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ЈАКОВ ИГЊАТОВИЋ

^ЕБИЖЕВНА СТУДИЈА

За педесет година готово непрекиднога књи-

жевнога рада, тако обилног да му скоро нема равна

у целој српској књижевности, Јаков Игњатовић за-

служује да се зауставн на њему и проговори о ње-

говом делу. Он је почео да пише још онда, када

се наша књижевност са напорима кристализовала

из лажно-класичног правцан подражавања немачкој

романтици; он је један од оних што су увели на-

ционали романтизам у нас, који ће запламтети у

трагичној 1848 и дати тако јако и искључиво обе-

лежје шездесетим годинама прошлога века у нас.

Игњатовић је са својим историјским романима и

приповеткама, још тако несавршеним, ипак отишао

један корак даље но његов претходник на томе

пољу, Милован Видаковић. Што је најглавније, и

по чему је Игњатовић крупна појава у нашој књи-

жевности, то је што је он био писац који је имао

извесно реалистичко схватање живота и склоност

ка истннитом, и ако грубом цртању обичнога жп-

вота, што је писао аљкаве и рашивене, али снажне

и изразите реалистичке романе у доба када се на

Западу реалистичка књижевност, као школа, тек

стварала, и док су његови сувременици и сународ-
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ЈОВАН ОКЕРЛИЋ

ници лутали по иајсмешној романтици и по нај-

о тужн иј ој с ен т 11 м е н тал но сти.

Једно време обожавалп су га, и реч обожавати

није претерана када се говорп о оном неумереном

и занесеном поколењу од шездесетих годпна. За-

бележено је да су омладински покрет тога доба на-

лазио прву своју духовну рану у Србину и његовој

иоезији, Крви за р>од, Манзору и Џемили. Када су

Срби и Мађарн, притпснути апсолутпзмом аустрпјске

владе. заборавнли на 1848 п старе борбе, када су

се заједно сталп бортгги за уставна права п гра-

ђанске слободе, Игњатовпћ, старп проповедник

српско-мађарске слоге, исто тако добар мађарски

држављанин као и српски родољуб, почео је играти

улогу једнога од вођа целога српскогнарода у Јужној

Угарској, п тада је међу Србпма, по речпма једног

његовог прпјатеља, завладао прави „Јаша — сиНдлв6 ;

Даница, првп српски лист који је плаћао хонораре,

давала му је 40 Форпната од штампана табака; Све-

тозар Марковић, у својпм оштрим нападима, не

штедећи никога, иохвално је говорио о Игњатовићу

II његовом Милану Нарануићу1); један крптичар 113

почетка седамдесетих година тврдио је, да од До-

ситија српска књпжевпост ннје имала „тако попу-

ларног и омиљеног књижевника као што је Јаша11.

Алн Игњатовић је у старпјпм годппама својим

позпао горчину помрачаваља славе. У пблитпцп,

доцннје, када је струја Светозара Милетпћа узела

маха и понела цео српскн народ, он је покушао да

јој стане на пут, пошао са протпвнпцпма српским,

постао менопуларан, н то у толпкој мерп, да је при-

ликом прославе његове педесетогодншњпце, 1888,
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у Новом Саду, готово цела српска штампа прешла

са значајним ћутањем, док је мађарска штампа по-

кривала. цвећем, не толико заслужна и даровитакњи-

жевника колпко мађарског патриота и »умереног

политичара". Што је више жпвео, нерасположеље

је све већма расло; нико није вигне веровао у

н.егова искрена мађароФплска осећања, но им је

гледао пзвор у блиским везама које је Игњатовић

пмао са диепозпционпм фондом у Будим-Пешти. У

пламену политичке борбе заборављао се књижевник,

и нскључиво се мислило на политичара и грађанина.

Он се под старост жалио на своје сувременике;

„Да сам био од лобцајхбрпдерске банде, па имао

■свесније критичаре, био бих више што израдио; но

политички противници, који су увукли и у књхт-

жевиост политику свуд су ми пакостили и препреке

чинили«1). Осамдесетих година његов књижевип

глас ггочео је да се губи, и Светислав Буловић,

1880, у својој књпжевној студији Умртничка. ири-

иоветка. у најновијој сртхској књижевности, где је

нарочито проучавао Јаг;ова Игњатовића, овако је

оштро закључио свој суд: »Игњатовић иије ства-

рачки ђени је. Али када немамо Ламартина п Виктора

Ига, не треба нам пи Иол де Кокк 2). ББегов нај-

већи роман Патницу, на који је он највише нолагао,

одбила је Матица Срггска, и то га је до срца заболело.

Има и друга једна ствар која је много допри-

нела да се савременици одгурну на страну, у засе-

нак н заборав. Игњатовић је, као човек, био пун

ружних мана, рђавих навика, разлабављена морала,

’) Писмо Г. Јоваиа Грчића, штампано у Вооапској Вилго, од 1903,

-Ор. 5, стр. 97.

2) Отаџоина, 1880, књ. IV. стр. 464.

1*
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и тако се политпчкој мржњи, књижевничкој злоби

додало још и грађанско Фарисејство, и све се било

сложило да га смањи п обори. Како да се не иозна

да он говори рго Лото 8иа., када овако брани ста-

рога Јоакима Вујића? »Списатељ, много више има

уважења кад га чптају, него кад га лично сасвим

добро познају. Док га лично непознају, највеће ува-

жење, а кад га ближе упознаду, нађу му, као у

сваког човека, личне мане, слабости, па уважење

пада. Само нек је спрома па се много меша међу

људе, особито ако је „демократичник осећаја, пропао

је. Ако је сирома, наћи ће се, који ће рећи, гле

какав таленат, па сирома, нешто му Фали, има

»порокаА« ђ.

Међутим, као што то обично бива, Јаков Игња-

товпћ није био достојан онога »култак који му се

указивао у меденим месецпма омладинскога покрета,

нити је био тако безначајан или црн као што се

доцније о њему мислило. Данас, када је човек легао

у гроб, а симпатије п антипатије нзбледеле у вре-

мену, може се и ладннје и беепристрасније судитп

о овоме запостављеном писцу, који је и крупнији

п значајнији но што се данас обично мислн.

х) Жемоари Јакова ИгњатовиАа. Педељни Лист за 1879, бр 3.
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ГЛАВА I.

Јаков Игњатовић пре 1848

Сент-Андреја. — ЊегоЕа породица. — Прве године шро-

доваља. — Снма Жгњатовић,. — Сима Мидутиновнћ. - Сарај-

лија. — Срнски нокрет у Пешти. — Ењижевни огледи. —

Песник и адвокат.

Редак је човек који је толнко волео своје место

рођења као .Јаков Игњатовић. Неколико пута, са

непрпкривеном нежношћу. он је говорио о својој

вароши, п највећи део његових романа и ирипове-

дака није ништа друго до причање утисака и опа-

жања из прве младости, цртање живота, људи и

друштвених прилика у »слободној, прпвилегиратој

короналној вароши сент-андрејекој(С, којаје на његов

дух оставила дубок II неизгладив утисак.

‘ј БпограФцја Јакова Ихњатовића израђена је у овомделу по ретким

биограФСким подацима којп се налазе растурени по разним политичким

п књижевнпм листовима нашпм. Једину потиунпју биографију, која је у

исти мах и правиша, дао је Г. Момчило Иваипћ, у своме предговору

Милана Наранџи&а, у издању Срвске Ењижевне Задруге. Писац ове сту-

дцје посдужио се аутобиограФијама Игњатовићевим, које су излазиле у

Недељном Листу за 1879, Нашем Добу за 1886, 1887 и 1888 и Бршљапу

за 1885 и 1886. Ти су подаци местпмпчно врло ошпнрни, местимично врло

оскудни, често непоуздани и подложни контроди, у кодико је то могућно

Тако исто послужио се и подацима које је Игњатовић давао о себи у

својим честим књижевним н политпчким препиркама. Он је себе радо

цртао у својим делима, и у његовим романпма могло се наћи доста стварп

за његову биограФију, а нарочито за његову моралпу Физпононију. Извесна

места разређена су по усменим саопштењима савременика п људи који су

га познавали, као што је на пример Г. Ђорђе Иоповић, некадашњи уреднпк

Данице. Да би попунио извесне празнине и дао што потпунију слику Ја-

кова Игњатовића, писац ове студпје обраћао се писмено у Нови Сад при-

лпчном броју ондашњих књпжевннка, писаца, политичара и пријатеља

Игњатовићевих. Та господа нису сматрала нужно ни да. одговоре, и отуда

ова конструисана биограФија има извесних празнина, можда и до коју

омашку, које се ни поред најбоље воље и највеће пажње нису дале избећи

Ирема стању ствари у нашој књижевности. ми смо још далеко од потпуних

и деФинитивних биографија.
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Богата и самостална Сент-Андреја, некада, прва

и најважнија варош после сеобе Чарнојевића, по-

следње је српско насеље на северу. Као острво, са

још неколико српских села, она се находи у мору

мађарском. Некадашња столица патријарха Чарно-

јевића, она је много пре Карловаца, играла улогу

„Српскога Сиона<(, са њених седам српских пра-

вославних цркава, више што их има Нови Сад,

Карловци, Земун, Панчево и Београд. Најкултурнији

део српских исељеника дошао је у њу, доневши већ

развпјене занате и необичну трговачку предузим-

љивост. Сент-Андреја у XVIII веку у велико тргује

платном, свилом, прерађеним кожама и вином, са

Лајпцигом и Краковом, Бечом, Ријеком и Трстом;

њене лађе не престају возити од Сиска до Пожуна

и Ђура. Све до 1792 Пешта купује сву Финију робу

у Сент-Андреји. Сентандрејци, имућни и јаки, у

стању су да се успешно боре против самовоље ма-

ђарске господе у вармеђи, и да заложе п своја

имања и своје главе за грађанске и општинске сло-

боде. Мавро Јокаји, у роману Еађ-В&ђу, оцртао је

те упорне п дуге борбе између слободне варонш

сентандрејске п вармеђске господе, којима је она

била трн у оку. Цар Јоспф II, у десетом параграФу

упутстава издатих пештанској жупанпји, наређује :

»Раце и неунпјатске Грке, који се баве трговином

у овом срезу, нарочито у Будпму, Пешти н Сент-

Андрејп треба најбоље заклањатп од сваке злоставе,

јер они допста воде нромет за велпку државну ко-

рист<(. Онп су поноситн, готово охоли; међу њима

иостоји уверење да им сам руски цар држи страну,

II да им нико ништа не може. Две најпознатије

песме њихове јесу : „Будимпешта равна, Сентандреја
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славна.% н „ми же Сентандрејцп, целог света славни<с.

Срби представљају велику и средњу буржоазију н

велико чиновништво п интелигенцнју, и зато и доц-

није, када је српско становништво стало опадати,

када се у првим десетпнама прошлога века број

Срба свео на четвртину целокупног становништва,

српски језик остао је службени, Мађари, Немци,

п Словаци међу собом се споразумевали на српском

јеиику, и „боктер(С, ноћни стражар, внкао је по улн-

цама сентандрејским: „Послушајте, господари и го-

споће, десет сати прође! Бога, Тројицу хвалите,

сами себе од зла храните! Ударнло десет сати<( СЛ-

Ипватовић је имао веома много љубави за свој

славни родни крај. Будим му се увек привиђао у

светлости историјских успомена, као седиште рим-

ских легиона, као место где је Атила своје шаторе

разапињао, угарски краљеви лета летовали, и Ђурађ

Бранковић јелене ловио. Често је бивао детињаст

у том високом мишљењу о свом завичају. Да су

Сент-Андрејцп, тврдио је он, 1704 пришли уз по-

буњенога Ракоција, ко зна како би данас нзгледала

карта Европе! Њихова помоћ учинила бн Буну не-

победном, Луј XIV, непријатељ Хабсбурга, ударио

би на њих, победа би била несумњиво на његовој

страни, и он би тада диктовао услове мира! Гово-

рећњ о тим прошлпм данима славе, он пореди себе

са Волнејем који тужи под египатским пирамидама

над несталношћу свега што је човечанско. „Сент-

Андреја је била некада Фарос, светилник СрпстваД

узвикује он другом приликом.

*) Од .Јакова Игњатовића: Сентандреја, Летоиис Матице Сриске,

књ. 137.; Одломак из Мемоара, Педељни Лист, 1879. —- „Моменти из

арошлости и садашњости вароши Сент-Андреје. 11. 0. Ншп. 1903.



ЈОВАН СКЕРЛИЋ

У томе „светилнику Србства® рођен је Јаков

Игњатовић, 30 новембра 1824, исте године када и

Бранко Радичевић. Отац му се звао Јаков, угледан

грађанин, ПИзшшз р1еШз, УогтппсЈег, „говорник на-

рода1С, прво почасно место у вароши, од старе по-

родице Нгњатовпћа, која се заједно са патрпјархом

Чарнојевићем доселила из Србије, и дала знатан

број великих чиновнпка и јавнпх радника у Будиму

п Пешти. Мајка, Ката, по имену, била је од поро-

дице Барјактаровпћа — Таборџија, који су добегли

пз Дивосела, у Лици, због неке мале побуне.

Отац, коме је бнло пуних седамдесет година

када. му се родило дете Јаков, умре када му је сину

било непуних шест година Нанеколико годинапосле

тога, умре му и мати, и Јаков Игњатовић, у једа-

наестој години, остаде и без оца и без матере. Одмах

по смрти родитења, деца буду раздата по родбини,

живећи оделито, шта впше једва се и познавајући.

Јаков падне у руке једноме ујаку, и ујна му је уле-

вала мржњу на рођену матер. Туторп су се међу-

собио мрзелн н прогонили и њнхове борбе вршпле

се над дечјом главом. Мали Јаков је доста претрпео

у том тужном детпњству, без очинског старања и

матерннских пољубаца. Већ као зрео човек ппсао

је он : »Узмп младу дјевојку као струк босиљка, па

задјени или накалеми шом старца. Показаће- се плод.

Док дјеца одрасту, етарац умре. Дјеца остану као

■шајка на мору, па их буре свјетске премећу прпје

него што могу на. ноге да стану, и често од забуна

тих бура не могу никад к себи да дођу. Овака дјеца,

као сјеме у неврнјеме бачено, у неврнјеме ничу,

кад сунце не грије, но голо стјење, а вјетар пири.

Овако сам и ја од мог старог оца у невријеме ба-
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чено сјеме, које не може до целог стабла да до-

расте, па за то, рекао бих — да ме судба од по-

станка гони, и код овакве мисли суза би ми на око

канула, кад не бих ове редове писао у светој обп-

тељи, у Хопову, неколико корака од оног мјеста

гдје је Доситије у својим младим прсима и глави

стварао основну идеју будућности српскек ').

Прву латинску школу свршпо је у Сент-Андрејп,

када му је било десет година. Одатле, тутори га

пошљу у Вац, у другу латинску школу, код про-

Фесора пиариста, где се предавало само на латин-

ском. У целоме Вацу има само једна српска црква,

у коју с времена на време долазе 5 — 6 српскпх по-

родица, и 3—4 цинцарске и грчке, које се осећају

као Срби. Словаци, да би могли жпвети, морају се

називати Мађарима. Пиаристи су одушевљени ма-

ђарски родољуби; они спремају младе духове за

1848, причајући о славним бојевима на Сигету н

•Јегри. Мали Јаков је у школском каталогу забележен

као В. п. и.((, греко-несоједиљени<(. Недељом.

када је слободан, ои изилази из Ваца, далеко у поља,

међу жита, погледом прати шеву која се диже у

висине, упире поглед на сентандрејске торњеве која

се назиру у даљпни, и прилеже на земљу да боље

чује звољења звона у родном месту.

Два његова тутора били су му брат од стрица

Сима Игњатовић, бележник будимски, и ујак Та-

борџија. Када је ујак дочуо да се код вацких гш-

ариста мора да учи католички катихизис, побоја се

за спас душе свога сестрнћа, п када је овај свршио

другу латинску школу, посла га у резиденцију ма-

ђарских примаса, Острогон, код калуђера бенедик-

() Дјела Јакова ИгњотовиАа, I, „Србин п његоваиоезпја*, стр. 74—75.
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тиница, мање строгпх и мање склрних верском мро-

зелитизму. Одатле буде одведен у Будим, Сими Игња-

товићу, опет у школу пиариста. 1838 преведу га

у пештанску лутеранску гимназију. Ту су били махом

Немци и Јевреји, Срба врло мало, и Јаков се рђаво

осећао у том туђем јату. Будућн писац антисемит-

скпх чланака у Нагием Добу већ осећа мржњу на

своје јеврејске другове: у место да пази шго на-

ставник говори, он на часу црта „магарце и чи-

вутске колегесс, како сам прича, туче се са њима,

илн боље рећи туче пх. Учећи тако све на мађар-

ском и на немачком језпку, провлачећп се из ра-

зреда у разред, дође и до »логпке®, седмога разреда,

где се све учило на латинском језику. Али му нп

латински језик, ни математика не иду у главу. Он

радије проводн своје време са одраслим ђацима из

Текелианума, слушајући жељно њихове разговоре

н препирке о политици и књижевности Резултат

овега тога бноје: понављање разреда. Строгп тутор

његов, Сима Игњатовнћ, побеснп од љутине, и по-

веде га да га да на столарскп занат, тешећп га да

је и славни и великп Венијамин Франклин у мла-

дости својој 6110 тппограФски гаегрт. Ствар се најзад

сврши, шго Јаков да тврду реч да ће впше водити

рачуна о школи, и остаде да понавља разред.

Тај Сима Игњатовнћ био је занимљнв чудњак

п његов утпцај на Јакова Нгњатовпћа био је доота

јак. Симин отац Сава, богат винарскн и житарскп

трговац, био је тип оног нашег старог „купцасс н

„пријатеља књижевства србског," којн је у прсте

знао Доситија и чија су врата била широм отво-

рена знатним писцпма п „родољупцима" српског на-

рода онога доба. Његов снн Сима, велнки бележ-
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ник града Будима, био је ното тако ватрен Србин,

претплатник свију српских и хрватских листова

што су у оно доба пзлазилп, којп је умро са за-

вештањем да му се кости пренесу у Призрен, када

му већ није било дато да очи склопи у старој сто-

лици царској. Био је то гостољубнв, човечан II

добар човек, дарежљив према другим, опор, строг

п тврд према себи самоме и према својима.рБојећи

се да Срби не омекшају и онеспособе за велике н

тешке задатке којп им предстоје, он се држао

спартанскога начина васпитавања. У његовој се

кући зими спавало при отвореним прозорима, свп

су његови моралп што дуже пешачити, његова је-

динпца, девојчица од десетак година, морала је ра-

дити најтеже и најгрубље послове домаће. Тај осо-

бењак, „љут, строг, престрог,(С није много марио

за свога брата од стрица .Јакова, и учинио му је

неколнко година ране младости врло тешким. „Од

седамнаесте моје године, прича нам писац, гонио

ме је он, као никад нико.” У своме познатоме

чланку 'Три сриска саиситеља, он овако прича о

животу који је код Симе водио: »Он је хтео да

начини од .Јаше онаког Србина и човека, какав је

сам био, надајући се да ће Јаша дочекати згоднпје

време но што је онда било. Сима је хтео да на-

чинн' од .Јаше и Спартанца и Атињанина; какав

велики задатак! Да начини од Јаше ученога н

јуначнога човека. Али како ће се Муза поиграти

са оружјем! Јаша мора и да учи и да беснп,

а кад бесни не ће да учи. Иикада није било же-

шћега учитеља и тврдоглавијега ученика, него Снма

п Јаша. Јаша мора да спава пет година зими у

хладној собн, мора да пде босоног по леду, кад му.
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се ђон подере; мора да ради тепше телесне по-

слове, па опет не сме да буде последњи ђак. Ту

је Јаша морао често погрешити, а Сима није ни-

када опраштао. Сима је упадао у страст. Јаша

мора да носи до новембра летњп, а до Духова зимњи

капут; Снма вели: Јаша ваља да се научи на све

противности у жпвоту. Јаша не ће на све то да се

навикне, па откаже своју послушност. Сима преварен

у свом великом наду, тражи Јашу по свима регимеп-

тама, и почне га јако гонпти тако, да га већ доведе до

очајања. Ал’ то гоњење није дуго трајало, јер је Сима

наскоро у самртну болест пао." Та борба између два

брата свршила сетексмрћу Симином, у децембру 1846.

Још један Сима играо је знатну улогу у првој

младости Јакова Игњатовпћа. Крајем годпне 1837,

бане у кућу „народољубца® н »Сав-Србина“ Симе

Игњатовнћа један чудноват и особит гост, крупап,

плећат, кошчат, ћелав, дебелих и накострешених

обрва, густих бркова, орловска нола, јака врата са

пспупченем јабучпцом, необична одела п држања

„ко нико(С вели о њему Јован Суботпћ који га је

тада првп пут впдео. То је био Сима Милутиновић

Сарајлија, поред Лукпјана Мушицкога, тада нај-

славнији песник српскп, који се враћао пз Лајп-

цпга, где је био пронашао некп нарочити плуг п

пзумео ново лечење водом. Тај чудни гост, којп је

трескао вратима за собом, п по два дана затварао

се у собу, без јела и без ппћа, пншући стихове,

задржао се у гостољубивој кући Игњатовнћа по-

дуже време, очекуЈућн новац пз Србије1). Седео је

’) 0 бављењу Симпном у Будиму, впдетп: Сима МилутиновпА Са-

рајлија. 1791—1847. Прпдог новој псторпјп српске књпжевностп. Наппоао

'Борђе С. 'Борђевић, проЈ>есор. Београд 1893., стр. 59—65
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V истој соби са четрнаестогодишњнм Јашом, збли-

жио се са њиме, II на место Светислава и Милеве, Љу-

бомира, у Елесиуму и Боја на Косову, које је дечко

дотле жудно читао, почео га је посвећивати у тајне

Сербијанке, шиљући га на објашњења појединих

места госпођнцп Марији Поповићевој из Будима,

која је ову готово кабалистичку књигу разумевала,

и која ће ускоро постати жена песникова, познага

под именом » Пунктаторка.1’ ЈИзгледа да је овај Фан-

тастични песник вршио неки неодољиви утицај

на младе душе које је сретао : у успоменама сво-

јим Игњатовић је о њему говорио са исто онолико

љубави и поштовања, са колико и други један,

много већи његов ђак, Његош. Јаша се није раз-

двајао од Симе, пшао је за њиме по уредништвима

листова, по ћачким друштвима, гутао сваку реч

његову, заносио се њиме, и њему у част штампао

прве своје стихове. У 11 числу Сербског Народног

Листа за 1838 изишли су 1акова Пгнлатовича (три-

напстолЂтногЂ вдногг Србчета) Стгхови, који почпњу:

Здравт. ми 0Б10 Сшо Сараевче!

Здравт> ми 6б10 познанБШ НЗначе!!

ЈОнакњ еси, те не само мишцомњ,

Него свачимт, човект. чим мож’ ОБ1ти !!

Тада се десила она занимљива сцена, тако ка-

рактеристична по стање духова у тадањем младом

нараштају српском. Једнога летњег дана, у рано

јутро, пробуди Сима Јашу.’) „Устај Јакшо, водићу

') Ту сцену исиричао је сам Јаков Игњатовић у Три сриска сии-

ситеља (Дјела , I. 260—261.) само са извесним грешкама: то со десило

4. јуда, у дето, а не у продеће како он тврди. Арнотов Магазин за ху-

дожество и моду, у 54 броју за 1838, пма овубелешку: »Симу Милути-

новића, млади Србљи, академици, на Орловом брду, испод Вудпма, 4. ју-

лија 1838 венчаше јеловим венцем са пшенптним класем за класическог
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те некуда, па добро упамти све што ће видјети/1

Питам за шта ће то да буде; не ће да ми каже.

Води ме далеко у будимске брегове. Станимо се на

једном красном узвпшеном мјесту, откуда се све у

наоколо видјело. Мало почекасмо, кад али дођу

многи младп људп, сами ђаци. Сунце се није још

појавнло, тек се румен зрачна показиваше, вријеме

је бпло тихо, роса пада, шумски мирис од свуда,

када на једанпут метнуше Сими вијенац на главу,

почеше у хору свп пјевати, те тако млади Срби

својим усрђем овјенчаше свог највећег пјесника.0

Јован Суботић у својој аутобиограФији овако

описује исту интересантну и „детпњасту'1 сцену,

како је сам назива.

„Сад баш хоће сунце да се родп.Узму венац,

њих четворпца, као четир Факултета. Ја ћу говоритп.

„Сунце промолн лнце на нстоку, Сима клекне

она четворпца наднесу зелен венац, нс знам од

чега је био, Спмн на главу, пушка опалп, не знам

од куда се ова створила, а ја почнем : „као што

оно сјајно лице сунца сада свијету приспјава, тако

се сија славно твоје име народу српском п т. д.

Знам да сам овако почео, како сам свршио, не

знам.. . Сад опет натраг пешнце уз брдо н низ брдо

те једва после 9 сати прнспемо у Будпм, а Спма

ће после тога пред олтар оца небеснога, да му

благослови свезу са сапутницом жнвота.11

Те исте годпне упозпа се Јаков и са Мплова-

ном Впдаковпћем. Старо.ме романописцу је око шезде

сет година, проводи бедан жпвот, гладује у једној те-

иесиика у Србов иоетуЛ Ловап Суботп!, (Живот д-ра Јована СуботиИа.
АвтобнограФија. Другп део. Нови Сад, 1902, стр. 67), којп је утествовао
у тој свечаности тврди, да је бпло у лето. II Магазии п Суботпћ тврде
да је било на Адлерсбергу, Орловом Брду, а Пгњатовпћ на Швабенбергу.



ЈАКОВ ИГЊАТОВИБ.

15

сној и жалосној собпцп, и у сред знме, огрнут ја-
пунџетом II замрздих прстију, пише Селима и Ме-
риму. У собп нпје сам, он још држп ђаке на стану,
у тој бедној собп са две постеље, једним столом п
трима столицама. Неко време и Јаша Игљатовић
је бно под надзором „дејстоваспитеља," како је
често морао ос/гати у Пештп, јер је у Будиму ста-
новао, п због великих ладноћа. није се могао сва-
кад кућп враћати. Мпловап Видаковпћ је у то време
био нека врста умнога средишта; у малој пештан-
ској гостионицн „код ЈозеФа,(< где се он ранио, крај
јеФтпнога вина, скупљали су се српски ђацп и во-
дили дуге н страсне полемпке о дебелом јеру и
јоти, које су свршаване дубоко у ноћ.

Српско осећање почело се будитн, п Пешта
је тада била главно духовно средиште српског на-
рода. Аустро-угарски Словенп долазе до свести о
својпм нацпоналнпм пнтересима, и панславпзам,
неодређен, поетски, рбмантичан, почиње се лагаио
ширитн. Херкел, у својој словачкој граматици, из*
даној у Будиму 1 826 говорн о ипго т ИИегаГига
т1ег- отпез 81аиоб. Јан Колар, парох еванђели-
стичке опнггине у Пешти, у 81аиу Осега, пева бли-
ску и пуну победу велике нације словенске. „ Шта
ће бпти од Словена, узвнкује он, за сто година:
шта-ће битп од целе Европе? Словенство се шпри
6е.о. престанка и као поплава прелива се изнад хе-
мисФере. Језик који Немци у своме презирању на-
зивају ропскпм, хориће се по одајама дворова њи-
хових II на утокама река њпхових “ Мађарски на-
ционални покрет изазива исте покрете и код
словенских народа у Угарској. Мађарп се почнњу
одупирати германпзацијп, која је била захватила
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њихове више сталеже ; у то доба они стварају п

своје позориште, и академију, и музеј и касине

по свима местима. Мађарски језик признаје се за

званпчни 1837. Илирство се јавља ; Гајеве НогкаХбке

Дчнлпе појављују те у Загребу 1. јануара 1835.

Међу Србима се почињу будити и други ин-

тереси а не само за голе препирке о правописној ре-

Формн. Нз „славјано-сербства1' иде се правце у

»Србство/1 објашњује се на велико шта је боље:

Србљин, Србпн или Срб. Српски народ, прите-

шњен с једне стране провпнцијалним Феудализ-

мом, а са друге граничарскнм апсолутизмом и вој-

ничкнм заптом, има само нешто мало слобода у

слободнпм и повлашћеним варошима и у „размн-

литареним диштриктима.® У Хрватској и Славонији,

Срби, као „шизматнци", не уживају ни верску нп

грађанску равноправност: онн не смеју куповати

племићска нмања и непрестано су изложени вер-

ским гоњењима и насилном покатоличавању. Само

више свештенство ужнва нешто права: владике

пмају право гласа. у Горњем Дому. Код српског

грађанства и пнтелегенцпје јавља се национални

покрет у виду култа историјске прошлостп и жеље

за грађанским слободама, у сељачком сталежу у

виду аграрног питања, мржње на спахије у селима,

на војне команданте у Граници. У Сербсном На.-

родном Листу, опрезно, из далека, почнњу се по-

мињатн зајемчена права српског народа, наводе

се царске привилегпје, тражи се »српски конгрес1'

у Карловцима. Врење духова настало је; пошло се

путем 1848.

Пешта стоји на челу српскога покрета, јер је

у њој велики број богатих трговаца ерпских, до-
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брог дела интелигенције и највећег броја ђака који

са свих страна тамо долазе. Ту је и Матица Срп-

ска која почиње развпјатн живљу делатност. Те-

келианум, као кошница нека, пуни се ђацима

српским. Богате трговачке куће српске широм су

отворене списатељима; Сима Милутиновић, Мило-

ван Видаковић, Курелац, Пачић скупљају око себе

младе духове. Миловук, трговац на Ружичној Пи-

јаци, продаје ретке сриске књиге, слике владара

и јунака, Цара Душана, Кнеза Лазара, Милоша

Обилпћа, Реље Крнлатице. У кући проте Витковића,

чувеног богослова у то доба и брата мађарског

песника Михаила Витковића, скупља се виша класа

српска. Друго средиште тоје каФана „код ЈозеФач(,

у Раценгасе, где ђаци, око Видаковића, воде омир-

ске борбе око дебелог и танког јера, јери и јоте.

Постоје Две странке: мањина, са Курелцем, која

која је за Вукову реФорму, п већина, са Милова-

ном Видаковићем, која Вука назива Вуком Бран-

ковићем и тврди да га плаћа Метерних да би »по-

шокчио® или бар поунијатио православне Србе.

Идеје правописне реФорме сматране су тако за

опасне и »пагубне,11 да је млад човек „јотиста"

жртвовао своју кариеру, излажући сувише гласно

своје дрске и превратне мисли, Јован Суботић

прича1) једну занимљиву анегдоту, из које се лепо

даје видети колико су страсти биле заоштрене.

Вук је у посети код Јована Берића, у Будиму, н

једнога дана нађоше се домаћин, гост и старн

трговац пештански Лазаревић. Лазаревић није по-

зеавао Вука, и Берић, да се нашали, запита га:

»А шта би ви урадили Вуку за његово ј ? Лазаре-

‘) Живот Д-ра Јовапа СуботиКе, II. стр. 48 ц 155.

ЈАКОВ ШТБАТОВИЂ 2
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вић се није дуго промишљавао, него знајући да

Вук има само једну ногу, одговори одлучно: »Ја

бпх му II ону другу прсбио/1 Верић ударп у смех,

а Вук повиче у шали: „Та немојте забога, онда

нећу моћи ни ходити.1' Сад Лазаревић погледа Вука

поближе; пак видећп код њега дрвену ногу, по-

црвени, па онда промумла: „Е шта ћу вам ја,

немојте нам у цркву диратиТ Када ее Бранко Ра-

дпчевпћ, 1848, у једној земунској каФапп усудпо

да брани Вука, Земунци су га хтели тућп и он је

морао безобзирце побећп из каФане. Исто тако п

унутрашње прплнке у Србији занимају све духове:

цео свет се дели на Уставобранптеље, Вучићевце,

Михаиловце, Карађорђевићевце.

Цео тај српски покрет непрсстано је впше књи-

жевап и филолошки но чисто политички. Два листа,

Арнотов Магазгсн за художество, књижевство и моду,

нарочито Сербски Народни Лист Теодора Павловића

прикупљају око себе сву образовану и родољубиву

младеж српску. Теодор Павловић, секретар Матице

Српске, личнн пријатељ Саве Текелнје, бпо је нај-

крупнија личност међу Србима, п око њега се скре-

тао сав духовни и политички живот српски онога

доба1). Његова је мпсао била прослава Светог Саве,

и прва прослава учнњена је у Пештп 1840. Опа-

зившн да Сербски Летоиис не иде дубоко у народ,

он покрене Сербски Народни Лист, са задатком да

шмри национално осећање и љубав према књпжев-

постп у шпре слојеве народне. Сербски Народни

Лист је у брзо стекао толико гласа, да су га Бо-

санци н Херцеговцп преносили у своу земљу у

*) Житије Теодора Павлови&а новпнара п сиис.ате.ва ербскогЂ. Сиисао

Константинг Пепчнћг. Новп Сад. 1857.
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издубљеним дебовима и на памет га учиди. Свп

млађи људи, готово без изузетка, испуњавали су

својим производима странпце његова листа, и ни-

када се у српској књижевности није толико певало

као тада, више но и познатнх и. цвркутавих шез-

десетих година.

У тзкој атмосФери жпвео је Јаков Игњатовпћ

-од своје четрнаесте од двадесет и пете године, у њој

му се родила љубав према књижевности и обра-

.зовао се његов дух. Он је изникао из тога доба,

и оно што је писао доцније, крајем педесетих и

шездесетих година, само је одсев онога што је у

првој младости видео н осећао. Из тога су доба

први његови књижевнн покушаји, поетски, као и

сви покушаји младих Срба тога доба. Сем штам-

паних стихова Сими Милутиновићу Сарајлији од-

ломака епоса о Душану, једнога путоппса о Срп-

ском Ковину и нештампанога превода Искрица

Николе Томазеа, он је написао велики број песама,

које нису света угледале, и судећп према онима

које су објављене, српска књижевност није много

тиме изгубила. Правог песничког дара није имао,

ђакмађарских школа, рођен на периФерији Сриства,

-он нпје владао српским језиком као они из „Дои.е

-Земље«, Бачке, Баната, Срема и Лике, и зато је

и дигао руке од поезије, и поста.рао се да сврши

гаколе и дође до дипломе.

У Пешти је тако свршио филозофију, две го-

дине права и започео и трећу. Но одмах иосле

свршеног семестра те 'треће године права дође у

■оштар сукоб са овојпм тутором и братом од стрица

Симом Игњатовпћем. Огорчен због његова деспо-

тизма и кињења сваке врсте, он напусти школу и
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пође у свет, не јавивши се ни једном речју кући..

Шта је за то време радио? У својим мемоарима

он се на тим тренуцима нерадо задржавао. По из-

весним знацима даје се мислити да је те године

провео као и његов Бранко Орлић у Милану На.-

-ранџићу. Као и Бранко, он је ступио у хусаре, и

једва се одатле избавио; као и Бранко, полагао је

он испите на разним мађарским академијама по

унутрашњости и дошао до дипломе у Кечкемету, и

то још у хусарској униФорми, и то не само своје

испите, но, и под туђнм именом, за своје пријатеље.

Такви испити били су обично праћенп пијанкама

и оргијама, и Јаков Игњатовић водпо је у то доба

онај исти беспутан и буран ђачки жнвот, као н

Гавра Свилокосић у његову роману Триен Сиасен.

и Милан и Бранко у Милану Наранџићу. Пошто је

положио испите које закон тражи, даље није хтео

ићи. »Мене ти докторатп, прича он сам, нису нн

најмање одушевљавали, држао сам их као неке пра-

порце застарелих универзитетскнх установа, као

петреФакте, као мамутове кости“.

Као свршени правнпк уђе ради веџбања у пи-

сарницу у то доба чувеног адвоката нештанског

Флорента, који је по матери био Србин, и ту про-

веде неколико месеца, међу десатак младих јурата

и практнканата, радећн послове за које није марио,

по десет и дванаест часова дневно. Када му се тај

аутоматски живот досадпо, он — опет као Бранко

— остави канцеларијско робовање и реши се да

положи адвокатски испит, и затпм стуии у службу

будимскога магистрага, у којој су се толики

Игњатовића бпли одлнковалн. Срећннм случајем

положи исппт, који се онда под сабљом полагао,.
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и тако у септембру 1847 дође до адвокатске

дипломе.

Млади адвокат долази у Сентандреју, са озбиљ-

ном намером да адвоцира. У замке за женидбу које

•су му све куме и тетке запеле није се дао ухва-

тити. Женпдбу је тада сматрао, како сам доцније

прнча, »као неку ирозаичну ствар и губитак омла-

динске слободе«. Адвокатски посао није му се ни-

како свидео, и он га је радио слабо и без воље.

У приповетци Појета и адвокат1), у Милану, он је

представио себе у томе добу, када је остављао

адвокатуру, која му никако није била по вољи.

Место грубога старања за што бољом зарадом, он

•себи поставља виши и племенитији идеал : »љубав

према човечанству, отаџбини, родуи. Он се рђаво

осећа у средини старих и прекаљених адвоката,

добрих стомака, снажних вилица и отпуштених под-

ваљака, пријатеља масних ручкова и још маснијих

парница, који су се као гавранови бацили на гло-

бљење сељака и законите отимачине, у договору

и деоби са полицијом и судијама, чији рад није

ништа друго до латинском терминологијом и прав-

ничком галиматијасима прикривене најординарније

крађе, преваре, мита и уцене. Млади сентандреј-

ски адвокат Милан — управо Јаков Игњатовић —

неће 'да урла заједно са вуцима, хоће да остане

чист и честит, другачи: идеалист, племенит, бранич

•елабих и малих, гоњених и угњетених, служитељ

правде и свештеник истине, све до дана када је

увидео да опште блато хоће и њега да задави. Јед-

нога дана, његова се душа побунила, и он је, у

■оној старинској Фразеологији оног иојетског доба,

•) Летоаис Матице Ориске, год. 1882, кн>. 131.
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узвикнуо : »Нећу да живим у таквим оковима, где

при сваком кораку у борби за опстанак, за чове-

чаиску цел, морам против свог уверења да радим,

против срца и осећаја. Тражићу другв живот, где

мп параграФи неће огранпчавати те мисли и осе-

ћаје моје. Моја мисао иде у безграничну природу,

где владају вечити закони светски, где ћу наћи оно

задовољство, ког у царству параграФа нема. Моје

је плаво небо, моје су онде приковане звезде, које

у себи пмају величанствену тајанственост. .Ја их

не познајем, ал’ их гледам, јер су сваке тихе ноћи

моји сапутници. Мој је сав ваздух, моје је сунце п

месец, што ме греје, што ми сија. Моје је море,

моји су брегови, планине, шуме и лугови. Моји су

поточићи, моје цвеће које увенути неће. Моје су

добре душе, које хвалим, а не да с њима зле са-

тирем. Ја идем у такве пределе, где владају добри

дуси, где неправде нема, где је све оправдано: жи-

вот и смрт, у животу радња, у смрти спомен и

пролеће у омладку“.

Свакако да овај песнички излив прилично-

рамље и мирише на неискреност, несумњиво је да

је Игњатовић, нначе човек од царства земаљског,

себе и сувише идеалнзовао и начинио етеричним,

али је у то доба одиста био распињан великим

амбицијама и намерама, нмао даљих тежња, п жи-

воткојије водио чинио му се и узак и оскудан. И

у таквоме расположењу затекла га је олуја од

1848 године.
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ГЛАБА II.

Од 1848 до емрти.

Између Српства ж Мађарства. — У емиграцији у Београду.
— Под аустријским апсолутизмом. — Уређиваље иСрпског
Летописа“. — Политиика кариера. — Мађаронство и кле-

рикализам. — Последљи дани. — Змајев епилог.

13 марта 1848 год. букнула је буна у Бечу,

15 марта запалила се и Пешта. Велики народнн

збор пред магистратском зградом донео је решење

да се цензура укида. Ветар слободе дунуо је сте-

пама угарским.

Срби, који су мало шта имали да изгубе, а

многоме се надали, поздравилп су народни покрет

мађарскн. Суботпћева песма »Чујте, Србљи, па се

сви одзов’те1< на брзо је била у свима устима. У

те дане био је у Пешти годишњи вашар, и пред-

ставници 83 српских опгатина сазову у Текелиа-

нуму српски збор. Ту дође и изасланик мађарског

револуционарног клуба, млади барон Њари, и ло-

здрави Србе одушевљенпм говором о слободн и

братству народа, о великој и слободној Хунији.

Српске општине стану шиљатп мађарској влади из-

јаве поверења. Но када су се из српских редова

стале чути речи о правима српскога народа, шко-

лама и самоуправи, и из кругова мађарских па-

триота зачуше се и други гласови. 8 априла, мађар-

ска Диета у Пожуну прими изасланике 12.000 ново-

садских Срба, где им Кошут изјави да само мађар-

ски језик може све угарске народе да уједпни. И

када су српски посланици покушали да се код ње-

гове куће објасне и споразумеју, он им охоло до-

баци: „Једино мач може прекинути стварС

У почетку народнога покрета издазио је у

Пешти један српскп лист ВЂстникг. Уредник му је
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био Коста Богдановић, тада врло познат јаван ра-

деник, прожет идејама 1848, радикал и космопо-

лпт. Како су Мађари постајали све искључивији и

нетрпељивији према осталим народностпма у Угар-

ској, Богдановић напише оштрији и подужи чла-

нак, у коме је, пзмеђу осталога била и ова рече-

ница: „Ако су Мађарн безгранично тело, те се не

могу из себе развијати и множити, то ни Срби

нису кечкеметски песак да пх ветар на њнх раз-

носн, пак да их помножава((. Времена су била бурна,

такве мисли могле су стати главе, и он би прину-

ђен да тајом остави Пешту, предав уређивање листа

Јакову Игњатовићу. Лист се пренесе у Нови Сад,

у Медаковнћеву штампарију, и када Медаковић

пређе у Карловце, ВЂстникг је п тамо излазио

кратко време. Игњатовић је ту писао примећене

чланке под потписом Огњиновић, посрбљеним сво-

јнм презименом.

Игњатовнћ се увек осећао као мађарски др-

жављанин, и нашао је начнна да помири своје

српско национално осећање са уверењем да је по-

требно да се одржи мађарска хегемонпја и полп-

тичка целокупност Угарске, у чијем је оквиру до-

пуштена само црквена и школска самосталност

осталих народностп. Он је био рођен у сред Ма-

ђарске, учпо ове школе на мађарском језпку, којн

је знао исто тако као н матерњн, толико да је п

у српском језпку пмао мађарски нагласак, и у то

доба, мађаронство је код њега било и природно и

нскрено. Он је чврсто веровао да постоји основа

за заједничкн рад између Срба и Мађара, н доц-

није је писао о 1848 да Мађари „до душе сриска

потраживања не хтедоше признати, ал' би се може
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бити нашао пут измирењу«. Барон Етвеш, угарски

министар просвете, био је тада дао Владици Пла-

тону Атанацковпћу 7.000 дуката да задобије Србе

за Револуцију, но Владика тај новац није хтео тро-

шити, и после Буне нредао га је аустоијским вла-

стима. Сву кривицу што тај споразум није био по-

стигнут, бацао је доцније Игњатовић на Патриарха

ЈосиФа Рајачнћа, којега је престављао као славо-

љубива, самовољна и грабљива калуђера, елепо

оруђе бечке реакционарне камариле. У потврду

тога, Игњатовић наводи један одломак из тајног

мемориала Рајачићевог аустријској владп, којп је~

он, као народнп секретар, читао у карловачким

митрополијским архнвима. Он није човек коме треба

на реч веровати, али је тај навод значајан, и ма не

био тачан, карактеристичан по његово држање у

1848. „Почетком г. 1848. Мађари су српском на-

роду такве понуде, стимулације пружали, за које

народ српски да је знао, примио би их заиста, тако

■су по њега биле угодне; но ја, као веран слуга

Вашега Величанства, нисам то народу саопштно, п

готов сам да народ српски пре и последњу кап

крви своје пролије, него да се о Мађарнма мири."

У својим Мемоарима, Игњатовић саонштава у

целпни други један докуменат из тога времена, у

коме 'су збијени сви његови ногледи на српско-

мађарске односе у Буни. То је позив „од једног

■Србина с југа" из војног стана српског, упућен

13 новембра 1848, а штампан у једном пештанском

немачком листу, 14 децембра исте године. Тај Србип

обраћа се мађарским устаницима овим речима:

„Наш народ српски има своју историју, свој

језик, своје обичаје и своје јуначке песме. Робовп



-26 ЈОВАН СКЕРЛИБ.

смо пређе били, без пигања другом продати, зар

суднте да ћемо на ново то бити? Сад нам друго

ништа не остаје, него се латити оружја, да и ми

слободу извојујемо. Или с вами да пођемо ? Та ви

нас »Фајтом<( називате. Ми се дакле с вами нисмо

могли погађати. Од владе остављени, од вас одби-

јени, морали смо узети оружје у руке.

„Мађари! птест месеци је већ, како се ми у а

простору од 50 миља с нашом снлом неуређеном,

неорганизираном, без довољног потребног оружја,

без довољног новца и муниције, и без најмање по-

моћи од владе одупиремо. Јунак и у непријатељу

поштује јунака. Немојте веровати, да смо ми при-

јатељи старог тиранства. И ми љубимо слободу, и

ми смо демократе, као и ви. Ми зас поштујемо,

што љубите слободу тако, и ви по природн треба

нашу иародност да поштујете.

„Најзад — Мађари и браћо! Спојићемо се у

верној и нскреној демократској свези, и тада ће-

тек владати међу нама слобода, равноправност и

братнмство11. ‘)

Са таквим идејама, које су га чиниле ближпм

Дамјанићу но Стратнмировићу, он се није могао

добро слагати са својпм сународннцима, који су

билп отпочели на пстрагу борбу са Мађарима. Ја-

ков Игњатовпћ стаде на страну Мађара. Мађарска

влада наименује гроФом темишварским Петра Чар-

нојевића, велнког жупана темншварске жупаније,

и рачунајући на престиж његова имена, пошље га

у априлу 1848, као свога комесара да утншава

Србе. Њему буде придодат и Јаков Игњатовић. Пре-

говори остадоше без успеха : Чарнојевић се вратн

‘) Бршљан, 1885 бр. 1., стр. 5.
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у Пешту, а Игњатовнћ остане у Карловцима. Због

једног говора који је држао протмв Аустрије а за

Мађаре, буде затворен, и, чим улучи прилику и сло-

боду, он пребегне у Србију.

Почетком 1849 Београд је био пун мађарских,

пољских и румунских емиграната. Ту се налази

Братиану, доцнији министар румунскн, омален, црн,

кудрав, жив, интелпгеитан, отмен, богат, који се

био склонио после окупације Влашке. Један од нај-

виђенијих људи емиграције у Београду јесте један

великн племић нољски, који такође носи туђе име

Леноар (БепоЈг), некадашњи шеф штаба у пољском

устанку, храбар војник, вешт политичар, учен човек,

који се на доколици бави изучавањем санскритеког

језика. На крају мађарског покрета, долази и гроФ-

Јулије Андраши, са циљем да задобије српску владу

за мађарску ствар, која је на издисају. После битке

на Вилагогау, када се мађарска војска распрштала,

један одред њен нрелази преко Србије за Турску, као

и талијанска легпја са гроФом Монтијем и Пољаци са

гроФом Замојским. Постоји причање да је Стеван

Книћанин превео жену Кошутову преко Србије, и

сам је допратио до Алексинца, ондашње границе.1!

