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u*ак ii за нашу земљу, где ce иначе тако 
брзо живи, Светолик Ранковић je врло брзо живео: 
тридееет и пет година живота и осам година књи- 
жевног рада! Он je умро таман онда, кад ce његов 
дар почео расцветавати и почео давати шира и сна- 
жнија дела. Али и за тако кратко време он je npo- 
крчио себи пух. Његов књижевни таленат имао je, 
y свој својој једноставности, нечега непосреднога 
ii искренога, нечега што ее само по себи наметажо 
и чиншо етшатичншг и писда и његово дело. Он 
je свој књижевни глас стицао поступно, лагано; 
пред н>им нису ишли херолди, да му 'славу трубе; 
шта више, за његова жпвота није ce јавила ни 
једна овећа и озбжљнија одена његова рада. При- 
поветкама y Д елу  привукао je пажњу на еебе, и 
кад ce појавио Горски цар цео свет je видео да 
je српска књижевност добила једиога доброга писца. 
Када je ужро, оетало je опште уверење, да je ерп- 
ска прпповетка изгубила једнога од евојпх бољих 
представника, a јошнеетворени ерпскироман можда 
онога који би га могао оеновати.
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Жнвот Светолика. Ранковића je проет, једно- 
лпк п невееео, као што су толпкн облчнп живота 
y наше доба. Рођен je y Моштаниди, округа 
београдскога, 7. децембра 1868., од оца Павла Ран- 
ковића, меенога учитеља. Отац ce доцнпје запо- 
пио -и провео век као евештеник y селу Гарашима, 
y Јасеници крагујевачкој, као вжђен човек и елатко- 
речпв црквенп бееедник.

Као што то обично бива y нашим свеште- 
ничким иородидама на селу : син je био одређен 
да замени оца. Свршив оеновнл’ шкојпт y Гара- 
шима, Светолик Ранковић отиде y Београд, и тамо 
сврпш четири разреда гпмназије и Богоеловију.

Оженпв ce већ 1884., заједно еа женом, јула 
исте годпне, отпутује y Кијево, y Руеију, y ду- 
ховну академију. Ту je оетао четири годпне, по- 
ложно пеппте, п 1888. кренуо ее за Србију.

Од тада па до смртп живот je његов обична 
члшовлшчка одисеја: 1888. хонорарнп предавач 
веронауке y Крагујевцу; 1890. одлпчно подожен 
профееорскп испит пз богословскпх предмета и 
рускога језпка; 1892., из полптичких разлога, пре- 
мештај y ншпку учптељеку школу; 1893. постав- 
љен за професора y београдској богоеловпјп ; поеле 
годину дана опет y Ппш, овога пута y гпмназију, 
ii 1897. враћен y Веоград, y гимназију, као веро- 
учлтељ, п на томе меету остао до саме смрти.

Трошнога здравља од детшветва, он je на не- 
колпко година пред смрт осетио грудну болест. За-
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луд су била лечења no баљама, залуд п последњи 
покушај, одлазак на srope y Херцег-Нови, y октобру 
1898. Тамо je провео последњу зиму евога живота, 
и тешко болестан вратпо ce y Београд, y марту 
у.ееецу. На недељу дана поеле повратка, страшна 
болест, која не прашта, убила га je: и он je умро 
18. чарта 1899. Тако ее свршио овај кратак жи- 
вот, ева ова трагедија болеена човека, књижевннка 
ii чиновника y једној малој земљи, трагедија која 
je чеето много страшнија но оне што ее обично 
гледају на позоришвжм даекама.

Још као ђак, Оветолик Ранковић je чинио 
књижевне покушаје: његова паланачка прпча Ка- 
петаница ппеанаје y децембру 1885. За време 
борављења y Кијеву, од 1884. до 1886., он je пи- 
сао стихове, лирске, патриотске, сатиричне пееме, 
пригодне оде, мање преводе е рускога. Две од 
тих сатирпчних пееама пггампане су 1888. y Ра- 
збрибриги, —  шаљивом листу којтх je y то доба 
излазио y Београду. Оетале песме еу такве, да je 
бол>е о њима и не говорити ; и сам писац није 
имао никаквих илузија о своме пееничком таденту, 
и одмах ce oitpenyo на своје право поље: припо- 
ветку и роман.

Први његов овећи, озбпљнији и потпиеани 
рад, Јесење слике, којим je изшпао пред шлру ny- 
блику, штампан je y Отаг^бини за 1892., коју je 
њен нови уредншс y то време био интелигентно 
отворио младим талентима. Јесење слике су топла 
сећања на ееоски живот, знатно улешлан, с је- 
дном доета баиално>1 љубавиом историјом, y роду



онпх ..сеоских дриповедака п „слика еа еела~, 
којшха ce преливала тадашња наша књпжевност. 
Најживљи рад Ранковићев развио ce j  Д елу , где 
су ее би.тп сабрали његовп дични ж иолптттчктт 
прпјатељн, п које je прикудљало око еебе еве млађе 
п напреднпје људе. Највећп број његовпх прппо- 
ведака штампан je y томе часопису. За то време, 
до саме смрти, он je сарађпвао на разним књп- 
жевшш п политичктг лиетонима, п љегов рад je 
растурен y Бранкову колу, Искри, Слаеи, Зве- 
зди, Хришћанском веснику, Стрељачком гла- 
снику, Одјеку, Народу u крагујевачкој Потпори.

