
ВАСА РЕШПЕКТ

ЈАКОВА ИГЊАТОВИЋА.

Последњих петнаестак година два наша ста-

рија писца су књижевно васкрсла. То су Јован

Ст. Поповић и Јаков Игњатовић. Поповић, који је

од шездесетих година прошлога века почео падати

у репертоар скромних дилетантских и путничких

позоришних дружина, око 1900 године победнички

се вратио у књижевност и на велику позорницу.

Јаков Игњатовић у последњим годинама свога

живота осетио је горчину заборава, публика се

отпадила од њега, а књижевна критика, у колико

је тада у опште и било, смањивала га је, одрицала,

гурала у назад, све то више из политичких но књи-

жевних разлога. У последње време, и књижевча

критика и читалачка публика поправиле су ту велику

неправду учињену према старом и заслужном писцу,

и данас влада неподељено мишљење да је Јаков

Игњатовић један од првих и најкарактеристичнијих

реалиста наших, један од најоригиналнијих и најја-

чих талената у нашој књижевности, у свакоме слу-

чају писац који и данас заслужује и може да се чита.

Српска Књижевна Задруга може се похвалити

да се у њој, још у доба реакције према несхваће-

ном Игњатовићу, видела историјско-књижевна вре-
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дност његових романа. 1900 године издала је Срп-

ска Књижевна Задруга један од најпопуларнијих и

у своје доба најчитанијих његових романа, Мнлана

Иеранџпћа, са предговором Г. Момчила Иванића,

у којем се са више правде и признања говори о

Игњатовићу као писцу. У својим књижевним про-

грамима Српска Књижевна Задруга је обећала да

ће издати и Игњатовићев роман Вечншн Младожења,

који је остајао изгубљен у већ ретким примерцима

Сраске Зоре за 1878. 1910 изишао је тај сочни и

снажни роман, можда најбоље књижевно дело Игња-

товићево, и то је било читаво једно мало открове-

ње за данашње читаоце. Најбољи живи романсјер

српско- хрватске књижевности, Г. Љубомир Бабић

Ђалски, био је задивљен снагом и замашајем Вечи-

тог Младожење, и у једном писму приређивачу тога

романа са дивљењем је говорио о дотле непозна-

томе му Игњатовићу. Роман се допао великој пу-

блици својом занимљивошћу и хумористичном стра-

ном својом, живописним и забавним личностима

које се у њему са много живота крећу; књижевној

критици се Вечншн Младожења допао као широка

и крепка слика једне средине, као један докуменат

нашега народнога живота у прошлости. Тај успех

охрабрио је Српску Књижевну Задругу да убрза и

изда и други роман Јакова Игњатовића, Васу Реш-

иекша, који је врло мало познат и који до сада

никако није издаван у засебну књигу.

*

* -i-

Васа Решиект иде у боље Игњатовићеве ро-

мане. Он је из оног плодног периода Игњатовиће-

ве духовне и књижевне зрелости, из седме десетине
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прошлога века, година равнотеже у његовој немир-

ној глави, када се био сасвим ослободио романти-

чарских фантазија и утицаја из своје младостн и

када године старости и неуредан и пуст живот још

нису били оштетили његове књижевне способно-

сти. Седамдесетих година Игњатовић је био на вр-

хунцу свога књижевнога стварања. Тада је напи-

сао најбоља и најзрелија своја књижевна дела, три

одлична романа: Триен спасен (1874—1875), Васа

Решпект (1875) и Вечншн ћ\ладожења (1878). Сва

та три романа остала су мало позната: Трпен Сиа-

сен, велики „роман у три књиге“, ociao је недовр-

шен у СрбаднЈН за 1874—1875, и рђаво је довр-

шен невероватно слабом шаљивом игром Адам

Бербернн (1881); Вечншог Младожењу прештампала

је Српска Књижевна Задруга из Српске Зоре за 1878;

Васа Решпекш прештампава се сада из Ошаџбине

за 1875 годину, где је био у целини штампан.

У низу Игњатовићевих романа Васа Решиекш

има засебно место. То је авантурнстички, пнкар-

ски роман, врсте Ле Сажова Жнла Бласа, широка

слика једног живописног и занимљивог типа, као

Мнлан Неранџнћ, као Љуба Чекмеџнћ (1862), као

Трпен саасен, који би могао носити наслов Ђока

ГлађеноЂић. Али у оном делу где се описује тра-

гедија посрнуле иородице Стеве Огњана, то је и

социјални роман, цриказ пропадања једне српске

грађанске породице на несолидном основу, и под-

сећа на социјалне романе Игњатовићеве као што

су Чудан Свеш (1868 —1869), Вечншн Младожења,

Сшари н Нови Мајсшори (1883) и Пашница (1888).