У Београду су тада биле две странке: аустро-

Филска, у којој су били махом чнновници и про-

Фесори родом из Аустрије: неки се осећају као

Аустријанци, неки се уљуљкују надама да ће угар-

ски Срби, аустријском помоћу, извојевати за себе

војводину. Такви су били Др. Јован Стејић, савет-

ник Стефан Марковић и управнпк београдске гим-

назије Танасије Николић, који је уходио емигранте

1) Вршљаи, 1885, бр. 10. Адександар Сандић: »Како је Стеван Т.
Книћанин спасао жену Кошутову«, по причању жабаљског проте Максггаа
Папића.
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и ишао на руке аустрртјској полицији. Другу струју

представљали су рођени Србијанци, као Идија Га-

рашанин, Јован Мариновић, Димитрије Црноборац,

Коста Магазиновпћ, Филип Христић. Они нису много

марили за Аустрију, и нису то много криди. Кни-

ћаннн се вратио скроз незадовољан из Аустрије,

Гарашанин одбија понуђенп орден аустријски, и

стојп у вези са Леноаром, повереником Кнеза Чар-

торнскога и са револуционарима у Аустрији.

Игњатовић, једно време на стану код удовице

Симе Милутиновића, дружи се са емигрантима, п

пише у Србским Новинама Милоша Поповића чланке

протнв аустријске владе, очекујући прилику да се

врати у домовину. Да се врати кући није смео, јер

су му пријатељи били јавили да је записан у »црну

књигув бечку. »У Београду, прича он, без рада II

занимања, већ ми је политична атмосФера досађн-

вала, а иначе хтео сам као младић где му драго

каку кариеру да иравим, ма и вратоломну." Незна

се тачно колнко је у Београду остао али по извес-

ним знацима нзгледада је то било дуже но што се

мисли, можда до почетка 1850 годпне.

После тога настају иет мрачних година у ње-

гову животу, за време којих његова кариера одиста

је морала бнтп »вратоломна11 Шта је радио? Где

је био? Он сам није много волео да говорп о томе

добу. Као његов Бранко у Милану Наранџићу, он

је лутао по свету: »Бог зна у којој части света;

њега опет туђе сунце палив. Забележено је да је

из Београда отишао у Париз, да је ступио у Страну

Легију и борио се као оФицир у Алгиру. Како сам

прича, у једном походу против урођеника, у пу-

•стињи, изгубио је једно око, тако да је доцније
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целога живота, и читао и писао само помоћу јед-

нога ока. Колико треба поклањати вере тим ње-

говим причањима? Изгледа, по усменим саопште-

њима, да је неко време бпо у Паризу, лежао по-

дуже у болници од једне нарочите болести, и да

је на болничкој постељн изгубио око, а не у Алжиру,

који никада није и впдео. По трећем, такође усме-

ном извору, биће да је око изгубио раније као

хусар, од коњског удара. Ишао је и на Исток, неко-

лико пута у Цариград. То је све што се зна о њего-

вом животу, који је морао бити буран, за време

тих пет година у далекој туђипи. Игњатовић, тако

пролнвен у причању других, безначајних тренутака

свога живота, овде даје само оскудне и брзе гш-

датке. Зашто ? То је тешко рећи. Изгледа да је

тих пет година испунно животом којега није волео

да се сећа и за који није волео да се зна.

После „шестогодишње одсутности«, како сам

вели, он се 1853 врати у Пешту. Раније је био огла-

шен у РоИхеШаИ-у, за њнме је била расписана по-

терница, иугек не заузимање »неке велеважне лично-

сти(< могао се слободно вратити у домовину. Пешта

тада није весело изгледала: »замагљена атмосФера

на руку џелатску мирисс, најцрња реакција бесни,

јаван живот угушен, жандарми на све стране, вој-

ничке патроле крстаре улицама, победиоци дигли

високо главе, цела варош добила немачки тип.

Српска црква је оптужена као револуционарна, зато

што се у њој пева: »Ненадјетјесја на књази и на

сини человјеческија в1 нихне њест спасенијаР На-

силно германизовање вршило се и у чисто српским

местима. У Новом Саду, жандарми затварају срп-

ске жене када на католички празник перу рубље.
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У Србима се виде само само панслависти II агентп

Русије.

Игњатовић отиде у Сент-Андреју, где падне

као бомба, јер се пуних шест година о њему ништа

није чуло. Његов део пмања био је разграбљен, и

он се одмах упустп у бесконачне парнице око на-

следства, нарочито са. братом, које је бно »од

соја Васе РетпектаС У тим распрама долазило је

до свачега; једна таква сцена, тестерисање куће

на двоје, описана је у Вечитом Младожењи, п када

је једном прнликом чак дошло до туче пзмеђу два

брата, Јакову се досади, пустп брата да се усели,

и дигне руке од свега, „са неописаном мржњом на

братаа, са којим се пуних двадесет година није

помнрио.

Аустријска влада тада је добро гледала на не-

мађарске народностп у Угарској, које су јој толико

помогле да се сломије револуцнонарнп покрет. У

аустријској државној служи био је прилнчан број

великих чпновннка Срба, п онп понуде Игњато-

внћу да му пзраде какво добро место. Али он нп

по коју цену неће у „Бахове хусаре11 , како су

онда звалн чиновннке који су служнли апсолути-

стичком сиетему. Он се баца у редове прикривене

п потајне мађарске опозиције, и то Је био трену-

так када је мало требало па да он сасвим буде

пзгубљен за српски народ. Опозицпја се тада свела

да се тајно прославња имен-дана ЛаЈоша Кошута,

да Цигани, дубоко у ноћ, при затвореним вратима

и спугптеним прозорскпм капцима, свпрају »ре-

белпјанске ноте", патриотске мађарске маршеве,

ракоцпјев и вилагошкп. Игњатовић је забележен

поново у „црну књпгу" подозривих и у два маха
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полнцпја вршм преметачпну у његову стану. Како

•су многи адвокати у Буни били компромитовани,

и како је аустријска влада сумњала на њих да

нису особито одани новом стању, сви буду пз-

брпсани из адвокатског реда, и нареде се новп

нспити за све адвокате у земљн. И Игњатовић је

морао да се по други пут подвргне томе исппту,

прође на њему, н буде опет потврђен за адвоката.

Не радећп нншта, напустивши сасвпм адвока-

туру, он се у- Пешти намерп на Др. Јована Субо-

тића, већ славнога пеоника, за кога се тада у

српским круговима држало да је већп и од Верги-

лија, п са Суботом Младеновићем, тад^а инспектором^

Текелианума. Обојипа су били од оно неколико

ретких људи који су у оно доба мислилп па Ма-

тицу и на Србски Летоиис. Књижевне прилике срп-

ске биле су да ие може бпти горе: Буна је била

пстрошила све енергије и растурпла све књижевне

раднике; највећи део српске интелигенције, једине

која је била у стању да ради на књижевности,

отишао је у државну службу, и водио пскључива

рачуна о својој карнери. И врх свега тога, строга

цензура. Она без обзира гушн сваку мисао која

не би годила бечкој владп. Старији људи око Ма-

тице, богати трговци и велики чиновници, мисле

како ће само да спасу друштвену имаовину. Лето-

сиис пема ни једног претплатника, и силом се уту

рује у руке немарних читалаца. Старе снаге се

пстрошиле: Стојачковнћ се више и не чује жив,

Васа Живковић, који је електрисао срца пре 184 8,

асвим умукао, Јован Суботић „повлачно се натраг-

ма и лагано, да нађе боље прнстаниште, нег што

Српска Муза даје.“ У опште, Суботићев углед код
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млађих људи био је прилично окрњен. Његова

убеђења бнла су нешто лелујава; 1848 садпо је

»словенске липесс у Срему, у исти мах певао и

Москву и Франца ЈосиФа, и млађима изгледао као

један „солидан пурћер«, како вели један савреме-

ник. Око Седмице почео се прпкупљати млађи на-

раштај; Србски Диеоник Медаковићев, први српскп

лист који је имао 2000 претплатника, проповеда

завијено русоФилство. Доцнпје, 1859—1861, и Игња-

товић ради на томе угледном и утицајном листу,

где, под шиФром Л. II. пише либералне чланке у

којима се траже уставна и политпчка права народа

у Угарској.

Како је тада у Пешти било веома мало шко-

лованих и независних Срба, то уређивање Летоииса

буде понуђено Игњатовићу. И ако се он бранио

да не зна довољно ни језик, ни правопис, да нема

вештине и искуства у писању, на наваљивање Су-

ботића и Младеновића, он се прими тога посла са

платом од 200 Форината годишње. Само, с киме

да ради ? »Као Диоген с Фењером11, прича он сам,

ишао је по вароши и тражио сараднике. Летоиис

понуњаво готово сам, жалећн се без престанка на

„индиФерентпзам србске учене класе<(. Он не мари

много за уредне и понамештене људе, своје колеге

по судовпма и другим државним службама, па све

такозване »озбиљне људесс и Филишћане. Најра-

дије се дружи са српским ђацнма из Текелианума,

походп само њихове гостнонице, „код три хусара(С,

„код Филпнгера,сс где је „свеж зраксс, и где се у

диму од дувана и са пуним чашама свакога дана

усрећавао српскн род и реФормовала српска књи-

жевност. У томе друштву, он је упознао једног
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бледог 1-1 сплетеног ђака, који је тада страсно чи-

тао перспјске песнике, и који ће доцније од Киш-

Јаноша постдти Знај-Јован Јовановић. У исти нах,

Игњатовнћ је и нека врста повереника српске владе.

Јован Гаврнловић нудио иу је, у ине београдског

правитељства, да иде у Рпи и Млетке и прегледа

све што ииа у таиошњии архиваиа о српским ства-

рима. За тај посао давао му је 500 Форината на

име награде, али Игњатовићу је то било мало, и

тако се не погоде. Исто тако, опет за рачун срп-

ске владе, набавио је за руднике у Србији једног

доброг и стручпог мађарског рудара.

Игњатовпћ је почео уређпвати Србски Летоиис

од 1854, почев од 89 па до 94 свеске. У 89 свесци

представио се српској читалачкој публици „Лковт,

Игннтовићт>, учредникш Србскогв Лћтописа'1. Он

каже како је „поверенРмт, Матице Србске за привр.

учредника Србскогв Лћтописа позвант,, поредт, не

малогт, терета мов1 собствени послова, рћшио самт>

се у овои струцв1 по могућству на ползу народа

содћсвствовати«. Већ у нрвој свесци жали се на

„апатију и немарност Србске учене класе“, и како

је целу свеску морао готово сам попунити. Он је

рад замишљао на широј основи, и у свима својим

намерама сударао се са »чрезвичајном апатијом"

својих школованих сународника. У залуд их је он

подсећао на њихове старије, који су имали толико

љубави и пожртвовања према књизи и народној

нросвети. Он испитује узроке томе застоју у срц-

ској књижевности, и налази их у бедном стању

српских књижевника, у томе што морају да троше

своју снагу у дневним борбама за комад хлеба, и

што им материјални онстанак није ни најмање

з
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осигуран. Може се, говорно је он, родољубиво и

кдасично дело написати и у хдадној соби и борећи

се са невољама, „но поред свег тог прнмерног кда-

сицизма већина неће добити вољу ка књижевностп,

но још већма ће се од те застрагаити, и књнжевпа

класа не да ће се увеличавати но смањаватн се

морасс. Све је зло што је читалачка публика мала

и што се не да живети само од писања. Огуда

површност и дилетантизам у српској књпжевностп.

Ако се хоће да се народна књижевност унапреди,

дужност је свих образованих људи, нарочито све-

штеника, да шире у народу љубав ка књижевно-

сти. Крптпке не треба да буде сгрога, чак и су-

рова према почетницима; она треба да пма »ка-

рактер ободрења а не отуђења«. „Наша је књи-

жевност још као под стаклом створена зимска

башча, којој сваки ветар и зима шкоди. Ми имамо

један другог поправљати, ми треба да се дамо ис-

прављати, но зато можемо опет добри бити".

Његов програм био је чпсто националан, упе-

рен на ширење нацноналне свести иомоћу буђења

успомена на народну прошлост. Чланак о Св. Ан-

дрији износио је каку је велику улогу у прошлим

данима играла прва столица Чарнојевпћа. Мисли

о србском народу и његовој ирошлости са. иризре-

њем на остале Југословене, које су се недовршене

п бескрајно дугачке провлачнле кроз четпри све-

ске, само су пслнси из Јована Рајпћа, са чнсто ва-

спитнпм, нимало научним карактером. „Овде ме је

руководнла идеја размишљањем о прошлостп старе

србске државе пут крчити ренесанси њеној, са хе-

гемоннјом српском на Балкану". Ђурађ Бранковић,

који је овде првн пут почео пзлазитп, писан је
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»да служп позном потомству за пример, за општи

спас п корист, како се снага људска жртвује.сс Са

латпнскога је превео и чувени Деклараториум Или-

рикум,. о коме је цео свет говорно и који нико

ннје познавао. Са тим намерама он је штампао

историјске прилоге: Писмо св. иатријарха Арсенија

Чарнојевића од г. 1691. дато табачком цеју у Св.

Андрији, Привилегије терзијског цеја у Будиму од

г. 1695, Устав табачког цеја у Св. Андрији од год.

1169. Са разлогом, он је држао »да није излишно

овакове старе документе из старијег индустријал-

ног живота србског народа саобштавати. Овакова

документа носе на себи печат негдашњег развитка

србске индустрије, а осим тога у себи садржавају

неки орнгиналнн значај из оновременог социјалног

жпвота србског11.

Тако је он уређивао Летоиис све до 1856, са

93 свеском закључено, уз нешто мало сарадње ар-

химандрита Гаврила Поповића и Јована Суботића.

Када је после смрти Давида Давидовића место се-

кретара Матице Српске остало упражњено, место

које је носило са собом плату од 1000 Форината

годишње, стан, огрев и осветљење. Игњатовнћ,

коме посао није добро ишао и који је почео па-

дати у оскудицу, јави се на конкурсу. Преко ње-

говог очекнвања, буде изабран Јован Ђорђевић.

Игњатовић то прими као увреду и неправду, и да

оставку I, на уредништво Србског Аетоииса. „Сбог

узрока, које овом приликом навести не могу, опра-

штао се он са читаоцима, одступно сам од уређи-

вања Србског Летоппса. За пол три годнне по мо-

гућству трудио сам се, са малим изјатнјем, готово
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самим учредничким силама књижевној дужности

довољно учинити(С.

Политичке прилике у Аутро-Угарској стале су

се мењати. Порази код Мађенте н СолФерина убр-

зали су над апсолутизма бечког. Уставни живот

почео се будити; ново доба са новим надама јав-

л>ало се. Јаков Нгњатовић, познат као проповедник

слоге са Мађарима, био је позван да заузме једно

од првих места у српским редовнма, у тренуцима

када су и Срби и Мађари заборавили на 1848 п

заједно се борилц противу аустријског апсолутизма.

Почело је братимљење са Мађарнма. Кнез Михаило

иодупире ту струју, и на Благовештенски Сабор

1861 шање Јована Ристића да подржава српску

народну опозицију против бечке владе и спрема

спразум између Срба и Мађара, који су се тада

почелн кретати за своје националне слободе и гра-

ђанска права. У српским круговима опште је ми-

шљење ко је против Мађара, оруђе је бечке ка-

марнле и непрнјатељ је српскога народа. Игњатовић

постаје један од највиђенијпх српских политичара

у оно доба: „народни секретар1' у Карловцима 1859,

са платом од 1000 Форината сребра конвенционалне

вредности, или 1500 Форината аустрпјске вредности;

1861, када се уставна реФорма почела уводити, он по-

стаје велики бележник у Новоме Саду, у добу када је

Змај био подбележник. Двапута, 1861 и 1864, биран

је у Бечкереку за посланика на угарском сабору

у Будпм-Пештн, где је припадао „слободњачкој од-

лукашкој странци", стојећп у блиским везама са

Коломаном Тпсом и Владиславом Телекнјем. 1861

ушло је у Сабор 14 Срба посланнка, и ако је гла-

сао само „Провинцнјал", где је било око 250.000
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Срба, без Границе које иије имала грађанских нрава.

Нгњатовнћ, као н Петар Чарнојевић, представњалп

су крајњи елеменат, бплн одсудни аустроФоби, готово

Кошутовци. На сабору је једно време био и бе-

лежник. У једној беседи коју је тамо 1861 говорпо

види се какво је бнло његово држање. Заједно

са Мађарима, он тражп уставност н грађанска

права од бечке владе, ударајући на цареве „не-

мачке саветнике, који од Аустрије хоће да саграде

неко државно чудовиште" и „смерају на убиство

народа«. Додирнувши пнтање о народностима, он

правда Србе и Хрвате што су се 1848, обма-

нути од Беча, борилп против слободе а за ау-

стријску реакцију, мислећи да су устали за. угро-

жена права своје народности. »Није било ни једне

битке, у којој Србп ннсу учествовали. Језгро Ма-

тијашеве војске састојало се пз Срба; Кињижп

Пал није био млинарски момак, већ србскп кнез.

Познати су Бранковићн, Бакићи, Јакшићи, Радпћи.

Год. 1849 србски народ дао је земљи у Дамјаннћу

јунака и мученика. II у жилама великодушне ма-

ђарске аристократије доста србске крви тече«. У

свом мађарском патриотизму он иде толико далеко

да напада и на »аустријски дар11, на подметнуту

пдеју »смутљиваца камариле", „на неку војводину,

неко' политичко чудовшнте, како само неки бечки

централист може на свет изнети<<!).

И у колико је Федералистичка и чисто нацио-

нална струја Светозара Милетића узимала више

маха, у колико је Где је сраска војводина постајала

неке врсте народне химне, у толико је Игњатови-

') Беседа Нкова ЊнлтовиКа на угарскомг сабору, додатакЂ кт.

бр. 41. Срб. Дневника. 1861.
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ћев углед падао и између њега и целине српскога на-

рода стварао се дубок јаз. На цео омладински по-

крет он је попреко гледао. Сад је настало доба,

прича он доцније, политичке узрујаности, »већа се

страна омладине бави внше полптиком него нау-

ком. Политичке страсти су на друштвеном иољу

преотеле маха, ту су митпнзн, политичке бакљаде

демагозима, ноћна пировања«1). То је све што је

он видео у покрету Уједињене Српске Омладпне.

И што је впше залазио у живот, све се више

удаљавао од опште струје српскога народа, и ншао

тамо где му није било место, не само као добром Ср-

бину, но и као поштеноме човеку. 1869. године, у

једној политичкој брошурп2) он је изнео своје осо-

бене погледе, идеје »практнбилитетаС на супрот

,,радикалној заплави1'. Ту је опет ударио на идеју

Војводине, за коју је тврдно да је Беч створио

внше да се Мађари ослабе „не жели у корист

Србаља«. Задатак је, по њему, овај: „у ирошлости

и будућности оста.ти Србин, а не погрешптн према

грађанској дужностп садашње домовине11. Доцниуе.

187 9, почео је издавати један безазлено консерватп-

ван лист, врло неписмен у осталом, где је давао

лекције Француским републиканцнма, доказајући да

је републпка у Француској немогућна, решавао п

егппатско, п пољско, и соцнјално шггање, али на-

рочито проповедао мађарски патриотизам. »Моја

је полнтпка, обраћао се он политичким протпвнн-

цима својпм око Засгаое, у нашој државн, то јест

српска политика, то је политика Саве Текелије,

‘) Нотчицч, стр. 123.

-) Сп ове стрппе Сове. Новн Сад. 1869.
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кога II ви, уверен сам, високо поштујете. Главна

црта те политпке је та, да Србин преко свега воле

ову отаџбнну, да се сматра за свагда овде принад-

лежном, да поштива земаљске законе, у границама

тих чува автономију своје цркве, и да се на свом

језику културно нзображава у овој отачбини, што

више учествује у јавноети, да свој народ у њего-

вим интересима заступа, једном речју да буде

дични снн своје отачбине п свога народа((. И затим

пде низ напада на људе који ометају консолпдовање

мађарске државе, коју је почела »кламићати струја

народности((, на начело народносне равноправности

без мађарске хегемоније, на цео бечкеречки само-

управни програм. Какав соФизам: »народности у

правима изједначити, у паралелу довести, без хе-

гемоније какве год народности(( ! „Лепа ствар, кад

би се то дало провести. Но такво што покушавати,

значило би осамстољетни устав тумбе окренути,

јер у сљедству тога морало би се државно право,

које је у свакој држави неразделима идеја, међу

појединим народностима поделити, што би значило

од једне државе више државица правити". У тој

препирци Засгава му је добацила, да човек који

пише такве ствари исти је онај који је написао

Крв за род и радио на буђењу националне свести у

Срба. Јест, одговорио је Игњатовић, писао сам

приповетку Крв за род, али је јунак те приповетке

Раднћ код Јегре мученички погинуо за мађарску

отаџбину, и за ту исту отаџбину Бакић је код

Осека главу изгубио. »Па ако ме ви, продужује он,

баш II недржите за тако доброг Србина, ал’ ја из

сопственог уважења морам се за таквог држати.

Видите, ја у сред Мађарске рођен, већ у осмој го-
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дини учио сам облигативно мађарски језик, II на-

учио сам га од тог доба тако, да би тим језиком

II књиге пнсати могао; па видите, још се нисам

помађарио, нисам писао нн у оригиналу како ма-

ђарско дело, нити нревађао, прем да сам нрво чи-

нио, неби о мојој материјалној штети писао; јер

верујте, колико сам српски написао, и зато награде

новчане добио, неизносп толико колико сам у мом

животу на цигаре утрошио, и удовољство ми је

једино, што заннмам нашу публику и занпмаћу је

док не пзданем“.

У стварп, Пгњатовић је био мађарон, и по

васпитању, и по уверењу, и из материјалннх и нп

мало чистих разлога. Један од нашнх писаца, Г. Мита

Нешковић даје ову његову слику из шездесетпх

година: »Јаша Игњатовнћ — бар мени изгледаше

онда врло оригпналан. Мађарска атила са утегну-

тнм чакширама у чизмама, истицала га је као

човека особењака. Па онда његов мађарскп нагла-

сак, оно велико жмпркање, и лако увлачење врата

у десно раме при разговору, некако је ванредно

утнцало на иосматрача, који на све то није навик-

нут био“.‘) Што је нажалосније, он је у последњнм

годпнама свога жпвота прнмао тајну помоћ из ма-

ђарских диспозиционих Фондова. После његове

смрти, земунско Ново Време утврдило је у суму:

за 200 Форината месечно он је покушавао да сво-

јим књижевнпм угледом и рђавим новинарскпм

чланцпма у Нашем Добу стане на пут народнпм

странкама.

Вила је још једна ствар која га је делнла од

осталих сувременика: го је пптање о унутрашњем

‘) Зора, С|>. VI, 1899, Бабиње, стр. 194.



ЈАКОВ ИГЊАТОВПТ.
41

уређењу српске цркве у Аустро-Угарској. Слободо-

умни, радпкални, у опште мирски елембнти тра-

жилп су да сав народ узме што више учешћа у

вођењу унутрашњих послова црквених. Јаков Иг-

њатовпћ, доследан у својпм рекционарним погле-

дима. плаћен од црквених великодостојника српских,

био је противу либерализма и представнпчкога сн-

стема у цркви, и у једној нарученој брошури1)

ставио се потпуно на клерикално гледпште. Он

полази од схватања да је црква основана на хрн-

отовим учењима, уставу апостола и предањима цр-

квених отаца. Световњаци, улица, „суверенство

народа“ нема никаква права на мешање у њене

ствари. Игњатовић постаје адвокат компромитова-

ног патриарха и грабљивих калуђера, на које се

дизале страшне оптужбе и опште незадовољство.

Он напада на људе који имају »свраб ораторства«,

на »демагоге«, књижевнике и Фарисеје, збрканих

појмова и необузданих амбиција, који хоће да крње

права »посвећеног стражара цркве“ , на сељаке

који хоће патријарха да бирају место земљу да ору

и бир да плаћају, на радикалне народне вође који

траже »комунизам у цркви«, све те »малконтентне,,

елементе, »који стоје у сумњн социјалпзма, кому-

низма, нихилизма, и атеизма« ! У тим својим кле-

рикалним идејама, он се није задовољавао само

консервативним мерама, тражећи да се што више

очувају повластице патрпјарха, владика и калуђера,

он је ишао и даље, позивао мађарску владу да на-

силним средствима поврати „канонско устројство«

*) Мисли о автономији. Прештампано као извод нз Нашег Доба

за годину 1886. Нови Оад. 1886.
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цркве, то јест да се народ сасвим искључи из 80-

ђења црквених послова1).

За то време, уиоредо са тим жалосним по-

литичким радом, ишао је и рад на књижевноме

пољу. Са Ђорђем Рајковићем уређивао је 1862

у Новоме Саду лист Путник, а 1879—1881 снм

је издавао клерикално - консервативни Недељни

Лист. Сарађивао је на Даници, Јавору, Отаубини,

Сриској Зори, Бршљану, Летоиису Матице Сриске,

Р Овај безобзирнп бранилац кларикадлзна у својим делнма тако је

писао о црввеним људпна, да се слободно ноже снатратп као наш најан-

тикдерикаднпји писац! У Манзору и Џемили, свп кадуђерп, сем Тео-

■вана кога они мрзе и гоне, дупежи су, турске уходе и посдедњи људи.

Један хајдук, кроз чпја уста народ говорп, ведп: »Да нас бог сачува од

турског аФерина и кадуђерског одагосдоза«. Отац ТеоФан у нанастиру

видп само »себичност, дводичност, удагивање*. Пред светон се прененажу

да су пука сиротпња. »а овано ва зенљи на којој сто кадуђера жпве,

ногдо би поштено живјетп десет хиљада другпх људи*. У Ерви за род.

сарајевски поп-Лука ведп да сс у Босни вдадичанска неста добпјају ди-

цитацпјон од Турака, вдадике за новац продају чпнове. кадуђери п по-

новп наидаћају се од годог и гдадног народа, без срца црена сиротнњи

подди пред Турцпма, здотворп рођеног народа. Отац Партеније, у иана-

стпру Оарену, износп овај кадуђерскн програн. »Прво, не треба много

са рајом шуроватп. Раја ма кодпко страдада, чинп се невешт. Ако раја

ндаћа ма кодико дације, аскернје п десетпне, немој никада казати дред

њои да је нного, макар јој кожу одерадп. Турчпна добро прпнај, угошћа-

вај га, прави пешкеше већпднма судтановпн, а н митроподнту. Ако раја

јаднкује, кажи јој: даће бог боље, ад' немој је учпти да се тужн, ако се

нађе какав бунџпја међ рајом, који рају не тужбе иодстрекује, а тп га

иотаЈ'но кадпји одај: у кодико је његова каштпга већа, у тодико је већа

твоја засдуга. Па онда кад сн такав, гдедај па са свпју страна куцкај.

скупљај даре, па пуни кесе: одмах ће те увестн у манастпр као пгумана

пдп архнмандрита*. У Ђурђу Бранковићу, кадуђерп, турскп пријатељи,

црвеппх носева и задрпмнх вратова, терају оргпје по манастпрпма. пе-

вају несме налик на „данашње веседе опере", п у њихова убога уточи-

шта додазе .многе нежне госпође, које Фпна п врдо вкусиа једа потребују*.

Тако је сдуга Христов у прошдостн; ади п у садашњостп нпје

пима.10 бољп. У Патници, нгуман годпца мдаде п једре удовице, п у жен-

ском друштву свира у тамбуру. као какав берберскп кадфа, поддикујућп

Три девојке ишде...* нтд., што је узбупидо п скандадпзовадо верска осе-

ћања Г. Павда Марковпћа-Адамова, у реФерату воднетом Матицп Срп-

ској. У Васи Решаекту, има оваква сдена надаћи: »...Дебедп поиа пред-
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Србадији, Стражилову, на политичким листовима

Србском Дневнииу, Народном Гласнику, Гласу Цр-

ногорца, нарочито на Нашем Добу. За све то време

он жпви махом у Новом Саду, неко време у Даљу,

у Славонијп, на своме пољском добру „тускулуму,1'

како га је сам називао. Женио се два пута. Прва

жена му је била усвојеннца Николе Поповића, на-

тароша из Пироша, Мађарнца по рођењу. „Уплн-

вао сам у женидбу, прича Игњатовић, ни сам не

знам како, као Пилат у сгес1о...а Са њоме се рас-

тавио на веома занимљив и орпгиналан начин,

као што је и цео његов брак био нешто некада

невиђено, али су остали доцније врло добри при-

јатељи. Друга жена била је обична жена из на-

рода, као Христина у Увелом Листку. Овај човек,

који II није био рођен за нородични живот, никако

није имао деце.

Приватан његов живот, редован у неуредности,

без великих је догађаја и интереса; оно што је

од значаја то је његов јаван рад. Што је више

жпвео, Игњатовнћ је све више губио гласа, и су-

временици су га више сматрали као непсправна

политичара, рђава Србина п непотпуна човека, мање

седава. Стева седи до њега, једе, па кроз плач приповеда попи сво.је вр-

.шне, но попа покрај свега тога с добрим апетитом .једе. Петрове врлпне

нп најмање не сметају му, а то је све наука, обичај; ' мирис лешине,

иначе већ окађене, није му несноеан као год касапину крв, који сваки

дан ко.ве' . У расправи Књижевност и иолитика (у Нашем Добу, за 1885)

није впше реч о песничким Фикцијама, но о правој етварности: »Не упи-

рите очи на црквене велпводостојнике, који би хтели не могу, који бн

могли неће. До дуте преча је кошуља него хаљина, преча је родбина

обитељска него народ. Наши великодостојници брину се за се п своју

породицу, то је најнрече". — Таг.о је говорио овај теоретичар прекосав-

ског клерпкалпзама и бранилац прерогатива свештенства и угледа Цркве!

Настаје само питање, када је Игњатовић говорпо своје уверење, или у

политичким расправама, или у сликама из живота?
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као старога и заслужног књижевника. Одбијање

П&тнице код Матице Српске, где се навикао одно-

сити победе, било је јасан знак тог општег нерас-

положења према њему. Њега је тај неуспех јако

заболео, и отпочео је чптав рат у Б-рулљ&ну и Н&шем

Добу против Матичинпх критичара и свију тамош-

њих књнжевних кругова. Колико је био посрнуо

у угледу најбоње се видело приликом прославе пе-

десетогодишњице његовог књижевног рада, у марту

1888. Тада се навргаило пуних педесет година како

се појавио првп његов књижевни рад, песма Сими

Милутпновићу у Сербском Народном Листу, ње-

гови реткп политички пријатељи из Нашега Доба

узели су нницијативу те ирославе. Мало је било

српских лнстова којп су узели удела у тој свеча-

ности. Наше Доба, у своме 20. броју, поздравило

га је једннм великпм и претеранпм чланком; у 23

броју, неки М, из »Сретца0, рђав н сталан песник

истога листа, написао је слабу песму Венац вете-

рану и књижевнику сриском Јаши Игњатовићу о

иедесетогодишњици књижевна му рада; у 26 броју,

опет песма са потписом К. Жалосна ствар: Игња-

товић је био толико компромитован да су његовн

поштоваоци нису смели јавно н отворено да кажу

своје поштовање ! Београдско Видело поздравило је

у Игњатовнћу, главног сарадника једног аустро-

филског листа и човека којн је у јавностп бранио

непопуларну политику напредне странке, »нашег

црвог романсјера«, који заузима „неоспорно стално

и начелно место у скромном реду српскнх белет-

риста у историји српске књижевностн." И док су

српски, II политички и књнжевни листови ћутали,

Застава п Браник, као Јавор и Стражилово, дотле
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су мађарски лпстови били неисцрпни у похвалама.

Али што је најгоре, није се ту хвалио српски књи-

жевнпк но мађарскп патриот. Пестер Лојд славио

је у њему негдашњег оданог члана »одлукашке

странке;с< Метге1 га је величао што је знао »спо-

јити Српство са домољубљемсс, а пештанска 1а Веоие

Ле ГОггепГ истицала је »умереност његових мисли“,

обасипала га цвећем као „мирна и одмерена чо-

векасс који није делио »заблудо својих сувреме-

ника“. Том приликом стигла су му и два одлико-

вања. Српска Акедемпја изабрала га је за свог

почасног члана, а краљ Милан га је одликовао ор-

деном Светога Саве. То је била једна од највећих

радости у последњим данима његова живота, и

требало је видети са колико се поноса он потпи-

сивао, и под најбезначајнијим чланком: „члан Кр.

Срп. Академије наука и командир ордена Св. Саве.сс

Последње две годпне живота боловао је од

јехтике, и од ње је и умро у Новом Саду, 23 јула

1888 године, између шест и седам часова у вече,

у шездесет петој години живота. Смрт је ускорио

један пад на поледици те зиме, којом приликом је

угануо руку. Последњи час је дочекао на ногама,

примајући походе и читајући листове, без и јед-

нога уздаха, надајући се непрестано, верујући да

је изнуреност дошла само од избачене крви. »Но

кад осети већу слабост, и сам посумња о свом

животу, те заиште сам да му дођу сведоци, да сам

искаже своју последњу вољу... Доиста се сад могла

показати дивна снага његова духа, који је поред

таке слабости тела му још кадра била владати.

Руке његове, некад атлетски снажне, биле су се

осушиле, и као штап стањиле, па је он ипак до
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краја века држао перо и сведоџбени исказ пот-

писао; на лпцу му се могло запазмти да је сад

спокојан бно, што је добродушно дело учинио.“

'Гако прича један сведок последњих дана његових.1ј

Сарањен је 25 јуна по подне, у новосадском свето-

успенском гробњу. На гробу му је држао реч, у

име Матице Сриске, његов стари лични и поли-

тички прпјатељ Нг. Стеван Павловић, уредннк Но-

вога Доба.')

И после смрти његов ружан живот сметао је

његовом књнжевном имену. Одмах по погребу, Нагае

Доба донело је позив »пријатеља и поштовача Ја-

кова Игњатовића11 да се прнкупе добровољни при-

.103И и подигне споменнк. На тај су позив одго-

ворили само неколнко Срба чнновника у мађар-

ским министарствима, три-четири калуђера, и са

тиме је упис закључен! Мађарски листови су га

опет хвалили, из разлога који немају никакве везе

са књижевношћу. Српски листови су илп ћуталп^

пли узгред забележнли глас о његово1 смртп. Зе-

мунско Ново Време, шта више, нпје га штедело нн

после смрти, назнвајућп га проданпм пером, твр-

дећи да је прнмао 200 Форината месечно из ма-

ђарског диспознционог Фпнда, да га је за чланке

о автономији, илп боље рећи против автономнје,

илаћао патријарх Герман Анђелпћ. Другојаче би

се српскн народ одавао гласу о смрти старог књп-

жевппка, тврдио је земунскп лист, да је Јаков

Пгњатовпћ „остао онај старп брудер Јаша из не-

кадашњега добаС Још најречитпја је днскрегна

песма Змајева, којом је он опевао смрт старога

Ц Наше Доба, 1889, бр. 58.

-) ТЧј 1'овор је штамиав у Нтием Добу, бр. 19.
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друга из младости. У Стражилову, број 18, изишла

је његова Тужбалица над иокојним Јашом

епилог целог живота, и која овако гласи:

Збогом Јашо, друже стари,

Књижевеиче даровпти!

Имаш дела, којим ће се

Србин дуго поносити.

Збогом, Јашо, друже стари!

Не да ми се више рећп,

Има суза које могу

II кроз црну земљу пећи.

Таке сузе гутам данас,

А гута их Српство цело,

Ај, тужан је ово погреб,

Жалосно је то опело.

ГЈ1АБА III.

Његова морална физиономија.

Каквог је себе замишљао: Милан у »Појети и адвокату",

Верковић у „Увелом Листку", Бранко у „Милану Наран-

џићу". — Какав је у ствари био. Морална непотпуност.

Јаков Игњатовић није спадао у свакодневне

њуде. То није био обичан и уредан грађанин, чо-

век који се од осталих одликује само тиме што

поред платна списка и меница потписује још и

књижевна дела. Он је хтео да се разликује од

осталих, и у ствари био другачи но остали њуди.

Љегова морална Физиономија је сасвим особена, и

пије без извесне занимљивости.

Он је о себи имао врло високо мишљење,

и неколико пута у свом делу покушао је да на-
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црта себе, бар онаква каква је себе држао. Прва

његова слика је у Појети и адвокату. Приио-

ветка се дешава у Сент-Андреји, и извесне поје-

диности у њој — писар и слуга младога адвоката

— исте су које Игњатовић помиње у успоменама

из свога живота. Млади адвокат, Милан, на кога

се толике лепе наде полажу, коме се најсјајнија.

будућност прориче, неће да живи истим, себичним,

скоро животињским животом својих старпјих ко-

лега, разних Мачковића, Кобаца и Чапариза. >,Ми-

лан је појета. Он лети по ваздуху,(С занет, пле-

менит, непоправљнв идеалист. Он неће да живи у

»оковима11, да води дивљачку борбу за опстанак,

да гази и дави око себе. Он тежи плаветнилу

идеала, у висине где хармонија влада, у пределе

где се душе чисте и правда царује. То је душа

бела као крнн, невина као голуб, једна од оних

анђеоских личности Ламартинових, палих богова у

људске нпзине, који се у својим светлим трену-

цима сећају свога давног божанског порекла.

Друга његова слика, то је Верковић у Увелом

Аистку, можда најчистијој, ако не и једино чи-

стој приповетци Јакова Игњатовића. Ко да не

позна писца у томе четрдесетогодишњем Верковићу,

висока чела са дубоким борама, меланхоличних

очпју и жалосна погледа, са хумором који је у

стварн Оа1депћитог ? Чим је дошао на свет, остао

је без родитеља. „Њега није материнска рука

к срцу притисла, никад из очиних уста није чуо

мудре речи, која би га световала. Много пута би

рекао, да сам себи долазн тако, канда је из облака

пао. Ужасни удес. Ту је већ у детињству урезана

жалост, под туђом руком провео је детињство тешко,
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а још теже младићске године, кад је почео даље

размпшљати, мислити.« Он је човек из доба када

се веровало у идеале. „Верковићева младост пада

у оно доба, када свет још није огрезао у матери-

јализму. Још се младеж одржавала класичном хра-

ном у школама, у јавним органима. Овај класичнн

ваздух био је Верковнћу нужан за циркулацију

крви, за испуњење срца његовог, те празнине ње-

гове. Било је оно доба, када се мање нитало ко

шта има, него ко је какав'? На пзвору Плутархо-

вих јунака, где се ти духови напајаху, тражио је

Верковић напитак за човечанство, род и отаџбину...

Ала за мало бејаше, могао је Верковић запевати.

Настаде ужасна борба. Магла покри земљу, Из

земље, крвљу орошене, не изниче цвет слободе на-

родне. Материјализам све поплави, правда, стид и

поштење одлете на Олимп. Сад тек настаде борба

за опстанак, који боље гњави, тај је бољи, вред-

нији. Верковић тражи да испунп празнину срца,

тражи верне другове, који исто то траже, што и

он. Нађе једно за другнм тројицу, но сви један за

другим одлетише у вечност. Верковић баци се у

борбу светску, ал’ одлете сам, и увери се, да људп

не чине време, него да време чини људе Остаде

са својим плановима као патак на леду; постаде

особењак.« Живот његов био је буран, он је много

видео, много искусио, много иретрпео. Понос му

је био оклоп у борбама живота; начело му је било:

„преломити се, ал’ не савити се.а Ђак Русоа и Ши-

лера, идеалист у сред најгрубљег материјализма,

он је био као јагње међу курјацнма, са његовом;

љубављу према људима који хоће да се газе. Он

-4
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је „суграђанин оних што ће доћи", како веии Шилер

о Маркизу Пози у Дон-Карлосу.

Бранко Орлић, у Милану Наранџићу трећа је

слика Јакова Игњатовића. Као и он, Бранко је у

првој младости патио од строгог тутора, који је

био у Пештп, »у већем неком званију и у великој

чести,« и који му је давао шпартанско васпитање.

Као и он, Бранко одлази у војску, полаже испите

за друге, бива несрећан у љубави, путује у да-

леке земље, да га »туђе сунце пали,“ п тако даље.

И каква је идеална природа тај Бранко! »Међу

нижима био је снисходителан, попушћао им је впше

нег обично; међу већима од себе показивао је,

канда неће ништа од свог човечанског права да

попусти. Зато су га једни држали за попустљивог,

који се са сваким, себи неравним дружи; други

опет — за бесног, високоученог. Који су га по-

знавали, ти су сви били на два логора раздељени:

једни су га јако мрзели, други би га на рукама

носили. Ннје било који би га као мимогред споме-

нули. Многи су га мрзели, а управо нису знали

казати зашто. Млоги, којима је он на руку ишао

и потпомагао ји, оговарали су га да је предобар,

за себе рђав итд. Шта више нашло се и таковп,

које је он један пут из блата вадио, па су се на

њега блатом бацали. У хатар веће ствари п истине

или у помоћ угњетене невиности, увек је био готов

и живот и имање жертвовати." Његове душевне

потребе су велике, његова осећања јака, његови

идеали пшроки, и он се осећа као голуб у јату

врана, по сред овог ситног, себичног, вулгарног

света. Као какав модеран јунак Максима Горког,

он добацује Фантомима од људи, ситним душама
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које се савијају под теретом свакодневних инте-

реса и простачких прохтева: „Ја ппесњив живот

нећу да водим... Јести, пити, спавати могу свуд.

не само код вас; мени друго што треба. Ја сам

човек, ја сам за човечанство. Хоћу да сам сретан

као човек, хоћу да је са мном човечанство сретно.

Ја сам иротив тога, који је нротив ова два. Као

човек хоћу да сам задовољан, да љубим, да сам

.пубљен, да уживам, да имам порода, да дам дру-

гом ужпвати. Ако све ово имам, и то ми није доста,

ако мој брат, мој ближњи, мој род и човечанство

поред мене цвили с' И једнога дана када није могао

да живи међу људпма које нагриза себичност и

злоба, његова рањена лепа душа прнула је далеко

из тога кала. »Завист, злоба, себичност једе вас !

Зато збогом, можда навек, идем далеко, далеко!

Ласте и ждралови бићеду ми сапутници; њи ћете

опет видети, али мене не.<1

Тако је он себе замишљао, тако је веровао

да је у Милану Верковићу и Бранку цртао себе,

да је био живо оличење идеала, и да му је цео

живот био најлепша песма врлини. У ствари, тај

идеалист био је сасвим од обичне иловаче, и редак

је човек који је имао толико врло земаљских страсти

колико овај етерични и небескн поклоник идеализма.

Васпитан без родитељске неге и надзора, међу ту-

торима који су се међусобно гложили, код ујне

која му је улевала мржњу на рођену матер, он је

још од ране младости показивао слабо развијено

морално осећање Сам прича, у својим Мвмоаргииа,

кака је као дете, ио савету неке тетке, безуспешно

покушавао да подмити једног старог проФесора, да

би прошао на испиту. Доцније, када је, за једну

4*
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пијанку, полагао испите за Друге, њега ништа не

буни што на тај начин даје диилому неепособнима,

што вара државу, и, што је најгоре, спроте пар-

ннчаре који ће тражити помоћи од једнога од таквих

дипломованих незналица што своју адвокатску ка-

риеру почињу преваром.

1848, када је цео српски народ крв пролевао

да му се обезбеде људска и грађанска права, он

прилази на страну непријатеља свога рођенога на-

рода, и док српска села у пламену горе, он се спо-

којно шета по улпцама београдским, правећи инте-

ресантна познанства. Многи и многи родољубиви

српски књижевник из онога доба, Бранко Радичевић

— који је у Гајевој Башс! певао Јуриш, Србе, „на

Мађаре, на злотворе! — и Богобој Атанацковић, међу

осталнма, у тим тешким данима, нису чинили своју

дужност, склањали се на страну и били само посма-

трачинародне агоннје. Али Игњатовић је радио много

горе: не само да је скрштених руку гледао ту

страшну борбу, но је дигао руку на свој рођенн на-

род. До 1867 године, чак до почетка седамдесетих го-

дина, његово мађаронство се јошидаје правдатп. А.ш

после помирења Мађара са Аустријом, после прекр-

шених обећања која су Мађари давали својим савез-

ницима Србима, после свег тога вероломства, после

закона противу народностп, после наснлничке делат-

ности мађарскпх културннх друштава, натурања ма-

ђарскога језика по српским школама, после велике

парнице Светозара Милетнћа и његовнх гоњења п

страдања, после подношења почасне сабље Керим-

Паши, одушевљених чок-јаша. када су турске соФте

долазиле у Пешту, и оних узвика »на вешала свама!с<

добациваних српским народнпм посланицима у пар-
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ламенту, патриот, шовннист Игњатовић остаје ма-

ђарон и владин човек! И доцније, када се та борба

водила мирним путем, у законитим ФОрмама, он је

непрестано остајао настрани јачих, на страни власти,

противу народа из кога је изникао и чији је књи-

жевник био.

Нико му не сме замерити што је мислио дру-

гаче но остали српски свет. имао свога уверења,

и није ишао за гомилом. Једна је ствар изнад свега,

и то је суверенство слободне мисли човекове, и

већина значи врло често већина глупости, незнања

и кратковидости. Интелектуални индивидуализам

представља достојанство човечје мисли, и врло често

имају нрава баш они усамљени и поносити људи

који мисле мимо цео остали свет. Али оно што је

било срамно у целом његовом држању у српско-

мађарском спору, то је што је његово уверење

црпло своју снагу из тајних Фондона мађарских, из

оних из којих се плаћају прљаве услуге од којих

поштени људи црвене. И Гете није учествовао у

немачком националном покрету протнву Наполеона,

патриотско осећање било је њему сасвим туђе, али

то је било за то, што је он посматрао те борбе

са високе, олимиијске тачке генија, који не зна за

отаџбине и за тренутке, и из њега је говорио цео

пнтелектуални и космополитски Осамнаести Век,

оно опште-човечанско осећање, заједничко свима

великим духовима онога доба. Код Јакова Игња-

товића то није било дубоко и некористољубиво

уверење, уверење које је увек за поштовање, па ма

какво било, само ако су побуде чисте. Редак је био

наш писац који је имао лепше и више мишљење

о српском народу но Јаков Игњатовић. Нико није
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ишао даље у претераном национализму, нико није

више веровао у његове велике врлине, у способ-

ност самоопредељења и самоуправљања међу оста-

лима, у могућност његовог недогледног напретка и

развијања. Он је за себе држао да врши исту улогу

и да је од истога значаја у Деветнаестом Веку као

што је био Доситије Обрадовић у Осамнаестом Веку.

Али овај адвокат без клиентеле, овај човек од

инстинкта и великих апетита, био је дирнут и

другнм разлогом, и за јудинпх 200 Форината ме-

сечно он је у практичноме раду одрицао и спре-

чавао све што је у својим књигама писао: човек

је непрестано побијао писца. Узалуд је он поку-

шавао да томе своме основно неморалном поступку

да неко историјско и више оправдање, као неки

дубок политички »практибилитет® и далековиди

„опортунитет”, он се у томе на просто понашао

као онај његов вашарски и пустарски витез Мија

у Најскуаљој Кози, који се није много устезао на

који пачин да дође до новаца.

