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КА ДРУГОМЕ ИЗДАЊУ.

Ова књига изишла je прво крајеш 1906 године, 
y половшш 1909 издање je исцрпено, и књижарска 
потреба изазвала je ово друго издање.

Све ствари које ce налазе y  овој књизи писане 
су и штампане y добу од 1901 до 1906. У Новој Мскри 
за 1901 (бр. 11) изишао je чланак О Коштани; y Ле- 
тоижу Матице Сриске 1905 (књ. 234) књижевна слика 
Милица СтојадиновиЛ-Србкиња. Све остале ствари 
изишле еу y Сриском Ењижевиом Тласнику ( Ђура Јак- 
шиЛ као ирииоведач, 1906, књ. Х \ 'I; Симо Матавуљ, 
1903, књ. VIII; Божидар КжжевиЛ, 1902, књ. VI; оцена 
о Божјим Људима Борисава Станковића, 1902, књ. 
VII; Марко Миљанов, 1901, књ. III; Милан БеговиЛ 
о Всјиславу ИлиЛу, 1904, књ. XII; Даница МарковиЛ, 
1905, књ. X IV ; Жво Ћииико, 1904, књ. XIII). Све 
ово прештампава ce y новом као што je било y првом 
издању. Свуда има мањих стилистичких поправака; 
слика о Милици Стојадиновигк-Србкињи нешто je по- 
пуњена, a чланку о Мислима Божидара Кнежеввгћа до- 
дат je некролог истом писцу, првобитно штампан y 
Сраском Књижевном Тлаенику за 1905, књ. XIV.

Ј. С.



Свсже драпже учитељу

г о с п о д и н у  БОГДАНУ ПОПОВИЋУ
оснивачу модерне књижевне крихике српске и негдашњеп 
уреднику часописа y којем ce појавио највећи број ових 
радова,

одано и усрдно посвећује ову кшигу

ЈОВПН СКЕРЛИЋ.



ПИСЦИ и КЊИГЕ.

ЂУРА ЈАКХШГБ КАО ПРИПОБЕДАЧ.

Ђура Јакшик оставио je за собом име јед 
нога од највеких, можда и највећег чистог ли- 
ричара српског, и ако je само мањи део његова 
рада y стиху, и ако je још понајмање радио 
на лирској поезији. Али он je y своју лирику 
унео сав свој страстан и бујан пеенички тем- 
дераменат, дао јој толико крепкости и својега 
личнога и особенога, да je релативно мален 
број његових лирских песама значајем далеко 
премашио његову многобројнију епску и драм- 
ску поезију, a нарочито бацио y заеенак његов 
обилан рад y прози.

Јакшик je био не само један од иајјачих 
лиричара и првих драматичара српских, но и 
један од најплоднијих пригховедача целе наше 
књижевноети, плоднији но многи наши писци 
који су ce искључиво приповетком бавилиг. Од 
1860 године па све до саме смрти, он је писао 
приповетке, и оставио их за собом близу четр- 
десет ма1ћих и већих, од којих су иеке само 
иацрти, a друге готово мали романи. Нарочито 
последњих седам или осам година живота, од 
1870 па до 1878, .Такшић je пустио y свет ве-
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лики број приповедака, са предметима из раз- 
них средина и разних тренутака, али писане y 
једном иетом основном лирском расположењу 
и задахнуте једним истим песниаким роман- 
тичним духом.

Светислав Вуловић, који je еа великим 
симпатијама проучавао књижевно лепу личност 
Јакшићеву и његов многострани рад, зауставио 
ce и на његовим прозним радовима. Критичар 
je поделио песникове прнповетке на пет група: 
„романтичнеи, „сатиричне", „приповетке о жи- 
воту Срба y Угарској*, „сеоске приповетке из 
Србијеu и „приповетке ратнога времена“. Ta 
јединствена подела изведена je y иети мах 
према облику, садржини. средшш и тренутку! 
Када ce већ хоке. и када ce мора ради 
нрегледности изводити нека подела, правил- 
није je поделити Јакшнћеву прозу y три зао- 
кругљене групе: на чисто романтичне повести, 
на политичке сатире и на приповетке из с.увре- 
меног социјалног живота. Као и остале поделе, 
не само y књижевности но и y свима моралним 
наукама, и ова je општа, произвољна и неиз- 
бежно непотпуна и нетачна. Све ове три групе 
Јакшићевих прозних радова мешају ce, прели- 
вају ce једне y друге, допуњују ce, и y чисто 
романтичним приповеткама има политичкога и 
социјалнога елемента, као што су му социјалне 
приповетке пуне романтичких Фикција.



Ђ .т р а  Ј а к ш и ћ  к а о  п р и п о в е д а ч . <>о

I
Српска романтичарска књижевност имала 

je  два велика песника: Змаја и Јакшика. Змај 
je обилнији и обимнији, разностранији и шири, 
али Јакшик има много јачи пес.нички темпера- 
менат, и то онај основни темпераменат једног 
правог романтичног песника, страстан иј плах 
темпераменах који није имао ни један од наших 
етаријих песника. Змај, човек од необичио гипка 
и пријемљива духа, мењао ce и прилагођавао 
времену и његовим променама y идејама и y 
књижевном укусу; Јакшик je остао увек једнак 
и исти, y добрим и рђавим странама своје пес- 
ничке индивидуалности, увек неуЗдржљив лири- 
чар, увек песник личносш  и страсти, са оним 
карактериетичним „душевним стањем“ једног 
рођеног, природног и искреног романтичарског 
песника.

Као сви прави романтичари, Јакшик je 
осекао y себи напонску снагу и силну жудњу 
за нечим вишим, јачим и лепшим, носталгију 
идеала, пароксизам страсти и узбуђаја, осекање 
горчине што спутан мора да проводи своје 
дане y једном студеном и мртвом добу без 
^Јоје и без ичега налик на поезију.

Осећam мишцу снаж ну и јаку ,
У срцу крви, y крви бој...

певао je Јакшик, казујуки тако оно евоје 
основно распололсење, из којега ke шибати 
најличније и мајснажније његове песме. Н>е- 
гова страсна и плаховита душа била je рођена
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за поетске дане херојских подвига, за дадека 
витешка доба укрштених мачева, -жубавних 
судова“, великих страсти и великих борби. Он 
ce осећао једнак по души са оном сјајном вда- 
стелом на двору Немањика. пред којима, y 
лриповетци Син седога Га.мзе. певач пева 
сдаву предака : „Муње су севаде y очима ју- 
иачких слушалаца. На грудма пм ce стезаху 
ианцери, жице су пуцале, a љути палоши по- 
еукташе пз сјајних корида. Видели еу y жарком 
спеву душмана; y гдасу песме чули слг јаук и 
писку рањеника, дим, прашину и крваво поље, 
где ce лешинама посуто далеко пружаше. Већ 
мнидијаху да су на коњима и да гоне душмана... 
Поскакаше са меких јастука. Крв им je врела, 
ерце je силније било. a душа зажарена славом 
говорида je витешкој крви: Рат! Рат! Нова 
елава! Нова победа!“

И Јакшпк je осећао y себи ту исту гви- 
тешку крв" и „душу зажарену сдавом“. и он 
ce ocekao епутан, гушио ce што мора да води 
узак и прозаичан живот једнога човека нашег 
сивог и једноставног доба, нарочнто живот 
сеос.кога учитеља и мадога чиновника. са вели- 
ком породицом a са малом платом, трошећи нај- 
воље своје снаге и најлепшу своју енергију y 
еитнпми понижавајуким борбама за комад хлеба, 
увек стран и туђ свету y коме je живео. увек 
побуњен против Филишћанских схватања. ти- 
ранских конвенција и чаршијскога морала. Као 
еваки прави романтичар, oeekao ce на зем.ви



као Прометеј прикован на кавкаској литици, и 
он je духом излетао ван евога суморног времена 
и жаласне средине, и ностадгично гхевао :

Л окаж н ми само оно доба старо :
За чае бих ce јун ак  y љему одмар’о
K o  што ми ce деди одмараху седи...

И после тиX тренутака подета и вракања y 
зрачне успомене прошлости, он je са угушеном 
горчииом довршавао:

A-i' збогом. витези, соколовп моји !
Вреда мноме са свим друго времс стоји.

Прве приповетке Јакшикеве, нисане y току 
шездесетих година, стварале су y првом ро- 
маптичпом расположењу, и нису ништа друго до 
лееничка идеализација витешких старих вре- 
мена. Пееник са љубављу и дивљењем слика 
оне охоле и ејајне „велможе“ ориске, који су 
као соколови y каменим замцима, илм као nay- 
no ви no мраморним дворовима. Он их износи y 
њихови.м витешким играма, када скачу на голог 
коња y најбешњем трку и лободима гађају тицу 
y лету, или када са свим старинским власте- 
линским сјајем нолазе y лов. Слуге су обучене 
y црно свилено одело, еа дугом коеом која ее 
таласа на снажним плећима, хрти и огари ве- 
село лају, сокодовн кликку, uepa за калпацима 
лепршају ce, иаицири звече, a довачки рогови 
одјекују кроз исконске шуме. To су приповетке 
о ггдеменити.ч херојима, о заљубљеним „бледим 
витезима“ са тамним погледом, на чијим висо- 
ким челима век ce види „ладан ио.вубац немилс



смрти“; ту су. као y Бајроновим спевовима, та- 
јанствени „црни коњаници“, које кобне страсти 
сажижу, вуку их y дубине тамница да их тамо 
за наиек нестане. Ту еу анђелеке, озарене 
жене. „мученице несрећне љубави“, девојке 
„бдеде као крини, лепе као сан, са поетеким 
именима и са љубављу која не зна за границе. 
И све те драме страети, сав тај обајанн свет 
.вубави и хероизма, све je то y „еенци мрачних 
пданина“, еве то бива уз тајанетвено ујање 
горских потока, или под крвавим зрацима са- 
мртнички бледога месеца који ce пробија кроз 
тмуре обдаке, или y страховитом вихору по- 
буњенпх елемената којц као да оглашују еудњи 
дан л,удима.

Јакшик није био y томе романтичномраспо- 
ложењу када je опиеивао само тај идеализовани 
Средњи Век нли херојска времена народних 
борби еа Турцима, л>уде и етвари y вар.внвој 
перепективи прошлости. Истим тим очима он 
je радо гледао и доба y коме je живео и људе 
y чијој ее средини кретао. Као и сви идеалисти, 
Јакшић није видео стварност онакву каква je, 
но оиакву какву je он еневао. Други људи, 
гледајукп из близа, по ономе староме да „нико 
није јунак за свога собара“, да je лепота само 
y оиоме што je било или што je далеко, нису 
y етању да ее рбмањују и да улепшавају садаш- 
н>ицу. Лакшић, тако бптно идеалистпчка при- 
рода, дух који je преображавао све чега ce 
дотакао, гледао je  своје сувременике сависине



идеала, посматрао свет очима једног роман- 
тичког песника и налазио лепоту и величину 
и онде где их и нема. И он je тако налазио 
романеке љубавне хероје y простим тимочким 
сежацима и старинске витезе y херцеговачким 
брђанима, залуталим y прљаве каванице бео- 
градеке.

Ништа y том погледу није карактеристич- 
није но његова „приповетка из сеоеког живота 
из године 1857“, Сељаци. Драматична, или боље 
реки мелодраматична, радња дешава ce y Црној 
Реци. y једноме од најдивљачнијих крајева наше 
зем.ве, где je српска раса тако измешана стра- 
ним елементима, међу убогим и кротким сеља- 
цима тимочким, који немају сјајних спољних 
особина чисте наше pace y Шумадији и Мачви, 
ади који показују тиху енергију и ћутљиву 
истрајност y раду. И да опише тимочко село 
Каменац, Јакшић, некадашљи учитељ y тим 
крајевима, неће ce послужити аналитичним, 
реалистичним методима, брижљивим ређањем 
живих и карактеристичних ситних појединости’ 
да тако да општу и пуну слику села. Он ce 
елужи чисто песничким, синтетичким, интуитив- 
ном методом, место реадистичких описа даје 
песничке визије, a место тачне слике пружа 
утисак и осећање. Он неће да приказује једно 
изгубхено село y једмоме мртвоме крају Ср- 
бије, где je природа тако сурова и неприја- 
тељска према човеку, где je борба за живот 
тако мучиа a живот црн сиромашним сељацима



он. еа висина орлова лета. са врха сурога стења 
Ртња и Малиника, баца орловски поглед на 
мало село које ce беласка y долини, и поетски 
с.тика. nC једне стране камен с друге камен, 
голо еве! Отрах те обузима кад y то суро 
стење коракнеш: твоје те сопствено мицање 
плаши; узданеш ли. чини ти ce да камен уз- 
дише : спотакнеш ли ce. камен ce одрони a y 
понорима јечи и грми, рекао би планине ce 
руше. Кад дубље загазиш y ту пустошну са- 
моћу. чујеш како човек јауче, чини ти ce да 
y помок призива... Hok je ...u

A .вубавна повест која сетуприча достојна 
je тога поетског оквира. Јанко Веселиновак 
нас je доцније навикао на оне једнолике типове 
PoMeâ и Јулија y мачванским селима. али Јак- 
шићеви сеоски љубавници још с}г на већем 
ступњу .вубавне страсти и душевнога благо- 
родства. Смиљана je приказана као јунонска 
лепота. племенита лика и висока чела ^као од 
карарског мрамора“, и њена зрачна, поетска 
Фигура још внше je истакнута y полутами се- 
оске куће, „као од прилике на Рембрандтовим 
сликама4". A он, њен љубавник, Стојан. јесте 
романски херој каквога сневају петнаестого- 
двшн^е девојке y пансионатима и каквога гле- 
дају y позоришту y првом љубавнику роман- 
тичних драма. Стојан ради као јунак и говори 
речито ii ритмично као песник, и  када прети 
то je y ЈакшиРевским Фнгурама: „Пепелом
његовилг ke ce још сутра играти планински



ветрови“. Једна ееоска лепотица y његовој 
приповетци, овако кити своме драгоме: „Видшн 
ли оне силне капљице што ударају y шарени 
шљунак и на обали скачу, и оне љубе оно 
шарено цвеке, шхо своју лепу главицу уми- 
л>ато доле савија, да y своја недра усиса те 
бисерне капи потокових пољубаца“.

Србијански еељак làypë Јакшика има све 
могуке и немогуке човечанске врлине. Песник 
je целу Србију поделио на два табора, који 
представљају, као y иеточњачким религијама, 
два еупротна светска принципа, добро и зло, 
светлост и таму. С једне стране су неискварена 
„деца природе“, честити, искрени, храбри, чиети 
и пречисти сељаци: с друге стране. то je про- 
кажена власт, капетани, кметови, попови. ка- 
луђери, зеленаши и Цинцари механџије, код 
којих je и од којих je свако зло, и који некаж- 
њено трују здраву душу народну. И та борба 
између сељачких анђела и власничких ђавола 
евршава ce готово увек пуном победом добро- 
детел.к над пороком. Каткада, и само ce небо 
умеша. и пршље гром да сатари грешнога кривца.

Јакшик je се.вака идеализовао и као ро- 
мантичар и као народњак. Као романтичар, 
јер je као Ж ан-Ж ак Русо y сељаку гледао 
„природног човека“', од природе неискваренога 
и доброга, са искреним, дубоким и лепим 
осекањима првобитнога човека. Као народњак, 
он je волео сељака, јер je био уверен да ce 
недотакнута, здрава народна душа налази y



еељака, да je он извор и утока свега, и да 
еу y њему живе силе pace које силници и 
власници трују. И са таквим схватањнма, са 
затвореним очима за стварност, уљу.вкиван 
сопственим самообманама, не познавши ннкада 
лраву природу србијанског сељака. он je ства- 
:)ао оне идилично-епске спевове y прози. које 
je без права називао „приповеткама са села“.

Истог таквог романтичарског надахнућа 
јесу н његове приповетке из српских ратовања 
са Турцима, y добу од 1875 до 1878 године. 
Као и цело његово занесено поколење, Јакшик 
je провео цео свој век y једном одушев.веномра- 
тоборном расположењу. Наши старис.у веровали, 
све до Кримског Рата, да ће ираиославни Импе- 
ратор u Государ Николај I побости крст на 
Аја-ОоФијц y Цариграду. и да ће одмах после 
даровати Србима Босну и Херцеговину; млади 
су са нестрп.вешем погледали на Србију и 
Дрну Гору, дрхтали под одјецима борбе на 
Грахову, бомбардовањаБеограда, устанка Луке 
Нукаловика и Кривошија, уверени да je ује- 
дињење Српства од „Вршачке Куле па до 
Јадранскога Mopau питање најкраћега времена. 
Ратови од 187G—1878 за њих су значили 
освету Косева и васкрс српске славе, и Змај- 
Јован Јовановик je на корицама евоје Илу- 
строване Ратне Тгронике ставио два датума: 
1389— 1877. Као и сви и срцем и духом млади 
л>уди тога одушев.веног нараштаја, који je y 
све веровао и ни y шта није сумњао, Јакшик



je горео од нестрпљења да једном почне тај 
тако жељени, тако призивани евети крсташки 
рат за народну слободу, и поетичније но ико 
он je пружао руке ка трагичној равници ко- 
еовској :

У пусту земљу. y стене голе
Срце >ie зове...

Као и осталим омдадинцима шездесетих го- 
дина, и Јакшику je Србија — Србија која не- 
десет година није војевала! — изгледала ce- 
бично политична и несрпски смотрена, и он je 
био готов да са оним либералним вођом иа- 
зове Кнеза Михаила „турским пандуром“, a 
заједно са Змајем да ce подсмене „београдским 
бакама“ и њиховој лажљивој и кукавичкој 
песми: „На пролеке !“ Са колико сарказма
он ke ce иодсменути мирољубивој бирократ- 
екој и кивтинској Орбији, која ce, док раја 
страдаи гине, страши рата и пдашљиво ce питаг

À ш та ћемо с вересијом ?
A шта ћемо са пензијои ?

И y име целог свог нараштаја Јакшић je 
гневно узвикивао:

Ш та he нам овај мир,
Овај блатомир ?

Треба знати да код Јакшића тај рато- 
борни патриотизам није био једно опште место 
српске поезије онога доба, када ce више ио 
икада певале „бојне песме“. To за њега није 
била једпа лака и популарна књижевна тема.



којом су ондашњи песници надокнађивали си- 
ромаштину својих мисли, неискреноет својих 
осекања и прозаичност својега изражавања. 
Код Јакшика je то било искрено и дубоко 
уверење y којем je цео свој живот провео. 
Он и Јован Илик били су јединп од српских 
писаца онога времена који су имали дослед- 
ност једнога Кернера и ПетеФија. и који су 
ее. 1848, са оружјем y руци и на бојном пољу, 
борили за оно што су певали и на шта су 
друге призивали. Јакшик, као младик од шес- 
наеет година борац y „Народном Ополченију“ 
Лазе Зубана и добровољац y Легији к и к и н д -  

еких диштриккана, дао je доказа својега ро- 
дољубља, готовости на еваку личну жртву, и 
са пуно права могао je доцније довикнути 
евојим непријате.вима :

С крвавом сабљом на бојној муци,
Бо.т>и сам био, бол>и од вас !

II када су најзад Србија и Црна Гора за- 
газиле y тај тако дуго очекивани рат са ве- 
ковним нелријатељем, Јакшик, изнурен од жи- 
вота и разривен болешку која га je y гроб 
гурала, полетео je на Дрину, „међу племениту“, 
да види како српека војска најзад прелази y 
„честиту Босну“, и како ce остварује сан ње- 
гова живота. Ти дани за њега су били: „Срп- 
ски Р ати, „наш рата, „садашњи српс.ки уста- 
нак“, и готово све што je последње две-три 
године живота писао то je било прославжање



тих „светлих дана српскога ослобођења“, што 
рекао други један наш романтички песник.

Јакшик je тада написао цео један низ 
ратних приповедака из времена од 1875 до 
1878. Такве су Мале слике sa времв рата, топла 
слика родољубивога ковача, који y хармо- 
ничној прози и речитим стиховима казује рат- 
ничко расположење и непоколебиву сигурност 
y победу коју су имали сви српски родољуби 
онога времена. Такви су Ратници, панегерик 
јаворском јунаку мајору Михаилу Илићу, и 
Шжетанов Гроб, прозни спев о јуначкој смрти 
капетана Карановића на Нишору. Такав je 
Ратник, романтична иеторија Гарибалдијеваца 
и српског добровољца Антонија Панагинија, 
којега je очајање за изгубљеном лепом Фло- 
рентинком и љубав према слободи потлачених 
народа доведа на Дрину да ce бори за. српско 
ослобо^ење.

У свим тим саставима Јакшик je не причао 
но певао епопеју „Српског Рата^ и „Садаш- 
њег Устанка“, последње и завршне епизоде 
вековне борбе српскога народа. У свечаном 
расположењу оних историјских часова, и људи 
и ствари изгледали су му и велики и лепи, и 
он je и врло обичне егзистенције и свако- 
дневне појаве дизао на висину историјских 
догађаја и песничкога хероизма. Његов бео- 
градски 1совач мајстор-Митар говори овим је- 
зиком : „...силе су биле, векови су прошли.
земља и небо, краљеви и слуге дигоше ce, да



Србина упропасте, и... Србин етоји! Деде, 
госггодине, нафи ми y планини једну стену. 
коју С.У громови и зем.ЂОтреси за пет схотина 
година y сво.ме неприродном беснилу потре- 
сали, a да ce није са меета кренула... Србин 
je, господине. тврђи од стене. јачи од света!... 
Свет K(‘ ce y  страху див.ве несвеети заљуљати, 
a Србин ke овде, где га je Бог и природа 
намеетила стајати !... ја  бих. господине. волео 
да сам лава. да жаром полајем оне бедеме, 
y којима су турскп шакали своје страш.виве 
главе заклонили !... Желео бих да сам самум, 
да отровном паром y заблуђеном току зау- 
ставнм покварену крв наших непријатеља !... 
A после да сам грм.вава : да на прозорима го- 
лемога света, потресајући гвоздене полуге, за- 
грмим ужасним гласом: Тпранија je погажена, 
a на љеним развалинама слобода престолује!.. 
Срби су слободни !...“ Алн. после таквих речи, 
ко да y томе родо.Ђубивом и речитом ковачу 
ие види Ђуру Лакшића. a y мајстор-Митро- 
вој лплеменитој речитости“ снажне акценте 
Отауоине?

И због једне од таквих занесенпх и за- 
носних патриотеких приповедака. Јакшик je 
изведен пред Преки Суд y Београду, оптужен 
и оеуђен због ометања „свете народне це.ви 
ослобођења и уједињења српског !u Начелник 
округа шабачког Луњевица оптужио je песника 
што je y ратној приповетци Раљеник „тенден- 
циозно ii  злонамерно, — тако вели званична



«птужба, — неверно представљао публици бој 
на Бе.вини и бој на Мекашима, еа чиме je 
нарочито ишао на то: да војсци ерпској дрин- 
скога кора и њеном команданту убије онај 
креднт код народа, који су они својом па- 
триотском радњом y ствари заслужили, те да 
ее на тај начин код народа произведе непо- 
верење како спрам саме те војске и Јвеног 
команданта, тако и према светој иародној 
це.ви ослобођења и уједињења ерпеког.и1

Овим обрасцем тупе бирократске прозе 
изведен je пред Преки Суд и осуђен најродо- 
љубивији песник српски, најискренији и нај- 
већи ентузиаст којега je наша књижевност 
имала, — и то ради издаје „свете народне 
цељии! Такве ствари пееника су свлачиле са 
романтичарских „гораодушевљења“ накојимаje 
живео и бацале га y ругобне низиие и за- 
гушљиви ваздух сурове бирократске Србије 
онога времена. Због таквих ствари бујни ли- 
ричар постајао je горак м оштар сатиричар, 
престајао певати и иочињао звиждати.

II
Лакшик није био од оних, некада тако 

многобројних војвођанских Срба, који су пре- 
лазили y Србију са уверењбм да као људи 
виuie врсте иду међу полудив.ваке да ноее 
„просвешченијец, како je Брамко Радичевић

1 Ђура ЈакгииЛ иред Преким Судом, лриболеж ио .Hv... A h... 
Дблоу 1903. књ. ХХШ , стјр. 151.



иронично певао y Иуту. Јакшик je дошао y 
Србију не на неко велико и добро плакено 
меето и y заветрпну какве топле канцеларије, 
но y забачена села y Црној Реци, на кукавну 
плату ееоекога учитеља од 3 дуката и 8 цван- 
цика месечно, y данашњем новцу 42'40 ди- 
нара! И y таквом положају, и еа живото.ч 
који je водио, он je волео Србију, „нашу малу 
Србију“, како он са синовљом неилношћу вели, 
и. са Милицом Стојадиновнк-Србкињом, он je  
био један од оних наших ретких романтичара 
који je ниеу заборав.вали нли презриво гледали 
за Лзубав романтичне и поетизоване ЦрнеГоре.

Јакшик je y ствари видео две Србије. једну 
Србију народну, честиту. младу и напредну, 
Орбију еељачке масе народне и реФор.чаторске 
и слободоумне млађе интелигенције, и ту Ср- 
бију Јакшик je волео свим жаром своје душе 
која ннје знала за половна осекања, певао 
урођену чистоту и величину сељачке душе, 
еве „либералне надеждеи н родо.вубпвп занос 
који je Омладину тресао. Али он je видео и 
ону другу Србију, Србију сурово бирократску 
и ниско цинцарску. Србију ерамних и гнусних 
династичних борби и великашких ровења. Ср- 
бију тајних Фондова, плакених листова. изу- 
зетних закона, преких судова, отимачких кон- 
Фискација, „височајшнх решења‘; и „жесто- 
чајших кгаштига1'. Орбију мртвихшиба, точкова, 
мацака и дерика, врачарских рупа, шабачких 
обора, гургуеовачких кула, целу ону званичну,



још полутурску Србију, y којој je око 1870 ваз- 
дух био такав да га нису могла дисати плућа 
једног свесног и елободног човека. Страс- 
није и отвореније но ико, Јакшик je мрзео 
ту „правитељственуи Србију и њене велике 
и мале пандуре, кметове и сукметице, Цинцаре 
механџије који су као пауци распдели своје 
мреже и еисају крв бедном и незаштићеном 
сељаку, њене угојене и блудне калуђере, 
„подлу чету калуђераа., како их назива y Јану 
Хусу, њене лакоме и грабљиве попове, за које 
je он, син једног и унук другога попа, имао 
нарочито презирање. И упоредо са тим неуто- 
љивим мржњама ишла je његова вера y бољу 
будућност младе Србије, која je имала жи- 
вотне снаге и која ce лагано, али стално пре- 
порађала. „Србија je родна земља, узвикивао 
je Јакшић представницима званичне Орбије, 
вредан баштован направио би од н>е башту, 
свет би ce чудио лепоти њеној, a празноверник 
заклињао би ce да je то рај y коме ce вечно 
блаженство ужива. Али милијун душа треба 
годинама да ce зноји, док истреби коров што га 
ви с неколико плакених надничара посејасте“.

Јакшић je био независан, смео и слободан 
дух, и ако je било човека који ce дао сави- 
јати по прохтевима и наредбама „претпостав- 
љенихи, то je најмање био он. Поносит и не- 
покоран, он je мислио само својом главом и 
ишао само својим путем. „Пуст човек“, гово- 
рили су његови многобројни непријатељи, који
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су гомидама ницали за усправљеним и понос- 
ним ходом кроза живот овог слободног духа, 
развијене јединке и свогсс човека.

У Предпостав.веноме, y том крепком и 
срчаном нападу на само начело чиновничке 
јерархије, на кастинску неједнакост нашега 
друштва, где су сви људи само пред законом 
и y речи једнаки, он овако открива своју душу: 
„Сирото срце потчкњенога! To je камен који 
ce храпавим ђоно.ч предпостав.венога донде 
гази : докле не севну варнице или док ce не 
расдрсне... 0  благо вама који не завпсите од 
зле или добре воље иредпо^тпвљенога.“ 1 И он 
прича како му крв трују чрекори и увреде 
-,предпоставл>ених‘\  како му ce срце стеже и 
како му сузе гнева и очајања ударају на очи 
што није слободан п независан, да живот про- 
води по својој вољи и по своме закону, без 
„грозних претећнх Дица... предпостав.вених у 
потпуној униФорлш, са белим випушкама и 
златним крагнама“.

Биографија Јакшићева позната je. 1868 
године, y беди и y понижењу, јечао je он од 
бола и од срамоте: „...овако као што наша
госпоштина поступа са мном, ни свиње не 
чине, i i  никаква лоша животиња... Далн су 
ми хлеба! — као што добротвори веле: 
„ухљебише меа — хвала им! Ta више ми н 
не могоше дати, јер су сами печење појели;

1 Србнја, 1870, Op. GS.



