Затим, он је тешке руке и неспретно

пшао далеко са својим посрбљавањем. II отме-

нога Хорација, и трагичнога Дантеа, п граци-

ознога Арпоета, он је нреводио у баналном

трохејцу п једноликој дикцпјп нашпх народ-

них јуначких песама. Тако еу Ариоетове са-
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тире постале „подругуше“, где се песник разго-

вара еа својим „побром“, а у преводу Хорација

Љубиша говори о „божитњим бадњацпма“, и

то „у пуном вијеку Августа и Мецената".1

Ни први понетци његовога оригиналпога

књижевнога рада нису од много веће важно-

сти. Победа ауетријског бродовља, на којем су

као морнари махом били Срби и Хрвати, над

талијанским бродовљем код Виса 1866 године,

надахнула је Љубишу те је испевао спев Бој

на Вису, (Загреб, 1866), у духу народних ју-

начких песама, али без икакве песничке вред-

ности. Спев је посвећен Фрању Филиповићу од

Фшшпсберга, „заповеднику и намеснику дал-

матинеком, и то из домољубја и почитања“,

све у славу бечкога „ћесара“, а стихом по-

знијих и слабих народних песама:

На хиљаду и осме стотине

И шездесет и шесте године

Вијеће купи Мануило краљу....

Од већега је интереса што је, у издању Ма-

тице Далматинске, у Задру, 1868, „ргеуео 8

стИсе па 1а11шси з 1итасепјет“ Горски

Вијенац. Свој рад, нарочито коментар, „по

дну свакога пера тумачење тежих рјечи, та-

кође и повјесна тражења мјесних догађаја“,

1 0 преводима Љубишиним, Марко Цар: Стјепан

Митров Љубиша, Летопис Матице Српске, 1905, књ.
232, стр. 76—80.
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за чудо је слаб, и архиманорит Нићифор Ду-

чић врло га је оштро оеудио у београдеком

лпстјт Србији за 1870 годину.1 Дучпћ, пошто

је навео ведики број крупнпх п пудних гре-

шака, замера нарочито е тога, што је Љубиша

у преговору изјавио жељу да латиницом пре-

штампа и друга дела Његошева, и због тога

му је саветовао „да се не приања поела, који

добро и евеетрано није испекао“, савет који

је, на евоју ерећу, Љубиша примио. Исто

тако неповољно о том Љубпшпном пздању

Горскога Вијенца говори и Г. Др. Мплан

Решетар, налазећи у њему мало разумеваља

и знања, а много немара.2 Али то пздавање

Горскога Вијенца п велико одушевљење за

ГБегоша врло је карактерпстпчно по књпжеван

укуе и по доднији књижевнп рад Љубишин.

За дуго време Љубпша није пзишао са

оригиналним радовима, и, како сам каже у

својој аутобпографнјп, он је „са муком сту-

пио на оригиналноет“. Прва његова прппо-

ветка ШћеПан мали нзишла је у ВиЈггос-

тки за 1868 годпну. У пстоме алманаху, за

годпну 1870, пзпћи ће трп његова орпгпнална

рада: опис Бока Еоторска, и две прппо-

1 Прештампано у Књижевним радовима Нићифора

Дучића, књпга I, стр. 160—191.

2 Предговор ХШ издању Горскога Вијенца, Задар,

1905, стр. XIII.
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ветке: Продаја патријаре Бркићл и Ка-

њош Мацедоновић. У КоШаги МаМсе 1)а1-

таМпзке за 1873 годину изишла је Скочи-

дјевојка, а у ВиЂгоитки за 1874 — Поп

Андровић нови Обилић и Крађа и пре-

крађа звона. 1875 изишле еу у Дубровнику,

латинидом штампане, љегове РгГротјезМ СГ-

подогзке г рптогбке.

До 1875 године део његов рад изгледа

локалан, огранинен на Далмацију и њене ли-

етове, календаре и забавнике. Ове дотле Љу-

биша заузима меето које и Мато Водоиић,

Ђорђе Николајевић и Антун Казначић. Али

од тада он престаје бити покрајински писац

и локална величина, он прелази граниде евоје

уже домовине, поетаје цењен писац српске и

хрватске књижевности, и његов значај све

више раете. ЕБегово се име сусреће у срп-

ским часопиеима наших крајева. Београдска

Отаџбина 1876 године доноси његову овећу

приповетку Проклети кам, и прештампава

његове раније објављене ириповетке: Крађа

и прекрађа звона, Шћепан Мали, Кањош

Мацедоновић, Поп Андровић нови Обилић

и опис Бока. Све те приче, објављене ћири-

лицом, унете су у засебну књигу, која је 1876

изишла у Београду. Новоеадски календар Орссо

за 1877 годину донео је његову оригиналну

причу Горде, или како Црногорке љубег
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која је исте године, у Новом Саду, изишза

у засебној књизи. У бенкој Српској Зори,

коју је тада издавао и уређивао Тодор Сте-

фановић Виловски, изпшло је 37 Причања

Вука Дојчетћа, која су после оштампавана

у засебне свепгаице.

У Сриској Зори 1878 Љубшпа је дао

своју аутобиографију, под наеловом Стесфан

Митров Љубиша, коју је писао као треће

лице, под шпфром, да бп могао себе, врло

нескромно у осталом, не само бранптп но п

хважити. Ту је више бранпо свој, у то доба

јако нападани, политички рад но што је из-

лагао свој књижевни развитак. Та аутобпо-

графија пзпшла је 1878 у засебној књижпци,

а прештампана у целини у београдеком из-

дању његовпх Сииса 1888 годнне. Такође у

Српској Зори прештампана је 1878 Скочи-

дјевојка, 1879 Ерађа и прекрађа звона и

Поп Андровић нови Обилић. Ноеле његове

смрти, 1878 годпне, ту је изпшла његова краћа

прпповетка, плп боље рећп слпка, Суд добри-

јех људи. Најзад, београдска ПораШа, 1880

године, донела је његову „народњу правну

причу“ Парнице о куповини и продаји,

која није ушла ни у једну од његовпх збиркп.

Готово све његово приповетке, заједно са

опиеом Боке, изишле су 1882 године у Пан-

чеву, под општим наеловом ПриповијесШи.

1888 године почелп су у Београду изилазитп
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његови скупљени еписи, од којих је изишла

само прва свеска. Српска Кљижевна Задруга,

1902 и 1903, нздала је у две свеске При-

чања Вука Дојчевића.

Иза смрти Љубишине оетало је једно за-

нимљиво дело љегово, ИсШорија Црне Горе.

Љубиша, који је добро знао Црну Гору и

љену ближу и даљу лрошлост, и који се може

-сматрати за ието тако црногореког колико и

бокељеког приповедана, напиеао је ово дело

на основу јако сануваних народних традиција,

података које је сам нокупио и поематрања која

је годинама чинио. Он је ту приказао борбе

која су црногорска племена међу собом водила

и еурови и крвави начин којим су црногорски

господари, владике и кнезови, саломили на-

родни отпор иу земљи увели „регуле“. Књига

је била тако схваћена и написана да ее није

могла штампати у она времена када је код

романтичко - националиетичких старих нара-

штаја владао прави култ једне идеализоване

и поетизоване Црне Горе, и када је Љубиша

и иначе национално био осумњичен. После

љегове емрти, тај је рукопис дошао у руке

Краља Милана, који га је набавио да се једнога

дана послужи њиме у својим породичним

борбама против династије Петровића.1

1 Занимљжва иоторија тога рукопиоа иалази се у

књизи Тодора Стефановића Виловскога: Стјепан Мит-

ров Љубиша. Утиеци и успомене, Сремски Карловци,

1907, стр. 105—112.



10 ПИСДИ И КЊИГЕ

Најзад, зна се за још један рукопие

Љубипшн, којп до данае није објављен. Ду-

бровачки професор Стијепо Кастрапеш по-

миње и коментар који је Љубиша сам написад

за своје приповетке.1

И то је сав библиографски и хронолошки

преглед рада Стјепана Мптрова Љубпше, којп

је у првом реду био политинар, па тек после-

књижевник, и то само у слободним насовима.

евојпм.

II

Стјепан Мптров Љубпша нпје само локалан

ппсац, којп има пуно наронптнх п засебнпх

особина својега краја, и то у толикој мери

да се у многоме етавља ван осталих српскпх

приповедача. Он је у исти мах врло особен

писад, 'еа једном нарочитом физиономнјом, тако

да је врло тешко одредитп којој књпжевној

школи припада. По добу када је живео, по

нараштају у којп иде, по узорима којпх ее

држао, и по смеровима које је својем делу

стављао, он прппада романтичној школп нашој,

нарочито оној групп ппсаца која је пзпшла

из Вука Караџића. Алп, са друге стране, по

1 КгШспе ргппјеМе „Рггрот]езИта“ 8серапа М.

1,јиЂГ§е. (Ка рове в1ашрапо 12 „31о\’тса“) Дубровник,

1882, стр. 3.
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добу када је почео писати, по жељи да што

верније, природније и истинитије представи

народни живот, да његове приповетке буду,

како је еам казао, „огледало народа нашега“,

по извесним процедурам:а свога наиина пи-

саља, он припада нашем: реализму еедамде-

сетих година, ономе из којега је изишла цела

наша нова сеоска приповетка.

Но када ее изблиза промотри цео његов

књижевни рад, када се одмере елементи и

романтизма и реализма у њему, изилази да

је Љубиша био романтичар, романтичар Ву-

кове школе, са извесним примесама реализма,

и то не реализма као књижевне теорије и

школе, но реализма по нагону и по главној

жељи да што боље наслика живот евога род-

нога краја. Први и несумњив доказ за свој

романтизам даје он сам, и то тако јасно и

отворено да о томе не може бити речи. У

евојој аутобиографији он вели: „Иза познате

борбе о српеком језику, међу љубитељима

класицизма и шљедбеницима романШичне

школе, Љубишина су писма [спиеи] дала пре-

вагу овој пошљедњој, која ће најпослије и

победити, као што је побједила у театру, у

сликаретву и у свакој грани књижевности и

умјетноети код свију изображених народа, и

као што је код нас побједила у „Горском
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Вијенцу“ над „Слободијадом“; у Радичевићу

над Мушицким; у Милаковпћу над Рајићем^.1

Љубиша је романтичар из Вукове школе,

нарочпто по оној велпкој љубавп за народни

језик и народне обинаје, по оној битно ро-

мантпнарској тежњп да му дело буде пзраз

„народне душе“, стављене на супрот циви-

лизацпјп п туђпнеким културама. Сам Љубпша

најбоље је изразио тај впше етнографско-фпло-

лошкп но књпжевно-уметничкп смер свогарада,

ставпвшп као епптаф Причањима Вука Дој-

чевића ове Вукове речп из предговора Срп-

ским Народним ПриповијеШкама: „Нека

родољубиви Мушпцкп летп за Пиндаром п за

Хорацијем... нека дубоко замишљени Соларић

истражује п доказује какпјем су језпком го-

воршп земљацп и врснпцп Рема и Ромула;

коме Србину српскп језпк не ваља, нека га

поправља по своме вкусу и нови нека градп:

,,„не завидим, на част сваком евоје““. А ја

ћу само гоШово да скупљам оно гато је

српски народ већ измислиоШ

Главна побуда Љубишина да отпочне пи-

сати бша је његова љубав за народни језпк.

Сам је причао.како је испочетка етојао под

силним утицајем талијанскога језика п кул-

туре, п како је доцније, под утпцајем своје

1 Стефан Митров Љубшиа, Српска Зора, 1878,

■стр. 132.
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умне жене и пријатеља Вука Врчевића, и по

примеру великога самоука Вука Караџића, за-

волео, одушевио се за народни језик и на-

родне умотворине, како су му место Дантеа и

Ариоста постали узорем народни гуслари и

Горски Вијенац, то еинтетично дело наших

народних умотворина. „Ошшјени ме, вели он,

и зачара богатство и стварна мудрост народ-

нијех умотворина. пак нешто из Вуковијех

збирака, нешто свагдањим саонћеввем с на-

родом дрногорским и приморским, изучим ма-

терњи језик, омили ми и уљубим се у оно

што сам прије мал’ не презирао11. Он по-

чиње писати да би показао своју љубав према

народном језику, и да би живим примером

стао на пут великом кварењу народнога је-

зика у Далмацији, нарочито код писаца хр-

ватске књижевности. „Видећи грдни раеап

што се по штампи чини са лијепим нашим

језиком, пуче ми срце од бола, пак се дадох

и ја нешто да напишем, као неки проевјед

противу такога расапа“. И то признање од

оеобитога је значаја. Он не узима у руке

перо стога да задовољава евоје набујало и

стваралачко осећање уметничко, да каже шта

и како види и осећа евет у коме се креће;

он пише да би се борио против расаиа на-

роднога језика, да покаже како треба писати,

да практички докаже тезе Вука и Даничића.
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Ине само да има реченида и „читавих етрана“,

како вели његов биограф Г. Љубомијј Јовано-

вић, но има п целпх прпповедака, „напиеанлх

једино да се еачува п покаже беекрајна обп-

латост и богатетво ерпеког народног говора“.

Као готово сви наши писцп његова

нараштаја, п Љубиша много полаже на пп-

тање чистоте језика. Као мало ко, он је

ревносан читалац списа Вука Караџпћа п

Даничића. Од пееника, он наронито волп

Бранка Радичевића, што има чист језик и

што га његове песме опомињу на народне.

За сувремене хрватеке писце, изузев Нвана

Мажуранића и Петра Прерадовића. он нпје

много марио, нарочито етога што не познају на-

родни језик, што одступају од њега. што га она-

кажају, кујући нове речи, п стварају тако један

екрпљен и ругобан језпк. 0 Јакову Нгњато-

вићу „књижевнпку без квалпфпкацпје књп-

жевника“. врло је рђаво мислио, јер се, како

велп Г. Внловскп, „строго придржаваше прпн-

ципа, да писац романа п прпча треба пре

свега да влада језиком11.1 „Од Пгњатовпћа,

говорио је Љубиша, не може се нп чему на-

учити, јер он. не ппше срлеки, п нпје ее

могао начудити како се Матица Српска усу-

1 Тодор Стефановпћ Виловскп: Стјепан Митров

Љубиша. Утпсцп п успомене. Срелски Карловци, 1906,

-стр. 55.
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тђује награђивати писда који толико не зна

народни језик“. На супрот томе, и сасвим

доследно свом језичном мерилу књижевних

лепота, наронито је ценио Милана Ђ. Мили-

ћевића, којега је тада филолошка критика сла-

вила као великог пиеда, а Ђуро Даничић,

срећан што је у Зимњим Вечерима нашао

нових речи и облица, проглашавао за нај-

већег српсног приповедача. Љубиша је, до

нагону, оеећао да еу и он и Милићевић ду-

хови једне иете врсте, радници на једном

истом пољу, писци једне исте школе. „У њему

као да је гледао свога конгенијалнога књижев-

ног колегу, врло тачно примећује Г. Виловски,

а у његовим делима оно, што га је могло под-

еећата на сопствени књижевни рад1'.1 А што

се тиче свога рођенога дела, Љубиша је сам

јаено видео у чему се саетоји тајна његовог

наглог и великог успеха: „Те су приповијести

омилиле с чистоће језика, с народнијех об-

лика, и стога што су огледало народа нашега“.2

И одиста, то је била најјача страна и нај-

већа врлина Љубишина. Он је знао народни

језик тако дубоко и потпуно, тако лако и лепо

владао њиме, да му у томе има мало равних

у целој ерпекој књижевноети. Он је сам го-

1 Исто дело, стр. 52.

2 Стефан Митров Љубиша, Српска Зора, 1878,
стр. 132.
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ворио о сеои, евоме делу и своме знању на-

роднога језика, на које је врло много држао:

„неиелрпиво богатетво народнијех изражаја

и пучкога краснорјенја показују да Љубиша

није унио српског језика на реторпци књига,

већ пз устију народа нашега на југу, где је

матпца п ковнпца пункпх умотворина “.1 Та

Гматица и ковница иучких умошворина,
N

/*ЈГ, 7
г како он у исти мах танно и живописно каже,

6 О/СО—

1Х.ОЛЛЈ /<-^

,^а-јесте његов завпнај Бока Которска. У крају
ус где је рођен, у старом п крепком ордском

1

. шгемену Паштровићима, задржалп су се на-

шј>о роднп обинаји у евој својој старпнп п народнп

2 •%****' Језлк у СВ°Ј СВ°Ј°Ј таетоти. То је једна оео
охЈ<г^/с,-

гчп

'Р- мг)

'I,

оито ниста раса, насељена на пданпни, у току

векова прптпшњавана од Турака п Арбанаса

с једне и Мденпћа са друге стране, и која

је, баш због тих географских и исторпјекпх

прилика, бида прпморана да се повуне у себе

п ослонп на се, да постане непрпступанна п

консерватпвна, да се сачува од свпх туђпн-

скпх мешавпна и утицаја. Док је срцскп језпк

у Србпјп и Боснп пзмешан са великим бројем

турскпх рени, у Војводпнп са немачкпм п

мађарским, у средњој п горњој Далмацпји еа

талијанеким, дотле је у бокељскпм, црногор-

скпм и херцегованкпм брдпма остао недотакнут

1 Стефан Митров Љубиша. Српска Зора, 1878,

стр. 132.
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и чист. Наше најстарије народне обичаје, нај-

лешпе песме, најбољи језик бележили су Вук

Караџић и Вук Врчевић у средини тих по-

носитих и бистрих горштака, где је, по ре-

чима једнога доброга познаваода тих крајева,

„сваки трећи човек од природе пјесник и го-

вордија“. Сој је тамо крепак, срчан, „чазбен,

говорљив и пун поноеа“: све сам „лијепи и

говорљиви Срб“. Тп лепореци и даровити пла-

нибци имају живу машту и песничку инвен-

цију јужљачких народа, спојену еа бистрином

и духовном окретношћу брђанских племена.

Цела та лепа раса има великих етничких осо-

бина, и ЈБубиша је имао извеснога права,

када је, локално патриотски, говорио да су

„Бокеља чисто одвојили од евоје браће“.

И са том љубављу за свој родни крај, и

са читавим култом за тај кристални, мело-

дични, китњасти и складни језик, он је ста-

вио себи за задатак да верно каже све што

је чуо из уста народа на брдима изнад

Будве. Он је жалио само што није у реч све

бележио што је чуо од свега тога пучкога

краснорјечја, што није знао стенографију да

се ниједна реч, ниједни реченични обрт не

изгуби. „Зато и молим читаоца, извињавао

се он у предговору Причања Вука Дојче-

вића, да мени, а не моме повједачу, замјери,

ако ми се гдје нехотице и уз пркос сваког

ПИСЦИ И КЊИГЕ 2
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наетојања, поткрада каква ријеч, иди што ни-

јееу по свем народшг'.

И као што је еам Љубиша жеаео, љегове

нриповетке од великог су фшолошког, наро-

нито лекспколошког интереса, и од прве своје

појаве привукле су на се пажњу домаћих

стручњака. Код љега се находи врпо велики

број лепих, снажних и оригиналних речи, про-

винцијализама којп заслужују да уђу у књп-

жевни језпк. Те речи су наведене онакве какве

су у дневној употребп, у текућем језику, на

евоме живоме меету, п као такве су драго-

цене и за испитивача народнога језика

п за писца стилпста којп желп богаћење п

проширење нашега књпжевнога језпка. Чпм

је Српска Зора почела доноепти Причања

Вука Дојчевића. Г. Стојан Новаковић је упу-

тпо писмо Југословенској Академијп Знаностп

п Умјетности у Загребу п препоручио јој ово

дело као врло важан створ за Рјсчник језика

хрватскога или српскога. У Вас1и поменуте

Академпје, писао је Адолфо Вебер да Љуби-

шине приповетке „могу разборпта човјека до-

вјести на плаветни врхунац хрватскога п ја-

снога п жаркога слога".1 И ако Љубиша нпје

имао већпх књижевних амбицпја но да својпм

чиетим народним језиком просвједује протпв

1 Зсерап рјнШа као р&ас. КаЛ Ји§оз1а\'епзке Ака-

Цепије 2папозЦ 1 ГтјеГпозЦ, 1881, књпга 1ЛХ, стр. 20.
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великог расапа II кварења народнога језика

у нашој књижевноети, он је, несумњиво, у

томе имао потпуна успеха.

И тога уепеха Љубиша није имао једино

у погледу језика, са гледишта нисто фшолош-

жога. ВБегове приповетке имају знатан и

етнографски интерее, и у томе погледу еу

врло добра допуна, тако рећи илуетрација,

еписа Вука Караџића и Вука Вриевића, где

се опиеују живот и обичаји народа српекога.

Код Љубише има више народнога и народ-

скога, националног и популарног, но можда

и код једнога од наших приповедача. Кри-

етализовани српски тип, тип Србина из југо-

западних крајева, тип динарског Србина, на-

ходи ее у његовим списима. У томе погледу

врло је карактериетично причање некадашњега

уредника Српске Зоре, Г. Тодора Стефановића

Виловског о успеху који су у разним ерпским

крајевима имала Причања Вука Дојчееића.1

Када су те једре и занимљиве приче по-

челе изилазити у Српској Зори, српска пу-

блика у области сремско-шумадијскога говора,

у северо-источној и средњој Србији и у целој

негдашњој Војводини, остала је по готову рав-

нодушна, осећајући се доста далеко од сасвим

локалнога духа тих прпчања, тешко разуме-

1 Стјепан Митров Љубигиа, стр. 103—104.

2»
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вајући и сувише провиницијалан говор којим

еу бшге написане. Наша истонна и равничар-

ска раса није много ни осећала ни разумевата

ту брђанеку и ерску- духовитост. Причања се

нису доиала нн самоме Даничићу, којп је тхао

својих филолошких разлога да се ово де-то исто

онако одушевп као п за Зимње Вечери Ми-

лана Ђ. Мплићевпћа. „Јуче сам почео читати

иричања Вука Дојчевпћа, пшпе он 1879 го-

дине. Прочптао сам 25 првих етрана. А по

томе што сам читао пе могу се начудпти како

се може хвалпти. Та то нпје ншпта друго него

Насрадпн-хоџа, п још тако луд да оно пгго

се о њему прича, он еам о себп прича11.1

На протпв, ово најглавнпје п тппско дело

Лзубпшпно имало је ве.шка успеха у југс-

западним крајевпма нашим, у земљама пје-

кавског наречја, у Боцп Которској п целој

Далмацпјп, у хрватској Крајпнп п једном делу

Славонпје, у југозападној Србпјп, у окрузпма

ужичком и ваљевском. У тпм крајевима, чак

у малим селпма ваљевскнм п ужичким, број

нретплатника СрПске Зоре знатно се повећао,

и Причања Вука.Дојчевића у сласт се чптала.

И то нпје бпло случајно. Наша југоза-

падна раса ту је осетпла себе, познала свој

1 Мплан Ђ. Мплнћевпћ: Помени о Даничићу (пз

последњпх годпна његова жпвота). Годишњица Николе

Чупића, 1883, књпга П. страна 28.
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дух и своју особиту душу. И врло је заним-

љиво довеети у везу велики успех тих бокељ-

ских прина у окрузима ужинком и ваљевском,

са овим тврђењем Г. Јована Цвијића, учи-

њеним према многим антропогеографеким и

етнопсихолошким посматрањима и изучава-

њима: „У динарској системи има једна цен-

традна област досетака, шала, подругачица и

хумора, то је Спсари Влах (у широм смислу),

с иодринско-ваљеваким крајевима. Од те об-

лаети опадају горње особине у свима правцима,

нарочито према Истоку. Друга мања обдаст до-

еетака, шала и хумора су бокељски крајеви

с Грбљем и ИашшровикилиГ. • И према

томе саевим је природан и разумљив успех

Љубишин. Тај његов уепех, доведен у везу

са тврђењем нашег ученог географа, отвара

цео један нов видик и открива цео један нов

метод за проучавање наших народних при-

поведача.

Извесно је да су Љубишина дела веран

израз духа и одблесак народне душе. Али се

треба чувати од претераног одушевљења пи-

саца који су раније писали о њему, и који

су цело његово дело проглашавали за најпот-

пунију манифестацију народнога духа и душе.

Потребно је, пошто се показало колико на-

1 0 научном раду и о нашем Универзитету. Све-

тосавски говор 1907. Веоград, 1907, стр. 24—25.
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роднога и народекога има у Љубшпе, учинитп

и једну ограду. На неколпко места, Љубпша

је у своје дело уносио позајмица и-з странпх

књпжевностп, нарочито из талпјанске. За сада

се зна за позајмпце пз Манцонпја, де Ами-

чиса п Меколеја1, позајмпце за које је Г. Марко

Цар нашао ову благу перифразу: Љубиша је

окпвао „туђе алем-каменове у фпној позлатп

своје рјечитоени!“

Љубиша је знао и волео талпјанску књи-

жевност и много што-шта од ње му је остало.

Ппшући о себи он је волео да се пореди са

талијанским романтичарима. „Народна епика,

велп он, о којој ее жалпбоже до данас мало

трудпли наши ппсцн, налази у Љубише свој

живи и стварни изражај, као што га је нашла

код Италијанаца у Азеља, Манзона и Балба“.2

Велики талијански приповедач Манцони, нај-

крупнија личноет талијанскога романтизма и

глава талијанекпх писаца колорисШа, јако је

нањ утицао формом, анарочито садржпном, по-

стао му узор у писању приповедака у толикој

мери да је каткада чпнпо непоередних позајмпца

пз њега. Љубишпна Скочидјевојка, која је

у основу своме једна лепа п поетска легенда

1 О позајмицама из Манцонија п Меколеја видети
Каетрапелија КгШске рптједђе „РпроујјезМта* бсерапа

М. ЦјиМбе, стр. 1.