Он је волео новац и ужпвања. Он сам прича

како се ценкао са српском владом око хонорара

за пут у Млетке. У свима његовим препиркама,

када је полагао јаван рачун у јавности, у његовим

интимним исповестима, помиње се као 1еИ-тоНо:

како је он »сиротанског народа сироти књижевник4',

како је мало плаћен за своја књижевна дела.

»Уредник обичног листа српског има више на го-

дину, нег што сам ја добио за писање свога века.

Није вредно ни казати колико. Постндео бих се.

Кад би се по годинама радње мериле, на једну го-

дину би пало толико, колико има на месец школски

послужитељ. И док сам то писао живео сам о свом
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черегу, а радо лепо живнм..." Нема спора, положај

наших књизкевника није такав да ове речи изгле-

дају претеране, али најзад постају досадна сва ова

непрестана запевања за парама, нарочито из уста

једног тако непомирљивог идеалиста као што је

Јаков Игњатовић. Није му плаћено! Али ко је од

наших писаца видео велику материјалну корист од

свога рада? Да је Вук нмао да живи само од књп-

жевнога рада, ко зна у коме би бечком азилу очп

заклопио. Колико је Његош добио за Горски Ви-

јеиац, колико Бранко Радичевић за своје песме ?

Игњатовић је можда имао разлога да буде љут на

читалачку публику, која га није обилато наградила

за његов обилан рад, али непрестана пребацивања,

стално потрзање тога питања о новцу, не показују

ни мало некорнстољубиву душу, какву је он ве-

ровао да има. Када тако кука за парама, тек онда

се види колико је био од »царства земаљскога" овај

човек који је хтео да нзгледа чисто прозрачан од

силног идеализма.

Не, Игњатовић никако није био од »царства

небескога1', како је хтео да мисли. АлФред де Вињи,

највећи идеалист међу свима песницима, онај којн

је »спавао са идејамаА, писац оне етеричне и небесне

Елое, није хтео ни да једе ни да пије пред другим

људима, толико је хтео да изгледа херувимски.

Главна одлика Игњатовића то је бпла неуред-

ност, и то му се опажа и у књигама које је писао и у

животу који је водио. „Тај се никада није могао скра-

сити, вели један његов старп пријатељ. Био је гурбет

од главе дошете1'. Добар део живота провео је у

лутањима; по неколнко месеца напуштао је кућу,

остављао жену, п онда се опет враћао. Доцније,
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пшло је све горе. Запуштен, прљав, долази код

једнога прнјатеља и, добро расположен и са својим

осетним мађарским акцентом, вели му: „Милорд,

имаш ли кошуљу?", узима чисту, оставља своју

стару и исцепану, и опет га нестаје. На улици

срете каквога пријатеља: „Брудер, имаш један фо-

ринт?<(, па онда у крчму. Игњатовић је био редован

гост »код Камиле<( и изнад свега волео је добро

да поједе и да попије, нарочито да попије, много

више но што је допуштено. То је толико далеко

ншло, да је и свога пса бно научио да се оппја!

У Јавору за 1875 писао је „хумористичне рапсодије"

Јело, ииће, иијаиство, разматрања једног човека који

мамуран, подригујући, мисли о ноћашњој теревенци

и спрема се за нова јунаштва за пуним столом,

илп испод стола. Попашан на добар залогај, вазда

жедан, чулан до крајности, великих телесних апе-

тнта, пун крви, безобзиран и лаком на уживања,

он је одиста подсећао на једнога „веселог веира^,

као што је ШанФлерп говорио за Балзака. Поред

тога, лењ, запуштен, неуредан, рђав муж, он је бно

тип каФанскога лнтератора, кога су уредници ли-

стова морали држати под кључем, и без пића, да

им напише прнповетку за лист.

У овој књизи биће говора како је лабав, како

јадан био морал овог »идеалиста<(, како је он мирно

II ладно износио најодвратније теорије, и како је без

зазора, најравнодушније прпчао најпрљавије ствари.

Али има једна ствар која додирује п његово дело

н засеца у његов приватан жнвот. Горе је било

речн о чистом, пречистом Бранку у Милану Не-

ранџићу. Само тај идеалнп младић, чија душа без

престанка лебдн у плавнм виспнама идеала, не
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устеже се да постане оно што се зове АГрћопзе,

према једној комедији Александра Диме сина, то

јест да га за љубавне услуге плаћа једна госпа у

годинама. Не треба губити из видада писац себе црта

у своме јунаку, и да је епизода са »Милостивомсс

аутентична, и да су је забележнли његови биограФи.

„МплостиваА ставља на пробу свога деликатног

младог прпјатеља. Она по њему шаље педесет фо-

рината „хаузмајсторусс, на име капаре за нови стан.

И на њено превелико чудо и дивљење, Бранко но-

казује пуно душевне крепости: „плати и донесе

квиту11! „Сад видим, рече она, као из шале [!] да

сте добар младић, јер сте могли то и задржати, па

не доћисс. И као што то обично бива у романима,

добротељ је примила своју заслужену награду. Ваља

прочитати са каквом добродушношћу и безазле-

ношћу прича се та ствар: „Бранко сваки дан је

пшао тамо. Био је већ онде као код куће. Она је

била. зјело богата. Казала му је, ако ће је слушати

неће му ништа Фалити; живеће као гроФ. И доиста

покаже на једаред хиљаду Форината... Сваки дан

је ишао тамо на ручак и вечеру...сс Једнога дана,

када му се стара досадила, пошто је извукао од

ње сваке користи, и када се хтео да ожени младом

девојком, преда, или боље рећи подведе он „Мило-

стивук своме другу Милану Наранџићу, који је ла-

комо и жудно чекао да на њега дође ред! Ово је

једна од многих сличних епизода из живота Игња-

товићева, којима овде није место, али које бацају

пуну светлост на његов особити морал.

И у животу и у делу његову јасно се опажа

да је његово морално осећање било врло слабо,

да није јасно осећао шта је добро а шта рђаво,
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шта донуштено а шта недопуштено, да је патио

од неке врсте моралног слепила. Игњатовић није

био неморалан, но просто безморалан. Он је чинио

и писао врло ружне ствари, са безазленим уверењем

да то није ништа што се коси са најосновнијим

појмовпма моралним, тврдо верујући да непрестано

служи »род и човечанство((. Он више чини утисак

морално непотпуна и неразвијена човека но свесна

рђавз човека. Но можда баш због те његове мо-

ралне закржљавелости, што је толико личио на

.вуде које је описивао, што је имао страсти, по-

роке и апетита својих јунака, што је живео њи-

ховим и унутрашњим и спољашњим животом. он је

са толико разумевања и изразитости умео да оцрта

оно нагрпзло и натруло српско друштво у Јужној

Угарској, које је почело заударати на лешину. Чи-

тајући Игњатовића, човек се и нехотице сећа са~

вета Шилеровог: „Хаћеш ли да познаш себе, по-

гледај шта раде други; јеси ли рад да разумеш

друге, загледај у своје рођено срце((. Он није имао

ни природу ни темпераменат, да црта ружичасте,

голубје, чисте ндеалистичне романе за четрдесето-

годишње девице. Из истих разлога и Балзак је могао

у својој великој Људској Комедији да оцрта ону

грознпчаву, опору и свирепу борбу за новац, оне

барске страсти које море људе у нашем меркан-

тилном добу, где је новац живац свега, јер су га

те исте страсти разапнњале, јер је п сам проводио

бесане ноћи у довијањима како да одржп живот и да

се обогати. Јаков Игњатовић није имао потребе да

много посматра око себе па да нађе грађе за цртање

тога разривеног, оболелсг друштва са великим апе-

титима, лабавим моралом н одсуством сваких обзира
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у борби; он је сам био микрокозам свега тога,

резултаета моралних беда сувременнка, одсев це-

лога тога друштва у распаду. Да је био морално

развијен и потпун, он би писао оно исто што и

његови сувременици: патриотске приповетке и ју-

начке драме, где Србљи изгледају бељи од кринова,

чистији од злата, храбрнји од лавова, анђели чи-

стоте и крепости који су залутали на ову грешну

земљу.

, ГЛАВА IV.

Први књижевни покушаји.

Песма Сими Милутиновићу. — Ђачки радови. — Пут у

Еовин. — Превод „Иекрица“ Николе Томазеа. — Епизода

о Душану.

Први књижевни покушаји његови падају у 1838Ј

годину, у доба када Је цела српска младеж, без

изузетка, певала, и када су Сима Милутиновић Са-

рајлија и Лукијан Мушицки, скоро покојник, делили

владу над српским духовима. Није било млађега

Србина који није наштампао коју песму у Сербсном

Народном Листу или Магазииу за художество; глас

се стицао са неколико печатаних ода, и песнички

рад био је препорука за службу.

Као и толики други наши писци, Јаков Игња-

товић почео је писањем стихова. Сам је забеле-

жио како се још као дете знојио да о Светом Јо-

вану напише »метрумом алкаическим,'1 који је тада

био у моди, оду своме стрицу Јовану Игњатовићу,

сенатору будимском, и како је за то добио дукат

у злату. „Од детињста, прича он у својим Мемоа-

рима, осећао сам неку побуду, да не речем нагон
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за писмен рад, и то појетички, у стиховима. По-

кушавао сам оде, и песме са каденцијама; није

полазило за руком, — слаба рутина у језику. У

мајдану народних песама наилазио сам на лакши

пут, и ту ми је нешто лакше ишло за руком, јер

ме је народно јунаштво одушевљавало; за лирске,

еротске, заљубљене песме нисам марио, и када сам

где на такве наишао, још са свим непрочитане

бацао сам их на страну.1'

Сима Милутнновић упутио је Игњатовића на

читање народних песама, и занео му сасвим памет.

Када је био у гостима код Симе Игњатовића, Јаша

испева једну наивну и претерану оду, у стилу

народне поезије, подражавану Симиним песмама,

и штампа је у Сербском Наробном Листу, у числу

11, од 8. марта 1838. Песма та гласи:

1акова Игнаатовича

(трпнаистолћтногв едногт> Сербчета) Сттховп.

Здрав’ ми бв1о Сшо Сараевче!

Здрав’ ми 0Б10 познанвгб ВЗначе!

К)нак еси, те не само мишцомћ,

11его свачимв човекв чимт. мож' објтп. —!!

Докле ћешЂ се са стјховп бавигв?

И нб1 ради борит’ за првенство :

Омпр с’ диви а Виргилт. се клони,

Слушагоћи твое миле песме.

Па Хораца оћеш одклонити ?

И кодћ Срба име му с’малити ?

Да преоБЈва гди нп сенке нема?

Тое млого те е и сувише;

Већ’ одјб тебе, ал’ ни чудо ние:

Шта мож' дати и Божество искра

То се знаде, и знало се вазда.

Ал’ то тебн јоште ние доста,
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Већ-в тб1 зовешЂ п 1овиша самогњ,

И Глорш Капитолску вилу,

И они ти ништа неодручу. —

Та ТБ1 дТлашт. силама Божества

Што човеку едва е могуће ! !

Нег’ остави штогодд. и на страну

Нама свима а Србачићима,

Да видимо путе кт> Хеликону,

Кт> Хеликону а и самои Темпи :

Па да гледе а и сами Бози

Са Олимпа нека покликуго

Што беремо руже и босилвке,

И све друго по избору цвеће.1)

Као што се види, песма слаба, готово никаква,

погрешна и по језику и по ритму, наивна, смешна

оном мешавином гимназијског класицизма и мрвица

из народних песама, која н сувише одаје њеног

четрнаестогодишњег писца. Из тога доба је и

други један Игњатовићев рад, који није сачуван.

У својем чланку Три сриска, сиисатеља,, говорећи

о Миловану Видаковићу, он помиње да је написао

једну комедију, у којој је стари романсјер био

главни јунак. „Будући су к њему долазили разли-

чите врсте људи, стари, млади, велики и мали ђаци,

списатељи, путници, то је мени повода дало, да

начиним једну комедију, то јест шаљиво драматично

делце, у којем су биле представљене све маркиране

личности, које су к њему долазиле, и то у Форми

карикатуре. Сам Видаковић био је ту главна особа,

са свима својим учитељским педантеријама, које

су нама као смијешне изгледале. Ја сам то читао

међу својим парњацима; овима се то допадне, на

*) Прештампано још: у Јавору, бр. 35 за 1878, и Нашем Добу

бр. 108 за 1887.
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почну учити на изуст, па онда се начини читав

театар; кад смо сами били, престављали смо то

дело.1С Ако је то »шаљиво драматичко делцеС( било

ако не горе, а оно бар онако као Адам и берберин,

српска књижевност није ни мало изгубила што овај

ђачки рад није остао.

У Сербском Народном Листу (число 49, 1843.

стр. 388 — 391) нзиптао је његов јтутопис Србскп

Ковинг. То је прост и сув путни извештај, писан

'безпретенсија, о некадашњем српском месту, које

је име сачувало српско, али у коме Срба нема

више, чак ни међу онима који се још презивају

Станковићи, Радошевићи, Магдићи и Деспоти. Ту

су неколико оскудних и површнпх геограФских и

нсторијских података и појединости, опис старе

срнске цркве, саопштење једне старе мађарске пе-

сме о српскоме Ковину. »Сад у Ковинској цркви, у

којој су јуначни претци нашп једва стати могли,

у којој су трогателним гласом Бога хвалили, пуста

празност и тишина влада, једва кој од благовјерни

православеи евоји синова из околни места особито

од Пештанаца посјешћавана. Она стоји, као бедна

мати, која је синове своје преживила.с< Значајно је

у овом првом штампаном прозном саставу њего-

вом, да му невезан слог не иде ни мало лакше

од везанога. Перо му је неорестано тешко, ком-

позиција невешта, изражавање мучно, језик рђав,

готово славјано-сербски, реченички склоп немачки.

Ту има једно овакво место: „Србски Ковин (Касз-

Кеуе) је варошица на чепељском острову (ади) који

се ниже Пеште почињућп до села Алмаша пружа,

и на своме од 7 миља простору 7 села, и описуему

варош броји, која све скупа светјејше наше Фами-
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лпје спаилук сачињавају. Ове од Пеште до 4 миља

одстојеће вароши постанак, као и многи други

отечествени места, неизвјестан је.1'

Из тога доба забелешен је још један његов

прозни рад, који није објављен, а то је превод

Искрица Николе Томазеа, које су се 1844 биле

појавиле. Игњатовић је био са свим млад, када га

један мађарски свештеник позва да преведу дело

Томазеа, и он се прими тога посла. „До душе био

сам млад за тако велике појмове. Ал што сам за-

умио, што сам сватио, то ми се ужљебило у срце

и у душу. То су. била магновења врло ноучна. Нов

свет се предамном отворио. Из ти „Искрица11 ра-

ширио ми се круг у срцу и у мисли. Почео сам

разгледати, размишљавати, да Србин није сам, изо-

лират, ма и са Душановим царством, но да још

има сродна племена која се пате, и која једне ин-

тересе, [едну цјел пред собом имају. Од тог магно-

вења тражио сам Томазеа као какввг апостола,

светитељаА Поп му није био казао зашто му је

требао мађарски превод Искрица; узгред му је по-

менуо да је за неког великога господина којега

је та књига заинтересовала. Тек доцније је Игња-

товић сазнао да је превод био за краљевско на-

меснрпнтво у Будиму, које је било трагало за пан-

славистичком пропагандом.

Поезија му није ишла за руком. Прво, што му

је највише сметало, то је што нпје добро знао срп-

ски језик. Затим, и сам је увиђао да у песништву

неће далеко отићи. У једном свом књижевном члан-

ку1) прича како је у младости имао једнога при-

*) Поглед на књижество, Орбски Летоиис, 1857, ка. 96, стр. 150
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јатеља који је био направио речник слпкова: бај

—рај, траг — враг, гој — рој, и на тај начин успе-

вао да напише по педесет стихова на дан. »Кад

сам то вндео, дошла ми је воља да и сам будем

стихотворац, кад је то тако лако, но кад дођох на

пробу, а ја начпним на. каденције такав изрод, да

сам се сам од њега уплашио, и на срећу србске

литературе, да неби се више таквн изрода рађало,

мануо сам се тог посла. “

Од лирске поезије био је дигао руке, али га

1је епска поезија кушала. Један од најпопуларнијих

српских песнпка онога доба био је Јован Суботић.

Његова Ја сам млада Србкиња била је као нека

ј национална химна. Краљ Дечански имао је 1846

године 1200 претплатннка, што је тада било огро-

ман број, скоро као прва свеска Стихотворенија

Лукијана Мушицкога која су 1837 године имала

1300 „пренумераната.“ Успех је био толико великп

да се у српским књижевним круговнма озбиљно

говорило да је Суботић премашио и Омира и Верги-

лија. Игњатовићу, 184 7, дође у руке тај прослав-

љени спев, и не допадне му се: изгледао му је,

како сам прича, као загонетка у стиховима; јунаци

крути, без живота, несимпатични. И он се реши

да напише један еп, где бн Душан играо главну

улогу, који би се имао звати Слом Бугарах, а као

предмет бпла победа Душанова над Бугарима и

хегемоннја Срба на Балканском Полуострву. Тај еп

је у пола бно п израдпо и хтео је њиме да узме

удела у конкурсу Матице Српске, алп када је чуо

да ће Суботић поднети нов рад за истп конкурс,

спопадне га спасоносни страх да не буде одбијен,

и не преда га. Када је 1848 био затворен, руко-
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пис му је пропао. „Некајем се што сам га изгубио.

Била је манија за епосом. Доцније дошли су ми

други назорп. Држао сам и држим, епос сам народ

себи правп, и тек треба да се нађе, ко ће цвеће

наћи, покупити, и у једно сложити. Ово друго је

све »ФирлеФанц,® што живи од данас на сутра.“

Тај еп, о коме се једва нешто помињало,

остао је до сада непознат. Сам писац није га спо-

мињао у сппсковима својих дела ; по једном дале-

ком назначењу, изгледало је да је делимично штам-

пан у листу Теодора Павловића, 1847. У ствари,

Одломак из еиоса. Душ&на., са потписом Јакова Игња-

товића, изпгпао је у 12 числу Сербског Народног Листа

за 1848. Песник још непрестано стоји под утицајем

Симе Милутиновића. У почетку ирииева пева:

Одкад људство оружије знаде,

Бритка сабља у мишици србској

Дост је крвни јада починила,

Не једном је светлост помрачила,

И метула на дно гроба ладна!

И онда ииз стихова, у којима се слави рато-

борност Срба, њихове ратничке врлине, јуначка

мпшица од које су задрхтали Рим, Византија, Млеци,

у страху и трепету од имена српског.

Звук оружја Србину је рана

Што но пита јуначко му срце;

Та и моја свеколика чувства

Тек оружја осећају силу:

Слух мој пусти већ нечује ништа,

Кром громовског и силног оружја!

Очи моје ништа не видите

Кром бојева страшни и крвави!

Затим, химна Душану, поносу рода српског,

силном као ветар са севера, са погледом којн сева

5
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и искре баца, чела висока и ведра као нада на-

рода српског. И припев се завршује речима;

Сјајне виле борбах певакиње,

Верне друге Србинскога рода,

Попевајте млађаном породу,

Каквп беху наши древни претци:

А нек наши јуначни песама

Моје речи одзив дају Србству.

Пошто је тако, као свн велики епскн песннци,

казао шта ће певати у своме спеву, он прелази на

сам предмет. Као прва епизода је разговор бугар-

ског цара Сташимира са својом женом, Гркињом

Теодором. Она, у страсној ноћи, буди љубав у

телу његовом, а у исти мах мржњу на Душана и

његову сестру Неду, прву и отерану жену Сташи-

мирову, пребацује му, да се он, такав јунак, боји

Срба. Цар, увређен у своме мушкоме поносу н вла-

дарском достојанству, даје јој реч да ће јој брзо

показати колико је тешка његова рука, да ће ио-

робити богату земљу српску, и за навек сатрти

проклето име српско. Он је готов сам да пође у

бој, али му Теодора не да: нека пошље војводе,

којн ће бити довољни: рђав је сан уснила, п страх

је да се цар неће жив из похода вратити. Тнме се

свршава овај одломак из Душанијаде или Слома Бу-

гарах, у исти мах тнме и сав рад Јакова Игњато-\

вића, не само на епу, но и на поезији у опште.

Све су то били огледи, све је то било само

тражење стазе. Потреба за стварањем мучила га

је и утискивала му перо у шаке, и сва његова

прва младост протекла је у том почетничком, не-

вештом и несрећном тражењу правога позпва. Све

је то бнла само »детињска поезија,« како сам
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он каже, и о њеној вредности ни он сам није

имао илузија. Још из рана увидео је-да то није

његово поље, и, као и Богобој Атанацковић, у исто

доба, и у истом смислу, окренуо се другоме послу.

Са Буном дошло је доба да Музе ћуте, и да оружје

проговори, п поезија речн била је замењена по-

езијом дела. Јаков Игњатовић ће ућутаги пуних

пет годпна, и у ломљави Буне, у далеким путова-

њима, у вртлогу живота, у проширеном хоризонту,

он ће постати развијенији, зрелији и свеснији, и

свога талента и потреба књижевности и народа.

ГЈ1АБА V.

Његови књижевни погдеди.

Стаае српске кљижевности у педесетим годинама — По-

вољни услови за српски роман. — Доситијевска традиција:

„на ползу народа."

Правн књижевни рад Јакова Игњатовића по-

чиње 1 ВаТј када је узео у своје руке уређивање

Србског Летоииса. На то место нису га биле до-

веле његове књижевне заслуге, но прост случај

што у Пешти није било другог независног и шко-

лованог Србина, што су њега знали као човека

који _је много путовао, прилично читао, знао језике

и интересовао се српском књижевношћу. Он је по-

стао уредник Летоаиса, не по ономе што је дотле

био дао, него по ономе што су се надали да је у

стању дати.

У његовом уређивању Матичиног органа било

је одиста нечега методичног: он је радио са пла-

ном и са здравим појимањем књижевних потреба

5*
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у српском пароду. У то доба, али када више није

био уредник, 1857, бацио је, у 96 свесци Летоаиса.,

један трезвен Поглед иа књижевство. И ево какав

је био биланс српске књижевноети на крају педе-

сетих година, бар како се њему чинио, ево штаје

мислио да се може и да треба радитп.

Доба латинских имитација бнло је прошло,

када је у српској књижевности било толико муза

н богиња да је човек морао цомислити „да се у

Кампанијн или бар у салустијанским баштама на-

лази.(С Не пева се више: „Пои, Музо ! метрумомњ

алкаическимњ !“, нестале су песме „сложене у дугач-

ким хексеметрима и скакуцајућим пентраметрима,с<

све то „поетично књижевство србско у латинсжој

Форми.<( Тај правац био је и штетан и неплодан.

Подражавао се Хорације, нарочито, алп се забо-

рављало да је он бпо волики иесник за то што је

опевао своје доба, осећања својпх сувременика. „Алп

ко хоће да остане Хорац, тај мора пматп свој Рпм

и Тпбар.(< То је све нестало, али нншта боље није

настало. Промењени су само узори, а подражавање

се и на даље продужпло. Као каква бујпца, надо-

шла је немачка поезпја, немачка ФилозоФПја, не-

мачка критика; нови идолн су постали Гете, Шп-

лер, Лесинг, Виланд, Гелерт. Њихова „сентимен-

тална или ФилозоФишућа поезија1' исто јетако страна

српском духу као и лагинска : Немцп се могу дивити

Ленау или Снмроку, а Србима ће њихова дела из-

гледати као„ изражај болесног чувства, или да

рекнем болестне боље, која здравим људима не

приличи.(< Србпн хоће „објектнвну поезију,<с ње-

гова љубавна страст је и јаче и другојаче исказана.

„Србскп јунак, који своју љуОу има, тај не јади-
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кује за њом три сата у бледу месечину гледајућп,

нити гледи кроз кључаоницу 'како се иста облачи,

као немачки ритери.'1 А сада је српска књижев-

ност још пунија стихотвораца којима је главпо

метар и каденција. Правих песника готово и нема,

њихова места су заузели »стихокресатељи.<с

Књижевна традиција српска почиње од Досп-

тија, просвећена, далековида, који је са висине своје

слободне мисли сишао у запуштени и заосталн

народ. Он је пустио идеју „еманципације србскога

духа п језика,'с он је »замесио квасац будућности".

Док су другп јурили за туђпнским узорима, пе

слутећи да је у народнпм умотворинама „семе за

будуштп развитак србске књижевности," дотле је

Вук Караџић пошао тим неугаженим стазама, и на

тај начин „собранијем народнн песама славу си

задобио." Сима Мплутиновић Сарајлија, тај »из-

ванредни човек и велики дух," ишао Је истим пу-

тем. Бранко Радичевић се издигао као метеор:

»у њему је дух србски као Феннкс васкресао." Јо-

ван Јовановпћ и Никола Боројевић су две лепе

паде српске поезије

Али од свих српских сувремених писаца на-

рочпте његове симпатије и поштовање уживао јеј
Јован Стерија Поповић, чији значај изгледа све

већи и већи у нашој књижевности. Стерија је ње-1

гов духовни родитељ, он то сам признаје и истиче

у некрологу своме учитељу1). Говорећи о њему,

он оцртава цео свој будући књижевни програм:

„Он се већ није толико борио са пегазима, није

се дао од Муза чупати, није траншо друштво ме-

Ј) Србски Летоаис, 1856, књ. 93.
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цената, нити је по Хеликону само тражио мирисно

цвеће, него је ослободив се од окова школске лите-

ратуре, у ирошлости и садашњости свог народа тра-

жио места своме духу. У н-еговим делима, поред

чистог поетичког дела, ноказао је чисто сваћање

Србског духа и карактера. Историја Србска и со-

цијални живот дали су му довољан материјал, без

да је морао ио Лацијуму иредмете одушевљења тра-

жити... Кад нас је већ судба од њега раставила,

а оно бар из благодарности, прам њега иризнајмо

његов красни у књиокевству иравац, и гледајмо да

корачајуНи његовом стазом, с нашим духом, њего-

вог дејствовања на иолзу народа иродужимоа.

Тога се схватања држао он у целом свом књи-

жевном раду. Он је налазио да књижевност има

да се стави на чисто национално земњиште, да у

прошлости и садашњости народној писац искљу-

чиво тражи грађу за своја дела, да за њега пма

само два извора: народна историја и садашњи

дрЈштвени живот народни. И за тај задатак роман

му је изгледао најиодеснији од свију књижевнпх

радова.

Док су доцнији српски критичари, без разу-

мевања и на памет, тврднли да у српском друш-

тву нема грађе за роман, дотле је Игњатовић, пре

но што ће делом побити то тврђење, јасно и тачно

гледао на ту ствар. „Романа лнтература тек је у

зачетку своме. А велика је штета, што се веће

вниманије овој струци не поклања. У овој струци

бп Србпн сасвпм као код куће био, а испитате.в

нашао би у њој моралну своју накнаду. Србска

прошлост пуна је већи и мањи катастроФа, па ето

доста материјала за историчне романе. Србин је
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од природе доста шаљив, доста подсмешљив, у со-

цијалном жнвоту на најмању ствар пли ситуацију

прнметителан, пун је впца, па ето и списатеља и

публикума сходнога за хумористпчне романе. У

овој последњој струци држим, да би Србљи за

кратко време п друге своје суседе превазпшлн.

„Досад је Видаковић једини као списатељ ро-

мана. Он је у опом добу живио, кад је србска

књижевност у оковнма латннске п немачке књижев-

ности чампла, па зато носе Видаковићи романи на

себи неке черте сентимепталне, нретеране немачке

нежности, која србском характеру не приличи; но

при свем том, само зато што је узео за предмет

романа какав србски акт, н уплео је нешто по срб-

ске сптуације, па већ народ како га је радо чи-

тао, а чрез то се родило у народу веће к читању

побуђење, и тако је Видаковић и поред слабији

себи за род заслугу учинио.

»У историчном роману пнсатељ приповеда свом

раду на поетичан начин његову историју; овај то

радије чита но критичким пером написану историју,

па у својој красној прошлости ужпва, и дух му не

само не клоне, него му се јошт већма уздиже.

„У социјалном роману поред здравог хумора,

са добрим моралним мотивумом на саображење разне

класе дјејствовати се може.

»Но и у овој струци треба се чувати од туђег,

духа, мишљења и изражаја.

»Ова струка, мислнм, има велику будућност« ‘).

Роман је у опште, у његовим очима, имао да

врши дидактичну улогу, да буде на „ползу народасс.

Као готово сви наши старији књижевници, који су

') Орбски Летоаис, 1857, књ. 96., стр. 164-165.
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ишли за стопама Доситијевим, и Игњатовић је др-

жао да књижевност није сама себи цнљ, да се она

пе састоји у лепо поређаним и сроченим речима,

но да има велики и широк значај, да у једном за-

осталом и непросвећеном народу као што је срп-

ски, има да буде моћно средство напретка. Старпји

писди наши у томе погледу много су више стајали

од данашњих: они су впше поштовалп свој занат,

и књижевност су схватали као један племенит по-

зив. Игњатовић јо ношао од доситијевскога схва-

тања: „који своме роду ма у чему добра чнни, тај

је велики човек". »Народ, велн он, треба да пма

своју душевну пићу у књигама, и то таквим књи-

гама, које су печат његовог осећаја, његове стра-

сти, што ће рећи да му књига протумачи што му

је за душу н за тело, добро да се укорени, а зло

искорени1). Књижевннк је путовођа целога народа,

пастир душа, нека врста духовнога оца, „буктпња«

како је говорио Виктор Иго. „У народу опет ра-

ђају се људи који имају нагон да испптају народне

потребе сваке врсте, да траже лијека и да саоп-

штавају народу свако добро. Ти су људп сппса-

тељис(2). У томе своме утилитарном схватању књи-

жевности, он је тражно не само да она оплеме-

њава и развија народ, но чакЈда га учн и чптати!

„Српска књнжевност је још млада; још се много

има писати за опште образовање. Ја мислнм да је

нужно пре свега прнволети народ да чита и књи-

гом се бави, и држпм да томе највише допрнносе

приповетке које народни дух и живот пзносе на

[) Књижевност и иолитика, расправа у подлдстку Нашега Доба

за 1885.

5) Сриско сиисатељство, Даница за 1860.
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видеио', онако како су се појављивали и како се

појављују«1).

И Игњатовић, којн је у својој првој младости

видео Фантастичпога Снму Милутиновића где у на-

стуоима ствара своја дела, и старога Милована Ви-

даковића, где, гладан и полу-смрзнут, ради на про-

свећивању народа, целога је свога века имао то

уверење да више но ико ради „у ползу народа'0

Нема спора да су његове прве историјске припо-

встке, као Крв за род, Манзор и Џемила, чланак

Србин и његова иоеизија ималп јака утицаја на бу-

ђуње националне свести у Срба, и да је он био

један од људи који су надахнули »Уједињену Омла-

дину« из шездесетих година. Али што се тиче ње-

гових друштвених и »хумористичких« романа, где

се ФОтограФски верно и непрерађено цртао свако-

дневни вулгарни живот, где се успех славио и

новцу клањало, где се борба између добра и зла

цртала са немарношћу природе према свему што

је људско, озбиљно је питање да ли су ти романи

збиља вршили тај морализаторски утицај који им

је сам Игњатовић безазлено придавао. Али ипак,

има нечега дирљивога у упорноме реду овога иначе

врло несавршенога човека, који, са једним оком,

борећи се као ђаво са новчаним неприликама, от-

кидајући често од својих уста да изда какво дело,

у вечитом рату са, издавачима, упорво верује да

врши неку вишу мисију, ниже велики број дела,

много више и усрдније но толики други који су

били у заветрини и пмали благословену доколицу

коју пева латински иесник. Јакову Игњатовићу се

може све одрећи, и лично поштење и књшкевни

*) А)ела> КБ>- П, »Ради објасњења*.
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таленат, само једна ствар не: да је у дну души

имао добрих намера, и да је свој познв узимао

озбиљно, чак мало и свечано, као II свн старији

наши списатељи.

ГЈ1АБА IV.

Иеторијеки роман и приповетка

Српскн шовипизам. — Мађарско «домољубље“. — „Ђура^

БрапковиК“. — „Краљевска снаха“. — „Дедн-БакнМ1.

Ако се остави на страну нешто иолитпчког п

публпцистичког рада, Јаков Игњатовпћ је сав свој

век провео радећи на роману п прпповетцп. Илп

зато што је бранио ствари које се не могу бранити,

или што је имао да измири своје српско нацнонално

осећање са мађарским „домољубљем1', тек сав тај

његов рад на политичком пољу нити је занпмљив,

нпти је убедљив, нитн у опште пшта каже. Игња-

товић не би ни за пару више вредио од Јоте Гру-

јића, Снме Пајпћа и Стевана Јовића, да је после

смрти оставио само те иаручене сппсе, непријатне

својом лексиконском ученошћу и адвокатскнм уви-

јањима, са ноким особитим латинско-Француским

речником, које је свем том галиматпјасу требао да

даде облпк ученостп1).

>) Каквнх невероватних речи нема у његовои нолатпчком речнику!

Б Фалацпја, интерцидентан, инводиратн, суасумтпван, еманацпја, аидп-

кацпја, виндиковатп, прпјоритет, предецесор, таксатпван, акцндентпдан,

перхоресцнратп, стагнантап, пгнорација, контраполаризацпја, рабули-

стика, ноншалантан, малконтентан, пмиедитеран, одпозан, мерпторан,

итд. Једно мссто гласн овако : »У том фамозном конгресу већ се опажала

нека дифеденција од чести клира прам хчјерахнји, а граватација прам

реформама; во у конкретним предметпма у обим дркве положеном, ди-

сиденство већ п једног члапа клира прам хијерехији овај ауторнтет п
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Роман и нриповетка било је његово поље, и

само ту о њему се даје озбиљно говорити. »Где год)

у мене ударите славину, говорио је он пријате-

љпма, показајући руком на делове свога тела, ту ј

ту.... свуд ће потећи роман.(С И он је написао

историјеких и друштвених романа одиста више но /

II један наш ппсац.

У почетку његова књижевна рада преоблађи-

вао је историјски рад: Ђурђа Бра,нковиЛа штампао’

је 1859, Манзора и Џемилу 1860, Нрв за род 1862, ј
ма да је још тада почео радити на друштвеном

роману и приповетци; Љуба Чекмеџић је из 1860,)

Милан Наранџић из 1860 н 1862. Историјске ро-

мане оп је писао са једнпм врло одређеним смером:

да буди националну свест у Срба, и да иеторија

одиста буде учитељица живота. Његова одредба

неторпјскога романа врло је јасна: »У исторпчном )

роману писатељ приповеда свом роду на поетичап ј
начин његову историју1', да овај ,,у својој красној

прошлости ужива, и дух му не само не клоне, него '

му се јошт већма уздижесс.

Игњатовић је имао врло, врло високо мишљење,

о српском народу и његовнм способностима, Ко-

лико је далеко ишао у томе правцу најлепше се ^

даје видети из његовог популарног чланка Србин

и његова, иоезија1), тако карактеристичног по оно

доба, који садржи у главноме све оно исто што

ће се пуних десет година говорити по омладинским

скупштпнама и у свпма патрпотским здравпцама.

углед иодрвва*. Мало даље; »Наслов тај текје истеорисан,. иит се логао

аиликативпо дефинирати, Оез иозитивпости законите, и прегпепности у

форми“.

’) Даница> 1860. Дјела, I, 187-1.
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Он предсказује доба када ће српски писци и науку,

и етику, и естетику, тражити у народним песмама,

када ће једна песма народна моћи расплакати и

младо и старо на »беседи«. Никада се за сликање

Србина није потрошило толико ружичасте и златне

боје као том приликом, никада тако идеална слика

није изишла из нера једнога нашег писца. Игња-

товић располаже историјским знањем и критично-

шћу Милоша Милојевића и Г. Стевана Радосавље-

вића-Бдина, и у Србину види смесу и аварске, п

персијске, и сараценске, и грчке, и турске крвп.

Србин, када још није »окужен слабијом страном

европске цивилизације, отресит је, бистар, даровит,

чврст, јунак, ако му буде варнице одважности, љу-

тине, проницљивости, каткада и лукавства. То је

велики народ. »Душевну огромност« српског народа

најбоље изражавају гусле. Прпповетка Један сле-

иац пуна је тог романтичког и смешнога култа

гусала. Пред сечу кнежева, у првом Усганку, преко

хиљаду гуслара скупило се из свију српских кра-

јера на видовдански сабор у Равници. Ту су ре-

шили да пођу у народ, да са песмом храбре и

дижу на, Турке. »Док је једног слепца и једни гу-

сала Српство пропастн пе можећ! Па тек једин-

ствена и спасоносна песма уз гусле! »Да немаш

ништа, да си го наг, пјесме ће ти пасош по сви-

јету бити, и нећеш норед све невоље зажељети да

будеш друго што, него што јесисс. Српска песма

садржи мисли, страсти и чежње тако огромне као

што је само човечанство. Па каква објективност

у њима! Чиме се може упоредити, чиме се може

псплатити песма Урош и МрњавчевиЛи! »Енглези

би дали бар сто хиљада Фуната стерлинга за ову
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песму, да буде њихова1<. Па тек коло! „То је игра,

коју тешко да превазилази туђа каква игра. Имају

и других народа красних игара, али тешко која

од њих да изражава тако красну идеју, као коло<(.

Па српска прнрода, српски лугови и српске ду-

браве, српски бистри поточићи и српско росно

цвеће, српско звездано небо и српске пастирске

Фруле, српски бледи месец и српска златоруна

стада! »Србин кад нема Флоту као Енглез, силну

војску као Француз, много школа као Нијемац, а

оно бар нек му је гусала, пјесама и вјерних љуба

какве они немају". Та надмоћност Срба над оста-

лим народима нема гранпца, оне иде и до чудеса.

»Кад би какав физиолог измијерио крв Србина и

једнога, којп внше једе кеља и спанаћа, нашао би

по свој прилици даје српска крв бар у двије тре-

ћине тежа и оштрија, и тако би крв нпр. од пет

милијуна Срба претежнија била, него од гдјекојих

петнаест милијуна"!.. .

Србин, то »племенито и рјеђз створење", опле-

менио је и мађарску и талијанску аристократију.

Он носи у себи „сјеме правдољубивости, чистог

човјечанства и културне силе". Он је први и не-

посредни наследник Грка и Трака, „у смјеси с прет-

ходним Аварима" ! Другом приликом, ппшући о Ду-

шану1'), Игњатовпћ тврди да су „Србп у своје доба

били знатнијп него сада Енглези, Французи и Руси<(.

Са Ђурђем Бранковпћем ниједан владар његова доба

није се дао мерити. Црна Гора победила је Напо-

леона; Осијан би требао да пева те нове ТТТпар-

танце. „Ту се Јовиш одмарао, кад је гиганте по-

Ј) Душан, ериска слава. Нршљон, 1886, бр. 1.
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бедио. Ту је Нептун своје вихрове узапћене држао.

0 ту је стену Марс свој мач оштрио." То је стена

слободе о коју се турска сила сломила, земља која

није обична земља, са људима који нису обични људи,

Синтеза свега тог занесеног шовннизма налази

се у једној карактеристичној анегдоти, која се одиста

десила и коју је Игњатовић неколико иута помињао-

У једном повећем друштву, где нпко није знао српски,

био је и један млад Србин. „Питају га, је ли Француз;

Србин одговори: „Нешто више<(. »Је ли Енглез ?<(

опет одговори: „Нешто више". »Је ли Рус?(< —

»Није, нешто више<( кад послије. погађају једнако;

питају га напослетку, је ли Турчпн, или Кинез ?

Па кад не могоше погодитп, онда га замолише,

да сам каже шта је. Онда се мој Србин исправи

и намрштен, па заковрчивши брк, са поносом реч е

»Ја сам Србпн!(< Друштво се морало запрепастити,

али нам Игњатовнћ не каже у коме смислу. Ретко

је у нагаој романтпчној н патрпотској Фразеологији

више бесмпслица и наивне националне надменостп

2 ! но код овог будућег плаћеннка тајних Фондова будим-

' пештанских,-. - -

Чудновата је ствар душа једнога човека! Једно

,тако обезуздано и манито нацпонално осећање знало

! се помирити са мађарским »домољуб.пем" ! Нгња-

товић ннје само у политпцп био мађарон, он је те

исте идеје и у књшкевности заступао. Он, који је

прп првом преласку у Србију, пољубио »са стра-

ј хопоштовањем" обалу савску, није штедео оштрпх

ј речи за оне који су имали осећања националне
солидарности. И када је Застава, у једној нови-

нарској преппрци, подсетила овога апостола велико-

мађарске идеје да је он некада написао једну па-
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триотску приповетку која се зове Нрв за род, он

је одговорио : »Јест, ал те моје приповетке један

јунак је Радић, који је код Јегре мученнчку смрт

за отаџбину претрпео, а други је Бакић, којн је

такођер за ову отаџбину код Осека главу пзгубио,

и ова отаџбина је на те њене синове за вечита

времена дична и поносна. То си забележите®1). И

одиста, што је карактеристично, Игњатовић је на-

рочито бирао такве историјске предмете где се Срби

боре заједно са Мађарпма, и то махом под мађар-

ском заставом. У Манзору и Џемили, ено Бакића на.

Мухачком пољу где крв своју пролевају за мађар-

скога краља Лајоша. У Крви за род, јунак припо-

ветке, Војно Радић, такође се бори на Мухачком

пољу, и са Павлом Бакићем најсигурнији је бедем

мађарсже отаџбине. У Нраљевској Снаси, Краљевић

Милутин, ради кога лепа Ана Палеологова долази

у Србију, заљубио се у »красну Иду((, кћер силног

властелина угарског Апора, и док му отац води

преговоре са изасланцнма цара византијског о же-

нидби, он уздише за лепом Мађарицом, и лови је-

ленове у шумама око Сент-Андреје и Вишеграда.

Жена његова брата Драгутина, Катарина, кћи ма-

ђарскога краља Владислава, добар је дух Србија,

она је повратила сдогу међу завађену браћу и мир

у растрзапу земљу. Ђурађ Бранковић није довршен,

али да га је свршио, он би са задовољством говорно

о Деспотовим везама са Мађарима. Дели-Бикић је

историја седам браћа Бакића, који су оставили свој

лопи завичај шумадијски, Бању под Венчацом, и

отишли да бране краља мађарског од Турака, Јо-

Џ Недељии Лист, 1879, бр. 8. »Реч у своје доба".
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вана Запољског и сељачких устаника. У свима својим

романима, Игњатовић се свега једном дотакао српско-

мађарскога спора од 1848, коме је он био очевидац.

Док је Богобој Атанацковић написао о Буни читав

један роман, Два Идола., чији се главни јунак борп

протпву Мађара на Сентомашу, дело написано у

духу општега осећања српскога народа, Игњатовић

се узгред тога дотакао, у Васи Реишекту, где се јунак

бори, као улански капетан, у редовпма мађарске

војске.1)

Од Игњатовића су остала два већа иедовршена

нсторпјска романа: Ђурађ Бранковић и Дели - Бакић,

II три историјске приповетке: Манзор и Џемила, Нрв

за род и Краљевска, снаха.

Ђурађ Бранковић, „историјски роман<с, почео

је излазити у Србском Летоиису'1), а затим, негато

измењен, 1859, у Сремским Карловцнма у засебној

књизи. У 97. књпзи Летоииса, уредништво је обра-

тило пажњу публике »на ово занимљиво дело, које

г. г. сачинитељ прерадити и као самостално дело

издати намерава, обраћамо нажњу чптатеља нашп

у толико већма, што је исти роман у овој Формп

!) Игљатовпћ. је пмао још једну занимљпву надионалну симпатпју,

п то за Арабљане! Највећа нохвала коју јо он могао датп Србпну била

јс да га назове »европскпм Арабљанпном*, п то »онпм Арапом пз доба

багдадскпх кадифа*. Срнкиња такоће иодсећала га је на Арабљанку. хДа

пнсам Србпп, писао је он, водио бп бити Арап; кад не могу битп Арап,

најводим бити Србпн« (Србин и његова иоезија). У његовпм псторпјским

приповеткама Арабљанин увек игра симпатичпу удогу, као Манзор у

Манзору и Џе.иили п Реџеп у Крви за род. Дивп лп се Павлу Бакпћу п

Манзору, он узвикује: »Ада п јесу оба дјетпћи, какве тек Српкпња и

Арапка родитп могу*. Харамбаша Јанковнћ узвпкује : »Србпн п Арап мора

да оу иегда род бпдп*. Какав је псторик бпо, Цгњатовпћ је могао п то

доказиватп!

-) Кн>. 92, 93. 94, 96, 97.
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јошт до сад прво и једино појављене у струци на-

родне наше романтике".

Овај невешто написани и досадно развучени

роман није ништа друго до препричавање историје

срискога народа, онакву какву је писац знао, или

боље рећи онакве у какву је веровао. Он је раније

већ 6ио изнео своје схватање историјског романа:

па поетски начин препричавати историју, онако као ■.

што радп данас Г. Стеван Сремац у свој збирци.

Из књига староставпих. Само, Г. Сремац зна боље'

историју, јер живи у добу где има критичног осе-

ћања, и има песнички таленат, док је Игњатовић

нсторију знао по Јовану Рајићу и није могао да

ое отресе урођене вулгарности и онде где је било Ј

места поетским нзливима. Највећи део књиге то је

суво и мртво причање онога што је било пре битке

косовске; Ђурђе се јавља тек на 85 страни, и у

целоме делу види се као сенка, која лети од двора

до двора, од града до града, са бојнога поља на

бојно поље, ван своје средине, без одређенога ка-

рактера, без боје и израза, без пола готово ! И каква

равнодушна причања о борбама Стевана и Вука,

Мехмеда и Мусе, Мурата и МустаФе, Бајазита и Та-

мерлана! И зар је уметност све то голо препри-

чавање уговора, ређање циФара и година, сви ти

бојеви,- дављења, робљења, сплетке, оговарања.

Каквојебедно историјско знање Игњатовнћево

каква одсутност сваке локалне боје, без које се \

историјски роман не да замислити! Кнез Лазар и

војвода Новак у једном боју „златног класа орден

задобпше", како пева „гуслопевац«. Немирним љу-

дима претн се „гургусовачком кулом®, као да смо

у кнежевини С.рбији у XIX веку. У најтежем часу,

6ЈАКОВ ИГЊАТОВИЂ
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када је честити кнез на Косову погинуо, образује

се подбор правителства". Срби су некада држалп

и Солун и Једрене. На Косову се сукобило 300.000

Турака са 150.000 Срба. Зета се зове и3ента“; Кру-

шевац је на утоку двеју Морава. Какав је само двор

Царице Милице, и којим се језнком на њему говори'

Ту се врзмају »дјетонаставннци«, „списатељи«, „го-

споже" и »купци«, као у најгорим романима Мило-

вана Видаковића и Евстатија Михаиловића. Милева

говори царици Милици: »мамнце«, а калуђер Хара-

ла.мпије дворкињп Ружп : »Добар дан, милостивасС

Пнсац нема ни мало високо мишљење о царици

Милици; „не знамо, велп, шта би било, да је Султан

њу место Милеве запросиоС Трагичнп дани: Турцп

пламеном попаљених села оглашују свој долазак, све

што је било дорасло до коња и до бојна копља.

отишло је на Косово, „за крст часни крвцу про-

љевати, за крст часни и слободу златнуС И у томе

страшном часу, када се осећа лет судбине над свима

главама, Патријарх, старе војводе, бојни друговп

Душанови, Царица и њене дворкињс воде овакве

разговоре:

»До красне башће и красног времена«, рече

Патријарх.

