
СРПСКА КЊИЖЕВНА ЗАДРУГА

Лншерарт арограм Сраске Књнжевке Задруге.

На наваљивање са више страна, управа Срп-

ске Кшижевне Задруге издала је и, на овогодиш-

њој својој скупштини, раздала члановима: „Нацрт

програма за издавање српских писаца, старих и

-нових.“ Програм је врло обилан, он ће имати да

испуни дуг низ година, али је исто тако врло под-

ложан критици. Како је ствар важна, како је то

као нека врста уговора који највеће и најактив-

није књижевно друштво наше подвезује са прош-

лошћу наше књижевности, његово држање према

садашњости наше књиге, вредно је и потребно је

да се у нашим часописима покрене јавна дискусија

о томе програму. Само искреном и отвореном

критиком, слободном сарадњом свију људи од пе-

ра, успеће се да се створи један рационалан, добар

•л користан програм рада.

Али, пре свега, ево га у целини, кзо докуменат:

„Кад „Српска књижевна задруга" сваке

године предаје читаопима малу збирку срп-

ских књига, њој је задатак, према правилима,

да се иа првом месту стара, да „приређује

издања старијих и новијих књижевника срп-

,ских.“ Међу седамдесет и једном књигом у
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досадашњих десет редовних кола има их 41

која одговара том задатку. Али овај није тим

још ни близу испуњен. Зато је у овом нацрту

програма, и ако ће за његово остварење тре-

бати дуг низ година, побројено само оно што

се може сматрати као најпрече за издавање.

А којим ће се редом штампати списи из ово-

га програма, зависиће од многих разлога,

као што је таки избор и до сад зависио, у

ранијим колима, од многих обзира, колико

научних, толико практичних. Не само апсо-

лутна вредност посебних дела, него и значај

који су имали за развиће наше књижевности,

а тако исто и потребе читалачке (реткост и

неприступност досадашњих издања) утицаће на

одлуке: коме ће се од њих дати првенство

при штампању.

Свети Сава: Списи скупљени у једној

свесци преведени на данашњи језик, с комен-

таром и с опширнијим животом.

На остале писце српско-словенскога вре-

мена за сад не би требало мислити.

Марин Држић: Одабрани драмати.

Џ. Гундулић: I. „Сузе сина разметнога“

и ситније песме. II. „Дубравка.и III. „Осман.“

Остале Гундулићеве саставе издати у малом

броју примерака.

Џоно Палмотић: I. „Павлимир." II. „Цап-

тислава." III. „Даница." IV. „Бисерница."

Јакета Палмотић Џонорић: „Дубровник

поновљен.*

Нешто доцније имати на уму и Д. Рањи-
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ну, Д. Златарића, Џ. Бунића Вучићевића

(„Пландовања“), И. Ђорђића.

М. А. Релковић: „Сатир.“

А. Качић Миошић: „Разговор угодни

народа словинскога" (избор просе и песама).

Доситије: Избор из списа још неизданих

у Задругиним књигама. Остало издати у ма-

њем броју примерака.

М. Видаковић: I. Аутобиографија. II. Из-

бор романа (један или два).

Сава Текелија: Аутобиографија. Преве-

-сти је на садашњи књижевни језик са што

више пијетета према стилу и језику његову

^провинцијалисме и остале ондашње сриске

појаве у језику све задржати).

С. М. Сарајлија: I. Избор песама о ус-

танку и ослобођењу Србије. II. „Зорица". III.

„Дика црногорска."

Вук: I. Из граматичких и полемичких

списа избор свега што има вредности лите-

рарне у ужем смислу, па и оно што и за

ширу публику може имати литерарно-истори-

скога значаја. Исто тако и све одломке који

и за данашње читаоце имају практичнога зна-

чаја (где Вук износи таке словено-српске и

друге ондашње грешке које се и данас још

повлаче). II. За историске списе има нарочити

предлог Љ. Јовановића. На остало Вуково

мислити доцније.

Лазар Лазаревић: Драмати.

Ј. С. Поповић: Драмати. Остало издава-

ти доцније.

Божидар Петрановић: Избор његових
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састава (његова писма с пута и друго; не за-

боравити његову полемику с Томазеом о До-

ситију, па штампати заједно са Сундечићевнм

животом Божидаревим,

Н. Томазео: Превод одабраних списа к

одломака.

