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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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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.
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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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(Р>- /^у>

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»



20 ППСЦИ П КЊИГЕ

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.