хвала им ! јер ми ни кости са њихове богате 
еовре не хтедоше оставити — имаду они своје 
псе којима огдотке са своје дебеле части ба- 
цају, a они ce још дуче што су до тих гос- 
поцких костију дошли. Ma неку ја, не ! Умем 
ја  сносити све, само неправду ие!а1 Највеки 
део свога живота провео je он y гањањима, 
казнама сваке врсте, премештањима, отлушта- 
њима, y сиротињи, са многобројном породи- 
цом на врату, y данима без рада и без леба, 
y беди која му je бида највернији друг кроза 
цео бурни живот његов. 1870 и 1871, y тим 
годинама сурове реакције y Србији, био je вр- 
хунац Јакшикеве беде. „Правитељство“ je хтело 
да угуши сваку слободнију мисао и све што 
je  наличило на отпор, и отпочедо ce са гања- 
њима сваке врсте. За „республиканце" није 
било леба y државној служби, и Јакшик, тада 
учитељ цртања y јагодинској реалци, дописник 
опозиционих листова, буде зле cpeke да ce 
неповољно изрази о власти, коју je y прилици 
представљао варошки кмет газда-Јованча Цвет- 
ковик. Према „црвењацимаи власт тада није 
морала да има много обзира, и кмет Јованча 
Цветковик душмански изудара песника и раз- 
бшје му главу. За све то, Јакшик буде због 
„неморалног владања14 отпуштен из дрлсавне 
службе, a два млађа чиновника која су све- 
дочила y његову корист буду за казну пре-

1 Једно аисмо rBype ЈакиаШа (2 октобра 1868). Јаво р > 1892, 
етр. 569.



мештена из Јагодине.1 И песник ce тако нађе 
на улици, без игде ичега, п тада. да би ис- 
хранио породицу, по сред зиме, пешице, он оби- 
лази моравске манастире и поправља старе 
иконостасе.

У таквим приликама, и земаљским и лич- 
ним, не пишу ce уздисања и патриотски по- 
клици! Јакшик. озлобљен и раздражен, на- 
оштрен бедом и гањањима, страсно ce баца 
на политичку сатиру, да y гневним речима 
каже оно што њега пече и гуши и што цео 
млади и напредни нараштај мислп и осећа. И 
Јакшик y то доба, око 1870, постаје за  ̂је- 
дињену Омладину Српску оно што je око 1840 
Хајне био за Младу Немачку: песник који свој 
велнки таленат ставља y службу идеја слободе* 
правде и истине.

Уједињена Омладина Орпска имала је м-ало 
тако убеђених и тако оданих чланова као шта 
je био Јакшић. Он je био увек y првим редо- 
вима њене крајње левице, уверен да je уну- 
трашња и грађанска слобода Србије први и 
неопходан корак ка ослобођењу Српства. И он 
je  један од ревносних сарадника лнберадне 
Србије, где y току 1870, под потписом „Тео- 
рин“ i i  „Учител. цртања y некој вароши% 
штампа пет својих политичких сатира: Једно 
писмо оаба Р...и, Друго тшсмо баба Р...и, Лред- 
иостављени, Мисли једног шпзионара и П окојној

1 Ј. Скерлић : Ђура Јатсши£ y  годипп 1S70 и 1S71, Сриски 
Књижевни Гласпик , к ј б . XIV, стр. 839—841.



цеизури. 1871 јављају ■ ce његове политичке 
сатире y Жладој Србадији: ЕомадиИ швајцар- 
ског сира и Жоја љубав, хсисмо ток. цвнзури. 
A 1871 и 1872, он je, са потписом „ТемељксУ, 
ревностан сарадник Враголана, г сатиричког по- 
литичког листа, на којем су радили Оветозар 
Марковнк, Љубен Каравелов, Светиелав Ву- 
ловик, Ђура Јанковик и Милован Ђ. Глишик. 
У томе врло занимљивом социјалистичком 
листу, који je био ставио себи y задатак: 
„исмевати све махне друштвене, све што ce 
y јавности и приватном животу обележи као 
глупоет или недоношчеи, штампао je Јакшик 
неколико својих еатиричких песама, од којих 
неке нису ушле y његова скупљена дела, и 
два врозна састава: Жајстор Триша и Г. Жиша 
и Писма из Смедерева.

ГГрве Јакшикеве сатире y Србији јееу 
његова лична препирка са реакционарним „ша- 
-5>ивим“ листом Ружом Михаила Ћелешевика, 
која je  била силно омрзнута y омладинским и 
елободљачким круговима. Увређен и раздра- 
жен, ударио je Јакшик на „мисирску баб_у“, 
„матору блеббтуш у, и на друга два, не мање 
презрена назадњачка листа Видовдан и Сее- 
товид, на целу реакцију y Орбији. „0 знам 
вас ја !“ узвикује гневно песник. „Има томе 
дванајест година од како вас све познајем, и 
морам вам благодарити; јер сам на вама и на

1 J . Скерлић : jБура Јакшип као сарадник „Враголана“ 
Одјек, 190G, бр. 79.



вама равним лепу психолошку студију научио: 
да као што .вубав може до највекег вр- 
шка доспети, да тако исто и мрзост до нај- 
вишег етепена допире... Ја вас еве мрзим, ја 
вас све презирем... Ви сте голи екелети. на 
којиша je ко оно на луткама пришивено не- 
што мало трула меса и пабушине.и И он. са 
високо уздигнутим челом истиче евоју до- 
штену и поноситу сиротињу. јаван рад из 
личнога уверења и чистих побуда, силно пре- 
зирање „трулих стубова назадњаштва“, жарку 
.вубав за . слободу златну^.

Исти тај дух оживљава речито наггасаног 
Лредпостављеног. каои Мисли једног иензионара, 
монолог задовољног в угојеног човека који 
има двокатницу y вароши и велики чпбук са 
скупим килибаром, и који грди искварену мла- 
деж што више не пчествује“ власт и старије, 
„црвењаке“ којима ништа није добро и све 
хоће да руше, сиротињу y чију главу никако 
не може да уђе јасна u природна истина да 
je она на свету да тегли и без роптања трпи, 
a чиновници и газде да заповедају и уживају. 
У Мајстор Тригии и Г. Миши, Јакшик своје 
миели ст&вља y уста слободоумног и разбо- 
ритог мајстора, удара на Видовдан који je 
отупео зубе недостојно грдећи побеђену хе- 
ројску Комуну, „Лепотицу Комуну“, н за па- 
рпским арцибискуполх, Kojera еу комунардн 
пушкарали, „вшле плаче него за свим српским 
мученицима што еу од Косова до данае на



мукама изгинулиТ Мајстор тврди да му je једно 
српско шегрче драже него сви немачки и Фран- 
цуски гроФОВи и принчеви. и од новина тражи, 
— сасвим y духу чланака Оветозара Марко- 
вића y Раденику, — не да кукају на гробљу 
туђинских власника, но да српском народу 
„кажу за што смо y евему назадни, — па да 
нам пишу о занатима и о општинама, о земљо- 
делству, да нас избаве из овог несретног и 
јадног сирсшашног живота...“

Оба писма „покојној цензури“. написана 
су y духу и тону иолитичких сатира Хајне- 
ових, које су ce y то доба радо преводиле y 
Даници, Вили  и Србцји. Ревноснп омладинац 
Мита Ракик превео je 1869, y (Јрбији, Кдеје 
или књигу Ле Грст, и та духовита и лепа књига, 
y живом и TeaHOiVi преводу, несумњиво je но- 
служила Јакшићу за узор y оба његова писма 
цензури. Као што ce може мислити, између 
песника слободњака и „госпе“ цензуре нема 
љубави, он je живописно представља као сув 
костур, „у једној руци са катанцем, a y другој 
са празном и ненаситом кесом“, и казује јој 
оно што y дубини душе носе сви „витези 
духац и „синови слободе“.

Ове те ствари нису приповетке y обичном 
смислу речи. To су полемичке самоодбране, 
политички напади, нека врста такозваних „ко- 
зеријац, без радње и обавезне интриге. Од 
свих .Јакшићевих сатиричких радова на при- 
поветку личе заокругд>ена епизода КомадиЛ



мчвајцарског сира u нека врста романа Чича- 
Тима. КомадиЛ швајцарског сира je жива при- 
чица, коју je пре две године драматизовао и 
на београдској позорницп дао играти један 
од наших млађих писаца. и сем анегдоте, која 
je  занимљива, има y њој готово реалиетички 
опис чувене Шарене Механе y Јагодпни и 
њених не мање шарених гостију.

Чича-Тима, велика _приповетка из учи- 
тељеког живота“, писана доцније, 1876 и 1877. 
нема више политичкога емера, и ако y њој 
има речи пуних непоштовања према власти и 
њеним иредставницима. Јакшић je ту са без- 
обзирним, каткада свирепим реализмом нацртао 
Пожаревац, где je био некада учитељ, и по- 
жаревачке учитеље и чиновннке. II то нпје 
дело посматрања п друштвене сатире но личне 
освете. Јакшић, плах y евему па и y мржњама. 
учинио je све да цео свет лозна јунаке ње- 
гове трагикомичне паланачке историје. Као y 
епиграмима Г. Гр/сињи, Једној васиитатељици и 
Gmpoj Focanijii, он je и y Чича-Ти.ии сишао 
са своје песничке висине, и. не задигав скуте 
и рукаве, загнзио y брлог оговарарБа. y све сит- 
ничарство загуш.вивог маловарошког живота.

У опште, готово y свима политичким еа- 
тирима Јакшићевим има много личног, локал- 
ног и пролазног, ствари које нас ce данас 
мало тичу. алузија које ми више не разумемо. 
Ш та ce кога данас тиче стара пожаревачка 
учитељица Гросмутерка, коју je песник и y



стиху и y прози изобличавао ? Михаило Tie- 
лешеввк са својом шаљивом Ружом не изгледа 
нам достојан толиких и таквих жучних напада. 
Треба ce раепитивати код л>уди који су воје- 
вали y покрету од седамдесетих година, па 
сазнати да онај злосрекни „Мајстор-Лексии 
син“, за којега Јакшић није и.мао довољно 
мржње и презирања, јесте један реакционарам 
новинар из онога времена, Милан Максимовић, 
проФесор y Омедереву. безначајан писац назад- 
њачких политичких чланака y Видовдану. Све 
je  то далеко, и y тој даљини изгледа тако мало 
и незнатно, недостојно једнога пера као iu t o  

je било ЈакшиКево.
Али y свему томе има и врло искрених и 

интимних ocehan.a песникових, речитих излнва 
где je оеекање незадовољства са људима и 
приликама нашло снажнога и високог из- 
раза. Те сатире ће остати не само као драго- 
цени прилози за боље познавање оног узруја- 
ног доба око 1870, но y њима, као y свему 
што je излазило из пера овога човека од тем- 
перамента и тако особенога лиричара, има и 
душевних исповести, одломака моралне ауто- 
биограФије, који не мало доприносе да ce боље 
позна тако необична и толико занишвива лкч- 
ност Јакшикева.

III
Најважнијн и најбољи део прознога рада 

Ћуре Јакшика то су његове социјалне припо-



ветке, са предметом из живота банатских Срба7 
које ce дешавају илн y Буни 1848 и 1849, 
или y годинама одмах после ње.

Оно што даје особито и снажно обележје 
евим тим социјалшш, банатскнм и „четрдесет- 
осмашким“ прпповеткама то je дубоко осекање 
социјалне правде н искрена љубав према маси 
народној. Од свију наших писаца који су при- 
чали „из народнога живота“, — a таквих je 
велики број, — Hi-iKO није стварније и топлије 
волео народ него Лакшпћ. Његовп ултра-на- 
ционалиетички сзгвремениди ехватали су народ 
као један историјеко-књижеван и метаФизички 
појам. народ y сновима далеке прошлости или 
y магловитим надама будућности. Они еу во- 
лели нацију, „славну нацију“ како ce код нас 
писало y XVIII веку, „милу народност“ како 
су говорилн наши‘„родо.вубции око I860, док 
je  Јакшић. волео народ. пук, шпроке слојеве 
народне, се.вака еагнута над плугом и прити- 
снута сопственом бедом и туђинскпм угње- 
тавањем.

1848 годнне Јакшић ce није тукао за праз- 
не речи i i  илитке илузије „Славјанског Цар- 
с.тва“, но за живе л>уде који трпе стварне 
невоље, за убоге се.ваке који су ce диглн про- 
хив туђинског угњетавања. Од свију српских 
писаца онога времена Јакшик je био можда 
једини који je осетио социјалну страну по- 
крета од 1848. Док je српска ингелнгенција 
устала y име историјских успомена и ради по-



литичких слобода, српска еељачка маса y Јуж- 
ној Угарској дигда ce y првом реду против 
Феодаднога система. У Великој Кикинди, y 
Диштрикту, y крају y коме je  Јакшик био 
рођен, покрет je добио вид неке жакерије, и 
ту je дошло до опасних оружаних сукоба, y 
којима je било мртвих глава, између српских 
малих сељака и сеоских надничара, „карбо- 
нара“, како су их тада звали, и „Фактора“, 
богатих сопственика и чиновника српских.

-Јакшик je саосећао са том побуњеном се- 
.вачком масом, и покрет од 1848 за њега je 
био народна буна против спахијске „роботе“ 
и друштвене неправде. Кроз цео живот њему 
je оетала визија сељачкога устанка, и k o  ce 
не ceka оне од силног утиска слике y Стоахији, 
оних мрких и претеких сељака наоружаних 
косама и „лош,1амаа, које су сеоски ковачи 
ноку исковали, и оних збегова бедних сељач- 
ких породица, које изгладнела кљусад y рас- 
кдиматаним колима вуче кроз ритове, док ce 
y позадини дилге видик зажарен y пламену 
запаљених села? Са колико узбуђења и стра- 
сти писао je Јакшик своје Усиомене из тих 
трагичних година, и ко би рекао да су оме 
писане пуних двадесет година доцније! И каква 
разлика између тих устрептадих речи, њимих 
гневних акцената и дубокога узбуђења, y ко- 
јима ce oceka не само једна велика и хумана 
душа, но грозница целог оног времена и тра- 
гедија целог' једног страдалничког народа,



каква раздика између тих Јакшикевих радова 
о 1848, и она млака, сентпментадна Два Идо- 
ла  Богобоја Атанацковика, где je Буна по- 
сдужида само као оквир за једну банадлу и 
књишку љубавну историју. и оних ладнпх, уси- 
љено патриотских и „чувствитедних“ „образа 
из последњег ратаи, Женског Јунака и МаЈја- 

Јрице, од веднког „биргера“ српске књнжев- 
ноети Јована СуботиКа!

Другачи дух н другача душа била je y 
Јакшжка. и инстинктивно он je ocekao оно што 
je  било страно н далеко његовим сувремени- 
цима. Живот je дошао да y њему развнје то 
урођено снажно социјално осекање. Овај човек 
који je за беду знао не из књига но из ро- 
ђенога искуства, чији je живот био испуњен 
мучним борбама за комад хлеба, који je, да 
би ce прехранио, носио малтер на београд- 
ским грађевинама и због оскудице напустио 
даље школовање, уметник који je спао да мала 
сеоске иконе, песник који je отишао да учи- 
тељује по забаченим селима, тај човек јеж и- 
вотом био спремљен да појми и осети туђе 
невоље и ннмало романтичне болове народне. 
Због свога независнога духа и поносите прп- 
роде гоњен y државној служби као дивља 
зверка, увек y борбп са моћнима н „претпо- 
стављенима", он je добро осећао сву суровост 
социјалне неправде и тешкоку живота y јед- 
ном друштву где, на крају крајева, увек увек 
влада право јачега. Његов жнвот : „два-три



добра дана, пише он сам 1871, две три при- 
јатне вечери, зар могу читав низ постраданих 
дана својом благословеном слашћу разблажи- 
ти“. И човек који je писао једном пријатељу: 
„опростите моме сиромаштву које je од некога 
доба тако мах нада мном отело, да вам ни 
писмо исплатио нисам“, човек који je  имао 
такве часове y животу, имао je разлога са 
радошћу поздравити „Лепотицу Комунуа и 
могао je казивати невоље Сироте Банаћанке 
и спахијскога себра Чича-Мате.

С једне стране његова плаха и бунтовна 
природа, с друге стране живот који га je неми- 
лосрдно обмануо. притиеао га свим невољама 
и отео му сваку наду, чинили су да je Јакшић 
имао оно што људи његова нараштаја нису по- 
знавали: мржњу на друштвену неправду, ши- 
роко човекољубље и братско еаучешће врема 
малим и слабим, „пониженим и увређеним“ 
сваке врсте. И као Андре Шенје, онјемогао 
узвикнути:

Souffre, ô mon cœur gros de haine, affamé de justice.,.

У његовим приповеткама није више онај 
апстрактни Србин, којега су y тромим трохе- 
јима певали наши романтичари, и ми смо да- 
леко од оних патриотских Фантазија о походу 
на Цариград и обнови Душанова Царства. 
Ту више није литератор који развија једно 
обично књижевно место и који ce лако и 
празна срца игра речима; то je човек који



oeeka и трепери, и који са етрашку, са гневом 
говори оно што хиљаде њих мукло осекају. 
Када баци поглед на пространу степу банат- 
ску, на црну и масну земљу на обалама Тисе, 
Мориша i i  Бегеша. на „ту природом благосло- 
вену, a Богом и сиротињом проклету земљу", 
пред његовим очима ce дижу на ноге трагичне 
гомиле сељачке. „спротиње, бедне сиротиње1" 
српске, „којој ce још нико не научп веровати", 
презрени „Рации или „вајта1-. како je туђпн- 
ски господари називају. „простаци“, како јој 
име даде одрођена господа српска. И он уз- 
викује : „Богатство, можеш ли бити бла-
гословено?... Сиротињо, можеш ли не клети 
богатога?... Ти радиш. цели дан радиш. мр- 
шаво ти тело пробија зној, зној цури с ко- 
штуњавог лица твог ; радиш, a y вече те чека 
посна вечера, тврда посте.ва, и нико те не 
гледа, само једини Бог, који рече — знојем 
лица свога да солиш хлеб свој...^

Јакшик je волео еељака и земљу банатску. 
У Орбији он je сачувао носталгију роднога му 
краја, „благоеловене земље банатске“ : „три 
дана je како ти лепо и глатко лице не гле- 
дам, па век je y срцу дуго и тешко“. У Ра- 
тп.ру, y Сељаку, y ирози и стиху, он ce неко- 
лико пута вракао на беде банатског сељака и 
његову борбу да очува свој комад земље. Ko 
ce не ceka онога познатог завршетка из Ратара:

У руке je заронио 
Своју оеду главу



Отеше му тековпну 
Мучну и крваву.
Гледа себе, гледа сина,
Срце му ce пара —
Нема хлеба. иема внна,
Нема за ратара.

Јакшик je био један од врло ретких Срба сво- 
јега времена који су јасно видели каква треба 
да буде права национална борба: он je ocekao да 
je  треба води-ци на реалном темељу са једном је- 
дином мишљу: обезбеднти земШу и материјално 
благостање широкој се.вачкој маси. Тај Фан- 
таст, тај поет, који ce никада није бавио по- 
литичком економијом, на двадесет и пет го- 
дина пре данашњега покрета земљорадничких 
задруга, видео je y чему je тежиште питања, 
и довикивао y IIowu Тихомиру : не дајте земљ v 
из српских руку, спасавајте еељака, не напу- 
штајте позиције које ce тешко после враћају.

Човек са таквим погледом и осекањима 
био je готов да ce од првог почетка придружи 
социјалистичком покрету Светозара Марко- 
вика. Лзубомир TL -иК, y својем мизонеизму, y 
социјалистичким т  иама Јакшикевим гледао je 
само једну моду. Као и толико пута, Недику, 
који често није знао ствари о којима je писао, 
није било познато да je први део Сиахије, где 
ce век налазе први акценти тог бунтовнога 
духа, иисан 1866, a да су први чланци Свето- 
зара Марковика почели изилазити тек 1868 г<>- 
дине. Кад je седамдесетих година почела про- 
повед „нове науке“, Јакшик je y гвој нашао



oho што je и сам y дубини душе и тамно осећао. 
он постаје борбени друг „нових л>удиц и „ми- 
елећих пролетераа, и пред саму своју смрт он их 
високо уздиже над оетадима, ведећи да y Србији 
има само „ некодико мдадих срдаца која ocetajy 
народне болове i i  јаде — оно je све друго 
камен и коров“.

И од еедамдесетих година његово урофено 
социјално осећање постаје све јаче, његова 
социјална критика. постаје све опорија н оштри- 
ја, нешто мање национална a много више ху- 
мана. Јакшић je још из 1848 сачувао неуто- 
.виву мржњу на Мафаре и Немце. и његове 
приче не престају одисати њоме. Али, y поз- 
нијњм радовима, под утицајем нових идеја, он 
проширује свој внднк. У Потт Тихомиру, a 
нарочито y Сиротој БанаЛанки, нису више само 
напади на спахије и љихове Фервалтере, ин- 
епекторе, ншпане и пандуре, на цареке коме- 
саре, штулрихтере, Финанце и жандарме ; он 
удара i i  на господу српскога рода и пдемена, 
на племжке који су заборавиди да еу им стари 
били Срби, на подмит.виве вдадике и грабљиве 
нротојереје, на бесну гоеподу из кикнндеког 
магистрата. „ Сви дакле једно мисде, велп Јак- 
шић, једно желе. оеећају — сви тебе мрзет 
јадна сиротињо српска!41

ЈакннЉ, највећи од наших патриотских 
песника, са целим нараштајем од седамдесетих 
година, жигоше евом силом „великаше“, чи- 
новнике. „зеленаше и кајишаре“, ^газде, попове



и друге ћиФте“, како сам вели. У  Сиротој Ба- 
наЉанци та његова социјална мржња. добија 
најоштрији и најопштији израз. Онај опие ја- 
годинског начелства за време поплаве, пре- 
творенога y привремену болницу, то je orr- 
тужба против целог једног друштва. Као соци- 
јални Данте, он редом изводп оне невољнике да 
као еведоди казују своја страдања: и онај 
увели човек који je  добио куршум y елабину, 
када je гладан хтео да присвоји неколнко ока 
туђег кукуруза; и она напуштена и убога мајка 
двојице ћиФта коју су синови отерали y бол- 
ницу; и онај бедник око чијег ce ггоследњег 
бакрача побили зеленаш и гтоп ; нарочито она 
увела невољница, бледа „као да je смрт сво- 
јом ладном руком помиловалаи, која прича 
своју страховиту повест, повест глади и стра- 
дања без броја и имена, целу мартирологију 
српског сељака y Диштрикту. To су проете и 
страшне ствари : жандарми који кундацима и 
наџаци.ча верним Србима из 1848 деле цароку 
правду; „еуви зулум“ аустријских влаети после 
Буне; гладна година 1863, „етраховита шееет 
трећац; грабљивост и неосетљивост српске 
господе; прота, y чијој спахијској кући пије ce 
шампањ и токај, и који хоће да му ce плати 
за сарану сељака поскапалих од гладне смрти 
(„ако ми станемо све сарањивати, који од глади 
поумиру, онда ћемо и ми од глади умрети“); 
најзад, оне страшне и мрачне жупанијске там- 
нице y Великом Вечкереку, „оне грозне тав-

Писци и Књиге. 3



нице“, о којима сиротиња приповеда y дугим 
зимским нокима.

ЈакшиК y нашој књижевности представља 
један заним.Бив духован тип, чудан и непој- 
м .б и в  на први поглед. хибридан по данашњим 
доктринарним појмовима. Код њега je заним- 
љива мешавина између социјализма и нацио- 
нализма, социјалан национализам или нацио- 
налан социјализам. какав je y то ието време 
представљао y Француекој стари револуционар 
Бланки, a код навдих најближих суседа Бугара 
Хрпето Ботев.

IV
Јакшић je написао много приповедака, али 

би било погрешно узети га као приповедача. 
Као y драми тако и y ирииоветци, он je y 
првоме реду и изнад свега лирски песнвк. 
најискренији и најромантичнији лиричар наше 
књижевности.

Он je приповетке писао само узгред, y по- 
еледњим годинама живота, ради политичке аги- 
тације, ради личног разрачунавања, или. што 
je било најчешће, из нужде. Велики број ње- 
гових приповедака писан je no наруџбини уред- 
ника књижевних листова и календара. При- 
поветке су ce тада тражиле, и са марком јед- 
нога писца као што je  био Јакшик нарочито 
су добро пролазиле. И многе од њих, рађене 
иреко riofe. и на дохват, као једним потезом 
ужурбанога пера, развучене као што je обично



када сиромах човек ради „по табаку“, носе 
на себи карактер имвровизације и каткада 
нису достојне песника, који и иначе није имао 
много посматрачких и анализаторских способ- 
ности. Али за одбрану Јакшика добро je под- 
сетити на речи убогог Достојевског, који. јав- 
љајући једном пријатељу о бедном стању y 
које je пао, тако да je последњи комад рубља 
дао y залогу, да му жена лежи болесна, a деца 
плачу гладна, додаје: „И од мене ce тражи 
уиетиост. чиста поезија, пружа ми ce за при- 
мер Тургењев, Гончаров, богаташи! Нека ce 
дође да види y каквим приликама ја  радим!...ц

Али y том несавршеном, убрзаном и наруџ- 
бинском раду, Јакшић. je успео да д& један 
део онога што je најбоље било y њему. Це- 
лина може бити да не задовољава: логика je 
оскудна, природност je занемарена, посредних 
прелазних осекања нема, сцене и личности 
премашују и најнеобичиију стварност, говори 
ce и сувише реторским, китњастим и задиха- 
mr>r језиком, и све даје на знање да ce изишдо 
из } еалнога света и залутало y мелодраму, y 
царство Фикција и књижевних илузија. Знатан 
број његових прича има чисто романтичар- 
ски карактер, са којим ce још може мирити 
када je реч о далеким временима и давно иш- 
чезлим људима, али који je немогуће примити 
када je реч о средини y којој и ми живимо 
и о људима са којима ce сретамо на улици. 
Апсолутна, од сваких обзира независна вред-

з*



ност тих приповедака није велика: оне ce не 
могу ставити на изузетно впсоко место y псто- 
рији наше приноветке, и y свакоме елучају 
не могу послужити као узор. Јакшик je био 
можда последњи добар писац који je писао 
та дела историјске и романтичарске Фантазије, 
и после њега ту врсту књижевности проду- 
жавали су писци без дара и без споеобностл.

Својим и иеторијеким и сатиричним при- 
поветкама Јакшић. je прелазан писац између 
шездесетих и седамдесетих година. л y њего- 
вом прозном делу има п Чедомижа Мпјатовнк- 
II Милована Ђ. Глишића. Његове политпчка 
и социјалне приче већ носе обележје седаме 
десетих година. И ако y љима има много ло- 
ка.шога и личнога, каткада и сувпше страеног 
и страначког, ипак оне вреде гглеменитошку 
својих оеекања, смелошку своје мисли, речитом 
љубав.ву према слободи и новим идеалима, и 
оне су, најзад, важан књижеван докуменат 
како ce y оно прелазно и узбуркано доба 
ocekao један даровит писац и један од најјачих 
и најоригиналнијнх духова српске ки.ижев- 
ности.

У приповетци Јакшика треба увек гле- 
датн као лирског песника. Његова и мана и 
врлина то je необично обиље лиризма. Али и 
онда када je писао без правога надахнућа. и 
онда када je производио дела од релативно 
слабије вредности, он je увек остајао изнад 
обичних и осредњих писаца, свему давао обе-



лежје свога крепкога талента, свуда показивао 
своје изузетно високе и оригиналне песничке 
способности, по оној старој речи: да тица и 
када по земљи иде показује да има крила.

Сва његова устрептеда душа, сва његова 
набујала осећања нашла су израза и y љего- 
вим приповеткама. Он их није писао но иевао. 
He само да ce песник заборављао и место 
прозе окретао y своје снажне стихове, но 
његова проза има тако јаких лирских места, 
такве речитости и таквих песничких излива, 
казивана je таквим сјајним Фигуративним јези- 
ком и y таквим ритмичшм реченицама, да ce 
може преламати y неравне редове, па да ce 
добију „слободни стихови", y којима je више 
поезије но код многих старијих и млађих пес- 
ника иаших. И Јакшик тако остаје не само као 
један од највећих лиричара наше књижевности 
но и као један од мајстора прозе српс-ке.



МИЛИЦА CTOЈАДИНОВИЋ-СРБКИЊA.
К Њ И Ж Е В Н А  С ЛИ КА .

Comme Desdémona, t ’ inclinant sur ta  lyre,
Quand Г orage a passé tu  n ’ as pas écouté.
E t tes grands yeux i-èveurs ne s’ en sont pas douté..