2 Српска Зора, стр. 130.
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бокељека, израђена је са јаким угледањем на

Манцонијеве Веренике (I рготеззг зрозГ).

Кастрапели наводи цео један низ паралелних

слинности између оба дела. И Скоч.идјевојт

и Вереници имају исти предмет: жалоена

љубав момка и девојке из народа, које су

моћни и неваљали непријатељи до гроба те-

рали. Ружа одговара ЈГуцији; игуман Серафим

Петровић фра - Христифору ; судба Ружина

испричана је готово речима из Манцонија;

разговор између которског провидура и игу-

мана Серафима јако је сличан разговор из-

међу грофа и провинцијала капуцинског реда;

сцена када млетачки официр долази да рас-

пита за Ружу много подсећа на разговор из-

међу дон-Родрига и фра-Христифора, и т. д.

XXXI причање Вука Дојчевића носи

наслов Ако је 'мука ШрпјеШи, није паме-

шоваши. У целом овом причању највише места

дато је доета дугом опису Аја-Софије у Цари-

граду. Љубиша је био толико безазлен да је у

уста свога јунака, зетског дворског забављача и

„говорџије“ из XV века, ставио идеје и речи

Едмонда де Амичиеа, из његовога познатог

сјајног путописа о Цариграду СопзШпИпорИ,

који је баш тада, 1877, изишао у Милану.

Сам Љубиша каже да је све то „описивање

по бе Аппс18“, и не слутећи како чудно из-
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гледа сјајан и стручњачкп оппс иодерног та-

дијанског ппсца у уетима лажљпвог Дојчевпћа,

о којем је остао помен „да је био гаман на

варена јаја и да их је нудо могао изјести“...

Ппшућп о Шћепану МиШрову Љубиши,

хрватски академинар Адоафо Вебер истпцао је

како се у Приповијестима Љубишпнпм на-

лазе изражена „здрава по.штинка нанела“

нашега народа, п да је Љубиша умео „вјерно

протуманпти“ их. У потврду томе, он наводи

оно место у Скочидјевојци, где Стеван Ка-

лођеровић говори против племенске анархпје

и племићске олигархпје, и тврди да један део

народа сноси власт што му она даје мир

и безбедност, док други део подносп је из

страха п под морање. Невоља је еамо, што

је то „здраво политинко нанело“ узето из

једног политинког списа Меколејевог,1 и што

се због тога, као и због осталог што је поме-

нуто, као и по свој прилици због осталога

што још није запажено и утврђено, са из-

весном резервом треба говорпти о Љубпши

као о ачсолутно верном пзражају национална

духа, „народном едо“, „туману народног ху-

мора п филозофпје“ п „пнкарнацпјп народног

искуства".

1 По причању Саве Бјелановића, Меколејевп Огледи

и Жсторија ЕнгЈгеске били су Љубпшп „најмилаја

лектира". Марко Цар: Отјепан Митров Љубиила, Ле-

топис Матице Српске, 1905, књ. 232, страна 74.
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III

Сам Љубиша овако је одредио смер це-

лога свога књижевнога рада: „Моја је на-

мјера била да овом радњом учувам неколико

-знаменитијех догађаја своје отаџбине, а уз-

гред да опишем наша живљеља, мишљеља,

разговоре, напокон врлине и пороке евојијех

земљака, пак све то да предам потомству

онако као што сам чуо и упамтио од старијих

људи, јер видим да се свагдан те ствари прео-

-бражавају и гину, све што је напреднији до-

тицај и поплавица туђинетва“.

Горе је показано како је Љубиша извео

први свој смер: да покаже како на народном

језику треба неговати народну књижевност.

Други му је смер био „чувати неколико зна-

менитијих догађаја евоје отаџбине“, и тек

узгред дати реалиетичку слику свога краја и

својих земљака. И одиста, историјека прео-

купација је код њега била врло велика, и

његове приче, које се данас чеето наводе

као реалистичне и сувремене, много су више

историјске и романтичне. Он, који је остао

познат као сликар сувременог бокељског жи-

вота, готово редовно узимао је предмете из

прошлоети, и само по изузетку приказивао

је данашњи живот својих земљака.
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Сва Причања Вука Дојчевића дегаавају

се у прошлостп, у ХЛ' веку, за доба владе-

Пвана и Ђурђа ДрнојевпЉа. Еањош Маце-

донрвић је ,, прича паштровска из петнаестога

вијека“. Скочидјевојка .је опет „прпповпјест

паштровска измаком XV впјека". Проклети

кам је ,, приповијест грбаљска крајем XV вп-

јека“. ШћеПан Мали је „прпповпјест црно-

горска среднном XVIII впјека“, а Продаја

патријара Бркића је „прпповпјест за вре-

мена малога Шћепана11. Поп Андровић нови

Обилић је „приповпјест паштровска друге

подовине XVIII века“. Горде, или како

Црногорке љубе дешава ее око 1788 годпне.

Једна од Љубишннпх књпжевнпх амбпдпја,

један од планова које је са собом у гроб

понео, бша је да да прозни пандан Горском

Вијенцу, да у једном исторпјском роману

прпкаже пстрагу потурида. у Црно.ј Гори,

Црногорско Бадње Вече од 1702 године. Од

евију његових радова свега трп нпсу псто-

ријска, и то опис Боке Которске, кратка

скица Суд добрих људи и прпповетка Ерађа

и Прекрађа звона, за коју је и сам ппсао

да се, тако рећгд догодпла пред његовнм очпма.

Та псторијска преокупацаја сусреће се

свакога часа у његовим прпповеткама. Он са

нарочитом љубављу оппеује зетске господаре,

иоеледње српске деспоте, црногорске владпке,
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млетачко дуждеве, дећске патриЈархе, которскд

провидуре, одрођене бокељске племиће, храбре

и поносите главаре горштачких племена. И у

евојој љубави за прошлост, он не само да

иде до бурнога XV века наше народне исто-

рије, но се спушта и дубље у прошлоет, на-

води старе српске листине из доба цара Ду-

шана и зетских Балшића, пружа историјске

податке које је налазио у донде објављеним

иеторијским збиркама. Он, као какав струн-

њак, развија генеалогију ерпеких племићских

породица и расправља о дипломатској исто-

рији Млетака. Историнар, или боље рећи

љубитељ историје, у њему је тако јак, да се

он у еред епскога причања зауставља и вели:

„Мој пријатељ Др. Валтазар Богишић, знатни

и ваљани Србин, показа ми јесенас у Бечу

нека писма, што је Шћепан писао гоеподи

дубровачкој, која су ме још боље притврдила

у моме мњењу“. На неколико места, из при-

чања он прелази у брзо и у суво препри-

чавање иеторије и хроника, и на неколико

меета, у својим историјеким приповеткама, он

подеећа на Јакова Игњатовића, и то Игња-

товића писца Ераљевске снахе и Дели-

Еакића.

Та Љубишина љубав према прошлости

даје ее у првом реду објаенити његовим ро-

мантичарским књижевним симпатијама. Он је
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себи стављао у задатак да у српској књи-

жевности уради оно што су Манцови п Балба

урадили у талијанекој ши Валтер Скот у ен-

глеској. Као што није марио за сировога на-

туралиета Игњатовића, тако је нарочито волео

фантастичну историју и историјске фантазије

Чедомиља Мпјатовића о деспоту Ђурђу Бран-

ковићу. — Има и друго једно објашњење, које

је дао Г. ЈБубомир Јовановпћ.1 Те прппо-

ветке су „у тесној вези с Љубишпним на-

цпонално-подптичкпм радом, те су бпле пстпн-

еко оружје у пишчевој борби с Талпјанпма".

Још раније је било примећено да су сви

Љубшппнп јунацп, сем Каљоша Мацедоно-

вића, протпвницп Млечпћа, п да је Љубпша

редовно еликао млетачку владу као „пзнемоглу

и оронулу од трулежа, која се у очи свога

распада и своје ејенп боји“. Па п сам Кањош

Мацедоновић завршује се осудом млетачког

веролометва: „Како су чинили, тако су п

обршили". Да бп еузбијао талпјанашку странку

у Далмацији, Љубиша је писао псторијске

приповетке у којима је сликао вероломност

Млетака, Латпна које је народна песма озна-

чила као „етаре варалице“, и од којих је

српски народ у Приморју од XV до XIX

века многа зла претрпео. Свако од та два

1 Причања Вука Дојчевића, књнга II, стр. XXVI

(Издање Српске Књижевне Задруге), Београд, 1903.
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објашљеља еамо за се љије довољно, али оба

заједно доста добро објашљавају ту Љубишину

љубав према прошдости и обиље иеторијекога

елемента у љеговим приповеткама.

Алпт љегове историјске приповетке само

су по својој спољашноети иеторијске; исто-

ријски догађаји су ту управо оквир да се

прикаже еувремени ншвот бокељски. Било би

узалудно тражити код Љубише осећање ието-

рије, интимно познавање доба које опиеује,

иеторијско познавање прошлоети и људи у

њој. ЕБегове приповетке не дају елику какви

еу били Паштровићи у XV и Црногорци у

XVIII веку, но показују какви еу Бокељи и

Црногорци око 1850 и 1860, или, ако се

хоће, како је један даровит и пиемен Бокељ из

половине XIX века замишљао своје претке.

Љубишине историјске приповетке су раз-

вијене народне легенде о догађајима и јуна-

цима из ближе и даље прошлости. Сам Љу-

биша дао је о томе несумњиву потврду, 1876

године хрватеки писац Иван Милчетић, у јед-

ној краћој белешци у Угепси, оптужио га је да

је за писање евојих приповедака „упорабио и

неко хрватско рукописно дјело некога кано-

ника будванског, акопрем тога нигдје не по-

миље11.1 Милнетић је ту мислио на једну ру-

1 Угепас, 1876, бр. 30.
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кописну књижицу будванеког нагпопа Антуна

Којовића, чтгји дневник Љубиша и помиње у

својој приповетци Горде. или како Црно-

горске љубе. То неосновано и ружно сумњи-

чење заболело је Љубишу, који је баш у то

време скупљао грађу за Причања Вука Дој-

чемпћа. Он је одмах написао одговор, којп је

тек у најновпје време објављен.1 Љубиша

одсудно одбија да је пшта позајмљнвао пз

Којовнћа, и овако даје своје пзворе: „Ја сам

добио грађу за приновијетке које сам објавпо:

„Скочпдјевојку1' и „Проклети кам“ од игумана

Мојсија Вукшића Убљанина; „Малога Шће-

пана“ од Вука Маркова Вранете Махине;

„Продају патријаре Бркића“ од Ђура Вуче-

'т.ина Ђраића; ..Попа Андровпћа“ од Мишра

ПоПова Греговића ПашШровића п то посде

смрти Којовићеве, и „Крађа п прекрађа звона“

догодила се, тако рећп, пред мојпм очпма.

„Кањош Мацедоновић“ легенда је коју скоро

свакн Паштровић зна. Сам сам пак допунио

историчну страну, како сам најбоље могао

и умио“.

То његово допуњавање „исторпчне стране"

у његовим приповеткама врло је мало. У псто-

рнјски оквпр он је уноспо сувременп жпвот

Бокеља и Црногораца свога доба, њпхове по-

1 Тодор Стефанзвић Видовски: Стјепан Митров

Љубиша, стр. 91—92.
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гледе и оеећања. У извињење могло би му

не навеети да се народни живот у његовим

брдским крајевима и национално конеерва-

тивним племенима није много мењао, да је у

главноме оетао као што је био пре једнога

итги два века, да еу Бокељи, „чувари обичаја

и брадке дике“, сачували сав „народни завјет“

из етарих времена. Али је и еувише очевидно

то преплетање прошлоети и садашњице у Љу-

бишином делу. И то је у тодикој мери да је

он врло често иеторијским личностима при-

давао евоје идеје и еудове. У томе погледу

ништа није карактеристичније но његово нај-

боље и најчувеннје дело, Причања Вука Дој-

чевића.

Вук Дојчевић је као нека митска личност

у Јужном Приморју, човек који је можда

некада постојао, али коме еу доцније, у току

времена, придате многе шаљиве приче и до-

сетке, као што еу се подвизи разних јунака

народних песама привезали уз име Краљевића

Марка. По Љубишину предговору, Вук Дој-

чевић је живео у XV веку. Пошто је био

морнар на млетачком бродовљу и трговац на

острву Малти, провео је остатак свога живота

на двору Ивана и Ђурђа Црнојевића, где је,

као нека врста паметне дворске будале, за-

бављао евоје господаре причама о својим до-

живља.јима, довијањима, доееткама, и мудро-
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вањима сваке врсте. Он има природну би-

стрину и досетљивоет горштанку; много је

впдео, многоме га је живот научио, и он своја

животна казује у једном лаком и

хумористичном тону, једрпм п жпвоппснлм

језпком који је уживање слушати.

Та причања, које је он говорио „уз дуге

зпмње вечери“, остала су у народу, и Љу-

бпша пх је слушао у Махинама п Поборпма,

брдским кнежпнама над Будвом. Он пх је

верно бележио, често дословце, старајући се

да не прооусгп ни један реченпчнп обрт, да

не изгуби нп једну реч, да сачува једру на-

родну фразу п сав колорпт течнога прпчања

народнога приповедача, изостављајући само

оно што му се учпнпло „енћашно плп сухо-

парно“.

Првобитна љегова намера је бпла да од

овпх Џричања да неку врсту ерпскога Де-

камерона, и да око личностп Дојчевпћа при-

купи све приповетке, карактеристнчне по

живот, пдеје п оеећање бокељскога света. И

гдегод се држао тога првобптнога плана,

Љубпша је имао пуно успеха, нарочито у

онпм врло добрнм оппсима народних обпчаја

вражде, мирења п зборова. Али, у нпзању

овпх Причања, Љубиша је заборавио п на

прпроду п оеобеност свога јунака и на про-

грам који је себп поставпо. Он је заволео
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свога јунака. Поред евију његових мана и

порока, који одиста нису мали, заволео га је

као пгго је Ле Саж заволео евога Жила Блаза,

Бомарше евога Фигара, Гогољ свога Чичикова,

или наш Јаков Игњатовић свога Ђоку Глађе-

новића, заволео га толико да се готово из-

једначио са њиме, да га пушта да говори

место њега, да излаже његове личне погледе

о сасвим сувременим догађајима. Он је у ово

дело унео целога себе и сматрао га као неку

врсту свога књижевнога тестамента.

Тако, на пример, у причању Лакше је

поповати него ли кнежовати, Љубиша

кроз уста Вука Дојчевића, „говорџије“ и ша-

љивца XV века, говори своје идеје о сувре-

меном парламентаризму и критикује млађи и

напреднији нараштај у Србији, који се у току

еедамдесетих година борио да од једне за-

оетале полутуреке земље створи културну и

уетавну земљу. У пону Ћетку, „којега је Иван-

бег слао на своју бруку у Млетке, да тобож

научи дубоке књиге, а он оетавио тамо полак

ове нашке евијеети, а не донесе дома сву ону

латинску, него му се збрка памет дивљом и

питомом мудрошћу као мазги која нарављу

натури нешто на оца, нешто на матер “, у томе

злосрећном попу Ћетку Љубиша је оличио сло-

бодоумне младе људе у Србији, који су у својој

политичкој и социјалној критици, у жељи да

ПИСЦИ И КЊИГЕ 3
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оборе све бране напретку, заборављалп „на-

родну“ мудрост: „лакше је поповатп него

кнежоватп“. — У прпнању Некому тону

плута, а некому плу-Шају олова. Вук Дој-

невпћ прпча, као војвода Драшко у Горском

Вијенцу, шта је све видео у позоришту у Млет-

цима, п том прплпком даје цео књпжеван про-

грам једнога модернога ппсца, очевпдно про-

грам самога Љубпше. Дојчевпћ хоће да се у

уметноети окане „Грка, Римљана, западње

плеве, туђе дпке п страна обпчаја: хотпо бп

да се пзнесу на впдјело дпвнп огледп нашп-

јех јунака, мудараца, књпжевнпка, женекпјех

глава, што су служплп частп п пмену срцем,

памећу, поуком, а прегорелп отаџбпнп жпвот,

имуће, пород п мпр. Хтпо бпх да ее, според

тију врлпна, гдјегдје ошпбну пороцп нашега

пука, највпше освета, сутука, прерасуда, кле-

тва и кунпдба, како би ее огледао у првпјем

а помрзио на потоње. И то све да се иеприча

просто, наравно, у народној одјећи, без на-

теге и грубоће, гдјегдје људском шалом, а

вазда да ти се мнлп чутп; јер људп нпјееу

ни анђели нп ђавопп него људи, прпгнутп час

добру, час злу, како пх нагонл ћуд, невоља,

прпгода п рђава дружба. Тако бп се здружила

недружина: корпст и забава, поука п шала.. .“

Могло бп ее навестп впше прпмера за тај

појав: да Љубпша заборавља исторпјекп оквпр,
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иеторијско доба и личноети својих припове-

дака, и приказује евоје време, евоје еувре-

менике, своју средину, а врло често даје своје

тичне погледе и идеје. И отуда, ма колико

да је имао романтичареких еимпатија за про-

шјгост, ма колико да је искрено желео да пише

историјеке приповетке, он није био историјеки

писад. Његове приповетке имају и сувише

реалистичкога и личнога елемента, да би се

могле сматрати за историјске, а сувише су

развијене на историјској подлози, и сувише

имају романтичарског историзма, да би се

могле узети као реалиетичке.

IV

Каква је права књижевна вредноет Љу-

бишиних приповедака?

Пре свега, његово дело није чисто књи-

жевно. Љубиша припада оном колу наших

писаца између 1850 и 1870, који својим

радом, својим великим угледањем и ослања-

њем на народну поезију и у опште на на-

родне умотворине, чине прелаз између народне

и уметничке поезије. Тада се код нае било

проглаеило и иримило начело: да је народ

наш најбољи књижевник, и да уметничка пое-

зија треба да буде наставак народне поезије.

Сви песници, јачи као и слабији, подража-

з*
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вали еу народну поезију, и неки од љих иттшт

су тако далеко да еву своју поезију сводили на

ропско подражавање народних песаме, и у

спољном облнку, и у предметима, и у идејама и

осећањима. Најбољп примери те особпте пое-

зпје која стојп на ередини између народне и

књижевне уметности јесу Јокстг Новић Ото-

нанин п Јован Сундечпћ. Што су ова двојица

били у поезији, то су у приповетци бшш Ми-

лан Ђ. Милићевић и Стјепан Митров Љубиша,

нарочито Љубпша.

Он је себи ставио за задатак оно што

му је око 1886 годпне саветовао Медо Пуцпћ:

да сачува оно силно народно благо, у језику

п обпчајпма, обплно растурено по Јужној Дал-

мацијп и Црној Горп. Љубишу, рођена у

крају, за којп сам каже да је маШииа и

ковнигса пучких умотворгсна, „ошшјени и

зачара богатство и стварна мудрост народ-

нијех умотворина“. И он је хтео да забележи

п од пропаетп сачува сва та слаткоречпва

народна прпчања, еве те лепе п поетске ле-

генде брђанске, и то на оном речитом, жи-

воппсном, екладном п милогласном ерпском .је-

зпку којпм се говори у његовом родном крају.

Он је често у перо бележпо све што је чуо

од својих земљака, и врло често он чпни впше

утисак једног вештачког скупљача народнпх

умотворина, но ппсца којп даје еамосталне
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уметничке творевине. Његов нанин причаља,

љегове анегдоте које у народном тону развија,

љегов афористички и пословинки стил, не-

обично нодсећају на краће народне приповетке,

које је, по истим и оближњим крајевима, скуп-

љао његов земљак, пријатељ и у неку руку

учитељ Вук Врчевић. Могла би се чак по-

ставити извесна екала између анегдота скуп-

љених по народу и Љубишиних ЛЈриповије-

сти. На прво место дошле би кратке причиде

Вукове, објашњења пословида анегдотама из

којих су постале; затим би дошле краће на-

родне приповетке које је Вук Врчевић при-

купљао, оне које је он називао: „шаљиво-

ноучителне", „кратке и шаљивеи, „народне

хумористичне гаталиде и варалице“, „сати-

ритично-занимљиве подругачице“. Затим би

дошле Љубишине Приповијести, које у својој

врети уметничко-народних приповедака нису

усамљене. Исте такве приповетке, иста ме-

шавина народнога и уметничкога, исто књи-

жевно развијање народних мотива у чието

народном тону, исте такве „народње правне

приче“, јесу и Врчевићев Низ српских при-

повиједака већгсном о народном суђему у

Бог^и, Црној Гори и Херцеговини и На-
родне приповијесШи и пресуде из живота

по Боки Еоторској, Херцеговини и Црноу
Гори, писане по угледу на Љубишу, али ра-
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зуме се без талента п пзвесне књпжевне ве-

штине које је Љубиша свакако пмао. II Љу-

биша је бивао још најбољп када се чврето

држао својпх народнпх узора. Када је хтео

да да маха својој маштп п да ствара неза-

впснија дела, на пример у Скочидјевојци п

Горде, он је падао у старпнску романтику

рђавога укуса, у мелодраму п емфазу.

Љубпшпне ПриПовијесШи пмају све вр-

лине евојих узора, народних ггриповедака. У

њима пма извесне епске ширпне, течног, при-

родног п јасног пзлагања, мггран и шпрок

тон прпчања, жпв стил украшен фигурама,

зачињен анегдотама и пословпцама. Алп ње-

гове прпповетке пмају п све мане народнпх

прпповедака. Оне су нешто п сувпше прпмп-

тнвне, чине утпсак нешто мало развпјенпјнх

народнпх причања; еве се еводп на неколпко

основнпх црта: на оппсе народнпх обпчаја п

впртуоско руковање народнпм језпком. Отуда

еве његове прпповетке еастоје се пз општих

фолклорнпх описа, којп тако подсећају на Вука

Врчевпћа, п на нпзање дпалога, врло невешто,

врло прпмптивно - повезанпх, еа онпм некњп-

жевним: „А поп: . . .“, „А Грујо: . . .“, „А

провидур; . . .“, “А Мпјат: . . .“, и тако даље.

Еппзоде се нпжу без многе везе, п догађа-

јпма се не даје меета по њпховој важностп

п значају по јединство приповетке. Најзад,
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и оно велико обиље несто саевим непознатих

провинцијаљних речи, несто помињање по-

словица које се узек не разумеју, азузија на

локаане анегдоте, све то чини да дело остаје

несто нејасно и као писано за један узак

крај и огранипен број људи.1 Затим, личности

код Љубише по готову иикако нису изра-

ђиване, оне су еамо обележене, и остају

опште народне, готово апстрактно народне.

1 Извесне стране Љубишиних приповедака један

Србин из северо-истонних крајева није у стању читати
без речника и без коментара. Сваки час пажња се зау-

ставља на речима као: жапље, клачина, закучица, лу-

чендровина, паздух, гљука, коретац, грињати, лопиња,

гринтав, саврт, сутука, стркотина. русварити, пућерица,

замогуљити се, трпија, чокур, губерци, обамет, ремуљина,
цунетац, и тако даље! Има целих реченица овакве врсте:
„Набери штира, тушта, чучега, српку и буразине, улови

малог угора ка шиоце...“; „ударио црв у лемез, а жиоке

и паузнице одвају се у розве и врљике..; „Вечера

нешто зеља и два печена прцаћа слана као цацар...“
II то још није сва невоље! Има у Љубише речи које
имају сасвим друго значење од значења које имају о
књижевном језику. Споредан, код њега значи прикладан,

ручак — доручак, грозд — рпа, разједити се — одљу-
тити се, на пут — на ствар, ношња — трудноћа, за-
бављати — замерити, огрезнути — набубрити, дужити
— кривити, клинац — обарача на пушци, покров — за-

штита, свјет — савет, рогато — срамотно, припадати —
придолазити, опећи — ујеети, оженити — скупо продати;
обрва — руб, окрајак; писати — сликати, прут — пруга,

стопа — подлога, ситан — сит, знатан — онај који зна,
и тако даље. Са толиким и таквим увлачењем провин-
цијализама једна је књижевноет немогућна. И речник
као што је Љубишин може одушевити филолога, али ће
обесхрабрити читаоца и учинИти цело дело готово немо-
гућним за све друге крајеве где се тај језик не говори.
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Психологпја је у његовом делу сведена на

најнпжу меру, тако да је готово п нема. И

као код свпју нрпмптпвнпх прпповедача, осе-

ћање прпроде код њега је врло оскудно п у

делом његовом делу тетпко је наћи по неки

опис. Своју немоћ у оппспвању прпроде он

је осетпо када је ппеао Боку. II поводом тога

жалио се своме пријатељу Кастрапелпју „да

наш језик нпје још дорастао живом оппсн-

вању ствари које еу око нас, него разговору

п бесједп1'.1 Љубпша у својпм прпповеткама

има врло мало уметности, и у томе погледу он

стојп п за другпм једнпм напшм приповедачем,

за Јанком Веселпновпћем.

У своје доба, пре једно трндееет годпна,

када је код нас владало романтичареко мпш-

љење да цела српска књпжевност треба да се

ослонп само на народне умотворпне, п када

се једно књпжевно дело ценпло према томе

колико има народних речп, какву има народну

спнтаксу п како слпка народне обпчаје, у то

шлчезло доба фплолошко-етнографске крптпке,

речено је да је Љубпша „Нзегош у прози".

Та формула, као и еве брзе п опште формуле,

пмала је уепеха, као п она друга о Лази К.

Лазаревпћу „Српском Тургењеву“. Свакако

да има пзвеене слпчноети пзмеђу Његоша н

1 КгШбпе ргтгјепЂе „РНро^ГјезИта" бберапа М.