„Не би лн било добро ође одмах и вјечерати (/Д

кад је тако красно, упадне у реч Милица.

„Не бп било с горег, одговори полушаљиво

Новак, а млађи би се бар донде могли прохађати

ио овој красној башчн1'.

Где се ово говори ? У суморном двору Кнеза

Лазара, над киме ће скоро заграктати два врана

гаврана, кобне 1389 године, пли негде у Бечкереку

или Ердевику, за столом дебелих и задовољнпх сео-
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ских натароша? Је ли то она пречиста и света

Царнца Милица народнпх песама, онај седн и до-

стојни иатријарх „бијеле браде до појасак, онп

старп другова Душанови који су освајалн земље

грчке и бугарске п пратилн Цара из победе у по-

беду, или Шамике, Ханике, Бабике, Резике, Шап-

дори, Емили, из „хумористичних« романа Игњатовп-

ћевих, који травестира.ју ствари које смо се мп

навикли да гледамо у свечаној тузи? Или је то

ппсац хтео да представи те ишчезле људе као ство-

рсња наших страсти и навика, нашега раста и душе,

хтео да остане строго доследан реалист?

Не, он је пмао најозбиљнију намеру да те дане н

те људе представи светле и велике, озарене послед-

њим сјајем српскога сунца на заходу, да њиховом

успоменом окрепи слабе и клонуле нараштаје наше.

Што су му редовно испадале берберске калФе п

паланачке машамоде онда, када је хтео да црта

хероје II светитељке, кривица је до урођене, неиз-

лечиве вулгарности у осећањима, које се он никада

није могао ослободитр. Онда када је хтео да се вине

у висине песничкога заноса и да свечаним гласом

пева трагичне и тужне ствари, њега је његова

нрирода вукла доле, и он се спуштао у свој еле-

менат, да са очевидним расположењем бележи раз-

говоре, оговарања и спаривања слугу и слушкиња,

за пуним столовима и са пуним стомацама, у кујн-

ској атмосФери засићеној масним задаснма и још

маснијим досеткама. И пошто је човек прочитао

овај лажни, неписменм, вулгарнн »историческн

роман", писан језиком »пединтера« и куварнца у

мађарским баронским кућама, како се другаче осећа.

када чнта прави језик оног доба и онпх људп!
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Какав дах старине и искрености у оним лепим и

поетским речпма непознатога Србина, који је за-

плакао над смрћу несрећнога Ђурђа Бранковића,

24 децембра, 1456, у столноме граду Смедереву:

»0 чуда страшнога! о још чуднијег гласа! Нај-

тиши и превисоки и у свему најблагопоучнији го-

сподару мој, свети и саборнејши лаве, мучиш тако,

п не дајеш ми медоточни глас — ни твојој су-

прузи, а нашој светејшој госпођи и царици, ни

многомиљенпм и сладчајшим твојим чедима свима!

Како ово створио јесп, реци ми, о божанственејша

и свештенејша главо?

»Да, рече, мучим и не говорим зато што је

праведнп судија п Бог мој ово заповедио, јер зе-

маљским и кварним обложен јесам телом; но не

‘мучим мислено сада, но се додирујем Господа Бога

мојега по могућности, и о својих ми п љубазних

мојпх непрестано молим се, да им победу на сва-

којаке враге и напасти у садашња лета дарује.к1ј

Велика приповетка Игњатовићева Крањевска

снаха4) нема толнко и таквих мана, али је увек

далеко од тога да би се могла назватп добром. И

то је суво, кроничарско излагање како се грчкн

цар Палеолог нашао у невољи, како је слао по-

сланике на српскп двор и нудио своју кћер за жену

краљевићу Милутину, како је настала братоубн-

лачка борба између Драгутина и Милутина, и како

пх је Катарпна, жена Драгутинова, кћи мађарског

краља, нзмирила и спасла Србију. Краљевска снаха

то је она, п ппсац сипа руже на њен гроб у Дабру-

*Ј Ладгробна реч Десаоту Ђурђу БранковпКу. Сраски Ђњижевни

Гласник, 1903, бр. -18.

-) Бршљан, 1886.
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граду: »По жељи својој аочива Куманка на међи

двају народа, које она љубљаше. Нека јој је дуго-

вечан спомен с једне и друге стране ! Она браћу

измири. Она не даде да помрча сунце над Србијом.с<

На страну сва та сува предричавања више

мање тачних историјских догађаја, главно је да нп

сам пнсац није знао шта је хтео да да у својој

приповетци. По наслову, дало би се мислити да је

Катарина. главна личност, али она се јавља тек

на крају, и то као узгред. Највећи, први део, од-

носи се на Палеологове невоље, план удадбе Анине

за Милутина, историју његова посланства Краљу

Урошу. И то је беспримерно развучено; читаве

стране посвећене су препиркама далматпнскога бис-

купа Мартпна и једног доминпканца са владнком

Никодимом и архиђаконом Данилом о преимућ-

ствима католичке и православне цркве. Грци пред-

стављају лукавство, поквареност и пороке сваке

врсте; Срби, срећни, мирни, радени, задовољнп,

представљају сву врлину и све јунаштво; труба-

дури и гуслари певају златно доба у Србији н без-

мерне заслуге дома Немањина.

И у овој претрпаној причи, у којој је свега и

свачега, пма нетачности и нелогичности Игњато-

вићевих. ТопограФија је потпуно данашња. Један

великаш, као да је читао Августа Бопа п Макса Ми-

лера, узвикује : »Лепа је то земља, где су наши стари

могли заборавити на Инђију проклету“. Властела

говоре као какав данашњи чланкогшсац о »браћи

нашој Хрватима, откинутој грани великог стабла

српског<(. Краљ Урош се буни што католици-

зам и германство сузбија словенски живаљ на
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Рујну,' око У1иписке и Дражђана. У доба Краља Ми-

лутина'говори се о Старини Новаку, итд.!

Недовршен историјски роман Дели-Бакић1) брзо

је' причање како су седам Бакића. морали оставитп

свој завичај од турског насиља, и ступили у слу-

жбу мађарског краља. И овај недовршенп и пот-

пуно безначајни роман спада у ову прву врсту:

развучено и суво причање историјских догађаја,

низање сцена као у калејдоскопу, без историјске

тачностн II трага локалне боје. То су само прошп-

рене кронпке, у којима је уметнички елеменат све-

ден на најмању меру, п то толико да су то при-

поветке и романи само по имену. Игњатовнћ је

пмао нарочптп дар да свој жпвот китн и прича као

какав романтпчан роман, а велике историјске дога-

ђаје да износи са вулгарношћу или сувоћом нај-

обнчниј IIX егзистенција.

ГЛАБА VII.

Иеторијеки роман и приповетка.

(НАСТАВАК)

Романтично-патриотеке приповетке. — „Крв за род.“ —

.Манзор и Цемила“. — Општи поглед на љегове историјске

романе и приповетке.

Сем тих развијених кронпка историјских, за

које је он веровао да су романи, Игњатовић има

још једну врсту историјских прнповедака, где је

правој псторији дато мање места, а више машти п

ррмантици. Такве су две његове типичне припо-

ветке Крв за род и Манзор и Џемила, најбоље и

најпознатије што је у томе правцу наппсао.

>) Бршљан, 1886.. 1'лас Црногорца, 1889.
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Крв за род *) је врло карактеристична ствар,

не само као образац његових патриотско-роман-

тичних прпповедака, но као прототип, можда као

извор свију родољубивих српских приповедака из

шездесетих година, где има два главна осећања:

силна мржња на Турке и ндеализација горских за-

точника срнске слободе, хајдука. Такве су припо-

ветке пнсане код нас не само у доба омладинског

покрета, но све до Ђуре Јакшића и његовнх рат-

них приповедака из 1876-77, када је почело рас-

трежњавање од тог патриотског бунила. Крв за род

садржи све рђаве и добре стране те врсте наше

приповетке, која је заједно време господарила без

приговора у целој нашој књнжевности.

Млади Војно Радић, леп и јуначан како само

Орбин може бити, буде из Сарајева. силом одведен

у турску војску, далеко у Арабистан. На његову

вереницу, вптку и вилинску Анђелију, кћер поп-

Луке из Сарајева, бацио је око богати и обесни

потурчењак Осман Фазлековић. Узалуд је Г1оп по-

кушавао да бегством спасе своју лепу кћер: тур-

ска потера их је стигла, спалила манастир где су

ое сакрили, оца посекла и Анђелију одвела у ха-

рем. Заробљена голубица тужи у харему, не гу-

бећи наду да ће кад тад прнути из кавеза. Када

је Осман отишао једном у бој са Карадагом, њој

дође у помоћ честити Арапин Реџеп, харемски ле-

кар, душеван човек и пријатељ Србима, као и сви

Арабљани у приповеткама Јакова Игњатовића. Да

би уватио души „севапа", за добру успомену њс-

гове драге од које га је судбина раставила, он

спасава Анђелију: опије евнухе и бабу чуварицу,

х) Јавор, 1862. Д.јела, II.
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и са Анђелијом, преобученом у мушко одело, тајом

добегне до манастира Озрена, где је игуман био де-

војчин ујак. Реџеп продужи пут у свет, а Анђе-

лија остане код ујака Максима, који јеједини чист

човек у свој гомили страховитих неваљалаца под

калуђерском мантијом. Он је ноћу преведе понова

у православну веру и у највећој тајности пошље

својој сестри Јевросими у Високо. Али, на његову

несрећу, све је то видео један радознали и непо-

верљиви црноризац. Осман, у очајању, био је упо-

требио сва средства да нађе своју одбеглу грлицу.

и један од његових људи, дервиш Јусуф, којп се

некад звао калуђер Јосиф, наиђе јој на траг у

Озрену. Неваљали калуђер издајица све му исприча,

посеку Максима и још једну белу врану, честгггога

калуђера, а издајника Фнларета поставе за игумана,

и пођу у Високо по свој драгоцени плен.

Дотле у далеком Арабостану, Војно Радић и

његов побратим п земљак Павле Бркић чнне чуда од

јунаштва, и туже за. својом лепом домовином од

које су насилно отргнути. Најзад, ириморанн, по-

турче се, од Војна постаие Омер, од Павла Хајре-

дин, и одмах добију за јаничарске барјактаре. Када

се султан Сулејман са силном војском кренуо да

покори Угарску, у његовој се војсци нађоше и два

млада и храбра барјактара јаничарска. Случај их

обојицу намери на манастир Озрен, н калуђери, да

би се додворили Турцима, испричају све шта су

учннили са Максимом н Анђелијом. Војно, чим је

чуо где му је драга и каква јој опасност претн,

похита са верним побратимом у Впсоко да је спасе.

На путу се сукобе са српском хајдЈчком четом,

која их је хтела поубијатн, али када се казаше ко
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су и где иду, када се нађе да је харамбаша Станко

Пушибрк рођени брат Павлов, они се братски из-

грле и ижљубе и скупа пођу у Високо. Стигли су

у добри час: ЈусуФу осеку глану, и са Анђелијом

се здраво и весело врате у Озрен. И ту учине

правду: посеку два најгора калуђера, а осталима

запрете да ће псто тако проћи ако продуже зло

радити. Омер и Хајредин понова пређу у право-

славну веру, постану опет Војно и Павле. Но да

ли ће се сада Војно оженити са Анђелијом, када

су препреке отклоњене и када су обоје слободни?'

Војно држи да је она у харему постала »усанут

цвет, усанут од отровне руке;“ он је воли, али му

образ не допуште да је узме. И онда се обоје за-

ветују да ће до последњег свог дана борити се про-

тиву богомрских Турака који су.им срећу убили.

Ајдуци се такође свечано заклињу да ће им цео

живот бити испуњен борбом и мржњом противу

Турака, и, док им руке буду могле сећи, тре-

бити народне крвопије. »Гурв за род!“ грми Војно.

„Крв за род /“ прихватају горски витезови, и кроз

редове турске потере, која је већ пошла за њима,

пробијају се и хватају се Саве.

Ено их у Мађарској, на равном Мохачком Пољу,

где бране хришћанство и Краља Лајоша од азиј.ске

најезде. Али узалуд се Павле Бакић и Војно Радић

као лавови боре и слажу Турке као снопове, сили

се одолети не може и они једва спасавају главе,

отиснувши се на шејкама низ Дунав. Анђелија, са

својом тетком Јевросимом, лута по разбојишту, и,

као Косовка Девојка, преврће мртве и рањене, не

би ли се на Војна намерила. Не нађе онога кога је

тражила, али је случај намерн на оног исгог Ре-
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џепа, који је из сарајевског харема спасао, и којн

се, после подужег бесциљног лутања, опет вратпо

V турску ордију. Она му превија ране, залечи их,

и пошље га да јој потражи Војна. Опет преобучена

у турско одело, она иде са њиме у Будим, одакле

са бедема спази Војна где на шајцп промиче низ

Дунав. Реџеп је оставља на чепељску аду, и сам

се у Будиму сусретне са Војном, преобученим у

турско одело, п упути га тамо где му је драга скло-

њена. Сада сам хоће да путује, у Бугарску, али се

на путу сусретне са старом Јевроеимом, п обоје

одлазе у Острогон, где су Срби са бојним шајкама,

н где је по свој прилици и Војно.

Страшни дани су настали за земљу угарску.

Турци су као скакавци пали на њене равнице, и

у томе часу н Запоља подиже заставу буне. Где

је боја и опасности, ту су витешки Србн први. Војно,

чије само име задаје страх и трепет Агарјанима,

како бн рекли наши стари летопнсци, сече пх н

тамани, п тако »дане и године нроводи". У Јегру

је јуначни Стеван Дабов, којн брани град са 9.000

бораца против 150.000 Турака. Војно, са својим

Србпма, са невероватним јунаштвом, пробија се кроз

густе редове нелријатељске, н прискаче у помоћ

храбрим Угрима. И број и нада опсађених порасла

је, II они успешно одбијају страшне нападе турске.

У једноме окршају са Турцима, у којн је Војно ушао

-заједно са х\нђелијом, пз страха да му драга не бн

пала у душманске руке, сјури јој сабљу у груди.

Градској посади пође за руком да њега спасе, али

полу-мртва Анђелпја остаде у рукама својих старпх

злотвора. Рана њена није самртна, залечује се н

■она опет постаје робиња мрских Турака. У једноме
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■оде.вењу заробљених Турака, Војно позна и Реџепа,

којије у султановој војсци постао паша. Из захвал-

ностп за све што је Анђелији учинио, поклони му

живот п вратн у логор турски. Али у једноме су-

кобу буде и он заробљен, и пред очима опсађених,

на самим бедемима, Турци га ударе на ужасне муке

н уморе. »Тако је Војно Радић крв за род пролио".

Анђелпја, чувшн како је он свршио, из очајања хоће

■себи живот да одузме, али јој Реџеп даје савет да

пре но што умре освети се једном старом непри-

јатељу који је сада у логору, а то је Осман-Паши

Фазлековићу. И она му отиде под шатор и прободе

га ножем; Реџеп, да је Турци не би убили, сам је

својом руком убија. Турци су одбијени од Јегра, али

-су чули како је Реџеп Ислам служпо, послали му

свилени гајтан и под шатором удавили.

Ето чега свега има у тој ултра-романтичној

причи, која се толико допадала у своје доба и под

којом су толпка срца треперела! Данас, када скоро

цео свет трезвено гледа на ствари, и када се зна

цена сваке речи, за свакога је јасна вредноет те

наивне и детињасте приче, у којој има толико крви,

толпко пресвлачења и случајних сусрета, толико

романтнчннх доживљаја, где су Срби тако анђеоскп

светлп и лавовскн јуначни, а Турци паклено црни,

где је сва наивност, једностраност, невештинаи угре-

јана машта примитивних приповедача. То је била

прича коју је једно велико дете писало за велику

децу која су седела за тезгама- и столовима за пи-

сања и тражила оно што сами нису били, јаке,

нове и непознате емоције у слави, у диму од ба-

рута, у пролпвеној крви, у хероизму без мере и

без краја.
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Манзор и Џемила х) писана је под истом инспп-

рацијом. Опет једна романтична, источњачка и Фан-

тастична историја, безазлена у основу своме. Милка,

кћи Бошка Бакића, при паду Београда, пала је у

турске руке У тренутку када је постајала робињом,

нађе јој се у одбрани један млад и леп арапски за-

ставник. Он јој није могао бити много на помоћп,

али њихова срца почела су куцати једно за друго.

Доцније, у Султановом харему, где се Милка као

Џемила находи, он ће наћи начина да се са њом

тајом састаје, да заједно плачу над судбином своја

два заробљена народа, да траже утехе у врелим

пољупцима и младим загрљајима, у којима их јутро

затиче. У једноме војноме походу, млади јаничарскн

заставник, Манзор, случајно ће се сусрести у Србијп,

у неком манастиру, са шест браће Бакпћа. Они ће

се познатн, објаснитп, побратимити, они ће новом

побратпму обећати сестру за жену. и у свима бо-

јевима где се сусретну штптиће један другог. Ман-

зору ће одиста поћи за руком да, једним начином,

који подсећа на Шехерзадпне прпче из Хиљаду и

Јвдне иоЛи, спасе Милку из харема, са њоме побегне

у Метиџу, у свој завичај. међу Бедунне, где је срећно

живот преживео, изродио јуначки пород, из кога

су и данас бедуински емири.

Манзор и Џемила је од оне врсте романтично-

патриотских прпповедака, од којих су Рајко од Ра-

сине и Пконија, еезирова мајка, п које се увек до-

падају великој публици, У овој арапско-српској при-

поветци има сувнше романтпке, често п бесмпслене,

али је у њој и заниљивости и шаренила, што чини

да се може читати још и данас. Средпне се мењају

‘) Дапица, 1860. Дјела I.
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као у каквој панорами. Цариград са својим баштама

и сарајом, манастир са својим лакомим калуђерима,

планинаса својим хајдуцима, опсада Београда у којој

се крст н полумесец сукобљавају; нешто живо, лако

и течно. Прими ли човек на веру све те очевидне

басне које му писац, са озбиљним лицем и детињским

уверењем прича као истините ствари, приповетка

се даје чптатн, као народна прича о немуштом је-

зику или Галанове о Али-Баби или Аладину. Само,

да човек потпуно ужива у овом производу разгре-

јане маште једнога младога човека из шездесетих

година, требало би да има ону свежину и наивност

који су имали српски читаоци пре четрдесет година.

У опште узев, историјски романн и приповетке

представљају мањи и слабији део рада Јакова Игња-

товића. У томе правцу он је радио одмах у почетку

своје књижевне карпере; изузетак чине Краљев-

ска спаха и Дели-Бакић, писани осамдесетих го-

дина, пред саму смрт. У историјској прпповетци и

роману он је имао два манира, различита, чак и

супротна. Један је суво причање народне прошлости,

хроничарско излагање бојева, владалачких женидаба

и уговора, мртво, безиразно, студено, без икакве

локалне боје, чак и са сумњивом историјском тач-

ношћу, и једино што још даје извесну илузију жи-

вота то-су дисгресије и тривиалности једнога писца

који је доцније постао славан описујући кујне, ка-

сарне и „Фрајмузике1(. Нешто су му боље романтично-

патриотске приноветке, где је историјски елеменат

сведен на мању меру и игра споредну улогу, и где

је и вшпе маха и више места дато инвенцији, ства-

ралачкој машти пишчевој. Те приповетке одликује

страена и неуздржана мржња на Турке. Још као
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дете, како сам прпча, после читања Светислава и

Милеве и Боја иа Косову, осетпо се као »занешен

непријатељ Турцима«. »Држао сам тврдо, да сам

се ја ондје десио, Бајазит не бн Светиславу отео-

Милеву. Више пута сам у љутинп доњака у мађар-

ским картама који представљаше Турчина, тако зло-

ставио, да сам му чиодом очи, врат и трбух нзбоа1>.

II у својим приповеткама, које је ппсао у зрелнје

доба, Игњатовић није ништа друго радио до зло-

ставио Турке, на гомпле пх слагао, са земље пх

чистио. Те приповетке су тако претерано роман-

тичне, толико се тамо спекулише са случајем, тим

спаситељем рђавих писаца, и лаковерношћу добро-

душнога читаоца, да је нама данас тешко помнритп

се са њима, а још мање ужпвати у њпма. Оне су писане

у једно сасвим друго доба,, које је нама тешко ра-

зумети. Њихове очигледне мане сматране су онда

као врлине, и то је баш било оно што се допадало

оном свету који се облачио у душанке п плакао

слушајући народне песме. Алп да.нас., када се на

те ствари гледа са извесном трезвеношћу, јасно је

да његове историјске приповетке и романи имају

врло слабе књижевне вредности, да се по њима

прави суд о пнсцу не да правилно изрицати, н да н

непосредношћу, п искреношћу, и истиннтошћу да-

леко заостају иза његових романа нз савременога

живота. Прави Јаков Игњатовић, онај који ће пре-

живети еФемерне успехе и остати у псторнјп српске

књнжевности, ту се само налазп п ту га само ваља

тражити.

1 Дјс.ш. I, стр. 243. »Три сриска снисатеља«.
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ГЛАВА VIII.

Друштвена ередина.

Сентаидреја у опадаљу. — Криза у српском друштву. —

Мади људи. Његове моралне и књжжевне симпатије према

простом свету. — Реализам без обзира.

Када се буде писала историја сувременог п ре-

алпстичког романа у српској књижевности мораће

се почети од Јакова Игњатовића, и мораће му се

датп велнко место. Његов претходник на томе пољу,

Богобој Атанацковић, само у једној новели, Буњевци,

п роману Два. идола, тек 1852, пошао је у неколико

новпм путем. Али тек са Миланом Наранџипем,

реалистички роман у правом и пуном смислу речп

јавља се у српској књижевности.

Он је први видео и тврдио да друштвенп роман

пма услова код нас, и веровао у његову будућност.

Пајвећи део његових радова јесте реалистнчки ромап'

или приповетка. За тридесет година од 1860 до I 888

пзашли су из његовапера: Милан Наранџић (1860

и 1862), Љуба Чекмеџић (1862), Чудан Свет (1869),

Триен сиасен (1874 —1875), Васа Решиект (1875), Ве-

чити младожења (1878), Увео Листак (1878), Стари

и нови мајстори (1883), Патница (1888), и десетак

мањих и већих приповедака као што су Пијанац,

Зазидани несуђеник, Једна иоћ на иароброду (1878),

Најскуиља коза, Адвокат као холанер, Фаличан

Максим (1879), Ннез у куиатилу (1885), Пита хиљаду

форината (1886).

И по броју и по величини својих радова, Игња-

товић заузима прво место међу нашим приповеда-

чима. Та обилност и плодност имала је, поред

осталога, и тај узрок што је он врло често само

причао истинске успомене из свога живота, цртао
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људе које је познавао и догађаје које је гледао.

Пуно његових романа, и то највећи, само су од-

'сечци истиноког живота, и нису ништа друго до

укњижена, још сирова стварност.

И то су махом биди сентандрејски људи и сент-

-андрејски догађаји. Детињске успомене увек су

нај јаче и најнеизгладљивије, оне нису ништа друго

до за дуго продужен утисак који непрестано траје

и који се нпкада не да истрти из приемљиве душе

.дечје. Игњатовић је добро запамтпо шта Ја вндео,

то је понављао са ФотограФском тачношћу, и то у

толикој мери, да су му доцније пребацивали што

даје сирову стварност, ни мало прерађену и про-

цеђену кроз уметничку душу.

И ако је ретко обележавао где се дешавају

шегови романи, назначујући само почетним словима

места, ипак се без велике муке даје видетн да им

је поприште Сентандреја и Пешта. Само, то није

била она внше лепа и цветна Сентандреја из XVIII

и првих годпна XIX века, када су њени грађани

поноснто певали: »Ми же Свнтандрејци целог света

славни.а Пешта се све више п више стала дизати,

и то на њену штету; вармеђа јој отима једно по

једно право, благостање њено почиње опадати:

кола су окренула низа страну. Стара, предузпм-

љива и радна српска буржоазија, која је великпм

трудом и напорима стекла богатства, предала пх

је у руке своме млађем, млаком, гњилом нараштају,

неспособном за рад и напрезања, жедном прово-

ђења и уживања, који ће у сибарптском и лаком

животу потрошитп оне силне хнљаде што су старн

стеклн у својнм трговачким походима налајпцпшке

и краковске вашаре. То је нараштај којп хоће да
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проживи да иротера, да утроше све, који као да

има девизу: »после нас ма и потоп!(< Цео свет се

утркује ко ће се боље показати и луђе новац ба-

цати. Буржоазија почиње подражавати мађарску

аристократију: приређују се скупи балови, точе се

најфинија вина, воза се на каруцама, новац се

баца немилице, жене носе тешке свилене ха-

љине, златне наките, нојева пера. Зеленаши су

разапели мреже; дошло је доба меница, облигација

и егзекуција. Иастале су бескрајне парнице око

наслеђа, које пуне само незајажљиве џепове пре-

предених адвоката. Парничи се за најмање ситнице,

око бољих места у црквеним столовима. Сентан-

дрејци су стекли глас »да носе процес за саром

од чизме« Владика Платон Атанацковић, који је

једно време седео у Сент-Андреји, често је поми-

њао реч једног грчког владике »Јеси ли видео му-

дрог Будимца и мирног Сент-Андрејца ?с< Месни

песнпк У1аза Нешко већ пева о славној и иадајућој

Сентандреји.

Ту иадајуЛу Сентандреју манитих парничара

и бесних расипника, младих карташа п старих усе-

делица, сујетних буржоа и грабљивих адвоката,

Сентандреју „штуцераја, курмахераја<( карата и

баханалија запамтио је Јаков Игњатовић и описао

је. Васа Решпект је одиста постојао; он се у

ствари презивао не Огњан, него Игњатовић —

Огњан је само на српски преведено презиме Игња-

товић — и био је из породице пишчеве. Његов

стрнц Јоса то је у истини био Јован Игњатовић,

будимски сенатор: живот његов и његове жене

истоветан је и у роману Васа Решиект и у једиом

историјско-биограФском чланку који је изишао у

7ЈАКОВ ИГЊАТОВИЂ
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Нашем Добу.') У мемоарима нашега романсијера на-

лази се овако место: »У Сент-Андреји били су ад-

вокати ондашњи синови, размажени, нерадни, п

сва им се наука сабила у неку рабулистику, која

је само на локалном земљишту цветала и Сент-

Андреју упропастити помогла. Од тих један је био

матадор, које носи име мога романа „Вечити мла-

дожења.1' Тај Шамика био је тип гиздавца са

шест пари чизама са сребрним мамузама.... Тај

гиздавац још је жив у дубокој старости. (<2) Пера,

опет у Вечитом Младожењи, који у парнпци са бра-

том хоће кућу да претестерише на пола, био је

рођени брат Игњатовићев, „човек од соја Васе

РешпектаА Живот ђака који је описан у послед-

њим главама романа Триен сиасен јесте живот којн

је водио сам писац као ђак са својим друштвом

у Пешти, и онај ђак којп »вандрокаша« у крчмп

вуче за нос истп је онај Сима Крстић кога н Бранко

помиње у Ђачком растанку. Живот Бранка Орлића

у Милану Наранџићу истоветан је са животом са-

мога Јакова Игњатовића, до самих појединостп.

Мнлан Наранџић није бпо Фиктивна лнчност, он се

појављује и у Васи Решиекту, и било је сувреме-

ника који су у њему познали жива човека.. У

Васи Решиекту стари Игња Решпект и Дондикола

разговарају о »процесу због пите, где су две гос-

подске куће због тога десет година процес терале.

Једна госпођа дала у симиџиницу ппту баклаву, а

друга тако исту; тепсије су једнаке, пите једнаке,

па симиџија враћајући промени им пите. Ту сад

*) 1888, бр. 27. Потиис X.

2) Летоиис Матиие Сриске, »Сент-Андреја,* књ. 137. стр. 98.

Мемоари, Наше Доба, 1887.
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једна госпа с увредителним речима пошље другој

пнту; увреда не само ппте, него н ко је правио,

н ко ће је јести, те изађе отуд процес повреде

поштења, и после десет година једва се сад свршн,

и те пите као што кажу с процесом коштале су

хиљаду Форината/' Тај догађај, тако карактерис-

тичан по парничарски дух Сентандрејаца, у стварп

се десио, и од њега је Игњатовић написао припо-

ветку Пита 1000 форината.

Он је узео да опише какво је изгледало ње-

гово родно место у добу друштвене и моралне кризе,

када је стари живот устукнуо пред новим. Он је

држао да је писао „хумористичне романе,“ а у ства-

ри давао је аљкаве и сурове епопеје проиадања

српскога друштва у варошима са оне стране Саве

и Дунава.

И то је најтежи тренутак у зкивоту тамошњег

српског народа. „Ми смо од неко доба, писао је

Нгњатовић, у прелазном стању. Од год. 1848 па

до данас, у свима слојевима народа, појмовн у жи-

вотном праву народа се променише. Прелазак тај

јаку је реакцију у животу обитељском проузро-

ковао. Задруге су постепено пропале, а с њима и

скопчани појмови. Нестало је патриархалног ка-

рактера, а с њиме и ауторитети у обитељи." Стари

живот-се крхао, ново индивидуалистичко доба се

јављало, и у тим новим условима борбе наша млака

и слабо отнорна раса није могла да одржи своје

старе добре положаје. Као и у политици, тако и у

књижевности, Игњатовић је волео „старо добро

доба.“ Он је имао нежности за оно доба када су

„госпоже“ носиле рококо одело и говорпле „ви

својим мужевима, када су „господичне" носиле пот-
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краћене хаљине са малим струком, жуте рукавице

и певале У мјесту аријатном, тихој иустињи, у

доба када се играо „тајч,* „калуп,а „минет,а „ја-

стучићи, “ када су еснаФи владали и млађи пошто-

вали старијега, а стари „почтенородни господари"

носили нацаке и сребрне мамузе. Он ово доба није

волео, зато што је видео како се српскп народ у

њему помео, устукнуо и почео губити. И он је био

наумио дати слику тога критичнога прелаза, слику

која није ни ружичаста ни ласкава по Србе.

Ево како изгледа српско друштво у то доба.

Воли се да се ужнва, да се живи као „бубрег у

лоју,“ како они то вулгарно кажу: богати људи

нрави лукуловске ручкове, а „велике куће“ утркују

се која ће бацити више новаца на гошћења. Мала

буржоазија не диже се по двадесет и четири часа

од стола. Не радп се ништа, но се једе готовина,

у гозбама, у раскоши, у картама, у утркивању ко

ће луђе трошитн новац. Богате куће на тај начин

нестају за педесет година. Младићи се не жене,

и ако се доцннје у годинама ожене, то узимају

болесне девојке са велнким миразима. Раса се

стално дегенерише. Сујета, смешна и луда бур-

жоаска сујета, одлнка је свију тих људи. Цео свет

хоће да игра улогу вишега но што је, да се по-

каже, да отиде за сгепен горе на друштвеним сте-

пеницама. „Паорима® је идеал да постану „грци“

пли да ма на који лак начин дођу до пара. Кува-

рице се зову „виртшаФтерке11, а трговачке жене

се жале што се по тоалетама не могу разликовати

внше од „штумадли". У занатлијским кућама жене

неће више да се зову мајсторпце п носе шешире

од боја које дрече, опанчарске кћерн неће да нграју
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у колу, да не изгледају као „паорскек девојке и

полазе само за „беамтере", па ма то био какав

најбеднијн и гладни писарчпћ; малп трговци изн-

гравају »гросхандлереа, а богата буржоазија утр-

кује се у расипању новаца са аристократијом. При

том, цео свет је: »от!к

И да се добро живи, и да се може играти

улога у друштву, треба имати новаца, поткожити

се, како веле ови залуђени биргери. Новаца, не

марн како, само новаца, било неморалним женид-

бама, глобљењем сељака, сумњивим носредовањима,

трговањем са савешћу, проституцијом, довијањима

и савијањима сваке врсте, само да се има много,

много новаца, да се може водити угодан и богат

живот, да се буде један степен впше! Милана Наран-

џића, који у младости јури за батацима и кува-

ричком љубављу по кујнама, а у зрелим годинама

за »абентајерима« са ситим и „чувствителшш1С па-

ланачким дамама, не треба узетп као једног вул-

гарног и циничног пробисвета који пошто но то

хоће да се обогати. Он је репрезентативан тип,

образац, резултанта свега тога друштва, и у име

хиљада и хиљада он говори ове речи, које значе

цео један поглед на свет, цео један морал: »же-

нидба, то ми је спасеније, па само оно тражим

што'женидби води... Треба само богато се оже-

нити, па каква била; то јест, ја, кажем само за

мене, а не за другога. — Ако је млада, лепа н

богата а толико боље. Ако је стара, треба јој по

вољи чинити, па гледати да се добро тестаменат

начини. — Ако ли је болесна, треба јој дати ме-

децине колико хоће. — Ако је мрзак живот, а бо-

гата је, не треба од куће ићи, ннт се дати исте-
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рати; но треба, се чувати. Ако је високоучена и

високовоспитана, нек донесе млого новаца, то јест

кажем за мене.с< — Напослетку: »не дати, да се први

дан женидбе алатура интабулира. У овом случају

најбоље је, кад муж нема шта да се на њега инта-

булнра. Јер ако се интабулира, муж ће моратп

жени сваког њеног имендана лепо гратулирати, да

му се у чему год воља испуни, а онда жена носи

капут, а муж визитлу.сс

Пребацивало се Игњатовпћу што је, цртајући ово

натруло друштво коме је био идеал: иоткожити се,

па онда живети као бубрег у лоју, износио само

врло обичне, врло свакодневне људе, што у целоме

његовом делу нема виших и чистијих типова. »Ро-

ман је псторија људи који не би имали историје1'

рекао је Алфонс Доде, и Игњатовић ће у целом свом

делу цртатн то просечно, вулгарно човечанство,

безначајно као јединка, а изразпто као целина. Он

ће дати свега три више мање развијенија човека,

и то само онда када хоће себе идеа.шо да оцрта, у

Бранку у Милану Наранџићу, у Милану у Појети

и адвокату, нарочито у Верковићу у Увелом Листку

Пначе, он је редовно и са симпатијама цртао мале

II обнчне људе. Он ће бити повлашћени слпкар за-

впдљпве, сујетне н свирепе мале буржоазпје на селу

п паланци, сеоских судија, натароша и грка; под-

напптих калуђера, берберских калФИ, лопова по

ритовима, цнгана под шаторпма, »паорас< на ва-

шарима п крчмама, „херберга" где се нонедеоником

еаст&ју мамурне калФе кројачке, берберске, столар-

ске; он ће слнкати сензале п »вухерере11; хусарска

врбовања; ђачке пијанке ; пургарске болове ; »фрај-

музикесс где кшш жнвот куварпце, собарица, „хауз-
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мајсторки," дадиља, праља, „виртшаФтерка", кочи-

јаша, лакеја, стражмештера, рибарских и месар-

■ских калФи, свега малог, ситног човечанства.

Игњатовић је волео оно што се зове нижи

сталеж, прост човек, више но ону апатичну, мртву

вишу класу којој он никада није могао довољно да

пребаци њену немарност и безживотност. Он је ишао

по крчмама где су се ти његови јунаци скупљали

и проводио читаве ноћи са њима. У њиме је гле-

дао више живота и природности, људску биљку у пу-

ној развијености њеној. Он је имао слабост да о њима

говори без престанка, чак и онда када није било ме-

ста. У Ђурђу Бранковићу, једном историјском роману,

у оном трагичном часу када кнез Лазар замењује

царство земаљсжо са царством небеским, из сре-

дине владара, властеле и првосвештеника он од-

једном слеће међу дворске слуге и слушкиње, оче-

видно осећа се у своме елементу, са задовољством

слуша њихове масне досетке и кујнска оговарања.

II она романтична прича Манзор и Џемила, пуна

силне љубави и још силнијега патриотизма, у ко-

јима људи н догађаји лебде у висинама идеала, има

од једном, као неку оаазу, овакво једно место: „У

кујни се пече за Турке. Кухарице ушепртљиле, не

знају шта ће прије да почну, шта да доврше. По-

мажуТтм п млади калуђери. Једач им додаје месо,

други пири ватру, па се случајно запали од вар-

нице кухаричина прегача, трећи гаси кецељу руком,

кухарица псује, каљуђери се смију ; један од њих

нехотице превали шерпењу, па наста кикотање,

док не дође економ, те начини ред." Колико је

снлна ствар инстинкт! Игњатовић је био рођен да

буде сликар кујне, крчме и касарне, и када је хтео
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да полети на више, његова природа га је вукла

доле, међу људе и ствари које је волео и који су

му били блиски, II које је добро познавао.

Описујући те средине, он је имао намеру да

шавикне читалачку публику на природност и ствар-

|ност. Он је устајао противу »сентименталне пјесме

и мелодије туђих народа,« романа »на Форму Едуарда

п Кунпгунде.“ »Не требају Србину, говорио је он,

исплакана болесна чувства и незадовољство свјет-

ско, но чиста природиост, која и у жалости нађе

мелема.сс ‘) За тај реализам и отвореност, поводо.м

Патнице, школска и „пристојна" критика била га

је оштро напала. Нападнут, он се бранио као ни-

када дотле: »У делу сам цртао слике и карактере

онаки какви се ти у животу показују, реалистично,

како јесу, а не онако како би се хтело. Ланцетом

сондирао сам отровне ране на телу друштвеном,

искорењивао сам их, а то без бола не бива, бо-

лесник мора то осећати. Узалуд ће ми се ту, било

од ма које стране пребацивати недостатак идеали-

зирања у делу; где идеала у материјалнстичком

свету нема, нећеш га ни наћи.сс Он се бранн н вели да је

то своје верно сликање живота, опорог п црног

као што је сама стварност, радио за људе који

изнад свега воле истину, здрава суђења и јаких

живаца. „Нисам писао за нервозне, хемеријодалне

п хпстеричне особе, већ за оне који имају јак,

здрав састав и стомак.С( 2)

Р Дјела, I, »Србин п његова поезпја,* отр. 36.

г) Наше Доба, 1886 год. бр. 2, Отворено ппсно уреднику »На-

шега Доба/
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ГЛАВА IX

Друштвени романи и приповетке.

Пропадање српске буржоазије у Сент-Андрејж: »Вечнти

младожења.® — »Пита 1000 форината.* — Једна епизода

из лВасе Решлекта.с< — Игњатовић у тој средини: »Појета

и адвокат,1' »Увео Дистак.8

Његов велики, и по свој прилици најбољи роман

Вечити Младожвња,, неправедно запостављен пред

толнко хваљеннм а далеко слабијим Миланом На-

рануљћем, нај јасније представља поменути прелом

који се вршио у животу Сент-Андреје, кризу кроз ј
коју је пролазило цело тадашње српско грађанско ,

друштво Ту су изнета оба нараштаја, онај стари, '

радљиви, штедљиви, предузимљиви нараштај, који је

стекао новца, и млађи, нерадан, расипан, мек на-

впкнут на лак и угодан живот, без воље, без енер-

гије, начет, неспособан за борбе у животу. Тај

роман, који је пун толико људи који су живели,

толико догађаја који су се десили, набрекао и пре-

ливен животом, представља боље но икоји други ро-

ман Игњатовићев ону велику трагедпју оцева и деце,

два поколења који немају више исте погледе, и

исти начин живота, који се више не разумеју и не

воле. Само, овде писац није штедео своје консер-

вативне симпатије оним предузимљивим и тврдим

старцима, чији су хоризонти и потребе биле мање,

али који су показивали више и отпорне моћи и

успеха у опорој борби за опстанак.

Цео роман има два слабо везана дела: како

су стари радили и текли, и како су млади у не-

раду и гњнлости расипали и њихове новце и своје

време. У добу када су се »Бунапарти« подрезивали

крила, 1812—1813, богати »пургер« сентандрејски
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СоФра Кирић и два његова друга, Јова Кречар и

Чамча, кренули су се на велики трговачки поход,

у Краково на годишњи вашар, да продаду своја

вина и купе платна. Пре но што су пошли на пут,

дали су за се у цркви службе одслушити, испове-

дили се и причестили, начинили тестаменте свега

»движимог и недвижимог имјенија,® на кола са

арњевима натоварили бунде, сандуке, бурад са

вином, захире као да ће на северни пол. Обукли

су доламе, обули чизме са сребрним мамузама, по-

нели и стиве луле, и наџаке, и пиштоље, и „трај-

дрите:1' хоће да у Поњској изгледају као прави

„шљахтеци." Пут је био тежак, дуг и опасан. На

једној пустој чарди, некадашњи табак СоФра убио

је наџаком три лопова који су их хтели побити и

опљачкати. Уз пут су пили са пољским цариницима,

јеврејским крчмарима, са самим магнатима, пред

којима се СоФра приказивао као »венгерски шљах-

тец." Великој пољској господи свиђао се овај мали,

кривоноги и веселп буржоа: рагииГиа зес1 тагИаНа,

говорио је један од њих. И када су на велкком

вашару краковском добро пазарили, набнли добро

ћемере п накуповали доста платна, враћали су се

дома дугим заобилазним путовнма, уз разне дожп-

вљаје, не јављајући се својима, тако да су се у

Сент-Андреји уплашили да на каквој пустој чарди

нису кости оставили. И једнога дана, са колима

пунпм робе, жељни одмора и својих, освануше у

Сент-Андреји, да увећају своју „сермију" и за дуго

причају своје путне дожпвљаје,

Други део, комс је први само несразмерно дуг

али нимало досадан увод, дешава се десет година

после те краковске експедишце. У првоме делу
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стари Софра био је главнп јунак, оличење старог

нараштаја, који је обогатио и прославио Сент-

Андреју, човек старога кова, деспот у кући, задрт,

тврдица, али поштен, радан и чврст. Његов син Ша-

ника, свршени правник, представља гњили младн

нараштај. Он је женска природа, одрастао међу

сестрама, зна да плете и везе, разуме се у свима

женским пословима, »гавалер/1 денди, аранжер

свију могућих забава, предмет уздаха свих „госпо-

дична“ у Кашави где је права учио и у Сент-Ан-

дреји где је очев новац трошио. И то полу-женско

размажено створење је син СоФре Кирића које је

коже штавио и лопове наџаком убијао! Када је

Шамики мати умрла, отац навали да на њ да се

ожени. И салонски лав пристаје, али под условом

да се пре тога прође по свету. И када се вратио са

пута по Италији донео је нове елегантне особине;

да једе острице, морс.ке раке, страхино; без пар-

мазана неће ни да погледа чорбу. И тада. за њега

поче лептирскн живот кандидата за женидбу.

То је низ »нобл баловас(, »пургер баловак, и

»маскен балова«, давања букета, чињење визита,

заљубљених уздисања, сентименталних пеоама, зна-

чајних стискања руку, валцера, нолки, котиљона,

чардаша, јастучића и полонеза. У један мах ствар

је изгледала свршена : Шамикино се срце запалило

за плавооку Фрајлу Лујзу, кћер богатога месара

Полачека. Али како је Лујза католичкиња, а Ша~

мика православни, како и стари Полачек и СоФра

Кирић држе да су њихове вере јединоспасавајуће,

то се ствар разбије и двоје младих и заљубљеннх

се раставе. Лујза не може да преболи ту рану, и

реши се да ускочи за Шамику. Али како је он
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само један мекушац, женска душа у мушком телу,.

како нема ни воље, ни енергије, ни одважнобтиг

како не сме да загази даље но да љуби прамен

њене косе и у женским друштвима плачевним гла-

сом прича о својој несрећној љубави, —- Лујза се

удаје за другога.

И Шамика наставља своју бескрајну п тра-

гично-комичну одисеју вечитог младожење. Он летп

од једнога места у друго, са пургерског бала на

нобл-бал, од салона до салона, блуди као Вечитп

Јуда, преврће очпма и пева о љубави као какав

закаснели трубадур, н тако дочекује тридесет пет

година, прве седе власи, када треба рећи збогом

младости. Стари Софра за то време је умро, жало-

стан што му се син Шамика не ожени, што му је

други снн Пера пошао рђавим путем, обијајући че-

кмеџета, тргујући са крађеним коњима, доиадајућп

чак и »решта«, што му се кћи Катииа жива за-

копала, остав из несрећне љубави уседелица, сле-

ђена, са мртвом душом, усамљена као калуђерица. II

код Шамике долази један наступ одлучносгн и јаке

воље: хоће да се ожени, неком младом и болесном

девојком, коју смрт свакога часа чека, која је због

неког оФииира попила витриол. Њена породпца не

да му да учини ту лудост, која необгтчно подсећа

на предмет Платонског брака од Жила Леметра, п

она на скоро умире, озарена прп самрти зрацпма

љубави, или бар илузијама љубавн, а он остаје да

жали за њом, са велнким речнма, са великим гесто-

вима, као прави плачевнп немачки љубавник пз те

сентименталне епохе.

Његов бесциљан жпвот старога момка и вечи-

тог младожење продужује се са једном тужном мо-
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нотонијом. Умнре вазда веселп II насмејани Чамча,

умире Јова Кречар, стари другови његова оца. Оне

које је он као младић волео давно се удале, и дошло

је доба да се удвара њиним кћерима. И он тако и

даље вегетује, аранжујући балове, чинећи посете

и поклоне, непреотано врховни судија у стварима

моде и доброга тона, дајући свакој дами наду да

ће је узети, увек без одважности и парализоване

воље, продајући земље, куће, све нлто је стари СоФра

са муком стекао. И пошто је провео тим пустим

животом сав свој век, смрт му даде једном одмора,

том „мученику бракаа, Вечлггом Јуди женидбе.

Вечити младожењи иде у најбоље ствари које

је Јаков Игњатовић нанисао, ако није и најбоља.

Првом делу развученост ништа не смета: он је

врло занимљив, течан, леп, значајан као докуменат

за разумевање српскога живота пре сто година,

како се живело, како се трговало, како се текло,

од кога су соја били наши стари. Ту има живота,

радње, покрета, догађаја, то је толико пријатно за

читање да се књига тешко упушта из руку. Тај

први део тек је само увод за роман: писац је хтео

да покажа- каквим су животом стари живели да

спреме угодан и богат живот младима, сву разлику

између два нараштаја. Други део је развученији но

што би требало да буде; пун је дугих описа болова

и Флиртова, и та његова развученост, чини утисак

нечега тужног и заморног, буди осећање »моно-

тоне туге“ како је Светислав Вуловић врло добро

рекао једном приликом. И што је за жаљење, то

није само овај неуморни походилац балова и го-

нилац женидбе, сав тај млитави и начети човек са

својим бедним полужпвотом, но нарочито што је
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то слика српске буржоазије која пада, стална де-

генерација оне снажне српске расе у Сент-Андреји.

која је некада тако сијала, а тако брзо и жалосно

утрнула у борби за опстанак. Вечити Младожења.

неће остати само као занимљива и невесела исто-

рија тога бедног Шамике, који је одиста постојао,

он ће остати и као врло добро нзрађен и врло

карактеристичан докуменат за интимну исторпју

српскога народа у Угарској. Када се историја буде

једном радила на шире.ч, културном основу, када

се свакодневном животу, наравима и погледима на-

рода буде обраћало више пажње но царским прн-

вилегијама и црквенпм конгресима, будући исторпк

неће смети обићи овај значајан роман. У њему се

Јаков Игњатовић најбо.ве испољава са својпм до-

брим странама, и Српска Књижевна Задруга је по-

грешила што њега нпје дала широј публпци, у место

Милана Наранџића, којн је, поред свега свога гласа,

ипак једно почетнпчко и врло несавршено дело, под-

ложно јакој критици, нарочито са моралне стране.