АлФред де Мнее : трећи сонет Ж орж  Сандопој-

Сирота „Врдничка Вила“! „Србска пева- 
чица Милица“,' „песмотворка и списате.вка 
србска“. како су je називали њени романти- 
чарски еувременици, била je пре педесет го- 
дина једна од најзнатнијих лпчности y ерпском 
народу. Вук Караџик je волео као евоје дете 
и називао je „моја кћи нз Фрушке“. Његош 
je говорио о тој лепој н младој девојци: „Ја 
појета, она појета, — да нијесам калуђер. 
ето кнегиње Црној Гори!к Кнез Михаило био 
јој je вшие но заштитник : одан пријатељ. Када 
je долазила y Београд, београдеки књижевници 
су je дочекалн како ce ниједан српски пиеац 
дотле није био дочекао. Лзубомир П. Ненадовик 
величао je y својим стиховима, елавио њене 
„лепепесмеи и „чуства права“. Ђорђе Рајковић 
јој je посвећивао евоје стихове. Иван Мажу- 
раннћ. прослављени иесник С.чрти Смаил-аге



Ченги£а, долазио je да je видн. Јован Суботиа 
сидазио je са своје висине славом овенчанога 
иееника и говорио са њом као једнак са једна- 
ким. И ван скромних граница српске књижев- 
иоети било ce чуло име ове необичне девојке: 
Јохан Габријел Сајдл посветио јој једну ла- 
скаву пријатељску песму ; са Лудвигом Аугу- 
стом Франклом била je y великој препиеци, 
и y својој старости песник je сачувао верну 
i i  нежну успомену на пријатељицу из младих 
дана: чешка ириповедачица Божана Њемцова 
њена je прпјатељица са којом ce дописује. ,1и- 
стови су доносили њене слике. по свима кра- 
јевима причало ce о песникињи из Фрушке 
Горе, л.уди су долазили да je виде, — и по 
свему je изгледало да je муза нашег роман- 
тизма још за живота стекла беемртност.

Сва та лепота, сва та егзалтована душа, 
сав тај велики глас, растурио ce као сан, као 
дим, као да од свега тога никада ншпта није 
било. Неколико пожутелих књига и један из- 
бледео спомен.1

1 О н>ој je  join диеано: 'Борђе РајкоВић: Милица Стојади- 
uoeuft-Сшжнња, IIi/thuk 1862, св. IV  ; Р>орђе Рајковић : Глас 
Истине, 1864; Ludwig August Frank!.: D i e  U i o s k u r e n .  Ja h r-  
buch des I allg. Beamten-Vereins. WieD, 1891; (Српски превод: 
Једна хжстро-сриска uecnuKuiiip: Мчлица СтојадиночиЛ, Cpucicu Књи- 
жевни Гласник, 1006, књ. XVH); Др. Мвлан Сакић: Милица Сто- 
јадШ1оеиЛ-Србкш1,а1 Летопис Мигице Ориске, кп>. 169, 1892. У im- 
еању овога кв.ижевнога портрета послужио сам ce и.еним иие- 
ми.ма Ђорђу Рајковићу, штампаним y Јавору, 1889, н љеиим 
лисмима Мини Вука Караџића, из 1853, 1858, 1859, 1866, 1868, 
која ce налазе y Библиогеци Српске Краљевске Академије y 
Београду. Њ ен рођак Г. Брашсо Лазаревић, филозоф, љубавно 
ми je  саонштио иеколико занимљивих појединооти, које je  сачу- 
na.ia њеиа породица y Срблјл.



'Ј:Ц:
Даровито дете сеоског попа y Врдннку 

пропевало je још y евојој тринаестој годнни. 
1847 изишла je y СербскомЂ Народно.иг Листу 
њена првапес.ма. 1848 година потресла јељену 
топлу душу. Она je била жарка „родољурица**, 
и ноздравнла je пламен којн je био захватпо 
целу стару Европу као прву светлост младе 
слободе ерпеке. Она je певала „славенске липе“, 
сафене y Срему као „дрвеке слободе^ y Фран- 
цуској, Книканина и његове добровољце са 
Фесовииа и са кубурлијама за појасом, војводу 
Стевана Шупљикца, за којега сy ее толике 
наде везивале, све јунаке трагичне и крваве 
Буне. У оделу од три народне боје, она je 
ишла пред народним поворкама које еу нз 
Фрушке Горе стизале y Вуковар. Када сy ее 
етвари окренуле рђаво по Србе. када су ce са 
виеина Фрушке Fope могла видети бачка села 
y пламену. и када ce сваки час очекивао rrpe- 
лазМађара y Срем, осамнаестогодишња девојка, 
која je читала Шилерову Јовантсу Орлеанку, 
заветовала ce да ke ća гитаром y руци отики 
y српски логор и песмом распаљивати гнев и 
храброст српских бораца.

II од 1848 љено име ce evcpeke y срп- 
еким листовима и часописима онога доба, v 
Војвођанци, Седмици. Шумадинци. Фрушко- 
горци, доцније y Даници, и, безимено y Иутнику 
и ТСо.марцу. Њене песме изилазе y три маха



1850, 1855, и 1869 године, и она ce поздравља, 
не само као лепа нада но као украс и нонос 
целе српске ггоезије.

Јаким националним осекањем својим она 
je  имала пуно право да своме имену дода и 
реч „Србкиња“. Кадје говорила о старој слави 
српској, вели Франкл, „глас би јој звучао не- 
како свечано — елегично“. Своју учите.вицу, 
одрођену Српкињу,која јој je биларекла: „ти си 
врло даровита ; штета што си од рацке по- 
родицеД Милица je тако загрејала, да су обе 
проводиле ноћи, читајући јуначке песме срп- 
ске, историју српску, и плакале над пропа- 
лом етаром славом српском. Своме пријатељу 
Франклу пише она о срггском народу: „Он 
заслужује да буде y страном свету уздиг- 
нут, ма да није достигао онај врхунац обра- 
зовања који су срећни народи давно достиглп, 
јер миј je народ столећима био опкољен тамом 
несреће, која још притискује понеки лепи део 
српскоганарода“. „Српкост“ и „љубав к родуа, 
то je главна, ако не и једина жица њене лире. 
Као и сви који су певали y љено доба, она 
велича сломене старе славе и сјаја, Душана 
и његове походе и победе ; она тужи над гро- 
бовима где су покопане наде српске, лије сузе 
над Косовом, над мртвом главом честитога 
Кнеза и плахога Милоша Обилића. Она велича 
ускрс народа српског, Кара-Ђорђа, Хајдук- 
Вељка, Милоша Обреновића.

Она je била једна од оних врло ретких



наших песника тога доба који су имали еим- 
патија за Србију. Наши романтичари. чак п 
они из Србије. чак и .Ђубомнр П. Ненадовић, 
унук и еин xepojà из борбе за ослобођење. 
имали су љубави и песама само за кршеве Црне 
Горе и њени јунаке, a Србија им je изгледала 
обична, земаљска, недостојна да ce њени 
истрајни напорн и прозаично напредоваље опе- 
вају на једној романтичарској лнри. Милица 
Стојадиновић je волела Србију, ..моју ттраву 
отаџбину", вели y једном писму, то „мало число 
y слободи“, тај „одлом од великог царстваи. 
драгу земл>у где „слободе дрво цвета“, драго- 
цену залогу бо.ве будућностп народне. 1848. 
прелазећи Саву код Шапца. она пева:

Сад е Богом оптај земљо,
Јун ачка мајко ти,

С тобом ое прашта ево
Твог дичног рода кћи.

Када je 1862 отпочело бомбардовање Београда, 
она je као на крилима долетела y Веоград, н 
из вароши по којој су лежала мртва телеса 
и где je ваздух мирисао на барут, она пише 
своме пријатељу Ђорђу Рајковићу : „Ннсам
могла ерцу одолети да не видим војнике срб- 
ске, и не могу вам речнма представити, како 
ми je бпло кад сам их видела. На свакој ба- 
рикади по њих 50, y сваком видим јунаке из 
војевања Ђорђевог и Милошевог, тако сваком 
из очпју говори одушев.вење и же.ва ударити 
ce што пре са косовским врагом. Ја  еам цео



дан y Београду била, и провела сам га само 
y обилажењу барикада и y гледању ратника 
они’!. Кад сам y вече полазила, чието би’ пла- 
кала, што одлазити морам“.

И сва je њена поезија таква: родољубива, 
општа, поучна и пригодна. Она сасвим при- 
пада етаријем нашем песничком нараштају, 
оном који je певао четрдесетих година. Она 
цени Његоша и хвали Бранка Радичевића, али 
га жали као жена, 1вегову младост, оне сузе 
и венац Вукове кћери на гробу y Маркеовом 
Гробљу. Песници које она чита и уздиже то 
еу код Немаца Хердер, Клопшток и Геснер, 
поред Гетеа и Шилера, a од српских Јован 
Ст. Поповић, Ђорђе Малетић, Никола Боро- 
јевић, Јован Оуботик. У њеном дневнику y 
Фрушкој Гори сама je описала једпу наивну, 
готово детињасту романтичарску сцену. Дошао 
јој je y походе Суботик са својом младом же- 
ном. „Песникова љуба“ вели своме мужу: „Ста- 
ните, певче, да вам ваш венац прочитам“, и 
чита му стихове које му je Милица носветила. 
Он, увек свечан, затегнут и сујетан, пружа 
јој руку, и са олимпијске висине говори: „Ја 
ce радујем и поносим што ми га je ваша рука 
исплела“. A она му одговара: „Жао ми je што 
нисам тој дичној глави умела лепши савити 
венац“. Змај, који тада почиље дизати ce на 
видику, привлачи њену пажњу, и она прича 
како су je занимале „лепе песме“ под којима 
стоји проет потпис „Ј. Ј .“ „Pvo год од учени’



познадо’, вели она, коме ее презиме са Ј. по- 
чиње, питала сам je л ’ он тај, одговара да није, 
ал’ ko je тај J. Ј. не каза ми“.

Она je јако, необично, за наше прилике 
и за наше жене, јединствено волела књижев- 
ност. Из љубави за поезију, она je промашила 
цео свој живот, и била жртва књига и једног 
књижевног вишег ена живота. И што je нај- 
трагнчније било код ове егзадтоване жене и 
одухвевљене стихотворке, то je што све њене 
песме, на жадост, п сувише јасно показују да 
„Видаи нашега романтизма није ни имала пес- 
ничкога талента.

Поезија њена je безлична, безизразна. да- 
дна. сувшпе пригодна, еувише „објективна“. До 
бра „пеемотворка^ имала je осећања, али ce 
брижљиво чувала да оном што je интимно, лич- 
но, хвено, даде израза. Она нпје имала осећања 
ни за ритам, ни за језик, и њени студени и уко- 
чени стихови неравни су, невешти, скроз ххе- 
правилни, са немогућим стиховима, какве данас 
не праве ни најслабији версификаторн. Она ће 
сликовати „мадеиа“ са „не ваља“, ^згоди14 и 
„оздрави“. „лишће" и „цвећер a када јој за- 
треба, ii „бокор млад“ са „Његош Рад’“.

Врло су ретки колико толико топлији и 
бо.ви стиховп y тој ладној и невешто стихо- 
ваној прози. И праве оазе су y сувој и једно- 
дикој пустињи њене поезије пееме као она 
На c.vjrr једној леаој сеоској девојцн умрлој 
2 марта 1S55:



Хвоје ее друге купе,
Ој лена дево ти, 

Рузмарин цвеће сваку 
К ити зедени.

Под венцом и ти  млада 
Дочека данао ове, 

Али не као нева
Свате кићене.

A еваки сузе рони
Н* какав идеш пут, 

Кад с’ звона гласи роје,
II м ајка бије груд.

Свевуо то je  цветак
У мају века евог, 

Смрти га ледна рука
Са света екиде тог.

Сузе га  свију прате
Јер леиа душа би, 

Ha ее и  Богу еамом 
Н а небу омили.

Можда једина добра родољубива песма њена 
то je Србско Војводство, испевана 1867, и то 
само две или три строФе:

У Фрушкој Гори близу код Сиона 
У задужбини мајке Ангелине,

Ту мрачног гроба отварају с' врата
Деепота Ђ урђа еужнога да приме. 

Ту леже Деспот, име, власт деспотску
Заједно о љимс понри зем.ва црна...

И када су поред „несрећног Десиотаи, сужња 
y коме ce тада оличавала судбина и латња 
аустро-угарских Срба, када су поред намуче- 
них костију његових иоложили и мртво тело 
војводе Охевана Шупљикца, који je живео



колико и наде српског народа 1848, српска 
вила, скрушена, и y сузама, показује Србину 
те тужне гробове:

Гле, ови тн je  сва војводина!

** *
Милица Отојадиновик оставила je лепши 

и трајнпји епомен својим песничким дневнпком 
У  Фрушкој Гори, писаним од 3 маја до 22 сеп- 
тембра 1854, и изданим y три свеске, ирва 1861 
y Новом Саду, друга 1862 y Земуну, н трека 
1866 опет y Новом Саду.

Дању заузета домаким пословима, чита- 
њима или девојачким сањаријама, она je y вече, 
y тишини, y својој мирисној соби девојачкој, 
бележила утиске које je дан оетавпо на њену 
осетљиву душу, уносила евоја писма .Бубомиру 
II. Ненадовићу, Вуку Караџику, преводе из 
Франкла или Балзака, народне песме и припо- 
ветке, рефлексије о садањем васпитању младих 
девојака, цео један млад, свеж живот, сву евоју 
осетљиву и књигама загрејану душу.

Тај живот младе пееникнње има извесне 
поезије, поред свега прозачнога оквира y коме 
ce креке. Она je кки сеоскога попа, сама живи 
сеоским животом и хвали ce својом „селском 
простотом“. Она шије кошуље, плете чарапе, 
тка на разбоју, пере рубље, меси хлеб, над- 
гледа како ce виноград окопава и трава плеви. 
Она ce добро oceka y тој сеоској атмос.Фери, y



мирису планинскога ветра и босиљка из мале 
баште. У јутру крупним очима својим она гледа 
буђење живота на селу који су сеоски петлови 
огласнли, слуша блејање оваца, рикање волова, 
пуцање бичева, песме копача ранилаца. Она 
воли тај прост свет и има топлих еимпатија 
за сељака, „на кога труде Бог благу росу и 
плодну кишу шаље“. Она обилази болеснике. 
учи сеоске девојке женским радовима, пише 
молбе онима који имају посла са судом, роди- 
тељска писма момцима y „солдачијиа, a када 
прође селом, голуждрава сеоска деца лете јој 
y сусрет и y наручја.

Слободне часове проводи она y страенњч 
читањима, и некад не може да ce нажали што 
нема времена да ce сва преда сновима и илу- 
зијама које књиге дају, да подигне свој вазда 
отворени дух, и да испуни своју немирну де- 
војачку душу. Она заборавља на своју ситну 
егзистенцију кћери сеоскога свештеника, чи- 
тајући Гетеа, „евангелиста нашег столека“, 
мрачног и ноетичног, „са раздробљеним срцем“ 
Бајрона, осекајнога Ж ан-Ж ак Русоа и пате- 
тичнога Шилера.

Са „пастирским шеширома на глави, она 
иде y виноград, седа под своју драгу „марелу“, 
Девојке певају, она слуша и бележи: Равно 
иоље, жао ми je нсо те, Ранила Жилка тицу 
славуЈа, и шаље их „Господину Вукуц, са ре- 
чима: „ево још песама народних, доиетих врек- 
јуче из виноградаБ Каткада чита своје драге



песнике, гута Путничка Лисма y Шумадинци, 
сања велике страсти и поетичан живот, a т 
души јој одјекује цвркут тица и одблескује 
ce пдаветнило неба. „Како je депо, пише она 
y једном писму, како чаробно на високим брего- 
вима моје Фрушке Горе!. Ја  разумем ову ле- 
поту, i i  ако ми .вудске речи остају чудновато 
неразумљиве. Ја припадам својим бреговима“. 
Њен погдед дети на јато чворака који падају 
на зредо, модро грожђе, на далеке „миде 
сербеке бреговеи Цер и Аваду, који ce y да- 
•ђ и н и  дижу као Арарат сдободе њенога народа. 
И тада јој ce y ерцујавља „узвишена мисао“, 
коју после слаже y стихове. A y вече, y не- 
освет.веној соби својој, насдоњена на прозор, 
гдедајући са чежњом y мрак, она уз гитар 
пева песмеВасе Живковића, илиузбуђемо пшпе:

Сјајни месец краси небо 
И полако шествује,

Поглед ока мога и>ему 
ТугуЈУћи оледује. У

У њеном дневнику љубав према народу 
и љубав према простом животу и природи сди- 
вају ce y скдадну целину. Она je задахнута 
идејама Ж ан-Ж ак Русоа. Свршила je „обер- 
шул“ y Варадину, била на „изображењуи код 
једне „ваепитатељке, порекдом Мађаркиње u 
бдагородницеи, научила je немачки и свира 
y гитар, ади она не води то помодно, туђин- 
еко „воспитаније“, сав тај „отров западне ци- 
вилизацијеА Она хоће да српска девојка y



првом реду буде Српкиња, родољубива, по- 
божна. екромна и радна, да воли евој матерњи 
језик, своју прадедовску веру, природан живот, 
благе нарави. Она ce поноси тиме што y куки 
ради као и обична сеоска девојка која књигу 
није y руци имала. „Мало прије, вели она, да 
je дошао тко, би зачуђено погледао кад ми 
мама рече: „Иди умеси једну питу за ручак“. 
Јер то евету није познато, да ја  и сем писања 
што радим и радити умем, век ме праве да 
сам слепа код обадва моја лепа бистра срб- 
ска окаи,

Pvao права романтичарска душа, као кћи 
једног старинскога свештеника, који je, како 
изгледа, доста озбиљно узимао своје црквене 
дужности, она има побожности, као мало ко 
од њених сувременика, који су либерализмом 
клизили ка верској равнодушности. И она пева

Чувај ее онога који вере нема
У евојој душн ни Ц ркву ни Бога,

Том л,ута гуја y  грудима дрема
И свето ништа није код тога.

Оиа сматра за велику несреку народиу што 
„учена и отмена класаи упадау „ништедржање“ 
вере и цркве и што ce за мерило образовања 
почиње узимати неверовање. ,,-Ја ce срдим, 
вели она, на нашег великог песника Његоша, 
што je казао, да ce не пита како ce ко крсти, 
век чија му крвда греје прси. Нема од тога 
ништа: ko ce како крсти, онако му дишу и 
прси, то нас бар иекуство учи“.

Иисци и Књиге. A



Али ма како цео живот младе песникиње 
изгледао миран и ведар, a њене идеје једно- 
ставне и обичне, y ствари њу тиште муке, 
и она ce не oceka најбоље. Она je преетала 
бити „србска девојка“ и постала je литера- 
торка, која каткад п иде до плаве vapcme. Она 
прича. како, кад иде y друштво, не воли да 
je показују радозналима и поштоваоцима, пјер. 
вели, не марим да ме ту од главе де пете 
мере, и да после приповедају да су видели 
Описатељку“. Као саевим обичну ствар, која 
ce no себи разуме, прича како су y Врдник 
дошле да њу виде „две Енглескнље. списатељке 
обеи... Кад je њена слика требала да изиђе у 
Путнику, она ce љутила што je била рђаво 
израђена: „та мене би стид било од моји’ ви- 
соки’ и велики’ уважатеља, од мога и туђег 
народа...“ Монсе она говорити шта хоке о свом 
задовољству y идилском тихом животу, о својој 
љубави за „доброг отца“ јој „ Аву “, за милу 
„Маму“, о својој тихој среки под скромним 
родитељским кровом, ипак њена душа жуди 
за нечим вишим, ширим, за животом са више 
догађаја, боја и страсти. У писму својој „по 
художеству и по поезији посестрими“ Мини Ка- 
раџић, „другарици душеа своје, онасевек185о 
жалн на своје „мутне данеи: „Моје je цвеке које 
сам некад y лепим сањаријама гледала увенуло, 
дуга болест послови и узнемиравање, све ce 
то y једну кладу сваљало, па духу ни маки 
не да...и Материна смрт за њу je била велика



несрека. „Ни раније нисам имала много весе- 
лих часова, a сад ни минута, јерз ми je с мај- 
ком умрдо све, једном речју све“. 1858 она 
ce горко жали: „судбаје мени одредила сасвим 
противно моме духу и мојим тежњама... мој 
je  душевни живот престао, престао y сваком 
смислу. и ја  сам мртва..." И као да je пред- 
виђала свој жалосни свршетак, писала je: „за- 
ики he мога живота сунце y ком крају туђег 
света — и to he ми бити одзив оној љубави 
коју сам y срцу за мој Род носила“.

Породица нерадо гледа да ce једна женска 
глава одаје на списатељство које je било тада 
чудно и код мушких, a камо ли код једне девојке, 
и то још свештеничке ккери. Родбини ce не 
свифа та необична, занесена девојка која ce 
дописује са мушкарцима и мисли и говори хсао 
каква јунакиња из романа. Када одлични гости 
долазе, породица ce њоме поноси, али y обич- 
ним часовима сматрају je за „Фантазију“, која 
ремети спокојство и склад једне обичне куке. 
„Ја сам једна птица, пише она y једном писму 
из 1854. залутала y гај, где међу хиљадама 
других птица дрхти усамљенаА Овештеници 
из околине, очеви пријатељи, прекоревају „Аву“ 
што допушта тако неприличан живот својој 
кћери. Када je патријарх Ј осиф Рајачић по- 
сетио њену кућу, и када му je мати са поносом 
представила своју ккер која пише стихове, 
патријарх je грубо младу песникињу запитао . „ A 
знаш ли да куваш и да краве музеш?“ И Ми-



лица, која ce oceka сама и туђа y околини 
својој, y средини „несродних л>удни, „себи не- 
једнаких", пева:

Перо моје, перце мало,
Заш т' ме свет због тебе кор«?..^

„Душом мојом узвила сам ce над овим светомт 
која због мог књижевног занимања трпим од 
нижег света“. И она ce баца y рад и снове 
да угупш то осећање тескобе и оскудице ваз- 
духа: „Књига, перо, гитар и сестрица, то су 
ми сви моји еодружници, и то тако згали, да 
покрај њи; заборавим да ван ови’ брегова има 
још света...u

Са дневником Славка Златојевића, У  Фру- 
lUKoj Гори Милице Стојадиновић иде y нај- 
важније, најтипичније интимне документе ро- 
мантичног духа y нашој књижевности. To je  
не само живот једне осетљиве и разгрејане 
душе, то je прнложак за моралну историју, за 
познавање с.тања духова тога заним.вивог доба.

* *

Много више но њени списи, и y стиху и 
y прози, вреди њен сентименталан ’живот, по- 
вест срца једне идеалксткиње коју je живот 
немилосрдно обмануо.

Она je била лепа. Имала je здравља, све- 
жине, срца, и била рођена за љубав. Свп који 
еу je знали и описивали говоре о њеној реткој



лепоти. И Ђорђе Рајковић и Милорад П. Шап- 
чанин имају једну исту реч за њу : „необична 
лепота“, И један бечки сликар, чије je речи 
она забележила 1854, и песник Франкл, скоро 
четрдесет година доцније, једном истом речју 
кажу да je имала : erdenfrem cle A ugen. Исто 
тако, један од љених сувременика, када и да- 
нас говори о њој, са треперењем y гласу вели: 
„имала je крупно, црно, чудно око“. Рђаво 
израђена њена слика y Лутнику (18G2, св. III) 
показује je као стаситу девојку, са пуним и 
гипким стасом, дугил лабудским вратом, вели- 
ким челом, енажним носем, са пуном руколх 
која изилази из широких старомодних рукава. 
A Франкл, који je за њу имао нежности, опи- 
еује je : „Њена Фигура била je уочљива. средње 
висине, са пластички изразитим јасним обли- 
цима, са бледим, као y Богородице лице, са 
челом надкриљеним мрком косом. Велике црне 
очи гледаху с мирноком која као да не беше 
са овог света, a само меланхоличан јој израз 
био би каткад ублажен осмејком њених лепо 
■састављених уста“.

Њ у су волели. Индискретни биограФи 
њени причају да je један млад и образован 
човек отишао y калуђере што je песникиња 
остала студена пред жаром његове велике љу- 
бави. Она je живела y књигама, одскакала од 
своје средине, и људи који су je тражили били 
су ј°ј сувише обични, и иепод ње. Она има 
глас, да je „уображена", „горда“, „високо-



учена“, јер када дођу просиоци, она побегне 
на таван да избегне њихова страсна пиљења 
y очи, простачка удварања и глупе разговоре. 
Она je била добра Орпкиња, и није хтела поћи 
за једнога Немца који јој ce иначе свидео. 
„Ја не могу, ја не смем да вас волим“, писала 
му je она. Она ce хвали кад je била y Бечу 
да je „туђинци за чудо радо имају“. „После 
су ми говорили да им С.... [она ce стнди и преза 
да напише реч: снаја!] буде.ч. али моје србско 
срдце није могло на тај предлог пристати, јер 
нема овај свет ни титуле ни блага, за које би’ 
ја  одпадница од мог рода била, па ма моја бу- 
дућност како суморна била, као што ће и 
бити...“ И увек трезвени Вук Караџик јој je  
писао: „Не пуштајте Ви тога Вашега Нијемца. 
ако му не налазите друге мане осим што нпје 
Србин. II ја  сам ce оженио Немицом, па зато 
ни једн)г длаку нијесам мање постао Србпн него 
што сам прије био, или што бих био да еам 
узео макар какву Срикињу, a ви још можете 
придобити нову заслугу y Српству, ако мужа 
свога којом срећом наговорите те прими наш 
закон“.

Она je волела. Kora? II када? На то ce 
одговара само слутњама н претпоставкама. Ова 
млада h лепа егзалтована девојка, која je дане 
проводила са сентименталним књигама на крилу 
ii  коју je  ломила потајна чежња, није волела 
да говори о љубави. Њена пријате.вица Мина



Караџић говорила je о љој : „Она je као 
нека лепа нимФа из света бајке, која буди 
.вубав, али je сама не осећа.“ К адасује  пре- 
коревали што пева само срхсскости, што je тако 
студена као да „место срца носи камичак y 
груд’ма“, она ce бранила: „случсуно кад б и 'ја  
место камичка носила y мојим |руд’ма облик 
какове сродне ми душе, зар би тад као срб- 
ској девојци приличило певати : чуј свете, ја  
сам зал>убл>ена“. И то није лицемеретво на- 
равности: она je тврдо уверена да „етид ка- 
рактеризира србску девојку“, и њој je идеал 
њена имењакиња из народне песме, Милица 
дугих трепавица, која, играјуки y колу, обара 
поглед y црну зем.ву и зелену траву, јер, није 
вила да гледа облаке но девојка да гледа 
преда ce...

He може ce довољно нажалити што ова де- 
војка која je имала осећања и унутрашњега 
живота није певала и причала оно што јој je 
било најинтимније и најглавније: то би сва- 
како било заним.вива и једна од најлевших љу- 
бавних повести српске књижевности,

Како би вредело знати каква су била њена 
осећања према Љубомиру П. Ненадовићу! Јесу 
ли то биле књижевне симпатије према једној 
„сродпој души“, или, што je вероватније, место 
„камичка“ било je одиста „срдца1* y лепе младе 
песникиње? Ненадовић тада није био онај до- 
броћудпи стари господин са дебелим белим бр- 
ковима и очинском благошћу y погледу, „Чика-



Љ уба“, каквога емо ми запамтили. To je био 
Ненадовик каквог je Шумадинка донела: млад 
„појета“, еа дугом косом, пламеним очима, са 
озареним великим челом, са раздрљеним вратом 
i i  дугим таласавим романтичким плаштом преко 
рамена, наелоњен на стену, као Ламартин на о- 
бали свога доетичног језера, Ненадовик који je 
тада певао „дТауруи. волео п био во.вен. Она 
ее са њиме тпознала y Београду октобра 1851 
и то je ематрала као један од најлепших тре- 
нутака свога живота. Ненадовић je за њу 
био „песник од Авале“, највеки пееник ерпски. 
Она ce љутила на завидљиве критичаре што не 
цене дово.вно његове плепе песмеи, н желилапм 
да ce њихова дела читају колпко и Славенска 
В ила  и ДојчиповиИ Војин. За њу je био празник 
дан када јој дође Седмица, и са тајним узбу- 
ђењем узимала je y руке да чита „Љубомира“, 
н.егове „чувствителне песме“, које су силно на- 
лазиле одјека y њеном срцу. Она je y вреписци 
са њиме ; и његова слика стоји y њеној девојач- 
кој соби. 1853 он je долазио њој y Врдник, 
и „Фрушка са својим красотама дејствовала 
je здраво на његов појетички дух“, пише она 
Вуковој ккери. Исто тако, она je често пре- 
лазила y Београд и ввфала ce са њиме. Онн 
су водили читаву преписку y стиховима, и из- 
мењали су међу собом две ласкаве песме, y 
којима су стихови слаби, али топла осекања 
очевидна. Ненадовик јој je, 1852, певао:



Одавно твоје лепе иесме
Дирају моја бурна чуветва ;

Ад’ оку жељном свуда до сад
Н адеж да. беше само пуота.

Когод твоје лепе пееме
Прочита, или гдегод елуша,

Виднће да е’ y свакој речи
Огледа твоја ернека душа.

И ј а  сам пев’о. ал’ бадава,
Песми су мојој дадни људи ;

Твоје «у пеоме, чуства права,
.'Гедене за њих нема груди.