Ј. Вујић: „Животописаније“ (изоставитн

статистичке и друге податке о местима кроз

која је путовао).

Ј. Стејић: Избор.

Доцније избор из Ј. Рајића, Л. Мушнц-

кога, Ј. Хаџића, и других писаца пре 1847, а

наставити и избор из Ј. Вујнћа, С. М. Сарај-

лије и осталих.

Ј. Суботић: I. „Краљ Дечански.“ II. Избор

приповедака, драмата и осталих списа.

Ст. Враз: I. „Ђулабије.“ II. Избор од

осталог.

И. Мажуранић: „Смрт Сманл-аге Ченги-

ћа“ и избор осталог.

П. Прерадовић: Избор.

П. П. Његош: I. Лирика. II. „Луча мн-

крокосма.“ III. „Горски вијенац." Остало из-

дати у мањем броју примерака.

Бранко: I. Лирске песме (све). II. Епске пе-

сме (све).

Богобој Атанацковић: Одабране новеле.

Даничић: Избор краћих састава (лите-

рарних и полемичких).

Избор из В. Врчевнћа, Ј. Памучнне, Ф.

Јукнћа, Ј. Сундечнћа, М. Пуцића, М. Бана, Ђ.

Малешића, Ннн. Боројевнћа, Змаја, Сш. Ка-

ћанскога, Грчића Милениа, Л. Косшнћа н оста-



СРПСКА КЊИЖЕВНА ЗАДРУГА 135

лих песника приповедача и других писаца њи-

хова времена.

Ј. Игњатовић: I. Одабрани романи и при-

поветке. II. Одабрани чланци о књижевности.

III. Одабрани мемоарски састави.

Jb. Ненадовић: Избор.

Ђ. Јакшић: I. Епске песме. II. Драмати

III. Одабране приповетке.

М. Јовановић: Избор.

Одабрани састави Ч. Мијатовиђа, Вл.

Ђорђевнћа, Сш. Новановића, М. Ђ. МилиЂе-

вића, Св. Вуловика (збирка чланака из исто-

рије српске књижевности), М. Шатанина,

М. Ђ. Глишића.

Ст. Љубиша: „Приповијести.“

А. Шеноа: Одабране приповетке и ро-

мани.

Љ. Вуличевић: „Моја мати“, „Посланице

Омладини“, и други изабрани састави.

Дум Иван Стојановић: Изабрани састави.

Одабрани састави Драгутина и Војисла-

ва Илића, И. Вукићевића, Св. Ранковића, С.

Матавуља, Ј. Веселиновића, Ст. Сремца, Бр.

Нушића и других новијих и савремених књи-

жевника (збирка одабраних песама новијега

времена и т. д.).“

Као први свој задатак Српска Књижевна

Задруга је истакла: „да критички ириређује издања

старијих и новијих писаца“. Она је, доиста, до сада

издала више наших писаца, чије су књиге биле

ређе и за које је мислила да треба да буду у ру-

кама читалаца. Тај посао Задруга је вршила са

више мање среће. Она је учинила неоспорну услугу
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нашој књижевности издањем Жнвоша н Прнкључе-

ннја Доситија Обрадовића, Мемоара Проте Матије

Ненадовића, Даворја Јована Стерије Поповића и

Искрнца Николе Томазеа. Али, отишла је и сувише

далеко издајући Домаба пнсма Доситијева, три

свеске Жншнја Герасима Зелића, Пушешесшвнја

uo Сербнјн Јоакима Вујића.

То је, у осталом, и главна замерка која се

даје учинити овом програму. Ја знам да се Задрузи

раније замерало што не издаје више наше „класике",

и она као да је тај прекор примила к срцу и ре-

шила се да се у будуће поправи. Поводом тога

дало би се говорити о општем задатку Задруге: је

ли она књижевно друштво са задатком да шири

праву књижевност у шире слојеве, да добрим из-

бором домаћих и страних писаца припомогне

општем развитку наше књижевности, или удружење

професора филологије и библиографа, књижара за

издавање библиографских занимљивости и ретко-

сти? Нема сумње да су Жншија Герасима Зелића,

поред све своје непоузданости, доста важан прилог

за познавање нашега народа у Далмацији, али

њихова књижевна вредност је врло слаба, и шрн

свеске Задругиних издања могле се попунити много

боље и пречим стварима.