Те друштвене прнлнке Сент-Андреје у пропа-

дању послужиле су Игњатовићу још једном за

предмет прпповетке, п то у Пити 1000 форината.

То је истиннт случај, карактеристичан по парнп-

чарске и свадљиве Сент-Андрејце, којп су носнли

»процес за саромА Две младеи лепе девојке, добре

другарпце, Мица п Анка, удадоше се „за време бу-

напартскпх ратова“: Мица за Анкина брата Марка

от Рогознча, који је због једне младићске грешке

пзбрисан нзјуратског реда и тек доцнпје, упорнпм

радом и необичним способностима, дотерао до вн-

ценотарског положаја; Анка за богатог трговца

Тшрковнћа, који није нмао от на велнку жалост
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своје а\ене, али је у накнаду за то био доброг исо-

стојанпја'1, како се то тада говорило. Анка је само

0почтенородна(С, а Мица је »милостива«, и отуда

међу овим старим другарицама потајна, свирепа

мржња, коју су обе знале пренети на своје зау-

ларене мужеве. Све је ишло још које како, док

се међу њима није појавио млади и заводљиви ју-

рат Миливој Свилокосић, ћотте а [етгпез. који се

обема доконим и оујетним женама дискретно и са

рачуном удварао. Експлозија се десила о Св. Ни-

коли, којега су обе куће славиле. Обе су напра-

виле пите од ораја, од педесет јуФака, и у једнаким

тепсијама дали су их да се пеку у истој симиџн-

ници. Али, када су их узимале, не узме свака своју

н Алка начини скандал гато је место њене добре

пите добила рђаву, за коју штје имала довољно

ружних речи, и за ону која је правила и оне који

ће је јести. И како је том нриликом пало оштрих

и крупних речи, како се и свет умешао и ревносно

потпиривао ту луду заваду, како су мужевп били

довољно слепи и послушни, поведе се парница и за

повреду части и за повреду својине. И онда низ

тужби, реплика, дуплика, квадруплика, визитација

и суђења! Фишкали имају због те невине пите

пуне руке иосла и зараде. Када је ствар била скоро

приведена крају, нестају сва парнична акта, и бес-

крајни процес опет почиље из нова. Ћирковић умире,

парница још непрестано траје. Свилокосић, већ

Фишкал, дотле је био бранилац Мнцин; али, када

је Алка ос/гала богата удовица, он њој стави на

расположење своје адвокатске услуге. Парница из-

међу ове Брунхнлде п Кримхилде се свршн : Алка

је изгубила парницу, пита је стала 1000 Форината,
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колрисо су појели адвокати и судови, али је у Сви-

локосићу нашла мужа, на коме јој Мица, која је

остала такође удовица, целога живота завпдела.

На тај начин расипало се »Цар Немање благо",

сви они дукати п талнри, које су стари текли на

вашарима у Кракову и Лајпцигу.

У Васи Решиекту има једна повећа и црна епи-

зода, исторпја породнце Стевана Огњана, која није

ништа друго до пропадање једне старе српске бур-

жоаске породнце у Сент-Андреји. Ништа каракте-

ристичније но котрљање Сгевана и његове жене

Катарине, који су живели на великој нози као ма-

ђарске спахије, и раснпали као да сутра и не постоји,

падање до најсрамнијих нпзина беде н моралнога

блата. Он, срамота и проклетство своје породице

која је доспела да живи од рада двоје болесне

деце, долази дотле да по најгорим каванама, где се

скупљају „блудни изгубљени синовн свих друштве-

ннх слојева и женскнње без опредељеног занпмања

н несигурног стања(С, за пиће, пева плачевннм гла-

сом полупнјаннм гостпма. Његова лепа кћи Емн-

лија, од службе у једној посластпчарници, одакле

су је истерали због скандала вазда ппјана оца, оде

код једног старог п богатог грофа, а одатле у ве-

лику проституцпју.

Уз те озбиљне романе иду и два Игњатовићева

аутобиограФска романа, у којима се црта како је

развијеној н јачој јединки тешко, ако не и немогуће

живети у тој натрулелој средпни. Приповетка По-

јета и адвокат црта самога писца. како се пред

1848 морао осећатн, као млад и поштен адвокат,

пун пдеала и велпких осећања, у средини те »па-

дајуће Сент Андреје", међу грабљнвпм и бесавесним
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колегама који су отимале где што стигну, и клали

се као вуцп око плена.

Увео листак ‘) је прплог за његову моралну исто-

рију, завреме ратова саТурцима, око 1877 — 1878. То

је једина ствар Игњатовићева где има узбуђености,

искрене меланхолије, и где јунак збиља представља

вишега човека. Има ту извесан елеменат искре-

ности, и никада није у њега било више топлине,

никада није изгледао симпатичнији, но у тој јесењој

тузи четрдесетогодишња и несрећна човека, када

човек стане осећати сву пустош жпвота без огњи-

шта и породичне нежностн. Тон има нечега тужног

и тупог, што подсећа на звоњење погребних звона;

има нечега што гони у реФлексије о смрти и про-

лазности свега земаљскога. Верковићу, који је у један

мах помислио да је ухватио срећу која је целога жи-

вота бежала пред њиме, када се срећно оженпо,

познао љубав, добио сина који ће наставити оно

што сам није довршио, смрт је отела и жену и

дете, и скрхала га да се више никада не дигне.

»Све је изгубио. Два најсилнија ударца један за

другим. Срце му је опет празнина, ал’ та се више

испунити неће.(< Он је био рођен да буде несрећан,

као п цела породица његова. Страшни бол му је

сасвим памет одузео. Свет за њим говори: „ср-

дачна, добра луда, ћегглдег, т1егез8ап1ег ћ^агг", и

у болу често шапуће:

„Из живота у гроб!

Из гроба у живот.®

ћ Приповетка. Награђено од Матице Српске са 150 Форината. Нови

Сад. 1878. — Безланајан реФерат од Г. Стевана В. Поповића у Летоиасу

Матице Ораске,А881, кн>. 126, записник књижевног одељења. У руко-

пису Увео Листак носио је рђав насдов: Једно дете са две матере,

отац иолудео.

ЈАКОВ ИГЊАТОВИЋ 8
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И на крају једна љута и праведна реч, један

крик човека свесна своје вредности а несрећна,

пред апсурдноитћу судбине, неправдом случаја или

Провиђења, моралним нередом у природи, или боље

рећи одсуством свакога морала у њој: »А многе лу-

дове и непоштене вози срећа на ватрени коли“.

Нсторија једног бољег и вишег човека који је

стремио ка идеалу а кога је живот својом тешком

ногом прегазио, који је клицао: ад, азГга! а свршио

у душевној тами, сав тај проблем смрти, свирепе

смрти која коси без милости и без обзира, кида

онде где је најтање, дира онде где је најболније,

сва бесмпсленост случаја, слепога случаја који добро

зна где ће ударнти, све то даје овом делу нечега

вишег и чистијег. Увео листак је оаза у целом књн-

жевном делу Јакова Игњатовнћа: ту је он искочио

из колосека вулгарног, прљавог жпвота и ту се

не осећају више кујнске сплачине н коњски гулаши.

Као што то увек бива, бол га је био овом ири-'

ликом подигао, бол који у своме пламену све чи-

сти и племени, све чнни бољим, јачим и дубљим.

ГЛАВА X.

Друштвени романи и приповетке.

Пропадаље занатлијског и сељачког сталежа. — „Стари

и нови мајстори“. — „Чудан Свет“.

Трулеж није захватио само богату буржазију,

он се распростро и на средњи сталеж, на занатлије,

које је такође ново доба и нов живот дохватно. И ту

је она иста противност нзмеђу старог, снажног и

отпорног нараштаја, и млађег, поклизнулог, мли-
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тавог, осуђенога на пронадање II нестајање. Такав

је роман нз занатлијског живота, Стари и нови

мајстори, или Стари и нови кројачи, како се пр-

вобитно звао у рукопису1).

Игњатовић је имао нарочитих симпатија према

занатлијском свету. Одмах у почетку своје књи-

жевне кариере, у Србском Летоиису, он се занимао

устројством еснаФа, доносио њпхове уставе и повла-

етице, гледао у томе важне документе народнога

живота. Из докумената које је сам објавио види се

како је тирански строг био тај систем средњеве-

ковних корпорација.

КалФа не сме да иде раскопчан, не сме са

штапом ући у собу цех-мајстора, не сме ићи са

шегртима, кочијашима и скитницама, не сме пити

више од једне ице (пола литра) вина, иначе плаћа

глобу. Ако се у јутру не би помолио Богу, нлаћа

пинту вина; ако би се то поновило, узима му се

цела недељна зарада ; задоцни ли за службу у цркви,

плаћа глобу од 50 крајцара; не донесе ли о Духо-

вима воштану свећу цркви, плаћа опет казну. Дру-

гарство је обавезио и развијено: Један параграФ

*) Езмена у наслову учињена је по реФерату Г. Стевана Ј. Попо-

вића. В. Летоиис Жатица Сриске, књ. 138. »Изводи из записника књи-

жевног одбора и одељења 1883. годнне*. РеФерент је био одушевљен

овпм романом за који вели да је бољи од свију дојакошњих ове врсте у

свакоме ногдеду; хвали му здраву тендендију, добру композпдају и об-

раду, природну и неусиљену радњу, верно слпкање живота и личиостп.

На његово тражење Игњатовић је унео две ствари; Мајстор Марко,

отад Миланов, пошто је прочитао писмо да му се син жени бароничпнон

собаридом, одговара му непристанком, јер је то »против традициЈа, које

владају у српској мајсторској кући*. Затим : ,да ппсац обележи Милана

и Кузмана оштрије као социјалисте, који се размећу Флоскулпма, тто су

их без икаквог разумевања напибиричили по предавањима, што су их сл

шали у П. Тиме би им карактеристика била оштрија. По овоме разнетању

стари мајстори би их држади као сметењаке*.

8*
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еснаФске уредбе гласи: „Како из ружице леп мирис

исходи, тако из сваког калФе доброћудност да један

другоме у свакој нужди добровољно и братски јави

се како у содружеству здравија и веселости, тако

и у свакој скорбн и печали, а највише у тешкој

болезни, на сваку ноћ по две калфе код болесног

стајати, ради утјешнога разговора и послужења

различита, а дањом по један, и тако чинећи један

другом љубав братску и вољу божију хоће пспол-

нити«. Али каквих и колико глупих и деспотских

ограничења: ново-произведени мајстор мора се одмах

оженити; калФа који је био слуга не може постатн

мајстором, нсто тако ако је ванбрачни син, или ако

су му родитељи били учинили какав злочин; мај-

стор губи мајсторско право, ако му жена учини

прељубу; сматра се за нечасног онај који је пса или

мачку убио, мрцине се дотакао, или јој кожу одерао;

„да се сматра за нечасна онај који је с џелатом,

вашкодерцом беседио, нутовао, пио, или при по-

гребу његовом био“. Та еснаФска тираније ишла је

до бесмислица и прелазила је сваку меру, тако да

се 1813 године морала и државна власт умешатн

и спречити „злоупотребленнја, која су код неких

еснаФа у обичају била, а и сад упорно протнв пов-

торителних всевисочајших урежденија бивати обн-

чествују, како то јесуа'

Тај живот волео је Игњатовић, и за њиме је

жалио. Још пре романа, он је изложио своје идеје

о занатлијском сталежу, и у једном политичком

чланку1) дао основну идеју и нацрт свога романа:

„Био је ту ред, било је дисциплине; морал је био

’) Ледељни Лист, бр. 15, 1879.
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у поштовању, у том је мора.ла цела цејска корпо-

рација над појединцима бдити, а поједини једно

друго контролисати. И могао је човек у то доба у

том смислу међу калФама и мајсторима на класичне

мајсторе наићи. Прљава пега на појединима није

се трпила, јер се држала за пегу целе корпорације.

Омладина занатлијска није се бавила са дарвиниз-

мом, који цокрај своје научне важности лако заврне,

— са радом, непрекидним радом. Није се бавила

материјалистичним доктринама, које узимају човека

само по свом хемичном састагу, без обзира на ње-

гову душевну половину; ал бракови су били чисти,

част обитељи нетакнута. Верозаконско осећање било

је дубоко у срцу ужљебљено. Људи су били бого-

бојажљиви — декоји би рекао и биготи, ал су били

справедљиви, скромни, и реч „швиндл" није се на-

лазила у цеховском језику, као нека пробитачна

чињеница у обрту и конкуренцији.11

У Старим и новим мајсторима, он ће развити ту

борбу између два занатлијска нараштаја, два на-

чина живота и погледа на свет, све своје консер-

вативне симпатије за »старим добрим добом« це-

хова и патријархалне стеге, и дубоко неразумевање

новога света, и сав свој бакалски морал.

Старе мајсторе представљају Дамјан Остругић,

ћурчија, и нарочито, Марко Терзић, кројач, у не-

колико и Љубомир Угледић, такође кројач. То су

радни људи, малих потреба и апетита, штедљиви,

са вечитима тужбаљкама на рђаве године, и који се

са најбољих вашара враћају жалећи се како се више

не да живети. Они кукају без престанка са старим

добрим временом, када је сваки ишао у цркву не

само недељом но и на вечерње, и када се није да-
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вала девојка ономе ко те верске дужности није

вршио. Блажена времена када је било осећање ауто-

ритета, када је млађи поштовао старијега, деца

родитеље, калФе мајсторе, када калФа није смео пу-

шити пред мајстором док му мајстор не допусти,

када су родитељи, дајућп дете на занат говорили:

»тело твоје, а душа његоваС(. Мајсторице њихове су

здраве, чврсте, једре, вредне, гатедљиве, снажних

мпшица и замашнпх шака, кувају и месе за све

калФе, при томе пакосне и воле да оговарају.

Стари мајстори се буне противу моде и свега

што је ново, не само у навикама и жпвоту својих

млађих и своје деце п жена, но и у самоме занату.

Зашто место цола и рнФа сантиметар? Чему служе

широки рукави? Они не воле оне који желе добро

да жнве, буне се што се внше не пости: »где је

кујна масна, ту је тестаменат мршавк. Са инстинктом

иоткожених људп, онн мрзе на голаће, држе да је

спротиња грех, да само ленштпне не могу да иродру

у животу. За поллтику неће да чују: она је само

за господу. »Па шта ће шнајдерпма политика; научп

свој занат добро, пропутуј света, буди вредан и

иоштен, мање потрошп но што заслужиш, ето то

ти је сва политика.((| За ново неће да чују; када
имјеједан од младих поменуо у истн мах н Ласала

II „Делпћа1', онн праве овакве досетке: »Делића

знам, бно је од првих мајстора у Пешти, а за тог

мајстор Ласала не знам((. Виде ли превратничке

„клопошке шешире(( на младима, они пзгубе памет

од љутине. Кад је мајстор Марко чуо да се тврди

да је Бог »натура«, а цео свет „квасац", цикнуо

је: „отворпте се небеса, и сакруши господе те зле

демоне! Па знаш ли кукавче да бога нема, морали
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6п га сами створити, јер када бога нема, нема ни

поштеља, ни правде, они би међу собом чинили што

ни скотови не чине, своје рођено би искорењивалисс.

Они су консерватици у погледу на свет, и у начину

жпвота, п у раду, и у породици, и у вери, и у по-

литици, у свему. Онп деле идеје Јакова Игњато-

вића, и кроз њихова уста говори збуњени социолог

Нашега Доба, теоритичар реакционарства и клери-

кализма: »Ми се мучимо и постимо, ал кад имамо

дајемо од сувигака нешто и сиротињи, а ви немате,

а тако не можете ни имати, па хоћете свет да окре-

нете и да развалинама покрпјете оно, што је од

заманда као добро постојало. Од како је света, тако

је то било па н сада, нити се може свет преко ко-

лена преломити. Ви сте сметењаци, којима би тре-

бало пустити крви испод језика1'.

И док старп мајсторп уживају све моралне п

интелектуалне симпатије Јакова Игњатовића, млади

мајсторп пролазе да не може бити горе. Они не

воле рад: место да засуку рукаве и легну на посао,

они радије славе »блаумонтаге«, патроне свих кро-

јача и бербера, јуре по јевтиним баловима за Ма-

рикама, Розикама, Јулишкама и Фаникама из под-

земних снратова богатих кућа.. У „хербергусс, прља-

вој и масној крчми, крај коњског гулаша и устајалог

пива,. причају о својим балским успесима и тучама

са војницшма. Њихов прототип то је стари Сепл Вајн-

бергер — изразито име! -— „емеритарни декан међу

свима шнајдерским момцима«, алкохоличар, пропа-

лица, који бедно свршава у болници. У роману тај

тип представљају Милан, син Марка Терзића, п

његов нераздвојни друг Кузман Кувик, обоје младе

кројачке калФе. Ради бољег изучавања заната, они
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су отишли у Пешту, и ту их је велика варош отро-

вала. Тамо се кваре по баловима где долазе слу-

шкпње, собарице, куварице, »хаузмајсторке« из бо-

гатих кућа, и по занатлијским зборовима, где су

социјалистички беседнпци хтели да усреће свет не-

зрелим теоријама Ласала и — „Делића«.

У Пешти на једном таквом измешаном балу

упознали су се са двема младим девојкама, соба-

рицама у богатим кућама, посталн њиховц љубаз-

ници, и када су се моралн враћати кућама, поведу

и њих, и на послетку се венчају. Поред тога, они

су учинили још један страшан грех: почели су да

носе „велике клопоше — социјалистичке шешире«.

На те злосрећне шешире окомио се и писац и сви

стари мајстори. „Ја тај гад не бих нигда метао на

главу(< велп један; »дротарски шешир“ додаје други;

„са обода им се може јести печење1', додаје трећи

представник дућанскога духа.^ И онда нпз напада

на ова два несрећна младића, који су се усудили

да буду другојачи од својпх оцева: то су »штенад“

која хоће више да знаду од старијих и не поштују

бога и божје угоднике; »развратна младеж<(. вели

поп-Стеван, „чесјењешег консисторијма присја-

детељи, који за добар ручак и добар бакшиш хоће

и да обиђе строгост закона и црквених канона.

Сви су млади мајстори, без изузетка, такви.

Такав је и Ханс Ганајзер, некадашњи калФа кро-

јачки, затим говорник на социјалистнчким зборо-

вима ц перовођа радничке задруге, најзад гостп-

оничар. Пошто је пропао због теревенки, он је

отпочео мрзети на цео свет: „имућни су му људи

убијце пред очима. Они су криви што он нема ништа.

Имање богаташко ваља поделнтп на равне деловег



ЈАКОВ ИГЊАТОВИЋ 121

да сви имају све а не само богаташи, што отимљу

залогај од спротиње«. Тај Катон иромукао је ви-

чући на раскош, а сам нроводи време у пићу, у

јелу, картању, куглању, све што има даје на »гуске

и ћуране, смуђеве, шаранесс (»свакије по две киле!)сс

»Ганајзер је могао бити многом социјалисти узор

умереностп. Сутра дан би се обично тужио, како

сиротпња не може да живи од богаташа, јер је сав

новац у њиховим рукамас(.

И како су сви ти млади радили тако су и

прошли. Пошто су ,,од два слепца направили че-

тирисс, оптерећени децом, у рђавим годинама, нена-

викнути на рад, ред и штедњу, стану пропадати.

Милан се ороиије, и по биртијама, уз тамбураше

и весела друштва, упропасти све наследство, и најзад

падне дотле да туче жену, да га избацују мртва

пнјана из каФана, и на крају умире од алкохоличног

деИггит Ггетепе; Кувик, такође кажњен што је хтео

да живи другим животом а не као стари, умире у

сиротињи и од јектике. Ханс Ганајзер и Сепл Вајнбер-

гер умиру заједно у болници, остављени, и презрени.

Игњатовић је тако нашао начина да утамани све

социјалисте у свом роману, и у томе је био боље

среће но Бизмарк са својим изузетним законима и

руска влада са вегаањима и прогонствима у Сибир.

То није био тако тежак посао. Било са соп-

ственога убеђења, било по наговору свога реФе-

рента у Матици, он је употребио сву црну боју да

што одвратнијим наслика представнике нових идеја.

Није требало много духа и вештине да се соција-

лизам представи као идиотска теорија гладпица и

нерадника, социјалисти као блесани и изелице који

једу шаране, јуре но баловима и куну друштвену
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неправду, — када се стварност гужва, истина згази,

и подметне се протпвнпцпма што им на сну није

могло падати.^Само Игњатовпћ је могао да наиђе
на соцпјалисте који куну Фабрике ;/само он је мо-

гао са свпма рентјерима и бакалпма поновити како

социјалисти хоће »на равне делове1' да „деле бо-

гаташка имања", како »сви људи треба да буду

равни, ни један бољи од другог", Лако је нападати

једну теорију, када се њеним присталицама даје

овакав говор : »Бог је натура, па је ту хемија, сав

свет је као неки квасац, и све то уједно зове се

натура, а та се окреће као на машини". Тај начин

сузбијања једне доктрине подсећа на онога домпна-

канца пз XVIII века који је побпјао фплозофију

Жан-Жака Русоа: на предикаоницу је био метнуо

своју каппцу, њу представно као славног ФилозоФа

женевског, дискутовао са њом, убедио је толико

да спрота каппца ни речн није могла рећн, и нај-

зад триумФално узвикнуо: „Ти ћутиш, бедниче!"

Само, тај особити начин доказивања савршено ништа

не значи. На тај начин дало би се далеко грђих ствари

рећи о Игњатовпћевом плаћеном мађаронству п клери-

кализму, букварачкој и р;аФанској соцпологнјп. Такве

романе могао би по пет на годпну да Фабрикује ма

какав новинарскн сарадннк, и то је до сада нај-

лакши начпн оцрипти политпчке протпвнике. Алп

све то не иде у књнжевност.

То је ствар теорије, ту може бити н спора,

све зависн од полазне тачке. Алн Игњатовнћ је

отншао и корак даље: не само да је доказао да је

су погледи младпх н лудп и убптачни, он је дао и

нсгито позитнвно, нзнео нову, дубоку п врло орн-

гнналну солуцију друштвенога пнтања. »Који су
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данас срећни, којн несрећни кројачи?сс такав је

био предмет овога романа, који се иначе првобитно

звао Срегни и несретни кројачи. Несрећни су се

већ показалп и скупо платили своје грехове, а

срећни су они који су »плели котац како ти и

отацк, пшли утапканим стазама, поштовали тради-

цију: чим калФа постане цушнајдер, жени се мај-

сторицом удовицом, улази у пуну кућу и радњу, и

чека да стара умре, па да узме младу. Ова ће

остати млада удовпца, и удаће се за новога цушнај-

дера, а тако до страшнога суда! Тако је Марко

Терзић узео Сару мајстор Аћимову, Љубомир Угле-

дић његову удовицу Перку, стари Шницер Мару.

Тако је и Милутин, брат Миланов, чак у Москви,

ошенио се старом удовицом, неком богатом ћурчи-

ницом. Па и две жртве спасавају се тим чудотвор-

ним леком: Јулишка полази за неког богатог кро-

јача удовца, а Маришка опет за неког богатог

кројача удовца, и госпођица Хермина такође по-

лази за некога старог н богатог Фабриканта, који,

и ако то писац не каже, морао је такође бити не-

када »цушнајдерк п оженити се старом мајстори-

цом „Срећни су Угледић и Шницер. Први пут су

удовице узели. 'Несрећни су Милан, Кузман, Ханс

Јанајзер и Сепл Вајндергер. Они су и опет прерано,

на игранкама женили се и оженили.*

Као што се види, Игњатовић је експеримен-

талним путем дошао добшшенћбзног и врло про-

стог решења друштвеног питања: не носити кло-

поше, не женитн се младим и лепим девојкама које

млад човек може да воли; вребати богате бабе, че-

кати да речене бабе умру и онда, као мајстор и богат,

хватати како осамнаестогодишње девојче. Занатима



124 ЈОВАВ СКЕРЛИЋ

ништа не смета ни Фабричка производња ни конку-

ренција, протекционизом би им слабо што могао

помоћи, све су то измишљотине беспослених и

плитких економиста. Главно је женити се бабама,

и радничко питање је решено ! Само, авај! да ли

има довољан број маторих и богатих удовица да

се жртвују за добро друштва! И шта да ради удо-

вица каквога великога мајстора или Фабриканта

где има неколико десетина или стотина »цушиај-

дераи, присталица Игњатовићеве теорије !

Стари и нови мајстори су један дубоко и не-

свесно неморалан роман, скрибовско уздизање ра-

чунских бракова, слепо обожавање новца и успеха,

исмевање сваке чистије побуде, сваког вишег по-

лета, ваљање у блату »материјализма«, на који је

овај „идејалист® особите врсте толико впкао. На

жалост, није само Игњатовић који је такве појмове

имао о жовоту и који је тим стопама ишао: то-

лики и толики, највећи део људи тако мисли и

ради, само остали имају бар толико стида и смо-

треностп да не нзлажу на светлост дане прљав-

штине својих душа и од своје неморалне подвиге

не износе као узоре другим људима, нарочито у

књигама !

Овај, можда најслабији роман Игњатовпћ, не-

логичан, усиљен, сметен, неморалан, образац рђа-

вог тенденциозног романа, има још и ту особину

да је ретко наиван и глупо духовит. Какав је тек

онај богати бечкп Фабрикант Шпицер који је дошао

у једно сремско село да се ожени Српкињом,’ јер

су »у Бечу Српкиње врло омиљене«. Има ли ичега

вулгарннјега но када Перка долази у Беч ћерци у

походе, сва се топи од радости што њена Мара
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говори »немецки® и Француски <„1)они'е2-1но1 ип

уегге сГаисс!), за свирање на пиану, вели да »мачке

гњаве“, и после речи »бонтонсс узвикује: »Ију,

како рече, ћерко, бонту?сс

У целом овом вулгарном и искрпљеном ро-

ману има само нешто што је добро, што има дах

живота: то су оне сцене у кујни, где се љубав

развија поред мућкања јаја и шпиковања зеца,

спремања сосова и компота, или у »танцшулимасс

где се бију омирске борбе између касапа и војника,

ради плавих очију какве Фанике или Јулишке. Ту

је Игњатовић у своме елементу, ту је природан,

искрен и топао. Са колико лиризма узвикује он:

»Блажен ли је стражмештер, ком је драгана кува-

рица баронова!“, и са колико тајне зависти описује

он тога кујнског Дон-Жуана, коме су се пре ребра

провидила, а сада се уоблио и постао сјајан од

масти и здравља! Као и свуда, тако и овде прија-

тељ Резика и Бабика, који је морао уживати сва та

блаженства раја у подземном спрату, стоји куд и камо

над празнпм и сумњивим социологом Нашега. Доба.

Стари и нови мајстори су друштвени роман

који црта распадање занатлијског сталежа, тако

чврстог II многобројног у прошлости. Једини сеоски

роман 'Јакова Игњатовића, Чудан свет, описује тај

исти процес разорења на селу.

Роман, писан у Даљу, на селу, у једном чистом

српском центру, пошто је 1868 и 1869 излазио у

новосадској Даници, појавио се 1869 у засебној

књизи и иде у боље п зрелије романе Игњатови-

ћеве. Он се дотле бавио историјским романом

приказивао живот у варошима, или бар више мање
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варошки живот госооде по селима. Чудан свет

је први његов рад из сеоскога жпвота, н са ирн-

поветкама Кнез у куиатилу и Најскуиља коза, једна

од ретких његових ствари чији је предмет захва-

ћен из живота на селу.

У почетку романа, богатп сељак Сава Дерен-

товљев тужи се на рђава времена. „Сад ти је баш

незгодно сељаком бити. Норцнја велпка, господа

са свију страна прптисла; ако се где тужнш, не-

маш право ; тако у свету, нпси никуд пристао — свуд

те за последњег држе — јога да немаит бербе да

се наппјеш и мало бригу растераш, не знагп шта.

6и радио.сс И онда ппсац додаје ове карактери-

стпчне речп, које предсказују нашу сеоску прнпо-

ветку : »И доиста Сава Дерентовљев имао је у не-

чему право. Свет једнако пише и говорн о царе-

вима, краљевпма, великашпма н господи а о сељаку

ништа. II сами списатељи ппшу једнако о грофо-

вима, бароннма, госпођама, Фрајлама, а о сељаку и

за сељаке нншта. А коликп је великп жив свет у

сељаку скрнвен! Колпко, туге и јада, радости и

весеља у сељачком животу има.сс Тај сеоеки роман

требао је да буде почетак чптавога низа прппове-

дака пз жпвота српског сељака у Јужној Угарској.

Уредништво Стражилова, доносећн 1885 Игњато-

вићеву прпповетку Кнез у куиатилу, писало је:

»Пре внше година (у ,,Даници" 1868) почео је ио-

штовани књижевннк овај да пише прнповетку по

имену »Чудан светс<. — То је требало да буде по-

сле чптав ннз приповедака пз народног жпвота, у

одломцима, а сваки одломак целпна за себе(С... Игња-

товић тај „низсс није продужавао, н застао је на

тим двема трнма приповеткама. Можда је то било
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зато што му је варошки живот био и познатији,

изгледао пунији, сложенији и занимљивијп? Или

зато што је само врло кратко време био на селу

и имао мало прплика да својим очима гледа сео-

ски живот ?

У Чудном свету, у историјп тог пометеног и

збуњеног сеоског света који пропада, има две уно-

редне историје: како је Сава Дерентовљев поотао

кнез п оженио се, п како је Ђока Гроздић пропао

терајући парнпцу око наследства и како су га Ци-

ганп покрали. Али у те две исторнје уплетене су

све прилике пз сељачкога жнвота, сва она много-

бројна зла која даве сељаке: луде парница, без

узрока-, из ината, које се свршавају тек онда када

добош залупа пред кућом и све имање отиде на

»мунту«; Јеврејн који дају новац под зликовачки

ннтерес; власти које се утркују која ће више да

одере са леђа простог и лаковерног сељака; ве-

лике „порцпје« од којих се глава не може дићи ;

„солдачија«, која отрже најздравије младиће и

најбоље радне снаге да нх стрпа по великим варо-

шима у школе народа, пасивности и слепе послуш-

ности; свадбе, славе, гошћења, која трају данима и

упропашћују куће; нарочито »Фишкали«, које Игња-

товић и иначе самртно мрзи, „у чнјем речнпку нема

речи милосрђе«, и који деру кожу док и један кајиш

остане на лсђнма беднога сељака.

И овај консервативни и клерикални писац,

тако оштар према незадовољницима и у цркви, и

У ДРуштву, пред ужасним злнма који даве сељака,

нашао је речи протеста и буне, које у њего-

вим устима чудно звуче, и које би он код другнх

извесно осуђивао. Ево описа једне егзекуције, која
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јединствено личи на какав укоп, ираћене вриском

жена, писком деце, мрачним погледима људи који

мукло ћуте или шкрипе зубима II стежу песницама:

»Судац и Фишкал с очима се разговарају. Зољић

најпре је стиснуо вилице, а кад види овце и коње,

очи му се засветле као мачак миша кад види, срце

му од радости плива. Лисовић растегао усне, очи

му се смеше, па кад погледа на судца, а судац на

њега, већ су проразговарали, већ један другом каже:

ту има доста, неће нам нико више из ноктију исчу-

пати. Писару очи од радости трепећу, а четник

закрвавио очи на животиње, мислиш, жпве ће их

прогутати... Треба ко једаред да буде судац. фиш-

кал и пандур, на да може уживати сласти егзеку-

ције. Као год што је касапин на крв научен, тако

је сзе то научено на егзекуцијус(. И када лопови

из Силбаша и Парабућа седе у риту п говоре на

чија ће стада оваца и ергеле коња, чпталац се

пита да ли ти ритски витези нису мањи лупежи од

оних којп треба да IIX гоне, од свег оног врзиног кола

Фишкала, кајшара, натароша, судија, сеоских газда,

четника и пандура? Један од лопова, као какав

разбојник Шплеров, вели: »Ако треба порције,

ту паор највнше плаћа, ако путеве правнтн, и ту

терај паора, и ту паор издпре, а грци своје

синове митом искупе. Подај нотарошу, подај сол-

габирову, подај вицншпану, подај доктору, па ћеш

сваког од солдатства ослободитиА II та и многа

друга места подсећају на Ратара Ђуре Јакшића.

И свршетак је исто тако црн: Залуђени Сава

умире отрован, Кресовић одлази на робнју, Ђока

Гроздић остаје свега са 200 Форината, и са тим

бедним остатком од целог свог имања, које су адво-
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кати, судије и Цигани однели, хоће да иде цару у

Беч, да правицу тражи. Цело дело оставља мрачан,

тужан утисак, осећање жаљења за те несрећне се-

љаке које све са свих страна гура у пропаст. Игња-

товпћу се не може пребацитн да је идеализовао

сељака, да је чинио оно што Лаза Лазаревић и

Јанко Веселиновић, Илија Вукићевић и Павле Мар-

ковић-х\дамов, писци сеоских идила и еклога: ње-

гове сеоске приповетке су црне и суморне, као и

живот људи који натапају земљу својим знојем.

И друга једна, и сувише развучена сеоска при-

поветка, Најскуиља коза, не црта село у оној ружи-

частој бојп и не прича само сеоске Ромео и Јулије,

као што то обично раде наши сеоски приповедачи.

То је повест како је славонеки лопов Мија скупо

платио за једну украђену козу. Ухваћен на делу,

он буде осуђен на девет месеца робије. Али се по-

годп са Цпганином Јованом, да овај, за неколико

десетица, издржи у место њега затвор. Али када

се Јован вратио са робије, Мија му не исплати

целу обећану суму, и ствар тако дође до ушију

суда. Залуд је његова жена Марија хтела да прими

на себе да је она украла козу, узалуд су Фишкали

и сеоски лопови, сведоци из сумњивих биртија и

лоповских чарди, извијали, лагали, заплетали, ни-

шта није помогло. Суд осуди и Јована, и Мију, и

Марију, и тако Мијат мораде понова у апс, и то

да је због коња, ни по јада, него због једне бедне

козе која га је и сувише скупо стала: двадесет и

седам месеца затвора и 314 Форината и 40 новчића

судских трошкова и казне!

ЈАКОВ ИГЊАТОВИК
9
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ГЛАВА XI

Друштвени романи и приповетке

(СВРШЕТАК)

Синтеза његових романа којима је предмет распадање

српског друштва у Угарској: „Патница“ -Кљиасевна критива

онога доба и тај роман.

Најпотпунпји, нај јаснији и највећи роман Јакова

Игњатовића јесте Патница, на коју он је и иначе

највише полагао. Милан Нар&нцић требао је да има

још једну свеску, Триен Сиасен је недовршен, Пат-

ница је завршена у три књиге, она је дело његове

пуне зрелости, синтеза свију његових друштених

романа којима је био предмет распадање свију

слојева српскога друштва у Јужној Угарекој. Она

је било омиљено дело његово: »Кад сам »Патницу*

писао, прича сам Игњатовић, *) у цртању слпках,

карактерах, метао сам у склад психолошкн моменат

са реалистпком, а то баш није лака ствар, и то ме

је дело од свију које сам до сада писао највећег

труда стало, и са највећом пажњом је израђено, и

због великог заплета најтеже је, што сам до сада

у тој струци израдио. Кад сам га писао, кад сам

слике и карактере из живота цртао, у мојој инспи-

рацијн, узрујаности, не једаред сам швеснуо пером

о патос, где се забоде, и у мислима позивао сам

се на дух осветнпчке Немезее, која рушиоце реда

и морала у обитељском животу казни. Кад сам за-

вршио, осећају свом дао сам удовољство уверењем,

да, у руци буктињу држећи расветљавам поноре у

друштвеном животу, и додирујем још нерешене

проблеме, како би се друштво из глиба злослутног

х) Наше доба, 1886, бр. 2. »Отворено писно уреднику »Нашега

лоба*.
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материјализма извукло. За то сам и приденуо делу

мото : доносим вам радост велију, добили сте роман.2)

Патница је историја једне слабе жене; која је

<жупо платила своју погрешку, и то више због хи-

покризнје и рђавштине света којије хтео камењемје

-засути, но због сопствене кривице. Цео роман је

илустровање приче о жени прељубници, развијање

идеје: „премишљати па пресудити.®

Малој Јелици умро је отац када му је било два-

десет и нет година: слабо тело ископнело је у

раскалашном животу, у веселим друштвима и ор-

гијама, за карташким столовима и уживањима сваке

врсте. За собом је оставио младу удовицу, дете

још у колевци, дугове, заплетено стање. Да млада

удовица није имала душевна брата, ко зна како

би још прошла! Тај брат, Шандор, имућан и ува-

жен натарош у једном сремском селу, прими је

свесрдно у своју кућу, заједно са дететом. Кућа

је богата, гостољубива, вазда отворена, увек пуна

вармеђске господе на пролазу; живот лак, весео, у

коме се брзо заборављају црни дани прошлости.

Али кад умре жена Шандорова, његова сестра

Варвара заузме место домаћице у кући, вођење куће

узме у своје руке. Смрт се у добру брзо забо-

равља: опет су настале дуге вечере које се тек у

зору- свршавају, масне гозбе, јака јела и стара

вина, песме, тамбуре, шале. Али пунокрвну Вар-

вару приликом једне таке гозбе удари „шлогс(. То

је био само „шегртсс, како вели жупанијски лекар,

некадашњи берберски калФа. Али и „калФасс се није

2) То је било првобптно „мото*, када је роман био подпет Матнди.

Ади, једном штампан, романјеносио друго догичније и скрочније мото:

^Премишљати па пресудити*.

9*



132 ЈОВАН СКЕРЛИЋ

дао дуго чекати: она остаје без речи, без покрета,

неспособна за рад, осуђена да непомично и немо

гледа како газдарице развлаче и краду братовљево

имање. Најзад, сам »мајстор“, смрт, и баба Кум-

рија једнога дана метну младој женп два талира

на очи, да не остану отворене.

Јелица није имала више од шест година, када

је остала спроче, без оца и без мајке. И мала, внж-

љаста, окретна, бистра девојчица брпне се о кућп

као да је одрасла, води ред у кујни, надгледа да се не

краде ујакова имаовпна, вечито у свађи са ду-

гопрстим газдарицама, које развлаче свака на

своју страну и мењају се свакога часа. Шандор, и

сам без деце, волн то лепо и паметно дете као да

му је рођено, и због њега, нз страха да му не

доведе злу ујну, неће никако да се жени. Али он

је још пун снаге, амбпција п прохтева, и његов

шурак, сеоски грк Папастаки, грабљив, лаком на

добит, ни најмање скрупулозан, увуче га у заједнп-

чке спекулације. Посао им иде дане може боље бити,

све им полази од руке чега се дотакну, и Папастаки-

ница у напред ужива, како ће једнога дана постати

спахпница. Јелнцн је већ дванаест годнна, скоро ће

постатп и »Фрајлаи, и не може вечпто остати да

је васпитавају газдарице и да се игра са сеоском

децом. Једнога дана морала је рећи збогом и ша-

реној јуници Мнлици, п голубу Мики, и пс-етанцету

Жуји, и ујак је одведе у варош, у »лер“ госпође

СераФпне, родом из Беча, вредне, добро н паметне

жене. И док Јелица, послушна и приљежна, под

њешш материнским старањем, учи се животу и

његовим дужностима, дотле сеШандор се са заносом

бацио у спекулацнје. Терају се велика стада пз
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Босне, крмци се ране, пустаре су нуне оваца и

говеда.

Сада настаје доба искушења за малу Јелицу.

Прво што јој се десило, то је да је остала без на-

следства. Од оца јој је било нешто остало новаца,

и то је било деионовано у суду. Једна њена тетка

попадија Јелена, која је била бацила око на тај

новац, нађе начина да се споразуме са. судпјом и

и дигне тај новац. То је ишло преко судпјине жене:

„Знаш, жено, говорила је она попадијн, нешто ћу

ти казати. Тај новац нити је твој, нити сучев, то

би ти с неба пало, ако хоћеш на поле, онда добро,

ако не не, тако мој судац каже«. И тако се по-

годе: попадија подели наследство са судпјом, и да

бп умирпла савест, сврати у манастир који јој је

бпо узпут, запали свећу пред иконом Светог Ђорђа,

свога крсног имепа, да очитати велику молитву,

плати да се одслужи служба, пољуби икону и метне

дукат на тас! Све је било у своме реду !

Ујаку Шандору сада су дошли нови прохтеви.

Мадама СераФина, поред осталих својих врлина, још

свежа, пала му је у очи. Он је знао сву њену

прошлост: да је из једне добре куће, да је као

врло младу завео неки младн гроФ, н да сада да-

леко од својих, сама зарађује свој хлеб. Поред

свега тога, она је волела .Јелицу као своје рођено

дете, и Шандор се реши да је запроси. Папаста-

кпници падне у дужност да буде „проводаџика",

алн како њој није било у рачуну да у селу буде

неког отменијег и паметнијег него што је она, свој

је задатак тако добро извела да се цела ствар

потпуно покварила. Али место Мадаме није остало

празно: Шандорово срце заузе лепа Каја, ТПокица
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из Бабине Греде, сневана и извикана у своме крају,

заводљива у своме живописном шокачком оделу и

свежини своје младости. Цело је село гледало када

је недељом у колу певала:

Цура Ката ватру ложи,

А чича се с њоме гложи,

Да му дуван сиче,

У мраку без свиће.

Шандору се допадне, и узме је из туђе службу

у своју. Сада је обукла свилене „швапске хаљине%

постала „врајла", од Каје Кајица, од слушкиње

газдарица, која је све, рачуиајућп ту и госнодара,

узела под своју команду. „Тако се Шандор про-

менуо. Но ко ће проникнути у тајне срца“.

Када је Јелица свршила свој двогодишњи течај

у »леру(С честите Мадаме, морала се са тешким

срцем растати од своје добре нове мајке и вратити

се дома. Између две младе жене десио се неизбежии

сукоб; Јелица гледа у Каји безочну и наметљиву

служавку, а Каја неће ни за длаку да попусти од

свога стеченога права. Сиромах Шандор нашао се

између две ватре, и не зна на коју ће страну. Када

се прва прилика указала, на ирви позив у госте,

Јелица радо остави кућу и оде у госте тетки Је-

лени. Попадија је хтела да има кога код куће, а

и да умири своју савест, и навали да млада де-

војка остане код ње. Јелици се није враћало дома,

где је морала своју власт да делн са Кајом, није

се дуго дала молити, и остане код тетке. Али дру-

гом приликом, када је отншла у госте у варош,

другој једној рођаци, допадне јој се тамо и остане.

Она је лепа, стасита, здрава, створена да се до-

падне. Ту, у »леру<( дувне Боневентуре учи се
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женском раду, »књижевности и понашању у вишем

друштву'с, и чека добру прилику да се уда.

Ту је пала у очи и старом Петру Мргодићу,

богатом с-опственику, Он је некада би пуки сиро-

мах, и, као незнатан трговчић, да био увећао свој

капитал, оженио се богатом и болесном девојком.

Деца из тога брака поумирала су од јехтике, коју

им је мајка дала у наследство, и остао му је само

син Милогл, коме је двадесет и две године, миран,

благ, слаба здравља, али навнкнут на добар и

лак живот. Отац хоће да му се лоза одржи, да

имање остане у породици, и хоће да жени сина,

али не болесном и богатом, као што је сам учи-

нио, но здравом, »да се крв обнови11, па ма и си-

рота била. Избор падне на Јелицу, и она се удаде

за Милоша. Двоје младих живе лепо, кућа је свега

пуна и вазда отворена; она сија на свим забавама,

коцертима, у позоришту, у друштвима, свуда где-

год се појави. И у том браку роди им се кћи Ју-

цика, коЈа је од оца наследила кобно наследство:

танку крв и слабо здравље.

Стари Мргодић се повукао на салаш, пуши

јевтин дуван и штеди. Да би што мање трошио,

он не даје прати чинију из које једе млеко, јер

држи да је млеко у њој укувано гушће, пар чп-

зама носи по пет година и маже их машћу, да се

пси око њих туку; ципеле носи само недељом и

празником; пуши на лулу од две крајцаре, и то

дуван који узајмљује од слугу, каткада и осушено

виново лишће.

Али за Јелицу опет почињу рђави дани. Па-

пастаки превари и упропасти Шандора, који се у

очајању отрује. Милош, кога је болест начела, и
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који је по толиким крајевима и код ведиких ле-

кара узадуд тражио лека, умре у туђпни, и остави

саму младу удовицу са болешљивим дететом. И стара

Јулијана, која је Јелицу толико волела, умре, и

патнички живот почиње за младу удовицу. Није

саевим остала сама: ту је и добри свекар, просто-

срдачан човек, тип „старога Србенде®, леп пред-

ставник оног патриархалног »старог доброг добак.

Он нема довољно доброте за своју младу снаху,

довољно миловања за своје унуче. И променио

се: ново одело не свлачи са себе, у зимске ве-

чери седи са Јелицом, кратп јој дуге часове и

милује је по једрим образима. Седамдесет му је

година, нема више зуба, али се још добро држи

и стара крв му се запалила за младу и лепу снаху.

Једне вечери, он јој предложи да спавају у једној

соби, из обзира штедње, да се не би ватра на два

места ложила. Одбивен, побесни и реши се да се

освети. И седамдесетогодишњи љубавник одржа

реч, и то још како!

Милош је пмао блиског рођака и нараздвојног

пријатеља Мплаиа Чедомиљевића. Једнога дана, овај

заведен дражима Јелице, изјави јој љубав. Она ту

ствар псприча мужу, и овај то не прими сувише

к срцу. Али Милан, из очајања, из неког ина.та и

љутине, ожени се девојком коју није волео, и с

којом, разуме се, није добро живео. Са планом,

стари Мргоднћ га стане врло често призивати сво-

јој кући, стави му све на расположење. .Јелнца се

боји да се не компромитју, и буни се против тих

честих долазака и интимности. „Нек говори свет

шта хоће, вели јој старац одсечно, ти си паметна

женска, ма и млада, не ћеш ни са свекром поред
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једне пећке да се грејеш, ваљда ћеш се још

боље знати чувати од младог и то ожењеног чо-

века, па још род; ја сам газда у кући, ја запове-

дамс(. И десило се оно што се морало десити: Је-

лица осети да ће ускоро опет постати мајком.

Мнлан јој обећао да ће што пре добити развод

брака и њоме се оженити. II »Фамилија«, тако од-

вратна у малој буржоазији, »свет'с> тако гнусно

лицемеран у малој варошп, почињу свој змијски

поеао. Жена Петрова брата, Татијана, тпп пала-

начке вешгице и сплеткашице, сува, угнутих пр-

сију, збрчкана - лнца, зелених очију, са којом јеј
Петар живео док је била млађа, и њена кћи Ми-

цика, стара девојка, пакосна и зла, до трн часај

у јутру гледе кроз ирозор са улице шта се ради,

у Јелпчиној кући. '

На посао су се дали и остали Мргодићи, који

нису ни мало бољн, нарочито адвокат Драгу-

тин, препреден, грабљнв, без срца и на све готов.

Њима је стало пошто по то да ЈелиПу осрамоте,

и да она не постане наследница великог имања.