Ос-етпв страпшу болест y грудима, он ce гро- 
зничаво дао на рад, као да je отимао од жпвота 
којп ce показао такав тврдпца према њему: за 
трп поеледље године напиеао je три романа: Горски 
цар je напмсан 1897., Сеоска учитељица пзра- 
ђена je y пролеће 1898., y манастиру Букову, a по- 
еледње дело, Порушени идеали, ппсао je готово на 
Јгздисању, y зиму 1898.— 1899., y Херцег-Новоме.

Што je био ближе гробу, успех je долазио, 
ir мдадп нас-тавнпк веронауке стпдао je глас једнога 
од најбољпх млађих писаца ерпеких. Српска Књп- 
жевна Задруга издала je 1898. његов роман Горски 
цар , који ce јако бпо допао, a Сеоска учитељица 
бшга je пргшљена за издање Коларчеве задужбхше. 
Али све je било доцкан, данп с-у му били пзбројанп. 
Треба прочитатп ону туберкулозну прнчу његову 
Лхивот и смрт (у Бранковом колу за 1898. ), пви- 
дети како ce бпо грчевито ухватпо за жпвот.. Ta 
су осећања пепунлда последње етране које je



пиеао; романе којл местижнчно, по боллој пекре- 
лоетп, пре опомиљу на једања л  моралну ауто- 
блографпју но на хладно стварање сгшеатељеко.

II

Ол je лочео писати онда када je ееоска прл- 
поветка y пае бпла на врхунцу, л када еу свп 
младл који су лочињали пшли утапканим —  л 
сувише утапканим! —  етазама Лазе .Лазаревића 
и Јалка Веселиновлћа. И нпшта нлје прлроднлје, 
да ее и Ранковић, дете ла еела, син еерскога еве- 
штенлка. огледао на том пољу, на које су полетелл 
л они којл лз Београда ниеу виделп ни Млријево 
нл Мокрн Луг.

Ол je волео свој завичај, шумадијске коее и 
оеоје под Букуљом и Венчацом, волео' га по на- 
гону којим птица волл евоје гнездо, волео га као 
што je Гогољ волео евоју Украјину, a Ж орж Сан- 
дова с-вој Берп. Он je бло дете еа села, лз ееос-ке 
поповеке породиде, где je живот нешто мало раз- 
личан од жл-вота обпчнлх сељака. Као ђак, као 
студепат духовне академије, он je лето проводло 
код оца y Гарашима, и „еин гоеподина појке" нлје 
ce устезао да, еа старим. школеклм другбвима, лла- 
стл еено, креше лиенике и иде y шуму ло дрва. 
Он je тако обнављао осећање прлроде л љубав 
према завлчају. ..Моја Шумадија“, — лисао je 
он доцније тоном којим дете кажс: ..моја мати“ . 
Роднл j;paj вршло je на њега силан, дубок, тајан- 
етвен з’тицај, л то није бло онај површнл гаколекл



патриотизам, ни нешто дубље, пнтимннје, човеч- 
нпје, оно урођено оеећање да je човек биљка која 
шгче пз једнога тла, да ce оеећа потпун и раецве- 
тан само y ономе оквнру где je први пут небо 
еагледао п где су му ce очп отворше за жпвот 
п свет.

Ако je Шумадија једна од најлешлих земал.а 
ерпеких, ерде Србијино, крагујевачка Јауешгца je 
со с-озш њезпне, и y њој има некога чара, од ко- 
јега ce лако не отпма и који ce влкада не забо- 
равља. To су две њене поноспте планине, обрасле 
бучјем, брезовином и јасикама. дисни шумарди с 
чоћним раетовима, остацима од старпх шума које 
cv земљи пме дале, зелене оазе y мору жутпх жита 
која ce повијају под планинеким ветром, п пз ко- 
јих ce диже отегнуха песма жетелачка. To су оне 
mpe од кукуруза којп шуми јутро.м п вечером. 
они грозни виногради, оне модре шуме од шљива 
које ce савијају ггод теретом рода, она села с rroe- 
тггчним пменпма, она разборпта, поношљива п под- 
ругљива раса сељачка. Јасенида mia нешто пито- 
мпје, мекше, човечнпје, финије црте но Руднпк, с 
његовом Острвицом која пара облаке, с његовим су- 
ровим гудурама и старим манастприма, где еу ce 
некада збеговп крилп, a ирецп хајдуковалп. Алп Ја- 
ееннца згша нешто оштрије, снажпије, мушкије, 
но оне раешшнуте и једно.шке равнпде Посавл>а, 
оне обале савске које ce виде, равне као длан, с 
рушевпна двора Бакпћа на врху етарога Венчаца. 
A поврх тога, оно што даје нарочити шшб Јасе- 
ници, то су уепомене на прошлост: п поедедњп



наднпчар ееоеки зна да су пре ето годпна ту први 
пут букиули ханови турски, и да je душа народа 
ваекрела y тим зелентг проплаидима и шумови- 
тш! коеама.