Цео роман, у опште, нема јединства. У њему

управо има два паралелна романа, која су слабо
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међу собом везаиа. Главно је историја живота Ва-

се Решпекта, од његова детињства у Сент-Андреји

па док му верна Аница није очи склопила; али уз

ту главну историју ида заједно и истирија поро-

дице Стеве Огњана. Веза взмеђу оба романа је

врло слаба, само у толико што су и Васа Решпект

и Стева Огњан од исте породице. Иначе, Васа Ре-

шпект не утиче на судбу породице СтевеОгњана,

и обратно, и од обе историје могла су се сло-

бодно направити два засебна романа, између којих

би била иста веза која постоји између Золине гру-

пе романа Ругон-Макари, „природне и социјалне

историје једне породице за доба Другог Царства“.

Трагедија пропале породице Стеве Огњана је страш-

на, Игњатовњћ је дао врло живу слику, али на-

што то у Васи Решаекту ? Самом роману то не

само да не помаже, но на против штети му. То

више чини утисак проширених и излишних епизода,

несразмерних излетања и ударања у страиу, на

штету целине и јединства романа. Игњатовић, који

је био вешт писац, чији је књижевни план био

увек врло несигуран и који конце догађаја у сво-

јим романима никада није могао да држи у својим

рукама, није био у стању да савлада ту велику те-

шкоћу коју је сам себи створио. Зато је Васа Ре-

шпект заплетен и замршен, зато се у њему јасно

осећају два слабо везана паралелна романа.

Јаков Игњатовић је дао бољих слика пропа-

дања српске грађанске породице на што је то учи-

њено у оном паразитском и излкшном делу Васе

Решаекта где се прича пад злосрећне породице

лакоумног Стеве Огњана. Али слика самога глав-

нога јунака романа, Васе Решпекта, приказ тога
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типа, иде у најбоље послове Игњатовићеве. Васа

Решпект је од врсте Милана Неранџића и Ђоке

Глађеновића, од авантуриста који су Игњатовићу

увек били нарочито драги, јер је и сам у прилич-

ној мери био од њихове врсте. Он је имао наро-

читих симпатија за пустолове, пропалице, нередов-

не људе, оне који су искочили из колосека обичног

живота, и који сваки час долазе у сукоб са јавним

моралом и писаним законима. Ако такав човек има

извесних добрих страна, ако зло чини из лакоумља

или из силовитости свога темперамента, нарочито,

ако је жив и занимљив, такав човек имао је Иг-

њатовићеве велике, готово саучесничкесимпатије. И

са љубављу коју је он увек имао за те људе с

ону страну морала и закона, он је насликао Васу

Решпекта.

Васа Решпект је оно што би Г. Јован Цвијић

назвао „виолентни тип динарског Србина“: оштар,

прек, плаховит, брз на зло и на добро, и који у

тренутку када му крв удари на очи, када му слепо-

очнице стану ударати и ноздрве се ширити, ломи и

гази све што се пред њиме нађе. У Васи Решпекту,

сентандрејском Србину из прве половине XIX века,

детету једне грађанске породице у једној од нај-

даљих српских оаза на Северу, остао је сав ата-

визам балканских предака који су се вековима кр-

вавили и код којих су пушка и нож били судија.

Још као дете Васа показује инстинкте који га од-

вајају од обичних људи из грађанске средине. У

„славено-сербској" школи радије чита народне пе-

сме о Краљевићу Марку но Мразовићеву славенску

граматику; у Будиму раднје гледа како се на кла-

ници волови кољу но што се труди да запамти ла-
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тинске деклинације. Он је рђав ђак од кога „никад

ништа неће бити“. Отац, задрт, самовољан старац,

чудњак на своју руку, није ни хтео ни знао изићи

на крај са малим дивљаком, његове дечје мане

узео је као неизлечиве грехове, и место да га по-

дигке он га је скрхао, одсекао од себе и одгурнуо

у свет. „Васа је већ осуђен, прича Игњатовић, про-

кажен, проклет. Нема никог у вароши који о њему

добро мисли, и ако није ником зла учинио. Шта

више, и ако га не познају, и то зато јер је у детињ-

ству био не знам какав онакав, и што га отац про-

клиње.“

И младић од кога се породица одрекла и ко-

fera j'e друштво одбацило, иде у хусаре, где су

пред 1848 налазили уточишта „протерани и непро-

терани ђаци, екпесивне калфе, или иначе у жи-

воту утешњени, увређени, ожалошћени, момци“.

Остављен самом себи и свом несрећном плахови-

том карактеру, он допада робије, у свађи убија

два човека, котрља се по блату и по крви, увек

праћен својим добрим анђелом хранитељем, срдач-

ном, милостивом, оданом Аницом, која је најлепша

женска личност у богатој Игњатовићевој галерији.

