
C T E B Â H  С Р Е М А Д .
КЊИЖЕВНА СТУДИЈА.

РСада би пшрока књижевна публика наша 
пмала y једном плебисциту да каже кога сматра 
за највећег српског приповедача и чије књиге 
су њено најдраже штпво, несумњпво je да би 
највећп број гласова добио Стеван Сремац. Ретко 
je ko y  нашој књижевности тако брзо стигао до 
тако великога гласа, и последњих година нико 
код нас нпје више и радије читан. II коликоје 
он уживао симпатија међу српским чптаоцима 
најбољеи најдирљивије ce видело приликом Ĥ e- 
гове нагле и трагичне смрти. Бесмпслен, луд 
случај бацчо га je на самртнччку постељу, и 
док je он умпрао, тамо далеко, под Озреном, 
y малој белој кућици, под стогодишњим зе- 
леним. орасима и уз жуборење старога сту- 
денца, док ce он, који ce y животу тако слатко 
смејао и који je засмејавао цео један народ, 
превијао y страшнпм загрљајима смрти, цела 
Србија je са зебњом и страхом пратила љегово



болно мучеништво и продужену агонију. Ње- 
гова смрт je потресла свакога којн га je знао 
ii читао, ii сви листови, и онп са којима je као 
публпцист био y љутоме рату, забележшш су 
његову с.мрт као велпки националнп губитак.

Пи о једноме нашем покојнику није ce то- 
лпко ii тако ппсало као о њему. Пршпгкоч 
његове смрти десило ce, оно што je Матавуљ 
лепо назвао експлозгтјом „познате српске не- 
умерености.“ Узели су да га ожале и звапи 
ii незвани, п упућенп п неупућени, п онп којп 
су са њиме дане п ноћи проводилп, п они 
који су га зналп по фотографијама, п онп којн 
су га пратили y целом његовом раду н онп 
који су од свпју његовпх дела впделп само 
Ивкову Славу на позорници. Листови су му 
посветшш целе бројеве, испуњене стихотво- 
рењима опскурних „песника“ y његову част, 
„штудијама“ новинарских репортера са књи- 
жевним претенсијама, апокрпфним анекдотама 
о његовом животу, y којпма je Сремац пред- 
стављен као неки предузимач при каквој су- 
ботној вечерн или ковачки калфа „плавога 
понедељника“. Лпстови су бплн широм отво- 
рени свакоме ko je  могао само „пером возшп-1, 
како су говорили нашн старн, н профанн и про- 
фанатори, својо.ч прозаичном поезнјом и лирпч- 
ном прозом, заглавили су ступце новина, излили 
су сву своју новннарску дубину н сву своју



кафанску духовитост, сву песничку вештину 
песника из шестога разреда гимназпје и сву 
оригиналну реторику чланкописаца y вечерњим 
листовима. Покојник, који je био човек од духа, 
да je прочитао све што ce о њему и на његов 
рачун написало по његовој смрти, осетио бн 
ce као његов Пбиш-ага чију je врлину y но- 
впнама лирскп описао буџаклијски адвокат 
•Јевђо Мићовпћ; a даје видео колико ce „неких“ 
бусало y груди и запевало над његовпм гробом 
имао би диван материјал за један пандан Ивко- 
вој слави, који би свакако назвао : Сремчева daha.

Међутим, о Сремцу ce данас може рећи 
много вшпе и много позитивније. Ми данас 
имамо једну врло добру и потпуну библиогра- 
фију свега што je Сремац написао п што се 
о њему написало.1 A посмртне хартије Срем-*' 
чеве, које са пиететом чува његов пријатељ 
Г. Милорад Павловпћ, његове бележнице, бе- 
лешке, оцртани. започети и довршенп радови, 
исечци из новина, писма пријатељска и поро- 
дична, сви писмени остатци једнога пуног жи- 
вота, помажу више по ишта да ce разуме 
орнгинални писац и човек који их je писао.9

1 Урош Џонић: Библиографија о Стевану Сремцу, 
Српски ~7ШГИ)1севни Гласник, 19и9, књ. XXII, бр. 
198—199.