1ји1>К>е, стр. 7.
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ЈБубише, писца једне исте расе и менталитета,

аљи не и једнога истога талента, оригиналности

и књижевних способности. Док је Љубиша

остао етнографско - лексикожошки приповедан

из Вукове школе, драг нашим филолозима и

користан за фолклористе, полукњижеван писац

који није уепео да савлада свој велики и дра-

гоцени, али још еирови и несређени матери-

јал, дотле је ББегош тај исти материјал ори-

редио, преломио у своме духу, процедио кроз

своју душу, дао му жиг свог великог талента

и створио дела оригинална, дубоке и трајне

вредности књижевне. И ако се баш хоће по-

ређење : Љубиша подсећа на ЕБегоша, али не

на Његоша генијалнога песника оног високо

уметнииког и силно оригиналнога дела које

се зове Горски Вијенац, но на Шегоша

народног певана Куле Ђуришића и Чардака

Алексића.
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Књижевна студија

Љубомнр Недић имао је јако развијену

прву, оеновну врлину свакога књнжевног крп-

тинара: био је емео, иекрен и езободан дух,

1 Књижевни радовп његовп на српском:

Куково путовање окр света. Штампано 1870 у

Јединству, и одатде оштампано у засебну кљигу.

0 хипнотизму, Отаџбина, књ. 19.

0 сну и сновима, Отаџбина, књ. 21.

0 софизмгииа, Отаџбина, књ. 22.

0 Хамлету, Отаубина, књ. 32.

0 песимизму, Босанска Вила, 1894.

Из новије српске лирике. Крптичне студпје. Бео-

град, 1893. [Новија српска дпрпка п њенп критпчари. —

Јакшић. — Змај. — Каћанскп. — Л. Костић. — Ј. Илпћ,

— Војиславј.

0 правоппсу и интерпункцији. Београд, 1894.

Векфилдски свештеник од' Оливера Голдсмпта.

Превод н предговор. Издање Српске Књнжевне Задруге.

Београд, 1898.

Новији српски писци. Крнтпчке студпје. [0 кљи-
жевној крптици. — Љ.'П. Ненадовпћ. — М. Ђ. Мили-

ћевић. — М. П. Шапчанпн. — Змај]. Београд 1901.

Засебни чланци:

а) у Реду, политичком лпсту којп је 1894 годпне

пзилазио под уредништвом Павла Марпнковпћа: Дневна
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имао је духовне храбрости као ретко ко пре

њега, усуђивао се да досдедно и до краја иде

за својом мишљу, и да, без увијања, обила-

жења и ограничавања, каже све што мисли.

Он је силно поштовао своју мисао, тражио

критика (бр. 1); оцена на Оглед у јануарску свеску

Дела (бр. 6ј; оцена на фе.бруарску свеску Дела (бр. 21);
Просветна питања; Дрва реч (бр. 30); Министар

Просвете (бр. 34); Просветни Савет (бр. 38); Школе

(бр. 42); Наставници (бр. 48); Оцена на Сељанку Јанка
Веселиновића (бр. 51).

б) у Српском Прегледу, који је 1895 изилазио под

његовим уредништвом: Српски књижевни језик (бр. 1);
Љубомир П. Ненадовић (бр. 2); оцена на Прве жртве,

роман Андре Гавриловића (бр. 2); Српски стил (бр. 3);

Правописиинтерпункиија (бр. 4); Српскекњиге (бр. 5);

Српски писци (бр. 6); Оцена Празноверица и злочина
Др. Миленко Р. Веенића (бр. 6); Српска књиокевна

публика (бр. 7); Хронике под шифром „Нетко“: Села

и забаве (бр. 2); Лимунације (бр. 3); Вабић (бр. 3);
С поште (бр. 7). Велики број кратких приказа и књи-
жевних бележака.

в) Зора, у Мостару: Одговор на питање уредништва

о сувременом стању српске књижевности (мај 1899);

Оцене на Песме Милете Јакшића (јун, 1900); Хрва-
тизми у српском јгзику (септембар 1900); Српска

преводна књио)севност (јануар 1901).

г) у Дневном Листу за 1893, мањи хумористични

чланци и чланак о косовском споменику вајара П. Убав-

кића и Т>. Јовз.новића;

д) у Бранкову Колу, 1903, Још један умотвор

српски у руском преводу.

ђ) Рукописи нађени после његове смрти, и у ре-

дакцији Г. Павла Поповића штампани у Српском Књи-

жееном Гласнику: Предлог како да се помогне на-

гиој нејакој књижевности (1903, књ. VIII); Л. К. Ла-

заревић (1904, књ. VIII); О Гетеовом Вертеру (1905,
књ. XIV); Покушај о литерарном укусу (1906, књ. XVII);

Ст. М. Љубиша (1908, књ. XXI).
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елободу њену, п једном прили-

ком казао је дубоку, храбру п тачну реч: да

ее у миели никада не може далеко отићи, па

ма колико се дадгеко шшо. И то није мала п

лака ствар, у нашој уекој срединп, где је све

тако теено везано и изукрштано. Недић је

боловао од једне тешке болеетп, која га је

заробила у четпрп еобна зида п његово трошно

тело приковала за болееничку столицу, алп му

оетављала дух чио и ведар, п, одвојившп

га од додпра са људпма, дала му могућност да

„чисто, отворено п нскрено", оштро и опоро,

казује шта миели о њима.

Он је схватао слободу критике као Ер-

нест Ренан: „Крптика не зна за пошто-

вање; она суди људима п боговпма“. Он је

оштро осуђпвао љубазне крптпчаре који воле

да остану у љубавп са целпм светом, и који

своје духовно кукавиштво маскпрају нарочи-

тим патриотскпм обзирима према „нашој не-

јакој књижевностп“, плп плптком фразом „шта

ће рећи Хрвати?“ Он није хтео да чује за

књпжевнп протекционизам п патрпотске об-

зире. „Ја мислим, писао је он са пуно ра-

злога, да је у нас бшо доета обзпра п доста

хваљења, и да је време да ее једном поведе

и отворенпја реч, која неће никоме угађати

и на ништа се освртатп до на оно што јесте

п како јесте11.1

1 Пз Новије Српске Лирике, стр. 2—3.
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И он је тако и радио. На страну да ли

је имао права и дравичности, али он се подигао

и на Змаја. Зато је требало имати много

поуздања у себе и много храбрости. Слава

старога пееника била је освећена четрдесето-

годишњим плодним и заслужним радом, не-

подељеном хвалом књижевне критике и за-

хвалним култом велике народне публике. На

супрот мишљењу, може ее рећи, делога срп-

скога народа и Словенетва, Недић је био сам,

и оно што су безимени чланкописци Ј реакцио-

нарним лиетовима београдеким, ожучени поли-

тичким држањем Змајевим, тек кроз зубе

дедили, он је рекао гласно, оштро, по готову

изазивачки. Лаза Костић, легендарни песник

и „женије“ нашега романтизма, „народна

маза“ шездееетих. година, нашао је у њему

свога еудију, који му је једним потезом руке

скинуо сав варак који је заслепљивао безаз-

лени евет. Он .је први исказао сумњу у по-

етску вредноет. тако популарнога Љубомира

П. Ненадовића, а на Милана Ђ. Милићевића,

у коме је Даничић видео најбољег припове-

дача српског, у тренутку када је плодни

етнограф славио свој јубилеј, уз шумно вели-

чање целе наше политичке и књижевне штампе,

он је, у својој најпотдунијој и најјачој студији,

ударио безобзирно, силовито, можда сурово и

претерано. За Лазу К. Лазаревића, који је био
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опште примљен као најбољи сриски припо-

ведач, као „СрпскиТургењев‘% ппсао је да нпје

имао „правог талента”, да се није толико

одликовао „евојим даром колико својом ве-

штнном”, да његовп списи остављају утисак

да је „све брижљиво проунавано, сжагано,

намештено, дотерпвано“. За Академију, где

је у свако доба могао ући, где су га упући-

вали његови консерватпвни погледп п везе,

он је имао само сарказама, п без устезања

он је поредио наше унено тело са ма каквим

иешким сполеком. И на евакој страни његова

рада огледа се та његова лепа духовна сме-

лост, то борбено расположење да делом свету

баци рукавпцу и да удари на ауторитете и

ГсШа ГетротГз, да све подвргне под критпку

п да обасја слободном мпшљу. II у томе је

његова главна добра страна и највећа заслуга.

Поред тога јако развијеног крптпчнога

духа, те емелостп у пресуђпвању и непошто-

вању онога што је опште примљено, овај

књижевнп пндивидуалпст п одлучнп иконокласт

имао је једну велику духовну ману, која је

била врло штетна, а можда и кобна по цео

његов књижевни рад: он је бпо човек пун

духовне нетрпљивоетп, са сувпше много пре-

дубеђења и једностраностп.

Сент-Бев је говорио да крптпчар треба да

буде човек чији часовник пде пет мпнута
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унапред од оеталих часовника; код Недића је

било обратно : он је много заоетајао за евојим

добом, био човек традидија и прогшшсти,

„осведочени пријатељ евега што је етаро“,

како је еам себе називао. Има у њега неки

романтииарски, омдадинеки култ прошдости и

„српске културе“, основан на прећутном

презирању „трулога- Запада“ и европске кул-

туре. Он нимало није марио за своје доба, то

„осредње европско време“, Он је био заљу-

бљен у „етаро добро доба“, „када је наша

национална индивидуалност била одређенија“,

када се у нас време рачунало по акшаму,

када су људи носили транболаее, подвезиде и

сребрњаке за еилавима, када су се зкене обла-

чиле у фиетане и бајадере и танке свилене

мараме пребацивале преко чедних прсију. Он

је волео ту нашу патријархалну прошлост, и

је величао наше претке, „који су у простоти

евојој имали нечега иројског, здравог и не-

повређеног многом науком и префињеношћу

културиом, који су здраво и искрено оеећали,

одушевљавали се песмом и заносши лепотом,

и у свему имали нечега мушкога и српекога

на ееби“. Он је био уверен да је наша књи-

жевноет изгубила евој првобитни национални

карактер, и да су, подједнако и у књижев-

ноети и у политици, „опште човечански иде-

али потисли наше српске идеале“. Цео на-
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предни, критички, реалистички и деиократски

покрет седамдесетих година за њега је био

„жалосна епизода пз новијега нашег народног

живота: када ено, готово и несвесно, отпочелп

раскпдати са традттптгјом и тражитп нове иде-

але, којшх не дхоже битп у српској душп пре

но што се Србпн приближп остварењу онпх

својих, ближих п пречпх . .. “

У томе традпдионализму лежп једна чуд-

новата п тешко објашњпва црта Недпћева

духа. Он, који је бпо човек критпчкога духа,

пнтелектуални пндпвпдуалист првога реда, чо-

век који је презпрао гомилу, — био је по-

клоник традицпја, које нпсу нпшта друго до

мпшљења пшчезлпх гомша, п прошлостп, која

је сва у одрпцању пндпвпдуалпзма п слободе

у области духа. Прп том, он, васпитан за

падном културом, ђак немачких унпверсптета,

један од најпотпуније образованпх људп свога

нараштаја, у исти мах презпре ту псту

културу и ту исту образованост! Он уважава

Доситеја Обрадовпћа, раскалуђера, слободног

мнслпоца, којп је Србима првп почео прппове-

датп „богодану слободу ума“ п „пстпну еветлу

као сунце“, рационалпста којп је устао против

„старих плесњпвих зарђатпх обпчаја11, празви-

јао јерееп да је вера ствар личнога расуђнвања

спореднога значаја и да је књпга још по-

требннја простом човеку но школованом п
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образованом. Недић необично дени Вука Ка-

раџића, који обара друге мандаринске тради-

дије: да је славјано-еербски језик освештани

језик наше књижевности и да пук и говедари

не могу учити господу. И поред великих сим-

патија за та два антитрадиционалиета, јеретика

и кљижевна револуционара, Недић остаје тра-

диционалист и књижевни конеервативац! Је

ли то била искрена мржња на своје доба,

ћудљивоет једнога вишега духа, вољно изабран

згодан парадоке, жеља да човек не изгледа

као други, или успомена из младих дана?

Или једно од евега тога, или све скупа, или

можда нешто сасвим друго. У сваком случају,

код Недића, иначе тако логичног, у томе

погледу, поетојала је једна занимљива духовна

противречност.

У вези са тим његовим основним • схва-

тањем етоји његов оштар и нетрпљиви кон-

серватизам. Ниједан од наших писаца није

показивао тако уског странчарског духа, и у

евоје дело није уносио толико политичких еим-

патија и антипатија. У томе погледу, Недић

необично опомиње на енглеског критичара

X VIII века Др. Џонсона, „Херкула торизма“,

„чувенога Доктора Џонсона", како га је оп на-

зивао и којега је често наводио, који је писце

судио према томе да ли су виговци или тори-

јевци, који је виговце називао „јавним зло-

1ШСЦИ И КЊИГЕ 4
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чинцпма“, док је краљеве Јакова П п Карда I

прогдашавао најбољтг владарима Енглееке,

који је тврдпо да ниједан поштен човек не ноже

бити деиет, да је „виговекп дух одрпцање

свакога принципа", да је први виг био ђаво,

п да је Жан-Жак Руео бпо ..лупеж којп је за-

служпо да се прогна из сваког друштва, п

да би га радо оеудио на робију да ради на

плантажама у колонијама.“ II када се чита како

се Др. Џонсон обраћао својим жртвама и анате-

мисао их : „Господине, ја опажам да ете вп је-

дан бедни виговац, “ п нехотице се опомиње на

Љубомпра Недићаињегово бескрајно, недоглед-

ноисвпрепо презпрање свегаштоје „народно“.

„Бедни виг“ Др. Џонсона постаје у Недића

„народнл човек“.

Демократпја је, у његовим очпма, бпла

снноним осредњостп, зависти, недоучености,

преврата, расула, неспособностп, духовног на-

задовања. У његовим устпма нпшта нпје бшо

презривије за једнога човека него назвагп га

„народнпм човеком“, а најгора осуда једне

књпге била је убројатп је у „народну књи-

жевност.“ „У народној књижевностп, велп он,

као п у народној Подитици, траже се народнп

људи, а овн не треба да еу далеко од народа.“

Неколпко пута, силом умећући, он у књи-

жевним објашњавањима помпње „народнподи-

сај“ п правн сгаре п рђаве досетке о „радп-
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калским бритвпдама“. Најирезрпвије што јемо-

гао рећи о Милану Ђ. Милићевићу ово је : „То

је прави народни човек у књижевности, којп

се у њој држи народскога правца, онако исто

као што су га се други држали у политици."

Када говори о Ђури Јакшићу, он не про-

пушта прилику да оштро нападне на цео на-

предни покрет -седамдесетих година, када се

одлучно раскретидо са старим традицијама и

српском друштву предали модерни и ослобо-

бодилачки идеали. Он не прашта Јакшићу

што је испевао ону човечну пеему Шваља

и Змају што је ожалио стрељане комунарде.

Светозар Марковић, „такозвани покојни Све-

тозар“, за њега је само један кукаван „не-

доучен ђак“. Ретко се у нашој књижевности

жучније и плаховитије писало но када је овај

филозоф по струци и човек умерених начела

какве трибине, као какав врло млад човек

крајњих начела, обраћа нокретачима, међу

којима је било крупних имена наше књижев-

ноети и пуно људи од стварне вредности. И,

као да је хтео да/чгример своје духовне сми-

шљености и критичарске правичности, он им

доеловце ово добацује: „Ви сте покренули

свој часопис да њиме и из књижевности исти-

снете боље и спремније од себе, као што сте

пх истиснули и у политици; ви сте саетавили

дочекао прву свеску Он се, као са
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дружпну да створпте преврат у кљпжевности,.

да бпсте у њој, као п у државп, вп неспремнп:

п недоунени завладалп. Алп знајте да у томе

делу нећете успетп, н да се варате ако се

уздате у бројну надмоћнет еа којом се толико

дпчите. У политици је бивало п бпва да еуде

п управљају они који би по евојој памети

требадо да слушају, али у књижевности још

никако није било, па неће ни у нас бити,

да у
 њој в

одп
 рен

 гом
ила

.“1 
2

Отуда његова стална предубеђења про-

тпву ппсаца нпје су епмпатије пшле гомили.

или којп су пмалп књпжевна успеха код го-

миле. Отуда, у његовим онпма, свп млађп

писци, и у прпповетцп, и у поезији, п у

књижевној крптпцн, бплп су беднн „народнп

људп“, без трунке талента и без икакве вред-

ностп, које је он бпнем гонпо пз књпжевностп

као Исуе трговце из храма. Зато је п про-

глашавао да је цела наша књпжевност у ру-

кама ппсаца „без талента п спреме“, п да горпх

писаца и горега ппеања нпје бпло откада по-

стоји ерпска књпжевноет, и ако је нешто ра-

нпје. 1893, писао: „наша књижевноет понела

је ударатп здравијпм правцем“ .. ,3 Пнсатп о

1 Ред за 1894, бр. 21.

2 Зора за 1899, стр. 156.

3 Из Новије Српске Лирике, стр. 19.
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сувременим писдима за ље а је бшго огла-

шавати ликвидацију српске књижевности. А

данашњица показује како се он страховито

варао.

Узак традидионализам и плаховита поли-

тинка страеност једнога старовоље и мизоне-

иста, потирали еу добру страну његову, сме-

лост у мисли и безобзирност у критици. И

због тога његове еудове треба примати са

крајњом опрезношћу, пре као субјективна ми-

шљења једног полеминког духа но као објек-

тивну пресуду једног мирног, сређеног и по-

узданог судије.

II .

У предговору своје последње књиге Но-

вији Сриски Писци, Недић је изнео своју

критичарску исповест, дао своје књижевно

вЈеРУЈУ' Било је од необичћога интерееа чути

књижевно мерило овога судије који је тако

оштро одсецао и судио. Али, тога није било:

Недић није изишао из општих меета, и ње-

гово излагање је површно и скроз недовољно.

Он у нашој књижевноети види две кри-

тике, оетављајући на страну методу „коњичких

скокова“, којом се нарочито служио Стеван

Поповић, и која ее састоји у пабирчењу по

даноме писцу, у етилистичким веџбањима на-
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пвне реторпке, у гомилању старинеких и по-

абаних „појетских“ фраза. Две критике које

он претреса јееу: еубјектпвна критика Све-

тисдава Вудовића п реадистпчка п утилптарна

критика Светозара Марковића.

Субјектпвна, по готову импресионистичка

крптпка, која одбацује естетски догматизам и

која се држп „традицпје срдаца“ и дичнога

утиска, нпје га задовољавала, јер је веровао

да постоји једна виша п апсолутна естетпчка

истпна и „извесне норме лепога.“ Естетика

је за њега наука, и књижеван укус „нешто

трајно, стално, нешто што еу свп редовп људп

п сва времена прпзнавадп као лепо.“ У тој

пдејп јавља се ђак немачке магловпте фило-

зофпје. Једна од опште прпмљенпх идеја у

данашњој позптпвној естетпцп јесте да се не

тражи више дефпнитивна формула лепога, и

лепо се схвата као појав у вечптом стварању,

нешто што жпви, што се обнавља и прео-

бражава заједно са нама. Недић је био дубоко

уверен да постојп једна естетичка истина,

вечпта п ненроменљпва, „сасшм независно

од онога шШо је сШварно исШинито", псто

онако као што у логпцп постојп формална

пстпна, и као што се прпзнаје све за пстп-

нито што је правплно изведено по логичклм

законима. „Естетичке истине има; п она ее,

као п формална пстина логпчара, може сла-
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гати са материјалном, са стварношћу, али се

може, исто тако, и не слагати с њом, и

постојати осим ње, п поред ње."1 Која је то

истина, тако брижљиво замотана у маглени

вео немачке метафизике? Недић је одговор

на то питање, и кључ те тајне однео еа собом

у гроб. Исти је случај са „извееним општим

нормама лепога“, 'са законима и правилима

књижевнога оеећања.2 Он никада није ни по-

кушао да одреди те норме, да формулише те

законе, као што је у опште избегао да раз-

вије и доказима поткрепи своја априористичка

књижевна схватања. А како је до струци био

психолог, како је знао свој посао и имао

извесан диалектички дух, он је то лако могао

чинити.

Оа свога догматичкога гледишта он је оеу-

ђивао субјективну, „природну критику“ Све-

тислава Вуловића, еледбеника Бернеа. И са

догматипкога и са традиционалистичког гле-

дишта он је двојином више осуђивао реали-

стичку и утилитарну критику, коју је Светозар

Марковић пренео из Русије, „земље незрелих

теорија. “ Критика Чернишевскога, Доброљу-

бова и Писарева не само да одриче норме у

естетици, но је одрицала и саму естетику у

1 Покушај о књижевном укусу, Српски Ењижевни

Гласник, 1906, књ. XVII, стр. 124—125.

2 Новији Српски Писии, стр. 152.
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опште, истичући да је садржина главно, тен-

денција све и сва, да је уметноет само корп-

сно средство за ширеље извеснпх еоцпјалних

и политпчкпх истпна.

Која је права критика по Недићеву чи

шљењу? За љега постоје три практпчне кри-

тнке: прва, текућа. која пратп п процењује

дневне књижевне новости и догађаје; друга,

која претр иа општа књпжевна питања; трећа,

која проучава само књижевно дело. Од те трп,

скроз произвољно изнете, критпке, он се из-

јашњава за последњу. Он се служпо том кри-

тиком, алп не верујућп у корисност свога

посла, убеђен да крптика „нпје још нпкога

направила ппецем“, п да „оно нпје правп

ппсац којп се поводн за критиком. “ Реч која

пзненађује, када се чује из уста једнога иначе

ауторитативнога критпчара, која звучп као

бласфемија у устпма свсштенпка, или антп-

милитаристичка тирада у устпма војнпка;

реч, најзад, сасвим нетачна, када се сећа

велике п корисне улоге латпнскпх граматп-

чара, хуманпста пз доба Обноца, Леспнга!

Хердера п Гетеа у новој немачкој књижев-'

ностп.

Недпћ, даље, поставља разлпку између

књпжевне крптике п псторпје књпжевности.

Историја књижевности, но прпродп евојој

објектпвна п оелоњена на чпњеннце, впше
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је наука: она проунава књижевне појаве,

хвата њихову везу еа сродним појавама, и

покушава да их протумаии и подведе под

један закон. Књижевну критику схватао је он

потпуно метафизички, као једну операцију

са речима и појмовима, а не са стварима и

чпњеницама. „Критика треба да про^ува једно

књижевно дело еамо за се, као такво, и не-

завиено од евега што је ван њега“.

Та два метода рада могу се каткада до-

диривати, укрштати и прожимати, али ипак

остају два различита метода, између којих се

ваља одлучити било за један било за други.

Критичару етоји до воље хоће ли ее послу-

жити историјеким методом, довести књижевно

дело у везу са еамим писцем, са временом у

коме је писано, са средином у ком је никло,

са општим духовним и културним стањем ко-

јега је оно израз: он то може да чини, али

пе мора.

Таква критика није наука но једна грана

књижевноети. Она стоји између догматичне,

„школске“ критике, критике правила, прописа

и одредаба, која пре личи на пресуду но на

критику, и импрееионистичке критике, која не

зна за књижевне радове и класификације но

само за књиге, која се ограничава само на

сређивање и излагање личних утисака, и која

је, на крају крајева, само једна уметност.
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Права крптика у Недићевпм очпма, то јеет

критика које се он држао, јесте интуитивна:

она улази у дело, стара се да га разуме, да

„у верној, јаеној и живој сдици изнесе писца

и књигу његову“. Цпњ крптике јесте: „ана-

лиза књпге п спнтеза човека којије у књизгг.

Радп тога ваља се удубптп у дух дела, наћп

главну карактеристику његову, оно што нај-

впше п најбоље обележава ппсца. Да се до-

бије та општа слика треба јаче пстаћи једну,

највише две оеновне црте писца, везујући за

њих и остале споредне. Г. Слободан Јовановпћ,

који је врло добро знао Недпћа, петиче ту

његову црту, п са разлогом му замера што

је логпка код њега над пспхологпјом, што

код људи претпоставља „впше доеледноетп но

што је они могу имати“.1 Недпћ, у својој

склоностн за упрошћавање, у оној љубави

К0ЈУ Је из логпке донео за геометријске кон-

струкцпје, заборављао је велпку пспхолошку

пстину: да не постоје одељене, подређене п

прпређене душевне моћп. То евођење целога

човека на једну нлп две главне душевне моћп,

што није било ништа друго до позната Тенова

теорија о јасиШз таМгебзез, назпвао је он је-

динством у крптицп и сматрао као један од

првих услова добре критике.