Светолик Ранковић je волео ту лепу земљу, 
и он je био њен пееник. Првп љегов зрео рад, 
Јесење сли^е, где je иеторија једне ееоске отмиде 
епоредно, јесте излив те љубави према Шумаднји, 
екуп утиеака које je младоет оставила, хи.мна ле- 
потама завичаја, топ.та иеема богатој јееени y је- 
дном плодном крају. Горски i[Cip дешава ее на ко- 
еама Венчаца и Букуље ; роман Сеоске учитељице 
одиграва ее под Коемајем; све његове ееоеке при- 
поветке: Потера, Ђавоља посла, Сеоски добро- 
твор, Богомољац, Стари врускавац збивају ее 
y тпм крајевима. Ни један наш пиеац није тако 
верно писао говором крагујевачке Јасенице. Ран- 
ковић je био њено дете, њев сликар и њен исто- 
рик, a нарочито њен критичар.

Јер то чини његову оригиналност : он je во- 
лео евој завжчај,, али je још више волео истину. 
Он je видео, као и његови претходншџд лепе 
и поетичне стране села: еаборе, кретоноше, љу- 
бавна ашиковања под мееечином, на комишањима, 
на махбвинж по забранима, чуо je и жетелачке 
пееме и звецкање огрлица од дуката и сребрних 
таапра. Ади он je видео и истину, видео да на 
селу није све тако ружичаето, као што ce то,.обнч,н© 
вели y званпчним бееедама и y „сеоеким пр-пдо- 
веткама“, да je прошло доба патр^архатјнд^ £p- 
лина п старих задруга, —  доба које, може битп.



зато изгледа лело жто ce издалека види, —  да ее 
живот народнп поколебао п узмутио, п да наша 
Србпја нггје кутак раја y земаљском паклу, п да 
напш еељаци нису еденскп херувпми, Вергплпјевп 
пас-тири п Теокритовп рпбарп.

Ваља вндетп y Сеоском добротвору ону црну 
неблагодарност сељака ceia Дрдупе, шта су учп- 
НП.Ш са старпм, добргш Чпча-Јованом, којп je с-ве 
што je miao дао за сеоеку ишолу, a кога су ње- 
говн захвалнп суграђанп бацплл y једну страћа- 
риду, хранећп га као пса, очекујући да што пре 
скапље п оелободп пх једнога кузука. У Богомољцу 
ce црта она прекос-т и еуровоет сељака, готових 
да ce за стопу земље врљиком потегну п за ,,банку“ 
човека убпју. Оне сеоске жене y Старом врускавцу 
су далеко од пречпстпх Мпља, Станојка, Анђа 
наше ранпје сеоске прпповетке, л оне y разла- 
бављеном моралу нимало не заостају за женама у 
вароши, — a евака варош je, као што je познато, 
п као што тврде сеоски приловедачп, Содом и 
Гсшора, које свакл час огањ небееки чоже да про- 
гута. Ранковић видп јасно п бистро рђаве стране 
нашега еељака, оне које морају имати људп који 
су стбтинама година били y  ропству: ..у свакој 
je сељачкој душп скривено по мало подлости; ако 
y чему завиеп од тебе, он he ce сам унпзити пред 
тобом на сто начшла, да те умплоетиви" (Порутени 
идеали, стр. 24.)

У животу шумадијекога села њему je наро- 
члто пала y очп једна опасна болест наше земље, 
једна рана на нашем друштвеном телу, то je хај-



дучија, хајдучпја која je тако^карактерпстично 
развпјена y неразвнјеншг зеЦвама јужне Европе, 
y Пталијн, Грчкој, y балканским земљама, п која 
je бпла тако јако ухватпла корена y Србпјп, y 
мутним и оскудним годинама после српско-бугар- 
скога рата. Ранковпћ je хајдучију осетио лшого 
вшпе но обичан п радознао поематрач: 23. јула 
1886., када je са женом п дететом био о рацуету 
код оца y Гарашима, о заранцима, хајдуци су 
ударили му на кућу, уби.ш му оца, мучши и ее- 
клп матер и сестре, и једва je и сам главу епа- 
еао. И та му успомена никада i-nije из главе из- 
лазида: очеву с-мрт опевао je y једној жалопојци, 
y зиму 1886. y Кијеву, и ту едену очева убиетва 
унео je y роман Горски цар, тамо где ce прича 
како еу Ђурица и Пантовад ударили на кућу 
газда Ђорђа Перуничжћа.

Једна хајка на хајдуке предлгет je прпповетке 
Потера, која по оеновној замислн нешто подсећа 
на Лазаревићеву причу У добри час хајдуци; хај- 
дучки живот оцртао je он y своме најбољем и нај- 
већем роману Горски цар, којп je за сада најбоље 
дело о хајдучији y Србији.

Наслов дела могао му je доћи од нознатог ро- 
мана Едмона Абуа 1 е Roi. des m o n tag n es, који је 
1884. преведен на срцски, под именом Горски цар, 
и где ce опиеују гнусобе хајдучије y другој једној 
балканекој земљи, Грчкој. И као mro je духовити 
писац француски дао наличје клаепчне Јеладе, коју 
су фантастп п безазленп фшохелени гледали на- 
сељену потомцима Омира, Есхила, Перикла, Фи-



дпја и Демоетена, тако je и наш Ранковпћ y -своме 
Горскоме цару, на супрот пдшичнпм пастпримап 
..рајеким душама", цртао еељаке јатаке, rope но 
сами хајдуди, и место Старпне Новака п Дели- 
Радивоја наших народнпх пееама изнео лупеже 
и проете разбојнтсе, којп пресрећу бабе на дру- 
мовима h отимају ин новад од продате ппдежп, 
п , острвљенп, ударају на муке елабе жене п 
ситну децу.