О, певај дуго гласом таквим,
Б раћа те чују са свих страна,

И за тво.ј венац расте веће
Н а српекој земљи ловрова гран а.1

То је за њу био највећи књижевни троФеј и 
она ce са одушевљењем захвалила свом „брату 
песнику“, „певцу врсном“:

O. ја  ce дичим одзивом тим 
Н а иесме моје што чуветво пише

И  још т ма докле да певам Роду,
He добп’ венац лепши више.

Али што рече пееми твојој,
Да јееу  наше ладне груди,

Веруј ми то je  грешна скромноет,
Кад лиру твоју свако љуби.

Певај нам, дакле, дуго, млого,
О певај докле имаш света !

Столеће често не рађа певца,
A еада теби срећа цвета.2

Али за њен сентименталан живот, запозна- 
вање њенога унутрашњега живота драгоцена

1 Једној Србкињи, Седмица 1854, бр. 29.

2 Одзце Србкиње Јкубомигру / / .  Игнадоенбу. Сед.иица, 1854, 
■број 43.



je њена меланхолична идила из 1861 и 1862 
са Ђорђем Рајковикем. Они су тада измењали 
једну од најмање баналних преписки на срп- 
ском језику, и жалити je само што нпје саоп- 
штена сва, и што ce не зна за његова пи- 
сма њој.

Она je тада била прешла пролеће живота, 
и било јој je тридесет и једна година. Цветна 
лепота, бујна младост, лепо здравље, све ce 
почело губити. Мати јој je умрла 1855 године, 
отац јој je пао и сломио ногу, сестра ce удала, 
браћа растурила по свету, она остала да негује 
болесна оца и да води куку. Живот јој je тесан 
и ружан. „Јадна списатељка, прича она, сваки 
дан код огњишта, па затрпава y пепео бог зна 
какве мисли и осећаје. Ето мог живота, па 
тако je од како знам“. He само што je мучи 
„елепо истјазивање решенијаи њене будућно- 
сти, будућноети девојке y годинама и без ми- 
раза, помисао да ke после очеве смрти остати 
без крова и без леба. И здравље јој ce круни: 
грозннце, грчеви, жутица. која je држн пуне 
две године. „...Слаби моје осекање наклоњено 
великим стварима, пнше она 1860 године, н 
дух ми тужи, тоне, постепено тоне!“ 1861 го- 
дине она je била врло несрекна.

Ђорђу Рајковику je тада бпло тридесет 
и шест година, и био je учител> y Новом Саду. 
И он je тада имао књижевнога гласа: почео 
je певати исте године кад и Милица, 1847, y 
Подунавци ; његове песме СребрносЈпјна луна,



неба сјајна царица и Виткостасна Јелица биле 
су тада врло популарне; његов Јед и Мед, 
који je изишао 1857, био му je утврдио кљи- 
жевни глас. И он je тада био несрекан: са 
женом ce био развео, н остао сам са малим 
дететом.

Обоје су били несрекни, усашвени и сенти- 
ментални. И почиње роман између ње, „у са- 
моћи својих бреговаи, и њега „у шуму свет- 
ском“, y Новом Саду. „Могли би ми обоје, 
пише му она, удесити да певамо, јер не знам 
коле од нас двога тавније je сунце. Најбоље 
би било да нам сасвим потавни, па да над. 
гробом засјаје...“ Ш та je било, докле ce ишло, 
то ce даје само слутити из њених непотпуних 
писама. Из почетка, он je њој „многоцењени“, 
„многопочитајеми“ иријатељ, a она њему „књи- 
жевна пријатељицаи. После, y колико тон ло- 
стаје интимнији, оиа ce потписује са „србска 
певачица Милица“, па „ваша пријатељица“, 
најзад, само са једним „ 0 “. Из почетка, то су 
пословне везе, о штампању њене књиге y Новом. 
Саду и растурању њеном, после, удара ce y 
тање жице, долазе исповедање, тешења, уздаси, 
сузе, клетве живота.

Она гатеши y његовој несреки. 18 априла 
1862 пише му на крају писма: „Будите здрави, 
и вредни на пољу књижевном, a обични живот 
није подпуно срекан на овоме свету. A шта je 
овај свет? једно — ништа. Име и душу, ко 
може нек’ сачува, да преко гроба овог света



прођеи. У писму писаном на Спаеов-дан 1862, 
•она га храбри: „Ваш y пиему израз, да ke 
с Вама да овлада хидохондрија, тронуо ме je 
до суза, јер имам чувство за познати еву ве- 
дичину несреке Ваше. ади уједно морам Вас 
опоменути да не будете тако едаби духом за 
<‘Носење своје несреке. Окрените ce и дево и 
десно, пак кете видети, да подпуна cpeka нигдц 
не в,вета на земљи овој ! Помисдите на вели- 
ког Бајрона, како je и он, са раздробљеним 
-срцем, по свету дутао...“ A другом једнсш 
приликом, она му веди: „Ваше уподоб.вење
с-ебе убогом Аазару дирнуло ме je до еуза...“ 
И то није само реч : она je зби.ва могла пда- 
кати над његовом несреком.

Кодико je жена које су y љубав ушле 
путем сажа.вења! Она га je тешида, н изгдеда 
да га je најзад заволеда. „Кад вам je најтеже 
на свету, a ви онда пишите менп. јер ја ноеим 
срце y грудима, које je неерећа доста пре- 
рано уцведида...“ Када га туга ухватн, она га 
упукује на Бога, који je источнпк сваке мп- 
дости и заборава, ади га нарочито позива код 
„сродне душе“, која га може разумети. „До- 
ђнте да видите како je међу мојим бреговима. 
кад падајуке дншке свуда шушти и све тамно 
и невеседо нзгледа14. Она га зове к себи, на 
„недра мајке природе^: „Ето je сад она (при- 
рода) св)гда чаром обасута, па изиђите еа иза- 
браним друговима и разонодите ее“.



По поједишш местима јасно ce даје видети 
које je врсте било то њихово књижевно при- 
јатељство и међусобно тешење. У једном писмут 
она га подсека на пријатне часове које су про- 
вели y Новоме Саду код њенога брата. „Кад 
ударе часи, кад Ви из школе излазите, онда 
ce опоменем, да код нас дођете и проведемо 
време y разговору о нашој литсратури, и једно 
друго разумевајук’ лепо не знамо кад протече 
време“. Она ce жали да y залуд траж иуњ е- 
гову писму „да Вам je барем први дан, кад. 
код мога брата дсфете, било необично, што 
своју књижевну пријатељицу не видите“, и са 
меланхоличном кокетеријом додаје: „не, ни~ 
чијем оку не Фалим ја !“ 18 априла 1862 јав.ва 
му она да je одбила понуду некога који јој ce 
нудио за „брачног друга“ : „Ја стојим изван 
границе тих година, кад груди такве жеље носе, 
a и y самим оним лепим годинама реко’ ја  себи, 
своје просце одбијајући, јер сродне душе не 
нађо’, као оно што Шилерова Јохана рече: 
Никада брачни венац не ke твоје власи укра- 
сити. Бог зна, онај који би ди год за ме био, 
какве квргв судбе њвга вежу, каки ли ce даљни 
пути пред нама протежу, да ce ми никад пред 
олтаром Бога састати нећемо...“

Ш та je било ту, докле ce ишло, на то пита- 
ње тешко je наки одговора y овим обазривим 
писмима, где je пуно алузија и подразумевања. 
Je ли он нању мис.лио, када je 1862, y сво јој пе- 
сми „Љубоиевац (у споменицу Милки**)“ певао:



A.i’ m i откуд наде нвје —
Чуј, о М илка ! арфе м’ звтк. 

Ж адовито он ce Bige
T yroм пуни цео луг.

Ах, ти  не смеш iroja битж,
Ј а  ћ ’ уз арфу еузе лити,

С њом изданут’, веранд руг.1

Он je често долазио њој, и једно време учио 
je  руски. У јуну 1862 хтеоје лето да проведе 
y Врднику, и већ му je бно нађен стан y селу. 
Између њих било je нечега што ce није по- 
веровало пиемима. Ш та значе оваква места: 
„Мило ми je било видети да Bac je прилог y 
Франкловом писму [које му je она далана про- 
читање] обрадовао, но и насмејала сам се“. На 
другом месту: „Ено, видели сте на Видов-дан 
да нисам могла доспетн ни да ce очешл>ам“. 
И најзад ово, при крају њихове преписке, 27 
јуна 1862: „Збиља, пошљите шта сте однели 
Ви знате, да сам ја  погађало неко, па што ce 
чудите од куд знам, да сте ви однели“.

Ш та ce десило после тога, шта ича да 
значе речи из оног последњег грозничавог 
пнсма, потписаног шиФром и без датума, које 
почиње са „бедни мој пријател>у“, где ce по- 
миње неко његово „јучерашње ппсмоа,којејењу 
„на самом срцу затишталоа, u на крају речи: 
„немојте ми препоручивати да вас ce опоме- 
нем, мени вае je тако жао, да ни своју мутну 
судбу жалосницом судбом не оплачем. Ако не

1 'Борђс РајковиК : Песме, Нови Сад. 1862. стр. 51.



узмогу доки, a ви ми пишите. Пишите, јер 
знате да пишете оном, који вас разумије...и

*% *

После те плачевне идиле. Милица je на- 
ставила свој једнолик, е.ив и тужан живот. 
Било je промена и догађаја, али без старе чи- 
стоте и поезије. Она која je црвенела од речи 
„љубав“, и није смела да напише реч „снаја^, 
дошла je до сасвим других појмова и навика. 
Она није више могла реки као Француска ро- 
мантичарка Анаис Сегала :

Ma vie, ô mon Seigneur calme s 'en  est allée; 
J ’ai fait comme le lys dans la vallée,
J e  suis morte dans ma blancheur.

Лепота и младост cy одлазиле, празнина je 
остала y срцу. Отац јој je умро. Она остаје 
сама и изложена ударцима живота. „Увек ke 
остати љага, пише она, како ce са првом срп- 
■ском песникињои поступало, кад je остала си> 
роче без оца и мајкеи. Њена последња нада 
и уточиште je поезија, која je диже „изнад 
ове долине света, y којој узвишена душа има 
често горка искуства“. Али и ту je њена 
зла судба гонила, и глас који je као књижев- 
ница некада уживала нестајао je пред сјајем 
нових, младих ииена.

Милорад П. Шапчанин, y Монаху Ђенадију, 
описује je y том добу када je све за њу уми-



рало. „Стихотворка нас дочека, велн он, при- 
чајући своју походу y Врднику, насред собе 
са листом y руци. Тада je могла бити y четрде- 
сетим годинама, лица увела, алп јошпуно тра- 
гова од необичне лепоте; коеа, високо чело. 
јунонски нос, правилна уста све то још чи- 
њаше врло пријатан утисак. Глас јој беше 
необично звучан“. Она je y тај мах читала 
Шумадинку и питала своје младе госте да ли 
ce i i  њнма чини „да je Ненадовић наш најбо.ви 
данашњи песники. И онда. њенажалбанаживот 
и „мутну судбу своју“: „Младост однесе собоч 
и песме и жубор и све оне идеале, с којима 
сам тако весело легала и устајала. Осећам дах 
старости, који сваки дан леденије пнри. Једног 
дана беше ми цео народ брат, ја, занешеница 
његова, посестрима, Орпкиња. A ко данас мари 
за овај слом.вени цвет'?...а

И она je одиста била „сломљени цвет“. 
Њена лдва лепа бистра ерпска ока“ била су 
потавнела; „народна јединица“ посталаje си- 
рота, напуштена, бедна жена, коју je живот 
немилосрдно обмануо и измрцварио. Из првога 
очајања она je ирешла y мртву и глуву апа- 
тију. Оно што je y младости за њу било „бла- 
жена самока11 иостало je сада чамотно и тегобно 
животарење. Виноград где je некада сневала и 
пивала, и двориште које je некада одјекивало 
од њене песме из пуних груди, обрасли су y 
корову; на стари кућевни намештај попали су 
дебели слојеви прашине, a на таваницама пауцв



су исирели мреже своје. Најзад, када су ду- 
варови на очинској куки препукли, када ce 
кров наерио да јој падне на главу, она диже 
руку од имања, остави га да оде на добош, 
и пређе y Србију.

Она неће да иде својој родбини, и живи 
од милостиње Кнеза Михаилаи неколико добрих 
л>уди и жена који нису заборавили негдашњу 
песникињу. Стари пламен угасио ce y њеној 
души, и оиа више не ггева и не пише. Цврчак 
који je певао док еу други збирали зимницу, 
осетио je сав терет и стид сиротиње. Она je мо- 
рала мислити као онај француски песник:

Пегаз je  коњ који носи 
Песнике y болницу...

Последње године живота њена, били су нагло 
котрљање на ниже. Чиста девица, поетична 
„кки брегова“ гмеменита идеалисткиња, при- 
јатељица и муза necHni-câ, била ce пропила. И 
како je страховит био пад те несрекне жене, 
к°ју je некада немачки песник поредио са оним 
„белим, црнооким вилама, пророчким даром 
обдареним ратницама, видарицама, савезницама 
јунака, скупљачицама облака, кад играју коло 
y зеленим кланцима при сјају месечике-' ! И 
улицама ce често виђала једна висока, бледа 
и увела жена, y овешталомоделу и саседом раз- 
барушеном косом, која je посрћући и споти- 
чући ce ишла улицом, пракена подсмехОм уличне

Писцк и Књиге. И З КН рИГА
1 ВОЈИСЛАВА м. ;



дечурлпје. Смрт je дошла најзад. и осдободила 
je живота. Морао ce продатн један накит. дар 
Кнеза Михаида да би ce имала чиме саранити. 
Саранили су je на једном забаченом крају 
Маркова Гробља. и на плочи запиеади да ce 
опростила терета и прљавштина живота. дана 
25 јула 1878, y четрдесет осмој години свога 
„беднога животаи.

Такав je био крај Милице Стојадиновик- 
Србкиње.

* *

Милица Стојадиновик je представница 
онога доба када ce под „бледом луном“, уз 
гитар. певале „чувствителнеи песме, када ce 
још веровадо y „сродне душе1*' и пдакало чи- 
тајуки сентименталне књиге. Ta сдаба спиеа- 
тељка имада je много ерца и темперамента, 
преливала ce осекањима и поезијом, и била 
једна од оних ретквх жена српских које су 
створиде себи један виши идеал живота и жи- 
веле y њему. Тај идеал данас изгдеда старин- 
ски и наиван, али једина y свом поколењу она 
га je узела озбиљно и трагично. ЕБени „књи- 
жевни пријатељии, којп су ce заносили Бај- 
роном, носили дуге косе и нграли улоге „Фа- 
талних људи“, свршили су као богати и уго- 
јени грађани. Она je остала y поетским иду- 
зијама своје младости, и страдала што je таква 
остала. Њен сан живота није ce остварио:



она je прошла поред љубавне среке, и књи- 
жевна слава ирешла je преко ње. Као књи- 
жевница она je пала y заборав. На горњем 
крају напуштеног Марковог Гробљау Београду, 
покрај ниских, жалосних сиротињских куке- 
рака, посред шибља од живе ограде и кржља- 
вих багремова, међу искривљеним изразбијаним 
и потамнелим каменим крстовима, лежи окр- 
њена, блатом замазана мраморна плоча јадне 
списатељке, као симбол целог њеног промаше- 
ног живота и заборављеног књижевног гласа.

Сирота „Врдничка Вила^, бедна песни- 
киња Милица, та жена од срца и искрених осе- 
кања, заслужила je да јој ce бар спомен сачува, 
меланхоличан с.помен једне жртве идеала и ли- 
тературе, спомен плачевне музе нашега роман- 
тизма.



СИМО МАТАВУЉ.

Београдске Ириче. И здањ е у р е д н и ш тв а  Дела. 
Б е о гр а д , 1902.

Г. Матавуљ je сав свој леп глас књижевни 
сгекао као песник Далмације. Из далматннског 
живота сy његове многобројне прпповетке, нз 
Далмације je његов доброћудни. ведри, здрави 
роман Ћакоња Фра-Брне, можда најбо.ви роман 
који je до сада на српском језпку написан, Али, 
сем Далмације Г. Матавуљ je, још y почетку 
своје књижевне кариере, описивао и црногор- 
ски живот, п он je до сада једини од наших 
писаца који нам je знао књижевно предста- 
вити земљу црногорску. Доцније, када je дохпао 
y Србију, пре дееетак година, дао je неколико 
слика из београдскога живота. Сада y овој 
новој збирци, даје нов низ београдских прцча.

За јунаке својих приповедака Г. Матавуљ 
није узео изузетне природе, јаке духове, раз- 
вијене јединке, л>уде y чијим грудима бију бој 
разне цивилизацпје, идеје и веровања. Као и 
y својим ранијим приповеткама, он ce са сим- 
патијом зауставио на малим, безначајним и



обичним људима, простим, осредњим, какве на 
дан по сто пута сусрекемо, и који ce са нама 
посведневно креку y баналном оквиру сваки- 
дашњег живота. Пред нашим очима промичу 
ирљави и искрпљени Цигани, који сарањују 
једну од својнх жена; чиновник, без породице 
и без љубави, који ce привија уз кљасто и за- 
немарено дете своје газдарице; ОФицир „Фрон- 
таш “, кога су „претпостављени“ бацили y мвхч- 
љиво надлештво, где пати од носталгије за сво- 
јим занатом y коме je живот провео, и скупља 
босоногу децу из крајњега предграђа београд- 
ског да их учи војној обуци; пензионар, који 
je направио кариеру безмерном послушношку, 
својим зачуђеним и плашљивим лицем које ce 
допадало „надлежнима“, који je са својом дебе- 
лом женом и са три пиротска ћилима y чинов- 
ничким сеобама прекрстарио целу Србију, и 
најзад ce скрасио y Београду, дајуки новац под 
интерес, и постеки све постове; онај други чи- 
новнкк опиггински, који ce безазлено и поштено 
дао ухватити y брачне мреже; млади типограФ- 
ски радник и мала шваља, која пада y екстезу 
читајуки бескрајну Сиротиг^у Грету y једном 
рђавон листу београдском; грудобољна девојка 
која умире са једним чудним и нежним сном.

Све су то предмети који су ce дешавали 
и дешавају на свшиа геограФским ширинама, али 
оно што je од интереса y овај мах, тоје  наро- 
чито београдско обележје ових прича. Наслов 
нешто каже. Београдске приче ! Оне су одиста 
београдске y извесним странама и поједино-



стима својим, и извесно имају нечега ло- 
калнога y ееби. С времена на време осећа ce 
мдаз живота београдског. Ту je п легендарна 
калдрма београдска, и исцепани сељаци из 
тордачких седа y окодини београдској, који 
раншх јутром журе на пијацу; и гостионице 
које рђаво раде и често мењају газде, остав- 
.вајуки новим сопственицгоха старе и сталне 
госте као део намештаја; и онн жалосни, 
убоги „1жартирии од влажне „собе и кујне“, 
y дугим прљавим двориштима, где сиротиња 
београдска својим здрављем и жххвотом пдаћа 
тепелуке и гране газдннских жена; и врбица 
београдска, онај непрегледни низ школске деце 
са врбовим гранчицама и звонцадима y руци, 
са радосни.ч лицима и новим ха.виницама, под 
прашином и мдадшх сунцем лепога пролетњега 
дана; ту je п пејзаж београдски, банатска 
равнпца која ce блиста, Дунав. широк, рас- 
плинут, тром и чивитасте боје, и Ново Сели- 
ште, са cBojiDi ниским и белим кућицама ir 
некалдрмисаним улицама, „брдашца и увале, 
заодевене зеленилом, стрњишта и њиве са 
кукурузом за врх човека. A све то поздаћује 
сунце са запада и са свнх страна чује ce свиркаг 
песма, звонца и гласови схоке, као да беше 
на два дана хода од БеоградаА Још највише 
je београдска приповетка Кзбор. Са свим je  
београдска она мајка. удовица некога рачуно- 
испитача, која има две куће y једној раско- 
паној улици београдској, тшх београдске ма-



троне са тепелуком и хаљином од тешке плаве 
свиле; београдско je и њено прво питање мла- 
доме човеку на којега ce баца ласо брака:
„A молим вас, господине, какав сте ви чинов- 
ник?“ Како je жалоено београдска, и колико 
ce пута одиграла ова сцена:

Радмида заж мури и рече дагано:
— Мени ce допадају озбиљни људи !
Затим га  бодећиво погледа и додаде :
— Озби.вни као што сте ви !
Он уздрхта. Узе je  за  руку.
— Дакде,... дакле..., ви ме мало волите ?
Радмида ее иетрже, затрепта очима и стаде викати:
— Мати ! М ати !
— Ш т а ?  Ш та  ? пита он.
— Мати! Мати! лонови девојка, па га  узе за  обс 

за обе руке и привуче.
Удовица унаде.
— Ш та je  дете?
Радмила јо ј ее обееи о врат, вичући:
— Мама, ето ме проси Г. Емид!
Ж ен а занеми за тренутак, па загрли кћер и стаде 

je  љубити, ца загрди Е ш л а . Н ајзад јој ее засузшпе очи, 
a y исти мах и јези к  јо ј ее отпетља, те засу:

— А, дакле, тако, доповиједни! Дакле, тако, испод 
ж ита, иза леђа старој Марији, аГ? Чекај^б ви  само!...

И оиет их привуче к  себи, те их стаде грдити н 
цмакати...

Само, само, ове београдске приче ипак 
нису доволлга београдске. Оне јасно кажу да 
Г. Матавуљ, иоред евега свога књижевнога 
талента и образовања, није успео да уђе y 
београдски живот и да га јасно и изразито 
иредстави. Ако не може.чо о чему другоме, ми, 
рођени Беографани, Београђани из Београда, 
можемо о томе говорити. Београд je y нама 
y чару првих детињских усиомена. To су они



П н с ц и  II К њ п г е .

старп шанчеви. обраслиу кукути, ђулуи y чкадлу 
опале турске куће са широким н гроздастим 
чардаклијама и шан-дудовима, нестаде чесме: 
Чукур-Чесма, Сакар-Чесма, Тоскина Чесма, 
онај стари Београд са уским улицама и ћера- 
мидом покривеним кућама ; омирске бомбе Дор- 
ћолаца i i  Цигамалаца, Врачараца иПалидудаца. 
Чудан je, несхватд,нв je наш Београд, са оном 
еилном мешавином раса и народности. са Нем- 
цима, Чесима, Мађарима, Јеврејима u Циганима, 
тако да личи на удолицу y коју ее сликају 
л>уди са свих етрана, y борби за комад хлеба. 
Ko сачиљава Београд. и шта je то управо бео- 
градски живот? Да ли она стара грчка и цин- 
царска буржоазија, сада посрбжена. еебпчна. 
граб.Бива. ћивтинска, са кућама луншг бакар- 
нога посуђа и турских ћидима; или оно полу- 
сеоско становннштво y Палилули. еа својим 
торлачким говором, са колом које игра неде- 
љож на раекрсницама, са својим једри.ч девој- 
ка>га i i  момцнма убојицама; илн етановници 
Јеврејске Маде. старци, y Фесовима и пруга- 
стим антеријама, еа лицима п брадама као у 
библнјеких пророка, девојке црних и пламених 
очију, које брзо вену као ггрерано ггроцветало 
цв.еће ; или чието српско становннштво. млада 
буржоазија, мали трговци, занатлије, чинов- 
ници, скоро досељени из унутрашњости Србије, 
који су донели особене типове и обичаје својих 
крајева; или оних десетак хнљада Старосрбп- 
јанаца и Македонаца, који чувају евоје одело,



имају своје каване и еснаФе; „Пречани", који 
ce као оаза држе са својим развученим гово- 
ром и ситним претенсијама на „ноблес“. To 
je  чудна мешавина Истока и Запада, лагано 
распадање и нестајање једнога света који je 
осуђен да пропадне, али који ce, y одломцима, 
окрњен, са муком, диже на рушевинама и y 
пукотинама старога света. Ko te  нам рећи шта 
je  Београд, Београд y хаотичном стању распа- 
дања, Београд где ce сукобило некодико ве- 
кова, неколико народности, неколико раса, не- 
кодико цившшзација, Београд пометен, избивен 
из колосека, безбојан? Све нам то још нико 
није казао, и ми осећамо да Београд, y чији 
оквир Г. Матавуљ ставио je своје приче, није 
наш Београд где смо света угледали.

И зато није много замерити Г. Матавуљу. 
Било je две велике тешкоке које je он имао 
да савлада, и које није могао савладати. Једиа 
тешкоћа била je та неодређеност Београда, 
његова безбојност, неизраженост, Факат што 
je он y стању прелаза, што непрестано личи 
на дечака од четрнаест година који je изгубио 
чистоту i i  наивност дечјих црта, a join није 
добио одређене и мушке црте младићске; што 
je  као онај мутни јутарњи час када ce ноћ 
губи, тама проређује, a неко пр.виво белило 
почиње ce дизати са земље. Друга je тешкоћа 
била што Г. Матавуљ није из Београда. Ових 
десет-петнаест година које je живео y Бео- 
граду ниеу му биле довољне да осети и про-



никне све особености београдскога живота. 
Треба упоредити његове дадматинске припо- 
ветке, права мала узор-дела, сочне, свеже, пуне 
живота, са овим безбојним, сувише ошнтим, 
нешто хладним сдикама, па да ce виде шта 
значе први, детиљски, утисци, еидни, свежи и 
неизгладиви. У томе ce огледа позната психо- 
лошка истина: да су први утисци најинтенсив- 
нији и најтрајнији, и да успомене нису ништа 
друго до продужење једнога осекања које ce 
век једном осетидо. Може Г. Матавуљ још 
двадесет година седети y Београду, са најбо- 
љом во.бом, са највеким талентом, и са нај- 
дотпунијом књижевном спремом, он никада 
неке моки осетити оне интимне, танане пре- 
диве које чине одлику београдског живота. 
За пуно ствари он неке имати очију, многи 
звуци неке наки одјека y његовој души, и он 
ke y опису Београда вазда опомињати на стран- 
ца који je добро научио српски језик. али без 
осекања језика и са туђим нагдаском.

Као и све што изидази из nepa овога од- 
дичног писца, Београдскв Ириче су занимљиве 
н читке, и свакако су једна оД најбољих књига 
што нам je прошда година дада. Француска 
иосдовица каже: и најлепша девојка на свету 
може да да само оно што има, и Г. Матаву.в 
je дао оно што je било y његовим сидама, по- 
кушавшн ствар која вреди да ce изведе. Само, 
поред свега, и после његове књпге, наш Бео- 
град има још да чека свога морадног историка.



БОЖИДАР КНЕЖЕВИЋ.

Ж-исли, Београд, 1902.

Као болесници који познају своју болест, 
ми осећамо да страдамо од оног индолентног, 
чамотног Истока који нам je y крв прешао. 
Четири стотине година робовања под једном 
<>аталиетичком и нижом расом оставиле су ду- 
боке и неизгладиве трагове на нашем нацио- 
налном карактеру, и требаке још много воде 
да протече Дунавом, па да ce саевим ослобо- 
димо тога кобног насдедства прошлости. Ш та 
ce само зове животом y нас ! У културним, за- 
тгадним земљама човек троши своју животну 
енергију y производном раду, y корисном так- 
мичељу, y савлађивању природе и y освајању 
истине, y јавним пословима и y политичким 
борбама; код иас, хвала буди урођеном источ- 
њачком немару и родољубивој и интедигент- 
ној политици „стишавања страсти“, убивено je 
свако интересовање за јаван рад. У накнаду 
за то, цео наш живот збио ce y међусобну 
мржњу, y лична прогоњења, y мрачну злобу, 
y вођеље туђе бриге. Дела Србија посталаје



један велики кепенак, са кога сваки по цео 
боговетни дан мисаи о томе шта му сусед ради, 
ради чега ce са женом свађа, и шта mia за 
вечеру. Скандали ce дочекују са гладним оду- 
шевљењем, људи су добили вољу да пакосте 
н подмеку не ради неке личне користп, но про- 
сто с тога што им то чини задовољство : зао 
радц зла! Простора нема довољно, ваздух je 
постао редак и загушљив, прохтеви су стра- 
ховито набујали, амбиције ce невероватно ра- 
зуздале, све ce озлобило један на другога као 
никада до сада, и y гурању, гажењу, крхању. 
изгубио ce сваки обзир, свако осекање људ- 
скога братства. Ми почињемо личити на lie
ra аднеду гомилу курјака, који су. ураичуки. 
стааи један другога да раздиру. Када човек 
посматра наш живот, пада му на ум она стра- 
ховита казна којом су стари Рим.вани кажња- 
вааи матероубиетво : осуђеник ce ушивао y 
кожну врећу заједно са мајмуном, псом. пет- 
аом и змијом, врека ce бацааа y море и тонула 
je, док су ce несрећна створења y њој гребла, 
уједааа, раздирала и крвавила. Страсти су y 
нас одиста стишане, алц оне страети које, као 
ватра метаа, чисте, чине човека јачим и бољим. 
страсти које га дижу на ноге и крећу напред. 
које су створиае све веаике тековнне културе 
и које значе живот. У место њнх распирале су 
ce најниже, најгрубље, највулгарније, злоба, 
заурадост, бестијална насаада пакостихи, жеђ 
за уживањем и готовост да ce за то све учини



и све прода, животињска потреба да ее еве 
ероза и све y бдату изједначи. To су ствари 
које ce виде п чују сваки дан, и век je  по- 
стало банадно помињати их. A живот који ми 
данас водимо јединствено личи на тамницу y 
којој ce гуши и грца од таме и мемде.

