
ЂУРА ЈАКШИЋ 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

последњих седам нли осам годипа живота, од

1870 па до 1878, Јакшић је пустио у свет ве-
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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 романтггч-

нпм духом.

Оветпслав Вуловпћ, којп је са велпкпм спм-

патпјама нроучавао књшкевно лепу лпчноет

Јакшпћеву и 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 ггриноветке нз

Орбпјек п „нрпповетке 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 пзводитн пека подела, правпл-

није је поделити Јакишћеву нрозу у три зао-

кругљене груне: па чисто романтичпе иовестп,

на иолитичке сатпре и па nри иовсткс нз сувре-

меног социјалног живота. Као п остале поделе.

iiе само у књижевпоетп но п у свнма моралним

нау.кама, и ова је ошнта, пропзвољпа п пенз-

бежпо пепотпуна п нетачна. Све ове трп груис

Јакшпћевих ирозних радова мешају се, прелп-

вају се једне у друге, допуњују се, п у чисто

]1омант11чпим ирнноветкама има полптпчкога н

социјалнога елемента, као што су му социјалне

прнцоветке иупе ро.мантичких <[)пкдпја.
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I.

Српска романтпчарока књижевност нмада је

два велика неснпка: Змаја н Јакшнћа. Змај је

обплнпји ii обпмнији, разностранијн п шири,

алп Јакшпћ пма много јачи неснички темпера-

менат, п то онај осповпп темпераменатјсдпог

правог романтичног песника, страсган н плах

темперамепат којп нпје пмао нп један од наших

старпјпх песнпка. Змај, човек од пеобпчно гинка

ii прпемљива духа, мељао се п прилагођавао

времсну ii његовим промеиама у идејама п у

књшкевном укусу; Јакшпћ је остао увек једнак

п пстп, у добрим ii рђавим страпама своје пее-

ннчке индпвидуалности, увек неуздржљпв лнрн-

чар, увек песпик личноспш н страсти, са опим

карактеристпчним „душевним стањем" једпог

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 леншим, носталгију нде-

ала ii јаких страсти н узбуђаја, осећање гор-

чппе што сиутаи мора да проводи своје дапе

у једном студеном и мртвом добу без боје и

без ичега иалик па поезију.

Осећам мишцу снажну п јаку,

У срцу крви, у крпи бој...

певао је Јакшић, казујући тако оно своје

основио расположење, пз којега ће шибати

1+
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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“ ii „душу зажарену славомМ п оп

се осећао епутан, гушпо се што мора да водп

узап п ирозапчан 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 ii 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

ленршају се, панцпрп звече а ловачкп рогови

одјекују кроз псконске шуме. То су црпиоветке

о племенитп.м херојпма, 0 заљубљеним „бледвм

витезпма“ са тамнп.м погледом, иачпјпмвисо-

кпм чедима већ се впдп „ладан пољубап немпле

смртп"; ту су, као у Бајроновпм спевовпма, та-

јанствееп „прни кон.анпцп“, које кобне страсти

сажпжу, вуку пх у дубпне тамница да пх тамо

за навек нестане. Ту су анђелске, озарене

жепе, „мученпце несрећне љубавп-. девојке

„бледе као крпнлепе као сан, са поетским

имеппма 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 „сенци мрачппх

планпна", све то бива уз тајанствено ујање

горскнх потока, плп под крвавпм зрацпма са-

мртничкп бледога месепа којп се пробпја кроз

т.муре облаке, пли у страховптом впхору побу-

њених 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 народппх

борбн са Турцнма, људе п ствари у варљпвој

перснектпвп прошлости. Пстпм тим очпма он

је радо гледао п доба у коме је живео u 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 из 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 карактеристпч-

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 II кротким сеља-

ппма тимочким, 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 иослужити аналитичним,

реалистичним методима, брижљивим рећањем
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живпх п карактерцстпчнпх сптнцх појединостп,

да тако да општј 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,

ii 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 прпроде", 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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измсђу сељачких анђеда п вдаснпчкпх ђавода

свршава се готово увек пуном победо.м добро-

детељп над пороком. Каткада, и само се небо

умеша, п пош.ље гром да сатарп грешнога крпвца.