Мргодићевог. У помоћ им је дошла и стара спле-

ткашица и кокета Ната Машамода, од чијег језика |

стрепи цела варош, која мази Јелицу што је млада

и лепа, и заноси се тајном надом да ће очарати

старог Мргодића и постати његова жена. Сви су

сложно и вешто радили, иједнога дана, када се у

вароши почело говорити о блиским сватовима Ми-

лапа и Јелице, отровна Машамода пусти крилату

реч: „Биће сватова, ал’ пре тога и крштењасс. Су-

тра дан то је цела варош знала, и за Јелицу до-

ђоше црни дани. У кући су почели поступати са

њом горе но са служавком, држе је као у апсу,
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море је глађу, не одевају је. Једнога дана, на пре-

вару, отеше јој Јуцику и однеше на салаш. И када

се у вече вратпла дома, пошто је сва уплакана

тражила дете по целој вароши, на степеницама је

дочека старац, крвавих очију, зликовачкога по-

гледа. И тада је гурну низ степенице да се сва

изубијала, отера је од куће, да не срамоти његово

поштење и добро име његове породице.

Запрепашћена, изубијана, расплакана, сама,

без нгде ичега, без родитеља, без породице, без

заштите, Патница се у ноћи нашла на улици, и полу

онесвешћена срушила на једну клуцу у парку.

Такву је нађу њени познаници Господин и Госпођа

ЕрФелд, душевни људи, који је приме к себи, даду

јој заклона н добра савета. Јелица почиње парницу

противу свекра, али се намерп на неноштена адво-

ката, који је радио у договору са Мргодићевим

адвокатом Драгутнном, и разуме се, изгубпо пар-

ницу. Но свирепи старац није се задовољио само

тиме, подстицан својом честитом породицом, он

хоће да Јелицу сасвим упропасти, да је згази да

се никада више не дигне. Оптужи је да га је не

само поткрадала, него да га је хтела још и убити.

Јелица се од те беде спасе, јер лажни сведоци

нису хтели да остану при својим сведоцбама.

Њене несреће се продужују. Милан, од дужег

времена такође болестан, умире у туђини. Јуцику

су толико одстранили од матере, да она осећа

мржњу и страх од оне која је родила. Честити

ЕрФелдови морају сасвим да се селе пз вароши. и

Јелица остаје потпуно сама. Она је храбра и бори

се; тужи за дететом, шивењем туђега зарађује леб,

и мученичкп трпи од неправде и злобе људске. И
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у тренутку када више није могла, када је изгубила

и иоследњу наду на спас, Бог јој посла неочеки-

ваног спаситеља, који, као Свети Ђорђе, убија

аждају зла, сатре злодеје, и спасе угрожену вр-

лину. То је неки капетан у пенсији, човек од срца,

који је познавао Јелицу као дете, када је као ху-

сар долазпо у госте њеном у.јаку, и кога су дир-

нуле њене патње и њена храбост. И он је био

страдао, познао људску неправду многа зла и

искушења преко главе претурио, и решио се да

јој помогне, да би видела да свако племенито осе-

ћање још није мртво у свету. Исто вече, када јој

је он обећао своју потпору да дође до свога де-

тета и права, стари грешник Петар Мргодић умре.

Јелица убрзо добије парницу, одрођена Јуцика

врати се напаћеној матери, и после толико бура

и њој засија сунце спокојства и среће. „Патници

је прије растао пелен, а сад јој цвета бршљан«.

Мане овога романа нису мале, и лако падају

у очи. Он није ништа друго до доста ладно, суво,

невешто и брзо причање људских ругоба, разву-

чено до претераности. Има нелогичности и безазле-

ности које буне или које су смешне, и изгледају

чудне код једнога човека који је толико писао и

који је требао имати, ако ништа друго, а оно бар

занатско искуство. Јелица, за коју је писац хтео

да задобије све читаочеве симпатије, да је пред-

стави као неку врсту Свете Геновеве, није ни тако

чиста, не тако симпатична, ни тако беспрекорна.

Према мањима од себе, нарочито у првом делу,

она има исто толико опорости и злобе колико до-

цније други према њој; она никада никога није

волела, и има нечега студеног у њеној лепоти
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античне богиње. Она воли лаг; живот и уживања;

да 6и жнвела у богатству, она полази за болесна

човека, за кога је знала да неће дуго жпвети и

кога није волела. У своме животу забава, картања,

уживања, она ни за тренутак није мислила на друге,

и држала да ништа није природније и праведније да

тај живот вечито траје. Њене чесреће почнњу тек

после незаконите везе са Миланом, тек у другој

половини романа.

Једно капитално погрешно место то је што

њен положај је писац снлом начинио безизлазним

после пороцаја. Када је свекар избацпо из куће,

за што није тражила, или зашто јој није бнла по-

нудила заштиту Мадама СераФима, којаје за њену

историју знала, која је II сама имала сличну не-

вољу, II волела Јелицу као своје рођено дете?

»Устручавала се дајој пишек, јер није хтела да се

»пача11 у туђе ствари! Лли када је реч о целом

једном животу, како могу да важе ти ситни обзири

неке деликатности, нарочито од стране тако па-

метне и добре жене као што је Мадама СераФима!

Зашто се Јелица није обратила Милану, који је

био непосреднп узрок свега. тога, и био у стању

да је заштити, пре и боље но ико ? Шта је њега

богата и неаависна човека, могло стати да је од-

веде из тога места, стршљенова гнезда где су свп

бпли скочпли на њу, да јој нађе -адвоката и по-

могне јој да дође до права ? Нпшта ннјо било и

природније и лакше, али баш за то писац није

хтео тако да учпни. Да је ствар ишла тим редов-

ним II обпчним путим, све би се свршило, као то-

лике друге љубавне историје, и цело патниш-

тво свело бн се на један непрпјатан догађај без
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даљих последица. Да се писац није овде осповно

огрешио о логичност и природност, целога романа

не би било, и због тога цео роман нзгледа усиљен

и подигнут на лажној основн.

Затим, решење целога заплета: онај пенсио-

новани капетан, о коме ни помена нема раније, и

који као с неба, довучен за уши, долази да спасе

сптуацију п заврши роман! II истога дана када он

узима Јеличнну ствар у своје руке, стари Мргодић

умире н цео се посао упрошћава! Нашто тај леп

свршетак, очевидно силом унет, на штету и истине,

само да се задовоље сентименталне читатељке, које

хоће пошто ио то да се роман добро сврши, свад-

бом оних који се воле, победом добродетељи и

кажњавањем порока. Жалити је много што Игња-

товић, који је у овом роману бацио на страну многе

и многе конвенционално^ти, овде није могао да

остане слободан, и жртвовао првобитно схватање

целога дела и логичност дога.ђаја. изопаченом укусу

једне површне и лицемерски добродетељне публнке.

— И није само то ! Ко да верује у онај невероватан

начин на који су Татијана и Мицика одвраћале малу

Јуцику од матере? По њиној наредби учптељ је изо-

ставио из десет заповести господњи: Поштуј оца

својега и матер своју да ти благо буде и да дуго

поживи-ш на земљи ! Како је паланачка скорнија,

бачварка Татпјана, за коју би се једва дало прет-

поставити да је и писмена, у ствари добро позната

са класичним производима књижевности. »Јуцика

није блага ОФелија, прича Игњатовић, она је Го-

нерила у Шекспировој драми. За то је Татијана

и не води у позориште кад играју Шекспиров ко-

мад »Краљ Лира<<!



142 ЈОВАН СКЕРЛИЋ.

Поред свих тих и других мана, које нису мале

и које штрче, поред тога што је књига гломазна

и тешка за читање, Патница, је једно од најснаж-

нијих и најпопуларнијих дела Јакова Игњатовића.

То је дело његове књижевне зрелости, сума њего-

вих опсервација, синтеза свију његових друштвених

романа, последња реч и човека и писца. ДТипсго ^ођгз,

узвикивао је он победоносно српској читалачкој пуб-

лици, дносЈГат, ћађетиз поп Рарат зе<1 Еотап. То

је црна и импресивна слика распадање српског дру-

штва у Јужној Угарској, једнога света осућеног на

пропаст, кога гризе себнчност, жеља за уживањима

и грамзивост за. новцем, где је ијавни и породични

морал спао на најнижи ступањ и где зло триумФује

у свој наказности својој. Патница је нзрађена као

натуралистички роман, и стварностјеу њој изнета

онаква каква је, без лажног стида њпрећуткавања,

без обзира да ли ће се истина допасти „лешш ду-

шама“ и занатским и вербалним »идејалистама«.

Као целина, као општа слика и утисак, овај роман

је, поред свих мана, ипак дело од вредности и иде

у нај јаче ствари које је Јаков Игњатовић написао

у својој дугој књижевној кариери.

Али ипак, он није добро прошао са тим по-

следњим својим романом, на који је толике наде

полагао и у који је толико веровао. Навнкнут да без

по муке односи награде у Матици Српској, п Уве-

лим Листком и никаквим Старим и новим мајсто-

рима, он је поднео и Патницу. Роман буде дат на

оцену Г. Г. Павлу Марковићу-Адамову и Милану

Андрнћу. Суд ових естетнчара српскпх биоје пре-

строг, неправедан и нетачан.1) Нарочито је Г. Мар-

Ј). Летоиис Матице Сриске, књ. 146. 1886. »Кзвод из запнсника
књижевног одбора и одељења 1885. године.*
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ковић том приликом дао ни мало добру сведоџбу.

о вредности својих уметничких схватања и идеала,

иоказао сав онај ружичасти и сентиметални идеа-

лизам који се доцније излио у шеговим сеоским при-

поветкама, или боље рећи идилама. Он је том при-

ликом говорио у име „захтева естетике”, разуме се

своје естетике, и »сувремених иачеласс, којих је он

био позвани тумач. Пошто је са разлогом поменуо

да симпатична Јелица и сама није без прекора, да

је Милан лутка, без воље и карактера, да у роману

има и сувише смрти, тако да би се могао назвати

„Јектичави или труо светсс, он је себи ставио ово

питање »зашто патница пати?сс, тврдио дароман није

никакво »друштвено питањесс, но само »гнусне и

грозне сликес(, одвратна борба »користољубља про-

тив користољубља«. Он није видео да цео роман

није ништа друго до одбрана за неодговорност греш-

ника, за попустљивост према гресима слабих ство-

рова људских. Њега буне те »гнусне и грозне слике”,

где је, са малим изузетком, цео свет неваљалац.

»Бар да је зачињено каквим хумором или сатиром,

да исмева и шиба те окореле грешнике. Бар да

икога постигне заслужена казна или од бога или

од људи или од закона! Нигде ведрог неба, нигде

зориног осмејка, све сама душевна пустош, све сам

јектичав задах и друштвена трулежсс. Ах! дајте

приповетке Милорада Шапчанина и песме Јована

Грчића-Миленка, амо сентименталне романе, драге

пансионаткињама и уседелицама, пуне »зориног ос-

мејка“ и »ведрога небасс, енглеске моралне романе

и француске мелодраме из прве романтичне епохе,

где се порок казни а врлина лаворовим венцмм

крунише!
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Други критичар био је Милан Андрић, кога

српска књижевност није забележила, и због кога

се Игњатовпћ горко тужио што икапетанк мора да

полаже испит пред „канларом", да писац неколико

безначајних и заборављених прича суди најплодни-

јег и најпознатијег романсјера српског. И тај ес-

тетпчар трудио се да не застане из својим сентимен-

талним и спиритуалистичним другом. II он се жа-

лпо што у роману „нема никакве узвишене мпсли

нема идејала«, као да романи треба да буду ппсани

у правцу морализаторскпх, педагошких и бого-

словских писаца, чија је главна особнна што једин-

ствено могу да буду досадни п што их нпко не

може да чита. Шта више, критичар је тражпо да

писац, кад већ није сусрео пдеалне лпчности, из-

мисли нх: „У томе баш лежи највећа снага песни-

кова, ал овде пнсцу ннје пспало за рукбм(<. II према

овим особптим оценама, према тим „омладинским«

идејама, које су укочиле целу српску књижевност

у Војводпнп, довеле је до данашње жалосне не-

плодности, Патница је бнла одбивена!

Остала српска књижевна критика замерала је

за сличне стварн Један од писаца онога доба, Ми-

лош Пејпновић, писаојеу Отаџбини'), поводом Пат-

нице: „Нама се чинн, да се нећемо огрешнтп ако

речемо, да до данас нико ннје код нас толнко успео

у писању романа, у лепоти комирзиције, психо-

лошкој студији II облику радова, колико Јаков Иг-

њатовић, иначе општепознатн Јаша.... Он не сматра

овај свет као по све зао и покварен. Он у њему

видн мешавпну доброг и злога, и има наде да оно

1). Књ. XIX, 1888, стр. 442—453, 632—685. књ. XX., стр. 145—147.
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што је право мора кад тад победити .. Јаша спада

у ред модерних, напредних романописаца, који сма-

трају да је и зло потребно представити, јер је оно

много пута нужно, да побуди на добро, да изазове

благодетан отпор врлине(С. Као што су се Матичини

критичари показали непомирљиви идеалисти и спи-

ритуалисти, тако је и сиромах Пејиновић говорио

као престрог моралист. Он ни по коју цену не усваја

моралну благост Игњатовићеву: »Кад би се овакви

поступци удовица смели правдати, као што изгледа

да то писац покушава у своме роману, онда. би то

пшло на супрот опћем схватању о моралу, којег се

морају придржавати удовице, ако хоће да очувају

своје поштено име... Честите удовице тек онда могу

светлети својим карактером, кад се одрже изнад

својих страсти.... Само такве женске могу служити

као угледи((. Писац ових моралних аФоризама о дуж-

ностима младих удовица. по свој прилици је држао да

је Игњатовић писао једну ручну књигу како треба

удовице да се владају, па да им чаршија ништа не

примети, а не борбе и патње једне слабе жене, на

коју се окомио случај и људска хипокризија.

Г. Драгутин Ј. Илић, у Стражилову1), рекао је не-

што паметније о овом роману на кога су се толики

били дигли. Он је у Патници јасно видео један нату-

ралистички роман, и тврдио да је одскочила од оста-

лих дела Игњатовићевих. »У овом роману је и су-

штина живота потпуније схваћена; а што се тиче

карактера и страсти, које се међу њима укрштају те

их на делање покрећу, они су тако ФотограФски сним-

љени да им се нема шта ни додати ниодузетиЧ

Ј). 1888, бр. 28., стр. 443. Исти писад писао је о Игњатовићу, и то са

симпатијама, у дланцима Вотап и 8гЂа, који суизилазшш у Угепси за 1898.

10ЈАКОВ ИГЊАТОВИЋ
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Пгњатовпћа је неуспех П&тнице код Матнце

јако заболео. Он је веровао да је наппсао првп

правп социјалнп роман из српскога живога, н да

је то не само љегово најбоље дело но и нај јача ствар

целе сриске кљпжев!шстп, да је учпнио веома мпого

за морализоваље српске нородпце. Да се дело спасе

чинио је све могуће кораке: ЗетИпег \УосћегЉ1а.и

почеоје у марту месецу 1886 доноситп један део ро-

мана, преведен са рукоппса; објав.впвало се да ћо

један немачкп кљпжевник — др. Фрндрпх Краус,

изгледа — превестн га целог на пемачки — Ново

Доба, 1886, почелоје доноспти почетак Игљатовић

је слао роман у Веоград једном познатом крнти-

чару, чнје име не помпње, а којп је бпо Г. Ђорђе По-

повић, и добпо одговор даје: „Патница1'од свпјух

романах н прпповедака црпенпх из друшвеног жи-

вота, које сам ја до сада пнсао, најбоље дело моје,

п да се нећу њега ностиђетп". У позиву па прет-

плату1) на дело, које је сам морао нздатп, он је

овако говорпо чптадачкој публици: „Овај роман

бпо је г. 1885. од поверенства књпжевног оделења

„Матице Српске“ на просто одбпјен. Ја на протпв

као ауктор дела, бо.ве познајем чеда. моја нег други

н протнв оном тврдим: да мп ово дело нпје лоше

од свију мојих досадашљнх, а ако ово не ваља —

онда ми не ва.ва баш нп једно, п штета пера н

мастила што сам трошио. Не продајем мачку у џаку,

за то неприлику ту н помнњем. Роман тај бпће од

највећих српскпх романа пз друштвеног жнвота,

којп до сада света угледаше. Садржај му је пи-

кантан, због чега је школастичкој и шаблонској

крптнцп подлегао; а ја књпгу писах за народ, а не

*). Вршљап. 1886' стр. 21.
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за ћеФ крнтпчарски, II писах још за оне, којн здраве

жпвце н.мају, а не за первозне и хемероидне. Чпта-

пачка публика нек ми буде беспрпстраснп судија....С(

Судбнна Патнице једна је од зангшљпвих и ка-

рактеристпчних еппзода наше књижевиости, један

књпжеван догађај којпм се неће моћн поносптп

стара школска и догматпчка крптпка која је не-

када код пас царовала.

ГЈ1АЕА XII

Хумориетични и авантуриетички роман

„ЖжланНаранџжћ" — „ЉубаЧекмеџић.“

Име Јакова Игњатовића,- цела његова књпжевна

репутацпја, везана је нарочито за 1кегове велике

романе Милана Иаранџића., Васу Решаекта, Триен

Сиасен, дела мање озбиљна но ранија, алн која по

својој садржшш подсећају на авантурпстпчне ро-

мане: Ле Сажова Жила. Блаза Саитиљанца п Го-

гољеве Мртве Душе. Игњатовић је имао особпту н

пскрену нежност за једну нарочиту врсгу л.уди,

љутде као што су Жнл Блаз п Чичпков, за тај тип

човека слабог морала, али у основу не рђава н

забавна. Када један историк Француске књнжевно-

стп говорн о Жил Блазу, ко да не помпслп па Ми-

лана Наранџића н Ђоку Глађеновпћа? »Тај момак,

који је тако мало романскн јунак, добро дете, без

злобе, без деликатностп, без јунаштва, којп нпкад

гш схвата трагично жпвот, који се подиже и тешн

се тако брзо од свнју својих неуспеха, увек окренут

ка будућносги, никад ка прошлости, увек у раду

пнкада сањалнца пп посматрач, кога само пскуство

10*
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води од детињске сујете ка рачунском егиозму, и

који се најзад доста доцкан подиже до још солидне

али ипак просте исправности".... Игњатовић је во-

лео те нескрупулозне и веселе борце у животу, све

те Наранџиће и Глађеновнће, који се котрљају кроз

живот, у најшаренијим догађајима, у најразличнијим

срединама, да ипак дођу до свога циља, волео их

је јер је и у њему и у његовом животу било не-

чега од тих људи.

Серију тпх авантуристичких, »хуморпстичких'1

романа, створиоје Милан Наранџић,1) његово, прво

веће дело, које га је и начинило познатим у нашој

књижевности. То је свакако био онај роман који је

Аетоиис још 1857 оглашавао: »г. Игњатовнћ осим

овог нсториског романа јошт на једном другом не

мање занимљивом ради, којега ће предмет бити ка-

рактери из данашњег соцнјадног жпвота србског((.

Омладнна се бнла одушевнла њиме. »Ја се данас

врло добро сећам, прича један наш старији писац,2)

који је тада био врло млад, ја се данас врло добро

сећам, како је на нас утицао роман »Мплан На-

ранџић((, тај први реалистични роман у нас. Нама

је у том роману бпло све прекрасно, па и оно што

нисмо разумели. Да, и оно што нисмо разумели,

доцније нас је баш и разуверило. Нама је онда јунак

тог романа, Бранко, био узор свнју јунака, био нам

је идеал над идеалима: карактеран, поштен, даро-

вит, управо генијалан, јуначан, леп((. Мађарски лист

') Тридесет година из живота Милана НаранџиКа. Новн Сад.
1860. — Милан НаранџиИ. Роаан. II. Новп Сад. 1863. — Ммлои На-
ранџиК. Роман. Прва п друга књига. Београд. 1900. Сриска Књпжевна За-

друга. 60—61.

-) Др. Мплан Савић: Јаков ИгњатовиА, сриски књижевник. Јавор,

бр. 4, 1390.
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Февароши Лаиок доносио га је 1868 у преводу Д.

Петеа. Светозар Марковић, тако строг у својим књи-

жевним судовима, стављао је на страну Милана На-

раџића мимо сва остала нрозна дела српске књи-

жевности крајем шездесетих година. Тај роман је

и данас остао дело Јакова Игњатовића,

и Сриска Нњижевна Задруга, да би приказала писца,

издала је то дело.

Роман се састоји из два дела, који стоје у доста

лабавој вези. Први део, то је приповетка Милана

Наранџића како се мучио док је пробио лед, до-

чепао се богате и времените „Милостиве®, и на

тај начин постао богат. Тај део опомиње на дожив-

л.аје Жила Блаза. Други део је махом опис »абен-

терајасс Наранџићевих, који јури о^> местадо местаза

љубавним доживљајима и гошћењима, и повест како

се племенити Бранко оженио једном недостојном

девојком. Тај део опомиње на Гогољеве Мртве Душе,

са Миланом Наранџићем у место Чичикова, и сео-

ским грцима, натарошима и судијама место помје-

шчика и иаланачких чиновника руских.

Милан Наранџић је из »долње пургерске класесс,

отац му је био кројач, оскудан човек, у чијој се

кући једва хватао крај са крајем. Мајка је само

кришом смела каву да пије, и Милан је носио пот-

коване- чизме и плундре од грубога сукна. То је

био вазда гладан и појешан деран, кога ни највећп

чанак са резанцима са сиром није могао честнто

заситити. И он се из ранија почео довијати да се

засити и дође до које крајцаре: у школи, између

часова, легао је да му богати другови ударе по де-

сетак палица за пола киФле; код куће добијао је

каткада по који грошић од своје секе Јуле и ње-
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нпх „гавалера". Када му је отац умро, у кући је

бпло впше уста но залогаја хлеба, н он мораде да

сам потражи начина како ће жпветп. Отиде у Пешту,

код једног богатог господина, по мало зеленаша,

да послужује у кућп п пде у школу. Гпбак као што

је бпо, нашао је пута да се додворн куварици Ре-

зики, која се сама назнвала „впртшаФтерком«, а

Милан је звао „милостпва госпођа«, што се добро

плаћало резанцнма и другим кујнским благодетима.

Средсгвпма која нпсу била особпто морална, дови-

јајућп се на све могуће начине, он је полако по-

чео да прнбира крајцару по крајцару, грошпћ по

грошпћ, Форинту по Форпнту, н када је скуцкао

пет Форпнтн шајна, отпочео је трговпну: даје новац

на зајам својим друговпма, којп зцлажу код њега

перорезе, дугмета, старе прснике п панталоне, улази

у добра познанства са „вухерерпма", сензалима,

старударпма. Практпчан човек избпо је, п тако је

дошао до седме латпнске школе, провлачећи се пз

разреда у разред, водећп прпјатан п снт живот.

Већ је почео носптн квекер, беле панталоне п ла-

коване цппелз, п улазити у љубавне псторпје. Али

п љубав мује практпчна : „Резаје бнла глава целе

куће, а ја као внце-газда. Каква разлпка пзмеђу

сада п пре шест годнна! Онда са сепетком за гос-

пођом Мнлостпвом, Резом, а еада комотно на ка-

папету пружен, чекам да ми се доиесе црна каФа

после ручка, па тек пред вече са Резом испод руке

у шетњу“. Као н свему што је земаљском, и тој

лепој идилп дошао је крај: једнога јутра, када је

Господпн впдео Мнлана п Резу где се враћају са

бала, показао је обома врата. Али човек као што

је Наранџпћ не даје се победнтп : он одмах стаје
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на чврсте ноге, налази добре кондиције, почиље

водити трговину на велико, даје новац на залоге,

п водп слободан, весео ђачки живот.

Поред љега, који представља свакодиевна, вул-

гарна човека, креће се љегов друг Бранко Орлић,

којп олпчава идеал и племенптост : Бранко је остао

снроче без оца и мајке; под туторством једног стро-

гог и блиског рођака, младост му је прошла тужна.

Туторје бпо манито строг, хоће да му да спартан-

ско васпптање, држи га под командом, гони га па

грубе допаће послове, тера га да зими иде у танком

оделу, спава на сламњачи и при отвореном прозору

— све 10 да му „окрепи душу и телос(. Он је усам-

љен, поноснт, дубока п страсна природа, даровит,

саљалпца, распнњан великпм идејама и амбицијама.

Када му је жпвот код тутора огорчао, он прпмп

иозпв Наранџићев, п сам почне жнвети слободнпм

животом ђачкпм, правећп дугове, подсмевајућн се

„Филистрима«, заљубљујући се где стигне, и не но-

лажући испите. Док Милан тече паре, он се даје

у сентименталне љубави, од Иде до Дауре, од Лауре до

Марнје, од Марије до Хермпне, од Јшвије до Паулине,

док једнога дана ннје упао у безизлазно стаље, када

му већ пије било више жпвота од повереника, н

када му је предстојао сопвШит аћеипсИ на универ-

ситету. У теснацу, Милан, он и још један друг отиду

у унутрашњос-т да ступе у хусаре. Наранџића не

приме због кривих ногу, и он постане »камердинер11

— увек као Жил Блаз! — код пуковника, а као

љубавник код пуковннкове куварпце Бабнке. Бранко

буде примљен у хусаре, почне напредовати, алп

када је видео да не може далеко дотерати, чим му

се указала прва згодна прилика, остави војску и
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врати се у Пешту. За све то време њега не оставља

његов сателит Милан, Санчо Панса овог новог Дон

Кихота. Како се на њих већ заборавило, они по-

нова ступе у ђачки живот, и на неким правним

академијама у унутрашњости Бранко положи испите

и за себе и за Наранџића, и тако најзад постану

јурати. Милан отпочне живети од игре на билијару,

а Бранко удари у парнице са тутором и покуша,

без успеха, да уђе у адвокатски посао.

Игњатовић непрестано прича своју историју

Бранковим дожнвљајима, и њему даје и своје идеје

н своја осећања. Бранко не може да буде адвокат,

јер воли правду и човечност, јер га људска стра-

дања боле као његова рођена, јер му егзекуцпје

изгледају свирепе и мрске. Он жуди за једним ши-

роким, пуним, интенсивнпм животом; плашљиво

животарење које води одвратно му је, обични људи

су му туђи, он се осећа од боље и благородније,

внше врсте. Милан гледа да се добро оженн, ма и

старом а богатом, да се добро иоткожи и живи „као

бубрег у лоју(С.

Срећан случај пх је обојицу намерио на једну

богату, времениту госпу, која нпје мрзела младе

људе. Бранко јој се допадне, и она му постане по-

кровптељка, н он је одевен, спт, пун пара, »као

плеве", добро награђеч за својељубавне услуге. Када

се добро наплатио, када му се стара досаднла п

када се заљубпо у младу и лепу девојку, он свој

мајдан преда на експлоатисање свом сабрату Ми-

лапу. „Милостива му је дала урлауб(С. Наранџић

се сада упне из све снаге да улови ту драгоцену

зверку. Од Мплана претвори се у Емила, јер је то

отменије; почне носити жуто одело и жуте рука-
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впце, као прави „денди", постане љубазан и сладак

као мед, развије све своје способности за завођење

старих жена, које су се тако лепо показале са Ба-

биком II Резиком, и започне методичну опсаду Ми-

.лостиве. Шта је за то време променио одела, »Фа-

термердера" и рукавица! Он јој је писао облигације,

»густирао« по радњама, набављао за кућу, прекра-

ћиваојој време, био јој десна рука у свему. Изагодину

дана те искрене и одане службе, Јаков не доби Ревеку!

Друге године учини један корак у напред: доби

право дасезове „кузен(С Милостпве, пошто је уверио

да му отац није ,,пургермајстерс< и да је од »велике

Фамилијесс, што је у осталом и његово отмено по-

нашање показивало. Али како су се ти полу-успеси

могли отегнути годинама, и како се вигае није дало

чекати, Наранџић се реши на одсудан корак: један ње-

гов друг увуче се у кућу своје покровитељке ту одигра

улогу лопова који је хтео да је покраде, те Милан

спасе живот, част и имање Милостиве. Из захвал-

ности према спасиоцу, из страха да јој грабљива

породица одиста не дође главе, она се најзад реши

да пође за Милана, преписавши му све своје имање

по својој смрти. „Е видпте, ја се тако лепо ожени!

Имам сад и земаља и куће и новаца доста. У спомен

да се тешко мора човек борнти, док до чега дође,

држим слугу, који таку исту либерију мора, као што

сам ја носиосс. А Бранко, преварен од жене коју је

волео, осуђен на несрећу зато што је од Финије

грађе, лута по свету, тражећи у путовањима лека

евојој душевној бољци.

Тај нрви део романа завршен је речима На-

ранџићевнм: „Жао ми је Бранка. Ако о њему што

чујем, преповедићу вамсс. И он је одпста „препо-
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ведаои шта је после било. — После годину дана

брачног жпвота, умре Милостнва без порода, п њен

муж постане универсалии наследник делог љеног

великог нмања. II богат и слободан, што до сада

никада нпје бпо, он хоће да проживи, и почне про-

воднти све своје време у „абентајерпма1', у удва-

рању доконнм госпођицама н лакпм удовпцама, да-

јући свуде по мало наде, али пе хватајући се нигде

на лепак, јурећи за ужпвањима где год пх има и

користећи се свпме што сретне на путу. Време иро-

лазп пријатно у забавама, у лаким Флпртовпма и

љубакањпма, у јелу, у пнћу, у „шмајлховањнма”, у

проводњама са сеоском п паланачком господом,

натарошпма, судпјама, грцнма, маловарошким бон-

виванима и дон-хуанима.

II у тој трци за простачкпм ужнвањима, које

одају једног вулгарног сноројевићи, п у којима се

његова ниска прнрода расцветала, он се оне? су-

сретне са Бранком, увек онако нсто идеалнстом и

несрећним. И Бранко се, норед пскуства које је

пмао у првом браку, понова заљуби у младу девојку

за коју је држао да је савршенство од чнстоте и

душевске свежпне, н то да се опет страховпто пре-

вари, да доцнпје увидп да је та девојка, за коју је

'држао да је чпста као крин н невпна као голубица,

само једно пропало створење, са упрљаном младошћу

у једној содомској кући. И док оп, увек тужан п грп-

жен болом, носн без речн свој крст иа леђпма, Мплан,

којп се сав спја од здравља и радостп жнвота, враћа

се дома, да у уживањпма тронш двадесет хнљада

Форината свога годшпњег дохотка. Ромаи се свр-

шава обећањем да ће се доживљајн два прнјатеља

причати п у трећем делу. »Једно време, опет не-
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ћемо се впдетп*. Алп Игњатовпћ то обећање ни-

када нпје нспунио; увпдео је н сам да је Мнлан

Наранџпћ још у другом делу престао бптп заним-

љнв. Само, као еппзодна лпчност, појавиће се још

у Васи Решиекту, где се велп : »Великп је ђаво тај

Наранџпћ*, п где има да одвуче у лудннцу пропалог

Стеву Огњана.

У ова два упоредна типа, Бранку и Милану,

иисац је хтео да у овоме аваитурпстпчком роману,

оцрта пдеалиста п практичпа човека, два схватања

живота, две врсте људи. Алн, овде 'му со десила

једпа чудна ствар. Наранџпћ је неоспорно нижи

човек, врло лабава морала и нимало пробнрач у

начпшша како да се што пре обогатп. Треба се се-

тити п целе његове младостп, II Бабпка II Резика,

п па који се начин отресао њих. „Рекнем Бабики

да пдем кући да извадим крштено ппсмо, па да се

вратим II њу узмем. Она се на то склопп. То нсто

кажем п Резп, п она се иа то склонп. Свака ми је

дала па пут по сто Форпната". Његов успех жа-

лосно је сведочанство по друштво у коме живимо,

где пе побеђују најбољи н најспособппјп, но они

који су најбезобзпрнпјп у пзбору средстава и којн

су образ бацплп под ноге. Он је варалица и лупеж,

али пнсац ппак има слабости према њему, он говорп

о њему »6ез мржње, без презпрања, па шта впше

н ругања, управо говорп о њему са симпатпјом која

је тек најблажнм подсмевањима зачињена, говорп

од прилике онако како говоримо обично о једном

човеку кога не уважавамо, алп га опет маримо;

за кога увиђамо да је прилпчно обешењак, алн кога

опет за то не сматрамо ни за неваљала ни за не-
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поштенас<|). Нема спора, Игњатовић је волео ове не-

скруполозне борце у животу, који се знају провућп

кроз најгушће шибље и опет изићп на прави пут.

И то није оно зашта би му се дало пребацити: он

свога Милана Наранџића није истпцао као углед,

и његова дела нису пнсана да се младеж морализује.

Погрешка је што је Бранко Орлић, онај сера-

фим који је залутао на земљу, оно оличење идеала

и племенгггости, који треба да служи као узор, у

основу своме не само једно слабо и јадно биће, но

у појединим случајевима не стоји много над својим

красним сабратом Миланом Наранџићем. У Бранку

јс Игњатовић цртао себе, онаква какав се зами-

шљао, и окитио се свима врлинама традицнонал-

них симпатичних јунака. Али, преносећп свој живот

у роман, он је Бранку дао једну врло недостојну

улогу, начинио га оним што Је и сам бпо : плаћеннм

љубавнпком једне постарије жене. Бран&о је могао

имати слабости за жене у годинама: оне каткада

имају меланхоличну лепоту октобарских дана, п у

љубав уносе и своје велпко искуство и осећање да

су данн љубавних радостн на пзмаку. Алп оно што

буни, нарочито код јунака који оличава идеал, то

је што се даје плаћати за те услуге, што је у ствари

гсздржаван човек. Али Игњатовнћа то није бунило,

п он је у своме јунаку упорно гледао заточнпка н

мученика Идеала!

Оно што се допадало савременицпма у Милану

Паранџићу, и што му је сачувало глас једног од нај-

бољих српских романа, то је његов чпсто реале-

*) Слободан ЈовановиК, одена о Милану Наранџићу, Зора, бр, 5 ,

1901., стр. 185.
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стички карактер, шаренило, занимљивост, наизме-

нпчно веселих и вараличких подвига Миланових и

уздаха и ламентација Бранкових. Два идола Бого-

боја Атанацковлћа пмала су нечега реалистичног

само у основној мислп и у појединим сценама, у

стварп то је већим делом сентиментално-романтично

дело. Игњатовићев Милан Наранџић је захваћен из

свакодневног, сировог жпвота. Сем Бранка, у љему

су обични људи, са свим прозаичнн, које човек

сваки дан сусреће ; оне идиле по кујнама, онај ђачки

жнвот, сва она више мање чиста љубавпа »шмајл-

ховања(С и провођења, све је то одисало дахом

најобичнпјега живота. Језик којим ти јунаци го-

воре јесте улични, провинцнјални језик, искварен,

нзмешан, истински језик српског грађанског ста-

лежа у Угарској. И поред невештина у извођењу,

извесних вулгарности, монотоније и усиљености,

Милан Наранџић се допао својом новином, ориги-

налношћу гредмета и извођења, неком свежином

и дахом живота, чега није било у осталим произ-

водима српске кљижевности у то доба. Њиме се

један нов књпжеван род био јавио, и Јаков Игња-

товић, писац Ввчитог Младожење и Триен саасек,

био је нашао свој пут.

Тип Мнлана Наранџића допадао му се, и он

ганије лако упуштао. 1 862 изишлајеу Даници слика

из живота Љуба Чекмеџић.') Јунак, Љуба Чекмеџић,

друго је издање Милана Наранџића, само иод другим

именом. То је млад сеоски трговчић, који је нашао

да га момачки живот скупо стаје, да му је потребно

новаца да одужи дугове и прошири гвожђарску

радњу, и зато се решио на женидбу. Он је пошао

') Дјела Јакова Игњатовићо, књ. I, »Једна женидбаЛ
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од ове трговачке аксиоме: „Код нас је љубав II

женпдба трговачка; ми без новаца не можемо нп-

куд/( II одлучпо 06 да 06 116 жепп без 1000 4>орп-

ната мираза.

II да бп дошао до тих 1000 Форината и де-

војке, он отпочиње своју младожењску кариеру,

пз села у село, пз куће у кућу, где год је чуо да

има за њега прилпка. Али где је бнло добре де-

војке нпје бпло довољно мпраза, а где је било тпх

1000 Форината искрсавале су непрнлпке и сметње,

тако да се његова женпдба отегла у бесконачност.

Није му „кнппрала* ни господар Перина Савка, ни

грк-Симина Сока, ни млада удовица Перса, ни „па-

оруша“ Татијана, нп стпдљива Фрајла Анка, пи

препредена Дулка, нп Паулина „академикеркак, нн

матора п набељена Варвара. Доста се науздисао,

напревртао очнма п наслушао Желиш ли .иоја бити

н Збогом, иемарна душо, доста је водио бруталнпх

говора о парама, пштаФпрунгу<(, интабулацпјама,

вереспјп, траФикама, дућанпма, „шплдгерехтпкај-

тпма“; надпванпо се са „почтенороднпм господа-

рпма* који имају кћерн на удају, добре апетпте п

рђаве досетке; патруцкао се на колнма н нагутао

друмске прашпне, наппо рђава впна по сеоскпм

бпртијама, најео се бадема н сувога грожђа којпм

су га девојачке мајке кљукале ; дојаднле му сплетке

сеоскпх п маловарошкпх матрона које су му „на-

мештале кревет<(, ометале сваку озбнљну прплику.

После свпх тих велпких и малих догађаја, када је

нашао п новац и девојку, решн се на женпдбу.

Весео, раздраган, јер се впше ннје имао „штело-

вати(', IIа дан просидбе страховито се напн. Алп

када је са веДчања дошао кућн, п срачунао шта
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је све потрошпо, и на кола с арњевима за своје

жепидбене експедицпје, п иа нова одела, п па чизме,

и на путне трошкове, на ручкове, папојнпце, го-

шћења, па прстеновање, свадбу — рачун пзиђе 1040

Форината и 30 крајцара. Место толиког жељеног

мпраза од 1000 Форнната, он је нлатпо за жену

четрдесет Форпната п тридесет крајцара у шајну!

Цела ова прцча, пнсана без велнких претенсија,

брзо ннзање ФотограФскпх слика, има пзвесан хумор,

хумор о коме се толпко говорило код Јакова Пгња-

товпћа, а којс је у пстнни редак код њега.1)

ГЛАЕА XIII.

Хумориетични и авантуриетички роман.

(НАСТАВАК)

_Трпен спаеен“ ж ..Адам ж берберин.“ — „Васа Решпект“

Неколико приповедака: „Кнез у купатилу“, „Адвокат као

Холанер“, „Фаличан Максим“.

У духовну породнцу Мплана Наранцнћа и Љубе

Чекмеџића пде још један врло популаран и забаван

тип Игњатовпћев, а то је Ђока Глађеновић, јунак

романа Триен саасен н позорпншог ко.мада Адлм и

берберин. Триен спасен2), у своје доба када је из-

лазпо, 1874 —1875, био је књпжеван догађај, и имао

је онакав успех као шго је у наше доба пмала

Пвкова слава, Г. Стевана Сремца.

Цеб роман иалази се већ у једпом месту у Ми-

лану Наранџићу (I, глава VI), где се слави цео

‘) Један доцнији критичар (Ориска Зора, 1878, си. 11, стр. 220)

узео је и сувише озбиљну опу прнповетку: »Ннкада депгаег мерпда за

нашу социјалну мизерију, за нашу брачну н моралну корунцију! ,1епше

11 вернаје друштвене сдике из српског живота иема у нашој књижевностн

него што је ова сатира Јашнна. То су »мртве душе* Гогољеве у српском

руху и из»пера српскога Гогоља®.

') СрОадија, 1874—1875.
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занат берберски: „у берберском животу има врло

млого поезије; не знам да ли има више у ђачком.

А друго, кад је курзиста, онда је и ђак, па јошт

какав ђак, прави брандербургер. Међу њима редак

је Филистар. Све отворена весела лица, галант, нису

интриганти, пуни радости живота и велике надежде

за будућност. Посао им је лак, не изискује напре-

зање ума, зато су бербери отвореног духа, јер имаду

часа на све стране мислити. Ретко који бербер да

је незадовољан, и да је свој живот жалосно провео.

Кад уђеш у оФицину, у једном ћошку видпћеш гитар

или тамбура где виси, у гдекојој и једно и друго.

Увекјемеђу њима какав поматори, као декан међу

њима; он највише вицева зна и неки ауторитет

ужива. Добри су певачи. Једна јединита слабост

им је љубопитство, ал то хаснн публикуму'1. И све

те опште врлпне једнога берберина налазе се још

повећане у српском берберину. »Шта ви бербери

из Толеда п Севиље, узвпкнуо је Игњатовић на

другоме месту, и ви сви пшанскн бербери, шта

сте ви према српском берберу® !

Врлине, окретност, пстрајност и дух српскога

берберина оневао је Јаков Игњатовић у роману

Ђоке Глађеновпћа. Први део дешава се у Новом

Саду пре 1 848. Ђока Глађеновић, родом Земунац,

био је оставио своје место, које је било мало за

његову славу, где је до дна испио чашу успеха,

и дошао у Нови Сад, „Сриски ГТариз“, да бп могао

дати маха свим својим даровима и развити све

своје способности. Официна господара Максе Сви-

локосића, берберина, само је први почетак његове

сјајне кариере. Он представља класични тпп бер-

берскога калФе; „Феш« и танак да се кроз иглу
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провуче, косе светле од помаде, лепо неговане

брадице а 1а дгесцие, белих ципела, жута прсника,

црвене кравате, плаветна фрака са жутим дугме-

тима, високог цилиндра на деоно накривљена, белих

рукавица, и сјајна и витка штапа. Он је први у

бријању, први у звиждању, први на тамбури, први

у недељним баловима код Црвеног Вола, и Здагког

Бурета, где је предмет уздаха свих собарица и да-

диља које су дошле на проводњу, а предмет мржње

свих месарскпх калФИ који не трпе љубавну кон-

куренцију, нарочито од ушиљених и изгладнелих

бербера. Ђокину пажњу задобила је служавка Са-

лика Туценталерова, иначе названа Салика Докто-

рова, једра и плавоока Швабица, која, поред осталих

дражи, има и 500 Форината у сиротињској каси.

Због ње је Глађеновић многу горку чашу попио.

На једноме балу, касапи допусте себи праву ка-

сапску шалу да измере колико је Салика тешка,

око тога се породи туча; кројачи и столари приђу

уз бербере, али када је патрола наишла, Ђока је

са сузним очима гледао исцепан свој плаветни фрак

и ишчупано парче своје лепе брадице. Салика му

се свидела, али, практичан и славољубив као што

је, он и не помишља да се њоме ожени. Зар он

да се ожени из љубави, као какав вулгарни кро-

јачки.калФа? Неће ваљда целога века »бријати

кунтовесс и »шурити бугересс, он који је рођен за

нешто више?

Он је мало више своје очи управио. Свп ње-

гови уздисаји и песме уз тамбуру иду Мајстор-Ма-

ксиној кћери, лепој Милеви. Његов циљ живота

је да отиде у Иешту, изучи хирургију, и када по-

стане „доктор", ожени се Милевом. На његову не-

п
ЈАКОВ ИГЊАТОВИЂ.
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срећу, предмет љегове љубави, заједно са својом

матером, такође подиже очи мало више. Госпођа

■Фема, која је и сама у младости имала извесну

љубавну исторнју са обрлаћманом Семенковићем,

и, крвава срца, удала се за мајстор Максу, обичног

берберпна, снева за своју кћер бољи и отменији

шивот. «3ар ћемо све бити берберке до суђена

дана?к узвикује она. Милева мисли и осећа као и

мати: дала је себн „ноблк нме Емилија и ушла у

.љубавну историју са лаћманом Емилом Предићем,

који јој је обећао да ће је узети, када се нека

његова тетка смилује и да кауцнју. II оцу и ма-

тери ласка што им ОФицир долази у кућу, девојка

је изгубила и оно мало памети што је имала, а

Ђока у официни дубоко уздише и уз тамбуру пева

меланхоличне песме.

Али ствар се тако у недоглед отезала. Тетка

се никако није јављала са кауцијом, и варош је

почела и сувише говорити о тој љубавп. Мајстор

Макса, практичан и трезвен човек, забрани офи-

циру даљи пристуи у кућу, а Милеву обрече цре-

срећном Ђоки. Лаћман Предић буде са гарнизоном

послат у Италију, одакле нпје слао никаква гласа

својој тужној драгани. Док се Глађеновпћ љуљу-

шкао у сновима и припремао за заказану свадбу,

дотле су у Новп Сад дошли нови официри, исто

онако љубазни, исто онако умешнн и заводљиви,

II онога дана када 06 требала венчати, Милева од-

бегне у Италију са једним богатим оФициром ба-

роном.

Јаднн Глађеновић је осрамоћен, преварен, до-

веден до очајања, и он не може више да живи у

Новом Саду. Гоњен племенитим амбицијама и не-
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штедним подсмехом својих колега, он отиде у Пе-

шту, код чувеног Лоштајнера, да се усаврши у

берберском занату и изучи хирурглју. Човеку ње-

гове гнпкости и умешности сви су путеви отво-

рени. У Пегпти нанђе на Мајстор-Максиног сина

Гавру, који је већ био ушао у хирургију, а још

боље у пештански весели живот, упише се п сам

за курзиста и почне веслати своме циљу. Ђока се

упозна и врло зблизи са удовицом Шпицедерком,

која је учила бабички курс, и са њоме почне де-

лпти и стан, и трогикове за рану, и љубав. Ту лепу

идилу покушала је да ремети Салика, која је, ву-

чена љубављу, такође била дошла у Пешту, али

заплашен љубоморном лавицом Шпицедерком, прак-

тпчни Глађеновић на доста непристојан начнн отресе

се своје некадашње играчице од Црвеног Вола. Али

ко да опише његову муку, када Салика наследи

имање од 10.000, и када му једном за свагда

окрену леђа, поред свију његових писама и изјава

о безмерној и никада. непромењеној љубави! „Ох

ја увек у љубавн несрећан !<1 узвикнуо је тада овај

некористољубиви љубавник.

Поред Гавре, он се умешао међу ђаке, који

живе бурнпм, безбрижним „брандер бургерским«

животом, испуњеним дубоким ноћним бдењима, авап-

турама сваке врсте, серенадама н тучама, лупањем

прозора и јурењима по баловима, ратовањем са кре-

диторима и ингениозним довијањима да се дође до

новаца. Игњатовић је овде цртао ђачки жнвот који

је и сам водио пред 1848, са толико боје, са толико

живота и природности, да то спада у нај једрије и

најзанимљивије стране које су икада изишле из ње-

гова пера. Глађеновнћ ни ту не губи време: он

11*
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скупља мрвице знања из латинског језика које па-

дају са ђачкога стола, од старих медецннара штрпка

по који рецепт, упутство и објашњење, и шарлатан-

ски почиње своју лекарску праксу. До душе, његови

пацијенти билн су врло често изложени опасности

да се пре времена раставе са животом, али је он

имао леп дар да се добро наплати за своје услуге.

Са жељом да што више научи, нарочито ствари

које се добро плаћају, он оставља ђаке и постаје

тумач и вођ једног талијанског зубног лекара, који

на вашарима на чудесан начин вади зубе и продаје

спасоносну водицу против зубобоље.