Ружне иојаве те наше ербијанеке болеети при- 
казивао je Ранковпћ- отворено л искрено, без ш у- 
зпја, без трунке улепшавања п прпкрпвања, п оне 
нам најбоље показују како je данашње село да- 
леко од пасторела, п како je пз темеља заљуљан 
наш народнн жпвот. Ту je Ђурнца, лоповскп син, 
којп je одраетао једући месо од крадених јаловпца, 
ii  којега су јатаци „измамши y ropy11 ; ту хајдуци 
Црногорац Новпда, Мпта Сремац, звер Пантовац, 
свпрепи илп подмукли, којп иресрећу по друмо- 
вима вереспјаше, путнпке п калаузе, ударају на 
муке жртве које одмах не дају новац; ту јатацп, 
који глобе саме хајдуке, жпве од њнх, гурају пх 
из злочина y злочпн п y згодно доба убнјају пх 
на епавању, дижу уцену п правдају ее пред по- 
лидијом; ту сељацп, којп оеећају неку неодре- 
ђену сшшатију, помешану са страхом, према од- 
метнику, што „не верма ни закон нп влает“ п у 
чијим je рукама п њихов живот и мал; ту кме- 
товп, којп јатакују, јављају хајдуцима кад ее креће 
потера; „органп властп11, „срески“ еваке врете, 
којп каткад неће да буду сувпше етрогп п еа-



веени и добро живе са оним сумњивнм вароша- 
нгога који проопјају апеане и пуштају допове, до- 
етављају хајдуцижа када који ееоеки газда на- 
плати облигације шгтг какав варошки трговац пође 
y еело да лучи свиње. To су особите наравп, којс 
подс-ећају на сицшшјанску Мафију и наполитан- 
ску Камбру. И каква гнуеоба тај слободни живот 
хајдучки, то „гореко царевање“ несрећника који 
спава са отвореним очима, стрепи од евакога шу- 
шња и који ce сваки час нада или жандармеком 
метку iiш  јатачкој секпри ! ž К ивотшбски проли- 
вати крв, упрети револвер на елепе очи, заба- 
дати усијане игле под нокте, бежати као дивља 
звер пред хајком, тражити заборав y пијанкама 
е ниеким женекима, док ее еви мртви пијани не 
поваљају по поду! Најзад, последњи час Ђурпчин: 
леп јееењи дан на падини између Венчада и Бу- 
куље, мајка, са дрном убрадачом, кука под еена- 
етим кленом, a он, „горски цар% зелено-бдед, пи- 
јан да ce једва држи наногам а, с китом цвећа 
и воштаницом y руци, пет грлића жандар1\1ских 
магацинака уггерени на њ. И као завршетак „гор- 
скога царевања“ : пет куршума y грудима, уже 
на коцу затегнуто, крвава кошуља и једно око 
страховито исколачено.

И сем тих реалистичких слика данашњега 
живота на селу, колико других потврда -љегове љу- 
бави према истини, ма каква она бша ! Ранковић 
je врло често причао догађаје који су ce одиета зби- 
вали и људе које je «ознавао, као на пример y li'ane- 
т аници и Страшној ноћи. Званична исправка



mm то-шко локалне боје, тако има дах петпне, да 
je једна од нашпх најбољпх приповедака нз па- 
ланачког жпвота. Ранковић je често слпкао еама 
себе, као на npmiep y Животу и смрти, или лпч- 
ноетп с Kojmia je долазпо y додир, као што je, 
међу осталииа, професор историје y IIponacmu, ди- 
ректор —  етари момак y Страшној ноћи, хајдук 
Пантовац y Горском цару, па чак y Порушеним 
идеалима п онај етарп чггка-Јоца, послужптељ -гл- 
дшазијеки, чнју оелу браду и велжку шубару ја- 
гњећу неће тако лако заборавпти с-вп старпји ђаци 
негдапдње ..прве београдеке11..

У тој еклоносш да унесе што впше пс-тпне 
y своје дело, Ранковпћ je пшао до-краја. Преба- 
цивало му ее да je, нарочпто y поеледњим, пред- 
смртшш, деллма mnao п сувпше далеко, говоршо 
ее да je елика Сеоске учитељице и сувшде дрна, 
са оним порођајем и двема нетакнутим и очевн- 
днш! прељубама, без пчега чистпјег и светдијег. 
II одиста, Ранковић je y поеледње доба уноспо 
лного црне боје, иекључиво впдео триумф зла и 
моралне беде, као да je мпслпо, е француским 
романописцем, да: „сваки иетинскп роман треба
да отрује деликатна чптаода".

I I I

У нетинп, код Светолпка Ранковпћа ее јавља 
једно врло занимљиво питање: да ли je његов ре- 
алпзам излазио пз извееног иеепмпетичког ехва- 
тан>а света п човека, тги je он бпо пееташет пгто



je јаено впдео нетпну j  животу? Јер on ннје био; 
вееео пиеац. II кад je хтео да ш а  хумора, као. 
y подиМчкнах сатирама У очи нове године п У X X  
веку, то му нпје полазшо за руком. Једино у 
пријатној причи Ђавоља посла, ,која подеећа на 
Милована. Глшпића, има ведрине'и тале.

