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Своме драгоме учитељу

ГОСПОДИНУ БОГДРНУ  ПОПОВИЋУ,

оенивачу модерне ињижевне иритике српске и негдашњем 

урбднику часописа у којем се појавио највећи број  ови?; 

радова,

одано и усрдно посвеГтује ову књигу

ЈОВПН СКЕРЛИп.





ЂУРА ЈАКШ ИЋ КАО ПРИПОВЕДАЧ.

Ђура Јакшпћ оставпо је за собом име јед- 
пога од највећпх, можда п највећег чпстог лп- 
рпка српског, п ако је само мањи део његова 
рада у стиху, п ако је још понајмање радпо 
на лирској поезијп. Али он је у своју лирику 
унео сав свој страстан u бујан песнпчки тем- 
иераменат, дао јој толико крепкости и својега 
личнога и особенога, да је релатпвно малеп 
број његовах лпрских песама значајем далеко 
премашио његову многобројнију епску и драм- 
ску поезију, а нарочито бацио у засепак његов 
обилан рад у прози.

Јакшпћ је био не само један од најјачих 
лирпчара и првих драматичара српских по п 
један од пајплоднијих приповедача пелс иаше 
књижевности, плоднији но многи нашп писци 
који су се искључиво ириповетком бавили. Од 
1860 годпне па све до саме смртп, ои је писао 
ириповетке, и оставио их за собом близу четр- 
десет мањпх п већих, од којих су неке само 
пацрти, а друге готово мали романи. Парочито 
последњпх седам или осам годипа живота, од 
1870 па до 1878, Јакгнић је пустпо у свет ве-
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9 Писцгг п Књпге.

ликп број приповедака. са предметпма пз раз- 
нпх средпна п разнпх трееутака, алп ппсанпх у 
једном пстом основпом лпрском расположењу п 
задахнутпх једнпм пстпм песнпчкпм романтпч- 
нпм духом.

Оветпслав Вуловпћ, којп је са велпкпм спм- 
патпјама нроучавао књшкевно лепу лпчноет 
Јакшпћеву п његов мпогостранн рад, зауставио 
се п на његовим прозппм радовпма. Крптнчар 
је поделпо песипкове прпноветке на пет груиа: 
,,романтпчне‘-. ,.сатнрпчпе‘;, „нриповетке о ;ки- 
воту Орба у Угарекој", „сеоске приноветке нз 
Орбпјек п „нриповетке ратнога времена'". II то 
јс бпла једпнствена иодела, изведсна у истн 
мах према облику, садржппп, среднни п тре- 
■нутку! Када се већ хоће, и када се мора радп 
ирегледностп пзводнтн пека подела, правпл- 
није је поделити Јакишћеву нрозу у три зао- 
кругљене групе: па чисто романтичпе новестп, 
на иолитичкс сатпре и на нрпноветке нз сувре- 
меног социјалпог живота. Као п остале поделе, 
не спмо у књижевпостп но п у свпма моралним 
нау.кама, и ова је ошнта, пропзвољпа п пенз- 
бежпо пепотпуна п нетачна. Све ове трп груис 
Јакшићевпх ирозних радова мешају се, прелп- 
вају се једне у друге, допуњују се, п у чисто 
романтпчпим ирнноветкама има полптпчкога н 
социјалнога елемента, као што су му сопнјалне 
прпцовстке n\’iie ро.мантичких |[>пкцпја.
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I.
Српска романтпчарока књижевнос-т имала је 

два велика неснпка: Змаја п Јакшића. Змај је 
обплнпји п обимнији, разностранији п шири, 
алп Јакшпћ пма много јачи неснички темпера- 
менат, н то онај осповпп темиераменатједиог 
правог романтичног песника, страетан н плах 
темперамепат којп нпје пмао нп један од наших 
старпјих песника. Змај, човек од пеобпчно гинка 
п приемљива духа, мељао се п нрплагођавао 
времсну и његовпм променама у идејама п у 
књшкевном укусу; Јакшпћ је остао увек једнак 
п истн, у добрим н рђавим страпама своје пее- 
ничке пндивидуалностп, увек пеуздржљпв лнрн- 
чар, увек песник личноспш н страетп, еа опим 
карактеристпчним „душевним стањем" једиог 
рођеног, ириродног и искреног романтпчарског 
песника.

Као сви правп романтичари, Јакшић је осе- 
Lao у ссби ианопску снагу и силпу жудњу за 
нечнм вишим, јачим и лешпим, носталгију нде- 
ала и јаких страсти н узбуђаја, осећап.с гор- 
чппе што сиутан мора да проводи своје дапе 
у једном студеном и мртвом добу без боје и 
без пчега иалик на поезију.

ОсеКам мишцу снажну и јаку,
У срцу крви, у крпи бој...

певао јо .Јакшпћ, казујући тако оно своје 
основно расположење, из којега ће шибатп
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најлпчнпје и најснажвпје његове несме. Ње- 
гова страсна п плаховита душа бпла је рођена 
за поетске дане херојскпх подвпга, за далека 
вптешка доба ткрштенпх матева, љтбавнпх 
судова, велпкпх страстп п велпкпх борбп. Он 
се осећао једнак ио души са оном сјајном вла- 
стелом на дворт Немањпћа, пред којпма, у 
прпповетцп Син седога Гамзе, певат пева 
славт нредака: „Муње су севале т отпма ју- 
начкпх слтшалада. На гртдма им се стезахт 
панцерп, жпце су пуцале, а љутп палогап uo- 
сукташе пз сјајних корпца. Впделп су у жарком 
спеву душмана; у гласу песме чулп су јаук п 
нпску рањенпка, дим, прашпну и крваво пол>е, 
где се лешпнама посуто далеко пружаше. Већ 
мнидпјаху да су на коњпма п да гоне душмана... 
Поскакаше са меких јаетука. Крв им је врела, 
срце је силнпје бпло, а душа зажарепа славом 
говорпла је витешкој крви: Рат! Рат! Нова 
слава! нова победаК'

II Јакпгпћ је осећао у себн ту нсту „вп- 
тешку крв“ п „душу зажарену славомМ п он 
се осећао епутан, гушпо се што мора да водп 
узап п прозапчан жпвот једнога човека нагаег 
спвог н једноставног доба, нарочпто жпвот 
ссоскога учптеља п малога чпповппка, са велп- 
ком породпцом а са мало плате, трошећп пај- 
боље своје спаге п пајлошит своју епергпју у 
сптнпм п ноппжавајућпм борбама за комад хлеба,
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увек стран и туђ свету у коме је живео, увек 
побуњен против филишћанских схватања, ти- 
ранских конвенција и чаршпјскога морала. Као 
свакп прави романтичар осећао се на земљи 
као Прометеј, прикован на кавкаској литици, и 
он је духом излетао ван свога суморног времена 
и жалосне средине, и носталгично певао:

Покажи ми само оно доба старо :
За час бих се јунак у њеиу одмар’о
K’o што ми се деди одмараху седи...

II после тих тренутака полета и враћања у 
зрачне уепомепе прошлости, он је са угушеном 
горчином довршавао:

А.т' збогом витези, соколови моји !
Преда мноме са свим друго време стоји.

Прве приповетке Јакшићеве, писане у току 
шездесетих годнна, стваране су у правом ро- 
мантичном расположењу, и нису ништа друго до 
несничка идеализација витешких старих вре- 
мена. Песник са љубављу и дивљењем слика 
оие охоле и сјајне „велможе" српске, или као 
соколове у каменим замцима, или као иаунове 
у мраморним дворовима. Он пх износн у њи- 
ховим витешкнм играма, када скачу на голог 
коња у најбешњем трку и лободима гађају тицу 
у лету, нли када са свим старинским власте- 
линским сјајем полазе у лов. Слуге су обучене 
у црно свилено одело, са дугом косом која се 
таласа на снажним илећима, хрти и огари ве-
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село лају, соколови кликћу, пера за калпацпма 
лепршају се, панцпрп звече а ловачкп рогови 
одјекују кроз псконске шуме. То су прпповетке 
о племенптпм херојпма, о заљубљенпм „бледпм 
витезпма“ са тамнп.м погледом, на чпјим висо- 
кпм чедпма већ се впдп „ладан пољубац немпле 
смртп"; ту су, као у Бајроновпм спевовпма, та- 
јанствеец „црни кон.анпцп“, које кобне страсти 
сажпжу, вуку пх у дубпне тамница да пх тамо 
за навек нестане. Ту су анђелске, озарене 
аЈсне, „мученпце несрећне љубавп-. девојке 
„бледе као крпн“, лепе као сан, са ноетским 
пменпма п са љубав.љу која не зна за граппце. 
II све те драме страетп, сав тај обајанп свет 
љубавп п херопзма, све је то у „сенцц ирачних 
планпна", све то бпва уз тајанствено ујање 
горскпх потока, илп под крвавпм зрацпма са- 
мртнпчкн бледога месепа којц се пробпја кроз 
т.муре облаке, пли у страховптом впхору побу- 
њенпх елемената којп као ла оглашују судњп 
дан људима.

Јакшпћ нпје бпо у томе романтпчном распо- 
ложењу кадаје оппспвао само тај идеалпзованп 
Средњп Век плп херојска времена нарбдних 
борбн са Турцнма, људе и ствари у варљпвој 
перснектпвп нрошлоети. Пстпм тим очпма он 
је радо гледао п доба у коме је живео п људе 
у чпјој се средпнп кретао. Као п свп пдеалиСтп, 
Јакшпћ није видео стварност онакву каква је,
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но онакву какав је он био. Други људи, гле- 
дајућп нз близа, по ономе староме да „ннко 
нпје .јунак за свога собара“, да је лепота само 
у ономе што је бпло п што је далеко, нпсу 
у стању да се обмањују u улепшавају садаш- 
њицу. Јакшић, тако бпгно идеалпстпчка при- 
рода, дух којп је преображавао све чега се 
дотакао, гледао је своје сувременпке са внспне 
пдеала, посматрао свет очима једног роман- 
тпчког пееника u налазпо лепоту u велпчпну 
п онде где пх нема. И он је тако налазпо ро- 
манске л,убавне хероје у простим тнмочкпм 
сељацима и старинске вптезе у херцеговачким 
брђаннма, залуталим у прљаве каванпце бео- 
градске.

Нпшта у том погледу нпје карактеристич- 
није но његова „приповетка из сеоског живота 
пз годпне 18о7;г, Сељаци. Драматична, или боље 
рећп мелодраматична, радња дешава се у Црној 
Рени, у једноме од најдивљачиијих крајева наше 
земље, где је српска раса тако измешана стра- 
нпм елементпма, међу убогим и кротким сеља- 
ппма тимочкпм, који немају сјајних спољних 
особина чисте наше расе у Шумадији u Мачви, 
али који ноказују тиху енергију и ћутљиву 
истрајност у раду. II да оиише тимочко село 
Каменац, Јакшић, некадашњи учитељ у тим 
кр.ајевима, неће се нослужити аналитичним, 
реалистичним методима, брижљивпм рећањем
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живпх п карактерцстпчнпх сптнцх појединостп, 
да тако да о п ш т ј  п пуну слпку села. Он се 
сдужп 'чпсто иеспичкп.м, спнтетпчким, пнтуптпв- 
ном методом, место реадпстпчкпх оппса даје 
песнпчке впзпје, а место тачне слпке пружа 
утпсак п осећање Он неће да приказује једно 
пзгубљено село у једноме мртвоме крају Ср- 
бије, где је прпрода тако сурова п неирпја- 
тељска према човеку, где је борба за жпвот 
тако мучна а жпвот црн спромашппм сељадпма; 
он, са впспна орлова лета, са врха сурога с-теља 
Хртња п Малпннка, бапа орловскп поглед на 
мало село које се беласка у долпнп. „С једпе 
стране камен с друге камен, голо све! Страх те 
обузнма кад у то суро стење коракнеш: твоје 
те сопствено мпцање плашп; узданеш лп, чини 
ти се да камен уздпше; спотакнеш лп се, камен 
се одронн а у понорима јечи и грмп, рекао би 
пданине се руше. Кад дубље загазпш у ту ну- 
стошну самоћу, чујеш како човек јауче, чшш 
ти се да у помоћ призпва... Ноћ је...“

A љубавна повест која се ту прпча достојна 
је тога поетеког оквпра. Јанко Беселиновпћ нас 
је дошшје навикао на оне једнолпке типове 
Ромеа и Јулпја у мачванскпм селима, али Јак- 
шоћеви сеоски љубавницн још су на већем 
стунњу љубавне страстп и душевнога благо- 
родства. Смпљана је прпказана као јунонска 
ленота, пле.менпта лпка п впеока чела „као од
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карарског мрамора“, и њена зрачна, поетска 
фпгура још впше је истакнута у нолутамп се- 
оске куће, „као од прилике на Рембрандтовим 
слпкама". А он, њен љубавник, Стојан, роман- 
ски jesepoj каквога сневају петнаестогодишње 
девојке у пансионатима и каквога гледају у 
нозоришту у првом љубавнику романтичних 
драма. Стојан ради као јунак и говори као 
пееник, и када прети то је у Јакшићевским 
фпгурама: „Пепелом његовим ће се још сутра 
пгратп планински ветрови“. Једна сеоска лепо- 
тпца у његовој приповетди, овако кити своме 
дратоме: „Видпш ли оне силне капљиде што 
ударају у шарени шљунак и на обали скачу, 
и оне љубе оно шарено цвеће, што своју лепу 
главицу умиљато доле савија, да у своја недра 
успса те бисерне капн потокових пољубаца".

Србпјански сељак Ђуре Јакшића има све 
могуће и немогуће човечанске врлине. Песник 
је целу Србпју поделио на два табора који 
нредстављају, као у псточњачкпм релпгијама, 
два суиротна светска нрппципа, добро и зло, 
светлост и таму. С једне стране су ненсква- 
рена „деца природе“, честнти, искрени, храбри 
и нречисти еељаци; с друге стране, то је upo- 
кажена власт, капетани, кметовп, поиови, ка- 
луђери, зелеиаши и Цинцари механџпје, код 
којих је и од којих је свако зло, и који некаж- 
њено трују здраву душу народну. И та борба
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између сељачких анђела п власнпчкпх ђавола 
свршава се готово увек пуном победо.м добро- 
детељп над пороком. Каткада, и само се небо 
умеша, п пошље гром да сатарп грешнога крпвца.

Јакшпћ је сељака пдеалпзовао п као роман- 
тпчар п као народњак. Као романтпчар, јер је 
у сељаку гледао „прпродног човека“, од прн- 
роде непекваренога п доброга, п са иекренпм, 
дубоким п леппм осећањпма првобптнога чо- 
века. Као народњак, он је волео сељака, јер 
је био уверен да ее недотакнута, здрава на- 
родна душа налазп у сељака, да је он пзвор п 
утока свега, п да су у њему жнве спле народа 
које сплнпци п влаенпцп трују. И са таквпм 
схватањпма, са затворенпм очпма за етварност, 
уљуљкиван сопственпм самообманама, не ио- 
знавшп нпкада праву прпроду србпјанског се- 
љака, онјестварао оне пдидично-епске спевове 
у прози, које је без права назнвао „ирпповет- 
кама са еела-\

Истог таквог романтичарског надахнућа јесу 
п његове приповетке из српскпх ратовања са 
Турцима, у добу од 1875 до 1878 године. Као 
u цело његово занесено поколење, Јакпгпћ је 
нровео цео свој век у једном одушевљено рато- 
борном расиоложењу. Нагаи сгари су веровалп. 
све до Крпмскога Рата, да ће нравославнп Им- 
нератор и Государ Нпколај I побости крст на 
Аја-Софији у Цариграду. и да ће одмах носде
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даровати Србима Боену и Херцеговину; млади 
еу са нестрпљењем погледали на Србпју и Дрну 
Fopy: дрхтали нод одјецима борбе на Грахову, 
бомбардовања Београда, устанка Луке Вукало- 
впћа п Кривошпја, уверени да је уједпњење 
Српсгва од „Вршачке Куле гга до Јадранскога 
llopa-’' нптање најкраћега времеиа. Као и свп 
срцем ц духом младн људи тога одушевљеног 
нараштаја, којп је у све веровао н нп у шта 
ннје сумњмо, Јакшић је ropeo од нестрпљења 
да једном почне тај тако шељени, тако прпзп- 
ванп светп креташки рат за народну слободу, и 
ноетпчннје но пко он је нружао руке ка тра- 
гичној равнпци косовекој:

У  пусту зеагљу, у стене голе 
Срце ме зове...

Као и ос/галим омладинцпма шездесстих го- 
дина, u Јакшићу је Србија — Србнја која пе- 
десет година нпје војевала! - пзгледала се- 
бично политична и несрпски смотрена, u он је 
био готов да са оним либералним вођом назовс 
Кнеза Михаила „турским нандуром"', а заједно 
са Змајем да се подсмене „београдским бакама" 
п њпховој лажљивој u кукавичкој песми „Па 
пролеће!" Са колико ће се сарказма ou подсме- 
нутп мпрољубпвој бирократекој п ћивгинској 
Србији која се, док раја страда и гине, боји 
]гата и илашљиво ее пита:
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А шха ћемо с вереспјом?
А шха ћено са пензпјон?

И у mie целог свог нараштаја Јакшић је гневно 
узвпкпвао:

Ш та ће нан овај нпр,
Овај блатомир ?

Треба знатп да код Јакшнћа тај ратоборни 
иатрпотпзам нпје бпо једно опште место српске 
поезпје онога доба, када се впше но пкада пе- 
ваде „бојне песмег£. То за њега нпје бшга једна 
лака п популарна књнжевна тема, којом су он- 
дашњп песнпцп надокнађпвадп спромаштниу 
својпх мислп, непскреност својпх осећања u 
прозапчност својега изражавања. Код Јакшпћа 
је то бпло пскрено н дубоко уверење у којем 
јо цео свој жпвот ировео. Он п Јован Плпћ 
бпли су јединн од ерпскпх ппсаца онога вре- 
мена којп су пмалп доеледноет једнога Кер- 
пера п Петефпја, п који еу се 1SJ8, са оружјем 
у руцп u на бојном пољу, борплп за ouo што су 
певали п на шта су друге прпзпвалп. Јакшић, 
као младпћ од шеснаест годпна борац у „На- 
родпом Ополченпју:< Лазе Зубана п добровољац 
у Легпјп Дпштрпкћана, дао је доказа својега 
родољубља, готовог на сваку лпчну жртву, u са 
нуно права могао је доцнцје довпкнутц својц.ч 
непријатељима:

С крвавом сабљом на бојној муци,
Бољи сам био, бољи од вас !
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II када су најзад Србија и Црна Гора зага- 
зиле у тај тако дуго очекивани рат са веков- 
ним непрпјатељем, Јакшпћ, изнтгрен од живота 
и разрпвен болешћу која га је у гроб гурала, 
полетео је на Дрину, „међу илемениту", да 
впди како српска војска најзад прелази у „че- 
ститу Босну“, п како се остварује сан његова 
жпвота. Тп данп за њега су били „Српеки Рат“, 
„наш рат“, „садашљи ерпски устанак", и готово 
све што је последње две-трп годпне живота пп- 
сао то је бпло прослављање тпх „светлих дана 
српскога ослобођења", што рекао други један 
паш романтичкн песнпк.

Јакшић је тада паписао цео један нпз рат- 
них приповедака пз времена од 1875 до 1878. 
Такве су Мале слике за време рата, тоило 
сликање родољубивога ковача, који у хармо- 
ппчној ирозп и речигим стиховима казује рат- 
нпчко расположење u непоколебиву сигурпост 
у иобеду коју су имали сви српски родољуби 
онога времена. Такви су Ратници, панегерик 
јаворском јунаку мајору Михаилу Илићу, п Ка- 
петанов Гооб, прозни спев о јуначкој смртп 
капетана Карановића на Нигаору. Такав је 
Ратник, романтпчна исторнја Гарибалдијевца 
и српског добровољца Антоиија Панагииија, 
којега је очајање за пзгубљепом леггом Фло- 
рентинком и љубап прсма слободи потлачених
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народа довела на.Дрину да се борп за ерпско 
ослобођеље.

У сви.м тим саставпма Јакшпћ je не иричао 
но певао епопеју „Српског 1’ата“ п ..Садашњег 
Устанка", носледње п завршне еинзоде вековне 
борбе српског народа У свечаном располољењу 
онпх псторпјскпх часова, и људп п стварп 
изгледалп су му и велпкп н лепн, п он је п 
врдо обичне егзпстенцпје п свакодневпе појаве 
днзао на внспну историјскпх догађаја п ие- 
снпчкога херопзма. Његов београдски ковач 
мајстор Мптар говорп овнм језиком: „...снле су 
бпле. вековп су прошлп, земља п небо, краљсвп 
и слуго дпгошс се, да Србнна упропасте, п... 
Србин стоји!... Деде госноднне нађп мп у пла- 
шшн једну стсну, коју су громови u земл.отресп 
за пет стотпна година у своме ненрпродном 
беспилу потресалп, а да се није са месга кре- 
нула... Србин је господппе тврђп од стене, јачп 
од света!... Свет Le се у страху дпв.т.е иесвестп 
заљуљатр, а Србпп he овде, где га јс Бог и 
прпрода паместила стајати!... ја бпх господине 
волсо да сам лава, да жаром полијом оне бе- 
деме, у којима су турскн гаакали своје стра- 
гал.иве главе закдонилн!... ЈКелео бих да сам 
самум, да отровном паром у заблуђеиом току 
зауставим нокварепу крв нашнх непријател.а!... 
А после да сам грмл.ава: да на прозорпма го- 
лемога света, потрсеајућп гвоздсне ноауге, за-

Писци и Књигк.
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грмпм ужасним гласом : Тиранија је погажена, 
а на њеним развалннама слобода престолује!... 
Срби су слободнп!../■' Али, после таквих речн, 
ко да у томе родољубпва п речитом ковачзг не 
впдп Тоуру Јакшпћа, а у мајстор-Митровој „пле- 
менитој речптостн1-' снажне акценте Отаџбине?

II због једне од таквпх занесенпх и занос- 
нпх патрпотских прнповедака, Јакшић је пз- 
г.елен пред Ирекн Суд у Београду, оптужен u 
оеуђон због ометања гсвете народпе цел.и осло- 
бођења и уједињења српског“ ! Начелник округа 
шабачког Луњевица оптужио је песиика што 
је у ратној приповетци Рањеник „тепденциозно 
и злонамерно, — тако велп званична оитужба, 
— неверно предстапљао нублипн бој па Бељинп 
u бо ј на Међашима, са чиме је иарочито игаао на 
то: да војсцп срнској дринскога кора и њеном 
команданту убије оиај кредит код парода, који 
еу они спојом патриотском радњом у ствари 
заслужили, те да се па тај начин код парода 
ироизведе иеиовереље како снрам самете војске 

-п њеногкомандапта, такои премасветој парод- 
пој цел.и ослобођења и уједињења српског."1

Оппм обрасцем тупе бирократске прозе из- 
веден је пред Преки Суд и осуђеи иајродољу- 
бивији песипк српски, најискренији и највећи 
ентузиаст војега је наша књижевност имала, —

1 Tujpn J.niviiill n'jnii / /pi-iniM С//.1ПМ, прибслсж ио — 
Аћ... Д кло, Г.нку кн>. Х Х Ш , стр. 151.
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п то радц издаје „свете народне нељи“ ! Такве 
су етвари песнпка свлапиде са романтптнпх 
..гора одттевљења" на којпма је жпвео п ба-

— иаде га v ругобне нпзпне п загушљиви ваздтхе. - п л . ‘ о ,
cJ(JlA> '• с.уРове бирократске cpCnje онога времена. ооог

tf-e vo^s^v таквпх стварп бујнп лпрпчар иос-тајао је горак 
и оштар еатирпчар, црестајао певатп п почп- 

а££< љао звпждатп./
х/
ćU>

сГ р Г *К> , И

-J акшић нпје бпо од онпх. пекада тако мно
Тобројнпх војвођанскпх Срба, којп су прела- 
зплп у Србпју са уверељем да као људп впшс

U, ^
/^о l

* v /  Y Ј  ^ г -> ^ ;БРсте ПДУ међу полудпвљаке да носе „просве-
'*'£'c  ̂ ----27/ '  птченпјеи, како је Бранко Радичевпћ иронпчпо

певао у ПуШу. Јакгапћ је дошао у Србпју не 
на неко велнко п добро плаћено место пу завет- 
рину какве канделарпје, но у забачена влагпка 
села у Црној Репп, на кукавну плату сеоскога 
учпте.ља^ II у таквом подожају, и са жпвотом 
којп је водио, он је волео Србију, „нашу малу 
Србију“, како он са спновљом нежношћу вели,

1 Y  ^  \

— ( ^  — v j.»v/ujj , naivu un oa uhiudjju.u иолхиишпу тнш,

<U JcO— -ii. са Мплпдом .Стојадпновић-Србкињом, он је
тдан од онпх нашпх реткпх ромаитичара 

је ппсу заборавплп илп презрпво гледалп 
/  ■ за л.убап романтпчне п поетпзоване Црне Горс.

Јакшпћ је у стварп впдео две Србије, једну 
Србп.ју пародну, честнту, младу п нанрсдну, 
Србпју сељачке масе народне п реформаторске

Sfu (Г -бпо јед
/he^  ^ о ј и  је
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п слободоумне млађе ннтелпгенције, н ту Ср- 
бпју Јакшпћ је волео сасвим жаром своје душе 
која нпје знала за половна оеећања, певао уро- 
ђену чпстоту п велпчпну сељачке душе, све 
„либералне надежде“ п родољубиви занос којп 
је Омладпну тресао. Алп он је впдео и ону 
другу Србију, Србију сурово бирократску и 
ниско цинцарску, Србију срамних и гнусних ди- 
настпчнпх борбп п велпкашкпх ровења, Србију 
тајнпх фондова, плаћенпх лпстова, пзузетнпх 
закона, прекпх судова, отимачкпх конфпскацпја, 
„височајших решења“ и„жесточајшпх каштпга", 
Србију мртвих шиба, точкова, мацака и церића, 
врачарских рупа, шабачких обора, гургусовач- 
ких кула, целу ону званичну, још полутурску 
Србију, у којој је око 1870 ваздух био такав 
да га нису могла дисатп плућа једног свесног 
и слободног човека. Страсније и отвореипје но 
ико Јакгаић је мрзео ту правитељствену Србију 
п њене велике и мале нандуре, кметове и су- 
кмстпце, Цинцаре механџије који су као пауци 
расплели своје мреже по селима и сисали крв 
бедиом и незаштпћеном сељаку, њене угојене п 
блудне калуђере, „подлу чету калуђера“, како 
пх пазнва у Јану Хусу, њене лакоме и граб- 
љпве попове, које је, он син једпог и унук 
другога поиа, нарочпто презирао. II уноредо са 
тим пеутољивнм мржњама ишла јс његова вера 
у бољу будућиост младе Србије ко ја је  имала

2
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жпвотне енаге и која се дагано алп стално 
препорађала. „Србија је родна земља, узвпки- 
вао је Јакшпћ представнпцпма правптел.ствене 

" Србије, вредан баштован направпо бп од ње
багату, свет бп се чудпо лепотп њеној. а пра-

'  (ha ^злзеовернпк заклпњао би се да је то рај у коме
2 схм " се вечно блаженетво ужива. Алп килпјун душа

е (7« треба годпнама да се знојп док пстребн коров
с ~ 4<u што га вп с неколпко плаћеннх наднпчара по- 

°  ■
ĆJ LcjO <-‘-јЈ cc-cj.

 ̂ CZ&L-tf-ć) CJ—
Г _ . .  ,<ув e дух, н ако je бпло човека којп сс дао еавпјатп

L-crOĉ fia-по прохтевпма п паредбама ..претпостављенпх 
-с- то ј е кајмање био он. Попоспт п пепокорап,

cejacTe."
Јакшпћ је бпо незавпсап, смео п елободан

оп je мпслио само својом глаг.ом п шпао само 
l**-** -̂*— t својпм путем. „Пуст човек", говорилн су њо-

jte говп многобројнп непрпјатс.вп којп су гомп-f-*- >а е 7
OvtO- L " 1

cia лама нпцалп за усправљеппм п попосним ходом
4л~е кР03а жпвот овог слободпог луха, развијене
Са đjgc иу ^  једпнке п свога човека

сј6<_ У „Претпоетавл.еномек, у том крспком и 
* f c g  гх^сис, п срчано.м папалу па само пачсло чиновничке 

1УАувасчјерархпје. па кастинску неједнакост нашега 
г и Рллг^лАх. ... ^£гдруштва где су свп људи пред закоиом п у речи 
Р >̂̂r> ■ једнакп. он овако открпва своју душу: „Сирото

ерце поГТотњенога! То је камен којп се храпавим 
ђопом предпостављенога донде газп: докде пе 
ссвпу варинце пли док се нс раопрспе... 0 
благо вама којп пс завпепте од зло илп добро
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воље предпостављенога"} II он прпча како му 
крв трују прекорп п увреде „нредпостављенпх", 
како му се срце стенге п како му сузе гнева и 
очајање ударају на очп што пије слободан п 
пезавпсан, да жпвот проведе по својој вољп п 
по своме закону, без „грозних претећих лпца... 
предпостављенпх у потпуној унпформп, сабелим
вппушкама п златним крагнамаЦ/^"" с.