Роман у Србадији није довршен, и свршетак

треба тражитп у комаду Адаму и берберину који

није ништа друго до драматизован Триен сиа-

сен. — На десет година после тих догађаја који

су се збивали у Пешти, ево нас опет у старој кући

мајстор-Максиној у Новом Саду. Мајстор-Макса нема

никаквих гласова ни од Гавре, који је пз Пеште

негде отумарао у свет, ни од Милеве која води не-

престано авантуристички живот у Италнји. Алн је-

дан дан, пун срећнпх случајева и радосннх изне-

нађења, богато ће му платити за свнх десет го-

дина родитељских брига и жалости. Прво долази

Милева: њен заштитннк, барон, умро је, и она се,

као Марија из Магдале, покајнпчки враћа у роди-

тељску кућу. „Детињска љубав к роднтељнма, вели

она, завичај прнвлачили су ме. нужда. ме довукла*

Живила сам у слави, и пала сам, и као изгубљено

јагње нашла сам моје пастире1'. Мало за тим, до-

лази и Ђока Глађеновнћ. Он је 1848 отишао као

»Фелчер'1 за војском у Италију, у Павији дошао до

праве лекарске дппломе, и вратио се у Новн Сад,
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са намером да ту отпочне лекарску праксу. Њих

двоје остану сами у соби: говоре о Милану и Ве-

рони, сећају се гроба Ромеа и Јулије, и после не-

колико дубоких уздаха и крупних суза, Глађеновић,

онај псти препредени Глађеновић, затражи њену

руку. Родитељи не оклевају да даду свој благослов,

и венчање се извргпи, овога пута без новог Миле-

виног бежања у Италију. На свадбу, као на какву

смотру, стичу се све личности из првога дела ро-

мана; и лаћман Предић, искључен из војске и оже-

њен бабицом Шпицедерком; и Салика која се удала

за неког богатог млинара; и сви некадашњи бер-

берски другови Ђокини. Макса, тронут као што

приличи у једном таквом часу, брише сузне очи:

„Ово мп је у животу најрадоснији дан, само да ми

је још Гавру видетиЂ Чим је то рекао, наступа

оваква сцена:

»(Типшна, страни долазе. Троје старијег доба,

један младпћ.)

Први странац (У руци цилиндер, подужи капут,

приступа Максим) Јестел ви домаћин, госп. Макса

Свилокосић ?

Макса. — Јесам.

Странац. — Ја сам Коста Панић, родом из Руме,

долазим из Америке, из Њујорка, где сам трговац,

познајете ме ваљда јога од Лоштајнера.

Макса. (Одушевљено грли га) о мој Коста, шта

дочека још и тебе да видим.

Други странац. — Ја сам Миша Стокић, родом

Ирижанин, долазим из ФиладелФије, онде имам са

кожом трговину. Сад долазимо да видимо гташ за-

вичај, па ћемо опет натраг.
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Трећи странац. — Ја сам Пера РаФајловић, ро-

дом из Баје, ту сам био кречар, с?*д долазим нз Ка-

лифорније, сада онде злато копам.

Четврти странац. — Ја сам доктор Гавра Свп-

локосић, оператор у Њујорку, дошао сам моју род-

бину да посетим.

Макса. — Шта, ти мој син Гавра, доктор, ох

боже данас би лако умро, ох сине. (Грли гаи.Буби гаГ

Фема. Ју срце моје. (Љуби га. —- Пауза.)

Милева — (притрчи љуби га.) Слатки брате мој.

Глађсновић. Слатки Гавро, шогору мој. (Љубе

се подуже.)

Тишинасс.

После свега тога, свечано измирење, и доктор

Ђока Глађеновић држи беседу у којој се хвали да

је бријачицом „извојевао и љубав и ранук. „Видио

сам доста света, познавао људе и народе, ал бадава

не нађо нигди бпстром берберину пара. Ако је Адам

био првп човек у ночетку света, у садашњем свету

први човек је берберинсс. И онда сви колико пх

има, отпевају:

„Бербери су први људи

То је стара ствар,

То не може свако бити,

За то треба дар“. _

Адам берберин је само један рђав извод из ро-

мана, управо дналогован роман, из кога је испало

оно што је нај јаче и најзанимљивпје, а то су описи

средпна и наравн. Као комад он је необично рђав,

једна од најгорих ствари нашега позоришта. Забе-

лежено је да је овај комад представљала дружина

Фотпје Иличнћа у Славонији, и то са успехом, а дру-

жнна Суботићева давала га је у Сремским Карлов-
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цима, око 1883. Алн овај беспрпмерно невешти ко-

мад и није за позориште. Нпти има »лида<(, нити

има икаква реда. У сваком чину има по десетак

разнородннх појава, без везе, без реда, просто поређа-

них једне за другима. Дасе представљају потребнаби

била простодушпост публике из доба када је Шекспир

писао, и ондашње инсценирање. Па каква аљкавост,

која прелазп сваку меру чак и код Јакова Игњатовића!

Салпка се у почетку зове Туценталерова, затим Семп-

лерова, п еа послетку, када се уда за млинара, опет Ту-

центалерова. Ко да прими ону наглу одлуку Ђокину

да се оженп Милевом? Он, тако препреден и ис-

печен у занату, који је у женама гледао само ми-

разе илн јевтин стап и рану, у тренутку када је

успео и дошао до добра положаја, узима девојку

сумњиве прошлости која га је онако ружно била

нреварила! Игњатовнћ је осетио да ће то бити тешко

веровати, и опда је дао ово објашњење : „Човеку од

старе љубавп семе остаје”, али му је и то изгле-

дало недовољно, п додаје овај особити Глађеновићев

разлог: „Хм, хм, па колико сам ја лавандоја тали-

јапски пзневерио, треба баш и за каштигу да узмем

Милеву, кад ју она и небп заслужила. Знаће даму

представљати, а такова мени треба(С.

Комад је и смешан, и невешт, и примитиван,

II недбтупаван. И много већи писци, са више духа

II уметнпчког осећања но Игњатовић, редовно су

рђаво пролазили када су драматизовали своје по-

пуларне романе. Искреност и нстинитост романа

редовно се тада жртвује конвенцноналностима на

којима цела драма почива, и укусу једне ниже пу-

блике која тражи само забаве, сентименталности и

добре свршетке. Четврти чин Адама. и берберина.



168 ЈОВАН скемић

тако је рђав, да му равна ваља тражити у Лазара

Лазаревића и Јоакима Вујића.

Али оно што ваља то је роман, који је један

од нај јачих које је Игњатовић написао. Ђока Гла-

ђановић је један од најбоље успелих личности ње-

гових, који је као тип остао не само у књижев-

ности но и у обичном говору. Жив, весео, пун вере

у себе и своју срећну звезду, лаком на новац и на

жене, нарочито оне од којих може да се извуче

користи — иШе в,и1сг! — човек од инстинката

и без моралне деликатности, у основу добродунтан,

он је образац онога што Французи зову 1оппе са-

па,Ше. И колико је живота, нстинског, снажног и

пресног живота у оппсима оног ђачког света у

Пешти, свих оних »лумнова« и ,.екцежџија(С! Све то

није много углађено п чисто, сваки ндеал и впше

осећање је одсутно, све је откривено, и људски апе-

тити представљани су у потпуној разголићености,

све то заудара на јевтнн дуван п проливено вино,

али то толико одише истином, толико носи печат

стварности, да је у целој нашој књижевности редак

један такав одсечак живота као што је Триен сиасен.

И причано је са толико занимљпвости и живости

да је лако појмити зашто се у своје доба у Бео-

граду са нестрпљењем пшчбкнвали бројеви Срба-

дије, да се види наставак подвига Глађеновићевих.

За нашу књнжевност је стварна штета што овај

сочни и живи роман није довршен на други начин

а не Адамом и берберином.

Духовној породици Милана Наранџића, Љубе

Чекмеџића п Ђоке Глађеновнћа, свпх тнх веселих

и безобзнрних мувала кроз живот, прппада у неко-
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лико још један врло популаран тип Игњатовићев,

а то је Васа Решпект.

Васа Решпект није тако весео, питом и безо-

иасан као ови, али он је исто тако пустолов, са

исто тако шареним животом, исто тако пун мана

а ипак не несимпатичан, као и они. Роман Васа Реш-

иект описао је бурну, каткада крваву историју овог

новога вариетета из богате галерије Игњатовићевих

типова.

Стари Сентандрејац чика Игња Огњан, особе-

њак. коме је свака друга реч била „решпект1', до-

бдо је своју узречицу као надимак, и нико га дру-

гаче није звао но »Решпект«. Његов син, Васа, за

кога се одмах залепио очев надимак, провео је де-

тињство без неге и васпитања. Поред тога, бујан,

плах, насртљив, нерадан, да га цела варош сматра

за највећег мангупа, и мајке не дају својој деци

да се са њиме дружи. Васа, који је у срцу добар

и има потребу да буде вољен, био би подпуно пре-

зрен и напуштен, да га није волела мала подсвој-

киња газдаричина, Аница, коју су гладни Словаци

једне неродне године за неколико Форпнти продали

тетка Сари.

Васа је свршио славеносрпске школе, Мразо-

внћа граматику зна у прсте, народне песме доводе

у одуше~вљење тога дерана који има душу једнога

делије. Отац поступа са њиме строго, готово ду-

шмански, хоће да га начини попом, и шаље у Бу-

дим, у латинске школе. Син, на стану код једног

месара, не покааује врлине будућег свештеника:

он троши више времена на коцкање и помагање

у послу месарским момцима, но на супине и герун-

диве, и остаје да понавља разред. И идуће године,
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школа га нимало впше није занималгц тим пре што

је као момчић почео да иде на „музику® и да игра

полке са газдином ћерком, и тако остаде и друге

године да понавља. Отац, бесан од љутине, доведе

га дома, пропусти кроз руке, али то је било по-

следњи пут. Преко ноћ, Аница, му спреми нешто

одела и јестива, и Васа Решпект отисну се у свет.

Немилосрднп отац гони га у стопу, и он се

једва докопа унутрашњости, дође до »вербско-

манде“ и ступи у хусаре, последње уточиште про-

палих и промашеннх егзистенција. Војска се тада

састајала махом из добровољаца; ту су бнли „про-

терани и непротерани ђацн, екцеспвне калФе, или

иначе у животу утешњени, увређени, ожалошћени

момцик. Тада му није било више но шеснаест го*

дина. Старац је сам остао дома, огорчен, очајан,

зао; води домаћу економију, чита извештаје о

бнтцн на Наварпну, одушевљава се Карађорђем,

Милошем и Хајдук-Вељком, прориче велику будућ-

ност српском народу, и свакога светог Николе

дижо чашу у здравље »свесилњејшег императора

Нпколаја", који ће подићи крст на Светој Софнјн

п дати Србима Босну и Херцеговину. Алн, од свога

не одступа: грди сина ца сва уста и где стигне

и, ма да бн био у стању, неће да га откупп пз

катана. Када је Васа, као каплар, дошао кући на

»урлауб«, отац му је затворио врата пред носом,

проклео га, а цела варош гледала га као прока-

жена. Једнно у целој породнци нашао му се на

руци, стрпц Јоса, богат и уважен, којп је н сам

имао бурну младост па ипак исплпвао, а пначе

није говорио са старнм Игњом.
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Али тада поче доба несрећа за младога Реш-

пекта. Умре му отац, не давши му опроштаја и

нскључивши га из наследства. Тада се упозна са

собарицом Матилдом, која је била кобна у његовом

животу, II од тог тренутка почпњу његове прве

и велике несреће. Једнога дана, у баронској кући

где је она служила нађоше обијене ормане и по-

купљене драгоцености, и по преметачпнп нађоше

их код Васе. Крађу је била извршила Матилда и

нлен склонила код свога љубазника. Да лп је Васа

био саучасник, или је примио ствари само да склонп,

то се није знало. Ипак, он, можда невпн, у два-

десетој години живота, буде осуђен на двадесет

година робије у оковима. У тренутку, када му се

живот тек почео отварати, нашао се у тамници, у

робијашком оделу, презрен од родбине која га се

стидела, обешћашћен за цео свет. Једпни зрак у

томе мраку је непромењива оданост Аничина, која

је због њега дошла у службу у Будим, обилази га

н носп му понуде, гледајућп у њему увек Васу

кога је као дете познавала. И тада он, дирнут и

захвалан, обећа јој да ће је узети за жену, чим

се пусти са робије.

И одиста, када се једном нашао ван зндина,

у којима је саранио најлепши део своје младости,

они су сб сједпнили, без попа и цркве, да се више

никада не раздвоје. Од очева имања припадне му

6000 Форината, алн све то изгуби у коцки, у коју

се бацио са свом страсиошћу своје природе. Опет

без игде ичега, љут као рис, осоран, туче се са

сваким кога стигне, завади се и са стрицем, пора-

збија му прозоре, и под туђим именом, ступи по-

нова у катане, а Аница као куварица код пуков-
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ника регименте. Васа, лод необичног калибра сол-

датк, рођен за војника, убојица, коцкар, на брзо

постане »вахтмајстор11, и на путу је да постане офи-

цир. Алп зла судбина његова хтела је да за »рит-

мајотора1' добије неког насртљивог и осветљивог

Пољака, који га омрзне и почне му врат крхати.

Један сукоб што су имали сврши се тиме што офи-

цир буде изударан, и како ни једном ни другом

није било у интересу да се ствар рашчује, на томе

и остане. Али због друге једне туче, Васа буде

ражалован и премештен у другу регименту, где је

он, стари хусар, доскорашњи подоФицир, морао

млађима од себе коње да тимари. Аница га непре-

стано као сенка прати, и са својпм уштеђеним нов-

цем отвори крчму у месту где је он био. Једна

туча са неким пијаним каиларом, којп је насрнуо

на Аницу, заврши се сасвим рђаво: великим ме-

сарским ножем Васа прободе каплара и убије га.

Опет нових дванаест година робпје, опет дуги и

чамотни дани између четири зида где се живот

сарањује, опет верност добре Анпце која га ни за

тренутак не напушта.

Планула је 1848, стара Аустрија запалила се,

све се ускомешало и дигло руке ка слободи. »Нико

се не миче за тужну рају нпт Србпја, нит посе-

стрима Банија, а Мује комотно тутунишу, „алахил

алах, ђаури нек се међу собом кољу!с<(( Васа се

гуши у тамници, на слами, међу »јашкребима®

„чуство слободеа пробудило се у њему, и он неће

внше да робује. Са грднпм мукама, претестерисавши

окове, он се докопа слободе н побуњене Пеште.

»Дође и Аница. Када је опет види као слободан

човек, сузе рони од радости: није шала толико у
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ропству провестп, осамнаест годпна најлепше мла-

дости”. Било је време рада, а не суза: Кошут је

дигао на гтоге целу Мађарску, Бан Јелачпћ и Впн-

дишгрец пошли на устанике. Васа је још на робији

ковао један огроман план како да се Турска отера

из Европе и Српство уједини, и он би најрадије

на Турке. Алп, како ? када »Србија у миру оргиј.е

слави«. И он реши да окрене своје оружје противу

Метерниха и аустријског апсолутизма, против вла-

сти која га је тако дуго држала у оковима, иде

међу устанике који су се дпгли против поретка

од кога је он толико препатио, под заставу на

којој је написана мађијска реч: слобода, која тако

силно одјекује у души осамнаестогодишњега роба.

И по трећи пут, он ступа у хусаре, брзо постаје

стражмештер у кору генерала Дамјанића, Србина

као што је и сам био. Бори се као лав, убпја рит-

мајстора Пољака који му је толико зла учинио и

постаје оберлајтант. Он је први у најстраховитијим

биткама, добија две ране и капетанскп чин. Ту га,

случај намери на Матплду, богату сопственицу јед-

нога дворца, која му је живот сломила а и једну

младу рођаку на грех навела. Из страха да јој се

Васа не освети, она скочи кроз прозор, смртно се

повреди, исповеди се и умре. Тек тада се Решпект

оженн одапом Аннцом, која га је, као болничарка,

пратила у свим тим ратним окршајпма.

Император Никола посла на побуњену Угарску

силну војску, II 33. устанике дођоше црни дани,

Вилагош, предаја Гергеја, вешања, стрељања, па-

лења села. Руси заробе Решпекта, и као заробље-

ника предаду Аустријанцима. И када. је, и ако ра-

њен, хтео да одбегне из новог роиства, пронађу
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да је он одбегли робијаш, и по трећи пут пошљу

га да робује, да одслужи свој рок. То га је скрхало;

он поче да чами, вене, и најзад, сећајући се бур-

ног живота свога, са оковима на ногама, умре од

туберкулозе. Поред њега, на последњем часу, бпла

је његов јединн пријатељ и верни друг, она дивна

Аница. Њој је бпла последња његова реч : „Анице!'1

њој оданој и честитој, која је била зрак сунца у

тами и олуји његова жмвота, блага сенка која га

је до гроба пратила.

Тај убојица, убица и робијаш, на крају кра-

јева, ипак изгледа симпатичан, и читалац, пошто

је сазнао за његову повест, мора да повнче са

онима којисује слушали: „Могс1 кег1... Бе аФерим,

то је делија!“ Писац се заложно за њега, његова

зла дела представља као последицу сувише бујне

крви, или недовољног васпитања. „Да је отац био

мало мекши, а мати мало строжија, боље би билоА

Не бацајте се каменом на њега! „Обпчно који су

у младости прошли кроз буран разноврстан живот,

кад им после посао врло добро иде, забораве своју

прошлост и строго критпкују и осуђује оне, којп

то исто раде што су они у младостп чинплик. Све

зло долази од његове плаховите, необуздане при-

роде. Он има душу једног ритера пз доба када је

владало песничко право, то је кондотиер из дана

када су мале талијанске републике међу собом

клале, ландскнехт из времена Трпдесетогодншњега

Рата. Са таквим темпераментом не пролазп се у

доба параграФа, жандарма п препрека сваке врсте.

Он је требао бити рођен у дане када је песница

владала п мпшица пресуђивала, у доба Феодалне

анархија п барона разбојника, у велнкнм ратовима
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где такви људи иоказују сву своју меру. И љегова

ирирода, која се у младости није стезала, савнјала,

дисциплпновала, његове страсти које васпитање није

разумно канализовало, морале су праснути, искочити

нз границе закоиа и конвенционалости, нанети то-

лико зла и њему п онима који су били око њега.

Васа Решиект био је жртва своје прпроде, и писац

га је представио више за жаљење но за осуду.

Цео ромаи пма мане осталих великих романа

Игњатовнћевих. Не тражите у њима велпку логич-

ност, уредност и добру израду: оно што ваља то

је целина, тип тога необичног, силовнтог, експан-

зивног човека, то је низ свих оних живих сцена

у тамници, у војнпчким крчмама и логору, међу

јавним женскињама, куварима, војницима, тамни-

чарима, цео један свет који је писац знао ставити

на ноге и задахнути га. животом.

Ради потпуности, ваља поменути још неколико

Игњатовићевих приповедака, које такође описују

доживљаје појединих јунака, и које су се обично

назвале »хумористичким/1 Кнез у нуиатилуђ је нсто-

рија сеоског киеза Танаспја Шамгпалова, пз Сла-

воније, како је отншао у Будим на лечење од де-

бљине, како је путовао, водио патриотске разговоре

са својим сапутницима на лађи, камо је у Мохачу

залутао, у један локал где су жене биле врло раз-

голићене и предусретљиве, како се проводио и тро-

шио новац у купатилу, како се, најзад, вратио дома

где је нашао све испретурано: син довео девојку,

а кћер му отели. То је дуга прича, занимљива по

типу тог добродушног и дебелог газде, извесним

') Стражилово, 1885.
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описима сеоског живота, по којима би се дало за-

кључити да је Игњатовић био у стаљу да пише

добре ствари са села, и најзад по извесној родо-

љубивој жици, иначе тако реткој у његовим рома-

нима и приповеткама из савременога живота

Адвокат као холанер1) је прича о старом адвокату

Холујевићу, некадашњем улану, вазда младом по срцу,

и пријатељу доброг јела и пића, који се код јед-

ног старог пријатеља добро поднапио, на чудан

начин био покрађен на путу, остао и без новца и

без одела, и у једној друмској крчми једва нашао

неко старо уланско одело, и тако се, тајом и по-

срамљен, вратио кући, испунивши и преко воље

сан својих старих дана: да још једном понесе оно

драго уланско одело. -— У Фаличном Макси.чу двабес-

нослена и шаљива новосадска кројача, два нова

мајстора — Јован Бенешић и Јоца Клипарић, два ла-

крдијаша којима никада није било дуго време, оти-

шли су у Срем и преставили се као чувени разбој-

ник Макспм из Парабућа п његов брат, од којих

су тада цела Бачка и Срем дрхтали. Цела. полиција

кренула се на ноге, ухватн Јоцу, и у тренутку када

је власт дршала да се докопала Максима, нађе се

да је то само један мирољубнв шнајдер, који по-

штено плаћа своју порцију и воли да се насмеје

на рачун својих ближњих.

У опште, мање приповетке Игњатовићеве, пи-

сане иначе без великих претенспја, обнчно су слабе

вредностн, и далеко заостају за његовим романима.

То је го и дуг опис каквог забавног и шаљивог до-

гађаја, са једином намером да се наголица на смех.

2) Зедељни Лист, 1879.

3) Зедељни Лист, 1879.
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Хумор, у колико га има, налази се нскл.учиво у

ситуацпји, у догађају; досетке су ретке, а пршшчно

тупе. Оно што шкоди свим тим приповеткама, то је

њихова излишна опширност. Игњатовић је имао ре-

дак дар да тапка на једноме месту и да дре вре-

мена пада у старачку и немоћну развученост.

ГЛАВА XIV.

Реализам његова дела.

Реалиет по инстинкту н својој природи. — Срединакоја је

постојала и људи који су живеаи. — Реалистинки оииси.

Јаков Игњатовић био је реалист, или натура-

лист, што је у осталом све једно, за таквога је и

сам себе држао, и то је дух и правац највећег дела

његових романа и приповедака. Ваља оставити на

страну његове историјске романе: то је био само

један нокушај који му није испао за руком. Али

чак и ту, његов реалистички инстинкт јачи је од

намере: има сцена које су пренете у историјски

оквир пз подземног спрата какве мађарске спа-

хијске куће, међу „хаузмајсторкамасс и собарицама,

или из кујне и подрума каквог богатог Фрушко-

горског манастира. Такве сцене неодољпво се унле-

ћу и тамо где им никако није место, често на штету

хармоније.

То доказује да је Игњатовић био реалист

не по школи, по интелектуалним симпатијама и

убеђењу, или моди, но по темпераменту, по ин-

стинкту коме се није могао противити. Он је шта

више пуштао на вољу тој унутрашњој сили. Он,

који је знао језике, и немачки, и Француски, и ма-

12
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ђарски, и латински, који је иначе много читао, без

плана и система, нарочито није хтео да чита ве-

лике књижевне узоре, као што су Тургењев, Гогољ

и други, јер се бојао да они не нашкоде његовој књи-

жевној оригиналности на коју је много полагао. Да

ли је имао права у томе, то је питање о коме би

се дало говорити, али је неоспорно да оно гато је

дао било је његово, сасвим његово. Он је био је-

дан од најоригиналнијих и најсамосвојних писаца

у целој нашој књижевности, где је права ориги-

налност тако ретка биљка.

Од значаја је нарочито тренутак када је он

почео пнсати натуралистичке романе. Натуралнзам

се јавио на Западу, као школа, као одређена књп-

жеван правац, тек шездесетих година, у доба оних

чувенпх „ручака извижданих писаца« код Флобера,

где су се код славног писца Госиође Бовари скуп-

љали Емил Зола, Алфонс Доде, Иван Тургењев и

Едмон де Гонкур, и у дугим прпјатељским разго-

ворпма стварали естетику нове школе. То је доба

првога почетка натуралистичког покрета у велп-

ким књижевностима, и нова школа нити је била

популарна, нитп је напредовала без велпких теш-

коћа. У то доба, још почетком шездесетих година,

можда и не знајући за велике натуралистичке писце,

Јаков Игњатовић је инстинктивно, алп одлучно, уда-

рпо тим истим путем. Када се појавио Милан На-

ранџић и Љуба Чекмеџић, српска књпжевност пз

сентиметалне романтике ишла је у националну ро-

мантику, а на реалпзам нико није пн помпшљао. Бо-

гобој Атанацковпћ, само у поједнним местима и у

својим најбољим радовнма, Буњевци и Два идола,

почео је плашљивим и непоузданим кораком нћи
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тим путем, сви остали били су огрезли у најнео-

бузданијем романтизму, и све што се тада писало

бнло је внше мање срећно подражавање Манзора

и Џе.чиле и Крви за род. У свима тим оргијама ма-

гате, у томе клепету патриотске Фразеологије, Ја-

ков Игњатовић стоји потпуно сам, високо надма-

шујући све остале, претходник једног новог књн-

жевног правца чнје доба још није бпло дошло.

Он је сам помињао колико му је лирика и

сентиметалност била туђа и готово одвратна. »За

лирске, еротске, заљубњене песме нисам марио, и

када сам где на такове напшао, још са свим не-

прочитане бацио сам их на странуУ То је био човек

пун крви, дебела апоплектнчна врата, јаких живаца

и грађе, врло чулан и одан земаљским радостима.

Он није био од оних који су створени да лете по

ваздуху н провпде се од силног идеализма, па ма

колико да је желео да такав изгледа. Његова нри-

рода вукла га је на земљу, и он, и својим апетн-

тима, II својим спмпатпјама, и својим схватањима,

био је за земаљскн жпвот и за људе обичпе врсте. Он

је волео да добро поједе н попије, добро нашалп и

подсмене Фантастима и у животу и у политици. Није

марио за ФОрме, утегнутост, за „отмен и васпнтан

светк, где је људска природа спутана, срезана, по-

кривена лаком конвенционалности и обзира. Он је\

волео Њросте, природне људе, где су душе свежнје

II мане II врлине јаче. Он се осећао у свом еле-

менту по средини тога „нижега сталежа«, ишао у

његове крчме п сва места где се он скупља, носио

се и запуштао се као људи пз народа, и то у то-

ликој мери да је често скандализовао стране људе,

који су у том неуредном и аљкавом човеку нала-

12*
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зили једног врло познатог књпжевника. Људе које је

цртао он је добро познавао пре но што их је у своје

романе и метнуо; он је жнвео у срединама које је

оппспвао у своме великом делу. Он је пио у оним

„херберзимаС(, где се »блаумонтагомсс скупљају кро-

јачки раднпци, ишао је по »Фрајмузикама« где шу-

ште сукње недељно обучених куварпца, собарица,

и дадиља; он је проводио године у оном лудом чер-

гашком животу ђака, полу-ђака и бпвших ђака

који је са извесним уживањем описпвао; он је био

љубавник Бабика, Резпка, Фаннка и Лизпка које

је онако зналачки и живо описивао. Он се увла-

чио у све средпне и видео све слојеве, чак и оно

где се обично и не иде: и лоповске састанке у

ритовнма, и циганске черге, и сумњпве чарде, и

јавне куће, и робијашнпце Његово дело је у целој

српској књпжевности најбогатија. збирка типова

II најбоље огледало веома разнолнких II многоброј-

них средина. До Борпсава Станковића нпко се није

нпже спуштао на степенпцама друштвене јерар-

хије, али ни до данас нико није био обилнијн и

разностранији и пунији но Јаков Игњатовић.

Он је наш најбољи писац разних друштвених

средина и особптих и разноликих типова који су

нпклн из њих. То његово отвореио сликање свега

II свакога, II та готовост да се жпвот наслика у

свнма својим изгледпма и најннжим појавама, то

је прва и главна књнжевна врлнна његова. Има

средина и тренутака које је он сачувао од за-

борава прошлостн, и зато пуно његовкрг романа

имају културнн и историјски значај.^н је илу-
стровао ону велику трагедију која си почетком

XIX века одигравала у Угарској: опадање, неста-
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јање српске буржоазије, тако напредне у претход-

ном веку, и тако посрнуле у новнм условима жи-

вота и под ударцпма индивидуалистичког поретка.

Шта би се знало о тој старој и вредној буржоазији

српској да Игњатовнћ није у првом делу Вечитог

Младожење оцртао поход Совре Кирића, Јсве Кре-

чара и Чамче на велики вашар у Кракову? Има

лп у нашој књижевностн чега пунијег и супстан-

цпјалнијег од његових причања о ђачком животу у

Пешти око 1848, у роману Траен Саасен? Траге-

днја иропадања српског породичног жпвота, на

широко, II у црним бојама, нзведена је у Патници.

Игњатовнћ је имао ока да видп и доста вешто

да оцрта извесан број занимљивих типова које је

сачувао од заборава, и то у толикој мери да су

већ прешли у обичан говор. »Слике те из друштва

нашег јесу верне, а поједини типови тако живо и

пстинито описани, да су неки од њих прешли у

пословпцу, п прича се 0 њима као да су збиља

живелп/1 Ј) Признање је у толико значајније, што

долази од једнога човека који није много марио

за Игњатовића. Коме од наших ноле књижевно

образованнјпх људи нису познати Милан Наранџић,

Лзуба Чекмеџић, Ђока Глађеновић, Васа Решпект?

Они су снимљени са живота, то су била лица која

су одиста живела, и отуда им и толико пластич-

ности и изразитости, отуда дају тако јаку илузију

жпвота. Данас, када се све уједначава и своди на

монотону II сиву једноликост, када нестају II велике

маие као и велике врлине, и када се нико не усу-

т) Летопис Матице Сриске, 1886, кљ. 145. Оцена Павла Марко-

вић-Адамова о Латници.
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ђује да буде ни сувпше добар ни сувигае рђав,

данас су двојпном впше од интереса све те лпчно-

сти из ишчезлих доба, смеле, дрске, безочне, пуне

крви II енергије, које поред свих својих великпх

мана, изгледају симпатичне својпм обнљем жпвота,

у овом нашем малокрвном и млнтавом добу.

У добрим тренутцпма својнм када се није рас-

плињавао и није имао манпју да предпкује, Игња-

товић је могао да да такве реалпстпчке описе лпч-

ности и средина, којима се, сем аљкавости у нзрадп,

нема шта замерити, и који одиста миришу на живот.

Тако када стари Сепл Вајнбергер, у Старим и по-

вим мајсторима., полу-пијан, једног „блаумонтага",

у „хербергу®, прнча Милану и Кузману цео свој

живот: »Ви млади камарати, ви сте били на музикн.

И ја сам тако радио као ви кад сам био млад. Имао

сам швалерке доста, и био сам први танцер! Сад

је све то прошло, сад само да је ппва, пива! Кад

сам ја био млад пурш, пио сам и внно код Лен-

каја, а радио сам за Фиршт Колореда. Ту сам много

трингелта добио, ту сам имао од Фиршта штумадлу

за швалерку, па сам се оженио. И ви млади кама-

рати женићете се тако као ја. А ја сад само пијем

из депшерата. Сутра идем опет у веркштот... Дајте

ми ви чашу пива. Бирташ ми не да впше. Каже,

дужан сам му много... Оженпо сам се. После тога

одем у Пемску, јер ја сам Дајч-Пем. Отншао сам

у Лајтмерицу, па сам био шнајдер. Дошле те Фа-

брнке, па нема посла! А сиромах човек нема но-

ваца да купи матернје. Правим хаљине беамтернма,

они остану дужни. Дође егзекуцпја, иа мени све

прода. Дођу деца — дође болест. Умре моја слатка

жена, моја Рези, умре мени троје деце, а четврто
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тек остане. Ја постанем Флекшнајдер и Флекпуцер,

ал и њих је много. Болело ме је срце, ал сам мо-

рао оставити Лајтмериц. Сад ти два месеца радим,

један не радим. Алја сутра опет идем у веркштот.«

После трагичне ноте, комична: у Траен саасен

онај жпви опис пургерског бала у Новом Саду,

где се зна забављати и где гостима одиста нпје

дуго време, Ђока Глађеновић прича: „Скоро све

самп мајстори и мајсторице, и њихове кћери, било

је неколнко оФицира, н доктор Поливка. Почели

су играти „тајч11, принципал је играо са шнајдер-

ком цехмајсторовицом, а принцппалица са аренда-

тором свпју новосадских касапница. Па то да си

видио, кад је прпнцппал мој узео за појас танку

шнајдерку, па дигне леву ногу и савије до колена,

па се окрећу, кз.д је принципал осетио добру игра-

чнцу, а он пређе у „лендлерс<, па сад левом сад

десном руком обавија око играчице, а цехмајсто-

рица се савија у струку тек што се не преломи.

Цехмајстор опет узео дебелу касаппницу, он лак,

она јака, дебела као наливена. Шнајдер скаче, баца

ноге, захукти се у окретању као крак сувачиног

точка око осовине. Особито с леђа је добро изгле-

дала касаппница. Кад је дошао „калуп((, то је нај-

лепше било, принципал узме касаппницу, касапин

принципалицу, цехмајстор пекарицу, цехмајсторо-

вица свога калфу; враг неда шнајдеру мира, ис-

трчи из кола, да буде први, појури испред прин-

ципала, ал принцппал гурне шнајдера, да се овај

са пекарицом преметне, принципал је преко њих

прејурио, ал касапин са принципалицом преметне

се преко њи. Принципал доплеја да дпгне принци-

палицу, и извади пека.рицу испод касапа, а шнај-
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дер се као игла провукао кроз све, шнајдерка пак

са својим калФОм тако је сретно пала на гомилу,

ал управо с бока мало се превила, да је изгледало,

канда су наслоњено на диван, на спавање.®

Тако и оно причање Шандора Мадами у Пат-

ници: „Био један други мој пријатељ, имућан ка-

сапнн, жена му не да мира те пошље кћер такође

у Беч, на васпитање. Кад је изучила, није добила

по вољи ђувегпју, отац је имао пет синова, морао

је удати за једпог санунџпју. Овај добри газда имао

је велике родбпне, ал саме занатлије. Кад се о ка-

квој свечаности, крсном пмену, те ДЕе породице у

гозби скупе, говори се наравно о стварпма које се

крећу у свом [његовом] привредном кругу, а мило-

стива сапунџиница се разговара са неким младим

издалека рођаком ђаком, Француски, гледи на мужа,

на калФе, па се са ђаком метнув мараму на уста

смеши, подсмева се.“

Како је карактеристично и истинпто ово опи-

снвање у Увелом Листу, једне српске читаоннце, нз

1876—1877 годпне : „Једни дишпутају о томе, да л’

је Милетићева брада седа, ил је тек прогрушана;

други се опет дишпутају, ко ће битн српски кнез,

Милан или Никнца. Неки опет не ће краља већ

цара; један шнајдер опет хоће републику. После

се почну дишпутовати ко је међу тпм лнковпма

(Саве Текелије, Кнеза Лазара, Јована Субогнћа, Све-

тозара Милетића и бнскупа Штросмајера) најуче-

нпји. Члан Светозар Ннкетнћ гледи Мнлетићев лик.

Учини се као светац, као какав преподобни: „Све-

тозаре! Ох слатки мој Светозаре! не дам за много,

што се зовем Светозаром.1'к У ово неколпко реди

не само да су живо наслнкани сви тн члановп чп-
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таоницу, тако као да су са природе снимљени, но

и духовно стање српског народа у то доба. На

послетку, ова мала слика, тако пуна живота, месар-

ског момка, у Васи Реишекту : »здрави, јаки, Феш,

кад опашу белу кецељу, па сече месо, обнажене

мпшице му све пграју, па кад метне девојци у ко-

тарицу месо, па све дркће од радости((.

Имала је једна ствар која га је одвајала од

натуралистичких писаца, а то је извесна стидљи-

вост, обазривост у цртању призора и бпрању израза.

Преко незгодних ситуација он је клизао, налазио

занимљивих еуфемизама да каже ствари : љубавник

је дошао у серај и остао на- само са својом драгом.

»Манзор се приже душеку Џемилином, и ухвати је

за руку, додирну њоме браду и пољуби јој чело.(<

Они су остали тако да се разговарају и забављају,

до саме зоре. А кад је сунце грануло, Ћаја-Кадуна

им је овако проговорила: »Већ је дан, могли сте

се доста наразговарати((, а Џемила побледи, »јер

је у разговору заборавила на излазак Манзуров((.

У Патници, љубавна веза Шандорова са Шокицом

Кајом само се подразумева, нигде изрично не по-

миње; односи Јелице и Милана, који су свршени

рођењем ванбрачног детета, помињу се, опрезно и

пз далека, као „грех((, »то<(, »инциденат«. У Старим

и новим-мајсторима, Кузман и Маришка, Милан и

Јулишка, отишли су после бала у кавану, повукли

се у засебну собу, пили каве и теја са румом. „Ту

су се лепо разговарали, и лепо су провели((, до пет

часова из јутра. Девојке су весело провеле поћ,

»само им једно жао — пропали им венци, што су

имали на главп, оплетени од мирта и ружица*.

Што је занимљиво, овај целомудренп писац, који
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уме, као каква стара уседелпца, са комичном наив-

ношћу да обиђе око извесних ствари, каткада је

необично отворен и служи се врло сировим изра-

зима. У Једном слеицу и Крви за род, он отворенп

говори о најнижим, противприродним страстима; у

Патници, она Игуманова песма уз тамбуру п Кајина

поскочица не находе се у великој српској народној

Лири, коју су издали Браћа Поповићи у Новом Саду.

ГЛАБА XV.

Морал његова дела.

Безморалност и морална неутралност. — Широки и новечни.

норал у „Патници“. — Неморалност не у личностина и

сценама но у предикама и симлатијама.

Натуралист је био и по одсуству човека. у

делу, по извесној безморалности и неузбудљивости

у њему. Стендал је говорио да је роман »огледало

које човек носп дуж пута“, то јест да роман треба

да буде веран одблесак догађаја и лица онаквих

каквп су, заборављајући да је роман у исти мах и

рука која држи то огледало, н воља која њнме

управља, и сјај зрака сунчевпх који се на њему

одбијају, да уметност није само ропскп верна репро-

дукција жнвота, но цео живот преломљен кроз призму

једног уметничког темперемента. Јаков Игњатовпћ,

по свој прилпцп несвесно, држао се естетнке нату-

ралистнчке школе; мислио да је дужност једнога

писца да црта живот онакав какав је, са потпуном

неузбудљивошћу, са научном објектпвношћу једног

хемичара или Фпзиолога. И ако је веровао да ње-

гова дела имају извесну поучну тенденцпју, да врше
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извесну корисну улогу, и овде је природа била

јача од њега, и он је све друго био, само не дидак-

тичан и моралан писац, на шта је толико полагао-

Овај човек који је у млађим годинама писао па-

триотске песме и лирске приповетке био је у своме

основу прнлично ладан. Сам је помињао како му

ннкада пије полазило за руком да осећања ставља

у стихове, II да лирске песме нпкада није могао

трпети. И кадгод је доцније покушавао да се за-

греје II буде топлији и лиричнији, то је било уси-

љено и звонило је лажно. Он је у писању био врло

сталожен, миран, чисто ладан; никада се није ни

много одушевљавао, ни жестио, ни анатемисао, тако

да поједини његови романи нзгледају као синте-

тични извод II3 каквб парннце. »Чини нам се, рекао

је веома тачно Светислав Вуловић говорећи о ње-

говим романима, као да све те слике, што се ве-

селе, проводе, живе, спремају се у гробље, или у

лудницу, или у тамницу, или у банкротство. Општи

је утисак пека. монотона туга^.

Овај писац који је себе држао за скроз мо-

рална и поучна, ласкао себи да иродужава велику

традицију Доситијеву, био је само сув и ладан при-

поведач драме новца и људске рђавштине. Овај

хумористични писац, који је био уверен да забавља

и разгаљује људе, био је једнолик и меланхоличан

сликар моралне беде људске. Када је причао, он

је то чинио и без клетве и без благослова, не пока-

зујући ни своје симпатије ни антипатије, као из

дужности, потпуно узвишен над људским страстима

и патњама. Од тога је у готово целом његовом

делу изузетак само Патница, последњи и највећи

његов роман.
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Патница, одиста, изузетно, има моралан замашај.

Игњатовпћ је иначе човек од вулгарних апетита,

његова морална схватања прплпчно су ниска, његов

морал је врло често од сумњнве каквоће и свп су

изгледи да је његов морални осећај био доста

атроФнран, алп је овај роман, са Увелим Листком,

једпно његово дело где се подигао мало више, где

је изнео морал достојан развијена човека, показап

се као човек здравпх, шнрокпх идеја правога, мо-

ралнога, социјалног морала. Мото Патнице је кратак

ијасан: »премишљати иа пресудпти«, п цео роман

није нпшта друго до опшпрно развпјање оне дивне

еванђелске истнне, која се открива у повестима

жене прељубнпце и Марије пз Магдале: ко је без

греха, нека се први баци каменом; нпко није крив,

сви смо ми слаба и ломна створења саздана да

греше, и прва је дужност грешна човека не осу-

ђнватн онога који клеца, но праштати браћи нашој

у невољн и греху. Онај малн поротник, у Васкрсењу,

у тренутку када пма да осуди Катарпну Маслову,

рећи ће ту дубоку и вечиту мисао простнм речпма:

»јесмо ли мн анђели?«, као што ће се један кул-

туран и свестан чоеек запнтатн: у име ког ве-

читог, непогрешивог н освећеног закона судити

друге људе? Игњатовпћ се у овом роману држн тог

впшег, правог морала, н он ће говорптн своје мисли

кроз уста Јелнце, у тренутку када се брани пред

судом: „Што ми се овде иребацује црна тачка про-

шлостн мн, признајем пред овим распећем, и пред

богом и људпма, да сам погреншла онде, где би се

у сличном случају друге знале вештином у своје

доба из тог мог положаја извући; а на мене не-

сретну свако се може каменом бацитп. Но свако
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нек метне руку на срце, нек се зааита јел л’ кад

год иогрешио, је л’ му што у срцу иритајено, иа ми

66 што сам иоклизнула оиростило. Кад бп тајне го-

ворпти знале..., многе пороке тама покрива, ја морам

своје н туђе грехе да кајем... и ако сам грешна, време

је да ме друштво као иокајницу у своје јато ирими“.

Овако, као каква јунакшва из Александра Диме

снна, не говори више негдашша ученица „лерас<

дувне Бонавентуре, но ппсац, који на супрот лажном,

конвенцпоналном моралу ставља идеју широког, ху-

маног и социјалног морала. Опијен сопственим ре-

чима, оп показује публпку на претресу како виче

Јелици: »жпвела«, док бп много и природније п

вероватније бнло да та публика, увек слепо одата

лицемерству и предрасудама, у томе треиутку до-

следно повпче: распнп је, распнп 'је, и покрије

кишом од камења расплакану и лепу грешницу.

Али већ на другом месту, Игњатовић напада на

„грађанску тесногрудост1', и у једној наивној апо-

строФи непосредно узима њену ствар у своје руке:

»А шта је тако згрегпнла да јој се свете? Јест гре-

шила је? Нарушила је породнчан мир код Меланије.

Но ко је томе узрок? Није л’ Мргоднћ стари Јелицп

мрежу плео? Оставити кућу без главе, напустити

страног демопа, да непокварену душу у искушење

доводи, п скрпвену страст узбуди. Одвео је собом

на салаш кућног генија, хранитеља, а стадо, кућу

оставно пустоловуА И на послетку Јелнца говори,

као у средњевековним моралитетима, где личности

на крају комада узимају реч и причају публицп чега

се треба клонити, а шта радиги: »прим.ер мој, што

ћу показати, нек служи свету за поуку; и који добро

из њега за живот црпе, чиста рука његова скинуће
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ми с главе трновит, патнички венац. Нек свака

жена узме за пример, кад време искушења дође,

— а то сваком дође у животу, — кад је на раскршћу,

где се стазе деле, — боље је нек иде неуравњеном

а где јој је све на догледу, где забасати неће, кад

доиста то и не жели; но лакше ће забасати вар-

љивом, кривудајућом, змијинском стазом, ма угла-

ђеном, где вире руже, а трн и бодљике не гледа.

Свет што ласкавнји то варљивији, и ту је седпште

гује, што чисту крв трује«.

Тај савет је мутан и збуњен, алп смер целог

детерминистичког романа је јасан, и само у Патници

Игњатовић може да изгледа оно што је он желео

да буде: тужап, моралан, „наравоучителан^ ппсац.

Тада, када му је срце пуно човечном благошћу,

када осећа људску неодговорност, он је збиља мо-

ралан писац, у вишем смислу речи. Он тада има

речи протнв буржоаске тесногрудости, против свп-

репог моралног догматизма чаршије, која види трн

у туђем оку а не впди брвно у своме, и која не

трпи да нико пзиђе нз њвног колосека, огрешп се

о њене предрасуде и окрњи њене интересе. Он ће

тада, невешто до душе и плашљнво, говорити

противу »људске предрасуде", опих свирепих лаж-

нпх идеја свакодневнога морала, на које се онако

моћно дигла Џорџ Елнот у Воденици на Флоси,

против свију тих конвенциоиалнпх лажи које горе

окивају човека но еви ланци тпраннје под којима су

људи стењалп. Игњатовпћ бранн Васу Решпекта овпм

речима: „Обично којп су у младости прошлн кроз

буран II разноврстан жнвот, кад нм после посао

врло добро иде, забораве своју прошлост, и строго

критикују и осуђују оне, који то нсто раде што
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су они у младост и чинили®. Он је био много грешио

у својој младости, долазио у сукоб са породичним

и друштвенпм ауторитетом, п отуда му је долазила

та местимична благост и доброта.

Алп у обичним и редовним тренутцима, не треба

тражити нн тога, пп морала у његовим делима. Не,

није то с тога, као што му се пребацивало, што

његово дело кипи великпм и малим нитковима, више

мање благородннм лупежпма и варалпцама, што го-

тово никако и нема поштених људи, да се може

уиитати да ли их је писац пкада срео у сво.че жи-

воту. На то би Игњатовић могао одговоритп песи-

мистичкпм схватањем целе натуралистичке школе,

да је морално, као н телесно здравље, само случај-

ност и изузетак од општег правила, да је поштен

човек само врло редак вариетет људске Феле, ако

не и ненормално биће. Он бп могао одговорпти

речима Стендаловим још из 1850, који је поредио

књигу са огледалом које „час реФлектује пред

вашнм очима небеско илаветнило, час блато друм-

ске каљуге. И човека која носи то огледало ви

оптужујете да је неморалан! Његово огледало по-

казује блато и вн кривите огледало! Боље је да

окривите друм на коме је каљуга или још пре

надзорника пута који је оставио воду да се слива

и да се прави каљуга«. Наш писац је такође могао

рећи са Емилом Золом: „Наша анализа остаје увок

свирепа, јер наша анализа иде до дна људске ле-

шине. Озго иа до оздо, ми се дотпчемо животиње.

Свакако, има више или мање многобројних застора;

али када их опишемо једне за другпм, када дигнемо

последњи, види се увек више ђубрета но цвећа.

Због тога су наше књиге тако црне, тако строге.
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Ми не тражнмо оно што је одвратно, ми га нала-

зимо; а када хоћемо да га сакријемо, ваља лагати

или бар остати непотпунС(.1) Коме се не свиде ис-

тински људи Јакова Игњатовића, нека се задовољи

оним Фигурама од воска, оним намаланим анђелима

у сладуњаво-отужним »идејалистичкимсс приповет-

кама врло моралнога Милорада П. Шапчанина.

Ннје његова безморалност у томе обиљу рђавих

људп, но у томе што он врло често дели идеје са

својим морално наказнпм јунацпма, што има неж-

ности према њинпм, скроз неморалннм поступцпма,

не осећа шта је допуштено а шта недопуштено, ои,

тако моралан и поучан иисац! Није зло што ње-

гове лнчности не оличавају морална савргпенства

и што не држе моралне предике, но невоља је баш

што морал који писац преднкује једпнствено личи

на неморал, што његове моралне сгшпатије ндм

свету који их није ни у коме случају достојан.