1 Нова Искра, 1901, стр. 94. Оцена на књпгу Но-

вији Српски Писци.
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Олика човека који је писао књигјг, „чо-

века који је у књизи“, то је био циљ Не-

дићеве критике. „Критика нема посла с чо-

веком него писцем, то значи с човеком који

је у књизи. .. критичар треба да проучи

књигу и изнесе оно што је из ње прочитао'

он не тражи човека који је иза књиге него

онога који је у н>ој“. И он је био критичар

портретист. Само, што је врло чудновато, чак

и необјашњиво, он је из својих портрета пот-

пуно искључио биографеки елеменат. Ствар

је пародоксална: хтети представити једнога

човека, а занемарити све што ее о њему зна;

прећи преко тога какав се он јавља у животу

и у целокупном свом књижевном раду, и оцр-

тавати га какав изгледа по једној књизи, једној

фикцији његова духа, у једном пролазном тре-

нутку његова ишвота! Сент-Бев, који је дао

обрасце књизкевних портрета, са пуним правом

главну пажњу поклањао је биографији. Одба-

цујући историјски метод, не признавајући да

се песници и уметници, „људи од повучености

и самоће“, дају објаенити осредњом и обичном

средином. нацијом и веком, он ихје проучавао

у оквиру њихова живота, у кругу њихових

личних навика и веза. Он је тако писао оне

„широке, обилне иеторије човека и његова

дела“, говорио да „ваља ући у писца, ту се

сместити, изнети га у његовим различитим
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изгледима, оживетп га, покренути га, учпнптп

да говорп као што је морао чпнитп; пратптп

га и у кући и ван куће, чак п у љеговим

домаћим навпкама и наравима: везати га са

свију страна за земљу, за стварнп жпвот, за

свакодневне навпке од којих велики људп псто

толико завпсе колико п ми оеташ“. Он је то

називао анатомпјом, физиодогијом п пспхо-

логпјом једнога писца. И тпм правцем којп

је обележпо велпкн француеки крптпчар мо-

дерна критпка још и данас иде.

Данас се впше но пкада радп на прпбп-

рању „људекпх докумената“, премећу се цр-

квенп протоколп, старе архпве, породпчне

артнје, разгледају елике, - за дпсцем се пде

у стопу проучавају се његове навпке, укус,

начпн живота, везе, прпјатељсгва, чптања.

Шта више, данас се пде п до анатомскпх

и физиолошкпх проучавања о телесном склопу

и телеснпм особинама поједпннх ппсаца, као

што је чпнио Тудуз еа Алфонсом Додеом,

Емилом Золом, Жилом Леметром, вајаром

Роденом, еликаром Ппвпсом де Шаваном, хе-

мичаром Бертлоом. Недић је падао у сулротну

крајност, п тврдио да то интимно познавање

личности писца може допрпнети разумевању

писца, али није у стању да га објасни. Жпвот

баца извесну светлост на књижевно дело, али

само делимично, „у поједпностима које су за
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разумевање и оцељиваље дела неважне". Све

је го само занимљиво и задовољава само

празну радозналост, а цео биографеки метод

је бескористан, у евој својој натегнутости и

непоузданости. Поетоје безлична дела, као што

су Омировп епи, Шекспирове драме (!), Сер-

бијанка Симе Милутиновића (!).

Било би врло лако, али би захтевало и

много простора, претрееати ове пародоксалне

идеје. Главна грешка Недићева је била што

је он држао да се један писац изражава сав

у једној књизи, и да еви пиеци пишу неку

врету иеповести, „Већина књига, говорио је

Волтер, личи на оне опште и утегнуте разго-

воре у којима се ретко каже што се мисли“.

Писац ее не рафа са душом и духом као

1а1ш1а газа, но оа наелеђем од предака, са

аетавиетичним оеобинама, еа одре!)еним пре-

диепозицијама, као једна алка на дугоме ланцу.

И највећи писци само из близа јаче из-

ражавају оно што је растурено, несвесно и

магловито у њиних сувременика, они су јасни

глас многих шапата, и њихова заслуга је што

казују тајну целога света. По једноме староме

поређењу, писци нису усамљени џиновски

врхови у мртвим и немим пешчаним равни-

цама, но највиши врхунци целог једног пла-

нинског сиетема. Како објаенити вереки занос

Паскала без његове болеети? Откуда болешљива
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оеећајност и миетицпзам Жан-Жак Руеоа,

ако не од нервнпх порелгећаја п његове „оде-

ране душе“ ? Песимизам Леопардиа п Бајрона

долазпо је великим делом од њпховпх телеснпх

дпформптета, п нпје без петпнптостп она- реч

Бенжамена Констана о хромом Талејрану:

„оно што је решпло његов карактер бнле су

његове ноге.“ Ко не зна за тешке матери-

ријадне прилике у којима је Ђура Јакшић

провео цео свој век неће моћп разуметп ње-

гово јако развпјено социјално осећање и са-

тирпчно расположење. Сам Недпћ на једноме

месту прпзнаје : „Ко хоће да потпуно разуме

Јакшића као песнпка, треба да има увек на

уму да је Јакшпћ бпо не само песнпк но п

слпкар. Сликар Јакшић најбоље коментарише

Јакшића песника."1 Меланхолија и песимизам

Војисдава Ј. Илића бпле су последпце поро-

дпчних невоља п физпчкпх недуга. И дуго бп

бпло нпзатп слнчне иримере.

Исто тако самовољно п без раздога, Недић

је одбацивао исторпјеки метод у књпжевној

крптнцп. Он је допуштао да једно дело може

да изражава своје доба и своје тежње п по-

требе. „Много шта у књпжевни.м делима може

се разуметп еамо тако ако се она доведу у

у везу са временом у којем су се она јавила,

1 Лз Новије Српске Лирике, стр. 37.
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народом у којем еу никла, општим културним

етањем које их је изазвало..." Али, унинив

тај уетупак, он одсудно тврди да се о сувре-

менидима не може писати са иеторијске танке

гледишта, и да део тај посао припада само

историји књижевности. Док он пише: „ја бар

не могу дл преставим ееби да би нам Илијада

и Одисија биле у нему год јасније да, откуда,

што знамо о његову творцу осим само то да је

некада живео“ • Анатол Франс, у Етскурову

ВрШу, вели: „незграпно грннарство из Хи-

сарлика нини да већма волим Илијаду, и

ја више уживам у Божанственој Еомедији

откада знам флорентински живот у XIII веку.“

Своје дилетантско знање књижевне прошлости

српске, не само игнорисање но игноранцију

онога што је у нашој књижевности пређе било,

он је бранио тиме што не ппше историју књи-

жевности но књижевне портрете сувремених

писаца. И то олако схватање љуто му се светило:

не само да његови еудови, без солидне и

стварне нодлоге, нису испадали тачни, но он је

нинио и крупне материјалне грешке. Он је твр-

дио да је Вуловићева природна критика но Бер-

неу утрла пут да се у нас одомаћи и једна друга

врста, „она коју нам је први објавио Св. Мар-

ковић.“ Међутим, Светозар Марковић почео

је излагати своје књижевне идеје још 1868,

а Вуловићева кљига Из ПозоришШа, где је
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једино био под утшдајем Бернеа, изишла је

десет година додније.1 За радове Ђуре Јак-

шпћа где је бпзо соцпјалне тендендпје тврдпо

је да су последица моде, по рецепту идеја

Светозара Марковића. Међутим, првп нландп

Светозара Марковпћа штампани су 1868, а

још у СПахији .Ђуре Јакпшћа, којп је започег

1866, пма много соцпјалне побуне и по го-

тову пдеја аграрнога соцпјалпзна. Недић је

ппсао о Војпсдаву Илпћу само по збпркама

пз 1887 п 1889, које су половпна песнпкова

рада, случајно прпкупљене, безмногпхважнпхп

карактеристнчнпх песама, п, не знајућп за цео

један нпз готово револуцпонарнпх полптпчкпх

песама његових, он га је проглашавао за арп-

стократа међу српскпм песницпма.

У сваком случају, Недпћ се п у погледу

ехватања књижевне критпке и њенпх метода

етављао ван данашњпх познтпвнпх п науч-

нпх идеја, радпо онако како се тај посао

впше не ради, п како се не може да ради.

Отуда дпсци које је он проучавао, апстрахо-

вани од сампх себе, етављенп ван свога доба

н евоје ередпне, у ваздушасте просторе апсо-

лутнога п метафизпке, изгледају као барон

Минхаузен у немачкој прпчи, којп се ухватпо

за свој перчпн н сам себе нзвукао пз глпба.

1 Светислав Спмпћ: Реч две о лирској поезији,

Дело, књ. I, стр. 564.
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III

У примени евојих књижевних догмата

Недић је био веома одеечан и прек. Он је

за себе био убеђен да ее не може преварити,

и што је рекао ематрао је да је једном за

евагда пресуђено. Он је ванредно добро ми-

слио о себи и о с-војој непогрешној критици.

Једном приликом вели: „критика је спора

али достижна" ; другом приликом његово са-

моуверење иде толико далеко, да губи осећање

смешнога, и, пошто се неповољно изразио о

Шилерову Звону, он пише ову невероватну

реченицу: „Нисам рад утицати се између Не-

маца и њпховог великог песника_“1 У ои-

ште, он је волео да игра улогу и књижевног

судије и књижевног полицајца. Са Д’ Алам-

бером он би рекао: „Критичари треба да буду

као чобански пси: да воде, заустављају и вра-

ћају овце на ливаду...“ Писац је за њега

„кривац", а „согрив (1еИс1л књижевно дело“.

„У његовом начину писања има нечег од оне

набусите отворености једнога хирурга... “ 2 Ње-

гово перо личи на учитељски фиргаз, а писци

о којима пише изгледају као преплашени ђаци

нред намрштеним и строгим учитељем. У од-

1 Новији Српски Писц,и, стр. 54.

2 Слободан Јовановић: Др. Љубомир Недић. Срп-

ски Књижевни Гласник, 1902, књ. VII, стр 115.

ПИСЦИ II КЊИГЕ 5



66 ПИСДИ И КЊИГЕ

говору уредништву Зоре, он је без мплоетп

делпо двојке п ударде еувременпм писцима

ерпским. Поводом песама некога гимназиета

вели: „Боље је оцена врло добар од профе-

сора но оцена лош од крптпчара.“ У стварп,

он је тако н схватио свој позив: цензурпсатп,

унитељски оцењпватп, п то дајућп радпје п

впше слабе оцене но добре. И отуда целокупна

његова критика нпни мунан утпсак да је пп-

сао један педантан, болеено раздражљив и на-

сртљиво љут новек.

Недић је бно иовек паметан, са реткпм

ннтелектуалнпм епоеобностпма. То је бпла ње-

гова велика врлина, и, парадоксално рекав,

велики недостатак. Он је највпше волео п

радио логику, п његов дуз био се свпкао на

логинке конструкцпје и геометрпјске правпл-

ности. ТБегов филозофеки рад цени се међу

етручњацима. Али он је књижевноет понео

касно радптп, када је у велпко зашао у го-

дпне, у последњој десетпнп свога жпвота, п

у нови посао, за који се ннје био епремао

п на који нпје бпо навпкнут, он је унео нисто

логииарску рада. Он нпје осећао како

и књпге и писци измпчу строгој и апстрак-

тној логицп, како онп впше пду у област емо-

ција но интелекта, и да оно што баш нпнп

величину и венпту лепоту књижевности то је

нелогпчпа п беекрајна разнолпкоет у осећању
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и изражавању спољнога света. Недић је стра-

ховито јаено видео нелогичности и одступања

од „здравога разума“ код појединих писада,

и онде где би други налазио оригиналности и

еуптилноети духа, лепу фантазију и преливе

у осећањима, он је видео беемислице и про-

тивречности, књижевну несагласност са старим

логичким фигурама.

И по томе развијеном осећању и тражењу

логичнога, и по раздражљивости једнога стално

болеснога човека, он је радије и боље видео

слабе етране једнога књижевнога дела. Као

Емил Фаге, и он држи да тајну једнога писда

треба хватати када геније задрема и када

уметник испуети узде из руку; са Бргшетје-

ром, он је готов да прогласи да је само кри-

тика мана корисна и да само тим негативним

путем ми можемо да ее обавестимо о правој

ирироди генија. Недић је, у већини случа-

јева, рђаво мислио о писцима о којима је

писао. 0 највећим и најбољим он је понај-

горе судио, и ако је кога од мањих похвалио,

то је било само стога да омаловажи оне ве-

лике. Тако он хвали национални карактер

певања Јована Илића, патриотску искреноет

Стевана Влад. Каћанског, поетску осетљивоет

Милорада Шапчанина, еамо да би могао рећи

како у Змаја нема ништа од свега тога, и

да еу сва три роеГае ттогез већи од вели-

5*
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кога песнпка. Карактерпстпчо је да Недић

нпје нашао за вредно да каже п .једну добру

рен о младим ппсцпма којп су се у његово

доба развили, а у његово време почелп су

ппсатп Јован Дучпћ, Борпсав Отанковпћ, Иво

Ћиппко, Радоје Домановпћ. Крут п строг, он

није знао за пнтелектуалну нежност. Он је у

својој душевној тврдоћп држао да је он еамо

цензор п полпцајац, п нпкоме од оних којп

су се дизалп п које је требало охрабрптп п

подупретп он нпје казао добре речп. Са

таквпм крптпчарпма једна књпжевност морала

бп се следптп п угпнутп.

Тај негативан дух, то стално спстематско

одрпцање п омаловажавање, бпло је последпца

н његових традпцпоналпстпчкпх предубеђења,

п консервативнпх антппатпја, п схематпчно-

логпчарекога духа, али је исто тако и одго-

варало п његовој пнтпмној прпродп. Оно што

је бпло фатално у његовој књпжевној критпцп

то је несразмерна надмоћност пнтелектуалнпх

способностп над емоцпоналнпм. Он којп је

књнжевну критику хтео да радп као пскљу-

чиву књижевност, којн је прпхватио да је ,.пое-

зија намењена срцупоеећању“, био је у стварп

искључпво пнтелектуалнп темпераменат II строг

логпчарскп дух, сув п хладан човек, без

способности за одушев.Ђавање, са врло слабо

развијеним емоцпоналним животом. У недовр-
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шеној студији о Лази К. Лазаревићу он чини

драгоцено признање : „Он [Лазаревић] је јака

памет; и као и сви људи јаке памеши, он

не воли много лиризам... “ Недић је био врло

паметан и научен новек, али његово ерце

није могло да јаче закуца, он ее није могао

загрејати. Он је о драмама срца и трагедијама

савеети писао као 6 мртвим стварима, и нај-

топлпје пееме и најнежније приповетке ледиле

су ее под његовим рукама. Нешто етудено и

залеђавајуће бије из љегове прозе; у његову

писању има нечега корозивнога, нешто што

одаје његово „задовољетво немати никаквог

задовољства;‘, као у једне личности у Кан-

диду. Његов прости, једноставни, пословни

врло јаени и одређени стил, са свима могућим

врлинама научног излагања, нема у ееби ни-

чега књижевнога. Све је то очајно суво,

„суха критичарска прозаи, како сам каже.

Може се прелистати све што је он написао,

све до забачених чланака новинареких, и

једино топлије место које се може пронаћи

то је некролог Љубомиру Ненадовићу у Сри-

ском Прегледу. Али када се некролог појавио

као студија у Новијим Српским Нисцима,

изишао је исто онако сув, сив, наг, хладно

паметан, као и све што је изалазило из пера

1 Српски Књижевнго Гласник, 1904, књ. XIII, стр. 43.
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овога пскњучпвог пнтеаектуалца, којп је само

тражпо истину, илп оно што се њему чинидо

да је иетпна, пстпцао само смисао п разлог,

п презирао етш, зато што га нпје пмао.

Болесно раздражљпвп нанпн његова оце-

њивања лепо се даје видетп у његовој оценп

на песме Милете Јакшнћа. Пеенпк назпва

драгу мајком својпх несама, а крптпнар се

издпре на њ : „каква је то пдеја зватп драгу

мајком својпх пес-ама'?“ Он се ппгауђава како

то да стручак цвећа може радосно да мотрп

поток. За једну алегоричну песму која се

свршује љупкнм стпховима:

А кад сутра зора цвеће

Ороси,

Мртву птицу студен поток

Проносп,

Недпћ велп : „То треба да је њежно, поетски;

у стварп то је бесмпслено: прпча о једној

лудој птицп“. Он неће да допустп да облак

може да мили, да звоно може да гуди у

даљини ведрога дана, да песма може да буде

медна, да се сме казатп „љубави мртве глухи

клпк“. У два маха, и Лазп Костићу п Мн-

летп Јакшићу, он са впспне објављује да

младо дрвеће нема дупље. Он напада Змаја,

што се у његовој песмп Мајка срПскога ју-

нака, — која нпје смела бпти лепа, јер ее
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налази у првој евесди анатемиеаног народног

,,Дела“, — јунак зове Вељко, јер, када ее каже

Вељко, асоцијацијом идеја помишља ее на

Хајдук-Вељка, а то је у дисхармонији еа по-

љем Коеовом ! Када би се на тај начин пиеало

о поезији, нема песме која би могла остати,

и цела би се поезија дала свеети на једну

гомилу галиматијаса и кретенизама. Само, када

неко тако резонује о поезији, он нема ни

право ни могућности да о њој пише.

И још нешто : његова позната неправич-

ноет. Он није једним истим мерилом одмеравао

разне писце. Он је увек имао на расположељу

какво (МзИпдио: за оне које је волео имао је

увек обзира и извине, за оне које није тр-

пео није имао милости и опроштаја. Милети

Јакшићу замера што му еликови нису под-

једнако и правилно наглашени, а исту ствар

и не помиње код Војислава Илића, и шта

више иетиче беспрекорноет његове форме. За

Милорада П. Шапчанина рећи ће да је из-

вештачена, отужна, нездрава природа, да је то

писац „скроз неистинит“, алиипак, поред евега

тога, воли га : „ њега не оеуђујемо, и ако бисмо

друге осудили. ћБему праштамо с осмејком,

као што добру пријатељу праштамо какву

малу слабоет, јер је Шапчанин, поред евих

својих недостатака, писац хадји у читаоцу уме

етећи пр1х,јатеља, а можда баш због ове сла-
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бости његове еа којои се толико сродпо. “ Исте

мане које се Шапнанину праштају, Зиаја чине

обиннии стихотворцем ! Недпћ не верује онпма

који вешто подражавају народној поезпјп, п

тврдп да што је неко бољи подражавалац у

толпко пма мање правога талента. Он се оду-

шевљава хпбрпднпм, турско-ерпскпм стихо-

впма Јована Илића, који су за њега најбоља,

најаутентпчнпја срПска лпрпка. „Не верујем

онпма што тако певају, па не верујем нп Зиају.

Само једноме верујем: Ј. Илићу“. Зашто?

То остаје тајна, за нас профане и смртне.

У Недићевој критицп свакп час ее еуереће

са таквим појавама, меето стварнпх разлога

п доказа долазе догматична предубеђења п

ћудљиво расположење, где с-е крптпчар држи

познатог стпха латинског несника: 8(,с со1о.

8/с јиЂео ..., шш девизе онога француског

краља: саг 1е! ез! по!ге Ђоп рк/тг...

То се нарочпто впдело у оценп Змаја.

Змај за њега нпје бпо великн, чак нп правп

песнпк: он је попет на меето које не заслу-

жује, глас иу је већп од праве вредностп.

Осећања код њега нема много, п што га има

то је ладно п оскудно. и меето њега долази

мисао, згодна реч, антптеза. „поентаУ Он је

само вешт етпхотворац, без песнпчкога на-

дахнућа, са глатким стиховима; Ћулићи су

дело не топлога срца но ладнога разума п
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суве духовитости. Каћански је раван Змају,

чак има и лепших, осећајнијих и срдачнијих

песама од њега. Јован Илић, напоредо са

Његошем, куд и камо ближи је духу народне

поезије. Шапчанин, „иекрен у једној изве-

штаченој илузији11, има више осећаља но Змај.

Оно што ће оетати од Јована Јовановића, то

је дечји песник Чика-Јова, сатиричар, етари

уредник Змаја, Жиже и Сгпармалога, и,

најзад, добар зналад језика народних песама.

На основу чега Недић даје тако оштар

и одеечан суд? Змај је много и добро пре-

водио; ко лако подражава другога и прила-

гођава се другоме, тај нема много свога: „ко

уме вешто подражавати тај нема своје инди-

видуалности11. На то скроз произвољио објаш-

њење довољна су еамо два конкретна примера:

Гете и Леконт де Лил, нарочито де Лил, са сво-

јим неупоредивим преводима великих класичких

несника. Затим, Недић пребадује Змају скло-

ност ка антитези, као да антитеза није једна

од главних фигура пееништва, као да није била

основ старих поезија и религија, и да није и

данас једна од главнпх закона духа људског.

И ако би се употреба антнтезе у поезији

тако строго судила, шта би било са Виктором

Игом, чија ева поезија почива на антитези?

Најзад, оеуди ли се употреба „поенте“, духови-

тости у Зма.ја, шта оетаје од Хајнеове лирике?
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Прави разлог Недићевој очевцдној злој вољи

и предубеђењу против Змаја треба на другој

ствари тражити. Он етаром песнпку нпје две

етвари могао опроститп: што је пмао велпкп

глас у широкој публпттп п што је, идејама п

симпатијама, прппадао презреној, парпјској п

плотској категорпјп „народнпх људи“.

Недпћ је презпрао велпку публпку, народ,

„гомплу" ппдит ресиз. Врло иесто, готово

редовно на завршетку својих студпја, он иска-

зује своје нерасположење према пзпрокпм кру-

говпма читадаца, одрпче пм да се могу да

одушеве за нстпнске велике песнпке, п тврди

да, будућп и еамо осредњи, могу да воле само

осредња дела. Он је презрпво одрпцао народу

способност да разуме, воли п суди велика

кљижевна дела. II у томе Недић је бпо жртва

својпх предубеђења. У пстпнп, народ јеувек пн-

стинктивно оеећао п волео праве велике песнике,

п суд „гомнле“ нпје за тако нрезрпво одба-

цпвање. „Го.мпла“ често здравпје судп но где-

који и сувпше суптилнп п критичнп духовп;

она је без духовне себпчноетп, она је сачу-

вала евежпну осећања, она увек пма драго-

цену способност‘да се одушевп, њена је душа

остала девичанска. Сва велпка дела књижевна

народ је осећао п волео. Одисеја п Илијадо

еу биле радост атинскпх ретора из доба Пе-

рпкдова п ученпх граматичара александрпјске
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епохе, а и ието тако и јелинскога демоеа,

рибара и мрнара. Велике талијанеке епизоде

Средњега Века, о којима постоји цела библио-

тека учених коментара и дела, и данас живе

у уетима талијанскога народа. За народ је

Шекпир писао своје драме и трагедије, а

Молиер евоје комедије, и народ и елита, у

Енглеској као и у. Француској, уживају у бе-

смртним творевинама оба велика писца. Наше

народне песме усхићавале су своје првобитне

слушаоце, стоиаре на еуватима и сеоске кме-

тове на саборима. као што су у њима ужи-

вали један Валтер Скот, Хердер, Гете, Грим,

Мицкијевич, Проспер Мериме. 0 Горском

Вијенцу, најбољем делу наше књижевности,

наши унени људи су написали целу једну малу

библиотеку, а то је у исти мах и најпопу-

ларнија наша књига и велики је број про-

стих људи који читаве стихове одатле знају

на изуст, и пуно изрека улазе у народни говор.

Права, жива, велика уметност није писана за

узак круг књижевних мандарина и естетеких

дилетаната, она је увек својом непоередношћу,

простотом и искреношћу прожимала цело дру-

штво, увек налазила одзива у свима људским

срцима, вазда живела на чистом зраку и у

великом простору. Само осредњи, нездрави

духови, само књижевни снобови и симуланти

естетизма, и то редовно у периодама књи-
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жевнога опадања, сневади су неку аристократ-

ску уЦетност, која је, додазећи на свет, носша

у себп клице смрти п жпведа колико жпви

нездрави и пзвештачени укус изузетнњх људи.

Змајева велпка популарност само је доказ со-

лпдне оенове п тесне везе љегове еа својим

добом и нарвдом. И колико се у том погледу

Недић варао најбољп је доказ ово: пре пе-

тнаест година он је проглашавао Војислава Ј.

Нлпћа за арпетократског песнпка, тврдпо да је

љегова поезија „намењена префпњепом укусу

п далеко ужем кругу“, п да, због тога, „нп-

када неће битп популарна.“ Међутим, Војп-

слав Илпћ, баш зато што је бпо добар песнпк

и пмао и опевао општа новечан:ка осећања,

данас је један од најчнтанијих и најпопулар-

нпјпх песнпка, чак и код анатемпсане „гомпде“.

Другп разлог зле воље Недпћеве према

Змају 6ио је чпсто полптичкп. А Недић је

бно човек који је впше но ико, п пре п по-

сле љега, уносио долптпчких симпатија п ан-

тгшатпја у своје дело, тако да је врло често

подсећао на књижевнога критпчара у партнј-

ским органима, чија је дужност да политпчке

прнјатеље проглашује за генпје, а политпчке

протпвннке жнгоше као најбеднпје идиоте.

Још од почетка евога рада, Змај је бпо по-

лптичар, п шездесетпх годпна он је у пое-

зији био заставнпк омладннскога лнберализма.



ДР. ЉУБОМИР НЕДИЋ 77

Када је то неодређено слободњаштво шесде-

еетих година заменио позитиван демократи-

зам, Змај је, као и Јакшић, поетао песник

демократије српске. Са извесне стране, то му

се никада није опростило. После познатог ње-

говог поздрава радикалном збору у Адексинду

1892 године, реакционарна штампа београд-

ска плаховито га је напала, одринући му све,

па чак и таленат. У то доба опште назад-

њанке навале на Змаја, као круна евих на-

пада, као дефинитиван ударац, јавља се ету-

дија Љубомира Недића, чији је опшпран извод

прво штампан у Виделу. Тренутак у којем

се та студија Јавила, жунан тон којим је на-

писана, дали су да се мисли и да ее тврди да

учени професор Велике Школе, који се дотле

није бавио књижевном критиком, прелази на

то поље и напада Змаја само ради политич-

ких разрачунавања. Из полемичких чланака

Недићевих јаено се види како је била страена

његова и лична и политичка мржња према

староме песнику. Он је нападао Змаја што,

као песник толиких родољубивих песама, није

оставио кости негде на Дрини или на Шума

товцу. У полемици еа људима око Дела, он

им гневно добацује : „Са вама је други један,

онај којем сте дали годишњу пензију, јамачно

због тога што је у песми оплакао париеке

комунисте, и за које ви, опет по атавизму,
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гајпте осећање пијетета.и Какве гарантијетакав

критичар даје за правпчност и ведрину евога

суђења ? За четрдесет година толикога и та-

квога рада, Зиај нпчим није заслужпо народно

признање но песмом Милостивој Европи на

гробу сШрељаних комуниста! И шта има

да значи она инсинуација да је Змај имао

„друга разлога зашто је кукао на комуни-

стичком гробљу“? И, најзад, какав је то зло-

чин имати толпко душевпе отмености п гра-

Јјанске храбрости, па поклонитп се пред вп-

соким пдеализмом п моралном величпном пу-

шкараних народних усташа у Парпзу, п чо-

вечно п благородно поздравити побеђене, којп

су својпм лешевпма и хекатомбама својпх

жена п деце покрили парпску калдрму за пде-

ално добро човечанства?