2 Г. Павловић je са љубазношћу ставио на распо- 
ложење писду ове студије сву посмртнину Сремчеву, на 
чему нека му je велика захвалност.



I
Стеван Сремац бпо je професор исторпје, 

ii то ce одмах и јако опажа на љеговом 
књижевном раду, по знатном броју историј- 
ских прпповедака које je написао, a наро- 
чпто по култу прошлости II псторијском тра- 
дидионализму којим je задахнут сав његов 
књпжевнп рад.

У детпњству он je добио исторпјско васпи- 
тање, од свога ујакајЈована Ђорђевнћа, профе- 
сораисторије на Великој Школи, оснивача Срп- 
ског Народног Позоршпта y Новом Саду, шгсца 
алегор1гје Маркове Сабље и химне Бод/се 
Правде... На Велнкој Школи, y Филозофском 
Факултету, Сремац сенајрадије пнајвише бавпо 
историјом; нз љегових пспптнпх оцена видн ce 
да je са нарочптом пажњом радпо српскуисто- 
рију, поред словелкже истбррје, естетпкеи пспхо- 
логпје, a да je мало пажње обраћао природ- 
ним наукама и политичкој економији. На профе- 
сорском испиту полагао je као главнп пред.мет 
српску ii општу исторпју, a домаћа тема бпла 
му je за тај испнт Самодржавна власШела y 
старој српској држави. Behn део његове до- 
маће библиотеке састављен je из дела исто- 
ријске ii филолошке садржпне. Своја школ- 
ска предавања из српске п опште псторије 
радио je са много пажње и савесности; не- 
која од тпх предавања пзрађена су тако пот-



пуно да би ce могла пгтампати. У харти- 
јама његовш! налазп ce пзрађен уџбеник за 
нову светску исторпју, a забележено je да 
je био пзрадпо п уџбешш за српску историју. 
Помиње ce такође да je као своју приступну 
академску беседу хтео да говори о Цару Јо- 
вану. Поред тога, y његовим рукописпма налазе 
ce пзрађене историјске ствари које ш ф  штам- 
пао, од Behiix стварп превод Словена од П. Ми- 
љукова п оригпнална историјска студ1ф  Дру- 
гитвено стање Срба y Сређњем Веку, израђена 
по писаним споменицпма и народнпм песмама.

За Сремца историја није била занат, но 
једна велика страст. He наука, него пое- 
зггја, не истраживање истине него моћно 
средство за нацпонално васпитање. Он y њој 
није тражио нагу, суву пстину, но оно што 
улева лепо поетско осећање, што даје утехе 
y невољама садашњости и што крепи за 
борбе y будућности. У великом двобоју који 
ce код вас водио између праве, озбпљне, „не- 
родољЈгбиве“ псторије, којој je на челу био 
Иларион Руварац, п „патријотске" и тради- 
ционалистичке историје, коју je y практичној 
надионалној политнци заступао Мплош Мило- 
јевић, a y науци Панта Срећковић, Сремацје 
сав, из дубине свога бића, искрено, готово 
фанатично, био на странп традиционалиста. 
Пкњигу своје збирке Езкњига сШароставних,



поетизованих догађаја из народне прошлости, 
он je посветпо „Успоменн Мплоша С. Мплоје- 
вића, којп „народ љубећи презрен бјаше сам“' 
(J. С. Поповић)“. Своје схватање исторпје Сре- 
мац je врло добро пзнео y чланку Стого- 
дишњица Јована Pajnha :г „Каква грдна раз- 
лпка нзмеђу наших старпјих нсторнка које 
je на посао покретала само жеља да свој народ 
Прославе : н данашљих нашлх многих псторика 
које покреће лпчна сујета и грознпчаво ce 