У једној таквој средини Г. Кпежевић je 
имао интедектуадне и морадне јачине да ce на 
кридима мисди кздигне из општега јада и бдата 
и испне на чисте висине ФидозоФске ведрипе. 
Он je изишао из евоје средине и из свога доба, 
повукао ce y мрак, да одатде, са бодо.м и гор- 
чином y души, посматра „шта они осветљени 
раде“ и да сдуша курјачкаурдикањасвојих крас- 
них сувременика. Он нам je дао једну депут 
мисаону и чисту књигу, једну од оних књига 
које ce не јављају сваке године, и i-;oje своме 
писцу стичу y исти мах и поштовања и сим- 
патија.

-Ï- *

Жисли Г. Ршежевика, по своме обдику, иду 
y морадистичку књижевност, y књижевни род 
који je био познат и оми.вен још y кдасичној 
старини, када ce ФидозоФија ограничавада го- 
тово са.мо на практичну етику, a реч ф и д о з о ф  
означавада мудра човека који свој живот уде- 
шава према захтевима разума и врдине, имада 
исто значењ.е y каквом je узимао и наш му~ 
дри и добри Доситеј Обрадовић. Француска



књижевност XVII н XVIII века. са Паскалом. 
Ла Бриером, Ла Р о ш ф т к о о м , Вовнаргом и Шан- 
Фором има да покаже најсавршеније представ- 
нике те врсте, која je, тако рећи. постала је- 
дан националан род њен. Оно што одликује 
моралисте, то je практичан значај њихове ф и -  

лозофије, тражење смисла, вредности и уелова 
људскога живота. Нико од и>их није имао науч- 
них претенсија, нико није стварао нарочити 
ФилозоФскисистем — сем Паскала, чије Мисли, 
нађене y посмртним хартијама, требале су да 
послуже као грађа sa једно велико теоло- 
шко дело, које je тагало да докаже осно- 
ваноет и спаеоносноет хришканске вере. Мо- 
ралисти су били више књижевници но ф и л о -  

з о ф и , који су живели и боловали бол живота, 
који су уопштавали своје стечено иекуство и 
прнмљене личне утиске, и y кратким, једрим, 
конденсованим, духовитим и изразитим речени- 
цама износили своје погледе о практичном мо- 
ралу, о односима човека према човеку, о дру- 
штву, о људским радњама, о побудама њиховим. 
критикујући, цртајући, жигошући и светећи ce 
y прозним епиграмима својим. Ако ce уобича- 
јени назив моралиста узме искључиво за ту вр- 
сту писаца који су више књижевници но ф и л о - 
з о ф и , и који ce од ФилозоФије баве само етиком. 
и то појединим случајевпма практичне етике. 
Г. Кнежевик не припада њима.

Пре свега, наш пнсац je no својој струци 
научењак. Он je српски преводилац Бекла, он



je  дао једно учено дело о Принциттма исто- 
рије, које није довољно оцењено. Мисли, које 
нам сада саопштава, само еу упр.ошћене, по- 
пуларизоване идеје његовога ранијега дела, 
учињене приступачним и широј публици: сре- 
брна полуга раскована y ситан новад. To 
су мисли једнога научника који je хтео својим 
апстракцијама да да више мање - књижеван 
облик. Г. Кнежевика мало занимају свакодневне 
радње људске, и он држи да ce y ф и л о з о ф и ј и  y 
толико иде даље, y колико ce даље одмиче од 
људи. Он ce бави највишим питарвима духа људ- 
скога, питањима која су дала. права једном 
античком ф и л о з о ф у  да човека назове „мета- 
ф и з и ч н о м  животињом“. Човек према човеку, 
човек y суженом простору данашњице, мало 
га занима; он га посматра y космосу и y веч- 
ности, проучава односе човека према Богу, 
према природи, према ваеељени; он тражи да 
продре y логику ствари, бави ce процесом кул- 
туре и човечанства, ходом и судбином чове- 
чанства, генезом идеја које га напред креку. 
To су одломци из једнога великог научног 
дела које би ce могло назвати Човек y васе- 
љени. И када ce човек посматра са тих ви- 
сина мисли, он мора да изгледа једна безмерно 
мала тачка y пучини простора, једна речца y 
огромној и непрелистаној књизи времена. Када 
ce види каку улогу игра с једне с.тране слу- 
чајност, с друге нужност y људским радњама, 
човек осети своју немоћ, немок своје мисли и



немок своје воже. И онда, ћутање изгдеда по- 
сдедња реч мудрости. ^Што ce дал>е иде од 
човека, све мање има да ce говорп.... Светдост 
je  једини језик звезда, мрак једини израз веч- 
ностии. „Оно остадо je кутање“, како je ре- 
као пдеменити кнежевик дански, испуштајући 
своју немирну и бодну душу.

Гдавна преокупација нашега ппсца јеете 
редигија, као и y Паскада. ГГаскал мртав 
бодан, диктујуки y перо својој сестри. унео 
je y своје дедо сву евоју поноситу природу, 
несадомљиву енергнју, пдамену страст. сидан 
i i  сдавољубив дзгх, који ее ради мира савести, 
радн откупљеља душе u извесности без које 
није могао да живи, ничце простире пред 
продивеном крв.ву Хриетовом, y редигији трожн 
осдонац, потпору, утеху, извесност по што по 
то, гдедајуки y апсурдности највеки доказ бо- 
жанскога порекда верских догма, јер да их је 
човек стварао, он би их створио догичнијим и 
вероватнијим. Он je видео „цеду васе.веиу немуг 
a човека без светдости, оетављена самом ееби“, 
и очајнички, грчевито. дав.веничкн, ухватио ce 
за редигију. Наш писац, и ако не са тодико 
мистицизма — коме има трага, при евем том 
—, није остао без редигије. Он верује y њу, 
он y њој види исток и заход ума људског, из 
ње je све истекдо, y њу ke ce све стећи; она 
je ^испо.вавање жудског уверења y надмоћност 
нечега спо.вног над њим — природе и њених 
појава, богова, бога‘!, она je „опште расподо-



жење духоваи, „топлота са мало светлости“ 
— док je h  ay к a „светлост са мало топлоте“. 
Релативно, највећи део ових мисли иде на апо- 
логију религије, и то y толикој мери да исто- 
ричара каткада оасвим нестаје пред ф и л о з о ф о м . 

Када Г. Кнежевић каже да je „само хришћан- 
ство било толико Mofe-Ho да дигне масу друштва 
људског на висину историје“, ја  ce бојим да 
он не заборавља паганску, нехришканску Атину 
e  Рим, за које ce не може рећи да нису били 
на врло великим висинама историје. Када тврди 
да je религија крчила пут науци и ф и л о з о ф и ј и , 

да им она даје храну, то може бити, ако ce 
религија схвати као метафизика и етика при- 
митивнога човечанства, као први и наивни од- 
говор навечито питање: зашто'?: али je противно 
истини, када ce примени на религију y њеном 
историјском развоју, y новом добу, када ce 
човек ceka оне дуге мартирологије научењака 
и мислилаца које je религија слала, ad majorem. 
Dei gloriam, на ломачу и y затворе, када ce 
зна да je сваки напредак y науци учињен и 
данас ce чини не услед религије, него п поред 
ње, y пркос њој, да су наука и религија два 
таса на теразијама од којих ce један y толико 
диже y колико ce други спушта.

До душе, Г. Кнежевић не схвата религију 
y свакодневном смислу речи, и отуда читање 
његове, иначе y сваком погледу препоручљиве 
књиге може дати места више но једној забуни. 
Он тврди да има религије и религије, да поред

Пиеци и Књиге. 6



ниже има и виша религија, да оне стоје једна 
према другој y истом односу y коме хемнја 
према алхемији, или астрономија према астроло- 
гији. To je идеална религија коју би пантеисти 
цисали савелики.м Р: Религија. Хриигканство не 
остварује тај идеал. оно je један велики корак 
y напред, али још не „потпуна и еавршена 
истина^, но увек само једна јерее. Права рели- 
гија треба да буде католичка, y етимолошком 
смислу речи, велика духовна заједнпца рода 
људског, општа хармонија свих људских саве- 
сти и аспирација. „Праву и чиету религију 
може исповедати само потпун, speo човек. само 
човечанство. У Форми и Фази националних др- 
жава и државних јединица, човек може испо- 
ведати еамо јересиУ Данашња религија, рели- 
гија обичних људи, само je једна више врста 
Фетишизма ; на њено место треба да дође ра- 
ционална религија, чији би првн члан био: рад. 
„Поштен рад уједно je молитва Богу, и то 
довољна молитва. Све зрелији ум све више 
избацује еве празне речи и церемоније из ре- 
лигије, и сав култ Богу своди на поштен рада.

Када неко има овакве идеје, за њега ce 
може рећи и да je религиозан, и да ннје ре- 
лигиозан. .Ламартин, када je писао своју дивну 
пантеистичку епопеју Пад једнога анђела, др- 
жао je да je непрестано добар и ортодоксан 
хришћанин, док су црквени људи тврдили да 
je то дело чисто атеистичко. Религиозан je 
Босие, који y ХУП веку говори: „Јеретик je



еваки онај који има какво шшљен>е“; религи- 
озан, y наше дане, американеки пастор и тео- 
лог Хенри Вард Бичер, који вели : „Нико не 
треба да ce броји међу неверујуће, ако види 
y правди велику веру људскога живота, и ако 
тежи што потпунијем потчињењу своје во.ве 
своме моралном смислуХ1 Иједно и друго зове 
ce религија! Очевидно да има два појма y јед- 
ној истој речи. Опенсер, наш Г. Кнежевић, 
узимају религију y смислу једне пречишћене 
метаФизике, као сталну потребу духа човекова 
да не застане пред препонама, и да спекулише 
о недокучљивоме. За велики број ФилозоФа 
који речима дају њихово реално, опште прим- 
љено значење, религија je Црква, систем догма, 
култ, вера y откровење и y чудеса. Схвати ли 
ce религија као метаФизика, као истраживање 
крајњих узрока, онда ce ствар мења, и онда 
je цео свет религиозан. Само, с друге стране, 
питање je да ли рационална религија, пошто 
je одбацида језгро, има права да сачува име, и 
да ли je она уопште религија? Протестанти- 
зам, који je највећма рационална — и.ди нај- 
мање нерационадна —- религија има то свој- 
ство да y њему човек постаје нерелигиозан и

1 У првоз! броју А нала Оеетовне Омладиие, који еу од 1 ју н а  
ове године [1902] почели да изилазе y Наризу, Ернеот Лавио 
написао je  ове редове : „Бити световљак, то je  имати три вр- 
лине: згалоерђе, то јеот љубав према људима; наду, т о је е т  бла- 
готворно осећање да he  далеко лотометво дож ивети дан када 
he  ее остварити енови правде, мира и среће које еу некада ене- 
вали, гледајући y небо, наши далеки претци ; веру, то јест вољу 
да верује y  иобедоносну корисност сталнога пааора“.



атеист, a и не опазивши прелаз и промену. Про- 
Фееори на теолошким Факултетима y Францу- 
ској Швајцарској споре откровење, одбацују бо- 
жанско порекло Исуса Христа, не верују y чуде- 
са. Пре две-три године јаеам ее запрепастио кад 
сам тамо слушао једнога пастора како ускршњу 
беседу y храму почиње овим речима: „Данас je, 
браћо моја, Исус Христос васкрсао, као што 
ce вели (ou dit.).“ Г. Кнежевић y своме рацио- 
нализму иде даље од либералнога протестан- 
тизма, и ја  ее бојим да он не узурдише назив 
религиозпа човека. To ke му no свој прилици 
реки и сарадници Веспика Сртсске Цркве, ако 
којим случајем буду писали о његовој књизи y 
своме часопису.

После религије, етика. Г. Кнежевић не 
верује y урођену доброту човекову, он не држи 
да je човек анђео, пали Бог којн ce, no песни- 
ковим речима, y својим светдим тренуцима 
ceka свога небескога порекла. Као готово сви 
посматрачи човека, он нема никаквих илузнја 
о њему. „Човек je одевена жнвотињи“ ; цнвн- 
лизација je „политура дивжаштваЧ Човек, — 
Тенов „свирепи и похотљиви горилаи, Ничеова 
„плава бестија“ — никада није био добар; није 
њега цивилизација покварила, но му je дала 
оно мало углађеностп п благости што сада има, 
и цео напредак нпје ништа друго до лагано 
и мучно укроћавање животиње која дрема и 
режи y свакоме од нас. Велика осећања : правда, 
љубав, племенитост, истина, само су „мала,



скоро пуста острва y широкој пучини мрака, 
несвести и маскираног дивљаштва и животињ- 
ства.“ Човек ce састоји из бриге за живот, та- 
штине, зависти, славољубља, религије, моде, по- 
дражавања и страха, a један малендео његов са- 
чињавају: племенитост, хуманост, тежњазасло- 
бодом, правдом и истином. Идеје нису ништа 
друго до генерализовани интереси, као што су 
интереси ситне идеје појединих времена, на- 
рода, класа и појединаца. Све ce диже из мрака 
и блата: истина из заблуде, слобода из роп- 
ства, правда из неправде, закон из безакоња, 
—- свему je крајњи узрок y животињској при- 
роди човековој и y његовим животињским по- 
требама. Прави морал није ни морал нужности, 
ви морал интереса, ни морал страха; морал 
није: не треба, или не мора, или не сме ce, мо- 
рал je: ueiîy. Није врлина не грешити, но моћи 
a не хтети грешити.

У осталом, један морал каоиједна рели- 
гија, не постоји за све људе. Има две врсте 
људи : светина, маса, нижи људи, и елита, виши 
људи. Људи ce не деле на те две велике класе 
ни рођењем, ни новцем, ни положајем; једни 
стоје над другим својим вишим особииама духа 
и душе, тиме што представљају једну вишу, 
савршенију, отменију врсту човех-га. Човек масе 
живи само чулним животом, то je пре живо- 
тареље, животињска егзистенција но живот 
свесна и словесна човека; он je кратковид и 
не мисли, он види радњу али не и биваље, он



чује избијање часова али не континуитет вре- 
мена. Виши човек живи духом, он предетавља 
тип савршена и потпуна човека, образац према 
коме цивидизација има да дотера остаде људе; 
он „тражи и познаје божје законе, не волп 
људске ситне законе,“ он носи закон y себи, п 
даје га другима, он крчи нове етазе, он отвара 
нове видике, он je крмар, вођ, пастир, он je 
буктиња y мраку за којом пппа и тапка .вуд- 
ско стадо. Једнакост вреди само за ниже људе: 
великп људн су неједнаки, као брегови, сваки 
je од њих величина за еебе. Нижи .вуди су 
разломци, који треба да ce сједине да бн чи- 
ниди једно цело; виши људи су целине сами 
за себе, и њима није потребно друштво. Није 
то Ничеов надчовек, који одскаче од осталих 
својом јаком вољом, силном жудњом за чоћ. 
индивидуални аристократ са основним врлп- 
нама : уживањем, властожуб.вем п себичношћ)-. 
Вишп човек Г. Кнежевића јесте интелектуални 
аристократ, човек који много зна, који je про- 
дро y суштину ствари, видео немоћ нашега 
духа i i  тамнину људских страсти. Он je оку- 
сио горак плод са дрвета познања, „стилет 
критикеи прошао му je кроз груди, и он мора 
да тугује, и то не речима, које прљају, но 
ћутањем, које je највиши ступањ поноса и 
мудрости. Јер, сазнање, истина еуши, ситни. 
хладни. Онај који види и зна потпуно губн 
све своје илузије, и лед ce хвата по његовој 
души. Знати, значн битн тужан. Резултат миш-



љења није моћи, разочарати ce, повуки ce y 
себе, понављати y себи онај тајни и погребни 
став из будистичке молитве: „Боље je седети 
него стајати, боље je лежати него седети, али 
од свега најбоље je бити мртав. “

** *

Облик који je F. Кнежевик дао својим 
мислима није довољно књижеван. Све подсећа 
на тежак научан рад, и терминологијом, и мно- 
гобројним апстракцијама, и извесним недостат- 
ком гипкости, јасноке и концизности. Види ce 
добро да су ce многе од тих мисли порађале y 
дугим радним вечерима, при запаљеној лампп, 
y самоки, поред Сденсера с једне, Бекла с друге 
стране, Код Француских моралиста то нису на- 
учни аФоризми, кратки изводи из појединих 
гдава о историјским проблемима и лапидарне 
Формуле социолошких закона, код њих су то 
варнице духа, трострука есенција искуства, де- 
ликатности и духовитости. To ce стварало y 
једној отменој средини где ce живот отмено 
раФинисао и високо интелектуализовао, y нај- 
друштвенијој средини која je можда икада 
поетојала, y хотелима XVII и салонима XVIII 
века. To je било оружје којим ce борило y 
оно разговорно и духовито доба, када je једна 
психолошка опаска, или досетка, била догађај 
који ce муњевито распростирао по целоме Па- 
ризу, a за тим целом образованом Европом.



И све то углађено. збивено, да ce савршеније 
не да замислити. Тих особина класичних мо- 
ралиста нема код Г. Кнежевика: он je непре- 
стано остао научник, не напуштајућн тешко 
сварљиви речник науке. Циви.шзацију назива: 
„латентиФикација бестијалности,и гбонпФика- 
ција ствари,“ „глориФикација рада“ ; култура 
je „цивилизација материје“ ; има речи н о 
rхоминизацији све векег броја.“ Или зар ово 
не подсека на геометријске Формуле: пСвакн 
социјалан човек онако je исто једна Формула 
из пропорције разнпх елемената као ф и з и ч к и  

и хемијски човек,“ или: „Геније стоји према 
маеи као принцип ггрема Фактима.“

Али има исто тако и изразитих, живо- 
писних, лепо речених мисли које ce могу рав- 
нати са добрим примерцима те врсте y светској 
књижевности. Ево неколико :

Фанта8ија лети, ум пипа ; Фантазија иде преко 
ствари, ум кроз стварп.

Прогрео ii цивилизацију раде гдадни, a ужпвају 
пх сптп.

Често je  најгоре боље од зда, ако нп заш та друго 
a  оно за то што rope не може битп, те ce rope вшие и 
не чека.

Свет овакав какав je , идеалан je  за камење, са- 
вршен sa бпл»ке, прекрасан за животиње, добар и леп за 
обичног, штжег човека, руж ан за оне којн дубље осећају, 
неразумл>пв за оне који нисле.

Н есрећа je  волетп истину, a ненати снаге сузби- 
јати  лаж , или битн толико прптиснут жпвотом да је  мо- 
рати трпети илн одобраватп.

Више je  за жа.вење онај који због памети пзгубп 
л>убав, него онај који због л>убави изгуби памет.

Ако иикојпм иутем не можете да нађете племенито 
и лепо, a вп гледајте чему ce будале и пакосни смеју; ту  
ћете га снгурно наћи колико толико.



Заблуда je  кад je  човек y неку неистину уверен да 
je  истина, лаж  je  кад човек свесно говори, износи и тврди 
неиетину; заблуда je  племенпта и природна, л а ж је  прљ ава 
и људска; заблуда je  ниж и ступањ истине, лаж  je  пре- 
пона, сметња нетини; заблуда je  велика ствар, л аж  je  
ситна и пролазна; заблуда диже и одушевљује; л аж  сни- 
ж ава и убија; заблудаје топлота из које избија светлост 
истине, лаж  гаси пламен истине. Саио племенити духови 
блуде, еамо ситне душе лажу.

К аж у да je  сваки своје среће ковач. Само што 
судба једноме даје и чекић и  готово усијано гвож ђе, a 
други га мора ковати често и голом песницом.

❖  ^

Књига Г. Кнежевића неће имати много 
читалаца. Прво, зато што озбиљније и теже 
књиге никада немају велиргу публику; друго, 
зато што ce јавила y једној тако немисаоној 
и баровитој средини као што je наша. Мален 
je број људи који покушавају да даду себи од- 
говора на сва она крупна питања која су y 
овој књизи додирнута, a право je чудо да ce 
y наше дане, y нас, и могла јавити једна о- 
ваква књига. Г. Кнежевић. нам je дао пет 
стотина мисли, које су каткада више научни 
аФоризми но моралне максиме, које ужи круг 
познавалаца те књткевносачг не налази сада 
први пут, али све то сачињава крепку, сочну, 
мисаону књигу, одаје снажну филозофију пре- 
каљена духа, који осећа своју супрематију и 
горчину познања, и y моралном стојицизму 
налази смисао живота. И све су то тако крупне 
врлине да ce може топло поздравити овај први 
оглед те особите врсте y нашој књижевности.



Али оно чиме Мисли највише вреде, то 
je  елевација којом c j писане, неки лирпзам 
интелекта, одушевљење духа који „хармонију 
света слуша очима“. Местимично има акцената 
који опомињу на какву химну мисли. „Што 
год je задовољно са животом, оно не мисли. 
Ш то je човек незадово.внији са животом, што 
га живот већма притискује, тим он више мисли; 
што дубље oceka болове од жпвота, тим дубље 
мисли. Мишљење je  одушка од притиска живота, 
насиља, неправде, мрака; миш.вење то je тра- 
жење светлости, правде, истине.и „Мисао je  
уздах духа... гито дубљи дух то дубљи уздах...“ 
Ситни људи имају довољно ваздуха на земљи, 
они не уздишу! Треба живети мислити и ра- 
дитп. не чекајуРи успех, не водећи рачуна о 
њему: „Човеково je да ради н да миели; да 
ли ће урадити, смислитп, успетп, то није 
његово.и

Наш писац не верује y бесмртноет душе, 
али je убеђен y бесмртност духа, и он про- 
поведа култ и поезију мисли, откушвење 
душе мишљу. Да je рођен y вековима вере, y 
XII или ХШ веку, он би опасао мач и отишао 
y свете земље да ослобађа гроб Спасите.вев, 
или би ce повукао y испосничку ћелију, и y 
светим књигама и верском миетицизму тражио 
л.ек од мрачне и крваве стварности. Рођен у 
наше сиво и суво доба, он je заронио y контем- 
плацију, и y чистој мисли потражио опиума од 
ружне садашњице, заборав болова које живот



и људи задају деликатним душама. Живот би 
одиста био страшан без тих спазма мисли, без 
тога интелектуалног мистицизма, — ако ce ове 
две речи не буне што стоје једна поред друге. 
Јер, све пролази, све умара, све вара y овом 
свету; младоет копни, срце ce суши, љубав 
вене, пријатељи ce размимоилазе, али никада 
не оставља оно божанско задовољство које 
ce има y дугим зимским покима, када ce жи- 
вот стиша, жагор легне, a човек oceka како 
му дух ври, мозак расте, и нови, широки, бели 
хоризонти пуцају пред њ^Јовим разумним очима. f j  
8а људе извесне врсте само je ту простор и 
ваздух; сва слобода и све достојанство човека 
налази ce y тим светлим тренуцима- интенсив- 
ног унутрашњег живота.

НЕКРОЛОГ БО Ж И Д А РУ  К Н Е Ж Е В И Ћ У .

На дан 19 Фебруара ове [1905] године, 
сниска и тамна Маркова црква y Београду била 
je пуна ђака, проФесора и књижевника. Поглед 
je лутао од гроба једнога краља и краљице 
до четири детета која су y простом црном о- 
делу стајала крај једног мртвачког сандука. Ве- 
тар je напољу силно дувао, дрвена врата су ce 
треела, y порти je дрвеке шкрипало и јечало, a 
попови су промукло и нескладно читали опело 
над мртвим телом Божидара Кнежевика.



Смрт његова пробудила je позне симпа- 
тије код шире публике, као што то иначе 
обично, као што то код нас редовно бива. Онај 
симпатични београдски свет који живи од скан- 
дала и који ce духовно рани и облагорођава 
честитим „вечерњим листовима11 заинтересовао 
ce за човека за кога ce вели да je писао де- 
беле књиге, о чијем особењачком животу кру- 
же анегдоте, и који je y ггравој линији био 
унук Кнеза Иве од Семберије, прослав.веног, 
као што je чознато, драматом Г. Бранисдава Ђ. 
Нушића.

Али je само уски круг људи који још ееби 
допушта раскош унутрашњега живота знао 
какав je губитак претрпела српска књпжев- 
ност смрку овога племенитог идеолога.

To je био човек са обичним животом. Божи- 
дарКнежевић, син СтеванаКнежевика, трговца, 
рођен je на Убу, 7 марта 1862. Свршивгаи 
гимназију и историјско-филолошки одсек Ве- 
лике Школе y Београду, постављен je 1884 
за предавача y Ужицу. 1885 учествовао je 
као четни комесар y жалосном Српско-Бугар- 
ском Рату. 1889 положио je проФесорски 
испит, са темом Утицај Пстока на цивилиза- 
цију европских народа. Исте године био je пре- 
давач y Нишу. 1893 премештен je као про- 
Фесор y Чачак, 1894 y Крагујевац, и опет y 
Чачак ; 1899. y Шабац, где га je 1900 он- 
дашњи министар просвете, Г. Павле Марин- 
ковик, осудио знатном новчаном казном што



га није на улици поздравио! Тек 1902 дошао 
je  са службом y Београд, где je најзад умро, 
18 Фебруара 1905. ÏÏ то je све.

Кнежевпк je био човек са знатним ду- 
ховним способностима. Окоро двадесет година 
провео je y чамотињи запуштене унутрашњости, 
борећи ce као ђаво са дуговима, са меницама, 
обуставама, забранама и зеленашима, необично 
неприлагодљив животу према &ојем je остао 
сасвим туђ, па ипак успео да ради и ства- 
ра дела од трајне вредност. Од њега je остао 
српски превод Беклове Историје г^ивилизације 
y Енглеској и Карајлове књиге 0  Херојима. 
Од две гговеке књиге Пршшцитси историте, јед- 
на носи наслов Ред y историји, друга Еропор- 
г^ија y историји. Као извод из те књиге иза- 
шао je y CpzccKOM Њшжевном Тласнику 
Ред y историји, и оштампан лањске године y 
засебну књигу. Од његових Мисли један део 
штампан je прво y Сраском Шшжевном Глас- 
нику, a цела књига изишла je исте године y 
Београду.

Што je могао дати један човек y унутрага- 
њости Србије прикрајуХ1Х века, самало књига, 
без духовне средине, остављен потпуно само- 
ме себи, y тешким материјалним приликама, 
то je Кнежевик дао y својим Лринцииима ис- 
торијв. Он je ту ишао за стопама Опенсера. 
Бекла и Дрепера, y кругу еволуционистичких 
идеја нашега доба. Стручна критика има да 
каже свој суд о независној вредности тог оп-



сежног дела, код ко јега јеван  свакога спора 
велико знање и јак дух.

Оно што je обратило пажњу шпре пуб- 
лике на Кнежевића, то су биле његове Мисли. 
Велики број људи, када су их почелп читати 
y Сраском Књижевном Гласнику, запитали су 
ce: „ко јетај Бож. Кнежевић?“; када су Мисли 
изишле, књижевно име њиховога писца било 
je створено. Кнежевић je њима дао најбоже 
дело своје врсте y српској књижевности.

У његовим Мислима не треба тражити оне 
лако Фабрпковане аФоризме, рађене по рецепту 
или калупу, духовите парадоксе, вешто поре- 
ђане антитезе, живописне деФиниццје. To нпсу 
били ни савети практичне моралне ФилозоФије. 
требник за живот, какав су стари моралисти 
давали. Поред извесних метаФизичких сггеку- 
лација, поред трагова од суве и алстрактне 
научне терминологије, он je ту унео врло много 
свога, личнога, аутобиограФскога, готово лир- 
скога, И оно што je најбоље и најјаче y Мис- 
лима , оно што их чини тако од утиска. то je  
тај њихов дубоко интиман тон.