Биографпја Јакшпћева позната је. Пајвећи 
дсо свога нгпвота провео је оп у гањаљима, ^ co&u-u-- ^  _ 
казнама сваке врсте, премстптањпма, отпушта- 
њпма, у сиротињи, са многобројном поролином -■ ,
на врату, у даеима без рада п без леба, у бедп и  
која му је била највериији друг кроза цео бурни /
живот његов.7 1870 и 1871, у тнм годинама —— 2?' 
сурове реакцпје у Србпјн, био је врхупац беде 
Јакшићеве. Правптељство је хтело да угуши 
сваку слободнију мисао п све гато је налпчпло 
па отпор, и отпочело се са гањаљима свакс
врсте. За „республикапце" није било лебау др- 
жавној елужби, п Јакгппћ, тада учитељ цртаља 
у јагодинској реалци, дописник опозицпонпх 
листова, буде зле среће да се неповољно из- 
рази о власти, коју је у прилици представљао 
варошки кмет газда Јовапча Цветковић. Прсма 
„црвењацима“ власт тада ппје морала да има 
много обзира, и кмет Јованча Цветковнћ дугп-

1 CpGuja, ла 1870, fjp. 08.
Счир ^  сГ>С-<-Г>осф-~ /

3(->s ■ S&'f' -  (Г2/  L' ■ -  .
ос/л-јо c_Xzćcy0Cs Су̂К e  *<dć- " т;,т° e

' t /  Х-А. /
<г «>-■
<■ Сгп-ч 6L4

o

V

^  v,/u, -o J у /  c ćJtlo e_r-<5- <5̂
u-uu- /Л- io C/\
__ O <uz *-ćy<L yed'e.*.f> ic<u-cjcr-—̂
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манеки изудара песника п разбпје му гдаву. 
За све то, Јавшић буде због „неморадног вла- 
дања“ отпуштен пз државне елужбе, а два 
мдађа чпновнпка која су сведочпла у његовт 
корист будт за казну премештенп пз Јагодпне.1 
П песнпк се тако нађе на улпцп, без пгде 
пчега, п тада, да бп псхранпо породпцу, по 
сред зпме пешпце обплазп моравске манастпре 
п поправља старе пконостасе.

У таквпм прплпкама, п земаљскпм п лпчпим, 
не ппшу се љубавна уздпсања п патрпотски 
поклпцп. Јакшпћ, озлобљеп u раздражеп, на- 
оштрен бедом п гањаљпма, страсно се баца на 
полптпчку сатпру, да у гневнпм речпма каже 
оно што њега пече п гушп п што цео младп 
папреднп нараштај мпслп п осећа. II Јакшпћ у 
то доба, око 1870, постаје за Уједпњену Омла- 
дину Српску оно што је око 1840 Хајпе бпо 
за Младу Немачку: песнпк којп свој велпкп та- 
лепат став.ља у службу пдеја елободе п нстппе

Уједпњена Омладпна Српска пмала је мало 
тако убеђенпх и тако оданпх чланова као што 
је бпо Јакшпћ. Он је бпо увек у првпм редо- 
впма њене крајље левпце, уверен да је упу- 
трашња п грађанска слобода Србије првп п 
неопходап корак ка ослобођењу Српства. II оп 
је један од ревноснпх сараднпка либералне

1 Ј. Скерлић: Ђура Јаш т пу годнии 1870 и 1871. Сри■ 
ски Кнмжевни Гласник, кн. XIV, стр. 839—841.

20 Нисци и К њ и ге .
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Србије, где у току 1870, под нотписом „Тео- 
рин п „Учитељ цртања у некој вароши", штампа 
пет својих политичких сатира: Једно писмо 
баба Р..,и, Друго писмо баба Р...и, Предпо- 
стављени, Мисли једног пензионера и Покој- 
ној цензури, 1871 јављају се његове политичке 
сатире у Младој Србадији: Комадић гивајцар- 
ског сира п Моја љубав, писмо пок. цензури. 
А 1871 и 1872, он је, са потписом „Темељко", 
ревносан сарадник ВраголанаЈ сатиричног по- 
литичког листа, на којем су радили Светозар 
Марковић, Љубен Каравелов („Хаџп-Воштац“), 
Светислав Вуловић, Ђура Јанковић и Милован 
Т). Глишић. У томе врло занимљивом соција- 
листичком листу, који је био ставио себи у 
задатак: „исмевати све махне друштвене, све 
што се у јавности и приватном животу обе- 
лежи као глупост или недоношче", штампао 
је Јакшић неколико својих сатиричних песама, 
од којих неке нису ушле у његова скупљена 
дела, и два прозна еастава Мајстор Tpuiua 
и Г. Миша и Писма из Смедерева,

Прве Јакшићеве сатире у Србији јесу лична 
његова препирка са реакционарним „шаљивим" 
листом Ружом Михаила Ћелешевића, која је 
била силио омрзнута у омладинским и слобод- 
њачким круговима. Увређен и раздражен уда-

1 Ј. Скерлић : Jhjpa ЈакшиК. као г.арЏдпик Ираголана, 
Оајск, 1906, бр. 79,
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рио je Јакшпћ на „мпеирску 6a6j’:4, „матору 
блебетушу^. п на друга два, не мање презрена 
назадњанка листа Видовдан п СвеШовид, на 
целу реакцпју у Србпјп. „0 знам вае }а!“ уз- 
впкује гневно пеенпк. „Има томе дванајест 
годпна од како вас све познајем, п морам вам 
благодарптп; јер еам на вама п вама равнпм 
депу пспхолошку студпју научпо: да као што 
љубав може до највећег вршка доепетп, да 
тако псто п мрзост до највппгег степена до- 
нпре... Ја вас све мрзпм, ја вас све презпрем... 
Бп сте голп скелетп, на којпма је ко оно на 
лугкама прпшпвено нешто мадо трула меса u 
иабушпне."' П он са впсоко уздпгнутпм челом 
пстпче своју поштепу п ионоспту спротпњу, 
јаван рад пз лпчнога уверења u чпстпх по- 
буда, сплно презпрање „трулпх стубова на- 
задњаштва“, жаркуљубав за „сдободу здатнум 

Истп тај дух ожпвљава речито наппсаног 
IIp 'диостављ -’ног као п Мисли једног пензијо- 
нара, монодог задовољног u угојеног човека 
којп пма двокатнпцу у варошп u ведикп чибук 
са скуппм ћплпбаром, u којп грдп пскварену 
младеж што впше не чествује власт u старпје, 
„црвењаке- којпма нпшта нпје добро u све 
хоће да руше, спротпњу у чпју главу никако 
пе може да yl,e јасна п прпродна пстпна да 
је она на свету да тегли п без роптања трпп, 
а чпноварци п газде да заповедају п ужпвају.

Ппсцц u К њ пге .
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У Мојстор Tpinuu и Г. Мииш, Јакшић своје 
мисли ставља у уста слободоумног и разборп- 
тог мајстора, удара на Видовдан којп је оту- 
пео зубе недостојно грдећн иобеђену херојску 
Комуну, „Лепотпцу Комуну“, п за парискпм 
арцибискупом, којега су комунарди пушкарали, 
„впше плаче него за свим српскпм мученицпма 
што су од Косова до данас на мукама пзгп- 
нулп.“ Мајстор тврдп да му је једно српеко 
шегрче драже него сви немачки и францускп 
грофовн п иринчевп, п од новпна тражи, сасвим 
у духу чланака Светозара Марковића у Рсд- 
нику, не да кукају на гробљу туђпнских вла- 
сника, но да српеком народу „кажу, за што 
смо у свему назаднп, — па да нам пишу о 
занатима и о општинама, о земљоделству, да 
нас пзбаве из овог несретног п јадног сиро- 
машног живота...“

Оба ппсма „покојној цензури“, нагшсана су 
у духу п тону политпчких сатира Хајнеовпх, 
које су се у то доба радо нреводиле у Даници, 
Вили u Србији. Ревноени омладпнац Мита Ракпћ 
нревео је 1869 у Србији Ид.уе или књигу Ле 
Гран, и та духовита и лепа кљига, у живом 
и течном иреводу, песумњиво је послужила 
Јакшпћу за узор у оба његова писма цеизурп. 
Као што се може мислити, између песника сло- 
бодњака и „госие“ цепзуре нема љубави, ои 
је живонисно представља као сув костур, „у
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једној руцп еа катанцем, а у другој еа цразном 
п ненасптом кесом", п казује јој оно што у 
дубпнп душе носе свп „вптезп духа“ п „сп- 
новп слободе".

Све те стварп нису прпповетке у обпмном 
смпслу речп. То су полемпчке самоодбране, 
подптпчкп нападп, нека врста такозванпх „ко- 
зерпја", без радње п обавезне пнтрпге. Од свпх 
Јакшпћевпх сатпрпчнпх радова на прцповетку 
лпче заокругљена еппзода Ко.иадић швајцар- 
ског сира, п нека врста романа Чича-Тима. 
Комадић швајцарског сира је жпва прпчпца, 
коју је пре две годпне драматпзовао п на бео- 
градекој позорнпцп дао пгратп један од нашпх 
мдађпх ппсаца, п сем анегдоте која је занпм- 
љпва, пма у њој готово реадпстпчкп опис чу- 
вене Шарене Механе у Јагодпнп и њенпх не 
мање шаренпх гостију.

Чича-Ти.иа, велпка прпповетка пз учптељ- 
ског жпвота“, ппсана доцнпје, 1876 п 1877, 
нема впше подптпчкога емера, п ако у њој 
пма речп пунпх непоштовања према вдастп u 
њеппм представницима. Јакшпћ је ту са без- 
обзпрнпм, каткада свпреипм реадпзмом наиртао 
Пожаревац где је бпо некада учптељ, u пожаре- 
вачке учптеље и чпновнпке. II то нпје дедо по- 
сматрања и друштвене сатпре но лпчне оевете. 
Јакшпћ, пдах у свему па п у мржњама, учпнпо 
је све да цео свет позеа јунаке његове трагп-
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коашчне палаиачке повести, Еао у епиграмима 
Г. Гркињи, Једној васпитатељци и Старој 
Госпођи, он је п у Чича-Тими сишао са евоје 
песничке висине, и, пе подигав скуте и рукаве, 
загазио у брлог оговарања, у све ситничарство 
загушљивог маловарошкег живота.

Уопште, готово у свима политичким еатн- 
рима Јакшићевим има много личног, локалног 
и пролазног, ствари које нас се данас мало 
тпчу, алузија које мп више не разумемо. Ш та 
се кога данас тиче стара пожаревачка учите- 
љида Гросмутерка, коју је песник и у стиху 
u у прозп изобличавао? Михапло Ћелешевнћ 
са љеговом шаљивом Ружом не изгледа нам 
достојан толпкпх и таквих жучних напада. 
Треба се распптивати код људи који су воје- 
валп у иокрету од седамдесетих година, па 
сазнатп да онај злосрећнп „Мајстор-Лекснн 
енн“, за којега Јакшић ннје пмао довољно 
мржње п презирања, јесте један реакдионаран 
новннар пз онога времена, Милан Максимовпћ, 
нрофесор у Смедереву и писац назадњачкпх 
полптичких чланака у Видовдану. Све је то 
далеко, u у тој даљини пзгледа тако мало u 
незнатно, недостојно једнога пера као што је 
бидо Јакшићево,

Али у свему томе има и врло искрених и 
интимних осећања несникових, речитих излива 
где је осећаље незадовољства са људима и
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прплпкама налазпло снажнога п впсоког пз- 
раза. Те сатпре ће остатп не само као драго- 
ценп прплозп за боље познавање оног узртјаног 
доба око 1870, но у њпма, као у свему што је 
излазпло пз пера овога новека од темперамента 
п тако особенога дпрпчара, пма п душевнпх 
псповестп, одломака моралне аутобпографпје, 
којп не мало допрпносе да се боње позна тако 
необпчна п толпко занпмљпва лпчност Јак- 
шпћева.

I I I .

Најважнпјп п најбољп део прознога рада 
Ђуре Јакшпћа то су његове еоцнјалне нрпио- 
ветке, са предметом пз жпвота банатскпх Срба. 
п које се дешавају плп у Бунп 1848 п 1849 
плп у годпнама одмах после ње.

Оно што даје особпто п снажно обележје 
евпм тпм соцпјалнпм, банатскпм п „четрдесетос- 
машкпм“ прпповеткама то је дубоко осећање 
соцпјалне правде п пскрена љубав према масп 
народној. Од свпју нашнх ппсаца којп су прп- 
чалп „пз народнога жпвота“, — а таквпх је 
велпкп број, — нпко нпје стварнпје u топлпје 
волео народ него Јакшпћ. Његовп ултра-на- 
ппоналпстпчкп сувременпцп истицалп су народ 
као један псторпјско-књпжеван и метафпзпчкп 
појам, народ у сновпма далеке нрошлости пли 
у магловитпм надама будућиостн. Онп су во-
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лели иадију, „елавну нацију“ квко се код нас 
нисало у XVIII веку, „милу народност:< како 
су говорпли нашп „родољубци“ око 1850, док 
је Јакшпћ волео народ, пук, шпроке слојеве 
народне, сељака сагнута над плугом п притп- 
снута сопственом бедом п туђинским угње- 
тавањем.

1848 годпне Јакшаћ се нпје тукао за празне 
речн и плитке илузије „Славјанског Царстваа, 
но за жпве људе којп трпе стварне невоље, за 
убоге сељаке који су се дигди протпв спахпјске 
екснлоатацпје п нротив страначког угњета- 
вања. Од свију српских писаца онога времена 
Јакшпћ је бпо можда једпнп који је осетпо 
соцпјалну страну нокрета од 1848. Док је сри- 
ска интелигенција устала у пме историјскнх 
успомена п радп полптичкпх слобода, српска 
сељачка маса у Јужној Угарској дигла се у 
првом реду протпв феодалнога система. У Ве- 
лпкој Кикинди, у Диштрикту, крају у коме је 
Јакшић био рођен, нокрет је добио впд неке жаке- 
рије, п ту је дошло до опаснпх оружанпх сукоба, 
у којпма је бпло мртвпх глава, пзмеђу српских 
малих сељака н сеоскпх надннчара, „карбонара", 
како су пх тада звалп, u „фактора“, богатпх 
соиственпка п чпновнпка српских.

Јакшић је саосећао са том побуњеном се- 
љачком масом, и иокрот од 1848 за њега је 
био пародва бупа против спахијске „роботе"



28 Писцп п К њ п ге ,

и друштвене неправде. Кроз део жпвот њему 
је остада впзија сељачкога устанка, п ко се 
не сећа оне од спдног утпска слпке у Спахији, 
онпх мркпх п претећпх сељака наоружанпх ко- 
сама п „донџама", које су сеоскн ковачп ноћу 
ковадп, п онпх збегова беднпх сељачкпх поро- 
дпца, које пзгдаднеда кљусад у раскдпматанпм 
кодпма вуку кроз рптове, док се у позадпнп 
дпже впдпк зажарен у пдамену од запаљенпх 
седа? Са кодпко узбуђења п страстп ппсао је 
Јакшпћ своје Успомене пз тпх трагпчнпх го- 
дпна, п ко бп рекао да су оне ппсане пунпх 
двадесет годпна допнпје! П каква раздпка пз- 
међу тпх устрептадпх речп, њпнпх гневнпх 
акцената u дубокога узбуђења, у којпма се 
осећа не само једна велнка п хумана душа, 
но грознпца целог оног времена, трагедпја 
цедог једног стрададнпчког народа, каква ра- 
здпка пзмеђу тпх радова Јакшпћевих о 1848, 
и она мдака, сентпментадна Два Идола Бого- 
боја Атанацковпћа, где је Буна посдужпда 
само као оквпр за једнз' банадну п књпшку 
љубавну псторпју, п онпх даднпх, успљено ua- 
трпотскпх п „чувствптеднпх“ „образа пз по- 
следњег рата“, }Кенског Јунака u Мађарице, 
од велпког „бпргера“ српске књпжевностп Јо- 
вана Суботпћа!

Другачп дух и другача душа бпда је у Јак- 
шпћа, u он је осећао оно што је бпдо страно
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и далеко његовим сувременииима. Живот је 
дошао да у њему развпје то урођено снажно 
социјално осећање. Овај човек који је за беду 
знао не из књиге но из рођенога искуства, 
чпји је живот био испуњеним мучнпм борбама 
за комад хлеба, који је, да би се прехранио, 
носио малтер на београдским грађевпнама и 
због оскудице напуетао даље школовање, умет- 
ник који је спао да мала сеоске иконе, песпик 
који је отишао да учитељује по забаченим се- 
лима, тај човек је лшвотом био спремљен да 
појмп п оеетп туђе невоље п нпмало роман- 
тичне болове народне, Због својег независнога 
духа п поноспте природе гоњен у дрлсавној 
служби као дивља зверка, увек у борби са 
моћнима и „предпостављенима", он је добро 
осећао сву суровост социјалне неправде п теш- 
коћу живота у једном друштву где на крају 
крајева увек влада право јачега. Његов живот: 
„два три добра дапа, пише он сам 1871, две 
три пријатне вечери, зар могу читав низ но- 
страдапих дана својом благословеном слашћу 
разблажити“. И човек који је писао једпом при- 
јатељу: „опростите моме сиромагатву које је 
од иекога доба тако мах пада мном отело, да 
вам пи иисмо исплатио ппсам“, човек који је 
имао такве часове у животу имао је разлога 
са радошћу иоздравитн „ЈГспотпцу Комуиу“ и
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могао је казпватп невоље Спроте Банаћанке п 
спахпјскога себра г1пча-Мате.

С једне стране његова плаха п бунтовна 
прпрода, с друге стране жпвот којп га је немп- 
лосрдно обмануо, прптпсао га свпм невољама 
п отео му сваку наду, чннплп су да је Јакшић 
пмао оно што људп његова параштаја нпсу по- 
зпавалп: мржњу на друштвену неправду, шп- 
роко човекољубљс п братско саучешће према 
малпм п слабпм, „понпженим п увређснпм“ сваке 
врсте. II као Андре Шенје, оп је могао уз- 
впкнутп:

Souft're, G mon cceur gi-оз de liaine, affame de justice...
У њ,еговпм прпноветкама ппје впше опај 

апстрактпп Србпп, којега су у тромпм трохе- 
јпма невалп нашп ромаптичарп, п мп смо да- 
леко од оних патриотскпх фантазпја о походу 
иа Царпград и обнови Душанова Царства. Ту 
впше није лптератор којп развпја једно обпчно 
књнжевно место п којп се лако п празпа срца 
пгра речпма; то је човек којп осећа п треперп, 
н који са страшћу, са гпевом говорп оно што 
хиљаде њпх мукло осећају. Када бацп поглед 
на пространу степу бапатску, па црну п масну 
земљу на оиалама Тпсе, Моршпа п Бегеша, на 
,fry прпродом благословену а Богом п спро- 
тпљом проклету земљу“, пред његовпм очпма 
се дпжу па поге трагпчне гомпле сељачке, „сп- 
ротпње, бедпе спротиње“ српске, „којој сс још
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нико пе научи веровагги“, нрезрени „Раци“ или 
„вајта", како је туђински госнодари називају, 
„простаци“ како јој пмс даде одрођена господа 
српска. И он узвикује: „Богатство, можеш ди 
не битп благословено? .. Спротињо, можеш ли 
не клети богатога?... Ти радиш, цели дан раднш, 
мртпаво ти тело пробија зној, зној нури с ко- 
штуњавог лица твог; радпш, а у вече те чека 
поспа вечера, тврда ностеља, п нпко те не 
гледа. само једипп Бог, који рече — знојем 
лица свога да солиш хлеб свој...“

Јактпић је волео сељака и земљу банатску. 
У Србији он је сачувао носталгију роднога му 
краја, „благословене земље баиатске“ : „три 
дапа је како тп леио и глатко лице не гледам, 
па већ је српу дуго и тетпко“. У Ратару, у Се- 
љаку, у прози и стиху, он се неколико пута 
враћао па беде бапатског сељака п њсгову 
борбу да очува свој комад землш. Ко се нс сећа 
онога познатог завршетка из Ратара:

У  руке је заронио 
Своју седу главу 
Отеше му тековину 
Мучну и крваву.
Гледа себе, гледа сшта,
Срце му се пара —
Нема хлеба, нема вина,
Нема за ратара.

Јакшић је бтто јсдап од врло ретких Срба сво- 
јега вре.мсна којп јс јасно видео каква треба
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да буде права нацпонална борба, осећао да је 
треба водптп на реалном те.мел.т са једном је- 
дином мишљу: обезбедптп земл.у и матерпјално 
благостање гаирокој сељанкој масп. Тај фан- 
таст, тај поет, којп се нпкада није бавпо по- 
литнчком економнјом, на двадесет п пет годпна 
пре данашњега покрета земл.орадничкнх за- 
друга, видео је у чему је тежпште пптања, п 
довпкпвао у ПоГш Тихомиру: не дајте земљу 
пз српскпх рука, спасавајте сељака, не напу- 
гатајте позицпје које се тешко посде враћају.

Човек са таквпм погдедом п осећањпма бпо 
је готов да се од првог почетка прпдружп со- 
цпјалпстпчком покрету Светозара Чарковпћа. 
Љубомир Недић, у својем мпзонепзму, у соцн- 
јалистичким песмама Јакшпћевим гледао је само 
једну моду. Као u толпко пута, Недпћу, којп 
често није знао стварп о којпма је ппсао, нпје 
било познато да је првп део СПахије, где се 
већ налазе првп акцентп тог бунтовнога духа, 
ппсан 1866, а да су нрвп чланцп Светозара 
Марковића почелп пзплазптп тек 1868 годппе, 
Када је седамдесетпх годпна иочела проповед 
„нове пауке“, Јакшпћ је у њој нашао оно што 
је п сам у дубинп душе п тамно осећао, п он 
постајо борбенп друг „новпх људпк п „мпслећпх 
пролетера", п пред саму своју смрт оп пх вп- 
соко узднже над осталпма, велсћп да у Србпји 
има само „неколпко младпх срдаца која осећају
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народнс болове п јаде — оно је све друго камен 
н коровк.

И од седамдесетих година његово урођено 
социјално осећање постаје све јаче, његова со- 
дијална критика поетаје све оштрија и оштрија, 
нешто мање национална а много више хумана. 
Јакшић је још из 1848 сачувао неутољиву мржњу 
на Мађаре п Немце, и његове приче не престају 
одиеати њоме. Али, у познијим радовима, под 
утицајем нових идеја, он проширује свој видик. 
У Попи Тихомиру, а нарочито у Сиротој Ба- 
наћанки, нису више еамо напади на спахије и 
њихове фервалтере, инспекторе, ишпане и паи- 
дуре, на царске комесаре, штулрихтере. фп- 
нанце п жандарме. Он удара и на господу 
српскога рода и племена, на племиће kojh су 
заборавили да су им стари били Срби, на под- 
митљиве владике и грабљиве протојереје, на 
бесну господу из кикиндског магистрата. „Сви 
дакле једно мисле, вели Јакшић, једно желе, осе- 
ћају — сви тебе мрзе, јадна сиротињо ерпска!"

Јакшић, највећи од наших патриотских пе- 
сника, са целим нараштајем од седамдесетих го- 
дина, жигоше свом силом „великаше", чиновнике, 
„зеленаше и кајишаре", „газде, попове и друге 
ћифте", како сам вели. У Сиротој Банаћанци 
та љегова социјалиа мржња добија најогатрији 
и најопштпји израз. Онај опис јагодинеког иа- 
челства за време поплаве, нретворенога у при-

3
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времену болпицу, то је оптужба протпв целог 
једног другптва. Онп невољгпшп, редом, као све- 
доцп, казују своја страдања: п онај увелп човек 
којп је добпо куршум у слабпну, када је гладан 
хтео да прпсвојп неколпко ока туђег кукуруза: 
п она напуштена п убога мајка двојпце ћифта 
коју су спновп отералпу болнпцу; п онај беднпк 
око чпјег се последњег бакрача побплп зеленаш 
п поп; нарочпто она увела невољнппа, бледа 
„као да је смрт својом ладном руком помпло- 
вала“, која прпча своју страховпту повест, по- 
вест гладп п страдања без броја п пмена, целу 
мартпрологнју српског сељака у Дпгатрпкту. То 
су нросте п страшне стварп: жандарми којп 
кундацпма п наџацима, вернпм Србнма пз 1848 
деле царску правду, „сувп зулум" аустрпјских 
властп после Буне, гладна годпна 1863, „стра- 
ховпта гаесет трећа“, граблшвост п неосетљп- 
вост српске госноде, прота у чпјој се спахпјској 
кућп ппје шампањ п токај п којп хоће да му 
се плати за сарану сељака лоскапалпх од гладне 
смрти („ако мп станемо све сарањпватп, којп 
од гладп поумпру, опда ћемо п мп од гладп 
умретп"), најзад оне страшне п мрачне жу- 
панпјске тамнпце у Велпком Бечкереку, „опе 
грозне тавнице" о којпма спротиња приповеда 
у дугпм зпмским поћпма.

Јакпшћ у пашој књпжевпостп представља 
један занпмљггв духован тпп, чудап п непој-



мљив на први поглед, хибридан по данашњим 
пзрађенпм појмовима. Код њега је занимљива 
мешавпна између социјализма и национализма, 
соцпјалан национадизам пдп нацпонадан соцп- 
јадпзам, какав је у то псто време представљао 
у Француској стари револуцпонар Бланкп, а код 
нашпх најближих суееда Бугара Христо Ботев.

IV.
Јакшић је наппсао много прпповедака, алп 

бп бпло иогрешно узетп га као прпповедача. 
Као у драми тако и у приповетцп, он је у првоме 
реду и изнад свега лирски песник, најискренпји 
и најромантичнији лиричар наше књижевности.

Он је приповетке цисао само узгред, у по- 
следњпм годинама живота, ради политичке аги- 
тације, ради личног разрачуњавања, пли, што 
је било најчешће, из нужде. Велики број његових 
приповедака писан је по наруџбини уредника 
књижевних листова и календара. Приповетке су 
се тада тражиле, u са марком једпога писца 
као што је био Јакшић нарочито су добро ишле. 
И мпоге од њих, рађене преко поћ и на дохват, 
као једним потезом ужурбанога пера, разву- 
чене као што је обично када сиромах човек 
ради „по табаку“, носе на себи карактер им- 
провизације и каткада нису достојпе песника, 
који и ииачс пије имао много посматрачких и 
анализаторских способности, Али за одбрану

з+
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Јакшића добро је подсетптп на речп убогог 
Достојсвског, којп јављајући једном прпјатељу 
о бедном стању у које је запао, да је носледњп 
комад рубља дао у задогу, да му жена лежп 
болесиа а-леда плачу гладна, додаје: „П од 
мене се тражп уметност, чпста поезпја, пружа 
мп се за пример Тургењев, Гончаров, богаташп! 
Нека се дође да впдп у каквим прплпкима ја 
радим!...“

Алп и у том несавршеном, убрзаном и по- 
руџбпнском раду, Јакшнћ је уснео да да један 
део онога што је најбоље било у њему. Целппа 
може бптп да не задовољава : логпка је оскудна, 
прпродност је занемарена, посреднпх п пре- 
лазних осећања нема, сцене и лпчностп пре- 
машају u најнеобичнпју стварност, говорп се 
п сувпше реторскнм, кптњасгпм u задпханпм 
језпком, п све даје на знање да се пзсшло пз 
реалнога света п залутало у мелодраму, у цар- 
ство фикцпја п књижевнпх плузија. Знатан број 
његових прпча нмају чпсто романтпчарскп ка- 
рактер, са којпм се још може мпрптп када је 
реч о далекпм временпма п давно пшчезлпм 
људпма, али којп је немогуће прпмптп када је 
реч о средпнп у којој п мп жпвимо п о љу- 
дпма са којпма се еретамо на улпцн. Апсо- 
лутна, од свакпх обзпра незавпсна вредност 
тпх прпповедака ппје велпка ; оне се не могу 
ставитн на изузетно впсоко место у псторпјп
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наше прпповетке, и у свакоме елучају не могу 
послужптп као узор. Јакшић је бпо можда по- 
следњи добар писад који је нпсао та дела исто- 
рпјска п романтичарске фантазије, и после њега 
ту врсту књижевностп продужавали су само 
ппсцп без дара п способности.

Својим u историјским и сатиричним нри- 
поветкама Јакшић је прелазан ппсац пзмеђу 
шездесетих u седамдесетих година, u у њсго- 
вом нрозном делу има и Чедомиља Мпјатовпћа 
и Милована Ђ. Глишића. ХБегове политичке и 
соццјалне приче већ носе обележје седамде- 
сетпх година. П ако у њпма има много локал- 
нога и личпога, каткада и сувише сграсног u 
страначког, ипак оне вреде племенитошћу св,о- 
јих осећања, смелошћу своје мисли, речшгом 
љубављу према слободи и новим идеалпма, и 
оне су, најзад, важан књижеван докуменат како 
се у оно прелазно и узбуркано доба осећао 
један даровнт ипсац и један од најсдоженијих 
и најоригиналнијих духова српске књижевности.