Ако бн се Игњатовић по своме опсежном, си-

ровом п аљкавом реализму могао назвати Балзаком

српске књнжевности, по своме бакалском моралу,

по своме култу новца н успеха могао би се назвати

и нашнм Скрибом, — када та називања не бп бнла

тако застарела н смешна. Треба видети како се он

само ћпвтннски подсмева људима који иду за својпм

срцем а не за најнижим лнчним пнтересима, који

»запате љубав, па се рано женеС(, без новца, како

он брутално вели у Фаличном Максиму. Проклество,

болести, невоље, све казне којима располаже један

моралистичкп писац пашће на оне којп узму де-

војку коју воле; а сав благослов, све радости овога

>) Ет11е 2о1а: Ие готап ехрбгтепШ. Рапз. МоштПе 6с1Шоп. 1902.,

р. 267—268.
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света II пшпчеве симпатпје пћи ће онима који у

женпдби впде један пазар и угодно средство да се

што пре и што боље »поткоже«. Питање: »који су

су срећни, који несрећни кројача“, Јаков Игњато-

товић решава на врло прост и одсечан начин: не-

срећнн су онн којн носе „клопоше«, воде политпку

п жене се младим девојкама које воле. Да човек

буде срећан, треба да пости све постове, да вреба

гдегод неку стару и богату бабу, да се њоме ожени,

чека њену смрт, и онда, већ матор, ожени се си-

ротом и младом девојком. Срећни кројачп су сви

они који су зналп да ухвате какву стару мајторицу

и да се увуку у њепу пуну кућу, пошто јој раз-

јуре по свету децу из првога брака. То је толико

велика врлина да стоји над свпма осталима: ко

се богатим бабама жени њему је све доиуштено!

Љубомпр Угледић — и презиме му је већ речито!

— достојан тип старог и срећног мајстора, побо-

жан је човек, иде у цркву сваког свеца и недеље,

држи све постове, женп се мајсторицом удовицом,

увлачи се у пуну кућу, и, благодарећи Богу и писцу,

ужива сва добра овога, вероватно и онога света.

Млади и уклети мајстори Милан п Кузман, ма да

нису морали, оженили су се девојкама које су им

се биле предале у љубави и цоверењу. Угледнп мај-

стор УЈгледић не зна за те сентименталности и не-

практичности. »Одавна већ не гледи више на со-

барице. Та зар је једну отправио у грожђе. Ако ја

којој баш и задао реч — није одржао. Мислио је;

што да прави од једног сиромаха два. Ако би му

ко пребацио, да то није лепо од њега да остави

девојку, којој се заверио, рекао би да је та девојка

и сама крива. Девојке иду на лепак и саме, на и

13
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онда кад знају да пх драган неће узетп<(. Пије страшно

што овај неваљалац овако говорп, него је страшно

што писац једног таквог човека ставља за узор и

упућује људе да иду његовим трагом, па да буду

срећни и уважени! У целој нашој књижевности нема

цинички неморалнијнх места но неколико страна

овога »моралног® и моралишућег романа!

Васа Решпект у свађи, пробурази човека ве-

ликим месарским ножем! Један нагао п непроми-

шљен корак само! Такав му је темпераменат; јака

му крв; најзад, није рђав човек! Мало више опо-

рости II бујности но што би требало, II то је све.

Онјеипак тако симпатичан : „делија«, „Могб Кег1“!

Ђока Глађеновић, на крајње непоштен начпн, екс-

плоатише жене са којима жнви; он у жени гледа не

само средство за уживање но и начпн да се добро

наплати. Он несавесно изиграва медецпнара: не-

зналица, он лечи људе, нзлаже их мукама и опас-

ностима да отиду на онај свет. Али, он је тако

„Феша, тако умешан, досетљпв, нстрајан, тако лепо

свира у тамбуру, тако добро пгра „тајч« ! Гавра

Свилокоспћ краде у картама, отима новац другима,

али то је само једна.мала ђачка шала, то је оно

што чини поезнју „брандербургерског" жнвота.

Бранко Орлнћ је идеалнст најчистије врсте зрак

сунца у земаљском калу, али то му ништа не смета

да се у новцу наплаћује за љубавне услуге, које

указује једној постарпјој дами. Па онај весели, до

сетљиви, жнви Милан Наранџић! Ко да се не за-

смеје његовој веселој умешности да се пробије кроз

живот, његовом добром апетиту и вештом опхођењу

са људима, нарочито са временим женама! Он из

почетка не циља тако високо као његов етерпчни
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пријатељ, струка му је да уцењује старе куварице.

Како је само ннгениозно „отправио« Бабику и Ре-

зпку, пошто их је добро оглобио! И како је до-

сетљиво извео онај „криминал*, који је при-

нудио „Милостпву" да пође зв њега! И како су

заслужене спмпатпје ппшчеве за овога лупежа кога

апсана вреба! И какав поучан пример, тај проби-

свет који најзад успева, сит, угојен, масних образа,

са дебелпм златним ланцем преко појаса п двадесет

хиљада Форпната годпгањег дохотка, који јури од

богата ручка на још богатију вечеру, од „унтер-

халтунга'1 до „абентареја", као живи доказ да су

прошли дани честитости и личних врлина, као раз-

вијена застава безочности и грабљивости! И то су

биле моралне симпатије писца који је хтео да спа-

сава српско друштво од моралнога распадања!

Не може му се замерити што у своме делу

није дао идеалне љубавнике и Фантоме од савр-

шенства, као његов претходник Богобој Атанац-

ковић. Живот се постарао да свакоме од пас раз-

бије плузије о људима и о влади добра у овом

кљаставом свету. Игњатовић је сликао једно натру-

лсло друштво, са чијег су ђубришта ницали велики

црвени цветови, који су њему изгледали лепи, и

које је волео да слика. Тога схватања уметности

држал-н су много познатији и већи писцн но овај

новосадски адвокат без клиентеле и човек осредњих

духовннх способности. Без разлога му се пребаци-

вало што његови романи нису довољно поучнн, што

не хвали добродетељ а не казни порок. Уметносг

ннје црквена катедра, и њена је дужност да слика

живот а не да чини некорисне и досадне предике.

Нарочито Игњатовић је добро чинио када ннје мо-
13*
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ралисао. Његов моралан идеал био је низак, он јв

имао вулгарни култ новца п успеха, и мораа којега

се он држао био је морал једнога бакалнна. Он није

разумевао ништа што је бпло више, и морално не-

потпун као што је био, он је имао јавних симпатија

заљуде ниже моралне врсте, без скрупула и савести.

Не, не пати Игњатовићево дело од безморално-

сти, од моралне неутралности. То је један поглед на

цнљ уметностн, којега су се држали врло велики

писци. Оно што је рђаво, то је што готово свн ње-

гови романи одају писца уских хоризоната, човека

од еластичног и љигавог морала, који је у извесним

тренутцима патио од правог моралног слепила.

ГЛАВА XVI.

Облик и израда.

Одсуство плана и сразмере. — Брзо ређање. —- Дажан

лиризам. — Невештине и неписменост. — Одсуство лри-

роде и описа.

Делећи мане, судбпна није била штедљива према

Јакову Игљатовпћу. Поред осталих, и то великих

књнжевнпх недостатака његових, он је био један

од најаљкавијих и најнеписменпјих пнсаца који су

код нас ппсали, где облик и иначе нпје никада бно

у особитој части.

Као и у животу, тако и у писању био је крајње

неуредан. По читаве месеце и годнне није ништа

радио. Када је уредннцима књижевних листова по-

требовала приповетка, затварали су га у собу, ра-

нили као апсеника, не дајући му пића, и пуштали

тек онда када је приповетка или продужење ро-

мана било готово. Он је у посао увек улазно без
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одређенога плана, никада није знао управо шта ће

да пише, и у којим размерама, и место да сам

управља иредметом, предмет је управљао њиме. Он

је писао и највеће романе без ичега налик на план. Он

је долазио у уредннгатво листа гдеје његов рад из-

лазио, узимао последње броЈеве, и готово стојећи

настављао где је стао, и давао у штампу још не-

свршени рукопис. »Често сам мислио, вели он, да

ће приповетка много краће испасти но што је ис-

падала напокон, јер тек у дужем развоју, предмет

кога предузимах, доби такав вид, да се и у годн-

шњем течају периодичног листа неби без штете за

њ завршити могаои. Зато су његови романи очајно

дуги, разливени, пуни излишних епизода и безна-

чајних појединости, тако да каткада изгледа да неро

не држи један образован књижевник но Ната Ма-

шамода из Патнице.

Сразмере нема: писац сваки час заборавља шта

је главни предмет и циљ романа, и муњевито брзо

и овлашно прелази преко врло важних и главних

ствари, а сувише простора даје стварима според-

нога значаја. Тако на пример : дуга и утурена исто-

рија породице Стеве Огњана у Васи Решиекту нема

никакве везе са главном радњом, ни у колико не

ут иче на живот главнога јунака. У Триеи сиасеи

оппс ђачког живота који је водио Гавра Свплокосић

врло је занимљив, али је од потпуно споредног

значаја по радњу у роману. У Вечитом Младожењи,

прва половина романа, путовање старих Сентандре-

јаца на велики вашар у Кракову, са свима поје-

диностима и доживљајима на путу, од културиога

је значаја, лепа је и ванредно занимљива, али то
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чини полошшу романл, а служи само као увод у

главпу ствар, причање о женидбеним невољама

Шамикнним.

С друге стране, у прпчању врло важних тре-

нутака, ИгњатовнК јури као манпт. Причање ње-

гово је брво, заднхано, нзгледа на низ слика у ка-

лејдоскопу, каткада као какав сув и сумаран нзвод

из некога већега дела. Готово искључива употреба,

нли боље рећи злупотреба исторпјског садашњега

времена помаже да се још повећа утпсак тог наг-

лења и јурења на странама романа. Тако, у Старим

и новим .чајсторима.: Кузман н Милан упознали с.у

се већ са Марншком п Јулишком. „Тако се ето дошло

до познанства, пут је већ. покварен, од сада ће све

лакше бити. У то доба дође у двор маги Јулиш-

кпна(<. У нстом роману, смрт Мнланова овако се

описује: „Једног блаумонтага, баш у вашарско доба,

опије се као нпкада дотле. Мрак је био а он за-

баса у Дунав и ту се удавн". Каква пзгледају оваква

цричања, као у Крви за род :

»Ал већ звонце звони на вечеру.

»Игуман пде у трапезарнју.

»Овде се сви калуђери очекују.

»После молитве сви седну и почну вечерати.

»Игуман ћути, калуђерн ћуте“.

Историја прве женпдбе Бранкове, у Милану Наран-

џићу, нспричана је овим телеграФским редовпма:

»Бранко се тада реши и узме Паулнну.

»Паулнна одмах у почетку каже Бранку, да

њој ваздух шкоди, да она не може све на једном

месту седети. Бранко јој допусти да правп мало

»лустрајзе(<.
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МУ одсуству супруге наиђе Бранко на неке па-

кете писама. Могао би је каквом бакалу на Фунту

продавати. То су Паулинине коресподенције.

„Врати се супруга. Бранко јој покаже писма.

Она одговори, да је све те за људе држала само

љега не.

„Прође неко време, а Паулина се иште на два

месеца изван вароши да води економију, јер вели

без ње ће све пропастн.

»Допустп јој и то.

„Паулина ишла је често поред економије на

соареа.

„Једном дође у руке Бранку једно пнсмо, муш-

ком руком атресирато на Паулину. Бранко га про-

чпта, па ћути.

„Вратп се Паулина. Саопшти јој писмо; она

ђипи на Бранка и каже му, да је несносан човек,

да се она поред љега не сме с никим ни разгова-

ратп. Пребаци му Иду и Марију.

»Сутра дан Бранко није већ с Паулином. Уго-

вори се да се растану.

„Брапко је опет сам«.

Ово ннје впше збпвеност и лапидирност, но

задиханост и испресецаност, манито јурење, клизање

преко најважнијих ствари. Каква су то писма? Како

су се-развели? Ми то не знамо, јер се ппсац за-

уктао, да се ускоро расплине у савршено безна-

чајним и споредним стварима. Историјско садашње

време, када се употреби с времена на време, и на

своме месту, даје стплу извесну живахност и бр-

зину, али употребљавано искључиво, као што је

случај код Игњатовића, оно постаје суво, натегнуто,

и досадно.
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Но какав је да је када пише тиме сувим теле-

граФСким стилом, ипак је бољи но када хоће да

буде топао и лиричан, у роду Г. Александра Сан-

дића. Колико се тада може занлести, говорити без-

мнслице и бити смешан најбоље се види из некро-

лога Јовану Суботићу/Ј за кога је, узгред буди

речено, као што се види из његовпх Ме.иоара, врло

мало марно:

„Прецвета дични бор у планини српској — Јово

Суботић усахну! Књнге инџијеле, у које он уписива,

изрекоше суд, да мора пут неизмерне даљине пу-

товати. Ма усахну, вихар га не сруши. Цветом ра-

суто му семе корен захватп, проклпја, и зелене

шибљпке у вис пусти. Око усахла бора впјуга се

бршљан, да му бљештаво стабло вечно у спомен

обгрлп. Родио се као Нарцнс, п рођењем претворио

се у свет, хрампну песме. Жнвот му беше нлодно

воће, окривљеном младости показа, како се у вис

полеће, како се може род у рају устрајно —- за

навек љубпти; млађнма означи пут — слави срп-

ској, која га је одушевљавала. Путуј, мнли путниче,

бар те није вихар оборпо! Усахло ти стабло истом

онда, пошто је сочним срчем подмладак ти у оби-

тељн а не Парнасу одхранио. Бранио си род свој

где си могао, човештву си бно човечан — брат с

братом, род с родом. За тобом плаче вила глума,

коју сн родољубљем задахнуо, српски генпје уписа

тн име у књпгу српску, а спомена ће ти бити док

је пмепа српског, од рода до рода, од племена до

племе“. Какав галиматијас! каква слпчност са оном

познатом свечаном речју ЖозеФа Придома: »Ова

') Вршљан, 18о6, бр. 3.
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је сабља најлепши дан у моме животусс. И шта има

да значи када он у Васи Решаекту, овако каже за

Матилду „...унесрећи Решпекта, буде ослобођена,

постаде „омнибус0, светски сензал, светска подлога,

баца холов на невнне, продаје као робу на вашару,

а риба од главе смрди, па и њена роба буде стр-

винама рана за животиње које од тога жнвесс!

И како невештина и немарност у писању, какве

погрешке у стилу овога полуписменог писца! Не-

сумњиво је дајеон најнеписменији од свију наших

познатих писаца! Он је толико водио рачуна о ономе

што је писао, да на неколико страна, једнога истога

дела заборавља имена својих личности. У Триеи

саасен, Глађеновић се зове час Ђока, час Ђура. У

Милаиу Наранџићу, од Машића постаје Башић, од

Мишића Мишковпћ, од Десића Весић. Радња се де-

шава. у некој великој вароши, коју обележава са

П., после неколико тренутакаизрично помиње Пегату;

одједном ето нас у некој тајанственој »далекој земљпсс

после неколнко тренутака види се даје то Ердевик!

Он се служи старим средетвима почетничких нли

површпих писаца. Лпчности носе презимена које

одговарају њиховом карактеру, пли појединим осо-

бинама, или занимању. Адвокати којп глобе и деру

свет, а које он нарочито мрзи, зову се Мачковић,

Лисовић, Кобац, а ко је међу њима случајно добар,

зове се Добрпвоје Добрић. Бранко, којп летн у ви-

синама идеала, зове се Орлић, углађен Ђока пре-

зива се Глађеновић, осгали бербери: Свилокосић и

ЦиФрић. Пијаница ће се звати Вајнбергер, бирташ

— Сукало, трговац — Чекмеџић, кројач — Терзић,

човек који служи за углед — Угледић, а заводник

н упропаститењ жена — Сарданапаловић!
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Игњатовић је имао једну врло рђаву навику,

то је извесан паралелизам у личностпма и дога-

ђајпма, којп је чинио да се свуда и сувнше ви-

дела рука пишчева, да је дело губило изглед ствар-

ностн II природностп. У Увелом Листку, Верковић

се ожени један пут, умре му жена, затим дете;

ожени се други пут, умре му опет жена, затпм

опет дете: у оба брака пстоветна судбина. У

Старим и новим мајсторима: Мнлан је кројачки

калФа, Кузман је кројачкп калФа; Милан воли Ју-

лишку којој је иетнаест година, Кузмаи Маришку

којој је шеснаест годпна. Они су добрп и нераз-

двојни друговп, оне су добре и нераздвојне дру-

гарице; све четворо су мајсторска деца. Обе су у

службп богатих кућа; Маришку штнтп куварица

Резика, Јулишку куварпца Фаннка. II Милан и Ку-

зман ослобођавају се од војске, обоје се жене са

својим драгама у исти дан, имају обоје по троје

деце, дожпвљују ис.ту судбнну, тако да изгледају

као некп спјамски блнзнацн.

Игњатовнћ је увек причао само суве догађаје,

без много описа, без оквнра у којпма се онн де-

шавају. Прпрода је скоро сасвим одсутна, он је

све друго само не дескрпптпван ппсац. Треба пре-

турити читаве свеске његова дела, па наћи на један

колпко толико добар опис, као што је онај опис

Хелеспонта у Краљевској снаси: „Небо плаветно,

вода плаветна, а ноћу кад погледаш у површину

тихог плавог морја, видиш у огледалу морском све

звезде полукруга небесног п еевајућу перут, пада-

јуће звезде у водп. А издаље чујеш удесан пљесак

весала, редовно ударају као казаљица на великом

сату, и кад се у наокруг обазреш, внднш, осећаш
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тајанственп ред светскп у просторнјп неизмерпој.”

То је само једна оаза, оппсп су иначе брзи, једва

обележенп, и то конвенцноналнпм речима, које су

изгубпле сваку боју и пзразитост: »Вече је било

красно и .купкости пупо“ (Ђурађ Бранкооић); „Стам-

бол, ала је то славна варош! Каква је то околина,

какви су то пределп — рекао бп да је Бог хтио

овдје да покаже како изгледа рај“ (Манзор и Џв

мила).

Лепу жену ће опнсатп облпгатнпм п општим

речнпком народннх песама: „Образ бијел као млп-

јеко, тек у срнједи румен, као да је капљпца крвп

танко размазана; обрве танке као лнст рузмарнна,

очп граорасте, покрнпе нх дуге трепавице, устанца

румена, угловп шпхови тнтрају се образом, ножице

мале, најпрпјс танке, а послпје све мало пуније,

струк све се прелама, као крнн, кад зефнр заду-

нује, а коса с леђа пола јој пала на бијело раме,

а полајојпрса покрнлаК (Манзор и Џемила). Кат-

када пде до галеријскпх напвности Богобоја Ата-

нацковића: »Може је човек слободно усподобити

знаменнтој слици „девојка из 8ћ А1ћапо“, која се

налази у галерији внртембершког краља, а не пред-

ставља даму, него обпчну довојку из Св. Албана,

јер Римкшве н те св. Албанкнње важе за најлепше

жене-у Ромањрр1. (Увео листак).

Игњатовић је у Форми, у изради, у композп-

цију, у стилу, врло слаб иисац. Његова техиика

је готово никаква, и када би се судио само по

спољашности, он једва да бп п нмао права да остане

у књпжевности. Његова главна, осповна, можда и

једина књижевпа врлпна јесте у замислп, у изво-



204
ЈАКОВ ВГЊАТОВИЋ.

ђеа-у' целипе, у општем приказивању, било једне
средипе, било једнога типа.

ГЛАВА XVII.

Језик и правопие.

Незнање матерљег језика. — Сдавјано-еербски речник,

германизовани галицизми, немачка фраза, рђав српски

језик. — Консервативац и у правопису.

Рођен у једној оази српској, посред чпсто ма-

ђарскога живља, одрастао међу Мађарима, Игња-

товић је учпо све школе на мађарском језику,

и мађарскн је знао готово боље но српскп. Чак и

када је говорио матерњим језиком, пмао је из-

весаносетан акценат мађарскп. То незнање српскога

језпка јако му је сметало у његовом књпжевном

раду. Један од разлога, из којнх је сасвпм морао

напустпти поезију, како сам каже, бно је и тај,

што никада није могао тако владати српским је-

знком као они пз »Долње Земље1', Баната, Бачке,

Срема и Лике. У својим Мемоарима он прпча са

каквим је уживањем слушао чпсто српски народни

језик којим су говорилн Јоксим Новић — Оточанин

и Патриарх Јоснф Рајачић: „Особито је такав раз-

говор био не само занпмљпв но и поучан за ме,

који сам моју постојбину, Сент-Андреју, у својој

деветој годпни оставио, а већ и онде »сеоски« говор

беше подлегао „варошком11. Бачен далеко у свет,

тако сам полиглотски српски говорио, да сам се

једпо сам на себе. Ако сам у жнвоту мом икада

осетио зависти према коме, то би могло бити је-
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дино да сам позавадно обојнцу, кад су онако чи-

стим народњим језиком говорили.сс ')

У првпм својим радовпма, где је подражавао

народнпм песмама, и које је поправљао уредник

Сербског Народног Листа. Теодор Павловић, про-

влачила се по која славјано-сербска реч, као: бо-

жество, жертва, воздух, нечестив, подножије, зрпти,

итд. Радови који су пзлазилн у Даници одликују

се бољим језиком, али њпх је поправљао уреднпк

листа, Г. Ђорђе Поповић. Игњатовић је осећао ко-

лико му језик не ваља и колико му може помоћи

подражавање народне поезије. Он је у томе ишао

толико далеко, да је око шездесетих годпна своје

исторнјске приповетке писао јужним наречјем, и

ту се каткада омакло и Ввјечерас<, као н Љубо-

миру Ненадовићу, у осталом.

Речник којим се служно као уредник Србског

Летоииса кипти архаизмима и русизмима, као: не-

возможно, мечтателно, охота, чрезвичајни, пагубно,

изјатије, човечески. Доцније се нзвињавао, да му је

језпк поправљао, или боље рећи кварио »Субботас<

Младеновић, кроз чије су руке сви рукописи морали

проћи. „Доказ је томе иесма, причао је Игњатовић

доцније, коју сам Симн Милутиновпћу као дериште

поднео, и којс је много чистија него тај програм.сс

Алн и доцније, када више није било Суботе

Младеновића, да се на његова леђа греси натоваре,

језик Игњатовићев остајао је тако »полиглотскп«,

тако искварен и измешан, да је Г. Момчило Иванић,

приређујући ново издање Милана Наранџића, морао

коментарисати, додавати велики број објашњења

*) Бршљап, 1885, бр. 5



206
ЈЛКОВ СКЕРЛПЋ

и поправака. Узалуд се Игњатовић у предговору

поменутога романа ограђивао овпм речнма: »У овом

делу језпк ннје онај псти којим сачинитељ пише,

него онакав нстоветни каковим је јунак истог дела

говорпо. За то молнм, да се одгозорност у том

прпзрснију на Милана Наранџпћа баци.(( Изгова-

рање је било на празно: н „Сачннптељ(( н јунак

говориле су истим језиком, и ако би требало доказа,

за то могу послужпти п тпх неколнко врста нред-

говора.

Игњатовић се није могао ослободити славјано-

сербскпх речн као што су: морје, књажевство, чрез,

паче, черта, поњатије, вовјеритп, волноватп, вкусан,

зритељ, нтд. Бпло је у њега п германнзованих

францускпх речн, као кажолиратн, емерптаран, де-

буширање, портирати, (у значењу зирроМег, под-

носити), ннвптнратн, контен, ноншалентно, лежерно,

тпмндан, егалнзиратп, малконтент, швалереск, кат-

када пма и овакнх места : „Милева (ећзпее, живо...)((

а у псти мах н Госпођа де Стаел! А већ немачке

речи, као пберашовати, гемајн, беамтер, рихтиг,

фушер, птд., не даду се нн избројати.

Па и његов српскп језик ннје бпо много бољн,

и исто је тако рђав да изгледа да говорн какав

чешки музиканат нлп мађарскп солгабнров. Код

њега ће се наћн и башћа, шећати, допушћатн, за-

ћапкатн, преповедати, ћеду, доћеду, мораду, про-

сијо, подносијо, децама, синаци (множина од синак),

говоријо си, узимао сн, итд. Он не зна значења

српскнх речп: „впла потвоткнња((, што даје ми-

слпти да значи впла подводпица, има да значи впла

бродарица или вила језеркнња. Кад бп сви људи

ппсали своје успомене, вели он, „колнко бисмо
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билп иоучнији и извештенији о дневним догађа-

јима, нуждама и потребама оног делокруга и об-

ласти где живимо«. Он пише у Чудном сввту, једну

овакву невероватну реченицу: „гротом се насмеја,

када виде другу слпку, да један дебео старац клечи

пред својом бабом, а. она му прети са иглом, ако

небуде слушати.«

Његова реченица је немачка. »У широком свету,

у људству дух вечите силе креће једне промене у

другу непрекпдно.11 Споменпк кнеза Михаила у Бе-

ограду он овако критикује: „Питомијег пзгледа

слпка, без коња карактеру Мнхаиловом прпстојн.11

Или: »Успехом тим подоштрене варопш, муници-

ппје почеше око монографија, оппса овпх радити«.

То своје основно и дубоко незнање језика он

је покушавао да правда вишим и тачннм разлозима.

Једном прилпком1), бранећп језик својих романа,

рекао је да је Вуку н Даннчићу било лако пнсати

чистим народнпм језиком, јер су само имали да

бележе народне умотворине, иесме, прнповетке, по-

словице, радили лаке преводе и чисто Филолошке

радове, али данас је, са општим напретком, наступио

напредак н у језику, са богатством мисли дошло

је и богатство речи. »Није дакле доста: пиши

како говориш, него и како мислиш.“ То је врло

тачно,' али је исто тако тачно да Игњатовпћ није

знао добро свој матерњи језик.

Копсервативан у свему осталом, он је бпо кон-

сервативан п у правопису, н бно је један од огшх

наших писаца, који су се најпознпје, среднном шез-

десетих година, приволели новоме правопису. Пе-

') Нтие Доба, 1887, бр. 72.
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десетих година он пише овако: »У пређашнвимт>
стол&тилма, кад-в су већЂ кодт> другв1 народа разне
науке цв&тати почеле, подт> турскимт> игомт> ст^ћн-
нк)ћ1и Србинт> борјосе за свое голо битиек. Он

сам признаје да јогп 1853 године није знао »под
небом никакве ортограФнје српске". „Вуков пра-

вопис нисам знао, а нмао сам антипатију против

јоте, мрзео је на љу Сима Милутпновић, мој по-
братим, па мрзео сам је и ја.к 1859 он је овако
мислио о томе питању, које је у оиај мах већ било

у главноме решено: ,,од више годнна неима већ

ината ни о јоти, ни о дебелом јеру, ни о грама-

тичним стварима. Сад сваки допушта свакоме, да

пигае како му се хоће, нит се хоће, нит се пока-

зује каково прогонство у овој ствари. Ја мислнм
боље бп бпло, да и у овој струци што ппше, но
баш кад се већ не пнше, а оно је и то напредак,

што смо посталн стрпељиви, па прећуткамо се,
ннт већ много питамо, да ли с јотом или без де-
белога јера ко пише, но само гледамо : шта пишек.* 3)

II када је деФпнитивна победа новога право-

писа довољпо убедила овога старовољу, почео је

и он пнсатн њпме, старајући се ревносно да се
што чисто чешће н што крупннје огрешн о њега.

ГЈ1АВА 7X111.

Закључак.

Давно је речено: тегако ономе коме његовн

победиоци иишу псторију! Игњатовнћ је у поли-
тичкој II књижевној борби остао побеђен, његови

■■*) Оербски Летоаис, 1857, св. 96, стр. 141.

3) Сербски Летоаис, 1857, св. 96., стр. 159.
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лабавп морални иојмови допуштали су му ствари

којн људи на своме месту никада себи не допу-

штају, у нриватном животу пун личних мана, по-

литички врло сумњив, он је навукао на себе велике

мржње и презирања. Осамдесетих година гледао се

у њему само морално непотпун човек, рђав Србин,

рђав грађанин, а ни мало књижевник од неоспорне

вредности. И сувише се заборављало да најгори

човек може да буде врло добар писац. Гете је био

врло рђав Немац, и Хајне је за њега узвикивао*

„Јадгш мој немачки народе, то је био твој највећи

човекК, онај исти Хајне, страстан демократ, који је

примао тајну помоћ из диспозиционих Фондова Гизоа,

Хајне ниско чулан, без моралнога стида, готов на

све што му даје уживања, онакав каква га је на-

сликао честити и чисти Берне. Франсоа Вилон, Пол

Верлен, Оскар Вилде били су људи препуни порока,

али зато нико не би имао права да им спори књи-

жевни таленат. Па шта би се тек дало рећи о оним

великим писцима и уметницима изталијанске Обнове,

оним силннм јединакама које су биле расцветале како

у добру тако и у злу, грабљивим на новац, похлепним

на уживања, огрезлим у раскоши, славопевцима или

боље рећи уцењивачима макијавељских владара, и

који су исто тако добро владали ножем као и пером,

и иста тако вешто справљали отров као што су ме-

шали боје и резали мрамор? »Ако би се доказало

да је Сервантес био најокорелији зликовац, рекао је

неко, то не би ни трунку одузело вредности Дон-

КихотаКада се оцењивао рад Јакова Игњатовића,

та се истина губила из вида, и зато су га судили

и строже и неправедније но што је заслуживао

ЈАКОВ ПГЊАТОВИЂ
14
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Може се о њему лично мислнти што се хоће, али

он је својим уиорним радом, силом свога талента нз-

војевао себи знатно место у нашој књижевности, и

у проучавању развитка српског романа и прпповетке

он се не може обићи. Он ннје имао неки велики

непосредни утицај, ке може се рећн да је створпо

књижевну школу, јер је био дошао и сувише рано,

био реалпст по инстинкту у доба када су у нас

билн сви услови за романтичну и сентименталну

књижевност. Једини од познијих пнсаца за кога би

се могло рећи да је претрпео његов утицај, то је

Г. Стеван Сремац, нарочито у Пои-Ћири и Поа-

Саири, где има типова који као да су изпшлп из

Игњатовићевих романа.

Исторнјски романи п прнповетке нису оно што

је најбоље из његова пера, и само су слаб и не-

осетан напредак према радовнма Милована Вида-

ковпћа. У једнима је онај исти наивни, примнтивпи

и необуздани романтпзам, оно исто одсуство ло-

калне боје н псторијске вероватностп, иста „модерна

грађанска чувства обучена у историјску хаљину«,

нека нарочнта способност да се начине вулгарним

велнкн и трагични тренуци и личностп са свети-

тељским нимбом. Приповетке друге врсте само су

хронолошка, сува и брза препричавања вигае мање

тачне историје, без поезије, без боје н без живота.

То су најслабије ствари које је он писао.

Његови романи из савременога живота, могу

се поделпти на две групе, у колико су те поделе

у опште могућне п тачне. У једну групу дошли

би романи са вишим претенснјама, у којима се опн-

сује опадање старог српског патрнархалног дру-

штва, у великој и малој буржоазији и у сељачком
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сталежу, под ударцпма нових и тешких услова

индивпдуалпстичкога доба, нагло слабљење некада

јаке расе, која узмиче, неспособна за велнке напоре

и чврст отпор. У једну групу иду његови та-

козванп »хумористични« романи, који су његови нај-

познатпјп радовп, где је цртао занимљива дрска и

безочна мувала кроз живот, која као велики црвени

цветови ничу на ђубришту тога друштва у распаду.

Дело његово кнптп најкрупнијим манама, и то

толиким да кадкада изгледа и ван књижевности.

Нгњатовић је бпо један од најнеписменнјих и нај-

невештпјпх пнсаца нашнх; у свем своме писању

он је стално рамао, н у опису, и у изради, и у ком-

позицији, и у стплу, II у језику. Али он није био

од оних ппсаца што књиге уносе у жпвот, но је

жпвот пресађивао у књиге. .Јовап Стерија Поповић,

како је сам говорпо, бпоје његов учитељ, и он је

пшао за његовим стопама у цртању људи који су

живелп II догађаје који су се дешавали. Оно што

ваља код Игњатовића то је извесан сиров и аљкав

реализам, којн је код њега био потпуно несвесан, и

пзилазио не из неке нарочите естетике, но пз саме

његове природе, његова начпна осећања живота и

погледа на свет. У доба када се натурализам на За-

паду једва стварао као школа и са муком крчио себи

пута, Игњатовић, посред једнога поколења које је

бпло манито задануто најнеобузданијим романтизмом,

осећао је поезију обичнога живота, волео живот у

његовпм најнижим облицима, сматрао да је прва

дужност једнога писца цртатп људе п ствари онакве

какви су, и да је љубав ка истини м верно подра-

жавање стварности прва врлина једнога књижев-

ника. Данас када су те идеје сасвим преобладале,

14*
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ствар не изгледа тако достојна признања, али када

се има на уму да је Игњатовић био у своје доба

једини и потпуно усамљен радник на томе пољу,

да су те идеје биле потпуно оригиналне и његове,

заслуга двојином је већа. Реализам код Богобоја Ата-

нацковића био је измешан, местимичан, и неодређен;

тек у Јакову Игњатовићу треба тражити правог и

аутентичног творца наше реалистичке приповетке

Шта више, он је својим романом Чудан Свет, пи-

саним још 1868, у неку реч и оснивач сеоске при-

поветке, које се у нас развила у национални књи-

жевни род, и сеоски живот верније је сликао но

многи наши данашњи сеоскп приповедачи.

Његовп романи су развучени, немарљиво и не-

вешто написани, они могу изгледати никакви у

очимаједнога строгога естетаи непомирљивог покло-

ника култа облика. Али они имају једну веома ве-

лику врлину, а то је што су једри, сочни, иаливени

животом, што дају врло велику илузију стварностп,

што су задахнути дахом истине. Жене које воле

II траже лепе нлузије у књнгама, неће га ннкада

волети; а исто тако ии младн људи који на живот

гледају са зрачних внсина идеала и чптају књиге у

једној врсти душевне грознице. Игњатовић је ппсао

за људе који воле истину, онакву каква је, нагу,

каткада ружну и жалосну, као одблесак, или сенку
живота.

Он је за навек оставио оцртана неколико тре-

нутака нз историје српскога народа у Угарској п

неколнко особптих тнпова пз српскога друштва. Он

је био мопотонп и меланхолпчнп сликар опадања

народгтс опагс, спарушења народнога жпвота, узми-

цања у мучној борбн са јачнм људима и у новим
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условима, II ко буде хтео проучавати историју на-

шега народа у тим критичним данима, мораће пре-

листавати његове романе као један културан доку-

менат, са внше користи но многе и многе политичке

историје. Те његове евокације доба која су давно

прошла, тај култ радних, штедљивих и опорих оцева

који су текли, та галерија синова који гњиле и

расипају што с.у с-тари привредили, сви они весели,

забавни н нескруполозни Наранџићи и Глађановићи,

Чичикови и Шил Блази наше књижевности, добрих

стомака, јаке воље, љнгава морала, вазда распе-

вани и насмејани борци у арени живота, сав тај

свет његових романа, покретан, шарен, живописан,

који гмиже II кипи на недељним мФрајмузикамас< II

по берберским оФицинама, на „нургерским« баловима

и у радничким Ихерберзимасс, по кујнама и предсоб-

љима, на пустињским чардама и по ђачким крчми-

цама, сви ти пунокрвни, живи људи из свију редова

II сваке врсте, пренети пз живота у књиге које су

сочне и маснв као мађарска јела, како је сам писац

говорио, све то миригае животом, има такав акце-

нат искрености, све то тако живи и миче, да је Иг-

њатовић наш писац који је у своје дело унео највећу

меру живота и био најближи правоме реализму.

Његова балзаковскп богата галерија најразнород-

нијих лчипова тако је велика, да се од свију наших

писаца само Г. Сима Матавуљдаје се са њиме мерити.

Морал његових дела је кукаван, безморалан

ако не и неморалан; израда је груба, аљкава, не-

зграпна, нигде ничега чистијег, ничега отменијег;

поезије је сасвим одлетела! Не судите га као чо-

века, он је такав да је боље и не говоритн о њему,

не говорите о њему као о моралисту, он је, поред
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свих својих претенсија, у томе погледу такав да

његова дела не треба давати у руке наивним и

чистпм душама које у књигама мисле да траже пра-

вац у животу; праштајте му као стилисту, јер он

никада није знао да влада матерњнм језиком, књи-

жевнички занат толико нијо знао да је после пе-

десет година рада изгледао као какав слаб почетник,

ппшући тако рђава да га нико од наших писаца

није у томе претекао. Не посматрајте његово дело

из близа, оно је грубо, набацано, просто, невешто,

пуно грешака које вређају око, нескладно и ра-

паво да нпје за читање. Но поступите са његовнм оп-

сежним и широким радом као што се чинп са модер-

ним сликама: посматрајте из даљине, и обратите

пажњу на целину. Вп ћете видети да та целина има

нечега великог, снажног, изразитог, да је радио оди-

ста уметник који је видео и осећао дубока и моћна.

сгрујања живота, осетнћете колико је ту прнмитивне

свежине, колико природне јасности, како је све то

сочно п набрекло жпвотом, до душе нижим живо-

том, али нстинским, пресним животом, какав је од-

блесак истине у делу тога писца о коме се толико

зла рекло, а којп ипак впше вреди но глас који су

му сувременпцп створплп.



БИБЛИОГРАФИЈА ДРЛА И РАДОБА

ЈАКОВА ИГЊАТОВИЋА

Сав педесетогодпшњи рад Јакова Игњатовића

растурен је у књигама и по многобројним књижев-

ним часописима и политичким листовима. Ни он сам

никада није знао шта је све написао. У једноме писму

уреднику Стражилова рекао је : „Има још што сам

писао, ситније и крупније, али ми на памет не па-

дају, а у своје доба забележпо их нисам. Будући

су дела већипом по разним часописима и Фељто-

нима раштркана, и још у књигу непрештампана,

то редак ће бити, који буде више од половине про-

читао, а сва —- тешко и један.11 Том приликом са-

ставио је по сећању сппсак свега што је написао, којн

је не само пун празнина, по и нетачности. Ту не по-

миње хумористичну расправу Јело, ииЛе, иијанство,

књижицу 0 Ггкоспот рИапјгс; за Вечитог Младожењу

вели да је штампан у Србадпји, док је у ствари

изишао у Сриској Зори; приповетку Краљевска кћи

није никада написао, постоји Краљевска снаха; лист

у коме је штампао неколико својих приповедака

не зове се Темиилварски Гласник но Народни Глас-

ник. Приликом прославе његове педесетогодиш-

њице, Г. Стевап Павловић, уредник Нашега Доба и

‘) Босанска. Ћила, 1903, бр. 8.
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његов личнн пријатељ, израдно је другу једну би-

блиограФпју, коју је сам Игњатовић прегледао, алн

која је нпак непотпуна. Тај библиограФски преглед

штампан је до сада три пута: два пута у Летоаису

Матице Сриске ') и један пут у Нашем Добу Пи-

сац ове студнје о Јакову Игњатовићу израдио је

овај нов списак, који је много потпупији но сви

претходни, али који још није деФинитиван, јер је

то била материјална немогућност за један тако

велики и растурен књижевни рад као што је био

Игњатовићев.

1. ) 1акова Игнлтовича, (ТрипаџстолЂтногг едног

Сербчета) Стгхови. ■— Сербскш Народнип у1истЂ, чпсло

11, 1838.

2. ) Сербскш Ковинг. — Сербскш Народнип

Листг, число 49, 1843.

3. ) Одломакг изг еиоса Душана. — Сербскш

Народнгт Листг. чпсло 12, 1848.

4. ) Сербскт ЛЂтоиисг, уредннштво од 1854 до

1856. (књ. 89, 90, 91, 92, 93.)

а) Уводг, књ. 89.

б) 0 индиферентизму србске учене класе ирама

србске књижевности. — Књ. 89.

в) Св. Андрел. — Књ. 89.

г) Мисли о србскомг народу и нЂговоп ирошло-

сти, са иризрЂнгемг на остале тогословене. —

Књ. 89, 90, 91. 92 (недовршено).

д) Слово говорено учредникомг ириликомг главногг

собранил 24 октобра 185к о Срб. уТђтоиису

и књижевности. — Књ. 90.

>) 18б8, књ. 154; 1890, књ. 161.

2) 1888, бр. 20.
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е) Жалосна вТЗстг, (о смрти Теодора Павловића.) —

Књ. 90.

ђ) НекрологЂ Ј. С. Поаовића. — Кш. 93.

5. Погледг на кнЂижевностЂ. Сербски Летоиис.

Књ. 96.

6. ) Ђурађо Бранковићо, Исторически ромап,

прва свеска у Карловцима, 1859. Раније излазио у

Сербском Летоџису, књ. 92, 93, 94. 96, 97. Проду-

жен у Недељном Листу за 1880.

7. ) Манзор и Џемила. Прииоветка. Даница, 1860.

8. ) Србин и његова иоезија. » » .

9. ) Три сриска сиисатеља. » »

10. ) Сриско сиисатељство. » »

11. ) Љуба Чекмецић. Приповетка » 1862.

12. ) Крв за род. „ Јавор, 1862.

13. ) Тридесет година из живота Милана Нараи-

рића. Новн Сад. 1860. Милан Наранцић. Роман. 11.

Нови Сад. 1863. Милан Наранџић. Прва и друга

књига. Нздање Српске Књпжевне Задруге, 60 — 61.

Кеоград, 1900.

14. ) Сима Игњатовић. Јавор, 1862.

15. ) Слеиац. Путник, 1862.

16. ) Слеиачка скуиштина. Словенка. 1862. (?)

17. ) Слава Црногорства. » » »

18. ) Чудан свет. Роман. Прештампано из Да-

нице -за 1868 и 1869. Нови Сад, 1869.

19.1 Триен сиасен. Роман у три књиге. Срба-

дија, 187 4—1875. (Недовргнен.)

20.1 Васа Решиект. Роман. Отаџбина, 1875.

21. ) Јело, ииће, иијанство. Хуморпстпчне рап-

содпје. Јавор, 1875.

22. ) Дјела Јакоеа Пгњатовића. I књига. Пови

Сад, 187 4. (Србии и његова иоезија, Манзор и Џемила,



-218 ЈОВАН СКЕРЛИЋ

Три сраска сиаситвља, Сриско сиисатељство, Сима

Игњатовић.) Књига друга, Темишвар, 1878. (Крв за

род, Једна женидба, Љуба Чекмвџић, Душан, сри-

ска слава, Један слеиац, Црногорство.).

23.) Увео листак. Јавор, 1878. Засебна књига,

Пови Сад. 1878.

2 4.) Вечити младожења. Ромап. Сриска Зора,

1878.

25. ) Зазидан несуђеник. Приповетка. Народни

Гласиик, у Темишвару, 1879.

26. ) Једна ноћ у иароброду. Приповетка. На-

родни Гласник, 1879.

27. ) „Расирава о оиасностп од скнтница Цн-

гана<<!), Народни Гласник. 187 9. (?)

28. ) Најскуиља коза. Приповетка. Недељни Аист,

1879.

29. ) Адвокат као холанер. Приповетка. Недељни

Аист, 1879.

30. ) Фаличан Максим. Приповетка. Педељни

Аист, 1879.

\у 31.) Мемоари Јакова Пгњатовића. Недељни Аист,

1879; Наше Доба, 1886, 1887, 1888; Бршљан 1885,

1886.

32. ) Пијанац. Прпповетка. МагосЈпјаћ или На-

родњак, „Трумићев лист у Винковцих", како сам

Игњатовнћ помпње. (Када?)

33. ) Адам и берберин. Шањива пгра у четирп

радње. Иови Сад, 1881.

34. ) Појета и адвокат. Приповетка. Аетоиис Ма-

тице Сриске, 1882, књ. 131.

') Нрема једној бедешцк у Нашем Јобу (бр. 27, 1888.) види се да

је ова расирава нрештамиана у Угепси и »земунском дпсту Мпте Неш-

шковића".
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35. ) Сент&ндрија,. Успомена. Летоиис Матице

Српске, 1884, књ. 137.

36. ) Стари и нови мајстори. Роман из занат-

лијског Јкивота. Нови Сад. 1883.

37. ) Кнез у куиатилу. Приповетка. Стражи-

лово. 1885.

38. ) Усиомена Емилу Чакри. Стражилово. 1885.

39. ) Пита 1000 форината. Приповетка. Стра-

жилово. 1886.

40. ) Два дана у Београду иосле трјхдесет и иет

година. Бргиљан, 1886.

41. ) Краљевскаснаха. Приповетка. Бргиљан, 1886.

42. ) Дели-Бакић. Роман. Бршљан, 1886. Глас Цр-

ногорца, 1889. (Педовршен).

4 3.) Писма из Елисиума. Десет ниса.ма. Брш-

љан, 1886.

4 4.) Биографије, монографије, расараве. Брги-

љан, 1885.

45. ) Књижевност и иолитик&. Расправа. Паше

Доба, 1885.

46. ) Мемоари Вићентија Јовановића. Наше Доба,

1886.

47. ) Шира култура — иодлог књижевности. Наше

Доба, 1887. Један део у јавору, 1887.

48. ) Патница. Роман. I—III. Нови Сад. 1888.

■Сем тога, Игњатовић је радио и иа политичкој

књижевности. Поред рада на Вјестнику, Вечерњачи,

Србском Диевнику, Гласу Истине, Недељном Листу,

он је нарочито писао на Нашем Добу. Ту је штам-

пао своје веће и знатније чланке: 1886, Састанак

са Иваном С. Аксаковом, године 1860, (бр. 28); Бу-

гарска и Србија иосле рата (25 — 36); Црте о Илији

Гарашанину (67 — 68), Полемика. са А. Стојачко.ви-
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ћем (1 18 - 127), 1887: Бизмарк и Бугарска. (бр. 8.0

Козаци у Србији (17 — 21.). У Ба Веиие бе ГОггепГ;

1888, бр. 17., Политички бракови у словенском свету,

српски превод, Наше Доба, 1888, бр. 31—32); бр.

25., 1888, Велика оружања и Русија (српскп пре-

вод, Наше Доба, 46—49.)

У засебним издањима од његових политичких

ствари има:

49. ) Беседа Јакова Игњатовића на угарском са-

бору. Додатак бр. 41 Србскога Дневника за 1861.

50. ) Са 066 стране Саве. Нови Сад. 1869.

51. ) ЕГп сћггвШсћез \Уог1 пдег Лге Бозипд <:1ег

огГепГаИзсћеп Ргаде. Пешта. (1876 ?).

52. 0 Ггкобпот рНа1апји. Уткоусј. 1875.’)

53. 1/исли о автономији. Прештампаио пз Иа-

шега Доба за годину 1886. Пови Сад. 1886.

- 1

Наше Доба, бр. 50, 1889, тврдн да је од Пг-

њатовића остала „збмрка знаменитих бележака и

артија пре и после 1848, које је он наменпо Срп-

ској Краљевској Академији у БеоградуС Он је хар-

тије брижљиво чувао, „спремао се да направи за

њих особити сандук, како би их сахранно од опас-

них случаја ватре, да се не оштете или не изгубе.

Те су артије сада у добрим рукама®.

р Ова књнжица иомин.е се само на једном меету. у чланк\ ,Јаков

Игнатовпћ, српски књижекник*, у Јавору, бр. 25 од 1878.
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