Таквп напади, ппсанп из таквпх побуда

п у томе тону, нису могли пматн успеха, п

нису смањили славу великог нацпоналног пе-

снпка нашега. Трпумфална прослава седамде-

сетогодпшњпце Змајеве у Загребу 1899 го-

дине била је народни одговор на све оно што

се десет година покушавало. Недпћ је п то

сам видео, п у другој евојој студпјп мелан-

холично признавао: да се поред свега њего-

вога писања „и данас још прнзнаје таленат

Змају.“ Змају се увек признаје таленат, п он

ће стајатп вазда међу првпма у нсторпјп срп-
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ске књижевноети и у народу, докле ће вели-

чине које је Недић прокдамовао, Симо Ми-

дутиновић, Каћанеки и Шапчанин, све више

и више падати у дубоки заборав.

IV

Др. Љубомир Недић био је оригинална и

значајна појава наше новије књижевности.

Поеледњих десетина XIX века он је за једне

био жива застава, дентар прикупљања, Ме-

сија код којега се ишло на поклоњење и бла-

гослов. С друге стране, ни на једног писца

није се етрасније и огорченије нападало но

на овога човека, који је уживао да сеје мржњу

за својим стопама. Време је утишало те рас-

пламтеле страсти, и сада, када су те борбе

легле и када нема више човека који их је запо-

део и мушки водио, а нарочито када су спорна

питања добрим делом изведена на чието, данас

се може ладније, мирније и правичније судити.

Недић је био Европљанин поред свега

свога консервативног национализма, модеран

дух поред свег свога традиционализма. Уман

и образован човек, искрена и слободна духа,

он је извесно подигао нашу књижевну крити-

ку. У ту, некада запуштену грану српске књи-

жевности он је унео много више општега знања

и књижевне културе но што је дотле било, и
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знатно је подигао мернто по коме еу се нашп

писцп одењивати. Он је проглаепо п спровео

начето духовне слободе у књпжевној крптпцп,

подпгао жабокречпну која се бпта ухватила

у нашој књпжевностп, извео целу једну ре-

визпју књижевних судова, кренуо ветике кљи-

жевне дискуспје, започео хучне полемпке које

еу прочпстпте атмосферу у српско.ј књпжев-

ности. Поеле Вука Караџића нпко код нас

није кренуо таква пптања, и нпко нпје то-

тико урадио да се раскрчи земљпште за да-

нашњу књнжевну критику, да се отпочне

„слободан, искрен п отворен претрес дела п

гшсаца“. И као што је заелуга Пларпона

Руварца што је створпо праву, научну „не-

родољубиву11 исторпју, тако је и застуга Љу-

бомира Недпћа што је утро пут „неродољу-

бнвој“, слободној књижевној критици.

Али ту се заустављају његове заслуге.

Овај консерватпвац и традпцноналпст бпо је

негативан и разорилачкп дух, и најбољп п

најјачп бпо је онда када је одрпцао п рушпо.

Пиаче, у позитпвном раду, он се показује

као дилетант без довољнога познавања чиње-

ница и са застарелим методпма у раду, сув

п схематпчан дух без узбуђаја и топдпне,

логпчар по занату н по духовном настројењу,

страсна прпрода пуна предубеђења, од псте фа-

мнлпје духова у коју пду Др Џонсон у енгле-
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ској и Фердинанд Бринетјер у франдуској књи-

жевности. Он није човек на кога се може осло-

нити, и готово увек љегова мишљеља имају

се примати са великом резервом. За књижевну

историју он није довољно научан, а за књи-

жевнукритику није довољно књижеван. Иовога

строгог еудију време је еудшго и осудило.

Напредак је прегпао' преко љега, и он, који

је још пре десет година био тако жив и са-

времен, данае је сасвим пао у ону гомилу

привремених величина и прелазних писаца,

који су једном за свагда били па прошли.

ПИСДИ И КЊИГЕ
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Књижевна скица

Врло рано, још као гимназист, Мшгорад

Митровић је пропевао, у денјим листовима

СрПчеШу п Невену. Као песнпк п кљпжевнпк

развпјао се под утицајем Војислава Ј. Нлпћа,

који му је у пето време био друг, прпјатељ

п унитељ. Крајем осамдесетпх годпна љеговп

глаткп п лепп стпховп, штампани по књи-

жевнпм п дневним лпстовпма, прпвлачшп су

општу пажњу на њ п оглашавалп га као

једнога од онпх на којпма остаје српска по-

езпја. После смртп Војпслава Плпћа, па док

Јован Дучпћ није етворпо своју песничку

особеност и док се Мплан Ракић нпје јавпо,

Митровпћ је десетак годпна важио као најбољп

млађи песник српскп. За некпх двадесет годпна,

он се често јављао по готово свпма чаеоппспма

п многпм полптнчким п еатпрпчкпм листовпма

нашлм: у Ошаубини. Јавору. Преодници,
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Зори, Звезди, Боссшској Вила, Делу, Но-

вој Искри, Бранкову Еолу, СрЏском Ењи-

жевном Гласнику, Одјеку, Дневном ЈЈисту,

Грбоњи, Бичу, Геџи, Страдији, и тако даље.

И ако је од њега остало свега две омавве свееке

етихова, баладе и романса Ењига о љубави,

која је изишла 1899 године, и политичке и

еатиричке ПригоднС песме, које су се јавиле

1903, ипак је он доста писао, много више

но што на први поглед изгледа. И као толики

други пиеди наши, и он је умро у најбољим

годинама, онда када се код сређених и срећних

народа почиље пдодан и зрео рад. Када је

је један од пријатеља дошао да га последњи

пут види, Митровић, сломљен страшном бо-

лешћу, као живи скелет, отимајући се од смрти

која га је за гушу хватала, шаптао је при-

душеним гласом : „Песма... песма... је ту...

али. снаге...“

*

* *

Митровић је важио као лирски песник,

стари Глишић, његов „стриц“, звао га је у

шали „^ирским", а и он сам држао је за себе
да је лиричар. Он то, међутим, није био.

Лирских песама код њега је врло мало, тако

мали да није могао ни саставити једну збирку

чисте лирске поезије. Он се чувао од интимних

исповести, од опевања својих личних осећања,

б*
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п ако је када п пспевао по коју лпреку песму

то је био као добро подражавање Војиславу

Илићу, пли вешто развпјено какво опште ме-

сто лирске поезије, али увек дајућп впше епскп

карактер. Он је написао целу једну Ењигу

о љубави, али не као Петрарка евоје сонете,

Хајне своју Ењигу песама, или Змај своје

Ђулиће н Ђулиће увеоке, као књпгу о својој

љубавп, но књпгу о општој људској љубави,

о Љубави једном речју. Једна од његових

најбољих п најпознатпјих песама, која се Змају

толпко допадала да је превео на немачки, п која

је п компонована, јесте Била једном ружа

једна... У стварп, то је мала п лепа балада,

дпрљпва проста драма срца у трп спме-

трпчне строфе, развијање једнога општега

осећања, п сасвим објектпвно лпрско јесте оно

опевање остављене девојке, остављене за љубав

п за руку друге:

У дркву се сватп крећу

Разлеже се песма медна,

А са цркве звоно јеца, —

Бпла једном ружа једна.

Он је имао нарочитпх склоности и епо-

собностн за еп. Од њега је остао недовршен

епскп спев Пенелопа, и једна од жеља о којој

је често прпјатељпма говорио, жеља коју је

вгеостварену понео са собом у гроб, била је
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да напише епопеју првога Српскога Устанка,

оевајаље Београда 1806 године.

ТТТтп је мало парадоксално у делом пе-

сничком раду Мшорада Ј. Митровића, то је

што је он, који се сматрао за лиричара,

и који се као такав оеећао, у ствари био -

епски песник, као што је овај Светозара [Ј

Марковића и поборник сувремености и демо-

кратије, најрадије и најбоље опевао прошлост,

и то витешку прошлост. Баладе и романсе,

Књига о љубави, јесу најглавнији и најбољи

део његова рада, и карактериетично је да већи

део те књиге сачињавају баладе, које су ближе

епу, и да правих романса, које су ближе ли-

рици, готово никако и нема.

Том књижевном роду њега су вукле ње-

гове песничке симпатије и интимне способ-

ности. Учитељ, Војислав Илић, испевао је

неколико балада, које и ако нису такве да су

најбоље што је изишло из његова пера, ипак

су такве, да следбенидима могу служити за

узор. Митровић, затим, поред свега свога по-

литичкога реализма, имао је пуно романтич-

кога у себи (она његова фотографија из зре-

лих година, у бајроновском плашту и са кра-

ватом која се лепрша на ветру!) и њему се

допадале романсе и баладе, које су битно ро-

мантички књпжевни родови. Најзад, у про-

шлост га је вукло и његово дубоко незадо-
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вољство са добом у којем је живео и са

људима у ипјој се срединп кретао. У данаш-

њем прозапчном добу и неркантидном и гра-

ђанском друштву, у коме брутална борба за

опстанак људе тако сушп п спарушп, и у

толикој мери одваја уметност п лепоту од

жпвота, у овом времену без боје п без свет-

лоети, песнпк се рђаво осећа, као у песми

палма на обалама севернога мора, п узмпче

у назад, у класични Рим и Атпну, у буди-

стпчку Индију, у студени п магловптп Север,

у загушљивп и мистични Средњи Век, чак и

на еаме звезде — ма где! ма где! само иека

буде ван овога свеШа! како је једном очајно

крикнуо Бодлер. Као п толпкп песшгцп на-

шега времена и Мптровић је имао то болно

осећање, п када му је било око трпдесет го-

дина, доба када човека оетављају плузије, плп

када се пли ломп пли прпдагођује жпвоту, он

је певао у својој паметној Посланици другу:

Да знаш како жнвнм! Као у сред кала,

Нптп пмам вере, нитп идеала,

Младалачке снове закрплила тама,

Још развале етоје од негдашњег храма;

Диз'о бп пх с нова у висине неба,

Ал’ не могу, друже, јер ту снаге треба.

Ил' шта да ме креће? Ова варка пуста,

Илп лаж што мили из свачпјпх уста;

Подлацп су горе, а заблуде доле, —

Па истинскн људп шта могу да воле?...
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Са таквим расаоложељем, један новек ши жи-

гоше евоје доба и презирс своје еувремевике,

као што је Митровић чинио у Пригодним

Песмама, или: бежи у прошлост и тамо тражи

заборава и спокојства, као што је иинио у

Ењизи о љубави.

Његове баладе и романсе дешавају се не-

знано где, незнано кад, ван времена и ван

простора, у дарству плавих снова и иезнућа:

Далеко тамо, чак на крају света,

Бејаху двори из драстарих лета. ..

И у тим старим дворима, порушеним замцима,

у давно доба, дешавају ее његове баладе, ако

не у Шпанији, Јелади и Пољској, као и код

Војиелава Илића. Љубав коју је он опевао

то је била витешка и трубадурека љубав, ро-

мантиики осећана и романтиики казивана, са

широким племенитим гестовима и у добро ско-

ваним и звуиним стиховима.

Оно што један песник може да да у ба-

лади и романси, то је Митровић одиста дао.

У опште узев, балада и романса, које су у

ствари догађаји иепевани у једнаким етанцама,

збивен еп, у крупним и јаким потезима из-

несена каква тужна или весела историја, раз-

вијене народне легенде или песничке фантазије,

нису погодне да покажу особине једнога лирскога

песника. Балада, коју су још у XII веку труба-
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дури изјшсжили, и за коју је још у XVII

веку Молиер говорио да сувпше „удара на

старо време“, бша је васкрснута за време

романтизма, али без трајнога уепеха. Знанајно

је да сви велжки песници који су писали

ствари те врсте — и које данае готово нико

впше не ппше — нпсу у њнма давалп своју

пуну меру и заостајали су за самим собом.

Гете и ТТТплер по бададама једва бп прешли

границе своје отаџбине, Валтер Скот п Роберт

Бернс пали бп у заборав, а за Оде и баладе

Виктора Ига још су савременпцп казали да

нпсу нп оде ни баладе. Јединп песнпк којп

се у томе поелу одликовао бпо је Бпргер,

али он је био пристојан песник другога реда.

Цела модерна поезпја је индивидуалиетичка,

п оно што нас занпма код једнота иесника

то је његова особеност, његов дух и његова

осећајност, начин како он схвата и осећа

жпвот и природу, како прпма п исказује

утпске спољнега евета. Без индпвидуализма,

без дубоке искреноетп и топле непосредноетп,

поезија губи свој нар, а можда и своју

вредност.

У ускоме оквиру и нешто прежпвелом

облику балада п романса Митровпћ је доста

дао. Он је био савестан књпжеван радник,

волео је свој поеао, са великом љубављу п

пажњом га -радпо, и спевао је неко.шко ба-
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лада које еу у евоме роду одлинне етвари.

Има занимљивих и духовито обрађених пред-

мета као што је Папучица, има концизних

песама које еу по својој проетоти и јачини

мала савршенетва, као Два виШеза. Митровић

је угладио и усавршио баладу као нико пре

љега, и, како је нико поеле није радио,

може се рећи: и као нико после њега. Форма

у тим његовом малим спевовима врло је

израђена. Песник је успео да да конци-

зност свакој пееми, а нарочито да догађај

иепричау крепким, довршеним етиховима, који

иду у најбоље послове српеке версификације.

Ове две богате строфе из Лепе Ванде као

да су резане:

„Кнегињо лепа од тога чина

Много је дана, векова много,

Ал’ овај прстен с ода на еина

У дому моме чуван је строго,

За круну никад мењо га не би —

Ал’ ја га сада жртвујем теби.

И Кански мача из кора трже

И студа прстен у бесу плахом;

Студано злато кроз прозор врже,

А купу насу блиставим прахом.

„У твоје здравље, најлепша жено“,

И испи купу у здрављу њено.

Или овај свршетак Трубадура, чија је сва

мана што подсећа на пеему Војислава Илића
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На дну река. која опет, еа евоје стране, још

више подеећа на Русалку Љермонтова:

А када зора сине и распе руже рујне.

И еветлост дана крене да просја ноћни вео,

Тада ме неће бити и на дну мора сиња

Лежаћу блед п хладан к’о љпљан што је свео.

Ове строфе из Робиње имају нешто етарин-

еки речник п тон, али као стиховк ■ су ретке

чистоте, звучноети и лепоте:

Ноћ санана. С неба ведра

Звездани се зраци шире,

А ружпна мирис- недра

По градини бујно мире.

Мпрта шумп к’о да стрепп

А јаемина љубав сања,

Све заноси гласак лепп

Славујскога натпевања.

А кад спну месец јасни,

Задрхтало цвеће тада,

Осетило иолет страснп,

II росната суза пада.

Да л’ се туга њега таче,

Зашто му се покој мути.

Ил' то цвеће за то плаче

Што ће скоро увенути?

Оно што ее у опште може датп баладама п

романеама Митровић је готово све дао. Он

је угладио и усавршио баладу и романеу у

нашој књпжевности и подигао је до впспне

до које пре њега нпје бпла. Пма неколпко ње-
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гових пажЈБИво иса љубављу рађених, глађених

и вештачки углађених и врло срећно изведе-

них балада и романса, пријатних и мелодичних,

без којих се неће моћи замислити ниједна

антологија поезије српске.

*

У политичкој песми и сатири, у пригодној

поезији деведесетих година прошлога века и

првих година овога века, Митровић је у нас

био оно исто што еу Змај и Јакшић били

шездееетих и седамдесетих година. Он је био

херолд и песнички заетавник елободе тих мут-

них година нашега народнога живота и по-

следњих борби између владарскога апсолутизма

и демократије.

Још као млад ђак, он је ушао у поли-

тичке борбе, и на овом пољу заједно и у

једноме друштву са Војиславом Илићем, за

читавих двадесет година мучне борбе за

етвар уставности и народних слобода у Србији,

он је срчано и пркосно стајао у првим ре-

довима, тамо где су нештедно давани и при-

мани крвави ударци. Као великошколац, у

једном тренутку младићског одушевљења за

социалистичко апостолство, оставио је и школу

и породицу, и отишао за сеоског учитеља у

Матијевце, у близини Ниша, да просвећује и
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буди народ, Скоро двадесет годпна водио је

он тежак живот поштена, поноспта п на-

челна чиновника, који није давао на своју

савест и своја уверења. Несазитљав, он се дао

крхатп алп не еавпјатн. Гањан као свп не-

завиенп п слободнп духови, он је бпо бацан

е једнога краја Србпје на другп, отпуштан

неколико пута, на улпцп провео добар део

свога жпвота, тако да је тек као зрео човек

од близу четрдесет година напунпо клаепчкпх

„дееет година елужбе“.

И за све то време, политпчар по зборо-

вима и на глаеањпма, Мптровпћ је бпо по-

литпчар п у књпжевностп. Мало којп радп-

калнп п социјалпстпчкп лпст од 1888 па до

1907 године да нема његових пееама п епи-

грама. Нарочито у добу од 1894 до 1903,

од поновнога повратка Краља Мшана у

Србпју па до убпства Краља Алекеандра, он

је певао еав бол, стид, гнев и мржња по-

штене п напредне Србпје, бпо неснпк увре-

ђене савести народне п доетојанства свпју

људп-који су хтелп да буду слободни. II на

супрот службеној. поезпји Драгомпра Брзака,

Васе Крстпћа-Љубисава, Стевана Јевтпћа п

Љубинка Петровпћа, којп еу евоје сппљпве

пегазе упреглп у службу владарекој самовољп

и бпрократекој корупцпјп, п својпм одама п

дитпрамбима величалп оно што је давшо,
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бешчаетшо и тровало Србију, Митровић је

с чашћу настављао славну традидију Змаја и

Јакшића: певао елободу.

Ко се једнога дана буде хтео обавештавати

о моралном стању бољега дела српскога дру-

штва око 1900 године, тај неће смети обићи

политичке песме Милорада Митровића. Међу

тим песмама има их која већ данас нису

више јасне и разумљиве, јер је њихов сми-

сао и замашај лежао у тренутку када еу се

појавиле. Боабдил и Госпођа Дибари' сада

изгледају саевим безазлене песме, као што за

Краља Ричарда Војислава Илића нико не би

рекао да је испеван са алузијама на Краља Ми-

ланау 1883. Неколико басана, које суизилазиле

у доба када је „породични лист“ Звезда био је-

дино опозиционо гласило у Србији, заједно са

Дангом Радоја Домановића, које су тада биле

више но читави манифести и брошуре, данас из-

гледају као питоме и простодушне басне Љу-

бомира П. Ненадовића. То је судбина свих

политичких песама : у један мах силно одскачу,

заталасају делу земљу, да се после са дога-

ђајима изгубе у забораву поколења.

Алиимаихи јасних, иотворених, и трајних,

као што је она духовита славено-сербека Ода

на благополученије Сербије, испевана при-

ликом укидања устава 1894; тако је она кратка

басна ЈТав и лицемери, у којој је све оно што се
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у то здо доба, поиетком 1900 годпне, у проданој

штампп говорило у духу „господареве воље“

и „кнез се дедо посдушати мора“. Хор жп-

вотиња велича лава, чпје су губице и шапе

још крваве од невпно проливене крвп:

Прво лија започела смело:

„Госнодару, свако твоје дело

Као сунце са небеса сија, —

А магарац: „Тако мислим п ја.

Анђео си од како те знамо“ —

А зец на то: „За нас живиш само.

Све си мане к'о прах давно стресо

А во брижно: „И не једеш месо. —

„Благ сп, добар, само давиш злога“.

А магарац: „И личпш на Бога...“

Од особите вредноети је СШара Прича.

нспевана на два-трп месеца пред катастрофу

од 29 маја, и која, када ее појавша у Одјеку,

бпла је цео један догађај, подеећајућп ешно

на извесне беседе, чланке п покушаје пз тога

доба. Лав се решпо да преуреди своје дарство.

Ллспци је поверио врховнп надзор, вука је

ноставпо за чувара свпх државних стада, а

магарда за попечптеља рада. II када су по-

данпци зајаукалп од сплне среће п сувпше

доброга поретка, лав пође по државп да тражп

злочпнца којп кварп тај ндеалнп ред. Напђе

на вука, посред оглоданпх костпју, којп му

се етаде жалптп на бунтовне јагањце:
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зПревратничке нисли понеле их собом,

Па су најзад стали да ти прете гробом.

И кад јутрос понех да их учим лепо:

Да је дужност њина да елушају слепо,

Не таче им срде моја дуга нега

Већ ме одмах, ево изранише свега.

Сад се у гроб спремам, већ ми жића није,

А мало пре причест узедох од лије.“

Цар се на то трже,

Па ће рећи брже:

„Ко год супрот стане мојој царској вољи,

Кољи!...

Затим, у даљем путу, лав наиђе свога

попеиитеља рада, магарца, сва крмељива

од лења спавања, у нкаљу и са четири

ноге дигнуте у вие. И магарац се жали како

је суетао од еилнога рада, гонећи лење мраве

на посао:

.' „Ти црвићи худи, ти проклети мрави,

Постали су сада нерадници прави,

И гонећ’ их тако нека свако ради,

Да господство твоје не умре од глади,

И вршећи вредно наредбу ти строгу

И даљу и ноћу, — ја еам спао с ногу.

И сад болан лежим. А шта поднех мука

И напора грозних, ето питај вука.“

Цар се на то трже,

Па ће рећи брже:

„Ко год неће моје наредбе да пази:

Гази!...“
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Ето и лпсице, врховне надзорнпце држав-

них послова, смирене и понизне, са жалбои

на опаке тице:

„Те титаце миле, украс твоје круне,

На порески закон једнако се буне.

Ја не знам шта вређа, шта их на то тера,

Ал’ ни једна од њих не да ми ни пера,

II не спречи л' ово деснпца тп мушка.

Срушиће се царство као гнила крушка.

С раскрененим пером, јест тако ми части,

Већ три дана пишем подручној тп влаети.“

Цар се на то трже,

Па ће рећи брже:

„Кад то тако иде, моја мила кћери,

Дери!...“

Радећи тако на прпгодној поезпјп, где се

подједнако показпвао и као добар песнпк п као

добар грађанпн, Мшорад Мптровпћ је бпо у

једној од најглавнијпх п најјачих традпцпја

целе наше кљижевноети. Од Доептеја Обра-

довића, који је схватио књпжевност „на ползу

народа“ и „на добро олшчества“, нема нп-

једног нашега песника којп нпје сндазпо у

арену дневнпх борби, схватао кљпжевност

као одблееак народнога жпвота п помогао

својпм пером опште дело нацпоналног п

народног напретка. Тек последњпх годпна

почела се у нас јављати анемична п снобов-

ска поезпја „уметноет радп уметноетп“, која
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се почела са презирањем удаљавати од жи-

вота и са олимпијске висине гледати на су-

временоет и љене потребе. Та усиљено сим-

болиетинка и помодно естетска поезија, у

својој студености лепога облика, у истражи-

ваљу ретких осећања и необиннога изража-

вања, која можда има више спољнога артизма

али мање здравља и живота, било је далеко

од Милорада Митровића. У томе погледу, овај

напредни дух био је конеервативац, и када

је имао да бира хоће ли опевати орхидеје и

хризантеме, заспале воде или камене богиње,

или да евоју песму стави у службу народу

из кога је изишао и коме је за све дуговао,

он се ни за чаеак није предомишљао.

# *

Пишући ову скиду оМилораду Митровићу,

ја еам хтео да одржим безличан општи тон.

МеђутИм, оеећам да ми то није могуће, и ја

иризнајем евоју немоћ да будем објективан.

За једанаеет поеледњих година, ја сам био у

једноме друштву са Митровићем, 1894 у Геџи,

од 1898 до 1900 у Звезди, 1902 и 1903

у Дневном ЛисШу и Одјеку, у времена

када емо се на прсте бројали и када су опа-

сноети готово братимиле људе. И пишући о

писцу, ја не могу да заборавим доброга прија-

теља и честитог човека какав је био Митровић.