У прпповетцц Јакшића треба увек гледатп 
као лирског несника. ББегова и мана и врдипа 
то је необпчно обиље лиризма. Али п онда када 
је писао без правога падахнућа, u онда када 
је ироизводио дела од релативно слабије вред- 
ности, он је увек остајао изнад обичних и 
осредњпх писаца, свему давао обележје свога 
крепкога талента, свуда иоказивао своје изу-
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зетно впсоке п орпгиналне несннчке снособно- 
стп, по оној старој речп: да тпца п када пде 
по зе.мљп показује да пма крила.

Сва њетова устрептеда душа, сва његова 
набујала осећања нашла су пзраза п у његовпм 
приповеткама. Он их није писао но певао. Не 
само да се песнпк заборављао п место прозе 
окретао у своје енажне стихове, но његова проза 
пма тако јакпх лпрскпх места, такве речптости 
и таквпх песнпчких пзлива, казпвана је таквпм 
сјајним фигуратпвнпм језиком п у таквпм рпт- 
мпчнпм реченпцама, да је треба преламатп у 
неравпе редове па да се добију ..слободнп стп- 
ховп“, са много впше поезпје но код многпх 
старпјпх п мдаћпх песнпка иашпх. II Јакшић 
тако остаје не само као један од највећих лп- 
ричара наше књнжевностп но п као један од 
мајстора прозе српске.



МИЛИЦА СТОЈАДИНОВИЋ-СРБКИЊА.
К Њ И Ж ЕВ Н А  ОЛИКА.

Comme Desđemona, t’ inelinant sur ta lyre, 
Quand Г orage a passe tu n’ as pas ecoute,
Et tes grands yeux reveurs ne s' en sont pas đoute...

Алфред де Мисе: 3 сонет Жорж Сандовој.

Сирота „Врдничка Вила“ ! „Србска певачица 
Милица", „песмотворка и спиеатељка србска", 
како су је називалп њени романтичарски су- 
временици, била је пре педесет година једна 
од најкруинијих личиости у српском народу. 
Вук Караџић је волео као своје дете и називао 
је „моја кћи из Фрушке“. Његош је говорио о 
тој лепој младој девојци: „Ја појета, она — 
појета —, да иијесам калуђер, ето кнегиње 
Црној Гори“. Кнез Михаило био јој је више 
но заштитнпк: одан пријатељ. Када је дола- 
зила у Београд, београдски књижевницц су је 
дочекали како се ниједан српски нисац дотле 
није био дочекао. Љубомир П. Ненадовић ве- 
личао је у својим песмама, Ђорђе Рајковић јој 
је посвећнвао своје стихове. Мажуранић је до- 
лазио да је види. Јоваи Суботић силазио је 
са своје висине славом овенчапога песника и
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говорио са њо.м као једнак са једнакилх. П ван 
скромних гранпца сриеке књижевностп бпло се 
чуло пме ове необпчне девојке: немачкп песнпк 
Јохан Габрпјел Сајдл посветпо јој једну ла- 
екаву прпјатељску иесму; са Пудвпгом Аугу- 
стом Франклом бпла је у велпкој преппсцп, п 
у својој старостп пеенпк је сачувао верну п 
нежну успомену на прпјатељпцу пз младпх дана: 
чешка прпповедачица Њемцова њена је прпја- 
тељпца са којом се доппсује. Листови су доно- 
сплп њене сдпке, но свпма крајевпма прпчало 
се о песнпкпњп пз Фрушке Горе, људп су до- 
лазпли да је впде, п по свему је пзгледало да је 
муза нашег романтпзма још за жпвота стекла 
бесмртност.

Сва та лепота, сва та егзалтована душа, 
сав тај велпкп глас, растурпо ее као дпм, као 
да нпшта нпкада нпје нп бпло. Неколпко по- 
жутелпх књпга п један пзбледео спомен.* 1

1 О њој је још пнсано : Тоорђе Рајковпћ : Имица 
СтојадиновиИ-Србкшоа, Цутник, 1S62, св. IV ; Ђор1те Рај- 
ковнћ : Г.гас Истине, год. 1864 ; Luđivig August P’raukl ; 
D ie  D i o s k u r e u .  Jahrbuch des I. allg. Beamten-Vereins. 
Wien, 1891 ; Др. Мплан Савић: Милчца Стоја^иновиИ- 
Орикиња, Летопис Матице Сраске, кн>. 169, 1892. У  пп- 
сању овога књпжевнога портрета послужпо сам се 
њенпм ппсмима ЂорНу Рајковпћу, штампаннм у Јавору, 
1889, п њенпм писмпма Мпнп Вука Караџнћа, пз 1853, 
1858, 1859, 1866, 1868, која се налазе у Библпотецп 
Српске Краљевске Академије у Београду. Њен роћак
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Даровито дете сеоског ноца у Врднику иро- 
певадо је још у својој тринаестој години. 
1847 пзпшла је у Сербском Народном ЛисШу 
Миличина прва песма. 1848 године потресла 
је љену топлу душу. Она је била жарка „ро- 
дољубица“, и поздравпла је пламен који је био 
захватио целу стару Европу као прву еветлосг 
младе слободе српске. Она је певала „словен- 
ске липе“, сађене у Срему као „дрвеће елободе“ 
у Француској, Книћанпна п његове добровољце 
са фесовима и кубурлијама за иојаеом, војводу 
Стевана Шупљикца, за којега су се толике 
наде везивале, све јунаке трагичне u крваве 
Буне. Када су се ствари окренуле рђаво по 
Србе, када су са впспна Фрушке могли видетп 
ерпска бачка села у пламену, п када се очеки- 
вао прелаз Мађара у Срем, осамнаестогодишња 
девојка, која је чптала Шилерову Јованку Ор- 
леанку, заветовала се да ће са гитаром у рупи 
отићп у српски логор u песмом распаљиватп 
храброст и гнев српских бораца.

И од 1848 њено се име сусреће у српским 
листовима и часописима онога доба, у Војво- 
ђанци, Седмици, Шумадинци, Фрушкогорци, 
доцније у Даници, и, безимено у Путнику и

Г. Бранко Лазаревић, филозоф, љубазно ми је саоп- 
штио неколико занимљивих појединости, које је са- 
чувала њена породица у Србији.
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Комарцу. Њене песме пзплазе 1850, 1S55, н 
1869 годпне, п она се поздравља не само као 
лепа нада но као украс п понос целе ерпске 
поезпје.

„Српкоет", п „љубав к роду“, то је главна, 
ако не п једпна жпца њене лпре. Као п свп 
којп су певалп у њено доба, она велпна спо- 
мене старе славе п сјаја, Душана п његове 
походе п победе; она тужп над гробовпма где 
су покопане наде срнеке, лпје сузе над Косовом, 
над мртвом главом честитога Кнеза п плахога 
Мидоша Обилпћа. Она велича ускрс народа 
српског, Карађорђа, Хајдук-Вељка, Милоша.

Она је бпла један од онпх врло реткпх 
наших песнпка тога доба којн су пмалп спм- 
патпја за Србпју. Наши романгпчарп, чак п 
они из Србије, чак п Љубомир 11. Ненадовпћ, 
унук и син хероја из борбе за ослобођење, 
пмалп су љубавп п песама само за кршеве 
Црне Горе и њене јунаке, а Србпја пм је пз- 
гледала обпчна, земаљска, недостојна да се 
њенп пстрајнп напорп u нрозапчно напредо- 
вање опевају на једној романтичарској лпрп. 
Мнлпца Стојаднновић је волела Србпју, то „мало 
чисдо у слободп", тај „одлом од велпког пар- 
ства“, земљу где „слободе, дрво цвета", дра- 
гоцену залогу боље будућпостп народне. 1848, 
прелазећи Саву код Шална, она нева:
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Сад с Еогом остај земљо,
Јуначка мајко ти,

С тобом се прашта ево
Твог дичног рода кћш

Кадаје 1862 отпоиело бомбардовањо Београда, 
она је као на крилима долетела у Београд, и из 
вароши по којој су лежала мртва телеса и где 
је ваздух мирпсао на барут, она ппше своме 
пријатељу Ђорђу Рајковићу: „Нисам могла срду 
одолети, да не видим војнике Србеке, и не могу 
вам речма- представити, како ми је било кад 
сам их видела. На свакој барикади ио њих 50, 
у сваком видим јунаке из војевања Ђорђевог 
и Милошевог, тако сваком из очију говори оду- 
шевљење и жеља ударити се што пре са ко- 
совским врагом. Ја сам цео дан у Београду 
била, и провела еам га само у обилажењу ба- 
рикада и у гледању ратника они. Кад сам у 
вече полазила, чисто би плакала, што одла- 
бити морам“.

И сва је њена ноезија таква: родољубива, 
општа, поучна и иригодна. Она сасвим ирипада 
старијем нашем пееничком нараштају, оном 
који је невао четрдесетих годнна. Она цени Ње- 
гоша и хвали Еранка Радичевића, али га жали 
као жена, његову младост, оне сузе и венац 
од Мино Вукове иа гробу у Марксовом Гробљу. 
Песиици које она чита и уздиже то су код 
Немаца Хердер, Клоишток и Геснер, норед
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Гетеа u ПГилера, а од срискпх: Јован Ст. Попо- 
вић, Ђорђе Малетић, Ппкола Боројеввћ, Јовап 
Суботпћ. У њеном дневнпку у Фрушкој Гори 
сама је онпсала једну нанвну, готово детн- 
њасту романтпнарску сцену. Дошао јој је у 
ноходе Суботпћ са својом младом женом. „Пес- 
никова л.уба“ велп своме мужу: „Станпте, певче, 
да вам ваш венац прочптам“, п чита му стн- 
хове које му је Мплица ноеветила. Он, увек 
свечан, затегнут п сујетан, нружа јој руку, н 
са олпмппјске виспне говорп: „Ја се радујем 
u поноспм што мп га је ваша рука пспдела". 
А она му одговара: „ЛСао мп је шго нпсам 
тој днчној главп умеда деншн савнтп венацА 
Змај, којн тада ночиње дпзати се ua вндпку, 
нривлачи њену нажњу, u она прпча како су је 
занпмале „лепе песме" нод којима стојн прост 
нотнпс Ј. Ј. „Ко год од ученп нознадо, велн 
она, коме се презпме са Ј. почнње, ннтала сам 
јел’ он тај, одговара да нпје, ал’ ко j'e тај Ј. Ј. 
не каза мп“.

Она је јако, необично, занаше нрплпке п за 
наше жене, једннствено волела књижевност. 11з 
љубави за ноезију, она је промашпла цео свој 
жпвот, u бпда жртва књпга и једног књпжевног 
впшег сна живота. II што је најтрагичннје бпло 
код ове егзалтоване лсене u одушевљене стн- 
хотворке, то јс што све њене несме на жалост 
п сувнше јарно показују да „вида“ нашега
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романтизма није ни имала песничкога талента.
Поезпја њена је безлична, безизразна, ладна, 

сувпше прпгодна, ствпше „објектпвна“. Добра 
,,песмотворка“ наша пмала је осећања, алп се 
брижљпво чувала да оном што је пнтпмно, 
лично, њено, даде пзраза. Она није имала осе- 
ћања ни за рптам нп за језик п њени студени 
п укочени стпховп неравнп су, невешти, скроз 
неправплнп, са немогућим стиховима, какве 
данас не праве. ни најслабији версифпкатори 
Онаће сликоватп „малена“ са „не ваља“, „згоди“ 
п „оздрави“, „лишће“ и „цвеће“, а када јој за- 
треба, и „бокор млад“ са „Његош Рад“.

Врло су ретки колико толико топлији и бољп 
стиховп у тој ладној и невештој стихованој 
прози. И праве су оазе у сувој и једноликој 
нустињп њене поезпје песме као она „На смрт 
једној лепој сгоској девојци умрлој 2 марта 
1855:

Твоје се друге купе,
Ој лепа дево ти,

Рузмарин цвеће сваку 
Кити зелени.

Под венцом п ти млада 
Дочека данас све,

Акт не као нева
Свате кићене.

А сваки сузе рони
На какав идетп пуг,
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Кад с’ звона гласи роје 
И мајка бије груд.

Свенуо то је цветак
У  нају века свог,

Смрти га ледна рука
Са света скпде тог.

Сузе га свпју прате
Јер лепа душа бп 

Па се и Богу самон 
На небу озгилп.

Можда једпна добра родољтбпва песма њена 
то је „Србско Војводство", пспевана 1867, п 
то само две плп трп строфе:

У Фрушкој Горп блпзу код Спона 
У задужбпнп мајке Ангелпне,

Ту мрачног гроба отварају с' врата
Деспота Ђурђа сужнога да прпме.

Ту леже Деспот, име, власт деспотску 
Заједно с н>име покрп земља црна .. II

II када еу поред „несрећног Деспота-'-, сужња 
у коме се тада однчавала судбпна п патња 
аустро-угарских Срба, када су поред намучеппх 
костпју његовпх положплп п мртво тело вој- 
воде Стевана Шупљпкца, којп је жпвео колпко 
п наде српског народа 184S, српска впла, скру- 
шена, н у сузама, показује Србину те тужне 
гробове:

Гле, ono тп ie сва војводоппна !
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Милпца Стојадиновић оставила је лепшп п 
трајнпјп спомен својпм песнпчкпм дневником у  
Фрушкој Гори, ппсанпм од 3 маја до 22 сен- 
тембра 1854, п пздатпм у трп свеске, прва 1861 
у Новом Саду, друга 1862 у Земуну, и трећа 
1866 опет у Новом Саду.

Дању заузета домаћим пословпма, чптањпма 
пли девојачким сањаријама, она је у вече, у 
тишпни, у својој мирисној соби девојачкој, бе- 
лежила утиске које је дан оставио на њену 
осетљпву душу, уноспла своја ппсма Љубомиру 
П. Ненадовићу, Вуку Караџићу, преводе из 
Франкда или Балзака, народне песме и припо- 
ветке, рефлексије о садањем васпптању младих 
девојака, цео један млад, свеж живот, сву своју 
осетл.иву п књигама угрејану ду.шу,

Тај жпвот младе песникиње има извеене 
поезије, поред свега прозаичнога оквира у коме 
се креће. Она је кћи сеоскога попа, сама живи 
сеоским жпвотом п хвали се својом „селско.м 
нростотом“. Она шије кошуље, плете чарапе, 
тка па разбоју, пере рубље, меси хлеб, над- 
гледа како се вппоград окопава и трава плеви. 
Опа се добро осећа у тој сеоској атмосфери, у 
мирису плашшскога ветра и боси.љка из мале 
баште. У јутру крупним очима својим она гледа 
буђење жпвота па сслј'  које су ссоскп нетлопи 
огласили, слуша блејање овапа, рикањс волова,
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пуцање бпчева, песме копача ранпдаца. Она 
волп тај прост свет п пма топлпх спмпатпја 
за сељака, „на кога труде Бог благт росу п 
плодну кпшу шаље“. Она обилази болеснпке, 
показује женске радове девојкама, ппше молбе 
онпма којп имају посла са судом, роднтељска 
ппсма момцпма у „солдачпјп“, п када прође 
селом, голтждрава сеоска депа лете јој у су- 
срет п наручја.

Слободне часове проводп она у страенпм 
чптањима, п она не може да се нажалн што 
нема времена да се сва преда сновпма п плу- 
зпЈама које књпге дају, да подпгне свој вазда 
отворенп дух, п да пспунп своју немпрну де- 
војачку душу. Она заборавља на евоју сптну 
егзпстенцпју кћерп сеоскога свештенпка, чп- 
тајућп Гетеа, „евангелпста нашега столећа“, 
мрачног п поетпчног Бајрона „са раздробљенпм 
срцем“, осећајнога Жан-Жак Русоа п пате- 
тпчнога Шплера.

Са „пастпрским шешпром“ на главп, она 
иде у впноград, седа под своју драгу „марелу". 
Девојке певају, она слуша п бележп: Равно 
поље, жао ми је на Ше, Раннла Милка тицу 
славуја, и шаље пх „Господину Вуку“, са ре- 
чима: „ево још песама народнпх, донетпх прек- 
јуче пз впнограда“. Каткада чпта своје драге 
песнпке, гута ПуШничка Писма у Шумадинци, 
сања велпке страстп п постпчан жпвот, а у



дугап јој одјекује цвркут тпца и одбдескује се 
плаветнпло неба. Њеп потлед летп па јато 
чворака који падају па зрело, модро грожђе, 
на далеке „миле србске брегове", Дер п Авалу, 
којп се у даљпни дпжу као Арарат слободе 
њенога народа. А у вече, у неосветљеној собп 
својој, наслоњена на прозор, гледајућп са чеж- 
љом у мрак, она уз гптар пева песме Васе 
Живковпћа, нлв узбуђено ппше:

Сјајни месец красп небо 
И полако шествује,

Поглед ока мога њему 
Тугујући следује.1

У њеном дневнику љубав према народу п 
л.убав према простом животу u природп слп- 
пају се у складпу целпву7. Она је задахпута 
пдејама Жан-Жак Русоа. Она је свршила „обер- 
шул“у Варадину, била на „изображењу“ код 
једне „васпитатељке, пореклом мађаркиње и 
благороднице", научила је немачки и свирати 
у гитар, али она не воли то помодно, туђинско 
„воспитаније“, сав тај „отров западие циви- 
лизадије". Оиа хоће да српска девојка у првом 
реду буде Српкиља, родољубива, побожна, 
скрбмна и радна, да воли свој матерњи Језик, 
своју прадедовску веру, ириродан живот, благе 
иарави. Оиа се поноси тиме што у кући радп
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1 Пееме, треће гтздање, Леема. једног ввчера, стр 51,
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као п обпчна сеоска девојка која књпгу нпје 
у руцп пмала. „Мало прпје, велп она, да је 
дошао тко, бп зачуђено погледао кад мп мама 
рече: „Пдц умесп једну ппту за ручак“. Јер то 
свсту ппје нознато, да ја п сем гшсања што 
радпм п радптгт умем, већ ме праве да сам слепа 
код обадг.п моја лепа бсстра србска ока".

Као права романтпчарска душа, као кћп 
једпог старппскога свештеппка, којп је, како 
пзгледа, доста озбпљно узимао своје црквене 
дулспостп. она пма побржпостп, као мало ко од 
њсипх сувјрсмеппка, којп су лпбералпзмом клгг- 
зплп ка верском ппдпфсрентпзму. II опа пева:

Чувај се онога који вере нела
У својој дупш ни Цркву нп Бога,

Том љута гуја у грудима дрема
И свето нншта нпје код тога.

Опа сматра за велпку несрећу пародпу што 
„учспа п отмепа класа" упада у „ншптедр- 
жање“ вере п цркве п што се за мерпло обра- 
зовање почпњс узиматп певеровање. ,,Ја се 
срдпм, вслп она, па naincr вслпког песппка 
Њ егота, што је казао, да се пе ппта како сс 
ко крстп, но чија му крвца греје прсп. Псма 
од тога ништа: ко се како крстп, опако му дппту 
п прсп, то нас бар пскуство учп“.

Али ма како цео жпвот младе иесникпњо 
тада пзгледао мпран н ведар, а њепе идеје јед- 
поставпе. и обичне, у оепови њу тпштс муке,
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п она се не осећа најбоље. Она је престала 
бптп „србска девојка" п постала је дптера- 
торка, која каткад и иде до плавз чарапе. Опа 
прича, како, кад иде у друштво, не воли да је 
показују радозналпма п поштоваоцима, „јер, 
велп, не марим да ме ту од главе до пете 
мере, п да иосле прпповедају да су впделп 
Списатељку". Као сасвпм обпчну ствар, која 
се по себп разуме, прича како су у Врдпик 
дошле да њу впде, „две Епглескиње, сппса- 
тељке обо“... Кад је њена слпка требала да 
пзађе у Путнику, она се љутпла што је бпла 
рђаво пзрађена: „та мене бп стпд бпло од мојп 
впсокп п велпки уважатеља, од мога п туђег 
парода...“ Може, она говорити шта хоће о свом 
задовољству у пдилском тпхом жпвоту, о својој 
љубави за „доброг отца“ јој „Аву“, за милу 
„Маму“, о својој тихој срећи под родител.скпм 
kjiobom , нпак љена дугаа жели за нечим вппшм, 
ширпм, за животом са више догађаја, боја п 
страстн. .У пиему својој „по художеству и по 
поезијп поеестрими“ Мппи, „другарицп душе“ 
евоје, она се већ 1853 жали па своје „мутне“ 
дане: „Моје је цвеће које сам иекад у лепим 
сањаријама гледала увенуло, дуга болест но- 
слови и узпемираваље, све се то у једну кладу 
сваљало, на духу пи маћи ие да...“ 1858 опа 
се горко жали: „судба је мепи одрсдила сасвим 
нротивно моме луху и мојим тежњама... мој је

4+
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душевии жпвот престао, престао у сваком смп- 
слу, и ја сам мртва...“ И као да је цредвпђала 
свој жалосни свршетак, ппсала је „запћп ће 
мога жпвота сунце у ком крају туђег света — 
п то ће мн бптп одзив оној љубави — коју 
сам у српу за мој Род носпда“. Породпца не- 
радо гледа да се једна женека глава одаје 
на сппсатељство које је бпло тада чудно п код 
мушких, а камо лп код једне девојке, п то 
свештенптке кћерп. Родбпнп се не свпдп та 
необпчна, занесена девојка која се доппсује 
са мушкарцима и мисди п говорп као каква 
јунакиња пз романа. Када одлпчнп гостп долазе, 
породица се њоме ионоеи, алп у обпчнпм ча- 
совима сматрају је за „фантазпју“, која реметп 
епокојство п склад једне обичне куће. Свеште- 
нпци пз околпне, прпјатељп очевп, прекоревају 
..Аву“ што допушта тако непрплпчан жпвот 
својој кћери. II Милица, која се осећа сама п 
туђа у околпнп својој, пева:

Перо моје, перце мало,
Зашт’ ме свет због тебе коре ?...

„Душом мојом узвпла сам се над овпм светом, 
која због мог књпжевног занпмања трппм од 
нпжег света“. II она се баца у рад п снове да 
угуши то осећање тескобе п оскудпие ваздуха: 
„Књпга, перо, гнтар п еестрпца, то су мп свп 
моји содружнпцп, и то тако мплп, да покрај њи 
заборавим да ваи овп брегова пма јога света...“
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Са дневником Сдавка Златојевпћа, У Фруис- 
кој Гори Милице Стојадиновић иде у најважније, 
најтшшчнпје интимне документе романтичног 
духа у нашој књижевности. То је не само живот 
једне разгрејане маште и осетљиве душе, то 
је придожак за моралну историју, за познавање 
етања духова тога занимљивог доба.

Много више но њени еписп, п у стиху и у 
прози, вредп њен еентименталан живот, повест 
срна једне пдеалисткиње коју је живот немп- 
лосрдно обмануо.

Она је била лепа. Пмала је здравља, све- 
жане, срца, и била рођена за љубав, Свп који 
су је знали и ониеивали говоре о љеној реткој 
лепоти. И Ђорђе Рајковић и Милорад П. Шан- 
чанин имају једну исту реч за њу: „необична 
ленота“. II један бечки сликар, чије је речи 
она забележила 1854, и песник Франкл, скоро 
четрдесет година доцније, једном истом речју 
кажу да је имала: erdenfrem de Augen. Исто 
тако, један њен сувременик, када и данас го- 
ворп о њој, са треперењему гласу вели: „имала 
је крупно, црно, чудно око“. Рђаво израђена 
њена слика у Путнику (1862, свеска III) пока- 
зује је као стаситу девојку, са пуним и гипким 
етасом, дугим лабудским вратом, великим челом, 
снажним носем, са пупом руком која изилази
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нз шнрокнх старомодннх рукава. А Франкд, 
којн је за њу нмао нежностп. оинсује њено 
прекрасно тело, средње велпчнне, пластнчног 
н велпчанственог облпка, „бледе образе једне 
мадоне“, чпсто чело окружено смеђом косом, 
п оне њене чудне очи, које гледају „мпрно као 
да су етране свету“, очи које су одузпмале еан 
људима, очп са меланхолпчнп.м пзгледом којп је 
ретко ублажавао осмејак са складнпх усана.

Љу су волелп. Пндпскретнп бнографп њенн 
нрнчају да је један млад п образован човек 
отпшао у калуђере што је песнпкпња остала 
сгудена пред жаром велике љубавп. Она је 
жпвела у књнгама, одскакала од своје средпне, 
li људи којп су је тражплп бплп су јој сувпше 
обпчнп, п пспод ње. Она пма глас, да је „уо- 
бражена“, „горда“, „впсокоучена“, јер када 
дођу проспоцп, она нобегне на таван да пз- 
бегне њпхова страсна ппљења у очп, простачка 
удварања и глуне разговоре. Она је бпла добра 
Српкпња, u нпје хтела поћп за једнога Немца 
којп јој се није не свпдео. Она се хвалп кад 
је била у Бечу да је „туђппци за чудо радо 
имају“. „После су мп говорпли да п.м С... [она 
се сгиди и преза да напише реч: снаја!] будем, 
али моје србско срдце нпје могло на тај нреддог 
иристати, јер нема овај свет нп титуле ни 
блага, за које би ја одпадница од мог рода 
била, па ма моја будућност како суморна бпда.
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као што ће u битп. II увек трезвени Бук 
Караџић јој је ппсао: „Не пуштајте Вп тога 
Вашега Нпјемца, ако му не налазите друге 
мане оспм што нпје Србин. II ја сам се оже- 
нпо Немпцом, па зато ни једну длаку нијесам 
мање иостао Србнн него што сам прнје био, 
или што бих био да сам узео макар какву Срп- 
кпњу, а ви још можете придобити нову заслугу 
у Српству, ако мужа свога којом срећом наго- 
ворите те прими наш закон“.

Она је волела. Кога? II када? На то се од- 
говара еамо слутњама u претпоставкама. Ова 
млада u лепа егзалтована девојка, која је дане 
проводпла са сентименталпим књигама на крилу 
u коју је ломила потајна чежња, није волела 
да говорп о љубави. Када су је прекоревали 
што пева само о српскости, што је тако студена 
као да „место срца носи камичак у груд’ма“, 
она се бранила: „случајно кад би ја место ка- 
мичка носила у мојим грудћма облик какове 
сродне ми душе, зар бп тад као ербској де- 
војцп приличило певати: чуј свете, ја сам за- 
љубљена11. И то није лицемерство наравности: 
oua је тврдо уверена да ,,стид карактеризира 
србску девојку11, њој је идеал њена имењакиња 
из народне иесме, Милица дугих треиавица, 
која, играјући у колу, гледа у црну земљу п 
зедену траву, јер, није вила да гледа облаке 
но девојка да гдеда преда се...
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Не може се довољно нажалитп што ова де- 
војка која је пмала осећања п унутрашњега 
жпвота нпје невала и прпчада оно што јој је 
бпло најпнтпмннје п најглавннје: то бп сва- 
како бпло занпмљпва п једна од најленшпх 
љубавннх новести српске књпжевностп.

Како бп вредедо знатп каква су бпла њена 
осећања према Љубомпру П. Ненадовнћу! Јесу 
лп то бпле књпжевне спмпатпје према једној 
„сродној душп“, плп, што је веровагннје, место 
,,кампчка“ бпло је одпста „срдце“, у лене младе 
несникиње? Ненадовпћ тада нпје бпо онај до- 
броћуднп сгарп господпн са дебелнм белпм бр- 
ковнма п очпнском благошћу у погледу, ,,Нпка- 
Л>уба“, каквога смо мп запамтплп. То jt  бао 
Ненадовпћ каквог је Шу.чадинка донела: млад 
„појета“ са дугом косом, пламенпм очнма, озаре 
uum велпкпм чедом,сараздрљеннмвратом пдугпм 
таласавим романтпчкпм нлаштом преко рамена, 
наелоњен на стен}-, као Ламартан на обалн свога 
поетнчног језера, Ненадовпћ којп је тада иевао 
,,Лауру“, волео п бпо вољен. Он је за Мплпцу 
бпо „песник од Авале“, највећп песннк српски. 
Она се л.утила на завидљпве критпчаре што не 
нене довољно његове „лепе нееме“, u желп пм 
да се њпхова деда читају колпко и Славенска 
Вила п Дојчиновић Војин. За њу је бпо празнпк 
дан када јој дође Седмица, u са тајнпм узбу- 
ђењем узимала је у руке да чпта „.Ђубомира
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његове „чуветвптедне цесае", које су налазиле 
одјека у њено.м ерцу. Она' је у пренпсцп са 
љп.че; ц његова слпка стојц у њеној девојачкој 
собп. 1853 он је долазпо њој у Врднпк, u 
„Фрушка са својим красотама дејствовала је 
здраво на његов појетпчкп дух“, пише Мплица 
Вуковој кћери. Псто тако, она је чесго upe- 
дазпла у Веоград п впђала се са њпме. За њу 
је бпо пајвећи књижевни трофеј неколико љу- 
базнпх стпхова које јој је он унутио, и она 
се са одушевљењем захваљивала свом „брату 
пееппку“, „врсном певцу":

Али што рече иеош твојој 
Да јесу наше ладне грудп,

Веруј ми то је грешна скромност,
Кад лиру твоју свако љуби.

lleuaj нзм пакле дуго, млого,
О iieuaj докле имаш свега !