Јакшпћ је сељака пдеалпзовао п као роман-

тпчар п као народњак. Као романтпчар, јер је

у се.љаку гледао „прпродног човека“, од прп-

роде непекваренога п доброга, п са пскренпм,

дубоким п леппм осећањпма првобптнога чо-

века. Као народњак, он је волео се.љака. јер

је био уверен да ее недотакнута, здрава на-

родна душа налази у сељака, да је он пзвор п

утока свега, п да су у њему живе спле народа

које сплнпцп п власнпцп трују. И са таквпм

схватањп.ма, са затворенпм очпма за етварност,

уљуљкиван сопственпм самообманама, не по-

знавшн нпкада праву прпроду србпјанског се-

љака, онјестварао оне пдплпчно-епске спевове

у прозп, које је без права назпвао „прпповет-

кама са еела".

Истог таквог ро.мантпчарског надахнућа јееу

п његове прнповетке из српскпх ратовања са

Турцпма, у добу од 1875 до 1878 године. Као

п цело његово занесено поколење, Јакшпћ је

нровео цео свој век у једном одушевљено рато-

борном расноложењу. Наши старп су веровали.

све до Крпмскога Рата, да ће нравославни Им-

ператор и Государ Нпколај 1 побостн крст на

Аја-Софији у Царпграду. и да ће одмах носде
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даровати Србима Боену и Херцеговину; млади

еу са нестрпљењем погледали на Србпју и Дрну

Бору. 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 ii 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"

ii њпховој лажљивој и кукавичкој песми „Па

пролеће!" Са колико ће се сарказма ou нодсме-

нутп мпрољубпвој бирократекој п ћивгинској

Србији која се, док раја страда н гине, боји

]гата и плашљиво 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:

Шта ће нан овај нпр,

Овај блатомир ?

Треба знатп да код Јакшпћа тај ратоборнп

патрпотпзам нпје бпо једно опште место српске

поезпје онога доба, када се впше но икада пе-

ваде „бојне песмег£. То за њега нпје бпла 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 ii Петефпја, п који еу се 1ST8, 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 Оподченнју“ 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, изнурен 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 нричао

iiо певао епопеју „Српског Рата“ 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 обнчне 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

ii слуго дпгошс се, да Србнна упропасте, п...

Србин стоји!... Деде госноднне нађп мп у пла-

нипп једну стсну, коју су громовп 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 прозорнма го-

лемога света, потрсеајућп гвоздсне ноауге, за-
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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 ковачу 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

и 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 oiiii 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 ne.i.ii ослобођења и уједињења ерпскогЈ"

Оппм обрасцем тупе бирократске прозе из-

веден је пред Преки Суд и осуђеи иајродољу-

бивији песннк српски, најискренији и највећи

ентузиаст војега је наша књижевност имала, —

1 Tujpn .Jnicmul'i upri Пре.кнм Ci/.inM, прибслсжио —

Аћ... Дкло, Г.нкр кн>. XXIII, стр. 151.
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п то радц издаје „свете народне нељи“! Такве

су етвари песнпка свлапиде са романтптнпх

/U ^ - >'ора одушевљења" на којпма је живео п ба-
— /•,пале га v ругобне нпзпне п загтш.љпвн ваздтх
lzuc^-l е. , п , . ‘ о,

сЈСјЈ/ oI-cAj - ovpone опрократске cpCnje онога времена. ооог
tf-e ус-л^з^у таквпх стварп бујнп лпрпчар иос-тајао је горак

- </- II оштар еатирпчар, црестајао певатп п почп-
а££< , <yf£x>' њао звпждатп. /

х/

1У^г

сГрГ
*К> , И

ovCi^. , ;jакшић нпје бпо од онпх. пекада тако мно

Робројнпх војвођанскпх Срба, којп су прела-

зплп у Србпју са уверељем да као људп впшс

U, ^
/^о l

* '// 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 положају, п са жпвотом

којп је водио, он је волео Србпју, „нашу малу

Србију“, како он са спновљом нежногпћу велп,

1Y ^ \

— ( ^ — v , naivu un oa vjutiUDJtoUivi иолхиишпу т ,ш,

/ o-l- у (/>clu - п, са Мплпдом .Стојадпновић-Србкпњом, он је

тдан од онпх нашпх реткпх романтпчара

је ппсу заборавплп шга презрпво гледалп

Р? ■ за л,убап романтпчне п поетпзоване Црне Горс.