ПИСЦИ И КЊИГЕ
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И данас мени не избија пз главе један од

напшх последњих разговора које смо имали. У

првим данима меееда фебруара 1907, једнога

кишњег п жадоснога вечера, цедо наше ева-

кодневно друштво бпло је у уреднпштву Днев-

ног Листа. Кпша је дотерада и оне који

редовно не долазе, и мала соба била је пуна

људи који су при рђавој електрптаој светлости п

у облацпма дуванског дима чпталп вечерње лп-

стове пли упушталп се у полптпнке и књижев-

не разговорз. Митровић је био ту, крај сампх

врата, са подигнутом јаком од зпмскога ка-

пута, са шеширом оборенпм на очп, у којпма

ее поглед сваки дан све више мутио. Када

еам полазио на поље, он ме ухвати за рукав

п срошапута: „Друже, пмам јесПаПа за Глас-

ник“. Склонпемо се у један кут собе, и пз

бележнпка претрпаног свима могућим хартп-

јама, он пзвадп два листа, на којпма еу

биле две песме, последње које је он пспевао,

и које су изпшле у СрПском Ењижевном

Гласнику 16 фебруара п 16 марта. Обе

песме биле су посвећене покојнпцпма, које

је Митровпћ волео, Војиславу Плпћу п Јанку

Веселиновпћу, п та посвета мп се учпнл

чудна. Узех прву песму, и пз онпх редова,

написаних нервозном руком, задахну нешто

ладно као предзнак смрти Митровпћ, којп је

готово сасвпм престао певати лпрске песме,
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и сав се одао на сатиру и на еп, наишао је

на еилно искрене идубоко тужне акценте, какве

даје само ведики бод пјти предосећатве великих

несрећа. У песми Пред пролеће, носвећеној

Јанку Веселиновићу, Митровић је певао :

Походиће пролеће и мене

К’о п некад уз песама звуке, —

И мутне ће засијати зене,

И кликнуће срце, које вене,

И пружићу малаксале руке.

И к’о дажда и над мојом главом

Расуће се и лишће и цвеће:

Тује зумбул с љубичицом плавом,

И ђурђевак са млађаном травом, —

А по свему сунчан осмех леће.

Ал’ и суза на очима блиста

И још уздах за минулим светом:

„0 пролеће, о, младости чиста,

„Пошљи мени два, три суха листа,

„Окити ме увенулим цветом.“

Ја сам с узбуђењем и са стегнутим срцем про-

читао ове етихове, осећајући шта је са здрав-

љем оронули песник оеећао када је призивао

младо пролеће и чисту младост, и тражио

венац од сува лишћа и увела цвећа.

Друга пеема, посвећена Војиславу, била

је још болнија, и још етрашнија:

Далеко, далеко да ми је да бежим

У предео неки и сам не знам куда,

И под јасним небом и зрацима свежим

7*
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Да се тихо губвм к'о ледена груда.

Пред зтролетљим дахом... Ја замишљам сада:

К’о јелова шума нада мном се више,

Шуми песма горска, а кроз лишће пада

Зрак румен и златан од сунчане кише,

И над травом лебди... II по крају целом

Цвеће нешто шапће са сузом на лицу;

А и она ту је, у оделу белом,

Поред мене клечи, и посдедњу жицу

Са уздахом кида. А ја мрк’ и ледан,

Мој се поглед диже горе, небу, више,

И под небом гледам на дах плавп један

И умирем тако тихо, тихо, тише...

То је била лабудова пеема пееникова. Осећао

сам што је он предосећао, и нисам смео по-

гледати на његово нзнурено дице п полу-уга-

сле очи, које еу и сувише јасно еведочшге

да то нпје више празна литература. Не усу-

дпх се да се заустављам на песмп која је тако

лпчша на последњу реч, скренусмо брзо раз-

говор на другу страну, као плашећп се од

помпњања, предосећања п предвиђаља смртп

И када је Мптровпћ умирао, када сам га

у његовој еобп гледао „мрка п ледна“, ја сам

мпслпо на песму... II у мају месецу, када

је небо бпло јасно, и када је на пољу лила сун-

чана кпша, Мплорад Мптровпћ, још млад п

са песмама у душп, пздпеао .је као жижак у

мраку, умирао је како је хтео: „тпхо, тпхо,

тпше .. . “
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Вен Акиба. Књига I. Београд, 1907.

Г. Бранислав Ђ. Нушић није нов човек у

српској књижевноети и није се од јуче јавио

на пољу хумора и сатире. Пре дваестак го-

дина, његови Листићгс еу имали приличног

успеха, а евојим познијим комедијама и ша-

љивим играма Г. Нушић је стекао себи име

првог еувременог комедиографа ерпског. Пре

годину и по дана, уредник једног распростра-

љеног лиета београдеког узео га је за сталног

фељтониста. Идеја је била добра, Г. Нушић

се показао и занимљив и плодан писац, и

тачан и користан сарадник, на брзо је пого-

дио укус и жеље читалаца, и лист и Г. Ну-

шић нашли су великога одзива код широке

публике. Ништа није било нриродније но да

Г. Нушић, охрабрен тим уепехом, најбоље

своје подлистке пренесе у засебну књигу, и

да их тако спасе од заборава, на који је осу-
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ђено све што ее појави у дневним листовима.

Тако је један део од тих многобројнпх подди-

стака изашао у књизи Бен Акиба, у оригп-

налном издању, које и евојом спољапшоћу

привлачи пажњу.

*

* *

Оно што се одавно знало и што нико није

епорио види се п у овој књизи. Г. Нушпћ

је човек од духа, п у добрпм тренутцпма сво-

јим у стању је да напише ствари које допста

не заостају много за шалама Марка Твена п

Жоржа Куртелина. Поред евију примедаба п

ограда које се могу и морају чпнити, има у

овој књизи духовитпх, живих, пријатно ка-

занпх сличица, које неодоњпво нагоне на здрав,

хигијенеки смех, или које често досежу и до

слике наравп београдскога света, премашајућп

својом вредношћу обичне дневне подлиетке.

Тако Једна лекиија из земљописа, Са јед-

ног политичког збора, Бањске Панталоне,

Еуће склоне паду, Број 46, Иследна коми-

сија, ДоброШвор, и још некоје.

И у свима другим стварпма, п у онпм

најнатегнутијим и у оним највулгарнпјпм, п

у оним где машта и дух пузе, има вешто

створених ситуација које изазивају врло добре

комичне ефекте, пма учестаних варница духа,
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има оних то1з с1гд1ез, како би рекли Фран-

дузи, речи које су у стању да натерају смех

на уста и највећег хипохондриста. Све осо-

бине Г. Пушића водвиљиста, нашег најбољег

водвиљиста, налазе ее и овде: и природна и

вазда готова духовитост, и жива фантазија, и

стварна епособност за налажење комичних

ситуација, а нарочито она духовитоет у ре-

чима, духовитоет која је код нас на великој

дени и која има велике успехе код шире

публике, оне која неће да јој се замара пажња,

која нема способноети да прати дужа разви-

јаља и заобилазне ситуације, и која хоће не-

поередне, готово физичке утиске у читању

једне кљиге или у гледању једнога комада.

Књижевни таленат и споеобности Г. Ну-

шића су извесни, али оно што се мора оеу-

дити то је жалосна употреба који он нера-

судно чини од њих, оно индустријализовање

његова талента, ако се тако може рећи, они

велики и недопуштени уступци које он чини

вулгарном укусу велике публике, „евојих дра-

гих читалаца“, како их он нежно назива.

Можда главна мана ових подлистака Г.

Нушића долази од начина како их пише и

места где их штампа. Давно је запажено, и

у далеко развијенијим књижевностима но што

је наша, да новине угушују књиге, да при-

поветка у дневним листовима губи од своје
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уметничке савршеностп, као што књижевна

критика у једно.м политинко.м листу губи од

свога достојанства и ауторитета. То се прп-

иетшо и забележило код иного већих писаца

но што је Г. Нлиппћ, и оно што је било са

њпма непзбежно ее морало десити п њему.

Три пута недељно, у утврђене дане, Г.

Нушић треба да буде толико весео п распо-

ложен да на једном ступцу новпна импрови-

зује шалу, веселу ситуацију са дееетак досе-

така које морају да заголицају на смех неко-

лико хиљада читалаца. Било облачно пли ведро,

био туробан пли оран за шалу, савлађујући

сама себе, Г. Нушпћ мора да упражњава

тежак занат вееела човека, да ппше пошто

пото, и да непрочитан рукопис, на још не-

саеушеној хартијп, шаље у штампарију. Не,

то одиста није лак и весео занат, и када се

помисли на све то, колпко јасна пзгледа цела

једна страна оне познате речн: НишШа није

жалосније од веселога гсисца! Весели ии-

сац, сатпричар, хумориет којп водп пнду-

стрију свога талента у једном дневном полп-

тичком лпсту, стално опомиње на оне невољне

робове, с!а\1, којп су пгралп дакрдпјашке улоге

у римским комедпјама, или кловнове у да-

нашњим циркусима, који на све могуће на-

чине имају да засмејавају децу и гадерпју.
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Код Г. Нушића се сваки час може оеетити

котико му је тежак тај шаљивачки занат, ева

та стална производња шала и досетака. Ма

колико његова фантазија бша жива и дух

покретан и плодан, ипак је то мунно бити

сваки други дан шаљив. Стари су давно рекли

да Аполон не затеже увек свој лук, а још

маље може га затезати Г. Нушић. Он мора

да се усиљава, да цеди евоју шалу, да се

голица, да се шиба по боковима, па да буде

забаван. Од великога броја својих подлистака

он је изабрао само оне који су му изгледали

најбољи, или оне који еу имали највише

успеха, и ова књига нредставља неку врету

одабирања. извесну антологију његове шале.

И, поред тога, колико много је ту плеве!

Како се често опажа напрезање пишчево,

како се крила маште чеето немоћно епуштају

и како дух често усане! Није лако наћи

предмете, и Г. Нушић узима све што му на

памет падне и што му до руку дође. 0 по-

гребу Стевана Сремца, где је и сам држао

један леп говор, он прави злокобне, гробарске

шале, које непријатно дирају. 0 прослави

Мишарске Битке он нише подлиетке сумњивога

укуса, који, и поред неколико овешталих фраза

патриотских, чине утисак бласфемије. Осни-

вање црногореке банке за њега је повод да

направи неколико сумњивих кафанских досе-
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така које врјрају у народном осећању чак п

оне који немају ни трунке романтичарског

национшизма и нацпоназне сентиментазноети.

Пре неколико дана, пршгаком учитељске скуп-

штине, Г. Нушић је направпо неколпко руж-

них досетака о пзбледелим реденготима учп-

тељским п о изгужванпм п старомоднпм ха-

љинама учитељица, п том приликом му је у

једном престоничком лпсту лепо п са пуно

разлога примећено: „У друштву евојпх нај-

блпжпх и најзадовољнијих читалаца, господе

која без прпхода облаче врло отмене реден-

готе, или иду под руку еа евојим женама,

чијим свиленпм хаљинама не знају ни цене,

нити еу им кадгод псплаћпвалп рачуне —

Бен Акиба ће увек наћп ерећнијег предмета

за своју пикантну комедију”. Али Г. Нушпћ

мора на време де пише, лист не може да

чека, п онда на етрану свн пнтелектуални и

моралнп обзири!

И колико понављања, не еамо у досеткама

но и у предметима! Еако лаж расте исто-

ветно је што и Телеграфија без жина, а

многобројни подлистцп о женама у бањп моглп

би се слободно свестп на један плн највише

на два. Има ту „вицева“, са којима еу давно

познатп читаоцн не само странпх но и нашпх

„шаљивих“ листова. Има позајмица без којих

је потпуно немогуће написатп толпке шаљпве
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аодлистке. МинисШарско прасе, на пример,

има евоју занимљиву историју. То је једна

од оних многобројних усмених прича Радоја

Домановића, које он онако живописно уме да

прича у ужем пријатељском кругу. За време

Југословенеких Дана“, у јесен 1904 године,

наши гости и пријатељи Хрвати имали су

прилике да је чују, и једнога дана, прилаго-

ђена за хрватске прилике, она је изишла у

подлистку једног опозидионог лиета загре-

банког. Сада је, ето, у једном подлистку

Г. Нушића.

Но не треба сву кривиду за мане хумора

Г. Нушића бацати једино на новинарство.

И еам Г. Нушић није богат у мотивима,

његов видик је доета ограничен, извор ње-

гових шала прилично је плитак. Од прилике

он се смеје ономе истоме, писменије и духо-

витије само, чему и наши данашљи очајно

инептни „шаљиви“ листови. Нзегови много-

бројни додлистци имају врло мали број пред-

мета. То еу: новчани заводи, менице, пот-

писници, протести, извршитељи, пензионари,

њихов ревматизам, таште и жене. Нарочито

на жене је уперио он своје стреле, и то оним

истим препотопеким „досеткама“ немачких

шаљивих листова, почев од РИедепЉе ВШМег

па до КИаггкг, вулгарно, са једним крајње

неинтелигентним презирањем жене, која је
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сведена на најнижи тжп што се даје замиезптп.

Код жена он види само тоалете, бање, сакрп-

вање година, предике мужевима, сзгабост према

младим официрима. И то је, у гдавноме, све

за шта Г. Нушић налази да се треба подсме-

нути! У нашој земљи, у нашем друштву,

тако разривеном. тако пометеном, где је то-

лико зла, неправде, лажи и гдупости, то је

еве што наш еатиринар налази да пзобличи

и жигоше!

У осталом, Г. Нушпћ је себи и поставпо

за задатак да што више наемеје што већи

број чпталаца. Он људску глупост и рђав-

штину прима као нешто еасвим природно п

нужно, и онде где би други плакао он се

безбрижно и задовољно емеје смехом човека

за кога не постоје проблеми душе п друштва,

и коме је на крају крајева све до Косова

равно! И по готову боље је и када остаје на

тој својој фриволности и на шалама о мени-

цама п о таштама. И обимом и природом

свога духа, као п својим етичкпм појпмањпма,

Г. Нушић никако није за впшу моралну п

друштвену сатир-у. Треба се сетпти како је

он схватио п извео евоју ПроШекцију, где

је у првом делу комада изобличавао једну ве-

лику болеет наше бирократске државе п на-

шега филишћанског друштва, да би се у дру-

гомделу, спмпатични јунак, ноеплац напреднпх
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и моралних идеја, борац против прогекције,

оженио ћерком министра против којега се

борио, и обуставио лист који је грмео против

корупције. Исте је такве среће Г. Нушић, када

у својим подлисцима прелази на клизаво поље

политичке и друштвене еатире. Ми нисмо на-

викли да се на томе пољу срећемо еа нашим

хумористом, Некада, у ЛисШићима, Г. Ну-

шић је показнвао склоности да са целим сво-

јим поколењем води борбу противу зала која

еу давила и срамотила нашу земљу. Доцније,

он је постао практичан човек, и последњих

година, када је букнула морална побуна целе

поштене Србије, када се водила последња борба,

у доба када је Домановић пиеао Страдију а

Милорад Митровић своје политичке басне,

Г. Нушића смо виђали као еталног уредника

правитељствених политичких и књижевних ли-

стова и приватнога секретара министара пред-

седника који су укидали уставе. И природно

је, према свему томе, што се Г. Нушић еа

извесним неповерењем очекује на пољу по-

литичке критике и сатире.

Као што је било очекивати, политичке

идеје Г. Нушића су такве да је много боље

било да их није и износио. Политичка раз-

ривеност данашња, која је с једне етране

последица режима којима је Г. Нушић слу-

жио, или за време којих је ћутао, а е друге
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стране неизвесан и неспгуран почетак Једнога

новога доба које се организује и опгеда евоје

кораке, ту политичку ситуацију, коју одиста

треба критиковатп, али другаче, и другп људи,

Г. Нупшћ тако прпказује, да човек зажали

за „старим добрпм добом“ режима „етшпа-

вања етрасти* и „господареве воље“. Од свега

што у Србији данас не ваља Г. Нушић впди

Народну Окупштину п народне представнике !

Од нездобпве комедпје Народнога Посланика

он је сада прешао на љуте нападе на на-

родно представнпштво, са свим оним банал-

ним доееткама евпју реакцпонарнпх лпстова

о дијурнама и о цпркуској комедијп у скуп-

штинској згради. Г. Нушић није пмао речп

за оне скандалозне скупштине које је поли-

ција регрутовала, и које су благоспљале еве

ударе и све несреће што су Србпју снала-

зпле, и за то нема права да тера неозбпљну

и непаметну шегу са данашњнм народним

предетавншптвом, које, какво је да је, не-

сравњено је боље од онпх за које је он пмао

толико благости. У Србпји п данас има то-

лико лудих стварп, преживелих установа, ску-

ппх звања и спнекура, п другпх, скупљпх п

горпх паразитизама, п нп за једну од њпх

Г. Нушић није имао речи, док се свом силом

свога духа окомио да убије важност и углед

уставности, која је п најгора боља од најбоље
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неуставностн, к која је једино усавршљиво и

сигурио оружје да ее поправи све оно што

не ваља и што треба радикално ленити. Г. Ну-

птић нема ни дубине духа, ни чистоте оее-

ћаља, ни моралнога ауторитета за политичку

и друштвену сатиру, за ону честиту и родо-

љубиву сатиру која гтепЛо сабИдак тогев.

И не тражите од љега да буде ни Јувенал

ни Свифт, нити да у ерпском друштву напише

Страдију ши Јазавца пред судом!

Г. Нушић не иде у ред оних индивиду-

алних писада и снажних духова, који иду

пред евојим добом, утиру пут новим идејама,

и евојим делима стварају духовне струје и

душевна раеположења. Он није ниеад који

ствара публику но писад којега публика ствара.

У нашој књижевности Г. Нушић је пуна про-

тивност са Божидаром Кнежевићем. Док се

умни и благородни унук кнеза Ива од Сем-

берија, поносит и несрећан, повлачио из

бруталне гомиле у мрак и са филозофским

презирањем гледао „шта они осветљени раде“,

дотле је срећни и задовољни писац Енеза од

Семберије поставио себи једину књижевну

амбицију да што боље задовољи своје потро-

шаче, односно своје „драге читаоце", управ-

љајући ее нрема њиховом простачком укусу

и усвајајући њихове уске идеје. Он ради као

оно Скриб, на кога и иначе толико подсећа:
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„Када пишем један комад, ја се стављам у

ередину партера и пубдика ме води, јер ја је

имам за сарадника; она замишља да ствара

комад са мном, и природно швеска. “ Инстин-

ктивно осетивши тачност Гетеове речи да

,, публика хоће да се са њоме поступа као са

женама којима треба рећи само оно што им

се допада“, Г. Нушић је писао о стварима

које су на домаку шпроке некњнжевне пу-

блпке, на начин којп она једино волп п ра-

зуме, п то онпм грубим и цинпчкпм језиком

којпм она говорп. Између подлиетака Г. Ну-

шића и „вицева“ за каванским столовима

разлика је само у пиемености, а основ им је,

природа им је једна иста. Велика публика

наша, која се одпста не да поредптп са Атп-

њанима, п за коју атичка духовптост није

довољно ни слана нп папрена, она публика,

која иначе не чпта књиге, плп бар не добре

књпге, полуписмена публика која је блпжа

неписмености но пнсменостп, нашла .је у Г. Ну-

шићу свога писца, осетила да се он вољно

спушта до ње, да угађа њеним ћудпма, пред-

расудама п укусу, и била му 'је захвална за

то. Код нас се давно није јавио такав карак-

теристичан случај пуне еаглаеностп измефу

пиеца п чпталаца. Успех је природно дошао,

п пме Бен Акибе, Бен-Акибе, како улпца велп,

постало је популарно. Име Бен Акибе, онога



БРАНИСЛАВ Ђ. НУШИЋ
113

умнога рабина из комада Карла Гуцкова, узео

је један забављач који је сушта противност

са сваком фшгозофијом, спустио га на улицу

и у чаршију, створио га популарним широм

целе полуписмене Србије. У једном своме

екорашњем подлистку, Г. Нушић се безаздено

хвали како еу паланачх-си доеетљивци у Кра-

љеву једнога човека назвали Бен Акибом; како

то исто име носе једно ждребе у нпшком гар-

низону, једна врста Шондине чоколаде, краљ

на конгену у Шапцу, и како га је један бер-

берин у Београду дао насликати на својој

фирми. И ништа не чини мучнији и жало-

енији утисак но кад ее Г. Нушић тиме хвали.

Она специфична орфеумска и каванска

духовитоет, она сумњива духовитост у којој

је Драгомир Брзак био неупоредив, нашла је

свој књижевни израз у подлистцимаГ. Нушића.

Тај, кавански дух налази се често у припо-

веткама Стевана Сремца, али је Сремац став-

љао у уста фотографисаних, верно снимљених,

одговарајућих личности, дајући тиме своме

делу јаку реалистичку боју. Г. Нушић је, на

жалост, ту врсту духовитости са свим усвојио.

асимиловао је, и отпочео је рационално експло-

атисати. Та интенсивна култура наше каван-

ске духовитости може добро да се исплаћује,

али извесно је да она не чини част једноме

писцу. Оно што је ниско и антипатично код

ИИСЦИ И КЊИГЕ
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нашога грађанетва, оно што редовно буни и

вређа наше сународнике ван Србпје који с-а

илузијама долазе у „Ппјемонат Српства", оно

што је цинцареко и ћифтинеко код нае (ја

узимам обе рени не у емислу расе и дру-

штвеног реда, но у смислу једнога наронитога

духовнога и моралнога етања, по оној Фто-

беровој дефинпцпјп: „Ја називам ћифтом све

што ниеко ашсли“), еав онај тупи цинпзам,

сва она груба фриволност пузавих духова и

развраћенпх душа, она ружна склоност глу-

пака, незналица и свега нетврт-културног

света да се шегачн еа еначим што не разуме,

и спрда са свачпм што га премаша, оно од-

суство полета п одушевљења, оно што је пз-

весно најружније код нашега света, све је то

примпо Г. Нушпћ, разрадпо, унео у књиту,

и зато га је та иста публнка, која исто тако

мпсли, осећа и говори, онако раздрагано

примила.

Но п то нпје све. У својој књпжевној де-

магогијп, поводећи се и ласкајућп нпском

укуеу велпке публике, пето онако као у свом

Општинском Детегпу, Г. Нушпћ је отгппао

један корак даље, ши боље рећп скотрљао се

један корак нпже, до порнографпје и скатоло-

гије. Цела његова књига кипти екаредннм алу-

зијама, „ пикантнпм * двосмиеденостима, сум-

њивпм сптуацнјама и провпднпм прљавим
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подразумевањима. Г. Нушић се за успех

обраћа најнижи® нагонима, и један од сигур-

них ефеката за њега је заголидати порно-

графску еклоност нашега еротичарског света.

Гвоздена кућица на Теразијама, Поп офи-

цир, прича о пчели и порезниковој жени, о

позама хрвача у циркусу, о учитељицама на

Голој Глави, о Бен Акиби у женском купа-

тилу, за свој успех имају да захвале томе

дражењу једне извесне публике на скаредан

смех. Ја сам далеко од тога да овде држим

предику о целомзтдрију у књижевноети, и

извесно не мислим да се књиге пишу за пан-

сионате младих девојака. Уметност је на првом

месту, па после долазе обзири једне тако ре-

лативне, растегљиве и променљиве етвари

кав што је мораж. У погледу одноеа између

уметности и морала, свакако је онако као што

се давно казало: „где таленат нреетаје, пор-

нографија настаје“, и за то ни Овидије, ни

Бокачо, ни Рабле, ни Шекспир, ни Молиер,

ни Мопасан не иду у порнографе. Али пор-

нографија је онде где нема талента, или где

таленат престаје, и где се, као Арман Сил-

вестр некад, или Вили данас у француској

књижевности, с планом на материјалан успех,

чини апел на најниже нагоне људске и спе-

кулише са порнографским етварима. Пуно

ствари у Г. Нушића могу да имају много
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уепеха код старе гоеподе еа аноплектички.м

вратом, нарочито после тсшких масних јела

и доброг црног впна, шш код корпулентнпх

времених гоепа, које се, зајапурене од из-

весног узбуђења, крто емеју у мараму, и ужа-

грено нитају шш слушају оно што оне зову

„обешењаклуцима“. Код тога евета, који шо

тражи у књигама, Г. Нушић може имати

успеха, али том публиком и тим уепесима

један пиеац којп поштује своје перо не може

и не сме се поносптп.

Весељачка и шаљива књпга Г. Нушпћа

улива тужне мисли. Она је жалоеан знак како

се и код нас књижевност почела да индустра-

лизује, п како један човек од стварнога талента

може да злоупотребљује своје способности и

да самога себе деградује. И најзад, та књпга

и њен велики успех јасније но пшта пока-

зују колико је 1906 и 1907 годпне један ве-

лпкп део нашег друштва пмао нпзак душеван

живот п узан духован впдик.

У томе погледу, књига Г. Нушпћа мање

представља писца којп је њу писао, а више

публпку за коју је она плсана.
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С планине п испод планине. Сремоки Карловди, 1902.

Г. Петар Кочжћ једва је познат по двема-

трима приповеткама које су изишле у Бо-

санској Вили и Новој Искри; овом збирком,

коју је издала бечка Зора, он изилази првом

пред ширу публику.

И одмах треба рећи: Ех ип§'ие 1еопеш!

Ове ведре, крепке и пуне живота приповетке

одају писца од талента, од стварног и ориги-

наднога талента. Задовољство је у причи ви-

дети онај здрави и снажни свет, задовољство

је наћи онолику количину сведенога живота,

задовољство је писати о овим приповеткама

пуним младости и евежине, и о писцу који

еав одише здрављем и поезијом Живота.

То су седам краћих прича, али ориги-

налних, али евежих, и како симпатичних!