Писац ових редова написао je пре три го- 
дине, на овом месту, опширан чланак о Мис- 
лима, коме би мало шта имао сада да дода. Оно 
што би y овај мах пмао да нагласи, пошто je 
бо.ве лично познао врло умног и врло несрећног 
човека који их je писао, то je ону тужну саглас- 
ност која постоји између њега и његовог дела, 
непосредност, искреност тих Мисли, то je што



то нису речи но дубоки уздаси, како je сам 
говорио, крици који су полазили са срца и ипгли 
правце ка срцу. У КнежевиКа je била стојичка 
душа која je подсекала на великога Марка Авре- 
лијаили незнанога писца Жмитације Жаусу Хри- 
сту. Сав његов живот, горчина, борба, разочара- 
ња, резигнација, збивали су ce y те снажне и 
тужне речи, које су каткада казиване y врло до- 
бром и импресивном књижевном облику. Треба 
навести само неколико тих мисли, па видети ко- 
лико има y њима болне интимности, интелек- 
туалне егзалтације и трагике целога једног 
живота:

К аж у да je  еваки евоје среће ковач. Само ш та 
еудба једноме даје и чекић и уеијано гвож ђе, a  други га 
мора ковати чеето ладно, a чеето и голом пееницом... — 
Ш то год je  задовољно са животом, оно не мисли. Ш то 
je  човек незадовољнији са животом, што га  живот векн а  
притиетсује, тим он више миели; што дубље оеећа болове 
од живота, тим дубље мисли. Мишљење je  одушка од при- 
тиока живота, насиља, неправде, м рак а ...— H ecp e ta  je  во- 
лети иетину, a немати енаге сувбијати лаж , или бити тако 
притиснут животом, д а јем о р ам о  трпети или одобравати. 
— К ад ce на великим душама почне хватати лед, онда ее 
хвата тако дубок и ја к  да га  никоја људска топлота не 
може више растонити... — Као бара и океан што су лодјед- 
нако тихи, тако има људи који ћуте зато што немају ниш та 
да каж у, као што их има који ћуте зато што имају много 
дакаж у ... — Ходник ж ивота тееан je  и низак, те мала и 
матора деца лако и вееело пролазе кроз љега. Велшси ду- 
хови тешко ее провлаче; те обично изразбијани, крвави и 
рањави доспу до гроба да ce y жему одморе.

Такав и то je он био ! И када ce пише о 
њему, човеку пада на ум реч Шилерова да су



два пута којима ce изилази из живота: један 
води идеалу, други смрти. Пошто je целога 
живота, поносит и несрећан, тражио уточшпта 
y идеалу, Божидар Кнежевић je сада отишао 
оним другим путем са којега ce нико више 
не врака.



МИЛАН PARITE

Лесме. Б еоград , 1904.

Ми не познајемо други свет 
до онај који je  y  вези оа човеком; 
ми нећемо друте уметноети до 
оне која je  израз те везе.

Гете.

Има само два тренутка када ce y нас то- 
«лшсо певало као данас, и то je око четрдесетих 
година ирошлога века када ce „србовало“ го- 
тово искључиво y стиховима, и крајем шезде- 
сетих година када je правило стихове све што 
je  до пера дорасло. Ове последње две-три го- 
дине јавила ce y нас једна песничка епидемија, 
као да ce један нараштај без идеја и без 
идеала решио да y танке свешчице са неравним 
редовима излије сву празнину свога ерца и 
еву жалоену неплодност своје мисли. Милан 
Ракић je један од ретких млађих иесника, који 
je уснео да са својим снажним талентом од- 
скочи од те бедне гомиле раеплаканих стихо- 
твораца.

Читаоци Срискога Њшжевиог Гласника, 
где ce Ракић и појавио и развио, осетили су

Пиеци и Кљиге. 7



да са њиме нешто новије и мисленије улази y 
анемичну поезију српску. Полако, али стално. 
непознати Z je дривлачио пажњу на. еебе. ос- 
вајао корак по корак симпатија, стицао со- 
лидан гдас зрелог и развијенога талента. по- 
стајао нада свих оних који држе да наша по- 
езија још нијерекласвојупоследњу реч. Његове 
лепе и благородне песме јављају ce сада y једној 
књизи, која je са пуно разлога срдачно поз- 
дрављена.

•*£* *

Једна велика врлина Ракккевих песама je  
што су јасне: особина која данас и y нас по- 
етаје све ређа и ређа. Од Војиелава Илића 
ушла je y нашу поезију нека манија за обил- 
ним и необичним епитетима, искључиво старање 
да ce што шаренијим рувом прикрије голотиња 
мисли и одсуство дубљих осећаља. Из Фран- 
цуске школе, чији je ђак. Ракић je донео љу- 
бав према јасности, уверен y лепу реч Вов- 
наргову: да јасност краси дубоке мисли, и зна- 
јући да као што je логика основ прозе тако je  
јасност погодба поезије. У том прецизном стилу. 
y том одсуству украса, које често иде до изве- 
сне сувоће, он je развио три или четири лепа 
и вечита песничка мотива.

Оно што пада y очи одмах y целој његовој 
поезији то je не само песимистичка но чисто 
будистичка жица, констатовање свеопште беде



људске и пролазности свега на свету, уверење 
да je цео живот само једно једнолико вечито 
клаћење шеталице од обмане до разочарања, 
да je цео наш опстанак само поступно крхање 
ломних илузија наших под маљем грубе ствар- 
ноети, и да je смрт једини мир и једина утеха 
уморнима и изубијанима од живота. Човек je 
оличен y оној племенитој зверци коју хајка 
гони кроз поља и шуме, уз покличе ловаца и 
лавеж паса, док ce не стропошта y крвавој 
тгени, обојивши својом крвљу зелену траву, a

Х ајка даље крене да ништи и гази...

Или оно сипљиво и ромо кљусе, малаксало од 
силнога рада, које тегли стари гломазни долагг, 
гладно поред траве која мириши, жедно поред 
воде која жубори, бедно кљусе које оличава 
сву људску еудбу, „једнакост пред општом не- 
миновном бедом“. гГо je сталиа мисао, и песник 
већ y напред чује онај кобни звук чекића који 
закива чамову даску мртвачког ковчега, к опда 
када срце запева и душа закликће, љега crro- 
пада незнана дуга и тајанствеиа страва, неко 
тамно предосећање дуге и неизлечиве беде. У 
ноћном часу, „док равнодупшо небо ејајем 
блиста“, он чује како

...пореД свега страховито хуји
Старинска песма о таш тини евета.

Као АлФред де Вињи, y Вуковој смрти, као 
Леконт де Лил y Ладном ветру uofiu и Dies



irae , наш песник, пред бесмисленошку смрти. 
пред злокобним Фатумом који лебди над чо- 
веком. узима тогу и ФилозоФску мирноку ан- 
тичких мудраца. Јест, мисли он са Паскалом. 
човек je слаба трска, алж трска која миели, 
која разуме, и судбини на супрот као протеет, 
као пркос, пстиче ту душевну мирноку, ту поно- 
ситу резигнацију пред оним што je неизбежно, 
жртвујући тело, али спаеавајући недотакнуту 
душу, говореки као онај елободни роб, истин- 
ски светн Епиктет, своме гоеподару који му je 
ногу пребио : Јесам ли  ти рекао да fieiu ме 
сломити!

Срчана буди, бедна душо моја,1 
И нек те сада нпш та не колеба.
Без роптања, без крвп н без боја 
Време je  дошло п страдати треба.

Преживи муке распетога Христа 
За све y тебп што греши и страда 
За дужност као Ш партанаца триста, 
Узвпсп ж ивот ведпчинозг јад а  !

И тај пркос невид.вивој и еуровој силп ствари 
нашао je необична израза y оној крепкој, пу- 
ној, можда најбољој песмп његовој У  кврге cij 
ме бацили, о срама!, где je сав ггркос жртве која 
y својој крви умире, али која својом миш.бу и 
јачином душе стоји над џелатом:

Удрп, и мучп, и притежи јаче,
Ал’ знај да нећо прећп моје усне 
Ни једпа речца што мо.ш ил’ плаче, 
Ни бапске кдетве, нн с-1абостп гнуспе ! 
Удри, и  мучи, и прнтежи јаче,



Ал’ докле редон деца, људи, зкене,
П лачу и пшдте, бедни, покрај мене 
И  ропеки клече пред скривеним створем, 
B ps шгске, клетве, и вапаја а и н и ’
■ Гетеће мирно дух мој y висини 
Ko морска ласта над пшроким морем.

Последња реч мудрости, сва величина човека, 
једина утеха лепим душама, мисао која je виша 
од свих мистичних енова и ггразких обећаља 
религије, поеледње прибежиште мудраца!

И поред тога мрачног расположења, које je 
оеновни тон Ракићевих песама, поред општега, 
човечанскога, тако реки метаФизичкога разлога 
y односу човека према ваеељени и природи, 
има и други један, ближи. нижи, свакодневни, 
али зато још силнији и кобнији. To јеутицај 
једне мртве, безбојне средине, са бедним ин- 
тересима и још беднијим осећањима, средине 
оскудне и разоравајуће, која не трпи ништа 
више изнад општега блата и општега јада, сре- 
дине где човек стари без младости. вене без 
цветања, умире без живљења. „Човек je ра- 
зочаран, вели један велики меланхолик, Ша- 
тобриан, и ако није уживао; остају му још 
жеље, a више нема илузија. Машта je богата, 
обилна и чудесна, живот оскудан, сув и разо- 
равајуки. Са пуним ерцем станује ce y праз- 
ном свету, и, не користнвши ce ничим, човек 
je сит свегаТ И где ce више но код нас осећа



та страшна празиина и сувоћа. где су мисао 
и полет векма спутани за земљу, где je трење 
међу људима јаче и несносније, где ее внше 
чује страшно шкрипање једнога неподмазанога 
и рђавога друштвенога механизма? Сваки иоле 
развијенији човек осетио je y дубинама своје 
душе страховиту борбу између јединке и њене 
средине, нарочито они који еу имали несреку 
да познаду пун и широк живот „Трулога За- 
пада“ h за које савски мост нзгледа као један 
тамнички прозор. И ко ke нам описати онај 
тужан пејзаж београдски. онај дубоко тежак 
утисак мртвих ритова савских и дунавеких. 
иза којих ce једва пробија танка силуета да- 
леких планина, ону бакарно-црвенкасту боју 
градских бедема, испржених ватреним зрацима 
јужнога и контннентаднога сунца, она каза- 
матски мрачна и злобна лица која ce среКу 
улицама, цео онај терет и задах несрећнога 
Истока ! И како je дубоко тачан овај јесељи 
пејзаж београдски, који je одиста једно „ду- 
шевно стањеи:

С кровова ниских облак днма,
В лаж ан и гует, на земљу пада.
По излоканин друмовима,
Ko верна слика мога јада.

Дроњав и блатав, беда сама,
Т етурајући преко рупа,
У  иоцепанпм кошуљама 
Уморнн сељак тромо ступа.

A магла пада, тихо крнје 
Мочарне њиве, поља гола,
Студена кшпа отално лијо 
И  рабаџнска шкрипе кола.



ÏÏ y том уском и мрачном обзорју, живот je 
само једно животарење, и монотонија паланачке 
егзиетенције притискује као мора душе људи:

Проживесмо, драга, иопод мрачног неба 
Низ мемљивих ноћи и плеснивих дана. 
Мучила нас судба дуго, ко што треба, 
Задала нам често непреболних рана.

Тврджца je  била васељена за нао,
Одмерила тачно уж ивањ а напга.
Нама биће увек еутра што и данае,
У век исто mike, увек иста чаша.

Ретки су y Ракика тренутци када срце 
силиије закуца и млада крв појури, y дубини 
ноки, кад „трава мирише и растиње клија“, y 
шумору једрих кукуруза и y свежини поора- 
них њива, над тим пољима које je месечина 
поплавила, y „бокорима цветног јоргована“:

ЈПуме бокори цветног јоргована,
И ноћ звездана трепери и жуди 
За бујну љубав евету Богом дана, 
Док месечина насмејана бдуди, 
Ш уме бокори цветног јоргована.

У таку  нок je  пожудну и страену, 
Изолда некад чекала Тристана. 
Буде ce гробља уз кукњ аву глаену 
И сећају ce прохујалих дана.
У таку  ноћ je  пожудну и страсну,

Н ооекн еобом леотвице од свиле, 
Старипски витез, пун вере и нлде 
Хитао вамку евоје верне Биле,
И певао јој страене ееренаде, 
Старински витез пун вере и наде.



To je депа песма, једна од најбољих y 
овој збирци, једна од најлепших које еу за 
последње време на српском језику нспеване, 
и дадеко би ce отишло када би ce наводили 
сви снажни стихови којима je пуна ова добра 
књига. Ја  ky преки преко неких несавршености 
y Форми, преко извесне развучености која ce 
опажа и на најбољнм местима, и преко поје- 
диних спорних питања метрике. Да ce задржим 
само на једној ствари. Ракик je паметан човеку 
н разумеће ме да je ове редове диктовало ува- 
жење његова талента, љубав према књижев- 
ности и чврсто убеђење да наш нараштај треба 
да испуни чиме трајнијим оних тридесет година 
јавнога рада који му предстоји.

Наша мдада поезија je век придично дадаг 
и о њој ce већ може говорити као о једној 
цедини. Она je показала и неоепорних таде- 
ната и учинила не мало да ce обдик усаврши^ 
да ce прошири песнички језик и нађу нове речи 
за нова и сложенија осекања. Али, што je 
много, много за жа.веље, она или покдања и 
сувише пажње искључивој лепоти облика, јури 
за што ређим и магловитијим сензацијама, или 
ce повлачи y неплодно посматрање, на најужи 
унутрашњи живот, одвајајуки ce од људи п од 
живота. Основна њена мана je што je и су- 
више еготична. Јован Дучик напушта интимну. 
чисто лирску поезију, где je показао тако лепа



усаеха, и иде за симболистима, верујући да оно 
што je модерно (а симболизам данае ни то није!) 
y исти мах што и ново. Ракић, који je надах- 
нут АлФредом де Вињием, Парнаеовцима, на- 
рочито Леконтом де «Лилом, задовољава ce њи- 
ном поезијом пееимизма и моралног стојицизма, 
Затварајуки ce y „кулу од сдонове кости“, туђ 
и непријатељски расположен према струјатвима 
живота.

Ја  остајем толико и тако непоправљиво 
наиван да упорно држим да je тај књижевни 
дилетантизам и чисто контемплативни песими- 
зам само једна скучена, оскудна и неплодна 
врста поезије, да то није она поезија која 
остаје вечито млада y срцима људи и читавих 
поколења, да млади људи од вредности имају 
нешто више и боље да ка>ку y једном тако 
заосталом народу као што je наш, и да ce од 
њих тражи нешто шире и човечније од књи- 
жевних еимбола и речитих клетава живота. 
Сви ми имамо тренутке моралних депресија, 
оних страховитих тренутака душевне далеко- 
видости, када човек болно јасно види свеопшту 
беду људску и узалудност свакога иапора. Али 
нашто од тих пролазних душевних располо- 
жења, од те клонулости и немушкога полагања 
оружја пред бесмисленом силомствари, правити 
читав један ф и л о з о ф с к и  систем и убризгавати 
нашем и иначе млитавом свету сумњу и без- 
надежност, које никада нису ништа етвориле? 
Затим, када je мржња на живот тако апсолутна



и непошгр.вива, нашто онда говорити ствари 
које ншдта не помажу, нарочито писати сти- 
хове који још мање значе? И баш ако je човек 
толико сдаб и земаљски да их пише, он треба 
да их чита само уском кругу посвећених, до- 
стојних н озареннх мудрошћу Нирване. Па та 
призивања смрти! На жадост, од свију људеких 
жеља смрт je једина сместа оствар.вива, и њено 
извршење je увек y  нашим рукама. Али од пе- 
симизма још нико није умро, и ннје забележено 
да je и један песник опште морадне беде и 
гробнога мира запечатио крвљу своја учења. 
Све ce то, на крају крајева. своди на басну о 
старцу који je товарио дрва на леђа. и сви су 
песимисти једнаки, почев од премудрога Со- 
ломона, који je јечао y 1шизи Лроиоведниковој. 
a лчшео најчулнијим животом азијскога са- 
трапа, па до очајнога Шопенхауера, који je 
•Формуловао ФилозоФију општега уништења, a 
ировео свој век као најобичнији рентјер не- 
мачки.

Када кеио од младих песника наших чути 
и друге речи, речи наде, вере, речи авубави 
према животу, чији поједини појавц могу бити 
рђави, али који y основу није рђав? Докле ће 
они y стихове стављати ону пробдематичну 
мудрост наших старијих, празочараних“ људи 
који су обешчастилн и удавиди нашу земљу? 
Овакако, поезија није ни предикаоница ни го- 
ворница, њен задатак није ни да звижди ни 
да труби, она нема да пева законе астроно-



мије и аксиоме геометрије, y њој ce не састав- 
љају уџбеници за граматику и аритметику, — 
али још мање je њен задатак да пева погребе 
скакавца и мирисе лаких жена, као што су 
радили бедни песници мекушне и труле епохе 
александријске; нема да опева утицај риб- 
љих репова на таласање мора, као што су чи- 
нили Фраицуски романтичари ниже врсте. уве- 
рени да je све на свету добро када ce нашао 
леп слик и да je циљ васељене да ce заврши 
једном лепом строфом; a најмање су поезија 
вруКична бунцаља, претенциозна проза и про- 
стачке мистиФикације све оне гомигле „дека- 
дената“, „симболиста“, „симболо-декадената“, 
„еетета", „сатаниста“, „мистичара“, „кватро- 
чентиста14, све оне „ФОСФоресценције трулежи“ 
буржоаскога друштва на умору, људи који те- 
рају шегу и са собом и са публиком, и пишу 
књиге „за опсенити простоту“. Права велика 
поезија, поезија свију оних великих духова који 
су оставили бесмртно име, била je  поезија 
општечовечанска, социјална, поезија, моралнога 
здравља, која je била одјек и израз душе чо- 
вечанске, нагнута над животом и y најнижим 
његовим облицама, прожета и вечито освежа- 
вана њиме, она поезија под којом трепери све 
наше биће, која je силан, искрен и неизгладив 
израз најдубљих наших осекаља, најинтимни- 
јих наших надахнућа, највиших наших схва- 
тања, mens divinior велике породице људске.



Време je да најбољи међу нашим млађим 
песницима баце поглед на пут који су прешли 
и помиеле y шта ће утрошити своје лепе та- 
ленте које младост греје и свој живот који je 
тако кратак. Једна наки^ена, ладна поезија, 
анти-социјална, туђа и непријатељска према 
животу, није и не еме да буде њихова по- 
следња реч. Ми млађи имамо пред нама једно 
поколење живих мртваца и сенки који мисле 
да живе, и ми морамо битп оно што je велики 
Ламартин снажно рекао: „подмлађено поколење 
које ветар живота. тресе“.



БОРИСАВ СТАНКОВИЋ.

О КОШ ТАНИ.

Стевану ЖуковиЛу.

C’est l’extase langoureuse,
C’est la  fatigue amoureuse... 
...Cette âme qui se lamente 
E n cette plainte dormante 
C’est la nôtre, n ’est-ce pas?
L a mienne, dis, et la  tienne,
D ont s’exhale l’humble antienne 
P ar ce tiède soir, tout bas.

Paul Verlaine : A r i e t t e s  o u b l i é e s .

Када ce завеса подигла, појавио ce бухук 
белих Врањанки. Шалваре су зашуштале, ду- 
кати зазвецкали, и запевало ce Шапо, душо 
Шано... Ја п о м и с л ји х  да ћемо имати да гледамо 
нешто као Ђидо. Pufjoicoca, Лотера, низ ша- 
рених „слика из народнога живота,“ са много 
песама и игара, и са обавезном свадбом иа 
крају. Али, y колико ce радња развијала, тра- 
гични карактер ce све више испољавао: по- 
следњи чин, који ce ипак свршава свадбом, 
мртвачки je тужан. За четири чина човеку 
остаје срце стегнуто, и није y стању да ce на- 
смеје. Да je Г. Борисав Станковик следовао



примеру добрих старих драматичара наших. он 
би свој комад, y живописном диалекту своме. 
назвао Еоштана или Жал за Младост.

Јер, сав драмат Г. СтанковиЕајеете једна 
бодна ностадгнја љубави, еамртна песма мла- 
дости која y гроб сидази. Речи оних честитих 
и простих Врањанаца звоне као учења великих 
ФилозоФа песимизма и налазе дубока одјека и 
y нашим далеко сдоженијим и узнемиреним ду- 
шама. Човек са нежношћу мора y томе да за- 
пази ону ведику содидарност и једнакост којом 
бод сједињује и једначи све жуде, па ма одакде 
они биди, па ма кодико они знади. Цеда 1{о~ 
штана je тужна повест згажених срдаца н rrpo- 
машених живота. Сви тп људи много ce веселе, 
ади од њих нико није весео. Они много пе- 
вају, ади то су дабудске десме. У свакоме од 
њих одиграва ce вечита трагедија, стара као 
свет : јединка која тражи сву љубав, сву срећу, 
потплчг, интенсиван, сдободан живот ; цедина 
безлична, неумољива, која тражи да људи под- 
реде оно што им je најдраже њеним незнаним, 
хдадним рачунима. И то још целина. које није, 
као наша, остала без веровања, поткопана кри~ 
тиком, без богова, и коју само спољна груба 
сида и интерес одржава, — но целина патри- 
архадна, тврда, непробојна, хдадна, тешка као 
стена. И под тим социјалним жрвњем сви су 
строшени. Тома, човек домаћин, трговац. ха- 
џија, који je представник тога старога деспот- 
ског, патрнархадног морала, и он јечи што су



му родитељи и обзири наметнули „стару, мртвуу 
ледну, плачнуц. Митко, весели Митко, само 
куне породицу која га закла и зароби. Стојана 
младост оставља раздерана срца; Коштана са 
клетвом полази за Асана и улази y живот. (/вит 
као једна душа, јецају: белж моје!

Цела je прича проста. Коштана je Циганкат 
певачица и играчица, она оличава буран, весео 
живот, гтдаху раздраганост младости. Она je  
једна од оних депота од чијега блеска очи 
засдепе и које као бдудеки огањ воде људе y 
пропаст. Поред свога заната, она je остала 
поштена y чаршијском смислу речи: још су 
њене косе незамршене, још јој je грло негри- 
жено, и још јој нико није иио оне црне очи 
од којих ce памет губи. Сем лепоте, сем цар- 
скога грла, како вели народна песма, сем 
оних чудних опојних песама, има она нечега 
вишег. Ta мала Циганка има немирну, осет- 
љиву, упечатљиву душу уметника, неодређену 
потребу нечега лепшег, заједницу душе са ве- 
ликим Све. Њене пламене очи дубоко ce загле- 
дају y мрку кестенову шуму, y „ону голему, 
пусту, тамну ropy,u и она oceka како „мирише 
гора~. !Sa њу није прашљива мала циганска, 
са разваљеним кукама на којима су прозори 
залепљени хартијом, са мршавим псима који 
крај догореле ватре глођу кости. Она неке. да 
јој ce на камену живот суши и вене. Још мање 
je за њу студени живот домакинске куке, да 
двори, да клечи, да старима ноге пере. Њ ој



треба друго нешто: оно, вечито оно, које ни- 
када човек ннје достигао, нити ke икада достићи. 
„Ох. уздише она, a када нок падне, месечина 
дође, сан ме хвата, око ce рашири, снага раз- 
игра...и Тада, тада она мора да изиђе да ве- 
ликим очима својим гледа како je „нок, дубока, 
месечина иде, греје, удараучело, главу, пали...“ 

Цело Врање за њоме лудује, и староме и 
младоме мозак je завртела. Када она запева:

A ја  иман црне очи,
Црне о ч i i ,  русе косе,
Руее косе, бело дице,
Бело лице, адт’н чедо,
Алт’н чедо, медна уета...

када она то запева, неки бес уђе y људе. Тада 
ce удари пити; ниске дуката п килибарске му- 
штикле зазвече на циганским тасовима, механ- 
џији ce глава разбија. тавани ce куршумима 
решетају, пандури ce на мртво име пребијају. 
Оде ли „Полицајаи да их умпри, на њега ни 
главу да окрену; оде ли кмет, распаше ce и 
он, заседне са њима, на саблазан иореским гла- 
вама. Ш та није председник чпнпо да стане на 
пут томе лудовању! Да их затвори? Али то су 
Митко, Стојан, Риста, ЗаФир, Секула, па u саме 
хаџије, све његови рођаци, седе косе, трговци 
л>уди! Једном je бно протерао Коштану y Тур- 
ску, и севдалије мироваше док ce дуван не 
среди и виногради не побраше, али о мети- 
цама пређоте граннцу, начинише лом по Тур- 
ској, отеше je од Арнаута, и доведоше je на



коњима, грувајуки из пушака као да владику 
прате. Најзад, када Стојан сасвим поманита за 
њом и заборави куку, када Хаџи-Тома, који je 
пошао да сина од ње одвуче или да га убије, 
када и он памет изгуби, заседе са њом и до- 
веде je својој куки, — тада ce Арса председ- 
ник реши на одсудан корак. Он нареди циган- 
ском кмету, те Коштану, мртву од бола, силом 
удадоше за Асана.

To je потка, али главни интерес комада 
јесте Митко, брат председников. Чудна при- 
рода био je Митко. „Луд ce и родио“, вели 
његов брат. Као младику није му било равна 
до Скотсја и Содуна; када je царским друмом хо- 
дио, све му ce живо склањало испред пута. На- 
нио ce вина, напевао песама, наљубио жена, али 
брат га силом ожени, цео животму огорча, и он 
од механе до механе носи свој неутољиви дерт. 
Oceka како студена старост долази, како тело 
слаби, док „душа још иска“. Ж ал je његов 
велики, „докле турски хат иде“ ; севдах његов je 
кара-севдах; песма je његова жална и тегака. 
„Песма je моја голема. Како мајка сина имала, 
чувала, ранила, дан и нок само њега гледала.,. 
што на сина душа заискада, све мајка давала, 
a син болан. Пораснаја син. Дошла снага, мла- 
дост... Дошле башче, цвеке, месечина. Замири- 
сале девојке ! Син полетеја. Ове што искаја, 
све имаја.. Хатови, пушке, сабље, жене... коју 
девојку није погледаја, њојне косе није замр- 
сија и уста целиваја. Ниједна му не одрече,

Пиеци и Књиге. 8



ниједна га не превари, a он све вараја, цели- 
ваја, и болан, болан бија. Болан од како ce 
родија...“ И он на ногама мре : „земља ме пијет 
ноћ ме пије, месечина ме пије.“ Песма његоват 
то je оно када je од Кара-куле ударио на 
Прешево. „ Шар-планина y небо штрчи, a под 
њума лега пусто н мртво Косово. Друм широкт 
ирав, царски. По њега ce расипали анови, се- 
раји, чешме, башче... Месечина греје...“ Мар- 
тинка му преко крила : коњ Дорча иде ногу 
пред ногу : свирачи иду за њим, свпрају му и 
певају. „А из серај-башча куде je и куде јел 
младе жене и девојке око шедрван и на месе- 
чину као играв и песме појев, грнета свириг 
дајре ce чује и песна.... не песна, глас само, 
и тој мек. пун глас... сладак глас, глас, како- 
прво девојачко миловање... такој сладак глас, 
па т j глас иде c'c месечину ce лепи, трепери 
и како мелем на срце пада... T ’j глас искам, 
Коштан, туј песну, тој време...ц To je песма 
за младошћу која ce више никада неће вратитиг 
за коју ће жалан y гроб са отворенгох очима 
да легне. „Пој жал за младост, иискај гу нека 
ce врне.“

Може бити најјаче место y целоме комадут 
због кога ce заборав.вају велики недостатци y 
осталом, јесте диалог изме^у Митка и Коштане 
y четвтом чину. Пандури су повели Коштану 
y Бању за Асана, и y тај мах долази Митко- 
певајући :



Механџи, море механџи, 
Донееи виво, ракије.
Да пијем, да ое напијем 
Дертовн да еи разбпјем...

И Коштана му ce баца пред ноге, вије ce, пре- 
клиње га да je спасе, да je води одатле, тамо... 
Митко, коме ce срце искубало, побеђен, слом- 
љен, погружено јој вели: „И там земља и овде 
земља!...“ Тврда je земља: „неје земљај мајка 
да зажали. Земља je земља.“ Ш то je суђено, 
еуђено. Ш то суђенице „натреку вечерц досу- 
диле, пред тиме ce треба савити. Треба ce по- 
корити, јер ce и он покорио, он који ce целога 
века y заман отимао и борио. И овај полу- 
пијани Врањанац говори малој Циганки која ce 
удаје y Бању, речи скоро тако очајие и дубоке 
као што су Хамлетови савети Офелији: Иди, 
иди, сви су весели око тебе, „а ти ћеш плачеш. 
И прва ноћ. плакање и друга нок плакање; цел 
век плакање..." Црни дани долазе, руке ће јој 
да испуцају, лице да поцрни, очи да утрну. 
„То je! Ја ли га не знам што иде! Иде, Ко- 
штан, јееен, дом, кука, брат мој, етуд, м’гла, 
и гробје... Тој иде!...“ Митко види шта њега 
чека, онјечи: бешв моје, али неке да гаж але, 
јер ce сам целога живота ожалио. Сада, нема 
више вина, нема механа, нема песме, сада y 
дом, одакле ће га само мртва изнети! И онс 
саветује Коштану: „Дигни ce! Неплачи! Слузу 
не пуштај. Стегни срце и трпи. Бидни човек. 
A човек je само за жал и муку здаден.11 Онај



који je ове речи говорио евршио je свој живот 
самоубиством, јер, као и Коштана, као и Тома, 
као и Арса, он je одиста постојао.