Мени, у опште, изгледа смешна наша манија

за „класицима“. Када се говори слободно, без

школских предрасуда, идући за својимличним утис-

ком, са мером којом се суде данашњи писци, зна

се шта вреде и туђински класици, одиста велики

писци. Ваља се сетити само француских трагичара

из XVII века. Како тек може бити код нас! Наша

књижевност добија своје изразитије представнике,



СРПСКА КЊИЖЕВНА ЗАДРУГА
137

са Доситејем, тек у другој половини XVIII века,

она се ствара тек око средине XIX века, а добија

облик праве књижевности тек у наше доба. Она је

хаотична, несавршена, она тапка по мраку, муца

и посрће; у њој има неколико људи од талента и

неколико добрих књига, — али „класика", тога

нема, и наивно је, снобовски је и тражити их. Не

треба се стидети свога поштеног плебејског поре-

кла и силом тражити и стварати племените претке.

У каквим је условима живео наш народ, када се

сећа да смо ми пали под страховитим ударцима

варвара у доба када се срећан свет стао (Јудити

за виши живот, добро је што и оволико имамо.

Ко зна, да су други били на нашем месту да ли

би и оволико дали! Ми нисмо до сада створили

ништа крупно, ми немамо класика, али наша раса

је показала способности, и цео наш рад требао би

да се састоји у стварању повољних услова за раз-

вијање тих способности. Као и у свему тако и овде,

наш рад, и наше наде, и наше амбиције треба да

буду уперене будућности.

Међутим, Српска Књижевна Задруга као да

се решила да нас поплави нашим „класицима", у

више мање критичким издањима филолошким. Њен

програм нам јасно показује да се она чврсто ре-

шила да из књижевности отиде у библиографију, да

су јој пречи интереси професора књижевности и

њихових ђака у гимназијама но потребе наше ве-

лике књижевне публике. Добро, имаћемо и неколико

бољих Дубровчана, Рељковића, Качића, мање списе

Вукове (ма да бисмо више желели јевтина издања

народних песама), драме Стеријине, песме Станка
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Враза и Петра Прерадовића, Мажуранића,1 песме

Бранкове, романе Јаше Игњатовића, избор из Љубе

Ненадовића. Свакако, аутобиографија Саве Текелије

биће од вредности за историке нашег народног

живота при крају XVIII и у првим десетинама XIX

века, ту ће се наћи заннмљивих ствари о српским

саборима и маџарским диетама, о животу српскнх

исељеника у Русији, о меморандуму Текелијином

Наполеону I за оснивање „Илирске Краљевине“, —

обећава нам се да ћемо све то имати приређено

„са што више пнјетета према стилу и језнку ње-

гову“, — али да ли то спада у књижевност, да ли

има што више од голог ксгориског интереса, да

ли нема пречих ствари за издавање? Шта ћемо

добити прештампавањем тепавог, претенциозног, не-

могућног „класика" нашег Скме Милутиновића ?

Драме Лазара Лазаревића вредеће само за специ-

јалиста који хоће да г.роучава постанак и развитак

наше народне драме. Нашто нам Јован Стејић ?

Хоће ли се прештампати пет свезака његових Забаоа

за ум п срце, или превод Хуфеландове Макровио-

тике, или његове Језикословне аримедбе на предговор

г. Вука к преводу Новог Завеша. ?

Но то је цвеће према ономе што иде! Српска

Књижевна Задруга нам припрема још лепших изне-

нађења, она хоће да нас усрећи познатим својим

„критичним“ издањима Јанићија Памучине, Фрања

Јукића и Миколе Боројевића. Та фантастична имена

српских „класика“ непозната су за 95°'0 врло

1 Сматра лн Задруга ове пнсце за „српске"? Ако нх

сматра, онда зашто викати на хрватскп шовиннзам; ако нх

сматра за Хрвате, зашто баш н-нх да пздаје, а не н друге

u остале хрватске писце ?
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образованих читалаца; стручни људи их једва по

имену знају. Јанићије Памучина, мостарски архи-

мандрит, живео је у прошлом веку (1810—1870).