Столсће често не рађа певца,
А сада теби срећа цвета.

Али за њен сеитименталаи живот, за нозиа- 
вање њенога унутрашњега живота драгоцена 
је њена меланхолична идила из 1861 и 1862 са 
Ђорђем Рајковићем. То је једиа од најмање 
баиалних преппски на сриском језику, и жа- 
лити је само нгго пије саопштена сва, и што 
ое не зна за његова ццсма њој.

Оиа је тада била прешла пролеће живота, 
и било јој јс /гридесет п једна година. Цветна
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лепота, бујна младост, лепо здравље, све се 
иочело губпти. Матп јој је у.мрла 1855 годпне, 
отац је пао п сломпо ногу, сестра се )'дала, 
браћа растурпла но свету, она остала да не- 
гује болесна оца п водп кућу. Жнвот јој је 
тесан п ружан. „Јадна сппсателжа, прпча она, 
свакп дан код огњпшта па затрпава у пепео 
бог зна какве мпслп п осећаје. Ето цог жпвота, 
па тако је од како знам"'. Не само што је мучп 
„слепо пстјазпвање решенпја“ њене будућно- 
стп, будућностп девојкеу годпнама п без мираза, 
номпсао да ће после очеве смртп остатп без 
крова п без леба. Н здравње јој се крунп: гроз- 
ипце, грчевп, жутица која је држп пуне две 
годчпе. 1861 годпне она је бпла врло несрећпа.

Ђорђу Рајковићу је тада било трпдесет u 
шест годнна, п бпо је учптељ у Новом Салу. 
II он је тада пмао књпжевнога гласа: почео 
је певатц псте године када п Мплица, 1847, у 
Подунавци; његовс песме Сребрносјајна луна, 
неба сјајна царица п Вишкостасна Јглица бпле 
су врло иопуларне ; њсгов Јсд и мед, којп је 
изпшао 1857, бпо му је утврдио књпжевни глас. 
II он је тада бпо несрећан: са женом се био 
развео, п осгао сам са малпм дететом.

Обоје су бплп несрећнп, усамљенп п сеити- 
менталнп. II почпње роман пзмеђу ње, „у самоћн 
својпх брегова“, п њега „у гауму светском“, у 
Новом Саду. „Могди бп мп обоје, ппгае му она,
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удеспти да иевамо, јер не знам коме од нас 
двога тавнпје је сунце. Најбоље бн било да 
нам сасвим потавни, па да над гробом заејаје...“ 
Шта је бидо, докле се ишло, то се даје само 
слутптн из њенпх непотпуних писама. Из но- 
четка, он је њој „многоцењени", „многопочита- 
јеми“ прпјатељ, она њему „књижевна пријате- 
љица“. После, у колико тон постаје интимнији, 
она се потпиеује са „срб.ска певачица Милица“, 
на „ваша прпј.атељица“, најзад, само са једним 
„С.“ Из ночетка, то су иословне везе,. о штам- 
иању њене књпге у Новом Саду и растурању 
њсном, носле удара се у тање жице, долазп пспо- 
ведање, тешења, уздаси, сузе, клетве живота.

Она га теши у његовој несрећи. 1S априла 
1862 иише му на.крају писма: „Будите здрави, 
и вредии на иољу књижевном, а обични живот 
uuje подиуно срећан на овоме свету, а шта је 
овај свет? једно — ништа, Име и душу, ко 
може нек сачува, да преко гроба овог света 
прође“. У пиему ипсаном на Спасов-дан 1862, 
она га храбри: „Ваш у писму израз, да ће 
с Вама да овлада хипохондрија, тронуо ме је 
до суза, јер имам чувство за познати сву ве- 
личпну несреће Ваше, али уједпо морам Вас 
ономенути да не буде/ге тако слаби духом за 
сносење своје иесреће. Окрените се u лево и 
десно, пак ћете видети, да подпуна срећа нигди 
не цвета на земљи овој! Помислцте на велпког
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Бајрона, како је п он, са раздробљеним срцем, 
ио свегу дутао...;< друтом једном прнлпком, 
она му вели: ,,Ваше уподобљење себе убогом 
Лазару дирнуло ме је до еуза...“ П то није 
само реч: она је збпља могла плакати над ње- 
говом несрећом.

Колико је жена које су у љубав ушле нутем 
сажаљења! Oua га је тешпла, и нзгледа да га 
је најзад заволела. „Кад вам је најтеже на 
свету, а ви онда нишите мени, јер ја  носнм 
срце у грудпма, које је несрећа доста прерано 
уцвелила...“ Када га туга ухватп, она га упу- 
ћује на Бога, који је петочнпк сваке мплостп 
п заборава, алп га нарочпго позпва код „сродне 
душе“, која га може разуметп. „Дођпте да вп- 
дпте како јв међу мојим бреговпма, кад пада- 
јуће лншће свуда шуштп п све тамно п невеседо 
пзгледа“. Она га зове на „недра мајке прпроде-4, 
u то овп.м јаснпм речпма: „Ето је сад она (pipu- 
рода) свуда чаром обасута, на пзпђпте са иза- 
браним друговима п разонодпте се“.

По иоједпнпм местпма јаспо се даје впдетп . 
које је врсте било то њихово књпжевно прп- 
јатељство п међусобно тешење. У једном ппсму, 
она га подсећа на прпјатне часове које су 
провелпу Новоме Саду код њенога брата. „Кад 
ударе часи, кал Вп нз школе пзлазпте, онда 
се оиоменем, да код нас дођете п нроведемо 
време у разговору о нашој литературп, п једно
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време“. Она се жали да у залуд тражи у ње- 
гову ппсму „да Вам је барем првп дан, кад 
код мога брата дођете, било необично, што 
своју књижевну пријатељиду не видите", и са 
меланхоличном кокетеријом додаје: „Не, нп- 
чпјем оку не фалим ја !“ 18 априла 1862 јавља 
му она да је одбила понуду некога који јој 
се нудио за „брачног друга“ : „Ја стојим изван 
границе тих година, кад груди такве жеље 
носе, а и у самим оним лепим годинама реко 
ја себи, своје просце одбијајући: јер сродне 
душе не нађо, као оно што Шилерова Јохана 
рече: Никада брачни венац не ће твоје власи 
украсити. Бог зна, онај којн би ди год за ме 
бпо, какаг квргг судбг њгга вежу, каки ли се 
даљни пути пред нама нротежу, да се ми никад 
пред олтаром Бога састати нећемо...“

Шта је било ту, докле се ишло, и то пи- 
тање тешко је наћи одговора у овим обазривим 
писмима, где је пуно алузија и подразуме- 
вања. Је ли он на њу мислио, када је 1862, у 
својој песми „Љубопевац{у спомениу Милки**)“ 
певао:

Ал’ ни откуд наде није —
Чуј, о Милка ! арфе м' зг.ук,

Жаловито он се вије
Тугом пуни цео луг.

Ах, ти не смеш моја бити,
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Ја ћ’ уз арфу сузе лити,
С њом пзданут веран друг.1

Он је често долазпо њој, п једно време учпо 
је рускп. У j t h v  1862 хтео је лето да проведе 
у Врднпку, п већ му је бпо иаћен стан у селу. 
Пзмеђу њпх бпло је нечега што се нпје по- 
веровало ппсмпма. Шта значе оваква места: 
„Мило мп је бпло впдетп да ВаС је прплог у 
Франкловом нпему [које му је она дала на про- 
чптање] обрадовао, но п насмејала сам се£;. 
На другом месту: „Ено впделп сте па Впдов- 
дан да нпсам могла доепетп нп да се очешљам££. 
II иајзад ово, прп крају њпхове преппско, 
27 јуна 1862: „Збпља, поптљпте шта сте од- 
нелп Вп знате, да сам ја погађало неко, па 
гато се чудпте. од куд знам, да сте ви однелп".

Шта се десило после тога. шта пма да зпаче 
речп пз опог поеледњег грозппчавог ппсма. 
нотипсаног гапфром н без датума, које почпње 
са „беднн мој прпјатељу", где се помпље пеко 
љегово „јучерашње ппсмоа, које је љу „па самом 
ср.чу затпштало", п па крају речп: „Немојте 
мп препоручпвати да вас се опоменем, менп 
вас је тако жао, да нп своју мутну судбу жа- 
лосипцом судбом пе оплачем. Ако узмогу nolra, 
а ви мп пишите Ппгаитс, јор зпате да ппшете 
оном, који вас разумпје..."

1 Tinpfje Prjitneuf, : U'-r.ve, Н ор.п Сад, 1862, стр 5t.
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После те плачевне идиле, Мллица је наста- 
вшга свој једнолик, сив и тушан живот. Бпло 
је промена и догађаја, алп без старе чистоте 
и поезије. Она која је црвенела од речи љубав, 
п није смела да напише реч „енаја“, дошла је 
до сасвим другпх појмова и навика. Она није 
више могла рећи као романтнчарка француска 
Ana'fs Segalas:

Ма vie, о mon Seignenr ealme s'en est allee ;
J' ai fait coranie le lj's dans la vallee,
Je suis niorte daus ma blancheur.

Лепота п младост су одлазили, празнина је 
остала у срцу. Отац јој је умро, глас који је 
као књижевнпца некада уживала нестајао је 
пред сјајем нових, младих имена.

Милорад П. Шапчанин, у Монаху Ђенабују, 
огшсује је у том добу када је све за љу уми- 
рало. „Стихотворка нас дочека, вели он, при- 
чајући своју походу у Врднику, насред собе са 
листом у руци. Тада је могла бити у четрдс- 
сетим годинама, лица увела, али још пуно тра- 
гова од иеобпчис лепоге; коса, високо чело, 
јуноиски пос, правилна уста све то jom чп- 
њаше врло пријатан утисак. Глас јој бешо 
пеобпчно звучан“. Она је у тај мах читала 
Шумс.динку п питала своје младе госте да ли 
се и њима чини „да је ТТеиадовпћ nam пајбољп 
данашњи песник“. IT онда, њепа жалба на живот
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u „мутну судбу рвоју": „Младост однесе собом 
п песме п жубор п све оне пдеале, с којпма 
сам тако весело легала п устајала. Осећам дах 
старостп, којп свакп дан леденпје ппрп. Једног 
дана беше мп цео народ брат, ја, занепгеппца 
његова, поеестрпма, Српкпља. А ко данас марп 
за овај еломљенп пвет?...“

П она је одиста бпла „сломљенп цвет“. 
Њена „два лепа бпстра српска ока“ бпла су 
потавнела, „народна једпнпца" постада је еп- 
рота, напуштена, бедна жена, коју је жпвот 
немплосрдно обмануо п измрцварпо. Пз првога 
очајања она је прешла у мртву п глуву ана- 
тпју. Впноград, где је некада сневала п певала, 
п дворпште обраслп с-у у корову, на старп ку- 
ћевнп намештај попалп дебелп слојевп пра- 
пшне, а на таванпцама пауцп су пспрелп мреже 
своје. Најзад, када су дуваровп на очппској 
кућп препуклп; када се кров наерпо да јој 
падне на главу, она диже руку од пмања, 
оставп га да оде на добош, п пређе у Орбпју.

Она пеће да иде код своје родбпне, п живп 
од мплостиње Кнез Мпхапла п неколпко доорпх 
људп п жена којп нпсу заборавплп негдашњу 
неснпкпњу. Старп пламен угаспо се у њеној 
души, п опа впше не пева п ве ппше. Цврчак 
којп је певао док су другп збпралп зпмницу, 
осетио је терет п стпд сиротиње. Опа је мо- 
рала мислитп као опај фрапцускп песннк:

*• 'sl



Пегаз ie коњ који носи 
Песнпке у болницу...

Последње године живота њена, бпли су нагло 
котрљање на нпже. Чпста девпца, племенпта 
идеалпсткиња, пријатељицап муза песника, била 
се проппла. И улицама се често виђала једна 
впсока, бледа п увела жена, која је посрћући 
и спотичућп се ишла улицом, праћена подсме- 
хом улпчне дечурлпје. Смрт је догала најзад, 
п оелободнла је од жпвота. Морао се продатп 
један накпт, дар Кнеза Михаила да бп се пмала 
чиме саранитп. Саранили су је на једном за- 
баченом крају Маркова Гробља, и на плочп по- 
менули да се опростила терета и прљавгатина 
живота, дана 25 јула 1878, у четрдесет осмој 
годпни евога „беднога живота“.

Такав је био крај Милице Стојадиновић- 
Србкиње.

Милица Стојадиновић је представница онога 
доба када се под „бледом луном“, уз гитар, 
певале „чувствителне" песме, када се још ве- 
ровало у „сродне душе“ и плакало читајућгт 
сентименталпе књиге. Та слаба списатељка 
имала је много срца п темперамента, прелгг- 
г.ала се осећањпма п ноезијом, и била једна од 
опих ретких жепа српских које су створиле 
себи један виши идеал живота и живсле у њему.
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Тај пдеал дапас пзгледа старпнскп п напван, 
алп једпна у свом поколењу она га је узела 
озбиљно п трагпчно. Њенп ..књпжевнп нрија- 
тељи£“', којп су се заносплп БаЈроном, носпли 
дуге 1,'осе п птралп улоге „фаталнпх људп 
свргаплп су као богатп п угојенп грађанп. Њен 
сан жпвота, нпје се остварпо: она је прогала 
поред љубавне среће, u кљпжевна слава преитла 
је преко ње. Као књпжевнпца она је пала у 
заборав. На горњем крају напуштеног ]\Iap- 
ковог Гроб.ља у Београду, нокрај ннскпх, жа- 
лоспих сиротпњскпх кућерака, посред гаибља 
од жпве ограде п кржљавпх багремова, међу 
гтскрпв.љенпм п нотамнелпм каменпм крстовпма, 
лежи окрњена, блатом замазана мраморна плоча 
јадне спнсатељке, као спмбол целог љсног жп- 
вота п књпжевног гласа.

Снрота „Врдппчка Впла", та жена од срца 
п пскренпх ос.ћања, заслужпла је да јој се 
бар сиомеп сачува, мелапхолпчан спомеп јсдне 
жртве пдсала п лмтературе, епомеп плалсвпе 
музе натпега ромаптпзма.
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Бвоградске Приче. Издање уреднпгитаа Дела. 
Београд, 1902.

Г. Матавуљ је сав свој леп глас књижевни 
стекао као песпик Далмације. Из живота дал- 
матинског су његове многобројне приповетке, из 
Далмацпје је његов доброћудни, ведрп, здравп 
роман Бакоња Фра-Брне, можда најбољи роман 
којп је до сада на српском језику наппсан. Али, 
сем Далмадије, Г. Матавуљ је, још у почетку 
своје књнжевне кариере, описивао и црногор- 
ски жпвот, п он је до сада јединп од наншх 
ппсаца који нам је знао књпжевпо представпти 
земљу црногорску. Доцпије, када је дошао у 
Србију, пре десетак година, дао је неколпко 
слика из београдскога живота. Сада, у овој 
иовој збирци, даје нов низ београдскпх пргпа.

За јунаке својих приповедака Г. Матавул, 
пије узео изузетне природе, јаке духове, разви- 
јеие једипке, л.уде у чијим грудима бију бој 
разне цнпнлизанпје, ндеје и веровања. Као н 
у својим рагшјим приповеткама, он се са сим- 
иатијом зауставио па малим, безначајпим п
обичнпм .i.\ дима, нростим, осредљим, какве па

0 +
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дап uo сто нута сусрећемо, u којп се са нама 
посведневно крећу у баеалном оквиру свакп- 
дашњет жпвота. ГГред нашп.м очпма промпчу нр- 
љавп п нскрпљенп Цпганп, којп еарањују једну 
од својпх жена; чпновнпк, без породпце п без 
љубавп, којп се прнвпја уз кљасто н занема- 
рено дете своје газдарнце; офтшнр, „фронташ£‘, 
кога су претпостављенп бацнлп у мемљпво над- 
лештво, где патп од ноеталгије за својпм зана- 
том у коме је жнвот провео, п скупља босоногу 
депу пз крајњега предграђа београдеког да пх 
учп војној обупп; пензпопар, којп је направпо 
карперу безмерном послушношћу, својпм зачу- 
ђенпм п нлашљнвпм лпцем које се допало над- 
лежнпма, којп је са својом дебелом женом п 
са трп ппротска ћплп.ма у чпновнпчкпм сеобама 
прекрстарпо целу Србпју, п најзад се скраспо 
у Београду, дајућп новап под пнтерес, п постећп 
све постове ; ту онај другн чпновнпк ошптпнскп 
којп се безаздено п поштено дао ухватптп у 
брачне мреше: младп тнпографскп радннк п мала 
шваља, i.oja пада у екстазу читајућп бескрајну 
Сироишцу ГреСпу у једном рђавом лпсту бео- 
градском; грудобољна девојка која умпре са 
једппм чуднпм п нежнпм сном.

Све су то предметп којп су се дешавалп п 
дсшавају на свпма географскпм шпринама, али 
опо што је од пнтереса у овај мах, то је на- 
рочпто бсоградско обележје овпх прпча. Паслов
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пешто каже. Београдске прпче! Оне су одиста 
београдске у извеснпм страна.ма п поједипо- 
стпма својпм, п оне пмају нечега локалнога у 
себп. С времена на време, осећа се млаз жп- 
вота београдског. Ту је п легендарна калдрма 
београдска, и псцепанп еељацп пз торлачких 
села у околинп београдској који раним јутром 
журе на пијацу; п гостпонице које рђаво раде 
u често мењају газде, остављајућп новпм сои- 
ственпцпма старе п сталне госте као део на- 
мештаја; и онп жалосни, убогн „квартири" од 
влажне „собе п кујне“, у дугим прљавим дворп- 
штима, где сиротиња београдска својим здрав- 
љемпжпвотом плаћатепелукепгране газдпнскпх 
жена; п врбпца београдска, онај ненрегледни 
ннз школске деце са врбовим гранчпца.ма u звон- 
цадпма у руии, са радоснпм лицима п новпм 
хаљпнпцама, под прашином и младим сунцем 
ленога пролетњега дана; ту је ипеј.заж београд- 
скп, банатска равнпца која се блиста, Дунав, 
шпрок, расплпнут, тром п чивптасте боје, u 
Ново Селиште, са својим ниским и белим ку- 
ћицама u некалдрмнсанпм улицама, „брдашца н 
увале, заодевене зеленплом, стрљпшта и њпве 
са кукурузом за врх човека. А све то позла- 
ћује сунце са запада и са свих страна чује се 
свцрка,. песма, звонца и гласови стоке, као да 
беше на два дана хода од Београда.“ Још нај- 
впше je београдска приповетка Избор. Са свнм
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је београдска оиа мајка, удовпца некога рачу- 
нонсиптача. која има две куће у једној раскона- 
ној }тлпци београдској, тпп матроне београдске 
са тепелуком п хаљпном од тешке плаве свпле; 
београдско јеп њено прво питање младоме чо- 
веку на којега се баца ласо брака: „Амолпмвас, 
господпне, какав сте вп чпновнпк?“ Како је 
жалосно београдска, п колпко се пута одпграла 
ова сцена:

Радмнла зажмурп п рече лагано:
— Менн се допадају озбпљнп људп!
Затпм га болећпво погледа п додаде:
— Озбпљнп као што сге вп!
Он уздрхта. Узе је за руку.
— Дакле,... дакле..., вп ме мало волпте?
Радмпла се пстрже, затрепта очпма u

сгаде впкати:
— Матп! Мати!
— Ш та ? Шта? ппта он.
— Матп! Матп! поновп девојка, па га 

узе за обе руке п прпвуче.
Удовпца упаде.
— Шта је дете ?
Радмпла јој се обесп о врат, впчућп:
— Мама, ето ме npocu Г. Емпл!
ЈКена занемн за тренутак, на загрлп

кћер п стаде је љубптн, на загрлп Емпла. 
Пајзад јој се засузнше очп, а у uctii  мах 
u језпк јој се отпетља, те засу:

— А, дакле, тако, лоновп једнп! Дакле, 
тако, цспод жпта, иза леђа старој Марнјп, 
а! ? Чекајте вп само!, .
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II опет пх нривуче к себп те их стаде 
грлити п дмакати...

Само, само, ове београдске приче ппак нису 
довољно београдске Оне јасно кажу да Г. Ма- 
тавуљ, поред свега свога књижевпога талента 
п образовања, ннје успео да уђе у београдскп 
живот и да га јаено и изразито предетави. Ако 
не можемо о чему другоме, мп, рођени Београ- 
ђани, Београђани пз Београда, можемо о томе 
говорити. Београд је у нама у чару првпх де- 
тињскпх успомена: то су они стари шанчевп. 
обрасли у кукути и чкаљу, опале турске куће 
са широким и гроздастим чардаклијама и шан- 
дудовпма, пестале чесме, Чукур-Чесма, Сакар- 
Чесма, Тосквна Чесма, онај стари Београд са 
уским улицама u ћерамидом покривепим кућама; 
омирске бомбе Дорћолаца п Цигамалада, Вра- 
чараца и Палилулаца. Чудан је, несхватљив је 
наш Београд, са оном силном мешавином раса 
и народности, са Немцима. Чееи.ма, Мађарима, 
Јеврејима и Циганима. тако да личи на удо- 
лицу у коју се сливају л»уди са свих страна 
у борби за комад хлеба. Ко сачпњава Београд, 
шта је то управо београдски живот? Да ли 
она стара грчка и цннцарска буржоазија, сада 
посрбљена, себична, грабљива, ћивтанска, са 
кућама нуним бакарнога посуђа и турских ћн- 
лима; или оно нолу-сеоско етановништва у Па- 
лилули, са својим торлачким говором, са колом
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које игра иедељом ua раскрсницама, са евојпм 
једрим девојкама п момцпма убојицама; или 
становнпци Јеврејске Мале, старци, у фесо- 
вима u пругастпм антерпјама, са лпцпма u бра- 
дама као у бнбднјскпх пророка, девојке црнпх u 
пламенпх очпју, које брзо вену као прерано нро- 
цветало цвеће; пдп чпсто сриско становншптво, 
млада буржоазнја, мала трговпна, занатлпје, чп- 
новницн, скоро досељенп пз унутрашњостп Ср- 
бпје, којп су донели особене тштове п обпчаје 
својпх крајева; онпх десетак хпљада Староер- 
бпјанаца u Македонаца, којп чувају своје одело, 
пмају своје каване ц еснафе; Пречанп, којп се 
као оаза држе са евојнм развученпм говором 
п сптнпм претенспјама на „ноблес.;£ То је чудна 
мешавина Истока u Запада, лагано распадање 
u нестајање једнога света којп је осуфен да 
пронадне, алп којп се борп п продужава своју 
агонију, u новога света којп се, у одломцпма, 
окрњен, са муком, дпже на ругаевпнама п ну- 
котинама старога света. Ко ће нам рећи шта 
је Београд, Београд у хаотпчном стању ра- 
спадања, Београд где се сукобпло неколико 
векова, неколкко народпости, цекодпко раса ие- 
колиио цивилпзацпја, Београд пометч н, избивен 
пз колосека, безбојан':1 Све нам то још пико 
није казао, и мп осећамо да Београд, у чпјп 
је оквпр Г. Матавуљ метнуо своје прпче, нпје 
наш Београд где смо сунца угледалп.
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II зато uuje много замернти Г. Матавуљу. 
Бндо је две велпке тегакоће које је он нмао 
да.еавлада, и које нпје могао савдадатп Једна 
тешкоћа бпла је та неодређеност Београда, ње- 
гова безбојност, нензраженост, факат што је 
он у стању прелаза, што непрестано лнчи на 
дечака од четрнаест годнна који је пзгубио 
чостоту н нанвноет дечјпх црта, а још није 
добпо одређене п мушке црте младићске, што 
је као ouaj мутнн јутарњн час када се ноћ 
губп, тама нроређује, а неко прљпво белпло 
иочињс се дпзатп са земље. Друга је тешкоћа 
јпла што Г. Матавуљ нпје пз Београда. Овпх 
десет петнаест година које је лшвео у Београду 
иису му бпле довољне да осети и проппкне све 
особеноетн београдскога жпвота. Треба упо- 
редати његове далматинске нриповетке, права 
мала узор-дела, сочне, свеже, пуне жнвота, еа 
овпм безбојнпм сувише општпм, нешто хладним 
слпкама, па да се впде шта значе први, де- 
тпњски, утисцп, снлнп, свенш п неизгладивп. 
У томе се огледа позната пепхолошка пстпна 
да су нрви утпсцп најпптенспвннјп н најтрај 
нпјп, п да успомене нпсу ншпта друго до нро 
дужење једнога осећања које се већ једном 
осетпло. Може Г. Матавуљ још двадесет го- 
дина седети у Београду, са најбољом вољом, 
са највећпм талентом, и са најиотнуипјом књп- 
жевном сиремом, он никада неће моћп осетптп
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оне пнтпмие, танане преливе које чине одлпку 
београдског жпвота. За пуно стварп он неће 
пматн очпју, многп звуцп неће наћп одјека у 
његовој душп, п он ће у оппсу Београда вазда 
опомињати на странпа којп је добро научпо 
сриски језпк, алп без осећања језпка п са туђпм 
нагласком.

Као п све што пзалази пз пера овога од- 
лпчног ппсца, Београдске Приче су занпмљпве 
п чптке, п свакако су једна од најбољпх књпга 
што нам је прошла годпна дала. Француска 
пословпца каже: и најлепша девојка на свету 
може да да само оно што пма, п Г. Матавул. 
је дао оно што је бпло у његовпм сплама, п 
нокушао ствар која вредп да се пзведе. Само, 
поред свега, u после његове књпге, наш Бео- 
град пма још да чека свога моралног псторнка.
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Мисли, Београд, 1902.

Као болеснпцп који познају своју болеет, 
мп осећамо да страдамо од оног пндолентног, 
чамотног Истока којп нам је у крв прешао. 
Четпри стотине годпна робовања под једном 
фаталпстпчкОм п нпжом расом оставиле су ду- 
боке u неизгладпве трагове на нашем нацпо- 
налном карактеру, и требаће још много воде 
да протече Дунавом, па да се сасвим ослобо- 
димо тога кобног наследства прошлостн. Ш та 
се само зове животом у нае! У кудтурним, за- 
падним, земљама човек троши своју животну 
енергпју у нропзводном раду, у корисном так- 
мичењу, у савдађивању природе и освајању 
пстине, у јавним иословима и политичким бор- 
бама; код нас, хвала буди урођеном источњач- 
ком немару и родољубивој и пнтелигентној 
иолитици „стишавања страсти", убивено је 
свако пнтересовање за јаван рад. У накнаду 
за то, цео наш жнвот збио се у међусобну 
мржњу, у лична нрогоњења, у мрачну злобу, 
у вођење туђе бриге. Цела Србпја постада је 
један ведики ћепенак, са кога сваки по цое
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боговетпп дап мпслп о тоие шта му сусед радп,
ради чега се са женом свађа, н шта пма за
вечеру. Скандадп се дочекују са гладнпм оду-
шевљењем, људп су добпдп вољу да пакосте
п подмећу не радп неке лпчне корпетп. но
нросто с тога што пм го чпнп задовољство:
зло радп зла! Простора нема .довољно, ваздух
је постао редак п загушљпв, прохтевп су стра-
ховпто набујалп, амбпцпје се певероватно ра-
зуздале, све се озлобпло један на другога као
нпкада до сада, н у гурању, гажењу, крхању
пзгубпо се свакп обзпр, свако осећање људ-
скога братства Мп почпњемо лпчптп на пз-
гладнелу гомплу курјака, којп су, урлпчућп,
н^етш/Један другога да раздпру. Када човек
посматра наш жпвот, нада му на ум она стра-
ховпта казна koj’om су старп Рпмљанп кажња-
валп матероубпство: осуђенпк се ушпвао у
кожну врећу заједно са мајмуном, псом, петлом
п змијом, врећа се бацала у море п тонула је
док су со несрећна створења у њој гребла,
уједала, раздирала u крвавнла. Сграстп су у
пас одпста стпшане, алп оне етрастн које, као
ватра метал, чпсте, чнне човека јачпм u бољпм,
страстп које га дна:у на ноге п крећу нанред,
које су створиле све велике тековнне кудтуре
п које значе жпвот. У .месго њих расиирале су
се најниа;е, најгрубље, највудгарније, злоба,
злурадост, бестнјалшј. у-жншгготг накостптп, жеђ
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за ужпвањем и готовосг да се за то све учиии 
и све нрода, животињска нотреба да се све 
сроза п све у б.тату нзједначи. То су ствари 
које се виде п чују свакп дап, и већ је по- 
стало банално по.чшвати nv. Али прн свем том, 
живот који ми данас водимо јединствено личи 
на тамнипу у којој се гуши u грца од таме 
п мемле.