Још y првим његовим делима опажала ce та 
неетш етичка жица. И то још y првим шадићски.м 
етиховхша, пре но што je ушао y живот. Младић- 
еко неепокојство, рећи he ce, обично књнжевно 
опште место.. Ажи ко мисли да je несрећан, он je 
одиета несрећан, и та горка оеећћња из прве мла- 
дости, задобивена при ирвшг убојима од живота, 
остављају боре ла челу које ce не. губе и тешке 
успомене које ce не гладе. Живот л болест раз- 
вијале су те клпце, п што je внше залазио y го- 
дине, његови погледи еу били еве лесшхистичнији. 
Борбе за комад хлеба, y којима човек троши своју 
најбољу енергију и y којима ce крњи ионое; чер- 
гарска сељакања чиноккичка с једнога краја Ср- 
бије на други, боловање деце и честе емрти, a 
нарочито болест коју je носио y грудима, чинили 
су га све тужнијим и несрећнијим. У поеледњим 
годлнама, које je проводио на одсуству, -болеет ce 
била иогоршала; он je био уверен да помоћи нема 
xi да треба еве оетављати; осетљивоет му ce била 
развила преко свахсе мере, и био je постао боле- 
сно раздражљив. II иесимизам, који није теорнја 
но лично осећање, болесно стање осетљивоети, из- 
лио ce y његово дело и дао му нарочиту бпју.



XYIIl

Сеос-ка нднла Јесење слике почиље једним ме- 
ланходичним уздахом пз пунлх грудп. Једна од 
првлх његовпх прпча, Људска несталност. завр- 
шује ее бвом утехом датом малој девојчпцп чија 
ce тетка удала : „Добро упачћена лекција пз жи- 
вота“ . Живот ее Ранковићу чпнио као нека пр- 
љава бЈ'јида, којакрха п ноеи са еобом један no 
један од наших еветдпх пдеала л  свпх еветиња 
напшх мдадих дана, евега онога што нас je из- 
дизало над лрљавштлнама свакодневжце. И сама 
природа, y његову делу, осећа ту општу жалоет 
над оборендм идолина младости, д  она, y еуре је- 
сење дане пуне магле, ..плаче за изгубљеним до- 
бром y о в е т у .

У то.че погледу нпшта нпје карактерпетлчгшје 
но његов последњп роман. Порушени идеали, где 
ce заплакао над бруталношћу етварностп п над 
гробљем прочашенпх нада. Горко оеећање идеали- 
стичклх дрирода које су ce разочарале y  евојим 
верским идеалича била je његова омшвена тема. Тп 
црквени мотпви находе ce још п y Поп-Савином 
греху, y Животгу и смрти, y Пријатељима. Je 
лп то бшо зато што нпје впше веровао V Он je бпо де- 
мократ по полптпчкпм убеђењима ; и ако поповеко 
дете, бивпш ђак 1спјевске духовне академије, он je 
одлј’чно устао y своче роману противу установе 
калуђеретва, ратовао je протпв самог аекетског пде- 
ала релпгије, и y једно време, кад је-један минл- 
стар тражио да професорн богоеловпје могу битн 
само свештена лппд, он je бпо готов да пде пз Ср- 
бпје, само да не понесе мантију. Алн неможе еерећп



да je он био рационадист, y јр к у  ее не може тра- 
жити неки борад за Сдободну Мисао: ако je ниеао 
готово антпклерикадну нрнчу Пријашељи, он je 
такођер пнеао н скроз клерикадну дрту Крст и мо- 
литва, и оно што je замерао Цркви замерао je y 
опште и целоме животу : што етварност непрестано 
бада под ноге све више идеале.

Иорушени идеали су роман идеалиста који с 
раздераним срцем види своје светиње y блату, a 
лемоћ човекову да остане на ногама и влада етва- 
рима. Перушени идеали су донекле иеторија на- 
шега мудрога и доброга Доситија, којп je y младости 
имао ове енове : „ Ја  напунивши моју главу де- 
тињску с казањима и с пролози, a не будући ни 
мадо кадар ма еврх чега како ваља миелити ни 
расуђиватп, наумио сам био еавршено да ее но- 
светим; размишљавајући, шта су страдали муче- 
ницн, ја би тешко жалио, што и сад не мучб 
хришћане, те би ее ја на ма дао за закон исиећи, 
a кад бн ми пало на ум, шта еу иуетиљици ра- 
дшш и пословали, крепко би миелпо, да ce наме- 
рим на ког пустнњика, да е њим одем y егинатске 
и арапске пустиње, гди нема стопе човека жива“ . 
To што je загреважо машту младог Димитрија Обра- 
довића из Чакова y Банату, није дало спавати 
нн маљенском сељачету Љубомиру Ваеићу.

И он тежи за оним „другојачим11, њега за- 
сењују запаљени подијелеји црквени, побожно и 
предано едуша дуге песме литургијеке и читања 
хпестопеалмија, гледа y мистичну полутаму јутрења, 
гута Житија Светих, и Спиридона Тримитинског,



и Антонија Велпког, п Макарија Егпиатоког, н 
Павла Тивејског, и Ттхотија Пустиножитеља, ае- 
кета До анахорета нз тебаидске пуетпње п првих 
векова хрипгћанства.