То је био јелан добар човек који је корисно послужио

свом народу, али, да је честити старац жив, и сам

би се насмејао када би чуо да га озбиљно узимају

за књижевника. Од њега су остали чланци у Сри-

ском Далмашпнском Магазту, Жнвот Алн-Паше

СшочеЕнћа-Ризванбеговика који је на руски превео

Гиљфердинг, и Сашопоказашељ, где је обележено

растојање од Мостара до свију главних херцего-

вачких вароши. Фрањо Јукић био је фратар у

Босни, и написао је Bosanskoga Prijatelja,

Zemljopis i Povesnicu Bosne. Две стотине

песама Николе Боројевића, економа из Оточца и

песника српско-хрватске слоге, растурене по срп-

ским књижевним листовима од 1840—1860 још нису

издане у целини. Требале су да изиђу у Народној

Библиотеци Браће Јовановића у Панчеву, али сада

ће их издати Српска Књижевна Задруга у 7000

примерака!

Да се криво не разумеју ове речи ! Нема спора

да би вредело да се сва та дела издаду — стручни

људи од тога би имали користи. Само то нека не

чини Српска Књижевна Задруга, која је у првом

реду нњижевна, и која библиографију, филологију,

историју и географију треба да остави другима.

И са новијим писцима изгледи нису богзна

како повољнији. Док нам је дала једну свеску пе-

сама Ђуре Јакшића, једну Његоша, нишша од Воји-

слава, нишша од Љубе Ненадовића, дотле је издала

чешири свеске Милана Јовановића (1892: С мора

и са сува; 1894: Тамо амо uo нсшоку, I; 1895:
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Тамо амо по нсшоку, II: 1898; Горе доле no На-

иуљу). Тоје човек којега је Задруга највише изда-

вала, и странац који суди нашу књижевност по

издањима Српске Књижевне Задруге дошао би до

закључка да је овај пнсац разних „тамо-амо“ и

„горе-доле“ најбоље што имамо да покажемо. И

од њега нам се још обећава! Од приповедача у

прошлости пронађена је „проса“ Павла Поповића,

Дамјана Павловића, Косте Руварца и Ђорђа Ззе-

кића; — од модерних писаца Задруга је на својим

плећима издизала Г. Андру Гавриловића као при-

поведача и Г. Милоша Цветића као драматичара!

-Сада нам обећава и Г. Драгутина Ј. Илића, са ње-

говим Светлнм слнкама, и то после оне поража-

вајуће оцене Г. Проте Руварца. А имаћемо и „ода-

бране саставе“ Г. Dr. Владана Ђорђевића — по

свој прилици његове говоре из 1899—1900, једино

оригинално што је тај симпатични писац дао. И док

је Задруга тако нежна према тим људима, дотле

се и не сећа и да помене младе писце наше, људе

од талента и којима је потпора тако потребна,

једног Радоја Домановића, Борисава Станковића,

Ива Ћипика, Милорада Митровића иЈована Дучића.

Њима се претпостављају Г. Г. Андра Гавриловић и

Драгутин Илић! Колико је Matica Hrvatska

справедљивија и већма широкогруда према младима

и представницима модерне књижевности!

* *

*

Ово мишљење може да је субјективно, не

мора бити тачно, алн је искрено и изражава мисао

једног приличног броја људи. Нови програм Српске

Књижевне Задруге и сувише је шарен, узак, кат-
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када фантастичан, мало књижеван, недовољно пра-

вичан према писцима нарочито млађим, и није у

стању да задовољи развијене и многобројне потребе

наше књижевности.

Задруга би имала:

1. Да се одрече библиографских амбиција и

да издаје само оне старије писце који имају стварне

књнжевне вредности. Њена преокупација има да

буде искључиво књижевнсг, филологију, библиогра-

фију, географију, историју треба оставити стручним

удружењима.

2. Више дати места новијим писцима, нарочито

млафима, указујући им и моралну и материјалну

потпору. Младима је та потпора много преча, они

су је најзад и и заслужнији.

3. Дати више места одабраним преводима.

Није срамота признати своју поштену сиротињу, и

ваља знати да су се све младе књижевности поди-

гле угледом на велике узоре. Добри преводи добрих

писацасуоно штоје нама најпотребније у овај мах.

4. Обратити више пажње на популарисање

науке и ширење корисних истина у народу (књиге

као што су Камено доба Г. Јована Жујовића. Књига

о здрављу Г. Dr. Милана Јовановића-Батута; цен-

зурисани превод Плашне Е Реклиа.).

Српска Књижевна Задруга за 1902.