У једној таквој средини Г. Кнежевнћ је 
пмао пнтелектуалне п моралне јачине да се 
на крилима мисли издигне из општега јада и 
блата и испне на чисте висине филозофске 
ведрина. Он је изишао из своје средине п из 
свога доба, повукао се у мрак, да одатле, са 
болом и горчпном у души, посматра „шта они 
осветљени раде“ и слуша курјачка урликања 
својпх красних сувременика. Он нам је дао 
једну лепу, мисаону и чисту књигу, једну од 
оних књига које се не јављајут сваке године, 
ц које своме писцу̂  стпчу у исти мах п по- 
штовања п спмпатпја.

** *
Мислу Г. Кпежевића, по евоме облику, иду 

у моралпстпчку књижевност, у књпжсвии рад 
којп је бно нознат и омпљеи још у класичној 
старипп, када се фплозофија огранпчавала го- 
тово само па нрактичну етпку, а реч филозоф 
озпачавала мудра човека, који свој жпвот уде-
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шава према захтевпма разума п врлпне, пмала 
псто значеље т каквом га је узимао п наш Досп* 
тпје. Франпуска књпжевност XVII п XYIJI века, 
са ГГаскалом, Ла Брпером, Ла Рошфукоом, Вов- 
наргом п Шанфором пма да покаже најсавр- 
шеппје представнпке те врсте, која је, тако 
рећи, постала један нацпоналан род њен. Оно 
што одликује моралпсте, то је практнчан значај 
њпхове фплозофпје, тражење смпсла, вредноети 
п услова људскога нлшота. Нпко од њпх лпје 
п.мао научппх претенспја, нпко нпје стварао 
наромптп фплозофскп спстем — сем Паскала 
чпје су Мисли пађене у посмртнпм хартпјама 
п требале да послуже као грађа за једно вс- 
лпко теологако дело,' које је пмало да докаже 
основаност п спасоносност хрпгаћанске вере. 
Моралпстп су бплп впгае књпжевнпцп по фп- 
лозофп, који су жпвелп п боловалп бол жпвота. 
који су уопштавалп стечено пскуство п прпм- 
.жене утпске, п у кратким, једрнм, конденсо- 
ванпм, духовптпм п изразптпм реченицама пз- 
носилн своје погледе о практпчном моралу, о 
односима човека према човеку, о друттву, о 
л.удскпм радњама, о побудама њпховпм, крп- 
тнкујућп, цртајући, жпгошућп п светећп се у 
прознпм епигрампма својим. Ако се уобпчајепи 
пазнв моралпста узме пскључпво за ту врсту 
гтпсаца којп су впше кншжевнпцн но филозофгт. 
п од фплозофпје баве се само етпком, п то по-
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јединпм елучајевима практичне етике, Г. Кне- 
жевић не прппада њима.

Пре свега наш писац је по својој струци 
паучењак. Он је српски преводилац Бекла, он 
је дао једно учепо дело о Принципима исто- 
ријо, које није довољно оцењено. Мисли, које 
пам сада саопгатава, само су упрошћене, по- 
пуларпзоване идеје његовога ранијега дела, 
учпњене приступачппм и широј публини, сре- 
брпа полуга расковапа у ситан новац. То су 
мпсли једнога научппка којп је хтео својим ап- 
стракцијама да да више мање књижеван облпк. 
Њега мало занимају свакодневпе радње људске, 
оп држи да се у филозофпји у толпко иде даље, 
у колпко се даље одмиче од људп. Оп се бави са 
пајвпшпм пптањпма духа људскога, питањима 
која су дала права једном античком фпдозофу 
да човека назове „метафизичном животињом". 
Човек нрема човеку, човек у суженом простору 
дапашњпце, мало га занима; он га посматра у 
космосу и у вечности, проучава односе човека 
ирема Богу, према ирироди, према васељенп, 
оп тралси да продре у логику стварп, бавп се 
процесом културе и човечанства, ходом и суд- 
бином човечапства, генезом идеја које га па- 
пред крећу. То су одломци из једпога велнког 
научног дсла које би се могло иазвати Човек 
у  васељени. И када се човек носматра са тих 
ппсппа мисли он мора да изгледа једпа без-
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мерно мада тачка у пучпнп иростора, једна 
речца у огромној и непрелпстаној књизп вре- 
мена. Када се впдп каку улогу пгра с једне 
стране случајност, с друге нужноет у људскпм 
радњама, човек осетп своју немоћ, немоћ своје 
мислп и немоћ своје воље. II онда, ћутање пз- 
гледа последња реч мудроеги. „Што се дал.е 
пде од човека, све мање пма да се говорп... 
Светлост је једпнп језпк звезда, мрак једпнп 
пзраз вечностп". ..Опо остало је ћутање", како 
велп гтлемсппти кнежевпћ даескп. псиуштајућн 
своју немпрну п болну душу.

Главна преокупација нашега ппсца јеете 
релпгпја, као п у Паскала. Паскал, којп је, 
мртав болан, диктовао у перо.својој сестрп, 
}'нео је у своје дело сву свој}* поноспту прп- 
роду, несадомљпву. енергпју, нламену страст, 
снлан и славољубпв дух којп се радп мпра са- 
вестп, радп откупљења душе п пзвесностп без 
које нпје могао да живи, нпчце простпре пред 
пролпвеном крвљу Христовом, у релпгпјп тралгп 
ослонад, потнору. утеху, пзвесност по пхто по 
то, гдедајући у апсурдности највећп доказ бо- 
жанскога порекда верскпх до ма, јер да пх је 
човек стварао, он бп пх створпо логнчнпјпм п 
вероватнпјпм. Он је видео „пелу васељену нему 
а човека без светлостп, остављепа самом себп“, 
и очајнички, грчевпто, дављепичкп ухватпо се 
за релпгију. Ilam нпгац, и ако чс са толпко
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Јшстицизма — коме има трага, нри свем том 
—, нпје- остао без релпгије. Он верује у њу, 
он у њој впди псток и заход ума људског. из 
ње је све текло, у њу ће се еве стећи, она је 
„пспољавање људског уверења у надмоћност 
иечега спољног над њнм — природе и њених 
појава, богова, бога“, она је „оцште располо- 
жење духова", „топлота са мало светлости" 
— док је наука „светлост са мало топлоте". 
Гелативно, највећн део ових мисли пде на апо- 
логпју релпгпје, п то у толикој мер.и да псто- 
рпка каткада сасвим нестаје пред фплозофом. 
Када Г. Кнежевпћ каже да је „еамо хршпћан- 
ство било толико моћно да дигне м.а.су друштва 
људског на впспну петорнје“, ја се бојим да 
он не заборавља паганску, нехрншћанску Атииу 
и Рим, за које се не може рећп да пису били 
на врло великим впсинама историје. Када тврди 
да је религија крчила пут науцп п филозофпјп, 
да им она даје храну, то може бити, ако се 
религија схвати као метафизика и етика прими- 
тивпога човечанства, као први и наивни одговор 
на вечито пптање: зашто?, али је противио 
истини, када се примени на религију у њеном 
историјском развоју, у новом добу, када се 
човек сећа оне дуге мартирологије научењака 
и мислилаца које је религија слала, ad majorem 
Dei gloriam, на ломачу н у затворе, кпда се 
зна да је сваки напредак у науци учињен и

6
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даеае се чпнп не уелед религије, него u поред 
ње, у пркос њој, да су оне два таса на тера- 
зпјама од којих се један у толпко дпже у ко- 
лпко се другп спугата. До душе, Г. Кнежевпћ не 
схвата релпгпју у свакодневном смислу речи, 
п отуда читаље његове, пначе у сваком погледу 
препоручљпве књпге може дати места више по 
једној забунп. Он тврдп да пма релпгпје п ре- 
лигпје, да поред нпже има и виша релпгпја, 
које стоје једна прему другој у истом односу 
у коме хемија према алхемпји, пли астрономпја 
према астрологпјп. То је пдеална релпгпја коју 
бн пантепстп ппсали са великим Р. Хрпшћан- 
ство не остварује тај идеал, опо је један ве- 
ликн корак у напред, али још не „иотпуна п 
савршена пстииа“ увек само једна јерес. Права 
религија треба да буде католичка, у етпмо- 
лошком с-мпслу речп, велика духовна заједнипа 
рода л.удског, општа хармонија свпх људскпх 
савестп п аспирацпја. „Праву н чисту религпју 
може псповедатн само потпуп, зрео човек, само 
човечанство. У форми и фази националнпх др- 
жава н државнпх једпница, човек може пспове- 
датп само јересп". Данашња религпја, релпгпја 
обпчнпх људп, еамо је једна вшпе врста фе- 
тпшпзма, на љено место треба да дође рацпо- 
нална религпја, чпјп бп првп члан бпо: рад. 
„Поштен рад уједно је модитва Богу, и то до- 
вол.на молптва. Све зрелпјп ум све впше пзба-
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njje све празне речи и церемоније из религије, 
и сав култ Богу своди на поштен рада.

Када неко има овакве идеје, за њега се 
може рећи и да је религиозан, и да није рели- 
гиозан. ЈГамартпн, када је писао с в о ј ј  д и в н ј  
пантеистичкЈ enonejj Пад једнога анђела, др- 
жао је да је непрестано добар и ортодоксаи 
хрпшћанин, док c j црквени љ ј д и  тврдили да 
је то дело чпсто атеистичко. Релпгиозан је 
Босие, који j  XVII векЈ говорп: „Јеретик је 
сваки онај који има какво мишљен>ек, религп- 
озан, j  наше дане, американски пастор и тео- 
лог Хенри Вард Бичер, који велн: „Нико не 
треба да се броји међЈ неверујуће, ако види j  
правди велику веру људскога живота, и ако 
тежи што потпунијем потчпњењу своје воље 
своме моралном смислу.“' И једно и друго је 
релпгија! Очевидно да има два појма у једној 
истој речи. Спенеер, наш Г. Кнежевпћ, узимају 
религију у смислу једне пречишћене метафп- 
зпке, као сталну потребу духа човекова да пе

1 У  првом броју Анала световпе ом.гадиие, који су од 
1 јуна ове године [1902] почели да изилазе у Паризу, 
Ернест Лавис написао је ове редове : >Бити световњак, 
то је пмати три врлине : милосрђе, то јест љубав према 
људима; наду, то јесте благотворно осећање да ће 
далеко потомство доживети дан када ће се остварити 
снови правде, мира и среће које су некада сневали, 
гледајући у небо, наши далеки преци ; веру, тп јеп- апљу 
да верује у поСедонос.ну icopvcnonT сталпога nauopa.t
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застане пред пренонама, п да снекулигае о не- 
докучљпвоме. За велики број фплозофа који 
речпма дају њпхово реадно, опште прпмљено 
значење, религпја је црква, сиетем догма, култ, 
вера у откровење п у чудеса. Схватп лп се ре- 
лпгпја као метафпзпка, као петражпвање крај- 
њпх узрока, онда се ствар мења, онда је цео 
свет релпгиозан. Само, с друге стране. пптање 
је да лп раппонална релпгпја, пошто је одба- 
цпла језгро, пма права да сачува пме, да лп 
је она уопште релпгпја? Протестантпзам. који 
је највећма рацпонална — плп најмање нера- 
цпонална — религнја пма то евојство да у 
њему човек постаје перелнгпозан п атепст, а п 
не опазпвгап промепу. Професорп на теолошкпм 
факултетпма унпверсптета у Франпуској Швај- 
царској споре откровење, одбацују божанско 
порекло Нсуса Хрпста, не верују у чудеса. Пре 
две-трп годпне ја сам се саблазнпо кад сам 
тамо слушао једпога пастора како ускршљу 
беседу у храму почпње овплг речпма: „Дапас 
је, браћо моја, Псус Хрпстос васкрсао, к о 
што сг ввли (оп đit.).“ Г. Кнежевпћ у своме 
рацпоналпзму пде даље од лпбералнога проте- 
стантпзма, п ја се бојпм да он пе узуршппе 
пазпв рслигпозпа човека. То ће му по свој прп- 
лпцн рећп п сараднпшт Весника Српске Цркве, 
ако о његовој књпзп буду у своме часоппсу
писалп.
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После релпгије, етпка. Г. Кнежевпћ не се- 
рује у урођену доброту човекову, он не држп 
да је човек анђео, пали Бог, који се, по ре- 
чима песниковим, у својим светлим тренуцима 
сећа свога небескога порекла. Као готово сви 
посматрачп човека, он нема никаквих илузија 
о њему. „Човек је одевена животиња“, — цп- 
вилизација је „политура дивљаштва“. Човек, 
Тенов „свирепи и нохотљиви горила" Ниче- 
ова, „плава бестија", никада није био добар; 
није њега цивилизација покварила, но му је 
дала оно мало углађености и благости што 
сада има, и цео напредак није ништа друго 
до лагано и мучно укроћавање животиње која 
дрема и режи у свакоме од нас. Велика осећања: 
нравда, љубав, племенитост, истина, само су 
„мала, скоро пуста острва у широкој нучини 
мрака, несвести и маскираног дивљаштва и 
животињства." Човек се састоји из бриге за 
живот, таштине, зависти, славољубља, рели- 
гије, моде, нодражавања и страха, а један 
мален део сачињава: илеменитост, хуманост, 
тежња за слободом, правдом п истином. Идеје 
нису нпшта друго до генерализовани интересп, 
као што су интереси ситне идеје поједпннх 
времена, народа, класа н нојединаца. Све се 
диже пз мрака и блата: истина пз заблуде, 
слобода из ропства, нравда из неправде, закон 
из безакоња, — свему је крајњи узрок у жи-



86 Писци и К њ и ге .

вотпњској прпроди човековој п у његовпм жи- 
вотињским иотребама. Прави морал нпје пи 
морал н}-жиостп, ни морал интереса, пп морал 
страха; морал ннје: не Шреба, пли нг мора, 
плп не сме сз, морал је: нећу. Нпје врлпна не 
грешпти, но моћп, а не хтетп грешптп.

У осталом, један морал као u једна релп- 
гпја, не постојп за све л,уде. Пма две врсте 
људп : светпна, маса, нпжп људи, u елпта, впшп 
д>уди. ЈБудн се не деле на те две велпке класе 
ни рођењем, нп новцем, нп иоложајем; једнп 
стоје над другпм својпм впшпм особинама духа 
п душе, тпме шго представљају једну вишу, 
санршенпју, отменију врсту човека. Човек масе 
жпвп само чуднпм жпвотом, то је upe жпво- 
тарење, жпвотпњска егзпстенцпја но живот 
свесна и словесна човека; он је кратковид u 
не мисли, ou видп радњу алп не u бпвање, ou 
чује пзбпјање часова алп не контпнуитет вре- 
меиа. Впшп човек нгпвп духом, он представља 

^  тпп савр^ена u ногпуна човека, према коме 
цпвплпзација пма да дотера остале л.уде, он 
„тражп п познаје божје законе, не волп л.удске 
ситне законе,“ ou носи закон у себп, даје га 
другима, он крчп нове стазе, он отвара нове 
видпкс, ou је крмар, вођ, пастпр, ou је буктиња 
за којом пппа п тапка људско стадо. Једнакост 
вредп само за нпже људе, велпкп људп су не- 
једнакп, као бреговп, свакп је од њпх велпчпна
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за себе. Нижи л»уди су разломци, који треба 
да се сједине да би чинилп једно цело ; виши 
људи су целпне сами за себе ; њима није ио- 
требно друштво. Huje то Ничебв надчовек, који 
одскаче од осталпх својом јаком вољом, силном 
жудњом за моћ, инднвидуални аристократ са 
основним врлпиама: уживањсм, властољубљем 
и себпчношћу. Вишп човек Г. Кнежевића јесте 
антелектуални аристократ, човек који много 
зна, којп је нродјЗо у суштину ствари, видео 
немоћ нашега духа и тамнину људскпх етрастп. 
Он је окусио горак илод са дрвета позиања, 
„стилет критике" прошао му је кроз груди, и 
оп мора да тугује, u то не речима, које нр- 
љају, но ћутањем, које је највиши стуиањ uo- 
носа и мудрости. Јер, сазнање, истина суши, 
ситни, хладни. Онај који види и зна нотпуио 
губи све своје илузије, и дед се хвата у ње- 
говој души. Знати, значи бити тужан. Резудтат 
мишљења нпје моћн, него не моћи, разочарати 
се, резигиовати се, новући се у себе, ионављати 
у себи онај тајни и погребни став из буди ■ 
стичке молитве: „Боље је седети иего стајати, 
боље је лежати него седети, али од свега нај- 
боље је бити мртав."

Облик којп је Г, Кнежевић дао својим ми- 
слима нпје довољно књижеван., Све подсећа 
на научаи рад, и терминологијом, и многоброј- 
ним апстракцијама, и извесиим недостатком
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гппкостп, јасноће u концпзностп. Впдп се добро 
да су се те многе од тпх мислп поређале у 
дугпм раднпм вечерпма, прп запаљеној лампп, у 
самоћп, поред Спенсера с једне, Бекла с друге 
стране. Код франпускпх моралпста то нпсу на- 
учпи афорпзмп, кратки пзводп пз поједпнпх 
глава о псторпјским проблемцма п формуле со- 
цполошкпх закона, код њпх су то варнпце духа, 
трострука есевцпја пскуства, делпкатностп u 
духовптосгп. То се стварало у једној отменој 
средпнп где се жпвот отмено рафпнпсао u вп- 
соко пнтелектуалпзовао, у најдруштвенијој сре- 
дпнп, која је можда пкада постојала, у хотелнма 
XVII п салонпма XVIII века. То је бпло оружје 
којпм се борпло у то разговорно п духовпто доба, 
када је једпа пснхолошка опаска, плп досетка, 
бпла догађај којп се муњевпто раепростп]шо 
по целоме Парпзу, а за тпм целом образованом 
Бвроиом. II све то углађено, збпвено, да се са- 
вршенпје пе да зампслпти. Тпх особпна кда- 
епчних моралпста нема код Г. Кнел^евпћа: он 
је непрестано остао научнпк, не напугатајућп 
тешко сварљпвп речнпк науке. Цпвилизацпју 
назпва: „латентпфпкацпја бестпјалностп," „бо- 
нифпкацпја стварп,“ „глорифпкацпја рада“ : 
култура је „цнвплнзација матерпје"; пма речи и 
о „хомпнпзацпјп све већег броја." Илп зар ово 
не подсећа на геометрпјске формуле: „Свакп 
соцпјалан човек онако је исто једна формула
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из ироиорције разних елемената као физички 
п хемијскп човек,“ или: „Геније стоји ирема 
маеи као принцип према фактима.“

Али пма исто тако и изразитих, живописних, 
леио речених мисли које се могу равнати еа 
добрим примерцима те врсте. Ево неколико:

„Фантазија лети, ум пипа; фантазија иде 
иреко ствари, ум кроз ствари.

„Прогрес и цивилизацију раде гладни, а 
уживају их сити.

„Често је најгоре боље од зла, ако ни за 
шта друго а оно за то што горе не може бити, 
те се горе више и не чека.

„Свет овакав какав је, ндеалаи јс за камење, 
савршен за биљке, нрекрасан за животиње, 
добар и деп за обичног, нижег човека, ружан 
за оне који дубље осећају, неразумљив за оне 
који мисле.

' „Несрећа је волети истину а немати снаге 
сузбијати лаж, пли бити толико притшснут жи- 
вотом да је морамо триети или одобравати.

„Више је за жаљење онај који због паметн 
изгуби љубав, него онај који због љубави из- 
губи памет.

„Ако никојим цутем не можете да нађете 
илеменито и лено, а ви гледајте чему се бу- 
дале и накоспи смеју; ту ћете га сигурно наћи 
колико толико.

„Заблуда је кад је човек у неку неистин-у
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уверен да је пстина, лаж је кад човек свесно 
говори, износп u тврди неистину; заблуда је 
племенита u ириродна, лаж је ирљава u људска, 
заблуда је нижи ступањ истине, лаж је upe 
пона, сметња u c t u u u : заблуда је велика ствар, 
лаж је ситна и иролазна; заблуда диже и оду- 
шевљује, даж снижава и убпја: заблуда је топ- 
лота из које пзбија светлост истине, лаж racu 
пламен истине. Само илеменити духови блуде, 
свмо ситие душе лажу.

„Кажу да је сваки своје cpeLe ковач. Само 
што судба једноме даје и чекић п готово уси- 
јано гво}кђе, а други га мора коваги често 
и голом несннцом.“

Књига L’. Кпежеви^а неће имати много чп- 
талаца. Прво, зато што озбиљније н тежс књиге 
никада немају велпку иублику; друго, зато што 
се јавпла у једиој тако немисаоној п баровитој 
средини као шго је наша. Маден је број људц 
којц покушавају да даду себи одговора на сва 
она крупна пигања која су у овој књизи до- 
дирнуга, а ираво је чудо да се у наше дане, 
у нас, и јавила једна оваква књига. Г. Кне- 
жевић нам је дао иет стотпна мислп, које су 
каткада впше научни афоризми но моралне 
макспме, које ужи круг познавалаца те књп- 
жевностн не налази сада првц пут, али све то
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сачињава кренку, сочну, мисдену књигу, снажну 
фплозофију прекаљена духа, који осећа своју 
супрсматију п горчину познања, u у моралном 
стојпцизму налазп смисао живота.

Све су то тако крупне врдине да се може 
тоило поздравити овај- први оглед те особите 
врсте у нашој књижевности. Ади оно чиме Мисли 
највпше вреде, то је елевација којом су писане, 
неки лирнзам интелекта, одушевљење духа који 
„хармонију света слуша очима“. Местимично 
има акцената који опомпњу на какву химну 
мислн. „Што год је задовољно са животом, ouo 
пе мисли. Што је човек незадовољнпји са жи- 
вотом, што га живот већма дритискује, тим он 
више мпсли; што дубље осећа болове од жи- 
вота, тим дубље мисли. Мишљење је одушка 
од притиска живопГа, наеиља, неправде, мрака; 
мишљење то је тражење светлости, правде, 
истнне.“ „Мисао је уздах духа... што дубљи 
дух Шо дубљи уздах..." Ситни људи имају до- 
вољно ваздуха на земљи, они не уздишу! Треба 
живети, мислити и радити, не чекајући успех, 
не водећи рачуна о ње.му: „Човеково је да ради 
пдамисли; да ли ће урадити, смпсдити, уснети, 
то није јкегово". Иаш ппсац не верује у бс- 
емртност душе, алн је убеђен у бесмртност 
духа, он нроповеда култ u поезнју мислн, от- 
купљење душе мишљу. Да је рођен у вековима 
вере, у XII пли XIII веку, он би опасао мач
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п отишао у свете земље да ослобађа гроб Сна- 
сптељев, илп бп се повукао у пспоснпчк^' ће- 
лпј^ п у светпм књпгама п верском мпстпцизму 
тражпо лек од мрачне п крваве стварностп. 
Рођен у наше спво п суво доба, он је заронио 
у контемплацпју, п у чпстој мислп потражпо 
оппјума од рушне садашњице, заборав болова 
које жпвот п људп задају делнкатнпм душама. 
Жпвот бп одпста био страшан без тпх спазма 
мпсли, без тога пнтелектуалног мпстпцнзма, 
ако се ове две речп не буне што сгоје једна 
поред друге. Јер, еве пролазп, све умара, све 
вара у овом свету; младост копнн, срце се суши, 
љубав вене, прпјатељп се размпмоплазе, алп 
нпкада не оставља оно божанско задовољство 
које ее осећа у дугим зпмскпм ноћпма, када се 
жпвот стшиа, жагор легне, а човек осећа како 
му дух врц, мозак расте, u новп, широки, белп 
хоризонтп пуцају пред његовпм разумнпм очпма. 
За људе пзвесне врсте еамо је ту простор п 
ваздухj /;ва слобода п све достојанство човека 
налазп се у тпм светлим тренуцпма пнтенсив- 
иог унутрашњег живота.



МИЛАН РАКИЋ.

Песме. Б е о г р а д ,  190-1.

Ми н е  п о з н а ј е м о  д р у г и  с в е т  
д о  о н а ј  к о ј и  је  у в е з и  са  чо -  
в е к о м  ; ми н е ћ е м о  д р у г е  уме- 
т н о с т п  до  о н е  к о ј а  ј е  и з р а з  
т е  в е з е .

Тете.

Има само два тренутка када се у нас то- 
лпко певало као данас, п то је око четрдесетих 
година прошлога века када се „србовало" го- 
тово пскључпво у стпховима, п крајем шезде- 
сеспх годппа када је правило стихове све што 
је до пера дорасло. Ове последње две три го- 
дине јавпла се у нас једна песнпчка епиде- 
мпја, као да се један нараштај без пдеја п без 
идеала решио да у танке свешчице са нерав- 
ним редовпма пзлпје сву празнпну свога срца 
и сву жалоспу пеплодност своје мпсли. Милан 
Ракић је један од ретких млађих песппка, који 
је успео да са својим спажпим талептом од- 
скочи од те бедне гомиле расилаканих стихо- 
твораца.

Читаошг Српскога Књижевног Гласника, где 
се Ракаћ и појавио и развио, осетилп су да
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са љиме нешто новпје u мисденије улази у 
анемичну српску поезпју. Полако. али стално, 
непознатп Z је привлачпо пажљу на себе, осва- 
јао корак по корак спмнатпја, стпцао еолидан 
глас зрелог п развпјенога талента, постајао 
нада свпх онпх којп држе да наша поезпја 
jom није рекла своју посдедњу реч. Његове 
лепе п благородне песме јављају се сада у 
једној књпзп, која је са пуно разлога срдачно 
поздрављена.

Једеа велпка врлина Ракпћевпх песама је 
што су јасне: особпна која данас п у нас по- 
стаје све ређа п ређа. Од Војнсдава Плпћа 
ушла је у нашу поезпју нека манпја за обплнпм 
п необпчнпм еиптетпма, пскључпво етараље да 
се што шаренпјпм рувом прпкрпје голотпља 
мпслп п одсуство дубл.пх осећаља. Из фран- 
цуеке школе, чпји је он ђак, Ракпћ је донео 
љубав према јасностп, уверен у лепу реч Вов- 
наргову да јасност красп дубоке мпслп, п да 
као што је логпка основ прозе тако је јасност 
погодба поезпје. У том прецпзпом стплу, у том 
одсуству украса, које често пде до пзвеспе 
сувоће, он је развпо трп илн четпри лепа п 
вечита песнпчка мотпва.

Оно гпто пада у очп одмах у целој његовој 
поезпјп то је ие само песпмистичка но чпсто
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буднстичка жица. констатовање свеонште беде 
људске и пролазности свеса на евету. уверење 
да је цео живот само једно једнолико вечпто 
клаћење шеталице од обмане до разочарања, 
да је цео наш опстапак само поступно крхање 
ломних илузија наших под маљем грубе ствар- 
ности, и да је смрт једини мир и једина утеха 
уморенима п изубијанима од жпвота. Човекје 
оличаван у оној племенитој зверци коју хајка 
гонп кроз поља п шуме, уз поклпче ловаца п 
лавеж паса док се не стропошта у крвавој 
пенп. обојпвши својом крвљу зелену траву, а

Х а јк а  даљ е  к р е н е  да  н п ш т и  и г а зп .

Или оно сппљиво и ромо кљусе, малаксало од 
сплнога рада, које тегли стари и гломазни долап, 
гладно поред траве која мириши, жедно поред 
воде која жубори, бедно кљусе које олпчава 
сву људску судбу, „једнакост пред општом не- 
мпновном бедом“. То је стална мисао, п песнпк 
већ у напред чује онај кобни звук чекића који 
закпва чамову даску мртвачкога ковчега, и онда 
када срце заиева и душа заклнкће, љега спо- 
пада незнаеа туга и тајанотвена страва, неко 
тамно предосећање дуге и неизлечиве беде, а у 
ноћном часу, „док равнодушно нсбо сјајем 
блиста", он чује како

. . .п о р ед  с в е га  с т р а х о в и т о  х у ји
С т а р и н с к а  п е с м а  о т а ш т и н и  света .
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Као Алфрел ле Вињи, у.Вуковој смрти, као 
Леконт де Лпл т Ладном ветру ноћи п Dies 
irae, наш песник, пред бесмиеленошћу е.мрти, 
пред злокобнпм фатумом којп лебдп над чо- 
веком, тзпма тогт п фплозофеку мпрноћу ан- 
тичкпх мудрана. Јеет. мислп оп еа Паскалом, 
човек је слаба трска. алп .трска која мпелп, 
која разуме н судбпнп на стпрот, као протест, 
као пркос, пстпче ту дтшевнт мпрноћт, т_т поно- 
спту резпгнаппју пред онпм тто  је непзбежно. 
жртвтјтћп тело, алп спасавајућп недотакнуту 
дтгау, говорећи као онај светп роб Кппктет 
своме господарт којп му је ногу пребпо : Јесам 

a u  Ши ргкао да ћеш мз сломиШи!
С р ч а н а  буди, б е д н а  пуш о моја,
И  н е к  т е  сада  н п ш т а  н е  к о л о б а  
Б е з  р о п т а њ а ,  б е з  к р в п  п б е з  6o ia  
В р е м е  ј е  д о ш л о  п с т р а д а т п  т р е б а .