У Јаблану је Лујо, који у летњој ноћи на-

паса свога бака, који ће се еутра тући са

царским баком. Лујо воли Јаблана, поноси ее
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са њиме, њуби га, дези с љидхе своју ужину,

тепа му као мајка детету: „Добро еи ти, Јабо,

наруцај. Руцај, бате, кодико ти дуса подноси.„

Само шјутра! Рођени мој, миди мој, драгп

мој Јабо —еамошјутра!“ Сутра дан, пред

цедим седим, Јабдан и царски бак су се огде-

дали. Забукади воловп, копају ногама, прште

рогови, земља ее угиба; „подувати га Јабо!“

впне ЈГујо сав у страху, п најзад, млаз крвп

шикнуо је пспод врата Рудоњп, ЈГујо је за-

дрхтао од радоетп, а Јаблан подпгао главу п

победоносно зарпкао, „а лланпнски врхунцп

сплно, еидно одјекују. “ — Еод Марконова

Точка, родољубива жица избија. „Зора се

бјеласа. Умпре ноћ.“ Петдови певају, псп

лају, влажан ваздух мирпше, звезде бледе,

поток једнолико жуборп. То је слаткп, драгп

сан, „кад се немирна, ватрена планпнска срца

у неевјесном полусну енажно прптежу, грле

и љубе.“ Сеоско момче жади за братом којп

је у војецп у Грацу, и за старом српеком

сдавом, и тужи над данашњим просјаштвом

и измећарством, „код куће, а брез куће; код

земл.е, а брез земље; код постојбпне, а брез

постојбнне.“ —- И то осећање прпроде, п та

симпатија за потлаченога сељака пзбпја п у

Гробу Слатке Душе. Над Осмачом п Лу-

њевцем дигла се плавпчаста тпморпна, која

дрхти под врелпм зрацпма сунчанпм. Мпрпше
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планииеко сено, старе смозасте језе и витке

оморике. Ту је гроб Слатке Душе, старога

Мије, чија су сва деда у Буни изгинула, и

кога је спахија „|ендарима“ отерао са рођене

земље. Село му је подигло колебиду од бр-

вана, и он живи од своје једине кравице, од

жита и граха које му сељади доносе, што им

казује када је који светац, када се ваља ра-

дити, а када не, што нува мртве и мири

завађене. Када му унук етиже на снагу, он

поче да тражи евоју правицу и своју земљу.

Обишао је све еудове; ишао је и у Сарајево

„Земљаној Влади“. За еиромаха свуда су врата

била затворена, и он продаде и своју једину кра-

ву, и пође у Беч. Али мећава га ухвати у пла-

нини, и он и његово унуче погибоше. Од два-

десет и пет форината што су нашли при њему,

десет узеде поп за опело, петнаест однесе кнез

суду „у царску касу“, а село селски подиже

„биљег својој Слаткој Души“. — Пуне су

ведрога хумора две прине: Зулум Симеуна

Ђака и ИсШинит Зулум иетога Симеуна

Пејића Рудара, ђака од манастира Гомјенице,

пријатеља пљоски и сељанких котлова, вечно

жедна, досетљива, хвалише и лажљивога, како

његову чину не приличи. За казаном, ређа-

јући чашу за чашом млаке ракије, он прича

како се обукао као „швапска геренелина“ и

како је зулум учинио Мајданцима. Котлар
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Мићан, после тога ивмишљенога зулума, прина

како еу игуман Партенија и |ак Симеун,

жедни, оставши под јесен без капи ракије, на-

пунши своје пноске на котлу Гавре Брадаре.

— Ђурини записи. најслабнја ствар можда

у збирдп, причају како је Ђуро тражио да

му птедају у књиге од урока удовиде Ђурђпје,

и како се доцнпје оженио рененом Ђурђијом.

Мргуда је у крупнпм потезима пз-

нета једна узбудљпва ееоска драма. Мргудп

је еедамнаеет година. Она ее прелива жпвотом

и здрављем, груди су набрекле, једре п чврсте,

очп црне, крупне п влажне, нос меснат. ноз-

дрве округле: она је жестоке крвк. „слатке

крвп — слатке, преелатке! “ У потокује; пере

рубље. „Око ње свуда вода, свјетлост и не-

прегледно мпрпшљаво прољетно зеленпло. Ваз-

дух ее очпстио пза кпше, па треперп п сви-

јетли се као стакло. Око бпјелих облпх ногу

жубори вода п лагано протпче, а треперава

се светлост одбпја од воде и пгра јој ее по

влажннм образима п дугом, сјајном гердану“.

Одједном, камен бућну, и Мнкина глава по-

каза се пза влажна шпбља. „Мнко, брате мој,

бјежи отален, впдпће евијет, па шта ћу онда

од срамоте, јадна тп еам!“ преклиње девојка,

и спушта кошуљу низ бела бедра. II онда

врелп пољупцп, дубокп уздаси, грчевитп за-

грљаји; жесШ-ока крв је проговорпла! Када
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дође јееен, Мика пође у војску. И у они

његова по,таека, једне бурне, ветровите је-

еенеке ноћи, девојка га нека у мирису сува

боеиљка, девесиља, дрвена и планинскога

еена. Кроз јелова брвна бије месечина:

„Вјетар ломи и крши гране с ретка тре-

шања више зграде, силно зајауче, па еитно,

ошгро задвили и затресе зградом. Вјетар

трга и проеипље еуво свенуло лишће, а

она пламти, гледа п шапуће.

— Нако ће се и моја младоет оеушити,

увенути, чекајући га, да се врати с војске.

Али чекаћу га. Да ме цар проси за свог

сина, не ћу!

Горјела је, дрхтала је, па је онда тихо

у сузама, као мало сисанче заспала...

На згради шкрипнуше врата, за планине

зађе мјесец, вјетар утоли и све се утиша.

Из даљине хуји ријехш. На млинским ла-

комицама шуми вода и пада у бадањ. Кроз

примамљиво шумење и слијевање воде чу-

јеш као да нешто шапће. Окренеш се —

не видиш ништа. Само чујеш како ријека

уједначено хуји, и оејећаш како тешко дише

ледена, јесенска ноћ.“

Али не дочека, јадна, Мику. Те године уби

град, царевина посла зла дееетара, а несрећну

девојку-матер нађоше једно јутро обешену.
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Основни утисак који остаје од ове књиге,

то је осећање ненега свежег, планинеки креп-

ког, једрог, пуног здравља п преливеног жи-

вотом. Ако би се као естетично мершго узела

количина живота кондензованог у једном долу.

С планине и испод иланине одпста је дело

од знатне уметнпчке вредноетп. Па страну

инте.тектуалне особине његове, ону љубав према

побеђентга и притиснутима, (Мићан, котлар

манастирски: „Бпло је то ово пред ову по-

шљедњу буну, да Бог да не била по-

шљеђ.ња..оно чиме се у првом реду ове

кратке приче допадају, то је та њихова све-

жина п животна моћ. „Све се диже, будп,

све се пушп као врућа крв, одише снагом,

свјежпном, вели пиеад о планпнском јутру, п

то се може рећи и за његово дело.

Као оквир ових прича долази прпрода,

планпнека, животворна природа: оквпр према

слпци. Читаоцу се чини да удише ону атмо-

сферу свежега сена и горскога биља. Оппсп

су исто тако свежп, исто тако жпвп:

„Дубока страховпта тпшина. Влажна свје-

жина шири се кроз ноћ. Млак вјетар по-

духпва преко кућа, што се у полукружном

небу протежу испод планине. Крововп обра-

слп маховином, једва се распознају према

мјесечини од зеленпх шљивака, кроз које

стрше. Само се гдје-гдје бјеласа нов кров-
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Село епава мпрно, слатко. као једро, здраво

и осорно планинче, када га мати подоји и

уљуља... “

„Јутро је било тихо, као да је еве изу-

мрло. Изнад еела шути планина. Ни један

лиет да се крене, да зашушти. По равни

иепод планине једва ее назнру торови кроз

рану сумаглицу. Далеко доле пољем кроз

зеленкаету бујад жути се друм као дуганка,

неубјељена крпа платна, замичући етрмо

под Кадину Воду, под слатку Кадину Воду!

„Све удара на влагу, помијешану с ла-

ким, оевјежавним мириеом. Све шути, ни-

шта ее не креће. Све етоји управ, тихо,

побожно: и црне жалоене јеле; и оеамљени

редак трешања изнад Чергића; и она

крошњаета крушка дивљака код Марконова

Точка; и они лугаети гињенички биљези

под њом. Све ее диже некако евечано према

изведреном небу, с кога звијезда за зви-

јездом нестаје. Чинило ми се, да еела моја

и планине моје нешто с чежњом очекују,

и да је све окренуло лице нрема блиједо-

еедефастом истоку. Јеет, јеет, планине моје

и села моја, ви за нечим чезнете, за не-

чим гинете.“

Језик је као еуза чиет. Диалог је неуеи-

љен, лак, течан, врло реалиетички. Не само ■

да ее види личноет • која говори, но и они
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који је слушају, средина у којој се креће.

Ево како прича Ђак Синеун, манастирскп

дрипац, испинутура, лажљив, похзапан на

добру ракију, али у основу спмпатичан:

„Вели покојни Партенија: „Симеуне,

сине мој дуовни — наставп Симеун, кад

искапи чашу, — тп добро, вели, знаш,

шта су, каже, Мајданцп радпли... какав

су вели, зулум п безаконије чиннли на

нашпје светиња, на нашије намастарије и

цркве. Видиш: Крајишницп су, велп, раз-

бпјени, настаје, каже, други судија. Мутно

је, велж, данас вријеме у нашем отечеству;

ама ће се, каже, брзо избистрптп. Већ мој.

вели, дуовни спне, док је, вако врпјеме,

требало би на Мајданце. — Наточ-де ми

једну, Мићане! — Требало бп, каже, на

Мајданце нако јуначкп ршум учпнптп; јер

доста су п они нами п овој нашој с-ветој

ћабп јада задали. Добро то, вели, знаш,

пгга би тп, каже, говорпо! „Знам, ама

како ћемо?“ — „Лпјепо“, вели. „Оно неке

године, кад сам... „Ама, наточи ми Мп-

ћане, једну, пост јој љезин...

— Што не наточпш чојеку чашу ракије,

Мпћане ?! — набрекну један на котлара.

Видиш, стегло се чојеку грло, па не море

да прнповиједа.

Спмеун искапи на душак.



ПЕТАР КОЧИЂ 125

— Ђе оно стадо’ ја....“

И ракија капље, чаше се нижу, а Симеун

кити и ниже своје подвиге сељацима.

Повише простора хребало би да се наведу

сва лепа и жива места из књи-

жице Г. Кочића. Без претенсија и без ре-

кламе, она ее јавила на свет, из пера млада

човека чије је име још тако рећи непознато.

Али она је истински добра књига, свежа и

лепа слика једног дела наше чесШише Бо-

сне, топла и узбуђена пеема Животу, и

као таква биће драга свакоме ко је пронита.

С планине и испод планине. Књига друга. За-

греб, 1904.

Друга кљига Г. Кочића доказује оно што

се показало у првој кљизи његовој: да је он

један од оних ређих наших писаца који дају

личан утиеак живота, што је може бити први

и последњи закон уметности,

И овде она пунокрвна младоет, свежина,

силна осећања прве књиге, она стара еенсу-

алност која се огледа у народним песмама бо-

санским. То је развијање народне песме:

Дојке раету, јелеци пуцају,

Срце иште, удати ое хоће.

За ову књигу неће марити завидљиве уседе-

лице и зимљиви шездесетогодишњи моралисти,
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алп ко воли преливање оеећања, дах здравља

п енаге, плахост њладости и расцветану при-

роду човечју, нека чпта ове интенспвне п

лиреке новеле.

У овој евесди јаче ее истиче једеа ек.ло-

ност Г. Кочића, склонос-т књпшка која смета

ономе основноме утиеку пскреноети што се

пздваја пз његовога дела, а то је велпко

обраћање пагкње на слпкарскп пејсаж, ко.јп

је обпчно леп оквпр каквога јакога оеећања.

Није без разлога ова књига посвећена Ђурп

Јакшићу, којп је рембрантскпм потезпма слп-

као живу природу п силпну осећања. Г. Ко-

чпћ слика као модерни нмпреспонпстичкн слп-

кар еп р1ет агг, под ведрпм небом, у тре-

перењу и играма светлости, са презивањима

п сенкама, еа нечим што опомиње на слпке

Клода Монеа и Камила Ппсара. ТУроз маглу

и 1\роз свеШлост су два пмпресионпстпчка

пандана, и Г. Кочпћ каткада подсећа на сли-

кара који у својпм изгубљенпм тренуцпма

ппше новеле, речпма елпкајућп модрпну јела

и оморика п њихове високе п праве сенке у

тиморастом плаветнилу п треперавом зраку

шпрокога, чпстога обзорја.

ГГоловину нове књиге Г. Кочића чини

жпва и врдо заннмљива сцена пз боеанскога

жпвота Јазавац Пред судом, једна доброна-

мерна ствар која је бша предмет дугих п
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страених препирака међу српским ђацима у

Бену и у прекоеавеким зшстовима. На то под-

сећа и онај горак и вечито тачан натпис на

челу приповетке. Поучно је видети како се

због невиних ствари могу направити читава

источна питања, и како је дубоко истинито

етаро опажање: да опасних идеја нема, но

само идеја које су у извесним тренуцима

опасне, по извесне интересе, и по извесне

предрасуде, и ништа више.

Јазавац пред судом је прича како је

Давид Штрбац, из еела Мелина, котара и

окружја Бања-Луке, земље Босне и „кућне

лумере“ 47, донео пред суд у врећи јазавца,

који му је опустошио оно мало њиве, назване

„Ни Давидова, ни царска, ни спајиска“, и

том приликом казао све што мисли, осећа и

трпи не само он но и стотине хиљада Давида,

растурених широм Босне. То није онај кон-

венционални сељак наших пиеаца „припове-

дака еа села“, са „врулом“ у руци и љубав-

ним уздасима на устима, празничан, упарађен

као да ће у какву депутацију за честитање

Устава или поздрављање високих путника.

То је еељак онакав какав је, материалан, еа-

вијен над евојим комадом земље, који не види

даље од видика сеоскога торња, лукав, непо-

верљив, са пуно и пуно нимало идиличних

особина. И тај Давид, досетљивошћу из на-
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родних приловедака Вука Врчевића, језиком

Стјепана Мптрова Љубише, прикрпвеном али

оштром иронпјом, потмулим завпјањпма, ла-

жном проетодушношћу, претварајући се да је

глуп, правећп се као да не цени речп, доба-

цује „главатој“ господи у суду све своје мржње,

све своје невоље. Пе остаје поштеђено нп само

„царетво“, ни „Земљана Влада“ у Сарајеву,

и „уреди“, и егзекутори, ни поп, ни газде

које воде народне ствари и дају новац под

пнтерес, сав друштвенп механизам, без пзу-

зетка и без обзира. И то све са толико жп-

вота, са таком драматичношћу радње, са

таквом течношћу дпалога, еа таквом живо-

писношћу израза и богатством речи, да када

би у наше позоришне публике било више

књижевнога разумевања, када се у „комаду“

не би тражили мелодрамски „заплетп“ и „рас-

плети“ п детнњасте „пнтриге“, Јазаваи пред

судом могао би се слободно представљати у

нашем позорпшту. Ја зампшљам Г. Саву То-

доровића плп Г. Илпју Станојевића у улози

овога препреденога и живописнога Давпда !

Још једна ствар која ће се морати сва-

коме допасти у овој приповетци, то је језик

којпм је она написана, одабран, чист, течан,

звучан народни језик српски, језик којпм су

писали Његош и Љубиша. Ма колико да ми

у Србији водимо засебан живот п пмамо из-
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веено нарочнто обележје, ми ипак оетајемо

доеељени Ојеничани и Хердеговци који су

насежшш опустелу Шумадију, и језик којим

је ова књига написана звони нам као нешто

блиеко, познато и драго, и када га чујемо ми

затреперимо, као да нам ее пева етара нека

песма којом еу нас успављивали у нашем де-

тињетву. И без историје и без стручних књига,

ми осећамо да је то наш језик, језик наших

дедова. У љему има да ее оевежава и богати

овај избледели и еасушени језик којим се

данас у нас ппше.

Јер, наш књижевни језик има потребу да

се освежава и развија. За људе који су про-

вели свој век у писању расправа о шестом

падежу и који сматрају да пишу беспрекорним

срнским, ако меето способан кажу подобан,

избаце искрен и скроман и убаце гааШ и

дајбуди, Даничићев језик може да буде по-

еледња реч ерпскога језика, еветиња на коју

се не еме дрзнути. Али, са развијањем на-

шега живота, са напредовањем књижевности,

мисао је поетајала еуптилнија и шира, и у

колико емо се одмицали од описа кола п моба,

и наш језик је добијао све нове и веће по-

требе, више речи, више појмова, вишепрелива.

Можда се грешило што се из тих потреба

стварале нове речи, нова синтакса чак, и што

ПИСЦИ И КЊИГЕ
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се толико одлазило од природнога узора, на-

роднога језика у најлепшем облику његовон

Скорашње књпге, као што су Примери

чојства и јунаштва Марка Миљанова, ова

књига Г. Кочића, показују нам да извор ове

живе воде нпје пресушпо, п да покрајпнски

говори нашд садрже неисцрпно благо снажнпх

и сликовитих речи, живописнпх израза, ван-

редно лепу конструкцпју реченнца, крпсталну

чистоту, једну праву горску лепоту. И са тпм

језпком упоредпте онај тупп и простачкп говор

наше варошке цпнцарске ћпвтарпје, шп пре-

тенциознп п смешнп језпк новоеадске „но-

блесе°, плп, најзад, језпк онпх неппсменпх

створења која у нас „ппшу новпне“, п за

којима нису заостале многе п многе наше ве-

личпне књижевне!

*

С планине и испод пљанине. Књига III. Београд, 1905.

Мало је наших писаца којп су пмалп тако

брза п широка успеха као Петар Кочпћ. Прве

његове мање стварп, штампане у Боспнској

Вили и Новој Искри, прошле су готово нео-

пажене, али прва књига његовпх прпповедака

С Планине и испод Планинс. која ее поја-

вила крајем 1902, привукла је на се сгоша-

тичну пажњу. Друга књпга дошла је 1904, п
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данас ево и треће. За три године три евеске

прпповедака — уепех необичан, који значи

да је топла и свежа уметност Кочићева нашла

разумевање и одзива и код дпире публике.

Ствари које су ушле у ову књигу изишле

су у току прошле године, махом у Српском

Ењижевном Гласнику, нешто у Делу и у

ПолиШици. Све старе добре оеобине Кочи-

ћеве находе ее и у овим последњим радовима:

лиризам, искреност, евежина, кристалан језик,

течан и занимљив диалог, местимично поетеки

стил. Нарочито изгледа да диалог добија више

ширине и природности, и показује етварне

епособноети које би се можда у позоришту

дале огледати. Већи део књиге, то су приче

нашег старог познаника, Симеуна Пејића Ру-

дара, ђака „свете ћабе ерпске“, манастира Го-

мјениде на Крајини љутој. Стари пријатељ

сељачких пљоски и манастирских котлова, када

се добро поткрепи „ракијом мајком“, без умора

и зазора, прича своје јуначке подвиге: како је

делио мегдан са страшним Аеан-Бегом Чеком,

и како је од швапскога капетана са Кадине

Воде изузео царску бурунтију са седам пе-

чата да може просити за задужбину светих

Немањића. Добри Симеун, када се мало пот-

крепи, лаже са жаром и поезијом једнога

Хлеетакова, уверен да је истина све оно што

ракија из њега говори. Цела прича то су
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китњаста низаља његових подвпга, прекидана

кадкада са: „Ули-де, Мићане, још једну чашу

оцу Сопронији! — То нешто, Симеуне, много

жалостпвно. Ули-де му Мићане, једну чашу

— Ули, Мпћане, ули“. А манастирскп котлар

Мићан зловољно се мршти, чеше иза ува, и

удива свима добрим елушаоцпма Спмеуна Пе-

јића Рудара, ђака од манастира Гомјенице,

и проигуману Сопронпји Лубурићу Кнежо-

пољцу, п Мајстор-Глпшу, који не иепушта из

уста бањалучког владику. „трбушастог Ликоту,

што носп шкрљак ко п свакп швапскп шику-

тор,“ и оном „из мрака," „неком“ иза каце,

чије се име п званпје не зна, алп који не-

преетано позива да се обреди по једном ча-

шицом, и као по мало као да не верује ју-

наштвпма Симеуновпм.

*

2- *

Тај Симеун Пејић Рудар од манастира

Гомјенице једна је стална пишчева спмпатпја,

и до сада је четпрп пли пет пута био пред-

мет читавпх прпповедака. Бпло бп у реду да

ее овом добром човеку даде мало одмора.

Срећом, у Кочпћа пма друга једна жпца,

а то је лпрпзам, којп у овој књпзп узпма

знатно маха. И раније је у његовпм прппо-

веткама бпло топлпне, излпва, нечега врло
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дичног. Овде има неколико странида које су

-еасвим интимне природе, лична оеећаља по-

водом извесних елучајева или у извееним

опиеима. Тако жаљеље за домовином, када

момди иду у солдачију; „жалобитна" Пјеслш

младосШи, лабудска пеема младоети која не-

етаје; цвшење У магли за прошлим данима

спокојетва и среће. Такав је опис туробног

града Јајца, еа неким дахом „непојмљива

етраха, суморноети и туге која вјечито лебди

и обавија ову камену и нијему преетоницу

минуле босанске енаге и моћи. “ Чађава кула

еветога Луке, бедеми зарасли у трави, мрачне

и влажне- куле и подземни сводови, „све то

ноеи на себи печат. тежак, претежак печат

чамотиње. еуморности и скамењене туге, која

мирише на нешто давно,. предавно минуло,

пронало и сурвано.“ Или, исти мотив, само

још личнији: „Око мене магла, евукуд магла,

ледена, влажна магла! Мрак у души, мрак у

ерцу, мрак и недогледан јад и невоља на

све стране.“

Меланхолична, ако не чак и песимистична

жица знатно је јача у овој књизи но у прет-

ходним двема. Је ли то што писац — који

није присталица неузбудљиве естетике, „умет-

ноети ради уметности", — заједно страда еа

својом несрећном домовином, у онај час не-

погоде на планини, међу јелама, смрчама и
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оморикама, када „кроз замагљене н овлажене

шанинске пределе и увале, звижди и јауче

вјетар и бура тако ешно и тужно да се чи-

нило као да цијела једна земља, шемснита и

честита земља, цвили и уздише са зла удееа

и немше судбине“ ? Је су ли то лекције жи-

вота, које сваки од нас посведневно прима,

оно спарушење цветова младости којима човек

посипа стазе за собом? Уметност Кочићева

добија тиме још впше личнога елемента, и то

доприноси оном основном утиску пскреноети

који оставља цело његово дело.
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Песме. 1902—1905. Београд, 1906.

Као ђак, Ћурчин је пропевао у Српском

Књижевном Гласнику, где је штампао нај-

већи број својих стихова, и где еу без мало

изишле све песме које се находе у овој збирци.

ВВегова чудна поезија, чудна и по еадришни,

чудна и по облику, бунила је многе духовне и

метричке предрасуде, и мало је млафих пе-

сника који су дочекани са толико зле воље

и иемевања. Било је људи који су се ода-

вали лакој игри духа да пишу пародије, често

успеле и не без духа, Ћурчинових етихова.

Али све то није ништа доказивало, као што

неразумевање и подсмех никада нису били

докази.

Нема сумње, ничеовеке, паганске и естет-

тке идеје у Ћурчина могу да вређају велики

и разнолик број људи који немају духовне сно-

шљивости и који ее плаше речи. Његова тврда
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п угласта вереификација, честа употреба 020-

боднога етиха, који је новина у нашој књи-

жевности, иду на етпрот опште примљеним

пееничким формама, које ее у нас јављају у

три вариетета, форми Ђуре Јакшпћа, формп

Змаја Јована Јовановића и формп Војпсдава

Илића. Ћурчпн чеето, као радп пркоеа „јав-

ном мнењу“ у поезпји, хоће да напише стварп

које имају врдо мало везе са поезијом, ако

нису п сасвим ван ноезпје. Има код њега

хотимичних чудноватости, изражавања сувише

необпчног, каткада и врло незгодног, што даје

обплата матерпјала подсмевцп н пародпјп.

Познат је почетак његове мале занпмљпве

песме Па бамЈ:

По глатку и клизаву поду

Гомнла чудно се врти:

Све дођу двоје п оду,

И мушко женску пртп;

У жевске голе грудн

Поглед јој мутан, и блуди...

А озго неко гуди —

Шта раде овп људи?

То еу хотпмнчне бизарностн, писане II

пуштене у свет да скандалпзују ,, фшиетра “.

Али поред таквпх пееама, којпх некада има

више но што бн требало, има нх које пока-

зују да је Ћурчин песннк од талента, од једног

оригнналног, ни мало баналног талента.
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Пре евега он је искрен. Ми живимо у

једном тако књишком добу, у добу коме лите-

ратура избија на сваку пору, да је искреност

поетала права врлина пееника. Колнко је пе-

еника, и то песника љубавних и лиреких, који

би певали овако евојој Лаури, Беатричи или

Елвири:

Певаћу ту сонете и мадригале.

И још више: слободне ритме;

Опеваћу ти велике очи и усне мале,

И све твоје врлине, крупне и ситне.

Али нека те не буни баш речда свака,

Да можда хтеднеш, да си збиља така.

То је онако тек, пееничка машта,

Кад је лепо, ја пишем свашта...

Занимљиво је да овај песник подругљиво

гледа на поевију, или бар на пеенички занат.

У песми На Лиду емеје ее песнику који

мутна и замжпљена погледа блуди крај мора:

Рад је

да шумне вале и ветар

са буром своје душе

у стихе стопи. —

Иди, јадниче, кући,

па седи за дрвен сточић

и грискај перо,

па причај

како је Сима волео Јулу,

а Јула га није хтела...

А овде —

овде ће ветар
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и море

певати вековима;

јер страшни и смртни

човек је

мравак овде,

где море земљу љуби.

У депој песми Па сШранпутшш иета

је нота.

Дође т. зв. јесен,

Т. ј. стало падати жуто лишће, итд.