Седам књига издања Српске Књижевне Задруге

за 1902 већ су пред свима читаоцима, и сваки је

имао прилику да створи свој суд и о целоме колу

и о појединим делима у њему. Али, када се има на

уму какав је значај ове плодне и корисне књижевне
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установе, нарочнто када се помнслн колико бн она

могла да користи у јадним приликама наше књиже-

вности, признаће се да је овде, пре но игда, потреб-

но јавно претресање и критнка, тражење бољих

путева.

Последње коло пружило нам је седам српских

писаца и два страна. Од страних писаца један је

Словенин, Гогољ, са Тарасом Буљбом, један Енглез,

Валтер Беџхот, са Посшанком н развишком народа.

Тарас Буљба био је познат нашој читалачкој

публици по ранијем преводу Г. Милована Глишића,

и тај је превод био врло радо читан. Г. Глишић,

неправедно запостављан као оригиналан писац,

а који јемеђутим писао лепе сеоске приповетке пре

и Лазе Лазаревића и Јанка Веселиновића — по свој

прилици најсавеснији је наш преводилац. Он зна

народни језик као ретко ко у нас, и то не онај

претенциозни „народни језик“ који непозванк фило-

лсзи чепркају по Вуку и Даничићу, и хоће, окаме-

њен, да наметну као сталан и освештан, но језик

течан, гибак, чист, приступачан свим приновама и

променама. Његови ранији преводи не задовољавају

га више, ни превод Мршвих Душа, ни Тарас Буљба,

и он се дао да их понова преводи. Сада смо добили

један нов, још тачнији и бољи превод лепога дела

Гогољевог. Са Тарасом Буљбом Задруга је била

ретке среће: наишла је и на добро дело, и на саве-

сног преводиоца и на одличног писца предговора.

Г. Јаши Продановићу, који је један од ређих људи

код нас који добро познају руску књижевност и

који су претрпели јак утицај руске мисли, како сам

каже, Гогољ је увек био „омиљена лектира“. И он

је написао подужи предговор о Гогољу, о његовом
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животу и делу, са нарочитим погледом на Тараса

Буљбу, јасно, трезвено, ведро, са једном ретком

вештнном не само да упути читаоца но да му суге-

рира врло тачне идеје. Желети је само да предго-

вори ове врсте једном за свагда замене оне безбој-

не и филолошке предговоре обичних Задругиних

писаца предговора.

Друга књига, превод Г. Др. Драг. Т. Мијушко-

вића Постанак n развншак народа, од Валтера

Беџхота, поред извесних спорних идеја, има и тај

недостатак што је, и по предмету и по начину

расправљања, доста апстрактна ствар, и биће читана

само у ужим круговима школованих људи.

Српска књижевност заступљена је са пет дела,

и то са два старија писца (друга свеска Пушеше-

сшвија ао Сербијн Јоакима Вујића, и првом свеском

Драмашскнх санса Јована С. Поповића); са једним

од нових, али већ умрлим писцем, Ђуром Јакшићем

{Прнаовешке, прва књига), и са два нова и жива

писца, Симом Матавуљом (Ускок), и Борисавом

Станковићем (Сшарн данн). Цела наша књижевност

XIX века заступљена је; имало се обзира за све

укусе, хтело се да се задовоље и „класичари" и

модернисти.

Са издавањем Јоакима Вујића непрестано и

упорно се наставља једна врло штетна погрешка.