И за тога Решпекта, какав да је, Игњатовић не

крије своје симпатије, чак ни извесно дивљење. Он

гледа на овога робијаша од прилике онако као

Виктор Иго на свога Жана Валжана у Јаднпцима.

И сам у неколико одметник од друштва и ње-

гових конвенција, он је имао неприкривену слабост

за људе који су дошли у сукоб са грађанским мо-

ралом и законом, и волео је у њима слободну

природу људску, која се, некресана и неспутана,

расцветала у злу. Поред тога, била је код њега
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и филозофска благост према посрнулим и грешни-

цима. Слаб човек и сам, који је и сам грешио и

много претурио преко главе, аопустљив пред љу-

днма и благ према њиховим слабостима, као и

сви људи који су много живели, — јер живети

внгчи праштати — он се бунио против онога што

је он називао „грађанска тесногрудост“, тражио

један хуманији морал благости и праштања.

Са тим детерминистичким објашњенима, прича

он живот Васе Решпекта. Његова несрећа је што

су му се још из детињства „замрсили конци жи-

вота“, што се није имало никаквих обзира према

његовим дечијим манама и младићским гресима,

што га нико није хтео прихватити када је посрнуо.

„Има таквих људи које судба од постанка гони и

готово људи их нагнају да буду рђави. Тако Васа

од постанка нема мира: гонио га отац, гонио га

цео свет“‘ Своју несрећу носи он у себи, у својој

плаховитој ћуди, када му се сама рука диже на

онога који се испрси преда њ. Њемује „нарав таква

која се са већ усвојеним друштвеним конвенцијама

не слаже; манир му је опор, готово диваљ...“

Несрећа је његова што се родио у доба када се

све мери рифом и параграфом. „...За рад ника-

кав није у мирно, обично доба, а њему за љубав,

богме, неће се буне правитн. Нити је ратар, нитн

трговац, нити занатлија, нити за чиновника. Стра-

шан положај за човека који ипак већим духом

дише, а за њега радње нема...“ Тако Игњатовнћ

правда свога јунака, који је жртва своје природе

и чија је кривица што се није родио у своје доба.

„Он има душу једнога ритера из доба кад је вла-

дало песничко право, то је кондотјер из дана када
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су се мале талијанске републике међу собом кла-

ле, ландскнехт из времена Тридесетогодишњега

Рата, а са таквим темпераментом не пролази се у

доба параграфа, жандарма и препрека сваке врсте.

Он је требао бити pohen у дане када је песница

владала и мишица пресуђавала, у доба феодалне

анархије и барона разбојника, у великим рато-

вима где такви људи показују сву своју меру.

И његова природа која се у младости није стезала,

савијала, дисциплиновала, његове страстк које вас-

питање није разумно канализовало, морале су пра-

снути, искочити из граница закона и конвенцио-

налностк, нанети толико зла и њему и онима који

су били око њега."1

То је мишљење Јакова Игњатовића о Решпек-

ту, то је смисао и морал целог његовог морала,

— ако у Игњатовићевом роману у опште може бити

говора о моралу. Завршетак романа то најбоље

потврђује:

„Решпект је био човек од калибра једног Кра-

стина, који у битци код Фарсале са сто двадесет сво-

јах ветерана решио се да битку против Помпеја запо-

чне, и, окренув се Јулију Цевару, рекао : „Данас, вој-

водо, или ћеш ми живом или мртвом захвалити“, и —

јуриш! И заплете Помпејеву војску да је Цезару при-

лике дао душмана смождити, и нашли га мртва, са саб-

љом у устима. Или од калибра једнога Мансдорфа,

који је у Тридесетолетном Рату, у Задру, неместити

се дао, смртно већ болестан, међу два топа, и тако,

држећи се руком за топове, иадане.

Да је отац био мало мекши, а мати мало стро-

жа боље би било.

И опет вам кажем: то је Васа Решпект!“

1 Ј. Скерлић: Јаков Игњатовпћ. Књижевна студија.

Издање Српске Краљевске Академије. Београд, 1904, стр.

174—175.
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Једни повичу : „Mordkerl!“

Јанаћ Сарајлпја: „Бе аферим, то је делија!“

И за Јакова Игњатовића као за Јанаћа Сарај-

лију, Васа Решпект је „делија“, — изванредан чо-

век који се није родио у своје доба.

%

* *

Као Борисав Станковић, који не излази из

свог Врања, тако и Јаков Игњатовић остаје готово

увек у својој Сент-Андреји. Он је сент-андрејски

писац, а Васа Реитекш је сав сент-андрејски ро-

ман, и почиње једном апотеозом „Сент-Андреји

славној“.