П р е ж п в п  м у к е  р а с п е т о г а  Х р п с т а  
З а  crse v т е б п  ш т о  r p e m n  п с т р з д а  
З а  д у ж н о с т  к а о  Ш п а р т а н а ц а  тр п с та ,
У з в п с п  ж п б о т  в е л п ч п н о к  ја д а  !

II тај пркос невпдљпвој п суровој спли ствари 
пагаао је необпчпа израза т оној енергпчној, 
иуној. можда најбољој песмп његовој. У кврг? 
су ме бациле, о срама! сав пркос жртве која 
у својој крпп умире, али која евојом мпгаљу п 
јачпном дтше стојп над џелатом:
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У д р и  и м учи и  п р и т е ж и  ја ч е ,
Ал' з н а ј  д а  н е ћ е  п р е ћ и  м о је  у с н е  
Н и  је д н а  р е ч ц а  ш т о  м о л и  и л ’ п л а ч е ,
Н и  б а п с к е  к л е т в е ,  ни  с л а б о с т и  г н у сн е  !
У д р п ,  и  мучи, и  п р и т е ж и  ј а ч е ,

А л ’ д о к л е  р е д о м  д е ц а ,  људи, ж е н е ,
П л а ч у  и п и ш т е ,  б е д н и  noKpai м е н е  
I I  р о п с к и  к л е ч е  п р е д  с к р п в е н и м  с т в о р с м ,
В р х  п и с к е ,  к л е т в е ,  н  в а п а ја  т б и н н  

Л е т е ћ е  м и р н о  д у х  мој у вис.ини 
К о  м о р с к а  л а с т а  н ад  ш п р о к и м  м о р е м .

Последња реч мудрости, сва величина новека, 
једина утеха лепим дутама, мисао која је впгпа 
од свпх мпстпчних снова п празнпх обећања 
релпгпје, последње прибежитте мудраца! II

II поред тога мрачног расположења, које је 
основни тон Ракнћевпх песама, поред општега, 
човечанскога, тако рећи метафизичкога разлога 
у односу човека према васе.т.ени и нриродп, 
пма и другп један, ближи, нижп, свакодневпп, 
али зато још силнији п кобнпји. То је утицај 
једне мртве, безбојне средпне, са беднпм нн- 
тереспма и jom беднпјпм осећањпма, средиие 
оскудне и разоравајуће, која пе тргш ппгпта 
вшне изнал општега блата п општега јада, 
средине где човек стари без младостп, вепе 
без цпетања, умире без живљења. „Човек је

7
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разочаран, вели један великн меданходпк, Ша- 
тобрпан, п ако није ужпвао; остају му још 
жеље, а нема впгае плузпја. Машта је богата. 
обпдна п чудесна, живот оскудан, сув п разо- 
равајућп. Са пунпм срцем станује се у празном 
свету, п, не користпвшп се ничпм, човек је сит 
овега“. И где се впше но код нас осећа та 
страшна празнпна п сувоћа, где су мпсао п 
полет већма спутанп за земљу, где је трење 
међу људпма јаче п несноснпје, где се впше 
чује страшно гакрппање једнога неподмазанога 
п рђавога друштвенога мехаппзма? Свакп поле 
развијенпјп човек осетио је у дубпнама своје 
душе страховпту борбу пзмеђу једпнке п њене 
средпне, нарочпто онп icojn су пмалп несрећу 
да познаду пун п шпрок жпвот „Трулога За- 
пала“ п за које савскп мост пзгледа као један 
тамнпчкп прозор. И ко ће нам оппсатп онај 
тужан пејзаж београдскп, онај дубоко тежак 
утпсак мртвпх рптова савскпх п дунавскпх, пза 
којпх се једва пробпја танка сплуета далекпх 
планппа, ону бакарно-црвенкасту боју градскпх 
цпгаља, пспрженпх ватренпм зрацима јужнога п 
контвнепталнога сунца, Она казаматскп мрачеа 
н злобна лпца која се срећу улпцама, цео опај 
задах несрећнога Пстока! II како је дубоко 
тачап овај јесењп пејзаж београдскп, којп је 
одпста једно „душевно стање“ :
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С к р о в о в а  н и с к и х  о б л а к  дима,
В л а ж а н  п густ,  на  з е м љ у  пада.
П о  п з л о к а н и и  др у м о ви м а ,
К о  в е р н а  с л п к а  м ога  ја д а ,

Д р о њ а в  и б л атав ,  б е д а  сама,
Т е т у р а ју ћ и  п р е к о  ру п а ,
У  и с ц е п а н и м  к о ш у љ ам а  
У м о р н и  с е љ а к  т р о м о  ступа.

А м агла  пада , т и х о  к р и ј е  
М о ч а р н е  њ пв е ,  пољ а гола,
С ту д ен а  к и ш а  с т а л н о  л и је  
И  р а б а џ и с к а  ш к р и п е  кола .

И у том уском и мрачном обзорју, живот је само 
једпо жпвотарење, п монотонија паланачке ег- 
зистенције притискује као мора душе људи:

П р о ж и в е с м о ,  д р ага ,  п с п о д  м р а ч н о г  н е б а  
В1из м ем љ ив и х  н о ћ п  и п л е с н и в и х  дан а .
М у ч ил а  н а с  с у д б а  дуго , к о  ш то  т р е б а ,
З а д а л а  нам  ч е с т о  н е п р е б о л н и х  р а н а .

Т в р д и ц а  ј е  б и л а  в а с е љ е н а  з а  н ас ,
О д м е р и л а  т а ч н о  у ж и в а њ а  н а ш а .
Н а м а  б и ћ е  у в е к  с у т р а  ш т о  и дан ас ,
У в е к  и с т о  п и ћ е ,  у в е к  и с т а  ча ш а .

Ретки су у Ракића тренутци када срце сил- 
није закуца и млада крв појури, у дубпнп поћп, 
када „трава миригпе и растиње клија“, у my- 
мору једрнх кукуруза и свежини поорапих њива, 
над тим пољима које је месечина погтлавила, 
у „бокорима цветног јоргована".

7+
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Ш у м е  б о к о р п  п в е т н о г  ј о р г о в а н а ,
И  н о ћ  з в е з д а н а  т р е п е р и  п  ж у д и  
З а  б у јн у  љ у б а в  с в е т у  Б о го м  дана ,
Д о к  м е с е ч и н а  н а с м е ја н а  блуди,
Ш у м е  б о к о р п  ц в е т н о г  јо р г о в а н а .

У  т а к у  н о ћ  ј е  п о ж у д н у  и  ст р а с н у ,
И з о л д а  н е к а д  ч е к а л а  Т р и с т а н а  
Б у д е  се  г р о б љ а  у з  к у к њ а в у  гл а с н у  
И  с е ћ а ј у  с е  п р о х у ја л п х  дчна.
У т а к у  н о ћ  ј е  п о ж у д н у  и стр асн у ,

Н о с е ћ и  с о б о м  л е с т в и ц е  од свиле ,
С т а р и н с к и  в и т е з ,  пу н  в е р е  п  н а д е  
Х и т а о  з а м к у  с в о је  в е р н е  В иле ,
И  п е в а о  io j  с т р а с н е  с е р е н а д е ,
С т а р п н с к н  в и т е з  п у н  в е р е  и  н аде .

# £

То је лепа пеема, једна од најбољпх у овој 
збирцп, једна од најлешпих које су за последње 
време на српском језику испеване, и далеко бп 
се отпгпло када би се наводплп сви снажнп 
стпховп којима је пуна ова добра књпга. Ја 
ћу прећп преко неких несавршеностп у формп, 
преко извесне развученостп која се опажа п 
на најбољим местима, п преко поједпних спор- 
нпх пптања метрпке. Да се задржим само на 
једпој стварп. Ракпћ је паметан човек, п ра- 
зумеће ме да је ове редове дпктовало уважење 
његова талента, љубав према књпжевностп п 
чврсто убеђење да наш наратптај треба да
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испуни чиме трајнијим оних тридесет годпна 
јавнога рада који му предстоји.

Наша млада поезија је већ прилично дала, 
и о њој се већ може говорити као о једној 
целини. Она је показала и неоспорних тале- 
ната и учинила не мало да се облик усаврши, 
да се проширц песнички језик и нађу нове речи 
за нова и сложенија осећања. Али, што је 
много, много за жаљење, она или поклања и 
сувише пажње искључивој лепоти обдика, јури 
за што ређим и магдовитијим сензацијама, плп 
се повлачи у неплодно носматрање, на најужи 
унутрашњи живот, одвајајући се од људи и од 
живота. Основна њена мана је што је и су- 
више еготична. Јован Дучић напушта интимну, 
чисто лирску поезнју, где је показао тако лепа 
успеха, и иде за симболистима, верујући да оно 
што је модерно (а симболизам данас ни то 
није!) у исти мах што и ново. Ракић, који је 
надахнут Алфредом де Вињием, Парнасовцима, 
иарочито Леконтом де Лилом, задовољава се 
њином иоезијом песимизма и моралног стои- 
цизма, затварајућп се у „куду од слонове кости“, 
туђ и непријатељски расположен према стру- 
јањима живота.

Ја остајем толико и тако непоправљиво на- 
иван да упорно држим да је тај кљнжевни 
дилетаитизам и чисто контемилативии иеси- 
мизам само једна скучепа, оскудна и неплодна
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врста иоезпје, да то није она иоезпја која 
остаје вечпто мдада у срцпма људи п чптавпх 
покодења, да мдадп људи од вредности пмају 
нешто впше п боље да кажу у једном тако 
заостадом народу као што је наш, и да се од 
њпх тражп нешто шпре п човечнпје од књп- 
жевнпх спмбода u речптпх кдетава жпвота. 
Сви мп имамо тренутке морадних депресија, 
онпх страховитпх тренутака душевне далеко- 
видости, када човек болно јасно видп свеопшту 
беду људску п узалудност свакога наиора. Алп 
нашто од тих нролазнпх душевнпх располо- 
жења, од те кдонудостп п немушкога нолагања 
оружја нред бесмпсленом сплом стварп, пра- 
витн чптав један фплозофскп спстем u убрпз- 
гаватп нашем п пначе млптавом свету сумњу 
п безнадежност, које нпкада нпсу нпшта ство- 
риле? Када је мржња на жпвот тако апсолутна 
н непомпрљпва, нашто онда говоритп стварп 
које ништа не помажу, нарочпто нисатп стп- 
хове којп још мање значе? II баш ако је човек 
толпко слаб п земаљскп да us нише, он треба 
да пх чита само уском кругу посвећенпх, до- 
стојннх п озарених мудрошћу Нпрване. Па та 
прпзпвања смртп! На жалост, од свпју људскпх 
жеља смрт је једина сместа остварљпва, и њено 
пзвршење је увек у нашим рукама. Алп од пе- 
спмизма још нико није умро, и нпје забедежено 
да . је п један иеснпк опште моралне беде п
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гробнога мира запечатио крвљу своја учења. 
Све се то, на крају крајева, своди на басну о 
старцу који је товарио дрва на леђа, и сви су 
песимисти једнаки, почев од премудрога Со- 
ломона, којп је јечао у ћњизи Проповедниковој, 
а живео најчулнијим животом азијскога сатрапа, 
па до очајнога Шопенхауера, који је формуло- 
вао филозофију општега уништења, а провео 
свој век као најобичнији рентјер немачки.

Када ћемо од младих песнпка наших чутп 
и друге речи, речи наде, вере, речи љубави 
према животу, .чији поједини појави могу бити 
поједини иојави могу бити рђави, али који у 
основу није рђав? Докле ће они у стихове 
стављати ону нроблематичну мудрост наших 
етаријих, „разочараних" људи који су обешча- 
стилп и удавили нашу земљу? Свакако, поезија 
еије ни предикаоница нн говорница, њен за- 
датак није ни да звижди ни да труби, она нема 
да пева законе аетрономије и аксиоме геоме- 
тРиЈе, у њој се не састављају уџбеници за 
граматику п аритметику, али јога мање је њен 
задатак да пева погреб скакавца и мирисе лаких 
же-на, као што су радили бедни песници ме- 
кушне и труле епохе александријске; она нема 
да опева утицај рибљих репова на таласање 
мора као што су чинили француски романти- 
чари ниже врсте, уверени да је све на свету 
добро када се нашао леп слик и да је циљ ва-
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сељене да ее заврши једном деиом строфо.м; а 
иајмање су поезпја врућична бунцања, претен- 
цпозна проза п проетачке мистифпкације све 
оне гомпде „декадената“, „симбодпста“, „сим- 
б.оло-декадената“, „естета“, „сатанпста", „ми- 
стпчара", „кватрочентиста“, све оне „фоефо- 
ресценције трудежп“ буржоаскога друштва на 
умору, људи који терају шегу п са собом и са 
нублпком иппшу књпге „за опсенптп простоту“. 
Права, велика поезпја, поезпја свдју онпх ве- 
лпкпх духова којп су оставплп беемртно пме, 
бпла је поезпја општечовечанска, еоцпална, 
ноезија моралнога здравља, која је бпла одјек 
u пзраз душе човечанске, нагнута над жпвотом 
и у највпжим његовпм облнцпма, прол;ета н 
вечпто освежавана њпме, она поезпја под којом 
треперп све наше бпће, која је сплан, пскрен п 
иепзгладпв пзраз најдубљпх наших осећања, 
најинтпмнпјпх нашпх падахнућа, највпших 
пашпх схватања, mens diviuior велпке поро- 
дпце људске.

Бреме је да најбољп међу нашпм млафим 
песнпцпма баце поглед на пут којп су прешлп 
п по.мпсле у шта ће утрошптп своје лепе та- 
лентс које младост гроје п свој лспвот којп је 
тако кратак. Једна накнћена, ладна поезпја, 
антп-соцпјална, туђа п непрпјатељска нрема 
жпвоту, нпје п не сме да буде њпхова по-
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следња реч. Мп млађп пмамо пред нама једно 
поколење живпх мртваца л сенки, којп мпсле 
да жпве, и ми морамо бпти оно што је велики 
Дамартпн снажно рекао: „подмлађено поколење 
које ветар живота треее“.



БОРИСАВ СТАНКОВИЋ.

О К О Ш Т А Н И .

Стевану Луковићу.
C’est l’extase langoureuse,
C’est la tati^ie amoureuse... 
...Cette ame qui se lamente / 
Eu eette plainte dormante 
C'est la notre, n'est-ce pas?
La mienne, đis, et la tienue. 
Dont s’eshale l’humble antieuue 
Par ee tiede soir, tout bas.

Paul Verlaine : A r i e 11 e s o u b l i e e s .

Када ce завеса подигла, нојавно ce бул.ук 
белнх Враљанки. Шалваре су зашуштале, ду- 
катн зазвецкалп, u запевало се Шано, душо 
Шано... Ја номнелнх да ћемо пматн да гледамо 
нешто као Ђида, Риђокоса, Потзра, нпз ша- 
реннх слпка пз народнога живота, са много 
иесама н пгара, н еа обавезном свадбом на 
крају. Алн, у колнко се радња развијала, тра- 
гични карактер се све впше испољавао: но- 
следњн чпн, којн сс ипак свршава свадбом, 
мртвачкп је тужан. За четпрн чпна човеку 
остаје срце стегнуто, u нпје у стању да се на-
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смеје. Да је Г. Борисав Станковић сдедовао 
примеру добрих старих драматичара наших, он 
би евој комад, у живопиеном диалекту своме, 
назвао Коштана или Ж ална Песма, или Жал 
за Младосш.

Јер, сав драмат Г. Станковића јесте једна 
бодна носталгија љубави, самртна песма мла- 
дости која у гроб силази. Речи оних честитих 
и простпх Врањанаца звоне као учења великих 
филозофа песимизма и налазе дубока одјека и 
у нашим далеко сложенијим и узнемиреним ду- 
шама. т1овек са нежношћу мора у томе да за- 
иази ону велпку солидарност и једнакоет којом 
бол сједињује и једначи све људе, па ма одакле 
они били, па ма колико они знали. Цела Ко- 
штана је тужна повест згажених срдаца и 
цромашених живота. Сви се ти људи много ве- 
селе, али од њих нико није весео. Они многс 
невају, али то су лабудске песме. У свима од 
њих одпграва се вечита трагедија, стара као 
свет: јединка, која тражи сву љубав, сву срећу, 
иотпун, интенснван, слободан живот; целина 
безлична, неумољпва, која тражи да људи под- 
реде оно што им је најдраже њеним незнанпм, 
хладним рачуиима. И то још целпна, које није, 
као наша, осгала без веровања, иоткопана кри- 
тиком, без богова, и коју само снољна груба 
сила и интерес одржава, — но целина натри- 
архална, тврда, непробојна, хладна, као камеи.

107



108 Ппсцп п К њ п ге .

II под ти.м содпјалнп.м жрвњо.м свп су строшенгз. 
Тома, човек домаћпн, трговац, хаџија, којп је 
представнпк тога старога деспотског, патрп- 
архалеог морала, п он јечп што су му родп- 
тељп п обзпрп наметнулп „стару, мртву, ледну, 
пдачну“. Митко, веселп Митко, само куне по- 
родпцу која га закда п зароби. Стојана младост 
оставља раздерана срца; Коштана са клетвом 
полази за Асана и удази у живог Свп, као 
једна душа, јецају: Бзшг моје!

Цела је прпча проста. Коштана је Цпганка, 
иевачица п пграчпца, оиа оличује буран, весео 
живот, плаху раздраганост младостп. Oua је 
једна од оних депога од чијега блеска очп 
засдеие п које као бдудећп огањ воде л.уде у 
нропаст. Поред свога заната, она је оегала 
поштена у чаршпјском смпслу речи: још су 
њене косе незамршене, још јој је грло негрп- 
жено, п још јој нпко није пио оне црне очи 
од којпх се памет губп. Сем депоте, сем цлр- 
скога грла, како велп наша народна песма, сем 
оних чуднпх, опојнпх песама, пма она нечега 
впшег. Та мала Цпганка пма немирну, осет- 
љиву, упечатљпву душу уметнпка, неодређену 
нотребу нечега лепшег, заједницу душе са ве- 
лпкпм Све. Њене се пламене очп дубоко загде- 
дају у мрку кестенову шуму, у „ону годему, 
пусту, тамну гору,“ п она осећа како „мпрпше 
гора“. За њу није прашљпва мала циганска,
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са разваљеним кућама на којима су прозори 
залепљенп хартијом, са мршавпм псима којп 
крај догореле ватре кости гдођу. 0'на неће да 
јој се на камену живот суши и вене. Још мање 
је за'њу студени живот домаћпнске куће, да 
дворп, да клечп, да старима ноге пере. Њој 
треба друго нешто: оно, вечито оно, које ни- 
када човек није видео, нити ће икада видети. 
„Ох, уздише она, а када ноћ падне, месечпна 
дође, сан ме хвата, око се рашири, снага раз- 
игра...“ Тада, тада она мора да изађе да ве- 
лпким очима својим гледа како је „ноћ, дубока, 
месечина иде, греје, удара у чело, главу, пали...“ 

Цело Врање за њоме лудује, и староме п 
младоме мозак је завртела. Када она запева:

А ја  имам ц р н е  очи,
Ц р н е  очи ,  р у с е  к о с е ,
Р у с е  к о с е ,  б е л о  л и ц е ,
Б е л о  л и ц е ,  а л т ’н чело ,
А л т ’п ч е л о ,  м ед н а  уста,

када она то запева, неки бес уђе у људе. Тада 
се ударп ппти; ниске дуката, ћилибарске му- 
штикле зазвече на циганским тасовима, механ- 
џији се глава разбија, тавани се куртпумима 
решетају, пандури се на мртво име испребијају. 
Оде ли „Полпдаја“ да их умири, на њега ни главу 
да окрену; оде ли кмет, раснаше се и он, за- 
седне са њпма, па саблазан пор?сми1 главама. 
Шта није председппк чипио да стапе па пут
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томе лудовању! Да их затворп? Али то су 
Митко, Стојан, Рпста, Зафпр, Секула, па п саме 
хаџпје, све његовп рођацп, седе косе, трговцп 
људп! Једном је бпо протерао Еогатану у Тур- 
ску, п севдадије мпровагае док се дуван не средп 
п виноградп не побраше, алп о месница.иа пре- 
ђогае гранпцу, начпншпе лом по Турској, отеше 
је од Арнаута, п доведогае је на коњпма, гру- 
вајућп пз пушака као да владпку прате. Алп 
нзјзад, када Стојан сасвпм поманпта за њом 
п заборавп кућу, када Хаџи-Тома, којп је погаао 
да спна од ње одвуче илп да га убпје, када п 
он памет пзгубп, седе са њом п доведе је својој 
кућп, — тада се Арса председнпк решп на од- 
судан корак. Он наредп цпганском кмету, те 
Еоштану, мртву од бола, сплом удадоше за 
Асана.

То је потка, алп главнп пнтерес комада 
јесте Мптко, брат председппков. Чудна прп 
рода бпо је Мптко. ,Дуд се п родпо“, велп 
његов брат. Еао младпћу нпје му бпло равна 
до Скопја п Солуна; када је царскпм друмом 
ходпо, све му се жпво склањало пспред нута. 
Наппо се вппа, иапевао песама, наљубпо жена, 
алп брат га сплом оженп, цео жпвот му огорча, 
п он од механе до механе носп свој дерт. 
Осећа како студена старост долазп, како тело 
слабп, док „душа јога иска“. /Кал  је његов 
велпкп, „докле турски хат иде“; севдах његов је
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кара-с 'вдах; песма је његова жална и т \шка. 
„Песма је моја голема. Како мајка сина имада, 
чувала, ранпла, дан и ноћ само њега гдедала... 
што на сина душа заискада, све мајка давала, 
а син болан. Пораснаја син. Дошла снага, мла- 
дост... Дошле батче, цвеће, месечина. Замири- 
сале девојке! Син полетеја, Све што искаја, 
све имаја .. Хатови, пушке, сабље, жене... коју 
девојку није погледаја, њојне косе није замр- 
еија и уста целиваја. Ниједна му не одрече, 
нпједна га не превари, а он све вараја, це- 
ливаја, и болан, болан бија. Болан од како се 
радија..." И он на ногама мре: „земља ме пије, 
ноћ ме пиЈе, месечина ме пије.“ Песма његова 
то је оно, када је од Кара-куле ударио на 
Прешево. „Шар-планина у небо штрчи, а под 
њума лега пусто и мртво Косово. Друм широк, 
прав, царски. По њега се расипали ановп, се- 
раји, чешме, башче... Месечина греје..." Мар- 
тинка му преко крила; коњ Дорча иде ногу 
пред ногу: свирачи иду за њим, свирају му и 
певају. „А. из серај-башча куде је и куде је, 
младе жене и девојке око шедрван и па месе- 
чину око играв и песме појев, грнета свпри, 
дајре се чује и ггесна... не песна, глас само, 
и тој мек. нун глас... сладак глас, гдас, како 
прво девојачко миловање... такој сладак глас, 
иа т’ј глас иде c’c меоечину се лепи, трепери 
и како меле.м на срце мп пада... T’j глас искам,
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Коштан, туј песпу, тој време...“ То је песма 
за младошћу која се впше нпкада неће вратптп, 
за коју ће жалан у гроб са отворенпм очпма 
да легне. „Пој жал за младост п пскај гу нека 
се врне.“

Може бити најјаче место у целоме комаду, 
због кога ее заборављају велпкп недоетатпп у 
осталоме, јеете дпалог између Мптка п Когатаие 
у четвртом чпну. Пандурп су повелп Когатант 
у Бању за Асана, п у тај мах долазп Мптко 
певајућп:

М е х а н џ п ,  м о р е  м е х а н џ п ,
Д о н е с п  в пно ,  р а к п ју .
Да пп јем ,  да  с е  н апп јем  
Д е р т о в п  д а  сп  р а з б и ј е м .

II Коштана му се баца пред ноге, впје ее. npe- 
клпње га да је спасе, да је водп олатле, тамо. 
Мптко, коме се срце нскубало, побеђен, слом- 
љен, погружено јој велп: „II там земља п овде 
земља!...“ Тврда је земља; „неје земља мајка 
да зажалп. Земља је земља.“ Што је суђено, 
суђено. Што суђенпце „на трећу вечер“ досу- 
дпле, прсд тпм се треба савитп. Треба се по- 
корптп, јер се п он покорпо, он којп се целога 
века у заман отпмао п борпо. II овај полу- 
ппјан Врањанац говорп мадој Цпганкп која се 
удаје у Бању, речп скоро тако очајпе п дубоке 
као гато су Хамлетовп саветп Офелијп: Идп, 
пдгг, свп еу веселп око тебе, „а тп ћега плачегп.



II прва ноћ плакање н друга ноћ нлакање; цел 
век плакање../- Црнп дани долазе, руке ће јој 
да нспуцају, лице да поцрни, очи да утрку. 
„То је! Ја ли га не знам што иде?! Иде, Ко- 
штан, јесен, дом, кућа, брат мој. студ, мТла, 
и гробје... Тој иде!...“ Митко види шта њега 
тека, он јечи бешг мзје, али неће да га жале, 
јер се сам целога живота ожалио. Сада, нема 
више впна, нема механа, нема песме, сада у 
дом, одакле ће га само мртва пзнетп! II он 
саветује Коштану: „Дигни се! Не плачи! Слузу 
не пуштај. Стегни срце и трпи. Бидни човек. 
А човек је само за жал и муку здаден." Онај 
којп је ове речп говорио свршио је свој живот 
самоубиством, јер, као п Коштана, као п Тома, 
као и Арса, он је одиста постојао.

Чудна нека, носталгична поезија загрева 
цело ово дело. То је ова иста ноезија која се 
налази у нашим народним песмама, нарочито 
босанским севдалинкама, које су и једног ме- 
тодичког Гетеа могле загрејати. У тој поезији 
има нечега меког, топлог, дубоког, бодног; она 
изражава ону љубав која је јача од смртп и 
која се најзад и изједиачује са смрћу. Има ту 
нечега што долазп од наше меке, женске, осет- 
љиве расе словенске, она уздржана и скривена 
емоција људи који су много патили и који се 
сви у срце повлаче. Има и нечега сенсуалног, 
плахог, што нам јс остало од Турака. Ова је8
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поезпја заразна, ако се тако може рећп, она 
је опојна као какав псточњанкп мпрпс, она v 
дубпнама срце пзазпва већ давно умукла осе- 
ћања, онако као што су под еоловпм ветровпма 
саме харфе пзводпле тајанствене мелодије.

Наши старп су ту поезпју боље осећалп но 
мп; нашп дедовп п оцевп знали су шта је то 
севдах. Мп смо зато п сувпше малокрвнп, сувп 
и сложенп. Онп еу моглп да вену п да умпру 
од тпх рана. Ми то само још у песмама осећамо.

Нпједно књпжевно дело наше непзносп боље 
но Коштана ту особпту, заносну, фаталну 
љубав. II мало је дела која су у стању да 
оставе тако трајан и дубок утисак. Нема спора 
да је опа пуна мана; етрого узев, она нпје нп 
драмат, радља је једноставна, трома, врло трома, 
рђаво је везана, али то су технпчке мане, то 
је ствар заната. Коштана је добро, нстпнскп 
уметнпчко дело, јер је пуно жпвота, јер се 
прелпва њпме u неком дубоком, пнтпмном, бол- 
ном поезпјом. Ја бпх дао све регуларне драме 
Јована Суботпћа п Мплорада Шапчанпна за 
један онакав снажан п емотпван „комад жп- 
вота“ као што је четвртп чпн Коштане, која 
је једна од најлепшпх, најпоетскнјпх п нај- 
дубљих песама целе наше књпжевностп.
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Божји Људи. Н о в и  Сад, 1002 [ П р е ш т а м п а н о  и з  
Летописа Матице Српске.]

Нов, оделит свет, за који немарно око има 
само полу-сажаљив, полу-презрпв поглед. То 
су просјади, „ншпти и убоги“, који о задушни- 
цама п поменима притпсну врањско гробље; 
божјаци, слепци, хроми, еуманути, занесени, у 
дугим прљавпм кошуљама до земље, у туђем 
оделу, са пуним бисагама п крчазима испро- 
шена једа ипића; рањави, несити, грабљиви, 
подпвљали, ћутљпви, бесомучнп, вечно распла- 
кани. Ту су сироти просјаци који просе да се 
лебом ране ; ту богати просјаци који имају своје 
куће у вароши и у селима новац под интересом. 
Онидолазе из сеоскпх амбара, газдинских штала, 
пз рушевпна, рупа, незнано одакле, да се, као 
муве на рани, поређају и вуку дуж зидова ггорте 
и да се носде пијани ваљају по гробовпма. II 
каквих их нема! Ту Бекче, осион леп и млад, 
којп, када се напије, не ваља се по блату, но 
иде да пева нред кућама најбогатијпх дево- 
јака и да игра у најбољим механама, а када 
месечина силно стане да пљушти, он лута и 
игра по пустим пољима; ту Биљарица, са круп- 
ним, белим очима, која, на мртвичким стра- 
нама, у звезданој ноћи, када трава расте и 
камен пуца, бере лековите траве и вреба када 
ће жељка — корњача — да испусти расковник 
пснод језика; ту Јован, који без одмора проси
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за Госиода; ту Марко, који ћутљпв непо.мпчно 
стојп на улазу пркве п чека Богородпцу; ту 
Љуба u Наза са њпном трагичном љубављу на 
поњавама и у блату ; ту Таја са његовпм мртвпм, 
тешкпм, просјачкпм дпсањем п злокобнпм прорп- 
цањнма; ту Манаспје, Мптка, Парапута, Менко, 
Цопа. Станко „чпсто брашно:£, Масе, Деда Веса, 
све што је Врање пмало кљаставог п болесног 
духом п телом, онакаженп удовп, помраченп 
умовп, ране, беда, јад, бол, мрак — цео један 
пандемонпум!