Јакшпћ је у стварп впдео две Србије, једпу

Србп.ју пародну, честнту, младу п нанрсдну,

Србпју сељачке масе народне п реформаторске

у 4^^ -бпо јед
/hr^ К^оји је
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II 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 попа, нарочпто презирао. II уноредо са

тим пеутољивнм мржњама ишла јс његова вера

у бољу будућиост младе Србије којаје имала

2
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жпвотне енаге и која се дагано алп стално

препорађала. „Србија је родна земља, узвпки-

Ljt вао је Јакшпћ представнпцпма правптел.ствене

" Србпје, вредан баштован направпо бп од ње

2zrxu-<^~, башту, свет бп се чудпо лепотп њеној. а пра-

' (ha с~_ ^злзеовернпк заклпњао би се да је то рај у коме

^ lcо cj&jcZo t-czCо с- 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-

» ° - 9'"i„

L. СсјО сс=2j.

^ CZ&'rU-ć) О—

_ // -. е дух, п ако јс бпло човека којп сс дао савпјатп

L-crOc^fia-по прохтевпма п паредбама ..претпостављенпх

-с- cU^=> то је најмање био он. Попоспт п пепокорап,

се]асте.“

Јакшпћ је бпо незавпсап, смео п елободан

оп je мпслио само својом глаг.ом п шпао само

l**-**^-*— t својим путем. „Пуст човек‘\ говорилн су њо-

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

лама. нпцалп за усправљеппм п попосним ходом

4л-е кР03а жпвот овог слободпог луха, развијене

Са đjgc иу ^ јединке п свога човека

сЛх. У „Претпоетавл.еномек, у том крспком и

^ о— f-tg t^Ojo п срчано.м папалу па само пачсло чиновничке

£ 1кАувасчјерархпје. на кастинску неједнакост нашега
/ FaotuuJ**- >. • о£-друштва где су свп л.удп пред закоиом п у речи

Р ■ једнакп. он овако открпва своју душу: „Сиро го

срце поШчгшаенога! То је камен којп се храпавим

ђопом предпостављенога донде газп: докде пе

ссвпу варинце пли док се IIC распрспе... 0

благо вама којп пе завиепте од злс илп добре
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воље предпостављенога"Ј II он прича како му
крв трују нрекорп п увреде „нредпостављенпх“,
како му се срце стеже п како му сузе гпева п
очајање ударају на очп што нпје слободан п
пезавпсан, да жпвот нроведе по својој вољи п
по своме закону, без „грозних претећпх лпца...
ггредпостављенпху потпуној униформи, сабелим /d6<f /ти-<-^<г ■
випушкама п златнпм крагнама"^^ " /dtauo

Бпографпја Јакшпћева позната је. Највећн ul^
део свога ншвота провео је он у гањаљима, л> ^ ,
казнама сваке врсте, премештањпма, отпугпта-
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варошки кмет газда Јовапча Цветковић. Прсма
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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, страено се баца на

полптпчку сатиру, да у гневнпм речпма каже

оно што њега пече п гушп п што пео 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 убеђених 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 Јаштпу годнии 1870 и 1871. Сри■

ски Кнмжевни Гласник, кн. XIV, стр. 839—841.
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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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puo je Јакшпћ на „мпеирску 6a6j’:4, „матору

блебетушу“. п на друга два, не мање презрена

назадњанка лнста 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

пабушпне."' П он са впсоко уздпгнутпм челом

пстпче своју поштепу н ионоспту спротпњу,

јаван рад пз лпчнога уверења u чпстпх но-

буда, сплно презпрање „трулпх стубова на-

задњаштва“, жаркуљубав за „сдободу здатнум

Истп тај дух ожпвљава речито наппсаног

Предиосшављтог као п Мисли једног пензијо-

нара, монодог задовољног и угојеног човека

којп пма двокатпицу у варошп u ведики чпбук

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 чпновнпци п газде да заповедају п ужпвају.
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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 Комупу", 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, сасвпм

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 духаг' п „сп-

новп слободе".