Оснивачи Задругини намеравали су да се издаду

најбоља дела наше старе књижевности,* она која

имају стварну књижевну вредност; данас се дошло

до чудне идеје да се издају, без критичкога одби-

рања, сви наши старији писци, без обзира на њи-

хову стварну књижевну вредност, и, што је још

најгоре, у потпуности, као што је Матица Хрватска



144 ПИСЦИ И КЊИГЕ

издавала дубровачке писце. Из књижевног програма

који је лањске годнне Задруга била издала, и који

је срећом одбивен, видело се каквнм се антиквар-

ским изненађењима имамо још надати. Да, ваља

издавати Доситија, писца образована, умна, вешта

на перу, који је један од најбољих писаца целе

наше књижевности, али нашто онај просјачки и

нескрупулозни калуђер Герасим Зелић, нашто онај

лажљиви, комични и неписмени „списатељ“ Јоаким

Вујић ! После Герасима Зелића сада је дошао Јоаким

Вујић, писац неоригиналан, без талента, без вредно-

сти, неозбиљан у сваком погледу. Са великим тро-

шком, са дугим коментарима, речницима и географ-

ским картама, издало се његово путовање по

Србији, које се ограничило само на белешке о

црквама и манастирима и на лакејска улагивања и

простачка удварања кнезу Милошу. Из предговора

који је пред овом књигом види се да у Народној

Библиотеци београдској постоји рукопис једног

његовог опширнијег путовања по Србији, са више

појединости и бележака о народном животу и оби-

чајима. Вујић је првобитно тај рукопис био спре-

мио 38 штампу,али како меценима није било до

плаћања великих трошкова, то је он морао кресати

и свести на издање које је света угледало. Како

ствари теку у Задрузи, не треба се изненадити ако

се једнога дана штампа и тај оригинални рукопис!

Код Јоакима Вујића је случај да се издају

поједина рђава дела једног рђавог писца; са Драмаш-

ским спнспма Јована С. Поповића имамо случај да

се издају и слаба дела једног доброг писца. Са

старим драматичарем нашим десио се случај који

се често дешава у свима књижевностима. Пошто је



уживао леп глас у своје време, пао је у засенак,
скоро у заборав, када су дошла друга поколења,
са другим погледима и идејама. Последњих неколико
година јавио се преокрет у његову корист ! Београд-
ско Народно Позориште почело је представљати
не само и раније познате но и никада не предста-
вљане комаде његове, у нашој књижевној критици
почела су се јављати мишљења ио којима он не
само да није „отац српске драмеи, но ни наш нај-
бољи драмски писац; сада, Задруга почиње издавати

његова драмска дела у целини, — овога пута, у

првој свесци, Светнслава н Мнлеву, Мнлоша Обн-
лнћа и Лажу н Паралажу. Не треба мислити да
се у Задрузи држи да су све то дела од истинске
књижевне вредности (из предговора се види про-
тивно), али се решило да се ипак иде до краја. То
је основна заблуда: непрестано се губи из вида да
је Задруга једно широко књижевно друштво, које
се обраћа најширим слојевима народним с циљем
да да добру књигу и створи љубав за књижевност,

а не стручно друштво за издавање старих писаца

и за скупљање материјала за детаљну историју
књижевности, са публиком састављеном од гимна-
зијских професора и једнога уског стручњачког
круга. Свакако, Стерија је био један од најбол их
и најпаметнијих писаца наших, али, као што је
рекао песник, не затеже Аполон увек лук, и хоће
ли се дати сва његова неоригинална и слаба дела
једној публици која има толиких и таквих важних

и преких књижевних потреба?

Јакшићева књига састављена је из одломака:

одломци из студије Вуловићеве, одломци из припо-
ведака његових. Нашло се за боље да се да при-

Писци и Кн>игв 10
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лично застарела и често нетачна студија Вуловићева,

писана пре двадесет година, уместо новог погледа,

у коме би се, ако ништа другс, видео суд другога

једног поколења о једном тако крупном писцу

нашем. У студији Вуловићевој је и она занимљива

подела свију приповедака Јакшићевих на: романти-

чне, сатиричне, приповетке о животу Срба у Угар-

ској, сеоске приповетке из Србије и приповетке

ратног времена, подела учињена, у исти мах, и

према садржини, и по месту, и по времену! Ту

је и оно чувено место где се тврди да српски

„душевни живот не даје rpahe за приповетку“.

Задруга се држала те чудне Вуловићеве поделе, и

у овој је свесци дала оне приповетке које се деша-

вају у Војводини, управо у Банату: Краљнцу, Сужња,

Усаомене, lloaa Тнхомира, Мнлана, На мртвој

сшражн, и поред тога одломке из Спахије, Сироше

Банаћанне н Чобаннеша. Зашто одломци? Ваљда

зато што су то недовршене ствари? Приређивач

Г. Драгутин Костић узео је себи нечувену слободу

да цензурише Ђуру Јакшића! И поред своје недо-

вршености, те приповетке имају толико поезије и

топлине, да је био прави вандализам замењивати

она бујна и дивна места разним филолошким „на-

писима“ и сувим препричавањима. Или је требало

све издавати, или не допуштати таква скрнављења,

противу којих се не може довољно протестовати.

Од нових и живих писаца овде су двојица.