II суманутп су најетрашппјп. Којп удес суд- 
бпне тако пх прекрха? У данашње доба, у нашој 
средннн, борба за парче хлеба тешка је, п људп 
напрежу жпвце да не буду прегаженп у тој 
лудој борбп свпју нротпву евакога; тамо, где 
су наравп још варварске, где влада рафпнп- 
сана псточњачка свирепост, тамо се бпје борба 
за жпвот, да глава остане на рамену. Сува, 
још лепушкаста Наза, са белим зубима п малпм 
ногама, поманпгала је што је газда, код кога 
је служпла, хтео да сплује; Вејка је с ума 
спшла, п ненресчано впдп Турке, заклањајућп 
се рукама п впјућп се у ковптлац, од доба када 
су све њене Турцп под нож метлп; Менко је 
полудео када му је Беглер-бег кућу запалпо, 
прсд његовпм очпма жену му обешчастпо, после 
јој одсекао главу п везаном п испребпјаном 
Менку баппо у крпло. Поред тих: они којп су



нићем своје куће раскопали, пспратили своје 
у гроб а себе у беду п душевну таму; онн, 
који слабоумљем евојим плаћају за грехе ро- 
дитељеке; они који су памет изгубили тражећи 
и не нашавши закопано благо.

И сав тај болесни и болни свет, обвијен је 
неком чудном, страховитом, злокобном атмо- 
сфером! Младе матере цвиле на гробовима сво- 
јпх првенаца, вију се у грчевима и љубе земљу, 
док се њихово цвплење чује чак до вароши. 
Псп ноћу урлпчу п лочу зејтин на гробним кан- 
дилима. Суманути се страсно завлаче у испу- 
цане иструлеле гробове, и ту нпчке леже, дишу 
и миришу гробове. Има нечега језовитог у несми 
онога босоногог старца с педрима пуним зе- 
леног горског здравца:

С в е т а  П е т к а ,  С в е т а  П е т к а  ц р к в у  гр адп ,  
Г о с п о д е  помилуј,  Г о с п о д е  с а ж а л у ј !

А пред рат за ослобођење:
„ ....Као да беху дошла нека нарочита 

тешка, мутна времена. Говорило се: како 
се то нарочито ноћу осећало. Каодавшпе, 
по врх вароши, по брдима, околним селима 
нису биле оие тихе, сигурне ноћи као ире. 
А и дању, сваког дана, имало је но нешто 
ново. Бидари, гатари на све стране по- 
чели да ничу. Такође свеци почели поје- 
диним људима у сну да долазе, проричу 
им... Пре, овп просјаци п сви други бож- 
јаци већииом неки од њих се разилазили
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п губиди по облпжњим селпма. А тада као 
да су нароппто свп бежалп пз села ту, у 
град, варош гуралп се, вуклп по улипама 
п завлачили по опустелпм хаповпма, шта- 
лама п развалинама. А најтеже је бпло, 
када одједном — бпло лудп Стеван, Марко, 
Допа и другп — почели у гомплама ноћу 
да се вуку, тумарају и неле ноћп пду по 
турским маалама дерући се лудо, крештаво 
из свег гласа:

— А, Турци! А, вуцп! а, а!... Почелп 
бп да впчу п скачу око њпховпх кућа као 
да пујдају, туткају нешто на њпх. — А, 
а, Турци, а, а!...

Хришћанп од страха, језе, изумпралп 
су стрепећп да Турцп не скоче п еве ux 
посеку.

Но тада бп обпчно но некп стар, ду- 
шеван Турчпн пзагаао п почео уцдашено 
да пх утпшава, молп:

— Не, бре, деца, не, бре, спновп, не 
тако ! II за вас п за нас ннје то добро...

II остали би Турцп пзлазплп п онп бп 
пх молили, отваралп пм своје куће, звалп 
да их нахране, угосте... Алп онп то нпсу 
чулп, већ бп исто онако продужавалп да 
се вуку, пду, зампчу по другпм маалама, 
кућама, једнако дерућп се кроз ноћ:

— А, Турци, а, а!...
II тако би целу, целцату ноћ шплп, 

вуклп се по маалама док пх пе бп дан 
смпрпо п растерао по њпховпм рупама. 
легалима, развалпнама“.

*
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Давно је запажено да у колпко уметност 
напредује у толико се и епушта на соиијалним 
степеницима. Први спевови певали су дела бе- 
смртних и свемоћних богова, њихову силу и ме- 
ђусобне борбе ; за тим су дошли на ред хероји, 
полубогови, људи божанскога порекла. Од њих 
се сишло на владаре и велике војсковође, затпм 
на витезе иплемиће. Тек у XVIII веку, у Енгле- 
ској, грађански сталеж почиње добијати право 
да буде предмет књпжевних дела. Својом по- 
бедом у политичким револуцијама, буржоазија 
је освојила и роман. Појавом новог, четвртог, 
радничког сталежа, роман иде још и даље : Зола 
у Асомоару пева трагедију алкохолизма у на- 
риској радеичкој класи, у Жерминалу величан- 
сгвену епопеју рударског радника; Хауитман, 
у Ткачима, прта живот тога новога света који 
се јав.ља на светлости дана. Но ни на томе 
се није зауставило. И отпатци друштва, његов 
талог, његове ране, оно што је најниже, на_Ј- 
бедније и најпрезреиије у нашем и иначе кљаста- 
вом и убогом човечанству, проејаци, скитнице, 
цропалице, бивши људи, нашло је своје песнике, 
Француски песник Жан Ришпен исиевао је своју 
сликовиту, лиричну и сирову C hanson des 
Gueux, а Максим Горки данас моћно прича 
историје оних који до сада „нису имали свога 
историка.“

Уметиост се проширала, нрожела више но
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пкад снмпатијом према свему што жпвп п патп. 
За њу впше нема леппх п ружнпх, благороднпх 
п неблагородннх предмета; она је постала као 
онај човек пз старпнскога мпта под чпјпм се 
рукама блато претворпдо у злато.

Истп развптак — si parva licet... — даје се 
заиазпти п у нашој књпжевностп. Од владара 
п племпћа у романпма Мплована Видаковпћа 
дошло се до сељака у нашој садашњој ееоској 
ирпповетцп, алп сељака домаћина, богаташа, 
впђена. Ћпппко прта беду далматпнског убогог 
сељака, а Будпсављевпћ прпча јаде гладног п 
спротпњом притпснутог лпчког брђанпна. У овај 
мах, Матавуљ покушава да слпка београдског 
фабрпчког раднпка (Сукоби, у 1 броју Нове 
Искре од ове године), а Борпсав Станковпћ пде 
до врањскпх просјака u лудака. Од нашпх ип- 
саца, једпнп је Јаков Игњатовић смес да cu- 
лазп до кујна, офпцпна п прљавпх крчама, да 
пзноси онај шаренп свет слугу u елушкпња, 
ћпрпца, хусара, берберских калфп, авантурпста 
сваке врсте. Станковпћ, у реализму ередпне 
коју оппсује, иде даље но п један од наших 
цпсаца, он иоказује у томе впше орпгпнално- 
стп u смелостп но ико до сада у нас, u зато 
Божји Људи обележавају један тренутак у раз- 
вптку иаше реалпсгичке прпповетке.

Ова књпга Станковићева има све добре п 
слабе стране његова талента. Ту ]е она ње-
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гова јака, нешто болешљива осетљивост, ретка 
способност да нађе оно од чега можс да за- 
треперп душа читаочева, реч пли покрет која 
одједном оеветли душу личности коју описује. 
У овом низу сличица има безброј силних, дра- 
матичних призора, који, да се разраде, могли 
би датп пзврсне романе. Тако, историја старе 
хаџике Ташане. Она је млада, богата, бујна 
и лепа. остала удовица и згрешила се депим 
Маном-Грком. Породица се скупила, и варвар- 
ски морал захтева да се млада грешница казни. 
Обичај је био у таквим приликама да јој даду 
отров да га добровољво попије, или да је удаду 
за каквог слугу, блесастог, носледњег у мали. 
Иајзад се смпловаше и осудише је да целога 
века двори п елужи лудог, ирљавог, гнусног 
Парапуту. Двадесет година она није нзишла 
из своје куће, u обневидела, поштапајући се, 
она је п даље издржавала страховиту казну, 
због тога што се за својим срцем цовела.

Поред тих старих добрих особина, Стан- 
ковић је сачувао и једну стару крунну ману : 
у ногледу форме, Болсји Људи не само да нису 
никав напредак, они су шта више још најсла- 
бије нанисана књига његова. Стил је лабав, не- 
маран, безвезан, сачесгим понављањима, такав 
да све изгледа као да је од беде, или преко 
колена рађено.

Цела књига, тако богата и топла својом са-
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држпном, писана је неким мртвим, безличним 
тоном, без љубавп п мржње према свету који 
се описује. Тек на крају, избија једна при- 
кривена искра нежности и топлине, у журбп 
оних добрих забрађенпх жена које купају п 
опремају божјег новека, нађеног мртвог у јен- 
деку, једне мрачне ноћп, када је лила студена 
јесења киша.



МАРКО МИЉАНОВ.

Примјери чојства и јунаштва Прибиљежио eoj- 
вода Марко Миљанов Поаовић Дрекаловић. 45 издање 
Чупићеве Задужбине. Београд, 1901.

Као наш нрота Матија Ненадовић, тако је 
вој.вода Марко Миљанов у старим данима евојим, 
оеетив да му ее еуђени час прибдижује, и, 
зажалив што није имао „школе младијех година, 
ви расположеља садашње старости", латио се 
нера и стао писати за синове својих бојних 
другова. „Ово се тебе повише тиче, млади Кучу, 
вели он, који се биднеш родио да емијеш и 
умијеш истину говорит п своје племе од по- 
рока чуват и бранит!" Стари ратник, чије су 
јунаштво песме певале, са тугом је са свога 
града Медуна гледао како му племе пада, како 
старих врлина нестаје, а нови пороци ничу. 
Његов природан здрав разум и права душа 
човека из народа бунили се противу тога но- 
вога стања које је разоравало оно што је негда 
ваљало, и он указује на зла и трлжи им лека. 
Иетина је изнад свега, оиа је прва ломоћ: „да 
не дангубиш у наду кривјења и тајања махане 
свога племена, но нека си му добротвор, да
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му желпш ваљаао п неваљало прпнпјет: треба 
чпњет што корпстп пародноме нанретку п бож- 
јој правдп, а не ћеф незналпцп, крпјућп му 
рђу пепрплпчну/*'

Покољењу које пада требало је показатп 
старпјп нараштај, душевно п телесно крелке 
људе. У седамдесет п неколпко више мање за- 
нпмљпвпх анегдота, Бојвода је дао прпмере 
човечноетп п јунаштва, пзнео цео један засе- 
бан, занпмљпв, првобптан свет, дела својпх 
другова, све оно што је впдео п чуо. Што је 
занпмљпво, он којп је бпо легендаран јунак, 
— веровало се да њега нушка не бпје, —- он 
којп је бпо тако честпт човек, — о њему сведочп 
цео његов жпвот п ова лепа књпжпца, — о себп 
готово нпшта нпје говорпо. Црта реткау опште, 
нарочпто у људп његова посла u његова краја,

Понрпште свпју тпх борбп јесте онај „бе- 
суднп крај“, крајпна Црне Горе п Арбанашке, 
где се кроз векове крваве Црногорцп п Турцп, 
Кучп п Клпментп. Што одмах пада у очп, то 
је да се впдп у стварп једна раса, са Једипм 
обпчајпма, једннм жпвотом, u ако са две вере 
u два језпка. Војвода пх у епмпатнјама не 
двојп, он пре свега сдавп јунака п чојка са 
обе стране, којега опевају „ијес.ме нашке u 
арбанашке“.

Како нама пзгледа далек п чудан тај жпвот! 
Све то пма своју особпту драж, п звонп тако
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чудновато и одише неком давном, давном нро- 
шлошћу. Осећа се тежак задах крви и потмуо 
шкргут зуба. Рекао би човек да чита сгаре 
хроничаре како бележе прво дане племенске 
анархије која је претходила стварању феу- 
далног друштва, или gesta средњевековних 
песника. Време се рачуна по главарима: „У 
вријеме Усејина Хота и Чубра Петрова", тако 
почиње једна анегдота. Четује се без одмора, 
делога живота: стока се пдени, чобани се уби- 
јају, катуни се харају, кроз пробијене кровове 
упада се у кућу и го јатаган меће се под грло 
крвника који спава у пепелу крај огња. Ради 
се под оружјем: муж коси, на сред ливаде 
побио колап, обесио о њ дугу пушку, мала 
пугака и нож за појасом, жена стражари да 
из каквога џбуна не избије беличаст дим и 
осветничко тане не угаси живот њеног човека, 
Братства се крве само зато да докажу да нису 
грђа од осталих, u дотле док не остану само 
удовице, сирочад и нејач иснод четрнаест го- 
дина. У племену Љуботин четири се братства 
крвила међу собом пуних девет година, а са 
обе стране пало је сто седамдесет које мртвих 
које рањеннх. Они један другога овако пози- 
вају на часг: „Оди, синовче, да пијемо ракије, 
пошто те нијесам закла ондар, кад ти нијесам 
ода мога дофатит да га убијем!“ Када непри- 
јатељ падне непријател>у у руке, онда настају
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мучења каква је народна песма у Маломе Ра- 
дојици пспевада: лучеве сппце ударају се под 
нокте, врела јаја међу се нод пазухо, ноге се 
пушкама крхајт тако да на певанпцама остану 
само рупе п чворовп, дроб се штетп, вплпце 
ломе, све се тело тако пзрешета да, кад не- 
срећнпк доцнпје хоће да ппје впео, крв му на 
вазда отворене ране стане брпзгатп.

Морал тога света веома је прост: бптп јунак, 
пркосптп смртп, jep човек је зато да убпје 
илп да буде убијен, — држати реч, штптптп 
госта, — да се не бп запевале о вероломнпку 
„пјесме срамотне“, u да се његов пород пе 
прозове „поганчевпћпма". Барла еу сељани до- 
мампли да га убпју, седам пушака на њ је 
уперено, берберин којп га брпје готов је да 
му превуче брпјач преко гркљана, Барло се 
само хвата за малу пупгву п мирно цеда кроза 
зубе: „Пзвадп пз главе то што мислпш, но 
брптвп!“ - - Бушатлпја је отпочео еечу арбанаш- 
ких главара; осамнаест Шаљана неће да по- 
ложе оружје — „Шаљани дају главе п оружје 
заједно, а не једно без другога," — затворплп 
су се у кућу коју Турцп пале, коса пм горп, а 
онп вптлају јатаганпма, док сви нпсу пзгорелп. 
Само једно шеснаестогодпшње момче утече дома. 
Народ је у нлачу, мајка кука. Алп када се 
појави једини живи главар, народ се развеселп. 
Но пе мајка, јер она писну, п поела спна у



Mai>ko Миљанов. 127

Скадар да га везир посене, да буде и друг и 
брат, да погине где су сви његови изгинули. —■ 
Кољу је везир метнуо еа муке, на ватри ra 
пржи. Очи му искочиле, али он не издаје дру- 
гове. Мајка све то гледа и заклиње га да не 
продаје образ за „двије унце крви “ — Дрекало- 
вићи, са запетим иушками, пљачкају крвнички 
обор; један од њих напи се воде у кући, и вођ 
повпка на „рђава друга“ да нису дошли да ију 
и пију но да плене u убијају, и онда „врнуше 
плијен у обор и они празнијех шака одоше „ка 
да су им кумовске биле.“ — Тому Петрову Поно- 
вићу са Медуна убили сестрића и он опрашта 
живот крвнику, кад га је овај уверио да је 
некоме дао реч да ће младића убити. Турци 
су потерали Црнога Пунишу који улеће да се 
заклони у кућу Преља Љубова, чијега је брата 
убио; Прељ своју главу залаже за госта крв- 
ника, хоће у помоћ да „свика илеме хотско“, 
јер је вели, доста што је због Пунише изгубио 
брата, па неће да изгуби и брата и образ.

Што је значајно, то је што из ових кр- 
вавих и средњевековних прича бије нека не- 
измерна доброта; под тврдом кором славнога 
ратника открива се мека дугаа пуна саучешћа, 
која у добру, у љубави, видп оно што је нај- 
више и најлепше. Војвода се гнуша „бестилука 
људског“, он велича људе „који су доста јунач- 
ког спомена у парод оставили, и то не дивјега
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u зверскога јунаштва, но иитомога, побожнос-тп 
и великодушноети иуна и ирема Турака u сво- 
јијех непрпјатеља." Етички пдеал за њега је 
добар чојак, и он, војник, којп је тако често 
бпо „крвавпјех руку до рамена", п којп је ве- 
лпкпм гутљајпма ппо опојео впно славе, он 
велп: „Не занесп се за велпке победе, које 
с просутом крвљу земље u градове обарају, но 
се занесп п за мале побједе, тек које божанекп 
дпшу п мпрпшу!“ Кад говорп како се треба 
савлађпватп u уздржаватп од гнева, рекао бп 
човек да чпта какав трактат Сенекпн. Када у 
доброчпнству гледа средство „које нп душу п 
срце веселп", лек којп лечп од бола, „мржње 
нечојске“, од оне несвестпце мпслп, када велп 
да се од добра дух ведрп п срце пгра, да оно 
даје благу мирноћу, — пзгледа човеку да чпта 
оне велпке фплозофе антпчке, којп су једпнп 
моглп понетп име светана, п којп су тако вш 
соко пздпзалп свој узвншени идеал: tem pla 
se ren a  мпслп п душе. Марко Миљанов је бпо 
један од највећнх јунака п војсковођа што пх 
је наш народ пмао, иа ипак нпје као какав мо- 
дернп спн Белонпн, у угоднпм фотељама топлих 
канцеларпја, певао химне рату. Као највећп 
јунак Франпуске Реводуцпје, генерал Лазар 
Хош, он впдп преко свога грубога лпчнога пн- 
тереса, п његова је књпга драгоцен доказ томе, 
колпко је модернп пдеал људскога братства п
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доброте виши од оних крвавих оставштина 
пз варварства, бестпјалнпх нагона разорења, 
пљачке и убиетва.

Стил је исто тако необичан: прост, али сна- 
жан, пзразпт п кристално јасан. Некоје стра- 
нице подсећају на латинске историке другога 
реда, неке пак на збијену и бистру прозу Љу- 
бишину. Ево како се, на пример, драматично 
описује вешање двојице Куча:

-Турска је војска дошла у Зету, код кућа Беговића 
Везир скадарски сједио је на прозор од куле, око 
куле, а војска на поље, око куле. Међу војском били 
су два Ораовца неиздајника Ђуља Јованов Подграђа- 
нин и Ивеза Вуков Кућанин. Веаир ће с прозора: 
»Ђуља, ево ти барјак парски да мп носиш пред вој- 
ском на Дрекаловиће !« И спусти барјак с прозора 
низа зид. Ђуља ће везиру: »Честити пашо, не допу- 
шта ми част да дижем твој барјак на моју браћу!« 
Везир спусти конопап покрај барјака говорећи: „Узми, 
Ђуља, барјак пред војском, али конопац на грло !« 
Ђуља : »Помози Боже, хоћу конопац на грло, а не 
барјак на Куче!« Пење се на штицу, која је за вје- 
шала начињена. Висећи, барјак окрену иза себе, а 
конопац ну грло намаче. Везир : »Још једном, Ђуља, 
вељу : „Узми барјак царски, да ти не мичу штицу испод 
ногу !« Ђуља : »Сам ћу ја, пашо, маћ штицу, да се не 
муче твоји Турци« Око тога Ђуља изговори ово : 
»Остављам на аманет мога свакога Дрекаловићима, а 
ја умирем за њих весело !< Рече му издајник Пунан 
Дедин, Ораовац, подругљиво : »На чију кућу врана 
прде, Ђуља ?« Ђуља одговори : »Данас на моју, а сју- 
тра ће на твоју, Пунане !« Па тресну ногама у штицу

9



130 Ппсци П Кн>ПГЕ.
те се преврну. Послпје овога, везпр окрену очи на 
Ивезу говорећи му! >Ивеза, алп ти барјак, алп ко- 
нопац?« Ивеза : >И ја ћу што Ђуља, а не барјак!« 
Па крену к вјешалпма.

Илп. .место о бегству Крца Назарева с Бпоча, 
којега Турцп у стоиу гоне:

Он уочп најпрву кућу турску, која га срета ; јер 
блпзу су за њпм пстргнутијем ножелпма трчалп Роса, 
Леквна кћер, чувшп пушке ђе пучу, у зору, блпзу 
њине куће’, пскочи да вшш шта је п брзо се вратп 
опет у кућу говорећп : „Ево л>ући ће ћерају чоека !* 
Један што му је најблпжп впче : „Стан. мој сп !* Лека 
пз постеље рече девојцп: „Отворп врата томе што 
бјежп, а затворп томе што ћера!" Па се дпже пз 
постеље...

Књпга старога п спмпатпчнога војволе, п 
по једрпнп п по снажној мпслп, п по високом 
етичном значају, и по стплу, пуном свежпне 
п крепкостп, најзад по некој велпкој п племе- 
нптој простотп којом сва одпше, једно је од 
најзанпмљпвпјпх дела што је српска књпга у 
последње време пмала. У њој је сав онај здравп 
дух народнп којп се огледа у народнпм песмама 
п у Горском Вијенцу, оно што је најбоње у 
целој расп нашој. Та је ретка књпга, пуна жп- 
вота п здравља, п фпзичкога п мораднога. п у 
ово доба малокрвностп п атонпје нама пмпо- 
нују свп ти људп са жпвцпма као паламарп п 
са простпм душевнпм жпвотом којп се састојп
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сав у вољп и делатности. Све то утиче некако 
окрепљујућп, као када човек пуним грудима 
дпше свеж ваздух на планинама. „кудијен остри 
вјетровп звпжде.“
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МИЛАН БЕГОВИЋ 0 ВОЈИСЛАВУ ИЛИЋУ.

Milan Begović: Vojislav Jlijć. Studija. U Spijetu. 1904.

Војпелав Илпћ бпо je увек добре среће код 
Хрвата. Још у доба када је пздазпо на глае, 
1890, Г. Јован Хранпловпћ ппсао је о њему са 
много спмнатпја. Г. Лпховпл Нпколпћ, један од 
најбољпх млађпх песнпка хрватскпх, претрпео 
је знатан његов утпцај, п сада ево Г. Мплана 
Беговпћа, којп је познат као ппсац егзотпчнпх 
и естетскпх песама, где се толпко одушевпо Во- 
јпславом да му је посветпо нелу једну књпгу 
од четрдесет u пет велпкпх етрана.

Дадматпнском песнпку познате су п оцене 
Др. Љубомпра Недпћа, п Г. Др. Мплана Са- 
впћа, п Г. Јована Хранпловпћа, п Г. Марка 
Дара — којп је до данас дао најбоњп суд о 
Војпелаву —, алп све те похвале пзгледале су 
му млаке п резервпсане, п он је, са одушевље- 
њем једнога младог лпрског песнпка, дао пуно 
маха своме дпвљењу, проглаепо Војпсдава за 
песнпка коме нема равна нп у Срба нп у Хр- 
вата, за „miljenika Muza“, за велпког уметнпка 
„košto uije nijeđan pjesnik kod nas, a kao što ih
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је п орее malo“. Војпслав му је Јелпн по духу 
п по оеећањпма, велпка'песнпчка душа, „raskoš- 
na n svome osećanju, kogata i obilna п svojim 
mislima“.

Г. Беговпћ je естет, п држп да нема веће 
заелуге но бптп апостол лепоте, чпст уметнпк, 
за којега не постоје нп људп око њега, нп доба 
у коме жпви. Војпслав му у томе погледи пз- 
гледа као пдеалан уметнпк. о коме се нпкада 
не може довољно похвале рећп. II он пде тако 
далеко да код Војпелава впдп п ванредно ра- 
звпјено осећање за прпроду п способноет да 
је пзрази, п дубину мпелп, п фплозофскп дух!

То бежање од жпвога жпвота, та егзотич- 
ност у мотпвпма, тај култ лепе форме, та умет- 
нпчка неузбудл.пвост која се впдп код Војпсдава 
јеете оно што ее највпше свпдп Г. Беговићу, п 
он у нашем песнпку не велпча толпко једнога 
човека колпко у естетеку теорпју, „уметност 
радп уметностп-\ Он Јулују, на пример, назпва 
„rijetkom baštinom srpskoga duha:‘, п готово му 
се впше свпдп но она одпста лепа u узбудљпва 
Елегија. Алп Г. Беговпћ, као п толикп другп, 
нешто једнострано је гледао на песнпчко дело 
Војпслављево, којп је врло често сплазпо са олпм- 
ппјскпх виспна на арене дневнпх борбп. Поред 
песнпка Гангееа, Хнмалаја, Олимиа, Атине, Рнма, 
Фераре, Севпље п Фарзнстана, он је бно песник 
п родољу бпвих песама tia  гробу војводе Дој-
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чина у  Солуну п На Вардару, елавенофид у 
Северном В:Шру, русофпл у Словенском кнезу, 
руеофоб у F in is Poloniae, грађанпн j  Дани- 
јглу  и Грађанској Врлини, демократ у Посла- 
ници пријатељу, а да се не помињу његове 
непрпкупљене стварп по еатпрнчнпм и поди- 
тичким листовима, на пример Маскен-бал на 
Руднику.

Г. Беговић додази нешто мало доцкан са 
својим трибутом дивљења. Данас нема впгае 
ни из близа онога култа који се пре десетак го- 
дина указивао Војпславу. То је било као нека 
епидемија од које се ретко ко отргао. Како јс 
Војислав још увек у нас проучаван, пошто је он 
згодан предмет за књижевне везове, било биза- 
нимљпво применпти на њ један нарочпти метод 
који извеснп францускп критичари препоручују: 
ваљало би га оценитп према људима који ra 
радо чптају п којп му се дпве.

Пада у очп да он има једну сталну п верну 
публику: врло младе људе, п девојке, нарочпто 
оне у годинама. Његову елегичну поезпју воле 
младп људи којп су још на прагу жпвота, који 
на жпвот гледе увек преко књпга п кроз ша- 
ренп вео немирних снова, које тресе лака гро- 
зница пдеала п налазе се у неком романтичном 
неспокојству. Његовп флупднп, лепп стпхова 
утичу на жене као нека врста оппјума, дају 
им нлузију осећања, теше их за ране које гру-
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бости живота задају, дају боје сурим егзистен- 
цијамаи успављују слабе душе у меланхоличним 
звуцима као неки далек, сетан,

Мутни санак из прошлости давне.

Још и данас, када је глас Војислављев нешто 
спао, мало је ђачкпх соба без његових стихова, 
и није случајно да су му спомен подигле де- 
војке београдске.

** -и
Књига Г. Беговића, која се још одликује и 

леиим знањем талијанске књижевности, симпа- 
тична је п љубављу коју он има за иоезију у 
оиште, п шприм идејама на наше бедно тако- 
звано српско-хрватско питање. Када ее свет 
буде иетрезеио и када разум буде проговорио, 
ми ћемо испасти као најпарадоксалнији нара- 
штај који је икада био, и тешко ће се моћи 
веровати да смо боље познавали скандинавске 
књижевности но књижевне нојаве људи наше 
расе и нашега језика. Као и наука, уметност 
је спона онде где верски фанатизам и нацио- 
нална искључпвост деле и завађају; као не- 
када религија, она данас спаја духове и народе 
у ошптем оеећању леноте. Међусобпо проуча- 
вање, као што је учинио Г. Беговић, у стању 
je много да учини да се угуше „ружне страсти 
и сурове предрасуде“, што рекао Војислав, ц
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да се прилреме и уравњају путевп паметнп- 
јпма и бод.има којп ће поеде нас доћп.