Место свега великог, чистог што je . Бубомир 
очекпвао y манастпру, када je једном ушао y њега, 
нашао je најеуровнју п најодвратнију етварнос-т, 
сасвим црну, сасвим земаљеку : игуман Сава, пи- 
јаница, ' прељуоник, евиреп ггрема братији и мла- 
ђпча, од којпх тражп еамо _молчанпје" и „поелу- 
шаније“, при том краде манастир ; калуђерн, лењи, 
сладоетрасни, краду Божје дане п мапастнреку nua- 
овпну, нздржавају „своје“ по прњавору, и њпхове 
ппјанке, .,весел>е повезанпх п одједном пуштенпх 
на елободу двоножацаХ И ма колпко ее Љубомир, 
y калуђерству Леонтпје, отимао п бранио, пдеали 
ce круне један за другкм, п пада п губп ce, док 
није и сам поетао што п онп ,,други“, од којпх 
ce толико ужасавао. II код њега je дошла п ра- 
кпја, ii запуштеноет, n  нерад, п  дуговп, мес-то 
„теткеи Јованка, и он je пешао угаженим стазама 
којпм су ce котрљалп п Сава, и Макспм, п с-вп 
другп ..црњанп". И младп игуман, по сред корова 
и аптовине, ' „суморнији од влажне јесени, туроб- 
нпјп од кпшних облака“, седи на усеченом буко- 
вом пању, оелонпв се ногама о трулу кладу, тупо 
гледа преда .ce порушене идеале11, промашен.жн- 
вот n празну, црну ноћ. ..II впдп јасно да je тај 
живот празнпји од прошлоетп, да je беемислен, 
чемеран, ужасан као црна вечност“. A као симбол 
живота калуђерског он гледа глатке п тешке цо-



куле и грубу рогозш у y коју ce мртав калуђер 
увпја. He треба заборавпти да je те редове пот- 
пуне душевне клонулоети Ранковпћ пиеао на два- 
десет дана пред саму е.чрт!

He, не треба мислити да су Порушени идеали 
један тенденциозан роман протпву калшерства, y 
коме су најбољи и најггаметнији они који ce нп- 
како не калуђере. ïo  je шира и општпја траге- Ј дпја свакога људскога бића које о животу има 
впше с-хватање и чпји вишп идеали долазе y су- 
коб еа етуденом и не.милостнвом јавом: то je сло- 
.веиеки мотив првога реда. Оно што je Љубомир 
us Порушених идеала нашао y дганастиру, то je 
ii .Ђубица y Сеоскиј учитељици нашла y сеоекој
школи. Ова ер-иска_Госпоћа Бовари v оеоју Ко-
с-маја еневала je енове вишега живота и y љубав- 
нпи радоетшха тражша срећу коју јој оскудни сва- 
кодневни живот није давао, a евршида y .одвратним 
a ниским ирељубама, и место сентименталних ро- 
манаеа дошао je куршум" y чело. Из школе je отгг- 
шла „у народ“, е пуно школских цлузија н пе- 
дагошких маштања, •— „дшките школе, деца вас 
моле", h „знање je светлост, знање je моћ“, — - 
и наишла je на запуштено село, на дневне беде 
сиротнога живота, ва борбе са школским одбором 
око станарине и додатака, на сељачко : .лшти емо 
те тражшга, нити нам требаш‘:, на. прљаве „ва- 
мш ијазе“, влажне учионице, на ,,власт“ која не 
пушта из руку младу и леиу девојку, и, најзад, 
излучена, наиаћена,. да јој мала еестра не би боса 
ишла no лапавнци и брат пзгубио здравље y ио-



с-луживањима y Београду, подала ce глупо, срамно, 
бев страетп, -без поезије, за накит ц за уредно 
пздавање плате, жењену човеку којп пма деде. 
Па учитељ, њен доцнпјп муж,

Бездомни. бодни, безаштптнгг друг.

како бп рекао Некрасов, еа пзгаедом ..заплашене, 
дуго гоњене зверлг1, и чији ее живот сводп y ово не- 
колпко проетих речи: „Младоет? Ја  je ннсам пмао 
ни знао за њу. Судови, воде, цппеле, трчкараља 
до бакалнице, до каеапнице, a ноћу крпи ce, пери 
п учп... Све тако, без краја". To je псторпја учи- 
теља Пере y Учитељевој причи. псторпја толпких 
ii ташких нзмученпх л>уди. Ах! они којп праве 
јевтпне n  лаке дос-етке о учитељима rt њпховдм жал- 
бама, нека прочптају повест овога јаднога пара! 
Марал, целога. дела, основни утисак љегов, еводи 
ce y онај израз псиијеног лида мртва учптеља: 
. ,0, aia мп je добро ! .. . велп ово, с-межурано 

h  исппјено тешком болешћу лице. Нп туге, ни 
жалоети, ни жудње, ни патње и страдаља, нп 
прекора, ни радости... пичега, нпчега!..-. Само 
вечнч, дубокн непроменљиви мпр псппеан je на 
њему, п само једна усна малко . . .  врло малко по- 
вукла ce y страну, те ce све лелуја сенка оемеха 
ii још јаче истпче онај једпнствени израз на ока- 
мењеном, непокретпом лицу : „0 ала мп je добро"!...