Ускок Г. Симе Матавуља излази сада у другом,

преправљеном издању. „Сад ево приповијести, вели

писац, поново обрађене на широј основи, с мнош-

твом новијех прилика из домаћег и јавног живота

Црногораца почетком минулога века“. 0 тој великој
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приповетци било је већ овде речи, и то разрешава

да се о њој понова овде говори.

Са Старим Данима Задруга је била срећне

руке; за љубав њих може јој се опростити и вас-

крсавање Јоакима Вујића, и оскудица поштовања

према књижевном имену јована С. Поповића и зло-

стављање Ђуре Јакшића. Место Г. Г. Андре Гаври-

ловића и Милоша Цветића, једва је једном добио

места писац оригиналан и даровит, који чини част

целом млађем нараштају књижевном. Сшари Дани

то су избор његових приповедака, штампаних ра-

није у збирци Из Сшарог Јеванђеља, која је, од јед-

ном, из незнани дигла писца, из Звезде, наше старе

и драге Звезде, чија се дружина тако трагично ра-

стурила, Српског Књнжевног Гластка и Кола. На-

слов је врло срећно изабран; Станковић не воли

данашње Врање и нови живот, прозаичан, узак,

скучен, жуто здање начелства, запарложене баште,

зеленаше, лицитације: „Нашто ово? Све је ово тако

сирово, масно! Нећу то... Старо, старо ми дајте!

Оно што мирише на сух босиљак.,.“ Ту је унета сва

његова љубав према ономе што је било, она, до-

сада код нас нечувена сенсуалност да се непрестано

види таласање једрих груди женских и врео дах из

рујних уста девојачких, она страховита и самртна

туга која до гроба прати двоје растављених, чија

су срца сломила или зла судба која се на њих око-

мила или гвоздени и немилосрдни друштвени обзири

једне патриархалне средине, који певају плачне,

болне песме, уз страсну свирку циганску и бесно

витлање чочека. Па тек она месечина, она чудна

месечина која је омотала све приповетке Станко-

вићеве, месечина која игра по тамном зеленилу ста-

10*
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рих башта, блиста по локвама крај бунара, улеће
кроз отворен прозор у собу итрепери на поду, или
клизи на крововима од ћерамида, позеленелим од
маховине! Колико месечине, и какве месечине! Ме-
сечина која као „растопљено олово“ пљушти, лије
се, пали срца, снагу, памет пије, залуђује страшћу
и никада незасићеном чежњом! Код нас нема rpahe
за приповетку! Нека се види само што је овај млад
човек знао да створи од љубавних севдаха и дер-
това по изгледу тако прозаичних Врањанаца, нека
се прочитају они прелепи Сшарн Данн, од којих
човека језа хвата, нека се види колико ту има стра-
сти, поезије и топлине, мириса, па нека се никада
више не помиње та формула немоћних људи. Човек
који је писао ову јединствено лепу књигу морао је
треперити као зрак месечев, и читалац ће је читати
са једном готово болесном надраженошћу, нечим
што га опија, што тера да шапуће стару песму
севдалинску „Ђул мирише, фул се расцветао“. Још
једном, овим бисером од приповедака, многи је грех
опроштен, тим пре што уз њих не иде никакав фи-

лолошки предговор.

Поред свију горњих замерака, баци ли се је-
дан општи поглед на цело последње коло Српске

Књижевне Задруге као целину, оно, релативно, до-
ста лепо изгледа и представља се као једно од бо-
љих кола њених. Желети је само да књижевни ини-
циатори Задруге и писци њених књижевних про-
грама буду приступачнији разлогу и мислима једног
врло великог броја људи, којима исто тако на срцу
леже интереси те наше важне установе књижевне
и целе наше књижевности, и да што пре одступе

од извесних штетних начела и обичаја. Време је да



СРПСКА КЊИЖЕВНА ЗАДРУГА
149

се једном за свагда отресе оног смешног, педант-
ског и наивног култа наших сумњивих „класичних“
писаца, да се оставе све филолошке и антикварске
преокупације, а за мерило узме само права књи-
жевна вредност и интереси једке потребите књи-
жевне публике. Најзад, ваља да се продужи правац
којим је Задруга тек сада пошла, да се млађим
писцима да место које им по праву и по таленту
припада, и то много пре но многим и многим про-
блематичним старијим и млађим „класицима“. Као
и све друге наше установе, Задруга има потребу
ваздуха, светлости и младости.