4}'дна нека, носталгична поезија загрева 
цело ово дело. To je она иста поезија што ce 
налази y нашим народним песмама, нарочито 
босанеким севдалинкама, које су и методичког 
Гетеа могле загрејати. У тој поезији има не- 
чега меког, топлог, дубоког, болног; она изра- 
жава ону љубав која je јача од смртн и која 
ce најзад и изједначује са смрћу. Има ту не- 
чега што долази од наше меке, женеке, осет- 
љиве pace словенске, она уздржана и скривена 
емоција људи који су много патили и који ce 
сви y срце повлаче. Има и нечега сенсуалног, 
плахог, што нам je остало од Турака. Ова je 
поезија заразна, ако ce тако може рећи. она 
je опојна као какав источњачки мирис, она y 
дубинама срца изазива век давно умук.та осе- 
кања, онако као што су под ветровима еолске 
харФе изводиле тајанствене мелодије.

Наши стари су ту поезију боље осећали 
но ми; наши дедови и оцеви знали су шта je 
то севдах. Ми смо зато и сувише малокрвни, 
суви и сложени. Они су могдп да вену и да 
умиру од тих рана. Ми само још y песмама 
осећамо.

Ниједно књижевно дело наше не износи 
боље но Еоштана ту особиту, заносну, Фаталну 
љубав. И мало je дела која су y стању да 
оставе тако трајан и дубок утисак. Нема спора



да je она пуна мана; строго узев. она није ни 
драмат, радња je једноставна, трома, врло 
трома, рђаво повезана, али то су техничке 
мане, и то je ствар заната. Коштана je добро, 
истинеки уметничко дело, јер je пуно живота, 
јер ce прелива њиме и неком дубоком, интим- 
ном, болном поезијом. Ја  бих дао све регу- 
ларне драме Јована Суботића и Милорада ТТТап- 
чанина за један онакав снажан и емотиван 
„комад живота“ као што je четврти чин Ео- 
штане, која je једиа од најлепших, најпоетич- 
нијих и најдубљих песама целе наше књн- 
жевности.

Ђожји Људи. Иови Сад, 1902. [Прешгампано из 
Летохтса Матице Сриске.]

Нов, оделит свет, за који немарно око 
има само полу-сажаљив, полу-презрив поглед. 
To су просјаци, „ништи и убоги“, који о за- 
душницама и поменима притисну врањско гроб- 
љс ; божјаци, слепци, хроми, суманути, зане- 
сени, y прљавим кошуљама дугим до земље, 
y туђем оделу, са пуним бисагама и крчазима 
испрошена јела и пика: рањави, несити, граб- 
љиви, подивљали, ћутљиви, бесомучни, вечно 
расплакани. Ту су сироти просјаци који просе 
да ce лебом ране ; ту богати просјаци који 
имају своје куће y вароши и по селима новац



1тод интересом. Они долазе нз сеоских амбара, 
газдинских штала, из рушевина, рупа, незнано 
одакле. да ce, као муве на рани, поређају и 
вуку дуж зидова порте и да ce после пијани 
ва.вају по гробовима. И каквих их нема! Ту 
Бекче, осион, леп и млад, који, када ce напије, 
не ваља ce no бдату, но иде да пева пред ку- 
кама најбогатијмх девојака и да игра y нај- 
бољим механама, a када. мееечина силно стане 
да пљушти, он игра по пустим ггољима: ту 
Биљарица, са крупним, белим очима. која, ва. 
мртвичким странама, j  звезданој ноћи, када 
трава расте и камен пуца, бере лековите траве 
и вреба када ће жељка — корњача — да ис- 
пусти расковник испод језика; ту Јован, који 
без одмора проси за Господа; ту Марко, који 
ћутљив непомично стоји на улазу цркве и чека 
Богородицу ; ту .Буба и Наза са својом тра- 
гичном љубављу на пољавама и y блату; ту 
Таја са својим мртви.м, тешким, просјачким 
дисањем и злокобншх прорицањтха; ту Мана- 
сије, Митка, ГХарапута, Менко, Цопа, Станко 
„чисто брашнои, Масе. Деда Веса, све што je 
Врање имало кљаетавог и бодесног духом и 
телом, онакажени удови, помрачени умови, 
ране, беда, јад, бол, мрак — цео један пан- 
демониум!

И суманути су најстрашнији. Који удес 
судбипе тако их прекрха? У данашње доба, y 
нашој средини, борба за парче хлеба тешка 
je, и људи напрежу живце да не буду прега-



жени y тој лудој борби свију противу свакога; 
тамо, где су нарави још варварске, где влада 
раФИНисана источњачка свирепост, тамо ce бије 
борба за живот, да глава остане на рамену. 
Сува, још лепушкаста Наза, еа белим зубима 
и мадим ногама, поманитала je што je газда, 
код кога je служила, хтео да силује; Вејка je 
с ума сишла, и непрестано види Турке, закла- 
њајући ce рукама и вијући ce y ковитлац, од 
доба када су Турци све њене под нож метли; 
Менко je полудео када му je Беглер-бег кућу 
запалио, пред његовим очима жену му осра- 
мотио, после јој одсекао главу и везаном и 
испребијаном Менку бацио y крило. Поред 
тих: они који су пикем своје куће раскопали, 
испратили своје y гроб a себе y беду и ду- 
шевну таму; они, који слабоумљем евојим пла- 
ћају за грехе родитељске; они који су памет 
изгубили тражеки и не нашавши закопано 
благо.

И сав тај болесни и болни свет, обвијен 
je  неком чудном, страховитом, злокобном атмо- 
СФером! Младе матере цвиле нагробовима сво- 
јих првенаца, вију ce y грчевима и љубе земљу, 
док ce њихово цвилење чује чак до вароши. 
Пси ноћу урличу и лочу зејтин на гробним 
кандилима. Суманути ce страсно завлаче y ис- 
пуцане иструлеле гробове, и ту ничке леже, 
дишу и миригау их. Има нечега језовитог y пе- 
сми онога босоногог старца с недрима пуним 
зеленог горског здравца:



Света П етка, Света П етка цркву гради,
Господе помилуј, Господе еажалуј!

A пред рат за ослобођење:

....Као да беху дожда нека варочита тешка, згутна вре- 
мена. Говорило ce : како ce то нарочито ноћу осећало. Као да 
више, i i о врх вароши, по брдима, околним седнма ниеу биле оне 
тихе, сигурне ноћи као лре. A и дању, сваког дана, имало je  
no нешто ново. Впдари, гатари на све стране почели да начу. 
Такође евеци почели појединим л>удима y сну да долазе, про- 
ричу ira... Пре, овн просјацп п свп друти божјаци веЈшнозг некн 
од Н.НХ ее разилазилн и губили но оближљим ге.ш ча. A тада као 
да су нарочито еви бежали нз села ту, y  град, варож, гуралн 
ce, вукли по улицама и завлачили по опустелим хановима, ж та- 
лама н развалинама. A  најтеж е je  бпло, када одједном — било 
луди Стеван, Марко, Цопа н другп — почели y  гонилама ноћу 
да ce вуку, тумарају н целе поћи иду по турским маалама, де- 
рући ce лудо, крештаво из овег гдаса :

— А, Турци! А, вуци ! a, a  !... Почели би да вичу и окачу 
око њиховпх кућа као да пујдају, туткају  нежто на н,их. — А, 
а, Турци, а, а!...

Хрилгћани од страха, језе , изумнрали еу, стрепећи да Турцп 
не скоче п све нх посеку:

Но тада би обично по некп стар, дужеван Турчнн изажао 
и почео уплажено да их утижава, моли :

— He, бре, деца, не, бре, синови, не тако! I I  за вас и за 
нао нцје то добро...

И  остали бн Турцн излази.ш п они би пх моли.ш, отва- 
pa.iH им овоје куће, ввали да их нлхране, угосте... Али онн то  
нису чули, већ би псто онако продужавали да ce вуку, иду, за- 
мичу по друига маадама, кућама, једнако дерукн ce кроз ноћ:

— А, Турци, a, al
i i  тако би целу, цедцату ноћ нжлн, вуклн ce no маадама

док их не би дан смирио и раетерао по жиховим рупама, дега- 
лина, развадинама.

* :'f-

Давно je запажено да y колико уметноет 
напредује y толико ее и спушта на социјалним 
степеницама. Први спевови певалп су дела бе-



смртних и евемокних богова, њихову силу и 
међусобне борбе; за тим су дошли на ред по. 
лубогови, хероји, људи божанскога порекла- 
Од њих ce сишло на владаре и велике војско- 
вође, затим на витезе и племике. Тек y XVIII 
веку, y Енглеској, грађански сталеж почиње 
добијати право да буде предмет књижевних 
дела. Својом победом y политичким револу- 
цијама, грађанетво je освојило и роман. Поја- 
вом новог, четвртог, радничког еталежа, роман 
иде још и даже : Зола y Асомоару пева траге- 
дију алкохолизма y париској радничкој клаеи, a 
y Жермииалу величанствену епопеју рударскох1 
радника; Хауптман, y Ткачима, црта живот 
тога новога света који ce јавља на светлости 
дана. Но ни на томе ce није зауставило. И от- 
патци друштва, његов талог, његове ране, оно 
што je најниже, најбедније и најпрезреније y 
нашем и иначе кљаставом и убогом човечан- 
ству, иросјаци, скитнице, пропалице, бивши 
људи, нашло je своје песнике. Француски пес- 
ник Ж ан Ришпен испевао je своју сликовиту, 
лиричну и сирову Chanson des Gueux, a Максим 
Горки данас моћно прича историје оних који 
до сада „нису имали свога историка.u

Уметност ce проширила, прожела више но 
икад симпатијом према свему што живи и пати. 
За љу више нема лепих и ружних, благород- 
них и неблагородних предмета; она je постала 
као онај човек из старинскога мита под чијим 
рукама блато ce претворило y злато.



Истп развитак — si parva licet... — даје 
ce запазити и y нашој књижевности. Од вла- 
дара и племића y романима Милована Видако- 
вића дошло ce до сељака y нашој садашњој 
сеоској приповетци, али се.вака домаћина, бо- 
гаташа, виђена. Ђш нко црта беду далматин- 
ског убогог сељака, a Будисављевић прича јаде 
гладног и сиротињом притиснутог личког бр- 
ђанина. У овај мах, Матавуљ покушава да слика 
београдског оабричког радника (Сукоби: y 1 
броју Нове Жскре од ове године), a Борисав 
Огаиковић иде до врањских проејака и лудака. 
Од наших писаца. једини je Јаков Игњатовић 
смео да силази до кујна, ОФицина и прљавих 
крчама, да износи онај шарени свет слугу и 
слушкиња, ћирнца, хусара, берберских калФи, 
авантуриста сваке врсте. Станковић. y реадизму 
средине коју описује, иде да.ве но и један од 
наших писаца, он показује y томе више ори- 
гиналностц и емелости но ико до сада y нас, 
и зато Еожји Људи обележавају један трену- 
так y развитку наше реалиетичке прииоветке.

Ова књига Станковићева има све добре 
и елабе стране његова талента. Ту je она ње- 
гова јака, нешто бодешљива осет.вивост, ретка 
способност да нађе оно од чега може да за- 
трепери душа читаочева, реч или покрет која 
одједном осветли душу оппсиване личностн. У 
овом ннзу сличица има безброј силннх, дра- 
матичних призора, који, да ce разраде, могли 
би дати изврсне романе. Тако, псторија старе



хаџике Ташане. Она je млада, богата, бујна 
и лепа, остала удовица и згрешила са лепим 
Маном-Грком. Породица ce скупила, и варвар- 
ски морал захтева да ce млада грешница казни. 
Обичај je био y таквим ириликама дајој  даду 
отров да га добровољно попије, или да je удаду 
за каквог слугу, блесастог, последњег y мали. 
Најзад ce смиловаше и осудише je да целога 
века двори и служи лудог, прљавог, гнусног 
Парапуту. Двадесет година она није изишла 
из своје куће, и обневидела, поштапајуки ce, 
она je и даље издржавала страховиту казну, 
због тога што ce y једном тренутку за својим 
срцем поведа.

Поред тих старих добрих особина, Стан- 
ковик je сачувао и једну етару крупну ману: 
y погледу Форме Ћожји Људи не само да нису 
никакав напредак, но су шта више још најсла- 
бије написана књига његова. Стил je лабав, 
немаран, без везе, са честим понављањима, 
такав да све изгледа као да je од беде, или 
преко кодена рађено.

Цеда књига, тако богата и топда својом 
садржином, писана je неким мртвим, бездич- 
ним тоном, без љубави и мржње према свету 
који ce описује. Тек на крају, избија једна 
прикривена исхсра нежности и топлине, y журби 
оних добрих забрађених жена које купају и 
опремају божјег човексс, нађеног мртвог y јен- 
деку, једне мрачне ноћи када je лила студена 
јееења киша.



МАРКО МИЉАНОВ.

Примјери чојства и јунаштва. Приби.вежио вој- 
вода Марко Миљанов Houoeufl ДрекаловиИ. 45 издање 
Чуштћеве Задужбпне. Београд, 1901.

Као наш прота Матија Ненадовпк. тако 
je војвода Марко Миљанов y  етарим данима 
своји.ч, осетив да му ce суђени час прибли- 
жује, и зажалив што ннје miao „ школе мла- 
дијех година, ни расположења садашње ста- 
рости“, латио ce nepa n стао писати за синове 
својих бојних другова. „Ово ce тебе повнше 
тиче, млади Кучу, вели он, који ce биднеш 
родио да смијеш и умијеш истину говорит и 
своје племе од порока чуват и бранит!“ Стари 
ратник, чије су јунаштво песме певале, са тугом 
je са свога града Медуна гледао како му племе 
пада, како старих врлина нестаје, a нови по- 
роци ничу. Његов природан здрав разум и 
права душа човека из народа бунили су ce 
противу тога новога стања које јеразоравало 
оно што je негда важало, и он указује на зла 
и тражи им лека. Истина je изнад свега, она 
je прва помоћ: „да не дангубиш y наду крнв- 
јења и тајања махане свога племена, но нека



си Mj добротвор, да му желиш ваљало и не- 
ваљало принијет; треба чињет што користи и 
народноме напретку и божјој правди, a не 
ћеФ незналици, кријући му рђу неприличну“.

Покољењу које пада требало je показати 
старији нараштај, душевно и телесно крепке 
људе. У седамдесет и неколико више мање за- 
нимљивих анегдота, Војвода je дао примере 
човечности и јунаштва, изнео цео један засе- 
бан, занимљив, првобитан свет, дела својих 
другова, све оно што je видео и чуо. Што je 
занимљиво, он који je био легендаран јунак,
— веровало ее да њега пушка не бије — он 
који je био тако честит човек, — о љему све- 
дочи цео његов живот и ова лепа књижица,
— о себи готово ништа не говори. Црта 
ретка y опште, нарочито y људи његова посла 
и његова краја.

Поприште свију тих борби јесте онај „бе- 
судни крај“, крајина Црне Горе и Арбаније, где 
ce кроз векове крваве Црногорци и Арбанаси, 
Кучи и Клименти. Што одмах пада y очи, то 
je да ce види y ствари један свет, са једпим 
обичајима, једним животом, и ако са две вере 
и два језика. Војвода их y симпатијама не 
двоји, о.н ире свега слави јунака и чојка са 
обе стране, којега опевају „пјесме наиже и 
арбанапше“.

Како нама изгледа далек и чудан тај живот! 
Све то има своју особиту драж, и звони тако 
чудновато и одише неком давном, давном



прошлошћу. Осећа ce тежак задах крви и чује 
ce потмуо шкргут зуба. Рекао би човек да чита 
старе хроничаре како бележе прве дане пле- 
менске анархије која je претходила стварању 
Феудалног друштва, или gesta средњевековних 
песника. Време ce рачуна по главарима: „У 
вријеме Усејина Хота и Чубра Петрова“, тако 
почиње једна анегдота. Четује ce без одмора, 
целога живота: стока ce плени, чобани ce уби- 
јају, катуни ce харају, кроз пробијене кровове 
упада ce y куку и го јатаган меће ce под грло 
крвника који спава y пепелу крај огња. Ради 
ce под оружјем: муж косн, на сред ливаде 
побио колац, обесио о њ дугу пушку, мала 
пушка и нож му за појасом, жена стражари 
да жз каквога џбуна не избије беличает дим, 
и осветничко тане не угаси живот њеног чо- 
века. Братетва ce крве само зато да докажу 
да нису грђа од осталих, и дотле док не остану 
само удовице, сирочад и нејач испод четрнаест 
година. У племену Д>уботин четири братства 
ce крвила међу собом пуних девет година, a 
са обе стране пало je ето еедамдесет које 
мртвих које рањених. Они један другога овако 
иозивају на част: „Оди, синовче, да пијемо 
ракије, пошто те нијесам закла ондар, кад ти 
нијесам оца мога доФатит да га убијем!“ Када 
непријатељ падне непријатељу y руке, онда 
настају мучења каква je народна песма y Ма- 
ломе Радојици испевала: лучеве спице ударају 
ce под нокте, врела јаја мећу ce под пазухо,



ноге ее пушкама крхају тако да на цевани- 
цама остану само рупе и чворови, дроб ее 
штети, вилице ломе, све ce тако изрешета да 
кад несрекник доцније хоке да пије вино, крв 
му на вазда отворене ране стане бризгати.

Морал тога света веома je прост: бити 
рунак, пркосити смрти, — јер човек je зато 
да убије или да буде убијен, —• држати реч, 
штитити госта, да ce не би запевале о веро- 
ломнику „пјесме срамотне“, и да ce љегов 
пород не прозове „поганчевикимаи. Барла су 
сељани домамшш да га убију, седам пушака 
на њ je уперено, берберин који га брије готов 
je да му превуче бријач преко гркљана; Барло 
ce само хвата за малу пушку и мирно цеди 
кроза зубе: „Извади из главе то што мислиш, 
но бритви!“ — Бушатлија je отпочео сечу ар- 
банашких главара; осамнаест Шаљана неке да 
положе оружје — „ЈПаљани дају главе и 
оружје заједно, a не једно без другога11, —- 
затворили су ce y куку коју Турци пале, коса 
им гори, a они витлају јатаганима, док сви 
не изгореше. Само једно шеснаестогодишње 
момче утече дома. Народ je y гглачу, мајка 
кука, али када ce појави једини живи главар, 
народ ce развесели. Но не мајка. Она писну, и 
посла сина y Скадар да га везир посече, да до 
краја буде друг и брат, да погине где су сви 
његови изгинули. — Кољу je везир метнуо на 
муке, и на ватри га пржи. Очи му искочиле, али 
он не издаје другове. Мајка све то гледа, и



заклиње га да не продаје образ за „двије унце 
крвии — Дрекаловики, еа запетим пушкама, 
пљачкају крвннчки обор ; један од њих напн 
ce воде y куки. и вођ повика на „рђава друга“: 
да нису дошди да ију и пију но да пдене и 
убијају, и онда „врнуше плијен y обор, и они 
празнијех шака одоше ка да су им кумовске 
биле.“ — Тому Петрову Поповићу са Медуна 
убиди сестрића, и он опрашта живот крвнику, 
кад га je овај уверио да je некоме дао реч 
да ће младика убити. — Турци су потеради Цр- 
нога Пунишу, који улеке да ce заклони y куку 
Преља Лзубова, чијега je брата убио; Прељ 
своју главу задаже за гоета крвника, хо£е y 
помок да „свика племе хотско“, јер је, вели, 
доста што je због Пунише нзгубио брата. па 
неке да изгуби и брата и образ.

Што je значајно, то je што из ових кр- 
вавих и средњевековних прича бије нека не- 
измерна доброта ; под тврдом кором славнога 
ратника открива ce мека душа пуна саучешћа, 
која y добру, y љубави, види оно што je нај- 
више iî најлепше. Војвода ce гнуша „бестилука 
људског“, он велича људе „који су достају- 
начког спомена y народ оставили, н то не див- 
јегаи  зверскога јунаштва, но питомога, лобож- 
ности и великодушности пуна и према Турака 
и својијех непријатеља.и Етички идеал за њега 
je добар чојак, и он, војник, који je тако често 
y правом смислу речи био „крвавијех руку до 
рамена“. н који je ведиким гутљајима пио опојно



вино славе, он вели: „Не занеси ce за велике 
победе, које с просутом крвљу земље и гра- 
дове обарају, но ce занеси и за мале побједе, 
тек које божански дишу и миришу!“ Кад го- 
вори како ce треба савлађивати и уздржавати 
од гнева, рекао би човек да чита какав трак- 
тат старога Сенеке. Када y доброчинству гледа 
средство „које ни душу и срце веселиР, лек 
који лечи од бола, „мржње нечојске“, од оне 
несвестице мисли, када вели да ce од добра 
дух ведри и срце игра, и да оно даје благу 
Mupmûy, — изгледа човеку да чита оне Be
rnice ФилозоФе античке, који су једини могли 
понети име светаца, и који су тако високо 
издизали свој узвишени идеал: tem pla se ren a  
мисли и душе. Марко Миљанов je био један 
од највећих јунака и војсковођа што их je 
наш народ имао, па ипак није као какав мо- 
дерни „син Белонин,“ y угодним Фотељама топ- 
лих канцеларија, певао химне рату. Као највећи 
јунак Француске Револуције, генерал Лазар 
Хош, он види преко свога грубога личнога 
интереса, и његова je књига драгоцен доказ 
колико je модерни идеал људекога братства и 
доброте виши од оних крвавих оставштина 
из варварства, бестијалних нагона разорења, 
пљачке и убиства.

Стил je исто тако необичан: прост, али 
снажан, изразит и криетално јасан. Некоје 
с.транице подсећају на латинске историке дру- 
гога реда, неке пак на збијену и бистру прозу

Писци и Књиге. 9



Лзубишину. Ево како ce, на пример, драма- 
тично описује вешање двојице Куча:

Турска je  војока дошла y Зету, код кућа Беговића. Везир 
скадарски сједио je  на прозор од куле, a војека на ло.ве, око 
куле. Међу војеком били еу два Ораовца неиздајкнка: Ђ у.ва 
Јованов Подграђанин и И веза Вуков Кућанин. Везпр ће е про- 
вора : „Ђуља, ево ти  барјак царекн да ми носшп пред војеком 
на Дрекаловиће!" И  спуети барјак с прозора низа зид. Ђуља 
ће  везиру: „Чеетити пашо, не допушта ми чает да диж еч твој 
барјак на моју браћ}’!“ Везир епусти конопац покрај барјака го- 
ворећи: „Узми, Ђуља, барјак пред војеком, алн конопац на грло!“" 
Ћуља: „Помозп Боже, хоћу конопац на грло, a  не барјак на. 
Куче!“ Пеље ce на штицу, која je  за вјешала начињапа. Висећи. 
барјак окрену иза себе, a  конопац на грло намаче. Везпр: -Join 
једном, Ђуља, ве.ву: „Узми барјак царски, да тп не зшчу штицу 
испод ногу!“ Ђуља: ,.Сам ћу  ја , пашо, маћ штлцу, да ее не муче 
твоји Турци“. Око тога 'Вуља пзговори ово: .. Остак.вам на ама- 
нет мога евакога Дрекаловићима, a ја  умирем sa нлгх вееело!“ 
Рече му издајнпк Пунан Деднн, Ораовац. подруг.впво: _На чпју 
куку  врана прде, 'Бу.ва?'' Ђул>а одговори: „Данас на моју, a  
ејутра ће на твоју, Пунане!“ Иа треену ногама y штлцу, те ce 
лреврну. Послије овога, везир окрену очи на Ивезу говорећи му: 
„Ивеза, али ти  барјак, аликонопац?“ Ивеза: „И ја  hy што Ђу.ва, 
a не барјак!“ П а крену к вјешалима.

Иди, место о бегству Крца Дазарева с 
Виоча, којега Турци y стопу гоне:

Он уочп најпрву кућу  турску, која га  срета; јер блнзу су 
sa нлш нстргнутијим ножевима трчали. Роса, Лекина кћер. чувши 
пушке ђе пучу, y зору, блиау њине куће, искочл да види ш та 
je  и брзо ce врати опет y кућу  говорећп: „Ево -вуђи ђе ћерају  
чоека!“ Један Л1то му je  најбллжи виче: „Стан, мој си!“ Д ека 
нз пооте.ве рече девојци: „Отворл врата томе што бјежи, a за- 
твори томе што ћера!“ П а ее диже из постеље...

Књига старога и симпатичнога војводе, и 
по једрини и по снажној мисди, и по високом 
етичном значају, и по стиду, пуном свежине 
и крепкости, најзад по некој великој и пдеме-



нитој лростоти којом сва одише, једно je од 
најзаним.Бпвијих дела што je српска књига y 
последње време имала. У њој je сав онај здрави 
дух народни који ce огледа y народннм пе- 
смама и y Горском Bujemçy. оно што je најбит- 
није и најбоље y целој раси нашој. Ta ретка 
књига, пуна je живота и здравља, и Физичкога и 
моралнога, и y ово доба малокрвности и атоније 
нама импонују сви ти људи са живцима као 
паламари и са простим душевним животом који 
ce сав састоји y вољи и делатностн. Све то 
утиче животворно и окрепљујући. као када чо- 
век пуним грудима дише свеж ваздух на нла- 
нинама, „кудијен остри вјетрови звижде.“



МИЛАН БЕГ0В1ГБ 0  ВОЈИСЛАВУ ИЛИЋУ.

Milan Begović: VojislavJlijć. Studija. U Spljetu, 1904.

Војислав Идик био je увек добре cpeke 
код Хрвата. Joui y доба када je издазио на 
гдас, 1890, Г. Јован Храниловик писао je о 
њему са много симпатија. Г. Миховил Нико- 
лик, један од најбољих млађих песника хрват- 
CKUX, претрпео je знатан његов утицај, и сада 
ево Г. Милана Беговика, којп je познат као 
писац егзотичних и естетских песама, где ce 
толико одушевио Војисдавом да му je посве- 
тио целу једну књигу од четрдесет п пет ве- 
ликих страна.

Дадматинском песнику познате су и оцене 
Др. Љубомира Недика, и Г. Др. Милана Са- 
вика, i i  Г. Јована Хранндовика, и  Г. Марка 
Цара — који je до данас дао најбољи суд о 
Војиславу — али све те похвале изгледале су 
му млаке и резервисане, и он je, са одушев- 
љењем једнога младог лирског пеоника, дао 
пуно маха своме див.вењу, прогласио Војислава 
за песника коме нема равна нн y Срба нн y 
Хрвата, за „миљеника Муза“, за великог умет- 
ника „кошто није ниједан пјесник код нас. a



као што их je y onke мало“. Војислав му je 
Јелин по духу и по осекањима, велика песничка 
душа, „раскошна y своме осекању, богата и 
обилна y својим мислима“.

Г. Беговик je естет, и држи да нема веке 
заслуге но бити апостол лепоте, чист уметник, 
за којега не постоје ни људи око њега, ни 
доба y коме живи. Војислав му y томе погледу 
изгледа као идеалан уметник, о коме ce никада 
не може довољно похвале реки. И он иде тако 
далеко да код Војислава види и ванредно 
развијено осекање за природу и способност 
да je изрази, и дубину мисли, чак и ф и л о з о ф -  

ски дух!
To бежање од живога живота, та егзо- 

тичност y мотивима, тај култ лепе Форме, та 
уметничка неузбудљивост која ce види 1сод 
Војислава јесте оно што ce највише свиди 
Г. Беговику, и он y нашем неснику не велича 
толико једнога човека колико естетску тео- 
рију „уметност ради уметности“. Ои Јулију , 
на пример, назива „ријетком баштином срп- 
скога духа^, и готово му ce више свиди но 
она одиста легга и узбудљива Ђлегија. Али 
Г. Беговик, као и толики други, нешто једно- 
страно je гледао на песничко дело Војислава 
Илика, који je врло често силазио са олим- 
пијских висина на арене дневних борби. Поред 
песника Гангеса, Хималаја, Олимпа, Атине, 
Рима, Фераре, Ссвиже и Фарзистана, он je



био пееник и родо.вубивих десама На гробу 
војводе Дојчина y Солуну и PLa Вардару, сла- 
веноФид y Северном Ветру. русоФил y Слоеен- 
скол1 Енезу, русоФоб y Finis Poloniae, грађандн 
y Данијелу и ГраЈјинској Врлини, демократ y 
Иосланици пријатељу, a да ее не ломдњу ње- 
гове неприкупљене ствари по сатиричним и 
по.штичким лиетовииа. на пример Ма-скен-бал 
на Руднику.

Г. Беговик долази нешто мало доцкан са 
својим трибутом див.веља. Данас нема више 
ни из близа онога кудта који ce пре десетак 
година указивао Војиславу. To je била као 
нека епидемија од које ce ретко ко отргао. 
Како je Идик још увек y нас проучаван. пошто 
je он згодан предмет за књижевне везове, бпло 
би занимљиво применити на њ један нарочити 
метод који извесни Француски критичари пре- 
поручују: ваљало би га оценити према људима 
којп га радо читају и који му ce диве.