..Хеј, етанпте вп вечни трудбенпци, пгто не 
знате нп за један час одмора; п вп ça намрште- 
ним челима, са лпцима, онакаженпм страдањима 
ii патњом ; н вп, јаднпцп, што пзгубпете образ и



поштење, удварајућн ce сиднима, и свп ви забри- 
нутп п намученм, ходнте п станите овде уз ову ве- 
лику п непроменљиву пстину, прочитајте вечну реч 
на овом окамењеном лицу, и умирите срца.евоја... 
..0, ала ми je добро!... О, ала >ш je добро

He, ти редовп, пиеани y посдедњим мееецшга 
лшвота једнога човека, који je знао да je осуђен на 
блиску смрт, ниеу реторика; то није више лите- 
ратура, то je еамртнички ропац, то je поеледњи 
крик срца које зна да je свршено еа евим, и да 
треба рећи збогом евему. Искренијег песимизма 
тешко je наћл y нашој кљижевности, где je, на~ 
рочпто, y последње време, песимизам поетао једно 
обично опште место књижевно.

IV

Светолик Ранковић je бпо руски ђак. Четпрп 
године je провео y Руеији, другога страног језика 
није знао до руеког, еа етрашћу je читао руеке 
пиеце, нарочито Толетоја и Достојевскога. Otï je 
преводио Тодстоја Опсаду Севаспгопоља y Д елу, 
Корољенка и неке мање руске писце y Одјеку. Као 
ретко ко од наших пиеаца, он je имао разви- 
јене оне чието словенске особине тсоје чине оео- 
бину руеких писаца: готово женску осетљивоет, 
склоноет да проучава и дрта људе елабе воље, без 
извесности, без моћи владе над собом, једном речју 
Словене, за које je Тургењев говорио да je од 
десет њих девет започет и недовргиен човек. Као 
Руеи, он je волео да црта те сдучаје агоније воље,



оне наизменичне личноети, које ее јављају y једној 
једлнцп, слабе људе којшга ее игра с-лучај п с-редпна.

Из Тоастоја, којп je бпо његов књпжевнп узор, 
оетао му je онај основнп тон нечега пшроког п 
с-покојнога, нека мирна. топлина. Руека .оеобнна 
му je бша етгаатпја којом je ииеао о својпл ју- 
нацпма, епмпатија која задахњује животом .умет- 
ннчка стварања и помажб ппеду да разуле то- 
лгхке стварп. Он je miao неку нежнос-т према не- 
лоћнтха, прела женама, деци, слабим људизха које 
je живот прегазпо. To je била она сдовенека ме- 
коет' п нежноет која толпко одликује руеке пиеце, 
a од с-траних и Џорџа Елиота. Он ее нпје смејао 
својгш побеђешш, нпје имао свпрепе равнодупгао- 
стп која ее налазп код многих реалпетдчких пиеада: 
он je с-воје еломљенс п елабе јунаке ппак волео, 
зато што еу пмали y почетку један впши идеал 
живота, н падгг y борбп y којој je толпко њпх 
етрадало, y којој емо п лп сви, внше пли мање/ 
□обеђени. Он подједнако л{алп за црном младошћу 
хајдука Ђурпце, за' „порушеншх пдеалпма“ калу- 
ђера Леонтија, за трагачном судбинол учитедШце 
Л>убице. Сваки час човек истрчава пред пиепа, 
h on пушта узвпке којп пду пз еамога с-рца: ..0 
с-латко лп je сетпти ее мајчпних грудп, кад човек 
иретури тешку борбу преко главе“, плн: „Јаднпче 
малој ово су тп еамо првп јади“, пли: „Оироче, 
тако нејако, мучпло ее по цео дан"...

Раиковпћ je y духовној академпји кијевекој 
учио нешто фплозофпје и .чиого читао Толстоја, 
ii одатле му je оетала слабоет, да унос-п y своје



дело iiHoro „пеикологије41, како би рекао пгу- 
ман Сава. Њ ега еу завеле оне богате душевне 
анализе Толстоја, које су махом неупоредиво лепе 
п од утиека, као онб када кнез Андрија Бодкон- 
ски лежп раљен на бојном пољу и гледа плаво 
небо разапето над собом, a каткад усиљене, готово 
и с-мешне, као y Anu Карењини причање шта ми- 
с-лн лис-ица коју ловачки пси тоне. Ранковић je ту 
.. пс-икологију изводио иретенциозним језиком уџ- 
беннка: ..Ваљда уељед јаке инервације поче живље 
мис-лити". За Робинеона вели: „за деду са јаком 
махптсш ова je књпга прави хипнотиста којпих су- 
гестује“. Учитељица Љубицабацн: „сиптетичан 
поглед на прошлоет11. Он пушта да његови јунаци 
размшпљају језжкбм литературе п профееора. Хај- 
дук Ђурица овако миели; „Дакле баш да ее хај- 
дукује?.:. A младоет? a будућност? Све ce руши! 
Свега нестаде, ко прах и непео, они лепи снови 
младоети". У Горском цару, Станка на пуне че- 
тири стране размишља пре но што he да изда 
свога љубазника. Најзад, оно и сувпше често по- 
трзање: „То je оно“ , без кога није ни један ite 
rem роман.