Слабе маште, љубитељ само живота и истине

у књижевности, Игњатовић је у својим делима при-

чао оно што је лично доживео и што је својим

очима видео. Његово дело садржи сажет живот и

пуно је живих личности и стварности. У Васи Ре-

шиекшу Игњатовић је причао историју своје pohe-

не породице, у којој је, како сам вели, „сваки био

више мање особењак". Та веза види се, у осталом,

на први поглед: презиме Огњан није ништа друго

до на српски преведено презиме Игњатовић (Igna-

tius, ignis). Сам Васа Решпект је један од блиских

рођака пишчевих, који је много неприлика нанео

својој породици. Стриц Јоса Огњан у роману, то

је будимски сенатор Јован Игњатовић, који је под-

једнако представљен у роману и у једном непот-

писаном, али без сумње Игњатовићевом чланку.1

Отац Васе Решпекта, стари Игња Решпект, има

много заједничких црта са Игњатовићевим тутором

и братом од стрица Симом Игњатовићем, кога је

он живо описао у својој лепој успомени о Сими
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Милутиновићу.2 Личност која прича сам роман, Вој-

ко Огњан, јесте сам Јаков Игњатовић (Војко је ана-

грам од Јаков), и у почетку V главе романа он уз-

гред помиње и своје доживљаје какве их знамо из

његових занимљивих Мемоара.3 Милан Неранџић,

главни јунак познатог Игњатовићевог романа истог

имена, који је одиста постојао (старији људи у

Сент-Андреји знају да је то био Ђорђе Митровић,

бележник у великом и лепом српском селу Помазу

код Будима), и у овом роману се јавља као епизод-

на личност, али само у својпј улози. Догађај са пи-

том због које су се две сент-андрејске породице

парничиле десет година и о чему у овом роману

разговарају стари Игња Решпект и Деникола, јесте

истински догађај, који је Игњатовић опширније об-

радио у овећој приповетци Пита хиљаду форина-

ша.* У XIII глави овога романа прича се како је

Стева Огњан, када није могао да подели наслед-

ство и у спору око једне куће, извео „дунђере и зи-

даре да тестеришу кућу на двоје“. Иста сцена,

која је опет један доживљај из ексцентричне поро-

дице Игњатовића, описује се и у Вечитом Младо-

жењи (глава XXI), када се Пера Кирић дели са бра-

том Шамиком. И таквих елемената непосредно узе-

тих из живота могло би се још наћи и у овом Иг-

њатовићевом роману. И то, и толики живи типови,

показује да је Игњатовић и у овом роману остао

r Наше Доба, 1888, бр 27.

2 Три српска саисашеља, Даница, 1860; Дјела Јаковл

Игњашовнка, кн>. I. Нови Сад, 1874.

3 Недељни лисш, 1879—1881 ;_Бршљан, 1885—1886; Haua

Доба, 1886—1888.

* Сшражилово, 1886.

i*
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веран своме реалистичном методу преношења жи-

вота у књиге и непосредног сликања, што даје ње-

говим романима снажан утисак стварности и истине.

Тим својим реалистичним особинама Игњато-

вић је представљао новину у српској књижевности,

започињао један нов правац који ће доцније сасвим

преобладати. Почетком седамдесетих година његов

реализам је био примећен, и Светозар Марковић

га је стављао за углед сувременим српским писци-

ма. Један непознати писац, у књижевном прегледу

једног ондашњег политичког листа у Београду, та-

чно је оцртавао његов значај: „Он је први пока-

зао како је богата ризница за песника — свакпдаш-

њн живош. Он је показао нашим писцима да није

нужно тражити доба крстоносаца, нити византин-

ске палате наших давно иструлелих краљева, ако

ће се једна прича или роман да пише. Он показа

нашим белетристичарима да није само оно велико

што изгледа да је, нити да је само оно узвишено

што са патосом говори с узвишенога амвона, и

показа како се може из наше свакидашње околине

написати најлепши роман, само ваља живети с

отвореним очима, само ваља посматратн, учити..."1

Духовно и књижевно осамљен у свом нараш-

тају, који је више волео снове но стварност, Игња-

товић је имао очију да види, знао је да посматра,

и зато његови романи толико одскачу над осталим

покушајима те врсте у ондашњој српској књижев-

ности, и зато Игњатовић остаје у историји српске

књижевности више но и један од наших старијих

романописаца. И зато Васа Решаект поред свих

1 Будућносш, 1873, бр. 25, „Књижевнп преглед“.
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својих техничких мана, и поред извесних моралних,

а нарочито политичких наивности, заслужује да

буде истргнут из заборава и изнет пред данашње

српске читаоце.

I