да ма по како скупу цену светих интереса 
народнпх себе прославе.“ Спмо ]\1атавул> прича 
колпко су Сремца болели резултатп наше мо- 
дерне псториографије, којп су разбили легенду о 
издаји ВЈжа Бранковића, скинулпвео поезнје са 
прошлости Црне Горе, a јегарског мученика, 
Ђорђа Бранковпћа, ,,последњег Бранковнћа“, y 
којима ce више од века п no гледало оличење 
судбе ii страдања српског народа y Угарској, 
свели на неку врсту Дгоштрија Лажног и Шће- 
пана Малог. „Ko je имао прплнке впдетп Срем- 
чево огорчење кад бп ce повео разговор о tiem 
стварима, тај je пстом могао поступно познатп 
фанатпчна приврженпка српских традпционал- 
ипх догама, доследног љутог противника свега 
онога „чему join ннје време“ код нас ,.“2-

1 Орпска Застава, 1901, бр. 15.
1 f  Сшеван Сремаи. Летопис Матиие Српске, 

1906, кн>. 239, c-ip. 111. '



0 том Сремчевом тра/ашионадизму y области 
народнеисторнје постоје две занимљпве и аутен- 
тичне анегдоте. Једну je, no његовој смрти, 
објавио један београдскп лист:

„У Српској Историји Љ. Ковачевића и 
•Јовановнћа пнше о Душанову законику на 
једном месту. „Тоје збпрка саборских одлука 
y разннм гранама државнога живота, a nu 
no што законпк...“ Узео Сремац ту књигу, 
подвукао речи ни По шШо, па показује коле- 
гама ii љути ce: Како људи не воде рачуна 
рачуна, о тежини поједннпх речи! Зар ce оно 
не могаше казати друкчије већ овако џамба- 
ски ! Као да he ггропасти Српство, ако неко 
од ђака почпсли о тој ствари и мало лепше! 
Тако ce пише само на стаклетима, y којима je 
отрев !“ Другу анегдоту причао je радо сам Сре- 
мац. Пред књижаром М. Стајића y Београду за- 
сталасудвађачића из нижихразредагимназије. 
Загледалп су ce уизлог, и један од њих пока- 
зује: „Гле, цар Лазар!“ Његов мали критични 
друг одмах га поправља: „Није цар Лазар, 
него кнез Лазар!“ Још мали приврженик Ру- 
варчеве школе нжје ни довршио своју кри- 
тпчну примедбу, a иза леђа зачу ни малу ро- 
дитељску псовку a на својем образу тешку 
руку ражљућенога Сремца који ce ту случајно 
десио.



Са толико љубави за народну прошлост, 
ii са таквим схватањем исторпје, разумљиво 
je шт.о je Сремац почео п сам радити на нсто- 
pirjir, ii то на традиционалној н поетпзаваној 
историји, намењеној националном васпптању. 
Први његов рад јесте Владимир краљ ду- 
кљански, који je изашао y Босанској Вили 
за 1888 годину. Првп његови радовп за читаве 
четири годпне, са изузетком полштгчке сатпре 
Ессе homo, јесу та поетска препрпчавања старе 
српске ncTopirje. Од тих његовпх историјеких 
приповедака хронолошкпм редом, нзишле су: 
Ратко, Владимир Дукљанин, Војислав Tpa- 
вуњанин, Краљ Драгутин, Заборпвљени Оби- 
лићи, Стјепан Томашевић, Лоследњи Бадњи- 
дан, Часлав, Велкки Жупан Властимир, Лра- 

. ведникова молитва, Смрт цара Лазара, п 
недовршенн радови: КонсШантин Бодин и 
Немања.