Пада y очи да он има једну сталну и 
верну публику: врло младе и л>уде, и девојке. 
нарочито оне y гбдинама. Његову елегичну 
поезију воле млади људи који су још на прагу 
живота, који на живот гледе увек преко књига 
и кроз шарени вео немпрних снова, које треее 
лака грозница идеада и надазе ce y неком ро- 
мантичном неспокојству. Његови Фдуидни, лепп 
стпхови утичу на жене као нека врста опијума, 
дају им илузију осекања. теше их за ране које 
грубости живота задају, дају боје сурим егзи-



стенцијама и успављују слабе душе y мелан- 
ходичшш звуцима, као неки далеки, сетни,

Мутни еанак из прошлостн давне.

Још и данас, када je глас Војислављев нешто 
спао, мало je ђачких соба без његових сти- 
хова, и није случајно да су му спомен подигле 
девојке београдске.

*❖  *

Књига Г. Беговика, који ce још одликује 
лепим знањем талијанске књижевности, симпа- 
тична je и љубављу коју он има за поезију y 
опште. и ширим идејама на наше бедно тако- 
звано српско-хрватско питање. Када ce наш свет 
буде истрезнио и када разум буде проговорио, 
ми ћемо испасти као најпарадоксалнији нара- 
штај који je икада био, и тешко ke ce моћи 
веровати да смо боље познавали скандинавске 
књижевности но књижевне појаве људи нагае 
pace и нашега језика. Као и наука, уметност 
je спона онде где верски Фанатизам и нацио- 
нална искључивост деле и завађају; као не- 
када религија, она данас спаја духове и народе 
y општем осекању лепоте. Међусобно проуча- 
вање, као што je учинио Г. Беговић, y стању 
je  много да учини да ce угуше „ружне страсти 
и сурове предрасуде“, што рекао Војислав, и 
да ce припреме и уравњају путеви паметнијима 
и бољима који ke после нас доћи.



Као хрватски писац. Г. Беговић je учинио 
две три занимљиве примедбе које вреде труда 
да ce на њима заустави. јер нам ce не дешава 
сваки дан да водижј такве разговоре. Он тврди: 
„Хрватски пјесници — с малим изузетком — 
куд п камо елабије пишу од српскихА И оди- 
ста, ко год je читао извесне хрватске песнпке, 
спотичући ce ce сваки час преко чудне спн- 
таксе и још чуднијих речи и израза, морао ce 
зби.ва запитати да одиста не постоји хрватеки 
језик различан од српскога?

Објашрвење тнх појава Г. Беговић нагази 
код Војислава: језик, развијајући ce, прилаго- 
ђује ce, „салонизује се“. Хрватски песници, 
који су били ближе y додиру са западном кул- 
туром, променили су под њеним утицајем, и 
нису више могли говорити као далматински 
козари или шумадијски'чобани. Српски песници, 
y једној мање напредној култури, остали су 
народски, пучки песниди, „мислећи да не ke 
бити народни, ако ce дигну над схвакања и 
говор пука“. Војшхаав je отишао даље од њих, 
на њега су много утицали страни језици и за- 
падна књижевност : „Он по својој наобразби, 
науци и књизи није и не може да буде пучки 
пјесник“.

Објашњење Г. Беговића je нетачно. Ако 
наши песници пишу народнијич језиком, то 
иије из неке културне заосталоети, то je с тога 
што y нашим крајевима мало mia националних 
мешавина, што je кародни жнвот самосталнији



и развијенији, што je код нас врело нашег 
заједничког језика. Наши писди из старе Војво- 
дине, на пример, пишу мање чистим језиком но 
писци из Србије, Босне и Херцеговине.

Ш то ce тиче Војислава Илика и његовог 
западњаштва и књижевне културе, Г. Беговик 
ce потпуно преварио. Он je залуд тражио y 
њему утицаје Хорација, Овидија, Андреја Шен- 
јеа, Хајнеа, Леопардиа и Кардучиа. Војислав 
Илик није имао неку особиту културу, није 
видео Запада, није знао туђе језике, и стране 
књижевности једва су му биле познате по 
руеким антологијама. Његови учитељи били 
су руски песници, Пушкин и Лзермонтов, из 
којих je чинио и сувише велике позајмице, из 
којих су му дошле поједине речи које су наши 
критичари узели као неке архаизме ; класике 
je знао из старијих руских превода, и Г. Лука 
Зима je показао како je недовољно било његово 
знање класичне старине. Оам Војислав певао 
je y песми Готођици IL  :

To беше узор оних дана,
Кад je  y младом срцу мом,
Трептала бледа Татијана 
И романтични Ленеки с том .
Кад сам по сву ноћ крај Лушкина 
Лепота ж енеких снев’о чар,
И плашио ее Ањегина 
И неговао срца ж ар.

Г. Веговик воли да уопштава, и тако je 
могао реки да српски дух носи печат источне 
културе, a хрвАтски западне културе. Воји-



сл-ављева je заслуга што ce „уда.вио од ухецаја 
источне кулхуре; пригнуо ce западу, y њему 
не налазимо свега онога што каракхерише 
љегове српске другове, па можемо рећи, да 
je он неки мосх, који веже два различиха духа 
y нашој књижевносхи — српски и хрватски. 
исхочни и западниа. Он ce отресао тога духа, 
„којп од векова л-сиви y српској к ј б и з и “ , о н  

je, „правим умјетничким разумјевањем и 
заносом унио y своју књплсевност пјесничко 
обпље запада, које je једва гдје. самотно и 
прпгушено, из ријетких српских пјесника про- 
бијало“.

Колико има тачнога y овој смелој подели? 
Ва.вало би тек видети колико српека књи- 
жевност и српски дух имају иеточнога, a ко- 
лико je западнога y хрватском духу и хрват- 
ској књижевности. Оа етничке тачке гледишта, 
о томе не може бити речи. Једино што ce може 
озби.вно узети, то су утицаји двеју цркава: 
православне, источне. неорганизоване, слабе и 
неутпцајне, која није усиела да сломије на- 
родне особине, и западне цркве, католичке, 
мокне организоване, која je увек тежила ни- 
велисању и духовној и ф и з и ч к о ј  превласти, 
ломила све појединачне и националне индиви- 
дуалности на које je наишла y своме завоје- 
вачком наступању кроз историју. Судбина 
хрвахских народних умохворина биће једина 
последица хога западног ухицаја који je кахо- 
личка црква вршила, и о чијем благодехном



утицају слободно je и посумњати. У нашој 
књижевности, сем босанских севдалинки, тур- 
ско-српских песама Јована Илића, нишких 
прича Г. Стевана Сремца и врањеких историја 
Г. Борисава Станковика, где ce даје видети 
тај тако апсолутан и велики утицај Истока?

У опште, и прерано je и неумесно je чи- 
нити таква уошнтавања која ce не дају ничим 
поткрепити. Њима више није места y науци, 
y политици ce њима више не едуже разумни 
и искрени људи, a најмање их треба потрзати 
још y књижевиости.



ДАНИЦА МАРКОВИЋ.

Тренуци. Београд 1904.

Као људима, и књигама ce прилази са из- 
весним предрасудама. Нарочито, када су то 
стихови које сy жене писале.

Тренуци нису имали нншта што имјемо- 
гло y прилог говорити: на њима je било на- 
писано име које ce први пут чуло y књижев- 
ности, i i  изишли су y доба када ce сваког 
месеца јавља нова збирка осредњих и чешАе 
слабих стихова. И прелиста ли ce књига ра- 
сејано xi немарно, обрати ди ce пажња само 
на спољашност, на оно што одмах пада y очи, 
на слово a не на дух, првн утисак ke бити 
вшпе неповољан.

Има y овим песмама нечега што необично 
и готово стално подсека на „поезијеи које 
шипарице пишу својим пријате.вицама y ал- 
бу.ме, — „узми овај цветак ружичасте бо]е“... 
— и заклињу ce на пријатељеку верност и е 
оне стране гроба. Има ту оне веома несимпа- 
тичне, нарочите „појетичкеа Фразеологије, оних 
освештаних и овешталих речи, реторских цве-



тића, што ce стално повлаче y песмама свију 
оних који немају довољно укуса и духа да 
говоре језиком целога света, језиком довољ- 
ним за оне који имају правога талента. И овде 
има и „лахорића44, и „цветних поља44 (оних 
монотоних цветних поља Војислава Илића!), 
и „белога стада44 које гоне „пастири; „удес44 
je ту „грозан44; „химне44 ce „вију“ под „окри- 
љем музе44; „ластавица44 je „мила44; груди су 
„ломне44 a „луна баца светлост бледу44. Није 
заборављен ни Mopoej, ни Прометеј, ни Бореј; 
не каже ce сан но „санак44, не хладноћа но 
„студ44, не нада но „над44. Има наивно егзо- 
тичких наслова44, као „Canzone14, „G-allium ve
rum44 „Marcia finèbze44 као што je данас наша 
поезија уопште пута „акварела44, „диоскура44, 
automni flores, хризантема, камелија и орхи- 
деја, где ce детињасто хвата једне моде, по- 
следњег спаса свих оних који сами немају 
ничег дубљега, и који необичним речима поку- 
шавају да зачуде и задиве читаоце и пошто 
по то буду интересантни.

У стиху Г-ђе Марковић има нечега теш- 
ког, тврдог, a често и суве прозе. Има слика, 
редови су неравни, све вели да ce хтела дати 
песма, али je тешко не осетити трому прозу 
y стиховима као што су:

Ал’ y том чаеу ж еђ нао je  морила љута;
Ж ар к а  ce ж ељ а јави  да je  утолимо;
Ж ти  епусти ведро; за некол’ко тренута
Свежу воду пиомо, да sicetj угаоимо.



Угаеивпш ж еђ л>уту прееггћени смо стали. 
С утод>еном жељом дубоко одануди,
И  заједнпчком мпшљу смо ce погдеда.ш. 
Па, приступив бунару. на воду ce нагнули.

Има y овим често прозаичшш етиховима 
тешког изражавања, развученостн. одсуства 
хармоније, има и места која на језику смрт- 
них ништа не значе.

Све je то тако, све то пада y очи чи.ч ce 
ова жута књига отвори, па ипак, па ипак ова 
збирка стихова јако одскаче над гомилом то- 
ликих збирки које су испеване ових распе- 
ваних последњих година.

Искреност, ретка и смела искреност, ис- 
креност коју ни људи увек немају, главна je 
одлика ових песама. Треба имати храбрости 
па рећи сву своју мисао, не правпти ce ни гори 
ни бољи но што je, певати само оно што ce 
истински осетило и од чега je душа затреп- 
тала. После сваке од тих лееама стоји датум 
када су писане; неко од њих носе и наслове 
значајних дана и доба y животу: У  октобру, 
0  где сте ви, фебруарски дани!...., 27-ми јуни. 
To су одиста тренуци једног узнемнреног и 
невеселог живота. И то више не пева она Ми- 
лица дугих трепавица пз народне песме, која 
није себе држала за вилу да гледа облаке но 
за девојку што гледа предасе; то није друга 
једна Милица, сирота Милица Стојадиновић 
Орбкиља, „Врдничка Вила“ наше романтичке 
поезије, плачљива читате.вка Ж ан-Ж ак Русоа



и немачких сентименталних певаца, која je 
горела оном старинском љубављу, a говорила: 
„Али кад бихјаместо камичка ноеила y мојим 
грудима облик какве еродне ми душе, зар би 
ми тада као српској девојци приличило певати: 
чуј ме, свете, ја  сам заљубљена“. Песме Г-ђе 
Марковић доказ су колико ce y томе погледу 
напредовало, колико ce личност y нае осло- 
бодила и осмелила да живо својим животом 
и за свој рачун. Треба прочитати ону симбо- 
личну песму На бунару, тамну, чудну и импре- 
сивну Историју једног освбапа, и ону сасвим 
јесењу Јесењу Ружу:

Још  тог тренутка душу сам ти  дала 
И ерце своје, и  свој звивот цео.
С младошћу, пуном еветлих идеала;
И  кб што цвет je  на грудма ти  евео,
Узабран евеж из врта, бог зна чија,
— Њ еговим трагом кренула еам и ја .

Као што ce no себи разуме, ове врло ин- 
дивидуалне песме једне жене имају за иск.ву- 
чив предмет љубав. И ако ce многе од њих 
дешавају под ведрим небом, под месечином 
која баца бледу светлост на високо дрвеке, y 
„мирису цветног јоргована“, на земљи покри- 
веној жутим јесењимлишћем, са силуетом Авале 
y лозадини, ипак je пејзаж тако оскудан, a 
спољни свет сведен на малену меру.

Ту je само онај безобзирни егоизам врло 
јаких осећања, егоизам тиранске љубави која 
све узима, одсеца човека од свега спољашњега



света и лишава га сваких друтих оеекања. To 
није она разумна, тиха, умирујука и хигијен- 
ска љубав, задовољна љубав где ce ужива све 
тупо блаженство ситих и y свему намирених 
људи. To je amor dolorosa, плаха, тнранска .ву- 
бав, која пробукти кроз живот као олуја, 
оставив за собом рушевине, која баца на муке 
душу и оставља отворене ране, ране које je 
само смрт y стању да извида.

Лди нисам могда знати 
Д а ће, после, ти  спомени 
Ko духови претит' мени 
Н едатн ми ноћу епати, 
Д изат’ покров мртве ереће, 
Да мучење буде веће,

Нема много стихова y српској поезији као 
што je свршетак иначе неједнаке песме Gallium 
verum, још једне песлге од 27 јуна:

Кад y одају ступих евоју глуху,
Са сухпм цвећем y рукама врелим:, 
Од дуга пута, y  прашљиву руху, 
Осетих тада да ништа не желим.

Цео ми живот y  прошлоет утону!...
И  као киту бооиока смерна 
Ш то с побожнопгћу меће sa икону 
Душа побожна, одана и верна,

Пред еликом твојом падох на колена.
Од свуд типгпном окружена глухом,
II  окитих je , болом сатрвена,
Ивањског цвећа руковети сухом.

То нису више равнодушна и дилетантска- ре- 
ђања стихова, лов за сликовима и игре речи, 
то су болни крици целе једне душе.



Сиви облаци на зимњем небу, бол ce уилео 
y живот, a измучена душа хтела би ce молити 
Богу, a не уме више :

Велики Бозке, јеси  л  ти то хтео?
...Боже, je  ли  и то твоја била воља?!

Мучан живот стоји као отворена књига која 
ce тек сада почела читати, и дуго, дуго ће ce 
читати и уздисати док ce дође до њеног краја:

Тишина пуста као на дну гроба —
Ј а  још  не епавам — дух ми будан бдије,
Души и телу још  покоја није.
Н а моје очи сан као да не сме,
Стрепећ’ пред крајем неовршене пеоме.

Оваква осећања и речи није могао имати 
сваки, ii  оваке песме не пева ма ко. И поред 
неколико пастиша из ВојисдаваИлића, то je ори- 
гинална, лична, своја књига, какве ce не јав- 
љају сваки дан, нарочито y поезији, и дво- 
јином нарочито y српској поезији и y Србији. 
Код нас je бидо и има и књижевнијих и савр- 
шенијих и лепших стихова, али од ових нер- 
возних, узнемирених и чудних песама тешко 
да има искренијих.

Писци и Кљиге. 10



ИВО ЋИПИКО.

За Ерухом. ГКњиге Матице Српске, ôpoi 10.1 
Нови Сад, 1904.

Далматински оток. Јужно сунце које бде- 
шти и сагорева; лозе на обронцима; крошна- 
сте смокве, мрке маслине ; маестрал под којим 
ce повијају чемпреси и борови; j  ноћи, „цви- 
љење попаца“ и светлуцање кукаца, пос.ред 
миришљаве „жестоке траве“ на обади; вечито 
шуморење мора које запљускује исплакани 
песак i i  гребене, a y вис.ини, y сивом сутону, 
галебови који круже над хридима, и рашчеш- 
љани облаци који клнзе преко кршевитих вр- 
хова. И y томе оквиру, вечита људска траге- 
дија: борба за хлеб, борба за љубав.

*

Иво Полић дошао je из велике вароши. 
са свеучилишта, y своје родно место, на оток 
далматински, уморан, избијан од живота. Де- 
војка коју je волео удала ce, и он je дошао 
дома да на домаћем огњишту, y средини про- 
стих и природних људи, потражи заборава бо-



ловима које му je велика варош и лажљиво 
ерце женско задало. Племенит, осетљив, он и 
ту пати: отац je груб и без срца сеоски трго- 
вац, који отима, као орлушина, од бедних се- 
љака, и y куки хоке да све дрхти пред њиме. 
Иво остаје непрестано y душевном немару, са 
„одераном душом“, како су говорили роман- 
тички песници. Увек иста чежња за нечим 
вишгох и лепшим, увек исто стремљење душе 
ка висинама идеада. Он будан слуша хучање 
ветра, запљускивање валова о хриде, y ноћи 
га распиње безузрочна, али дубока туга мла- 
дика којем je живот тесан и сув. Поред тога, 
најружнија стварност по цео дан пред очима: 
ропски, очајнички рад несрекних сељака, и 
отимачине, насиља, неправде које ce врше на 
њиховим слабим, повијеним, иезаштикеним 
леђима.

Његов je сан: „проживљети с дана и ноћи 
y суицу, y шуми, y заклонцима, и морском 
жалу... гледати отворено y очи животу...“, во- 
лехи, радити, стварати, развити све своје снаге 
и дарове, намирити све своје потребе, буктахи 
животом. A стварност: бити мали чиновиик y 
забаченој варошици, чамити y канцеларији, 
проводити вечери поред запуштених и сурових 
бирократа, y диму од дувана, за картама, y 
пијанкама; пред бедом, лажју и неправдом, 
болно осетити евоју немоћ, видети како срце 
вара, како страсти вену, како илузије ce рас- 
плињују, како Марија иде y Америку, Кате y



варош, y службу, за крухом, и за другим 
човеком!

И са очију му ce не скида стари, погрб- 
љени диурнист, који са њиме ради y истој 
канцеларији, његова ропска понизност. смежу- 
рано лице, кратковиде очи. Тако ће и он. као 
и толики пре њега који су сневали сан вишег 
живота. Живот протиче, снага копни, a вечита. 
ненамирена чежња остаје и жеже y грудима. 
„Подати ce поново животу, и тако лијечнтп 
ране од самога живота задате, или угушити над- 
наравном снагом страстиживота — итрпјетиа...

❖ ̂ îjî

„За крухом“ није обична историја једног 
чежњивог п младог човека, изучавање једног 
узнемиреног срца. To je и слика средине која 
je тога човека притискивада и ломила.

У селу, Иво види око себе јад и беду, и 
то не редативну беду великих вароши. но 
стварну беду, људе који немају шта да једу 
и који гладни морају да беже y туђину. Рђаве 
године су дошле по Далмацију. Прошло je доба 
када je „земља била харна, a цене вину добре^. 
Зем.ва издала, удариде суше и неродице, пу- 
стили талијанска вина, увели „милитари, „им- 
пошта“ (порез) толикадаје слаба деђа „малога 
пука“ не могу издржати. Каматници безбожно 
користе ce нево.вом сељачком: „бедни тежак“ 
ce задужује за врећу кукурузног брашна, за



који Фиорин, да му „секвестратури не би однео 
последњу козу, a дуг ce гомила, расте као 
плима морска, на сто Фиорина узима „вјеров- 
ник“ две каце маста, a каца маста стаје пет- 
наест Фиорина. Чиновници, и велики и мади, 
довршују глобама и апсом оно што су трговци 
оставили. За „гдадуше“ и годиће“ настало 
je последње време:

У о.е време годишта,
Оетали омо без ништа...

певају тужно они, збуњени, пометени, не ра- 
зумевајући ништа y несрећи која ce бацила 
на њих. „Оди ми нисмо умели, оли нас нико 
од њих није бранио“. Да би ce лебом исхра- 
нили, они беже y Америку. „Нико [неко] y 
солдате, нико y туђ свијет, па ко ke радит’?“ 
пита стари Анте. „Свуда je живот ди ce живи 
од својих труди“, као да одговара млада де- 
војка која ce спрема за далеки пут. Огњишта 
опустела, дома остале лсене, деда, старци, по 
који млађи човек који није могао да ce одважи 
на пут. По неки ce вракају, са дебелим злат- 
ним ланчевима на прснику и прстима пуним 
прстења; неких нестаје, као да их je море 
прогутало.

И пред том ужасном стварношћу, како 
Иву изгледају луде и грешне „ђачке размиршд1 
синова једног народа41, новинарски чланци си- 
тих „родољуба“, који нису нашли ништа па- 
метније и корисније но да ce, при таквом стању



ствари „препиру о нашој некадашњој вели- 
чини, прошлости, хисторнји“! Иво очајно гледа 
немар, тврдо срце или глупост оних који тим 
народом управљају : „ПреузвишениА Господин 
ГроФ, обилази оток да ce обавести о народ- 
ним потребама, да нађе начина како да ce 
стане на пут исељавању од којега зем.ве опу- 
сте. Када je пропутовао, видео и уверио ce, 
он, место путева, воде, рада, заштите од ка- 
матника, ша.ве — сребром окован мисал за 
сеоску цркву! „Чудим ce, веди агенат Рипић. 
што не дароваше и које звоно, да ce бо.ве 
чује када опет дође један од оних великих...4' 
A они други, пук, простота, гледа за онима 
који за крухом јатима хрде y бе.ш свет, с ону 
страну Океана: „Нека пх. нека иду! биће бар 
тамо јадници сити! A нама амо, како Бог да!“

** *

Ta борба за крухом бнје ce око Ива; борба 
за љубав.ву бије ce y његовом немирном срцу. 
Још првих дана на седу, он je срео Марију. 
Једнога раног летњег јутра, ђак je сишао y 
долац, y воће, и ту, када ce цела природа бу- 
дила, видео je где бере вишње, њу, пуних ми- 
шица и обдих груди, са црнпурастим лицем 
које су кнтнле зреде вишње са грана. И као 
и толики снови мдадости, п тај сан je одлетео: 
она je за крухом отишла y Америку, и уда.та 
ce за Шпањодца.



После Марије, Кате, Кате чији je момак, 
Марко, отишао y Америку, али која га неза- 
боравља, чак ии онда када ce другоме предаје. 
Попустила je Иву, али увек мислећи на онога 
првога. Њих двоје су сами. y свежој поћи лет- 
њој, под маслинама, на сувој трави која опојно 
мирише. Под ногама им гцуми старо и вечито 
море. „А Марко, пита je Иво, још га волиш?и 
„Док будем жива“, вели просто девојка. „За- 
што долазшп мени'?“ пита je он љубоморан на 
њену прошлост, на оног другог који je y исти 
мах тако далеко и тако близт.

„Не могу ж ивити без љубави! a говоре да je  то срамота 
за дивојку... Ча то хоће рећи? Иво гледа y њено, ноћу закри- 
љено лице и чаеом премишља о њеној природи, па je  упита: — 
Je  ли  те Марко волио, ко ти  н>ега?...

— Зар ја  знам... Он није говорио к а  ви... И  на оами мало 
емо ce еаставали. П а диже главу и погледа y Иву: — Увик .чи 
ce чинило, кад би га видпла, да ми јем а  ништа велика реЛи, a нигда 
те вел/икеричи иисам допекала .. A иупо сам жудила\ ито ме мори... 
A познајете ли ra  ви?

— ГГоздам, лијеп младић!
— Ноеио je  y  ееби ништо тешка; но око бија je  к а  тро- 

мает — прослиједи К ате, очитом вољом, да о ввему прича. — 
И замишљен je  био... Држао бн ме за руку, па би ее некуд за- 
гледа... Ј а  би му чагод говорила, a он к а  д ам е  не чује... Задњи 
чае, прво раетанка изненада, јач е  би ми стиекао руку, оеичено 
ка еиквром, река би ми неколико речи... Ајме! те  задње ричи 
— те ричи продрле ми ко етрила y српе... И сада када их ce 
ситим, липо им чујем глас... Чини ми ce да га  видим, онако, 
уморна, тешко пред еобом, запањује ме његов мушки задах... и 
онда нисам гоеподарица од свог живота... Ma пуетите! — стид 
ме je  — прекиде дјевсјка говор.

— A да еи с њиме зачела? упита Иво просто.
— Било би боље... He би ме био оставио...
— A зашто долазиж?...
— Оставите! — прекидо га оиа... Мучила сам ce свакако... 

Мишл>у сам гришила, док иисте ви навалили... И онда, мислила 
сам на н>...



— И шгје ти  жао?
— He! — одговори она оддучно, и присдони гдаву на њ. 

Пукдо ми je  пред очжма: зашто да гпне моја младост? К ону je  
од тога корист?

— A како ж иве друге дивојке?
— He знам ја ... Нпмају потрибу од човика. Јем а их, па 

не шисде друго него за јн ке  и спаље... М лака им je  крв... А менп 
je никако потриба да ми човнк заповида...

Из небуха лахор е брда затресе дагано гране, и е итри- 
сом летње ноХп ноеи собом евјежп шапат звукова; дотаче им ce 
коее и дида; прође поред н>их и пожури к  мору.. да ce на њему 
ојача ii заструјп јачпм животом.

И тај сан одлеће! Грозница чула ггролази, 
место ње засикеност, досада, растанак, сваки 
на своју страну, y нове самообмане и нова 
разочарања.

Ако je истина да ce цела једна књига даје 
свести y једну реченицу, то je извод и израз 
целог овог последњег дела Г. Ива Ћипика y 
овој реченици: „На путу леже н лагано ce 
мичу пруге свјетлоети, од нажганнх лампи; y 
луци шкрипе бродице, и цвнле вјетар, кроз 
натегнуте конопе над јарболима, и шум што 
цз отвореног морског продора долази, собом 
носи тужне звукове, ко нечији вапај за изгуб- 
љеним и недостижним, и прељета поврх њн- 
хових глава да.ве y простор...и

Г. Иво Ћипнко ce до сада са успехом огле- 
дао y приповетци; ово му je први пут да ce 
јавља са романом, и ако не вели изриком да 
je За крухом роман. Треба бити искрен: Г.



Ћипико, бар за сада, треба да остане на при- 
поветци; он јошније за роман. За крухом je раз- 
вучено, расплинуто, доста невешто сашивено 
дело. Има излншних и дугих епизода: оне 
седнице опкинског већа, путовање Господина 
ГроФа. на пример. Унутрашњи живот Ивов, 
то je нредмет дела. ади колико излишних стварн. 
колико некориене опширности, a y исти мах, 
колшсо брзога клизења преко важних тренутака!

Оно што ваља y овом несуђеном роману, 
то je она силна уздржана емоција, она мирна 
топлина којом je писан. Г. Ћипико нема опе 
вештине и књижевног иекуства свога земљака 
Г. Матавуља, али има више топлине, више 
срца : Г. Матавуљ je више уметник, Г. Ћипико 
je више човек. Љубав Ива и Марије je ван- 
редна приповетка, сама за себе, али губи y 
овом широком романеком оквиру. У Г. Ћипика 
има врло интенсивног и разнородног осекања: 
и чежње младости за среком и за пуним жи- 
вотом, вечите чежње која je заданула толика 
дела књижевна; y њега има и развијено соци- 
јално осећање, хумано, братско саучешће за 
оне који незаслужено пате око њега.

Најзад, ту су и они лепи описи Г. Ћдгаика, 
прости, једноставни, дискретни, али врло јасни 
и обележени, и што je главно, увек од вели- 
ког утиска. „Спуштала ее нок. Блиједа месе- 
чева светлост косимице расипље ce и лелуја 
ce no морској пучини; учини ce као да ce с 
н>е непрестанце y ваздух дижу блиједи танки 
лламенови, који негђе y висини ишчезавају.



Валики запљускују обалу, море жамори...а Илнг 
опис сељачког погреба. Дете напред носи висок 
крет, жупник пева y сав глас, четирц човека 
носе на рамену „дрвени, црни лијеса: „Кадвз- 
бише на чистину, изнад села. сребрни криж 
y рукама дјетета засја на сунцу. Мдадић га 
испрати очима, док тамо пут мору не замаче 
између морских маслина“.

Можда би још било рано, али би ce ипак 
могло оцртатп оно што je опште код нашпх 
младих прнповедача, Г. Борпсава Станковика, 
Г. Ива Ћипика, Г. Петра Кочпка. и једнога 
сасвпм новог и младог, Г. Вељка Миликевика. 
чији леп и пригаетан таленат y рађању могли су 
век запазити читаоцц Срчског Књижевпог Тла- 
снгска. Сви они имају једно носталгично осе- 
кање пунога п интенспвнога живота, много 
страсности. еенсуалности, јако социјално осе- 
ћање за маде, слабе, пржтиснуте y животу. 
Сви онп имају способности за иосматрање н 
јаку осет.вивост ; много прцродности и много 
особености : са с в е ш  лпчног. и са свим интим- 
ног: реалистичког осекања природе п сопстве- 
них диреких излива. Они y нсти мах дају и 
романе спољашњег света и романе унутрашњег 
живота : натуралисти су по ономе што виде око 
себе, a идеалисти по ономе што ocekajy y себп: 
цела. њихова уметност je натуралистпчка, но- 
сталгична, личаа, сенеуална и еоцијадна. Српска 
књижевност до сада никада није имала тако 
занимљиву и оригинадпу комбпнацију.
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