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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 на малим, безначајпим п

обичнпм .i.\ дима, нростим, осредљим, какве па
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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 удици београдској, тпп матроне београдске

са тепелуком п хаљпном од тешке плаве свпле;

београдско јеп њено прво пптање младоме чо-

веку на којега се баца ласо брака: „Амолимвас,

господпне, какав сте вп чпновнпк?“ Како је

жалосно београдска, п колпко се пута одпграла

ова сцена:

Радмнла зажмурп п рече лагано:

— Менп 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!

— Шта ? 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 npocii Г. Емпл!

ЈКена занемн за тренутак, па загрлп

кћер п стаде је љубптн, на загрлп Емпла.

Пајзад јој се засузнше очп, а у uctu мах

u језпк јој се отпетља, те засу:

— А, дакле, тако, лоновп једнп! Дакле,

тако, цспод жпта, пза леђа старој Марнјп,

а! ? Кека^те 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 03 унутрашњостп Ср-

бпје, којп су донели особене тштове п обпчаје

својпх крајева; онпх десетак хпљада Староер-

бпјанаца н 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-

колпко цивплпзацпја, Београд пометч н, избивен

пз колосека, безбо^ан? Све нам то још пико

није казао, и мп осећамо да Београд, у чнјп

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 ннје

добпо одређене п мушке црте младићске, што

је као ouaj мутнн јутарњн час када се ноћ

губп, тама нроређује, а неко прљпво белпло

почињс 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, на 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 и најтрај

нпјп, п да усиомене 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 спремом, оп никада неће моћн осетнтн
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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

ii 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.