Тада je Сремац засновао свој циклус Из 
књига староставних, који je доцнпје y шест 
свезака, као своје „књиге за народ“, нздала 
Матица Српска y Новом С-аду. Он je ставио 
себи за задатак да y успоменама славне про- 
шлостп нађе утехе за беде д ругобе садашњо- 
стп, ii да изрођеним потомцима покаже као 
пример врлину ii снагу предака. Он жели да 
из орлових крила ишчупа перо, па да њиме 
опише „предака наших славу, која ce y небо



дигла и орлове надлетјела.“ Свога Војислава 
Травуњанина тточиње са овим речп.ма : „Да ми 
даде Бог вичну руку и јасно грло Бујаново, 
•затражио бих струне Даворове, окренуо бих 
ce и од худе садашњости и вратио ce y древну 
и славну прошлост нашу, и запјевао бих 
славна дјела Војислава Травуњанина, сина 
Драгомирова...“

II он je узео на ce да буде балд пли скалд 
српскога народа, да опева делу крваву и ве- 
лику прошлост народну. И он je то учи- 
нио онако како je певао y Владимиру Ду- 
кљанину:

„Додирни милогласне струне, Бујане пје- 
сниче из древнпх времена, и запјевај нам 
пјесму из старина, пјесму о љубави Владимира 
ii Косаре, ii прпповједи нам жалосну кончину 
дана њиховнх. Јер су старе песме слатке као 
чед ii миле као славујево пјевање, кад га по- 
вјетарад донесе до нас помјешана с мнрисом 
ружиним, y тнхим звјезданим ноћима. A душа 
наша жељна je пјесме као жедна њива кише, 
као цвјетна пољана росе јутарње, као мрачно 
дрво топлих зрака сунчаних.“

Историјско-књижевни радови Сремчеви ове 
врсте нашли су великих п одушевљених по- 
штовалаца. Рекло ce за њих да су „алеми 
српске књижевности“ ; Др. Љубомир Недић 
тврдио je да су приче Из књиге старо-



сшавних „дело, које he га најдуже наджи- 
вети".1

Само, данашње стање ствари доказује да 
никако није тако. У тпм историјским прппо- 
веткама Сремац je узео на ce да велом зрачне 
поезпје обавије сува причања старих хронп- 
ничара, да лирским дахом задане п оживи 
славне покојнике, онако као што je, много не- 
поетпчније н несрећнпје радпо Јаков Пгња- 
товић y Ераљевској Снаси и Дели-Бакићу. 
Постоји још шппљење да je Сремац пишући 
те приче, поред песничка надахнућа, имао и 
непосредан, практичаншколскициљ: „Као про- 
фесор наставнпк псторгтје впдео je, како су нам 
нсторијски уџбеници састављени их сухопарнпх 
историјских факата п фрагмената, па их je 
почео својол творачком маштом и оживљавати 
ii попуњавати“...2

Бпло како било, он je узпмао оскудне по- 
датке пз старпх хроннчара, Константина Пор- 
форогенпта, Кедрина и попа Дукљашша, п од 
модерних историчара, Љубомпра Ковачевпћа 
h Љубомпра Јовановића, Паше Срећковића, 
Венпјамина Калаја, Чедомиља Мијатовића, и 
поетски pa3Biijao чињениде које je код њих

1 Из књига староставних, IV. Нови Сад, 1907. 
Предговор Др. Мплана Шевића, стр. 6.

2 Михаило Ђорђевић: Сремац као исшорик. Срп- 
ска Засшава, 1906, бр. 183.



нашао. И све те ствари радиоje наједан исти 
начпн: словенска митологнја, арханзмп y ре- 
чима h y реченичним обртима, библцјскп стил 
како га je Ђ3410 Даничнћ код нас дао, са ин- 
версијама п са редовшш почињањем реченпце 
са и, ii то y јужном наречју, локална боја како 
je логао наћи код писаца којн су. ce бавилп 
најстаријом словенском прошлошћу, свечан ре- 
торски стил, готово „слободни стпх“, са му- 
зиком речи ii балансовањем реченица. To су 
обичне процедуре његова стила, то су његови 
сталнп књижевни ефекти.