Облик Ранковићева дела далеко заостаје за 
еадржнном. Он je био елаб компбзитор и стшиет, и 
y томе je ишао за једном нашом рђавом књижев- 
ном традицијом, према којој je ..надахнуће“ све и 
сва, и „генијалност“ брине ce за све. У бор- 
бама које сваки еавеетан пиеац води између ми- 
сли ii пзраза, идеје и речи, он je гходлегао; као 
y животу његових јунака, тако je п y његовој



прозп, материја редовно побеђивала дух. Сва своја 
дела он je писао брзо, п сувпше брзо. као једним: 
потезом пера, без ос-новнога плана, не поправља- 
јућп нх, не дреписујућн пх. Он нпје хтео да пре- 
гледа евој рад, реченицу по реченицу, реч по реч, 
да осмотрп цедпну, да да добре размере, да појача, 
дотера, улепша, обуче y књпжевну форму. Код 
њега има п сувшпе развученоетп, тапкања на ме- 
сту, a за тим, као што то обично бпва код распди- 
нутих писаца, п што je једна врста развученоети, 
задихана убрзаноет, екакање е предмета на пре- 
дмет, летење преко догађаја. Нарочито y аоеледњим 
данима жпвота он je радио неком грознпчавом 
брзпном, као да je осећао емрт над главом. Њ е- 
говп велпкп романи ппеани еу за три-четири 
меееца: Порушени идеали, на тгрпмер, почетп су 
10. децембра 1898., a довршенп 19. фебруара 1899!

Он je био дете са седа, п причао je чпетпм 
п течннм српским језиком. Јаеност je главнауосо- 
бпна његова с-тша. „Језик наш, —  ппсао je он y 
једноме цианку о црквеној проповедп,1 јаенији je  
од велвке већпне европских књижевнпх језика, 
па и од самога франдуекога језика, за којп Фран- 
цузп веле: „што нпје јаено нпје франдуско" “ .
Али, на велпку штету, његов стпл je пун с-тилн- 
стпчких баналностп, новпнареке реторике која ни- 
шта ие каже, поабаних клтпета која су ван књи- 
жевнога језика. Није бпло доетојно једног лепог 
талента, као што je бпо његов, раеипати као плеву:

1 Весник Српске Дркве, 1892., свеска VII, стр. 677. 
„Мисли о сувременој српској црквеној проповедп".



прндеве као што еу: заносан, чаробан, диван, ве- 
лпчанствен; епитете као „немж сутон“ , „биеер- 
poeau, „шумни вали“, „горко разочаран>еи, ,,еу- 
рова јава“ ; пли овакве изразе члаикопгасаца no 
вечерњим лиетовима: „изјавити протест“ , „руко- 
водити ее пачелом“ , „етајати y еуштој протпвно- 
сти‘; , „предмет његових заносних миели“, ..не 
гледећи на такове резултате, до којих долази чо- 
век поематрањем појединаца“ . . . и тако даље.

Онж, који замерају нашем младом књижевном 
нараштају што много полаже на књижевну кул- 
туру и њену форму, треба да читају прозу Ран- 
ковпћеву, и да виде како je жалосна етвар лепа 
садржина y ружноме руву.

V

Велики део прииоведака његових носи наелов 
слике из живота. У ствари, он je то и радио, он 
je с<шкао сеоеки, паданачки, школскч и манастир- 
еки жпвот, призике, епизоде, личноети, бележио 
своја поематрања и утиеке. Његове приповетке 
изгледају као материјал за писање романа, као они 
нацртп које сликари бележе y евоје блокове, да их 
поеле унесу y велике композиције. Од евију тих 
приповедака има их дееетак које ее дају одво- 
јити и које ниеу недоетојне његових познпјпх 
романа.

Јер, Светолик Ранковић оетаће као романо- 
пиеац, као аутор једне потпунО ербијанске трпло- 
гпје романа, где je цртан морални живот Србије
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y деведесетим годлнама прошлога века. Ta трп 
ро.мана. ii  поред застареле форме, модерна су по 
замлслп u no развлјању, модерна по оно.м шпро- 
ком п охвореном реалпзму, лодерна по снажном 
оеећању којшх су прожета. Као што то обпчно 
.блва, љегово дело нпје нп потпуно. реадиетичко, нп 
потпуно идеадпстлчко, јер као п жлвот, тако п књп- 
жовноет измичб класифпкацпјама. Ранковдћ je прп- 
казпвао жлвот као слпку, п тада je бпо реалнст; 
пс-казпвао га je као утпс-ак, и тада je био пдеаллс-т. 
Реаллст je бло по епособнаеш да впдл сгваран 
жпвот y свпма појавлма, да каже с-ве пгго впди, 
да другпма да тај осноснп утпсак жлвота ; лде- 
алиет je бпо uo оном лпчном елеменху који je уно- 
'епо, по евојој душл коју je y с-воје дело задахнуо. 
што je ирпчао еопствену душевну узнемлреност, 
горко н песшшетичко осећање човека којп oceha 
да je жпвот иро.машпо, и пз тога пзводп филозо- 
флју овште рбеехрабреностп п моралне беде људске.

Но поред свлх евојлх мала, Светолик Ран- 
ковлћ, којп je учјјо онда када je сазређ за рад. 
оетаје као добар илс-ац, a његов Горски цар као је- 
дан од најбољлх романа наше новпје књижевноехл.

Јован СкерлнК