Као хрватскп ппсац, Г. Беговић је учпнпо 
две три занпмњпве прпмедбе које вредетруда 
да се на њпма зауставп, јер нам се не дешава 
свакп дан да водпмо такве разговоре. Он тврдп: 
„Hrvatski pjesniei — s malim izuzetkom — kud 
i kamo slabije pišu od srpskihX II однста, ко 
год je чптао пзвесне хрватске песнпке, спотп- 
чућп се свакп час преко чудне синтаксе п још 
чуднијпх речп п пзраза, морао се збпља запп- 
татп да одпста не постојн хрватскп језик раз 
дпчан од ерпскога?

Објашњење тога појава Г. Беговпћ надазп 
код Војпсдава: језпк, развпјајућп ее, прпдаго- 
ђује се новпм условпма живота, опдемењава се, 
угдађује се, „салонпзује се“. Хрватекп песнппп, 
којп су бпдп блпже у додпру са западном куд- 
туром, променплп су, под њенпм утпцајем, u 
начпн мншљења п осећања п пзражавања, u 
нпсу впше моглп говорптп као дадматпнскп ко- 
зарп пдц шумаднјеки чобанп. Српскп песнпцп, 
у једпој мање напредној културн, осталп су 
народскп, пучкп песнппп, „misleći da ue će biti 
narodni, ako se dignu nad shvaćanja i govor paka“. 
Војпсдав je отпшао даље од њпх, на њега су 
много утпцадп странп језпцп п заиадна књи- 
жевност: „Оп ро svojoj naobrazbi, nauci i knjizi 
nije i ne može da bnde pučki pjesnik”.
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Објашњење Г. БеговиГа је нетачно. Ако наши 
песници пишу народнијим језиком, то није из 
неке културне заосталости, то је с тога што 
у нашим крајевима мало има националних ме- 
шавина, што је народни живот самосталнији 
и развпјенији, што су они управо стожер нашег 
заједнпчког језика. Наши писци из старе Вој- 
водпне, на пример, ппшу мање чпстим језиком 
но писци из Србије, Босне и Херцеговине.

Што се тиче Војислава Илића и његовог 
западњаштва и књижевне културе, Г. Беговпћ 
се п о т п ј н о  преварио. Он је у залуд тражио у 
њему утицаје Хорација, Овидија, Андреа Шен- 
јеа, Хајнеа, Леопардиа и Кардучиа. Војислав 
Нлић није имао неку особиту културу, није 
впдео Запада, нпје знао туђе језике и стране 
књижевности једва су му биле познате по ру«с- 
ким антологијама. Његови учитељи били су 
руски песници, Пушкпн u Лзермонтов, из којих 
је чинио и сувпше велике позајмице, из којих 
су му дошле поједине речи које су наши кри- 
тичари узели као неке архаизме; класике је 
знао из старијих руских нревода, и Г. Лука 
Зима је ноказао како је слабо било његово 
зиање класичие старине. Сам Војислав иевао је 
у иесмн Госпођици Н .:

То беше узор оних дана,
Кад је у младом срцу мом,
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Трептала бледа Татијана 
И  ро.мантични Ленскп с њом.
Кад сам по сву ноћ крај Пушкпна 
Лепота женскпх снев’о чар,
И плашио се Ањегпна 
И неговао срца жар.

Г. Беговпћ волп да уопштава, п тако је могао 
рећи да српскп дух носп печат псточне куд- 
туре, а хрватскп западне културе. Војпсдав- 
љева је заслуга што се „ndaljio od utecaia 
istočne kulture; prignuo se zapadu, u ujemu ne 
nalazimo svega onoga što karakteriše njegove srp- 
ske drugove, pa možemo reći, da je on neki most, 
koji veže dva različita duha u našoj književnosti 
— srpski i hrvatski, istočni i zapađni". Он ce 
отресао тога духа, „koji od vekova živi u srpskoj 
knjizi•*', он je, „pravim umjetničkim razumjeva- 
нјеш, i zanosom unio u svoju knlževnost pjesničko 
obilje zapada, koje je jedva gdje, samotno i pri- 
guseno, iz rijetkih srpskih pjesnika probijalok 

Колпко пма тачнога у овој смелој подедп? 
Требало бп тек впдети колпко српска књпжев- 
ност н српеки дух нма псточнога, а колнко је 
западнога у хрватском духу п хрватској књн- 
жевности. Са етнпчке тачке гледпшта, о томе 
не може битп речп. Једпно што се може оз- 
бпљно узети, то су утицајп двају цркава: пра- 
вославне, источне, неорганнзоване, елабе u не- 
утицајне, која нпје успела да едоШуе народне
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особине, и западне цркве, католичке, моћне 
организоване, која је увек тежила нивелисању 
u својој духовној п физпчкој превласти, ло- 
мпла све појединачне и националне индивиду- 
алности на које је напшла у своме завојевачком 
наступању кроз иеторију. Судбина хрватскпх 
народиих умотворина биће једина последица 
тога западног утицаја који је католичка црква 
вршила, и о чијем благодетном утицају сло- 
бодно је и посумњати. У нашој књижевности, 
сем босанских севдалинки, турско-српских пе- 
сама Јована Илића, нишких прича Г. Стевана 
Сремца и врањских историја Г. Борисава Стан- 
ковића, где се даје видети тај тако аисолутан 
и велики утицај Истока?

У одште, и прерано је и неумеено је чи- 
нити таква уошнтавања која се не дају ничим 
иоткрепитн. Њима више није места у науци, 
у иолитпци се њима више не служе разумни 
и искрени људи, а најмање их треба потрзати 
још у књижевиости.



ДАНИЦА МАРКОВИЋ.

Тренуци. Београд, 1904.

Као људима, и књпгама се прпиазп са из- 
веснпм предрасудама. Нарочпто, када су то 
етпховп које су жене писале.

Тренуци нпсу пмалп нпшта што пм је могло 
у прплог говорптп: на њпма је бпло наппсано 
пме које се првп пут чуло у књпжевностп, п 
пзишлп су у доба када се сваког месеца јавља 
нова збпрка осредњих п слабпх етпхова. Н 
прелпста лп се књпга раеејано п немарно, 
обратп лп ее пажња само на спољагањост, на 
оно што одмах пада у очи, на слово а не на 
дух, првп утпсак te  бптп впше неповољан.

Има у овим песмама нечега што необично 
п готово стално подспћа на „поезпје“ које 
гаппарпце ппгау евојпм прпјатељпцама у ал- 
буме, — „узмп овај цветак ружпчасте боје...“, 
— п заклпњу се на прпјатељску верност п с 
оне стране гроба. Пма ту оне веома неспмпа- 
тпчне, нарочпте „појетпчке" фразеологпје, онпх 
освегатанпх и овештадих речп, реторскнх цве- 
тпћа, гато се стално новлаче у песмама свпју 
онпх којп немају довољно укуса п духа да
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говоре језиком целога евета, језиком довољним 
за оне који имају иравога талента. И овде 
има и „лахорића", и „цветних пољ'а“ (оних 
монотоних цветних поља Војисдава Ј. Илића!), 
и „белога стада“ које гоне „паетири"; „удес" 
је ту „грозан“; „химне“ се „вију“ под „окрп- 
љем музе“; „ластавипа" је „мила“; груди еу 
„ломне“ а „луна баца светлост бледу“. Није 
заборављен ни Морфеј, ни Прометеј, ни Бореј; 
не каже се сан по „санак“, не хладноћа но 
„студ“, не нада по „над“. Има наивно егзо- 
тичних наслова“, као „Canzone", „Gallium ve- 
rnm“ „Marcia funfebie“, као што je данас наша 
поезија уопште пута „акварела“, „диоскура“, 
automni flores, хризантема, камелија и орхи- 
деја, где се детињасто хвата једне моде, ио- 
следњег спаса свих онпх који сами немају 
ничег дубљега и који необичним речима поку- 
шавају да запрепасте читаоце и пошто по то 
буду интересантни.

У стилу Г-ђе Марковић има нечега тешког, 
тврдога, а често п суве прозе. Има слика, ре- 
дови су неравни, све вели да се хтела дати 
пеема, али је тешко не ос^тити трому прозу 
у стиховима као што су :

Ал' у том часу жеђ нас је морила љута ;
Ж арка се жеља јави да је утолимо ;
И ти спусти ведро ; за некол'ко тренута
Свежу воду писмо, да жеђ у»асимо.
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Угасивши жеђ љуту пресићени смо стали,
С утољеном жељом дубоко оданули.
И заједничком мишљу смо се погледалтт,
Па, прпступпв бунару, над воду се нагнулп.

Има у овим често прозапчнпм стпховпма 
тешког пзражавања, развученостп. одсуетва 
хармоније, пма ту п места која на језпку смрт- 
них нпшта не значе.

Све је то тако. све то пада у очп чпм се 
ова жута књпга отворп, па ппак. па ппак ова 
збирка стихова јако одскаче над гомплом то- 
ликих које су пспеване ових распеваних по- 
следњих годпна.

Искреност, ретка и смела искреност, пскре- 
ност коју нп људп увек немају, главеа је од- 
лпка онпх песама. Треба пматп храбростп па 
рећи сву своју мисао, не правитп се нп горп 
нп бољи но што је, певатп само оно што се 
пстпнскп осетпло п од чега је душа затреп- 
тала. После сваке од тпх песама стојп датум 
када су писане; неке од њих носе п наслове 
значајнпх доба п дана у жпвоту: У окШобру. 
О где сШ? ви, фебруарскп дани!..., 27-ми јуни. 
То су одпста Шренуци једног узнемпреног и 
невеселог жпвота. II то впше не пева она Ми- 
лица дугих трепавпца пз народне песме, која 
није себе држала за вплу да гледа обдаке но 
за девојку што гледа преда се : то нпје друга 
једиа Милица, спрота Милпца Стојадпиовпћа
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Србкиља, „Врдничка Вила“ наше романтичке 
ноезије, плачљива читатељка Жан Жак Русоа 
и немачких сентпменталних певаца, која је 
горела оном старинском љубављу, и говорила: 
„Али кад бих ја место камичка носила у мојим 
грудима облик какве сродне ми душе, зар би 
ми тадакао српској девојци приличило певати: 
чуј ме, свете, ја сам заљубљена“. Песме Г-ђе 
Марковић доказ су колико се у томе погледу 
напредовало, колико се личност у нас ослобо- 
дила и осмелила да живи својим животок и за 
свој рачун. Треба прочитати ону симболичну 
песму На бунару, тамну, чудну и импресивну 
Историју једног осгћања, и ону сасвим јесењу 
Јесењу Ружу.

Јо ш  т о г  т р е н у т к а  душ у сам ти  дал а  
И  с р ц е  св о је , и  сво ј ж и в о т  ц ео ,
С м ладош ћу, пуном св етл и х  и деал а  ;
И  кб ш то  ц вет  је  н а  грудим а св ео ,
У за б р а н , с в е ж  и з  в р та , б о г  ан а  чи ја ,
— Њ е го в и м  тр аго м  к р е н у л а  сам и ја .

Као што се по себи разуме, ове врло ин- 
дивидуалне песме једне жене имају за искљу- 

( чив предмет љубав. II ако се многе од њих 
дегаавају под ведрим небом, под месечином 
која баца бледу светлост на високо дрвеће,у 
„мирису цветног јоргована", на земљи покри- 
веној’ жу гим јесењим лишћем, са силуетом Авале
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у позадинп, ппак је пејзаж тако оекудан, а 
спољнп свет сведен на малену меру.

Ту је само онај безобзпрнп егопзам врло 
јаких осећања, егопзам тиранске љубавп која 
све узпма, одсепа човека од свега спољашњега 
света п лпшава га свакпх другпх осећања. То 
нпје она разумна, тпха, умправајућа п хпгп- 
јенска љубав, задовољна љубав где се ужпва 
све тупо блаженство сптпх п у свему намп- 
ренпх људп. То је a mo r  dolorosa, плаха, 
оштра љубав, која нробуктп кроз жпвот као 
олуја, оставив за собом рушевпне, која баца на 
муке душу п оставља отворене ране. ранекоје 
је с.амо смрт у стању да пзвида.

Жли гш сам м огла зн а т и  
Д а ћ е , п о сл е , тп  спом енп  
К о  д у х о в п  п р е т п т ' м енп 
Н е д а т п  мп н о ћ у  сп атп ,
Д п за т ’ п о к р о в  м р тв е  с р е ћ е ,
Да мучење б}-де веће,

Нема много стпхова у орпској поезпјп као 
гато је свргаетак пначе неједнаке песме Gall ium 
verum,  још једне песме од 27 јуна:

К ад  у о д а ју  с т у а и х  с в о ју  глу х у ,
C a сухим  ц в е ћ е м  у р у к ам а  вр елп м ,
О д  д у га  п у та , у  п р аш љ п ву  р у к у ,
О с е ти х  тад а  д а  н п ш та  н е  ж ел и м

Ц е о  мп ж п в о т  у п р о ш л о с т  утону!...
И к а о  к п ту  б о с и о к а  см ер н а
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Ш т о  с п о б о ж н о ш ћ у  м ећ е  з а  и к о н у  
Д уш а п о б о ж н а , о дан а  и  вер на ,

П р е д  с л и к о м  т в о јо м  п а д о х  н а  к о л е н а ,
О д  сву  ти ш и н о м  о к р у ж е н а  глухом ,
И  о к и т и х  је ,  болом  с а т р в е и а ,
И в а њ с к о г  п в е ћ а  р у к о в е т и  сухом .

То нису више равнодушна и дилетантска ре- 
ђања стихова, лов за сликовима и игре речи, 
то су болни крицп целе једне душе. Сиви облаци 
на зимњем небу, бол се уплео у живот, а изу- 
бијана душа која би се хтела молити Богу, а 
не уме више:

В ел и к и  Б о ж е , је с и  л ’ т и  т о  х т е о  ?
...Б о ж е , је  л и  и  т о  т в о ја  б и л а  в о љ а  ? !

Мучан живот стоји као отворена књига која 
се тек сада почела читати, и дуго, дуго ће се 
читати и уздисати док се дође до њеног краја:

Т и ш и н а  п у с та  к а о  на дн у  г р о б а  —
Ја  јо ш  н е  сп авам  — д у х  ми б у д ан  б д и је ,
Д уш и  и т е л у  в е ћ  п о к о ја  н и је .
Н а  м о је  о ч и  сан  к а о  д а  н е  сме,
С т р е п е ћ ’ п р е д  к р а је м  н е с в р ш е н е  песм е.

Оваква осећања и речи није могао имати 
сваки и оваке несме ие пева ма ко. И поред 
неколико паетиша Војислава Ј. Илића, то је 
оригинална, лична, своја књига, какве се не 
јављају сваки дан, дарочито у поезији, и дво-

10
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јином нарочити у српској поезији и у Србији. 
Код нас је било и има и књижевнијих и савр- 
шенијих и лепших стихова, али од ових нер- 
возних, узнемирених и чудних песама тешко 
да има искренијих.



ИВО ЋИПИКО.

За Крухом. [К њ иге М ати це С р п с к е , б р о ј 10 ] 
Н ови  Сад, 1904.

Далматински оток. Јужно сунце које блешти 
и сагорева; лозе на обронцима; крошнасте 
смокве, мрке маслипе; маесграл под којим се 
повијају чемпреси и борови; у ноћи, „цвиљење 
попаца“ и светлуцање кукаца, носред мири- 
шљаве „жестоке траве“ на обали; вечито шу- 
морење мора које занљускује испдакани песак 
и гребене, а у висини, у сивом сутону, гале- 
бови који круже над хридима, и рашчешљани 
облаци који клизе нреко кршевитих врхова. И 
у томе оквиру, вечита људска трагедија: борба 
за хлеб, борба за љубав.

•i*
■'i; *

Иво Полић дошао је из велике вароши, са 
свеучидишта, у своје родно месго, на оток 
далматинскн, уморан, нзубијан од живота. Де- 
војка коју је волео удала се, u он је дошао 
дома да на домаћем огишту, у средини нро- 
стих и природних људи, потражи заборава бо- 
ловима које му је велика варош и лажљиво

10*
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срце женско задало. Племенпт, осетљив, он и 
ту патп: отац је груб п -без срца трговац сео- 
скп, којн отпма, као орлушпна, од беднпх се- 
љака п у кућп хоће да све дрхтп пред њпме. 
Нво остаје непрестано у душевном немару, са 
„одераном душом“, како су говорилп роман- 
тпчкп песнпцп. Увек пста чежња за нечпм 
впшпм п лепшпм, увек псто стремљење душе 
ка висинама идеала. Он будан слуша хучање 
ветра, запљускпвање валова о хрпде, у ноћп 
га расппње безузрочна, алп дубока туга мла- 
дпћа којем је жпвот тесан п сув. Поред тога, 
најружнпја стварност по цео дан пред очпма: 
ропскп, очајнпчкп рад несрећнпх сељака, п 
отпмачпне, наспља, неправде које се врше па 
љпховпм слабпм, повпјенпм, незаштпћенпм ле- 
ђнма,

Његов је сан: „прожпвљетп с дана п ноћп 
у сунпу, у шуми, у закдонцима, п морском 
жаду... гледатп отворено у очп жпвоту...“, во- 
дети, радптп, стваратп, развптп све своје снаге 
п дарове, нампрптп све своје потребе, буктатп 
жпвотом. А стварност: битн малп чиновнпк у 
забаченој варошици, чамитп у канцеларијп, про- 
водптн вечерп поред запуштенпх п суровпх 
бирократа, у дпму од дувана, за картама, у 
ппјанкама; пред бедом, лажју и неправдом, 
болно осетити своју немоћ, видетп како срце 
вара, како страстп вену, како плузпје се расплп-
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њују, Марпја у Америку, Кате у варош,. у 
службу, за рухом, и за другим човеком! И са 
очију му се не скида стари, погрбљени диур- 
нист, који са њиме ради у истој канцеларији, 
његова ропска понизност, смежурано лице, 
кратковиде очи. Тако ће и он, као и тодики 
пре љега који су сневали сан вишег живота. 
Живот протиче, снага копни, а вечита, нена- 
мирена чежња оетаје и жеже у грудима. „По- 
дати се поново животу, и тако лијечити ране 
од самог живота задате, или угушити надна- 
равном снагом страсти живота — и трпјети“...

* %
„За крухом" није обична историја једног 

чежњивог и младог човека, изучавање једног 
узнемиреног срца. То је и слика средине која 
је тога човеЕа притискивала и ломила.

У селу, Иво виде око еебе, јад, беду. и то 
не релативну беду великих вароши, но стварну 
беду, људе који немају шта да једу и који 
гладни морају да беже у туђину. Рђаве го- 
дине су дошле по Далмацију. Прошло је доба 
када је „земља била харна, а цене вину добре“. 
Земља издала, удариле суше и неродице, пу- 
стили талијанска вина, увели „милитар“, „им- 
пошта“ (порез) толик да га слаба леђа „ма- 
лога пука“ не могу издржати. Каматиици без- 
божно се користе невољом сељачком: „бедни
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тежак“ се задужујеза врећу кукурузног брашна, 
за којп фпорпн, да му „секвестратур" не бп 
однео последњу козу, а дуг се гомила, расте 
као пдима морска, на сто фпорпна узима „вје- 
ровнпк“ две каце маста, а каца маста стаје 
петнаест фпорпна. Чпновнпцп, п велпкп п малп, 
довршују глобама u апсом оно што су трговци 
оставили, За „гдадуше“*и „голиће" настало 
је иоследње време:

У се време годишта,
О с г а л п  смо б е з  н и ш та .

певају тужно онп, збуњенп, пометенп, не ра- 
зумевајући нпшта у несрећп која се бацпла на 
њпх. „Олп мп нпсмо умелп, олп нас нпко од 
њих нпје бранио“. Да бп се лебом псхранилп, 
онп беже у Америку. „Нпко [неко] у солдате, 
нико у туђ свијет, па ко ће раднт'?“ ппта старп 
Анте. „Свуда је жпвот дп се жпвп од својпх 
трудн“, као да одговара млада девојка која се 
спрема за далекп пут. Огњпшта оиустела, дома 
остале жене, деца, старци, по којп млађп човек, 
који није могао да се одважп на пут. По некп 
се враћају, са дебелпм златнпм ланчевпма на 
прснпку п прстпма пунпм прстења: некпх не- 
стаје, као да пх је море прогутало.

И пред том ужасном стварношћу, како Иву 
пзгледају луде п грешне „ђачке размпрпце сп- 
нова једног нарога“, новпнареки чланцп сптнх
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„родољуба“. којп нису нашди ништа паметније 
и корисније но да се, нри таквом стању етвари 
„препиру о нашој некадашњој величини, про- 
шлости, хисторији"! Иво очајно гледа немар, 
тврдо срце или глупост оних који тим народом 
управљају: „Преузвитени“,Господин Гроф, оби- 
лази оток да се обавести о народним потре- 
бама, да нађе начина како да се стане на пут 
исељавању од којега земље опусте. Када је 
пронутовао, видео и уверио се, он, место пу- 
тева, воде, рада, заштите од каматника, шаље —■ 
сребром окован мисал за сеоску цркву"! „Чудим 
се, вели агенат Гипић, што не дароваше и које 
звоно, да се боље чује када опет до:ђе један 
од оних великих"... А они други, пук, простота: 
„Нека их, нека иду! биће бар тамо јадници 
сити! А нама амо како Бог да!“

** *
Та борба за крухом бије се око Ива; борба 

за љубављу бије се у његовом немирном срцу. 
Још првих дана на селу, он је срео Марију. 
Једнога раног летњег јутра, ђак је сишао у 
долац, у воће, н ту, када се цела природа бу- 
днла, видео је где бере вишње, њу, нуних ми- 
шица и облих груди, са црнпураетим лицем 
које су китиле зреле вишње са грана. И као 
и толики снови младости, п тај је одлетео: опа



152 Писдп п К њпге.
је за лебом отпшла у Америку, и улала се за 
Шпањолца.

После Марпје, Кате, Кате чпјп је момак 
Марко отпшао у Америку, алп која га- незабо- 
равња, чак п онда када се лругоме предаје. 
Попустпла је Иву, алп увек мпслећп на онога 
првога. Њпх двоје су самп, у свежој ноћп лет- 
њој, нод маслинама, на сувој травп која опојно 
мпрпше. Под ногама пм шумп старо п вечпто 
море. „А Марко, ппта је Иво, још га волпш?“ 
„Док будем жпва“, велп просто девојка. „Зашто 
долазпш менп?“ ппта је он њубоморан на њену 
прошлост, на оног другог којп је тако далеко 
п тако близу у истп мах.

„Не могу жпвпти без љубавп! а говоре 
да је то срамота за девојку .. Ча то хоће 
рећп ? Иво гледа у њено, ноћу закриљено 
лице и часом премпшња о њеној прпродп, 
па је уппта: — Је лп те Марко волпо, 
ко тп њега?...

— Зар ја знам... Он нпје говорио кави...
И на сами мало смо се саставшш. Па

диже главу и погледа у Иву: — Увек ми 
се чпнило, кад би га видила, да ми јемл 
нитта взлика pehu, а нигда те велике 
ричи нисам дочекала... А пуно сам жу- 
дила; и то ме мори... — А познајете 
лп га вп?

— Познам, лијен младпћ!
— Носио је у себи ншпто тешка; но 

око бија је катромаст — прослпједп Кате, 
очитом во.вом, да о њему прича. — II за-
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мишљен је бпо. . Држао биме за руку, па 
би се некуд загледа. . Ја би му чагод го- 
ворила, а он ка да ме не чује... Задњи 
час, ирво раетанка изненада, јаче би ми 
стискао руку, осичено ка сикиром, река 
би ми неколико речи... Ајме! те задње речи 
— те ричи продрле ми ко стрила у срце... 
И сада када их се ситим, липо им чујем 
гдас. . Чини ми се да га видим, онако, 
уморна, тешко пред собом, запањује ме 
његов мушки задах... и онда нисам госпо- 
дарица од свог живота. . Ма пустите! — 
стид ме је —- прекиде девојка говор.

— А да си с њиме зачела? упита Иво 
просто.

— Било би бољо... Ие би ме био оставио..
— А зашто долазиш?...
— Оставите! — прекиде го она .. Му- 

чила сам се евакако... Мишљу сам грешила, 
док нисте ви навалили... И онда, мислила 
сам на њ...

И није ти жао?
— Не! — одговори она одлучно, и при- 

слони главу на њ. Пукло ми је пред очима: 
зашто да гине моја младост? Кому је од 
тога корист?

— А како живе друге девојке? .
— Не знам ја... Нимају потрибу од чо- 

века. Јема их, па не мисле друго него на 
јиће и спање... Млака им је крв... А мени 
је никако потреба да ми човек заповеда...

Из небуха лахор с брда затресе ла- 
гано гране, и с мирисом летње ноћи носи 
собом свјежи шапас звукова; дотаче им 
се косе и лииа; нрође поред њих и но’
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жури к мору, да се на њему ојача п за- 
струјп јачпм жнвотом".

II тај сан одлеће! Грознпца чула пролазп, 
место ње засићеност, досада, растанак, еваки 
на своју страну, у нове самообмане и новара- 
зочарања.

Ако је истина да се цела једна књига даје 
свестп у једну рсченппу, то је извод п израз 
целог Јовог [последњег дела Г. Пва Ћппнка у 
овој реченпцп: „На путу леже u лагано се 
мпчу цруге свјетдоетп, од нажганих лампп ; у 
луцп шкрппе бродпце, п цвпле вјетар, кроз на- 
тегнуте коноие над јарболпма, п шум што пз 
отвореног морског цродора долазп, собом ноеп 
тужне звукове, ко нечпјп вапај за пзгубл-еним 
п недостпжнпм, п прељета поврх њихових глава, 
даље у простор..."

*

Г. Иво Ћппико се до сада са успехом огледао 
у приповетцп ; ово му је првп пут да се јавља 
са романом, п ако не велп пзрпком да је За 
крухом роман. Треба бптп пскрен; Г. Ћпппко, 
бар за сада, треба да остане на ирпповетцп: 
он [није за роман, плп боље рећп: он још 
нпје за роман. За крухом је развучено, рас- 
плпнуто, доста невешто сагапвено дело. Има 
пзлпшнпх п другпх епизода: оне седнпце оп- 
ћпеског већа, путовање Господпна Грофа, на
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пример. 7/нутрашњи животИвов, то је предмет 
дела, али колико излишних ствари, колико не- 
корисне опширности, а у исти мах, колико бр- 
зога клизења преко важних тренутака!

Оно што ваља у овом несЖеном роману, 
то је она силна уздржана емоција, она мирна 
топлина којом је писан. Г. Ћипико нема оне 
вештине и књижевног искуства свога земљака 
Г. Матавуља, али има више топлине, више срца: 
Г. Матавуљ је више уметник, Г. Тшпико је више 
човек. Љубав Ива и Марије је ванредна цри- 
поветка, сама за себе, али губи у овом ши- 
роком романском оквиру. У Г. Ћипика има врло 
интенсивног и разнородног осећања: и чежње 
младости за срећом и за пуним животом, вечите 
чежње која је заданула толика дела књижевна. 
У њега има и развијено социјално осећање, 
хумано, братско саучешће за оне који неза- 
служено пате око њега.

Најзад, ту су и они лепи описи Г. Ћипика, 
прости, једноставни, дискретни, аливрло јасни 
и обележени, и што је главно, увек од великог 
утиска. „Спуштала се ноћ. Блиједа месечева 
светлост косимице расипљс се и лелуја се по 
морској пучиии; учини се као да се с ње не- 
престанце у ваздух дижу блиједи танки пла- 
менови, који негђе у висини игпчезавају. Ва- 
лићи заиљускују обалу, море жамори...“ Или 
опис сељачког иогреба, Дете напред носи висок
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крст, жупнпк пева т сав глас, четирп човека 
носе на рамену „дрвенп, црнп лијес": „Кад пз- 
бише на чпстину, пзнад села, сребрнп крпж у 
рукама дјетета засја на- сунцу. Младић га пс- 
прати очпма, док тамо пут мору не замаче из- 
међу морскпх маслпна“.

Можда бп још бпло рано, алп бп се ппак 
могло оцртатп оно што је опште код нашпх 
младпх приповедача, Г. Борпсава Станковића, 
Г. Ива Ћппика, Г. Петра Кочића, п једнога 
сасвпм новог u младог, Г. Вељка Мплпћевпћа, 
чији су леп u приметан таленат у рађању моглп 
већ запазптп читаоцп Српског Књижевног Гла- 
сника. Свп онп пмају једно носталгпчно осе- 
ћање пунога п пптенспвнога жпвота, много 
страсности, сенсуалностп, јако соцпјално осе- 
ћање за мале, слабе, прптпснуте у жпвоту. 
Свп онпј имају способностп за посматрање u 
јаку осетљпвост ; много прпродностп п много 
особеностп; са свпм лпчног, п сасвпм пнтим- 
ног; реалистичког осећања природе и сонстве- 
них лирскпх пзлпва. Онп у петп мах дају п 
романе спољашњег света п романе унутрашњег 
жпвота; натурадпсти су по ономе што впде 
око себе, а пдеалистп по ономе што осећају|у 
себп ; цела њихова уметност је натуралистпчка, 
носталгпчна, лична, сепеуадпа и соцпјална 
Српска књнжевност до сада нпкада ипје пмала 
тако занпмљиву и орпгпналну комбпнацпју.
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