У те прпповетке Сремац je уложпо много 
труда ii ставио велике амбицнје, али то му 
не само није најбол3е што je дао, но je y 
опште посао осредње вредности. To није ни 
историја ни литература; за исторцју то није 
довољно научно, основано на чињеннцама п 
пнтимном ii детаљном познавању доба које ce 
описује; за лптературу није довољно књи- 
жевно, јер Сремац није имао ни маште, нп 
велике осетљивости, јер ce ограничавао на 
једнолике реторске амплификацпје, усиљен na- 
тос врло површну и бледу локалну боју, и 
лаке ефекте са фразама и звучннм речима.

Паметни Матавуљ врло je јасно видео „неу- 
спех Сремчевпх историјских приповедака“, и 
врло тачно je писао : „Онромах Сремац ! Како га 
je болело због те немарности публике према

зПИСЦИ И КЊИГЕ



његовим исторпјскпм прппов.еткама, y које je 
унео вггаге своје душе, већма труда удожио, 
него y потоње своје хумористичне приче! 
Зато су му ближе биле срцу. II како 'дира чо- 
века то, што ce Сремац, пошто га Ћвкова 
Слава, Вукадин, Поп Ћира и Поп Спиратд. 
изнесоше на гЖо, ипак, кад н кад, враћао 
свом првобитном извору ii начину причања4*.1

Одиста, велпка публпва je no своме често 
срећномпнстинкту осетплагдејеправа вредност 
Стевана Сремца. Прве његове историјске при- 
поветке биле су причећене и члтане, али њихов 
успех нн из блпза нпје био такав као што je 
бно успех доцнпјпх хумористиччпх прнча и ро- 
мана. Приче Из књига старосшавних могу 
битп врло добро штлво за „књпге за народ“ 
ii чптанке за одрасле децу (сач Сремац je не- 
колико од тих прича шталшао y дечјпм листо- 
вима), алп неке веће, hii апсолутне ни релативпе, 
књижевне вредности немају. To je бпо један 
неуспех ииаче даровптог Сремца, али иједан 
неуспех целе данашње српеке књижевноети. 
Срби, раса која има иначе тако жпву машту, 
и који су y народшш песмама показали то- 
лико историјског осећања п епске матлте, нпсу 
y стању да даду ни еп ни нсторијскп роман, 
заостајући на том пољ.у иза Хрвата, који ce

1 Летопис Матице Српске, 1896, књ. 239, стр. 114.



могу поносити Смрћу Смаил аге Ченгића л 
романима Аугуста Шеное. Као и толики наши 
писци којп су чннили покушаје, и Стеван 
Сремац je промашио, али y накнаду успео je 
потпуно y хумористичном роману, уносећн 
цоврх свега, своје историјско осећање п н а- 
ционални траднционалпзам y оцене и прикаЈ 
знвања доба y којем je живео.

П
Традпцноналист У историји, Сремац je био 

традиционалист и y политлци, којом ce много 
h са страшћу бавио, више и већма но н један 
приповедач српски. Он који нначе y припо- 
ветци није волео да проповеда и моралише, 
он који je са много благости a често и сим- 
патија описпвао алкохоличаре, пропалпце, ва- 
ралице, каткада и лопове, y Аци Грозници 
на пример, — био je опор и оштар кадаје била 
реч о политичким противницима. Иначе питом 
и добрбдушан човек, Сремац je постајао сви- 
реп када je била реч о ошгма које je Љубо- 
мир Недић са суверенил презирањем називао 
„народним људима“.

Овде, где ce говори о Сремцу као поли- 
тнчком сатиричару какав je y приличном броју 
његових приповедака, неће бити речи о ње- 
говнм многобројним политнчким h полемичким 
чланцима, који су, под именом „Рабоша“, „За-