Све те стварп нису прпповетке у обпчном

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 позорнппп 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 допнпје, 1876 п 1877,

нема впше подитичкога емера, п ако у њој

пма речп пунпх непоштовања према вдастп u

њенпм представницима. Јакшпћ је ту са без-

обзпрнпм, каткада свпренпм реадпзмом напртао

Пожаревац где је бпо некада учптељ, u пожаре-

вачке учптеље и чпновнпке. II то нпје дедо но-

сматрања и друштвене сатпре но лпчне оевете.

Јакшпћ, илах 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 васпиШатељци 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. Шта

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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прпдпкама 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

издазпло 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.

III.

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

водео народ него Јакшпћ. Његовп ултра-на-

ппоналпстпчкп сувременпцп истицадп су народ

као један псторпјско-књпжеван п метафпзпчкп

појам, народ у сновпма далеке нрошдости пли

у магловитпм надама будућиостн. Онп су во-
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лели иадију, „елавну нацпју:: 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 године Јакшаћ се нпје тукао за празне

речи и плитке илузије „Славјанског Царстваа,

но за жпве људе којп трпе стварне невоље, за

убоге сељаке који су се дигди протпв спахпјске

експлоатацпје п нротив страначког угњета-

вања. Од свију српских писаца онога времена

Јакшпћ је бпо можда једпни који је осетпо

соцпјалну страну нокрета од 1848. Док је срн-

ска интелигенција устала у пме историјскпх

успомена п радп полптичких 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 вид неке нсаке-

рије, u ту је дошло до опаснпх оружанпх сукоба,

у којпма је бпло мртвпх глава, између српских

малих сељака н сеоскпх надннчара, „карбонара",

како су пх тада звалп, u „фактора“, богатпх

соиственпка u чпновнпка српских.

Јакшић је саосећао са том побуњеном се-

љачком масом, и иокрет од 1848 за њега је

био пародва бупа против спахпјске „роботе"
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II 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 ii „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 „нредпоставженима", 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 по-

страдапих дана својом благословеном слашћу

разблажити“. II човек који је писао једпом при-

јатељу: „опростите моме сиромагатву које је

од иекога доба тако мах пада мном отело, да

вам пи писмо исплатио ппсам“, човек који је

имао такве часове у животу имао је разлога

са радошћу поздравнтн „Лспотпцу 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,

ii 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 веровати“, нрезрени „Раци“ или

„вајта", какоје туђински госнодари називају,

„простаци“ како јој пмс даде одрођена господа

српска. II он узвикује: „Богатство, можеш ди

не битп благословено? .. Спротињо, можеш ли

не клети богатога?... Ти радиш, цели дан радиш,

мртпаво ти тело пробија зној, зној нури с ко-

штуњавог лица твог; радпш, а у вече те чека

посна вечера, тврда постеља, п нпко те не

гледа, само једипп Бог, који рече — знојсм

лпца 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 земље. Ко се нс сећа

онога позпатог 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 једап од врло ретких Срба сво-

јега времсна 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 II 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 науке", Јакшпћ је у њој нашао оно што

је п сам у дубинп душе п тамно осећао, п он

постајо борбенп друг „новпх људпк п

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, инепекторе, ишпане и пан-

дуре, на царске комесаре, штулрихтере. chii-

нанце п жандарме. Он удара и на господу

српскога рода и племена, на племиће kojii 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 на-

челства за време поплаве, нретворенога у при-

3
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времену болнпцу, то је оптужба протпв целог

једног другптва. Онп неволзницп, редом, као све-

допп, 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 ћпфта

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 господе, 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 MII од гладп

умретп"), најзад оне страшне п мрачне жу-

панпјске тамнпце у Велпком Бечкереку, „опе

грозне тавнице" о којпма спротиња приповеда

у дугпм зпмскпм поћпма.

Јакшић у пашој књпжевпостп представља

један занпмљпв духован тпп, чудан п непој-
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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

6п 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 „но 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 којн 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 врдина

то је необнчно обиље лиризма. Али п онда када

је писао без нравога надахнућа, 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, но оној старој речп: да тпца п када пде

по зе.мљп показује да пма крила.

Сва њетова устреитела 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 млаћпх песнпка иашпх. II Јакшић

тако остаје не само као један од највећих лп-

ричара наше књнжевностп но п као један од

мајстора прозе српске.