Те скоро под сваком граном

По један песнпк;

Стоји, и види

Где мре природа, п погреб јој прати.

Меето тога „песшгчкога изиз“-а и ове-

штале поетеке конвенционшгне теме, он пева

како воли ведро јесење небо п под њи.м смрт

у прпроди.

. . . ја волим кад пада лпшће,

'Ге у стотпнп боја

Од црвене до црно-мрке.

Покрпје тле;

А сунце на њега падне,

Па дотка ћилпм.

Та искреност миеди н оеећања, та ори-

гиналност изражавања, смелост пдеја п младо

и охоло презирање старих формп и конвен-

ција, то је оно што се допада у поезијп Ћур-

чпновој. Песме Пред црквом, Под јелама
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што се суше, У троје, Да л’ хоћеш тако,

нове и митттљу и изразом, сасвим су лепе

песме, које само треба читати без предрасуда

па наћи у љима несумњивих лепота.

Од вредности су прозни СонеШи без

схеме, које је писац могао другане штампати,

у облику слободнога стиха, те да има песме

ни маље ни више поетске но што су остале.

Кад заспи савест интересантна је ствар,

и као мисао и као израз:

„Додијаће ми неуспеси поштеља и сме-

шноет мушке иетрајности; кад ми последњи

напор открије немоћ дубљег уверења, ра-

зорићу светиљу чистих осећаја, ишчупаћу

бол и чежњу из душе. — одгурнућу чун

под ногама и тонућу полако али поуздано

у море светске површноети да будем шљу-

нак међу шљунцима.

„Лагаћу. Као што лажу, а не знају,

рођени филистри, кад себе теше ради сит-

нжх преступа, почиљених за љубав на-

сушнога уживања, а друге варају да би

се без напрезања попели до љега. И ла-

гаћу свеено, као што лажу рођени грешници,

јер им је у иетини плитко дно, те знају

да се само за лаж могу еакрити.

„А унапред кажем, да ће све к’о из

једног грла викнути: Како ее изменио па
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боље; ни да би впше она јогуница, ни онај

особењак, што ее свачему противпо.

„ Јер понос зову овде јогунством и прко-

сом, а највећп грех им је рупшти насда-

гане камичке. — Хоће ли имати — о ! —

небројени тренутп пскушења, најзад снаге,

да скрше гађење и угуше понос...'?“

И могло бп се учпнпти још прплично

таквих навода, којп бп доказалп свакоме којп

има слободан дух п не робује нп духовнпм

ни књижевнпм традпцпјама, да је Ћурчпн

песнпк од вредностп п од будућноетп. У

њега има п бпзарноетп п снобпзма, п беч-

кога модернпзма п јефтпног нпчепзма, алп

он пма жпвих сензацпја, смелпх мпслп, једно

лепо паганско осећање света п прпроде,

врло често ерећну оригиналност, а то нису

непоетичне н евакидашње врлпне. Код њега

се најбоље впдп да један песнпк не вредп

по школи којој припада но по евоме таленту

којп у дело уноси. II нпгде боње но у пое-

зији, нарочито у поезпјп овакве врсте, не впдп

ее тачпост Волтерове речп: „Сви су родовп

добри сем досаднога рода“.
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Радован Тунгуз- Перовић Невесгсњски: Горгита-

кипе. Књига прва, Веоград. 1906.

Пре три године почео је великошколски

Словенски Југ доноеити нрозне саетаве

једнога младога Хердеговца, који се потпи-

сивао: Невееињски, и који је од првих по-

теза показивао да носи нечега у себи. Одатле,

млади писад нашао се у подлистцима бео-

градеких политичких листова, затим прешао

у књижевне насописе, пишући обилно, грозни-

чаво, као сваки којега перо храни и који

осећа нагомилану снагу у себи. Тако је за

три године написао на стотину дужих и краћих

приповедака, неједнаке вредности, међу којима

има и површних и слабих, али и таквих које

су заслуживале да се јаве у засебној збирци.

Коларчева Задужбина издала је сада је-

данаест приповедака Невесиљскога, махом

објављених, у времену од 1904 до 1906, у
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Српском Ењижетом Гласнику, Делу п

Босанској Вили. II ако је одабпрање могло

битп пажљивије и боље, утисак који чини ова

велпка збпрка херцеговачкпх прпповедака јачп

је но када се оне чптају у подлпстку београд-

скпх полптпчких лпетова, у оној атиосферп

паланачког политикастеретва, проетачких над-

впкивања п дивљпх мржњп примитивнихљуди.

По своме романтпчном жпвоту, по средпнп

у којој је живео и коју са љубављу оппсује —

или боље рећп: опева — по ерођености са

народном дупзом и ретком лакоћом у руковању

народнпм језпком, Невеепњекп подсећа на

једног етарпјег нашег ппсца, у своје време

тако слављеног а данае готово сасвпм забо-

рављеног, Јокеима Новића Оточанпна, чија је

Лазарица, „еувог злата вредна", некада став-

љана упоредо еа Његошевпм Горским Ви-

јениом п Песмама Бранка Радпчевпћа. Јок-

еим Новић Оточанин, дете пз официреке пле-

мићске породице, студент у Бечу, Јени и Хале,

ђак Копптара п друг Јана Колара, због своје

„жеетоке нарави“ био је оставио породпцу и

цнвилизован свет, и, као правн романтичар,

отишао међу ,, прпродне људе“, петнаеет го-

дина провео у босанекпм пданинама, по хер-

цеговачкнм кланцима, на Пнрлптору н Дур-

митору, на чардацпма босанскпх бегова, међу

херцеговачкнм хајдуцима, на катунпма сло-
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бодних горштачких племена и по кулама ар-

банашкггх поглавица. трудећи се да се саживи

са животом тога света, да добије љегову душу,

да гледа на свет његовим очима, да говори

његовим језиком, да би могао прошлост и са-

дашњост опевати као какав Тешан Подруговић

или Филип Вишњић.

Али све је то код Новића била еамо једна

дуга романтичарека ескапада, у великоме оно

исто што је иинио Стеван Влад. Каћанеки,

када ее, као ђак гимназије, пошто је пронитао

Шилерове Разбојиике, одметнуо у хајдуке на

дедин салаш код Сегедина, „да мало прокарло-

моретвује", како вели један његов сувременик.

Новић је био и остао, „дете из добре куће“,

ђак немачких романтичара, и када је опевао

косовску епопеју или доживљаје Старине Но-

вака, он је непрестано мислио на свој прво-

битни књижевни и романтичареки план: ство-

рити српеке Нибелунге.

Код писца ГоршШакиња сасвим је друга

ствар, и када се већ чини поређење, оно

испада у његову корист. Рођен и одраетао у

најкршнијој, најтипскијој, најхерцеговачкијој,

— ако се може тако рећи — Херцеговини,

изникао из еамога онога тла, у пуној за-

једници осећања и идеја са људима тога краја,

он је самоникао, природан, оригиналан, спон-

тано развијен, онакав какав је Јоксим Новић

тек хтео бити.
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Он описује свој роднп крај, прпмитиван,

херо.јски и поетски, онакав какав је, тктп боље

рећи онакав какав је некада био. Као и то-

аики наши, чак и новији, пиеци који су,

поред свега свога реалпетпнкога ехватања и

приказивања спољног света, еачували роман-

тичарску носталгију за прошлошћу, као Јаков

Игњатовић који ее никада није утешио за

Сент-Андрејом пз доба лајпцшпкпх п кра-

ковских вашара, као Јанко Веселиновић који

је чезнуо за Мачвом старпх п великпх за-

друга, као Борисав Станковпћ који у Старим

Данима жали за старом Врањом ашиковања

за капиџицима п љубавннх дертова по впно-

градпма поплављеним месечпном, и којп уз-

дише: „Старо, старо ми дајте, оно што ми-

рнше на еух боснљак и што сада тако слатко

пада!“, — тако п Невеспњскп жалп за оном

Херцеговином пре окупације, и заједно са

старим уеташима уздпше : „Хај, наша златна

старпно ! “

Он је и осетпо и уепео да пзразп оно

што извеснп романсјери француекп зову „душа

земље“, п то чинп најјачи и најтрајнпјп утпсак

свију његових прпповедака. Ннје то само она

обична, често површна „локална 6оја“, но то

је онај интимни дух, који се на крају кра-

јева, неда рашчлањавати, н којн ожпвљава,

даје душу п жпвот целоме томе свету брдекпх
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главара, дрногорских четника, сеоеких вра-

чара, мостарских балија и етарих бегова. У

главном тај утисак изниклог, истинеког и

Правог, тако човек да каже, долази отуда што

се писац држао онога богатог, сигурног и

реалног народног оенова. Он је еликао праве

људе из народа, каткада их фотографеки ени-

мао, и уносио оне поетеке и енажне народне

легенде. Више но обично ту има богатог етно-

графеког елемента, народних веровања и оби-

чаја, као онај опие сватова у Невјесши и ио,

који може послужити као објашљење сватов-

ским песмама у Вуковој збирци. И све то у

једном необично богатомнародном језику. Гор-

штакиње ће зарадовати наше лексикологе,

али и евакога онога који верује у обилност,

обимност, живопиеност, изражајноет и вечиту

младост нашег народног језика.

Но није у овој књизи једино добро тај

народни дух. Невесињски има маште, која

је врло јака у Здухаћу, на пример онај пре-

лаз сватова џинеког цара, у глуво доба по-

ноћи, преко мостарског моста, или оне поноћне

борбе белог и црног вола, доброг и злог зду-

хаћа, на ловћенској виеини, под јасеном, код

Иванових Корита. Има у овим причама стра-

сти, има поетких излива као у Петра Кочића,

нарочито има оне неуздржане бујне. речитости

коју имају сви наши писци из јужних кра-

пиецп и књиге 10
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јева, од Стјепана Митрова ЈБубише до Марка

Миљанова.

Ади има и мана, и то много, п то круп-

них, местимичио таквих да једва претежу над

оним урођеним добрим споеобноетима. Има

оне непријатне патриотске фразеологије, која

не само да подсећа на „беседе“ и здравице

шездесетих година, но и одаје писда који је

свој пиеменп рад почео писањем патриотских

чланака у једном покрајинеком листу. Има п

сувишног натрпаног кићења, целе једне дпвље

флоре фигура и епитета, звекетања речп, онога

због чега је реторика и једнога Ђуре Јакшпћа

тако често падала у галнматијас. Има опшпр-

ности, која, и ако каткада даје нешто наллк

на епску ширпну, врло често замара као п

свака друга тапкања у меету и сељачка при-

чања од Кулина бана. Има најзад, по сред

онога прекрасног народнога језика и стпла, ме-

ста из оног ругобног и простачког новпнарског

језика. Тако ће стари херцеговачки усташ

рећи „сафирски небеснн свод“, а ппсац го-

ворити о „танталском бремену традпцпонал-

них политичких ,мука“, п саевим озбиљно

узвикивати: „Распалпмо буктињу маште и

погледајмо духовнпм очпма ноћас по царству

побјеснелог времена“.

Прва књига Невесињекога има својих знат-

них врлина, али исто тако и озбиљних мана.
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Његов таленат, свеж и плах, али еиров и

неприбран, јестеједна елементарна снага; њему

треба културе и рада, па да добије праву

књижевну облину, меру и еклад, без чега нема

више уметности. Невесињски је лакописац,

како еу говорили нама стари, он у опште није

пријатељ „регула“, и зато је опасност да не

растроји, уеитни и уништи своје несумњиво

лепе способности. Он је сада господар своје

књижевне судбине, и ићи ће донде докле буде

хтео ићи. Све стоји до тога: хоће ли се за-

довољити даром природе, благословом родног

му краја, духовним наеледством, па да прође

рђавим трагом толиких наших „природних

генија“ и „богоданих талената“, или ће гле-

дати да ее прибере, да преври, да среди све

што носи у себи, да развије евој књижевни

укус, да. нодигне свој дух и да организује

свој таленат.



ЈЕДНА ХРВАТСКА РОМАНТИЧАРКА

А(1е1а МНсгпоиМ: Вгадој1а Јагпетбеоа. 2п'01:ор18па,

зЂисЦја. 2а§тећ, 1906.

Романтпчарекп покретп евпју модернпх

књпжевноетп пмалп еу евоје музе, инсппра-

торке п сппеатељке. Такве су у нашем омла-

дпнском добу бпле Мплпда Стојадпновпћ-Срб-

кпња п Драга Дејановпћ, такве су у плпреком

перподу хрватске књижевностп бпле оне доста

многобројне жене које су се впђаде у патри-

отскпм редовпма Идираца п које су п саме

радпле на књижевностп, као сестре Крпзманпћ,

Пвана Чачковпћ, Јозефпна Ванкеш, Спдонпја

грофида Ердеди, Марпја Мартиновпћ, Јагода

Врлић, Ана Впдовић. Прво место међу тим

родољубивпм п одушевљенпм Плпркпњама,

заузима Драгојла Јарневпћева, прпјатељпца

Станка Враза п „по душп сестра“ Пвана Трн-

ског, коју је један псторпчар хрватске књи-

жевноетп назвао „ хрватском Жорж Санддовом “.
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Драгојла Јарневићева заузима видно меето

у новој кљижевноети хрватекој. Она је 1839

почела „домољубним“ песмама, одликовала ее

у приповетци и роману, и у последњим го-

динама живота поеветила се педагогији. Сав

тај њен рад има релативне вредноети, и данае

занима еамо књижевнога иеторичара. Али оно

нгто нарочито и још данас вреди у њеном

раду, то је њена велика и занимљива ауто-

биографија.

Тај дневник почела је она писати као

двадееетогодишња девојка, писала га пуне

четрдесет и две године, и завршила га као

старица, на неколико година пред саму смрт.

Он изноеи близу 2000 страна, и нигде није

у целини штампан (еем одломка 1лв1(Ш 12

оз1алапе Бга§'ој1е Јатеутече, у трећој кљизи

Ога§је 2а роујез! кпјхгеуповИ ћгуа1вке).

Тај дневник остао је нештампан не због

евоје величине, но с тога што је писан тако

иекрено, што је у њему бедна жена тако

отворено казивала своје чулне грознице и стра-

дања пути, да није било могућно предавати

га широј јавности. Она је, како вели у пред-

говору, хтела „свакако непрекидно нит дога-

ђаја цијелом књигом истинито и без цифрања

вући“, не дравећи се ни гора ни боља но што

је, еа намером да ее прикаже онаква каква

јесте. „Моје мане, моји гријееи нека остану,
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а тко се оеећа бољп, нека ме каменује“.

„Моје је геело, вели она, неокринкана иетина,

пстина у сваком положају жпвота. Нптп ћу

претеривати крепости, нити ћу се стидети

слабоћах, којима човек впше мање обшује.

А да сам ее одлучша на овај срцу моме

мучан посао, на име навршпвшп шездееету

моју годину, дан по дан претреспватп тужни

мој живот, узрок је што желпм многому опо-

врћи мнијење 0 мени п мннјење об мојој

ерећп, суд о манах, којпмп ме многп грдпше“.

И она је одпста са невероватном пскре-

ношћу, каткада са стварним споеобноетима за

моралну аутопсију, прпчала грагедију свога

жпвота, трагедпју жене „еа млађахним срцем,

врућом крви, живом маштом“, која је била

осуђена да проведе сувп п оскуднп живот

спроте девојке и старе уседелице, и коју су

до гроба пратплп „мраз, киша, магла, внхор“.

Та њена пекреноет изузпма је, у некодпко, из

њенога нараштаја п даје јој пзвееан модеран

карактер. Стендал је могао некада говорпти о

женама које ппшу: „Оно због чега жене

књпжевнице ретко дотерују до узвпшенога

јесте што се уеуђују бптп еамо полупскрене:

бпти отворен значпло бпх за њпх као пзпћп

на улпцу без мараме“. Данас, бар у разви-

јенпм западнпм књижевностпма, стварп стоје

еасвпм другаче, отвореност је постала прва
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врљина жена које пишу, и један историчар

најновијн франдуске књижевности могао је у

наше дане запазити и истаћи „експлозију

женске искреноети“. И у том погдеду етара,

каткада и старинека, спиеатељица илирска

изгледа као модерна, индивидуална и ослобо-

ђенога духа жена.

И по својој моралној физиономији, и по

евојој еудбини. Драгојла Јарневићева ешно

подеећа на евоју, нешто млађу сувремениду

Милицу Стојадиновић-Србкиљу, е том разли-

ком што је хрватска спиеатељица имала ду-

бљих оеећања и више књижевнога талента но

наша убога „Врдничка Вила“. Поједине стра-

нице Миличиног дневника „У Фрушкој Гори“

као да су извађене из великог дневника Дра-

гојле Јарневићеве, и ако је одиста било две

„сродне душе“, у романтичарском смиелу те

речи, то су одиста биле те две жене, две

тужне жртве књижевнога тровања и сенти-

менталнога идеализма. И каква би то зани-

мљива преписка била да су ее њих две по-

знавале, како еу биле готове на „чуветвителне"

посланице и душевне иеповести!

*

Г-ђа Адела Милчиновић је и својим духом

и талентом била позвана да иеприча трагедију

Драгојле Јарневићеве, да из њенога дневника,
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где бп 66 други зауставили на еротичким

пзливима и слабостима једне хпстерпчне усе-

делице, извуне трагедпју промашенога жпвота

једне више душе. Служећи се готово искљу-

нпво њенпм дневнпком, интељпгентно клизећп

преко извесних места, а нарочито се зауста-

вљајућп на поједпнпм тренутцпма, пзбегава-

јући све што личи на порнографију, п не

чинећи уступке лицемерју и лажним конвен-

цпјама, Г-1)а Мшчиновпћ је свој посао, којп

одпста није био лак, пзвела са много такта

п укуса, п показала нешто впше од обпчне

списатељске руке.

На нашем језику мало је у поеледње време

изишло тако занимљивпх књига као што је

ова лепа „жпвописна студија“ о невољној

Драгојли Јарневпћевој. Људп који имају књп-

жевне културе чптаће ову књигу као психо-

лошкп докуменат особпте врсте и као важан

прилог за интимну иеторију романтичарског

духа, а сентиментална шпра публика налазпће

ужпвања у овој страдалнпчкој новестп која

се одпста деспла п где се тако дпрљпво пскрено

нрпча један ,, пустп, уеамљенп, нељубљенп

жпвот“.



ФИЛОЛОШКИ ДОГМАТИЧАРИ

И КЊИЖЕВНИ ЈЕЗИК

Г. Јован Живановић, у 3-4 броју Бран-

кова Еола од ове године, сетио се историј-

ске улоге коју му је Провиђење наменило, и

по стоти пут, ваљда, у своме животу устао

је да од најезде књижевних варвара спаеава

српеки језик. Повод за то дала му је моја

књига Омладина и њена књиокевност.

Г. Живановић био је лојалан, одвојио је

садржину књиге, за коју је имао неколико

лаекавих рени, и доштено навео .је два овећа

навода, где се налазе моје јеретинно мишљење

о фидолозима који спутавају и гуше књи-

жевни језик. Али његова филолошка догма-

тинноет и нетрпљивоет заслужују да се забе-

леже као један од последњих трзаја старе фи-

лолошке школе на умору, која је била тако

кобна по развој нашег књижевног језика. Данас

је прошло доба „бранина српскога језика“,
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„паљетковања“ и „филологичког пверја“, када

се мееецима водпле страсне преппрке по ча-

сописима треба ли пиеатп „ватрогасац“ тт.ти

„ватрогаша“, када ее једна књига песама пдп

приповедака судила према томе да ли је ре-

чено „способан“ место ,,подобан“, п када се пз

књпжевног језика прогонпле „туђинске“ речи:

прпрода, пскрен, едово, горак, п њпма елпнне.

Т. Жпвановпћ прппада једном добу, једном

нараштају п једној школи којп су тако далеко

од нас п које нам је тешко разуметп. Мп смо

данас израслп пз бесциљних празнпх п беспо-

сличарскпх фшолошких зановетања и зацеп-

љивања. Данас се не прпзнаје впше један

апсолутан граматпчарскп кривични законик,

ми не верујемо више у филодошке догме, нити

прпзнајемо догматичну ортографпју. Мп др-

жимо да је језпк жив органпзам, да је у веч-

ном ностојању, у беспрекпдној еволуцпјп. Је-

зик никада нису стваралп филолозп по некпм

апсолутнпм правплима а рпоп: њега је ства-

рао народ, како је умео п могао, најкраћим

п најнепосреднпјим путевима. п зато су сви

језпцп пуни јучерашњнх грешака које су по-

стале правша, пзузетака, ндпотпзама, нозај-

мица са свију страна. варварпзма, провпн-

цпалпзма п архапзама. Граматпчарн пмају само

да бележе оно што цостоји, а не да одређују

правац којпм сам језик пде.
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Код нас Срба, смешно је мислити да ће

језик Вука Караџића и Ђуре Даничића, језик

једнога тренутка и којим су се могле скуп-

љати народне приче и писати филолошки

трактати, остати за вечита времена светиња

у коју профане руку не емеју дирати. Да-

нашњи књижевнп нараштај, који је тако очајно

јеретичан, готово даје за право Вуковим про-

тивницима који су писали да књижевни је-

зик стварају не филолози но књижевници,

они који њиме пишу. За шездесет година

култура и књижевноет у српеком народу знатно

еу се кренуле напред, духовни видици су се

проширили, душе су постале сложеније, и за

нове идеје и за нова осећања ствара ее и

нови, развијенији, виши књижевни језик.

Ми тако мислимо и радимо, док нам Г. Жи-

вановић, заклети чувар еветиња Вукових и

Даничићевих, поручује: „народни ће се језик

развијати п даље, али књижевни не ће,

нгсти се смије раввијати. него ће остати

како је сад углављенТако могу гово-

рити само филолошки фанатици или људи који

су двадесет година просоавали и ништа не виде

око еебе. Најзад, то може и да буде тако, али

само за Г. Живановића, који, како изгледа, за

свој духовни видик и душевни живот не потре-

бује више од хиљаду речи. Бушмани живе са

тако мало речи да се без помоћних гестова. не
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могу споразумевати, и у мраку не могу се

разговарати. Хтео ијпт не хтео Г. Жива-

новић, српеки књижевни језик се мењао

п мења, то јеет усавршава, п треба ба-

цатп и најповршнпјп поглед на језпк којпм ее

данас пише и поредитп га са језиком којим

се некада пиеазо, па впдетп како је велпкп

напредак учињен. Те се с-тварп не дпскутују,

оне јесу п бпвају, па ма ко о њнма макако

мпслио.

Нпје без занпмљивостп видети какав бп

српски језик изгледао, када бп се још слу-

шале пресуде, забране п анатеме Г. Жпва-

новића! Он ме оптужује што сам употребпо

ове неерпске п неправплне речп: пмаовпна,

ревносно, незавпсно, учаснпк, званпчно,

земљорадник, забелешка, сопствен, неопхо-

дан, ошговљавати, наслов, поборник, услов,

II тако даље. Г. Жпвановпћ ми наређује да

од сада не смем ппсати месеца јуна но

меееца „јунија“, не невероватан но „не-

веројетан“, не жрец но „жарац“, не пре-

столонаследник но „нашљеднпк пријестола“!

Исто тако, пре двадесет годпна, Г. Жпвано-

впћ је наређивао да ее не сме ппсатп дверп но

„дварл“, не неоспорно но „бездвојбе“, нестрог

(правилно, велп, бпло бп ,,сраг“,) но оштар, не

поноћ но „поноће“, не казна но „казан“! Ко бп

се озбпљно држао тих фшолошкпх зановетања
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Г. Живановића био би изложен опасноети да

буде предмет општега подсмеха. Као и сви

данашњи писци, и ја се не осврћем на ста-

рачка и беспосличарека причања разних фи-

долошких мумија. Ја не знам да ли је мој језик

„ћосћбегМзсћ“ и да ли тако „ћифте“ говоре,

али поуздано знам да тим језиком код нае

пише и говори цео паметан и писмен евет, и

када имам да бирам између полузнаља и ћуди

догматичних филолога и „ћифта“, ја сам за

„ћифте“, за „Пбиб“, за оно што ,је Волтер

називао „Господин Цео Свет“.

Водити икакве препирке о овако јаеним

и природним стварима било би потпуно без-

предметно, и излишно, и пршшчно емешно.

То што Г. Живановић ради код нас радили

су у Француској филолози у XVI веку. И био

би више но смешан онај који би данашњим

Французима, под изговором да су етраног по-

рекла, забрањивао речи као: 1е баћге, §'аг-

(1ег, Гаићег§-е. 1а ^иегге, 1а 1о§’е, ћ1еи,

ћ1апс, 1е сатагаЈе, 1е сарКаше, 1е 1аћас,

1е сапоп, Габбавт, 1е ћоићоп, саћие, и тако

даље. И када би у Енглеској још било фило-

лога кова Г. Живановића, шта би остало од

језика Шекспирова и Бајронова!

Г. Живановић је „последњи Мохиканац“

старе полунаучне филолошке школе, која срећом

припада прошлости. Он је остао сам, као „у
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Српјему Рајко“, да се немоћно ставља на су-

прот језику којп ее развија езојим прпродним

током. Г. Живановпћ је стар новек, пензл-

онар п живи у Сремеким Карповцима, а то

ће рећи: да је склон подетпљавању, да пма

много доколице и да не зна ннме да убпје

дуго време. Зато ее он ставља на „бранпн срп-

екога језика“ и баца анатеме које не прелазе

преко карлованког Магарневог Брда. И нашто

му спорити ту безопасну забаву којом он

испуњава евоје празне дане?

ИЗ КЊИГА Г

ВСЈИСЛАВА М,

ЈОВАНОВИЋА .
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