з*



пп:са“ ii „Стрелица", изилазилп y партпјском 
органу Српској ЗасШави. Он пх je писао y 
једно узбуркано и страсно доба нашег полп- 
тичког живота, y мутно време пре и после 29 
маја 1903 када ce један престо љуљао a другп ce 
са тешкоћама утврђивао, и када су биле дир- 
нуте толике траднцпје, понижене толике амбн- 
ције, упропашћени толики пнтереси, када су ce 
страсти страховито распламтеле и старе мржње 
толико набујале, да je српска гатампа изгледала 
као крваво разбојшдте завађенпх варварских 
племена. Онако како je без мало цео свет тада 
ппсао, писао je и Стеван Сремац. Псшшгчки 
пријатељп његови. бшш су muni на ту не- 
срећну мпсао да те његове политичке чланке 
прикупе ii издаду y једној књизп. To бп била 
најгора услуга која бп ce са пријатељске стране 
могла учпнитп пнсцу Зоне За.ифирове пНвкове 
славе, јер аношшно добацивање евирепих лич- 
нихувреда политпчким противницима, безмерне 
мржње ггрема људима другога митпљења, нзрази 
плахе душе једног страсног човека, писанп y 
једно пометено и раздражено доба, ни мало 
не чнне част Сремцу, игг као човеку ни као 
писцу.

0 тпм написнма y једној књижевној сту- 
днји ие може и неће битн речи. Алп, како 
Сремац није био само просгосрдачан и добро- 
душан хуморист, него и насртљпв политички



сатиричар, како политика заузима и сувише 
м еста y његовом делу, његове полптпчке идеје 
унете y приповетке нмају ce пзпети, испитати 
и претрести.

Пре свега, његов политички ашждемокра- 
тизам, ако ce не може бранитп пли нзвшвавати, 
y сваком случају може ce објашњавати. Сре- 
мад je понпкнуо y једном делу српског народа, 
којије много бпо верски гањан, чија je народна 
особепост била изложена великпм опасностима 
ii чији опстапак ce непрестано иалази y пп- 
тању. Тај свет, чнја je најблил«а прошлост 
с-ва y гоњењима н страдањима, п којп мора 
да води очајну борбу за опстаиак, y недостатку 
чега другога, ухватио ce за веру н националне 
традицпје. На тај начпн српскл национализам 
y Јужној Угарској, y току векова, самнм нсто- 
ријским развитком, добио je извесан конфесио- 
налан ii традицноналистички карактер, п поред 
свега антиклернкализма и лпберализма Све- 
тозара Милетића п његових другова. И ако je 
српска paca y Јужној Угарској дала тако на- 
предне и ослобођене духове као што су До- 
ситеј Обрадовић, Змај -Јовап -Јовановнћ и Ђура 
Јакшић, ипак je она духовно плашљивија 1Г  
спутанија но српска paca y Србпјн, где ни 
верске опасности нп традиција нема, п где се__ 
гледа само на садашњост н будућпост. Сремац 
je y политици иотпуио сачувао меиталптет



једног старинског „родољубца“ и „црквара“ из 
Војводпне, ii она духовиа слобода, критпчкп 
дух ii поваторске и реформаторске склоности 
нове Србије, иеторијски тако објашњпве, њему 
су изгле.дали мрскп и антиаационалнп.

Затпм, Сремац, no нагону увек традициона- 
лист ii непомирљиви нацпоналист, стајао je 
под јаким ii сталнпм утицајем свога „ученог, 
патриотпчног и благонаравног ујака Ђорђе- 
вића“\  за кога je имао епновље захвалностп 
ii истински култ.2 Јован Ђорђевић je био омла- 
динац ii лпберал, али као готово свп Војво- 
ђанп прппадао je омладннској деснпцн, која 
ce мало слагала са Србијанцима, омладипском 
левицом, као што су бпли Владимпр Јовановић 
ii Милан Кујунџић. Колико je Ђорђевић, поред 
све своје. либералске етикете, бпо нелиберал, 
најбоље ce впди пз његове критпке на Исто- 
ријгу Света Мшгоша Зечевпћа. Ђорђевић, као 1

1 Жпван Жнвановпћ: Стеван Сремац Босанска 
Вила, 1907, бр. 1576 стр. 226.

- У Сремчевим рукописпма налазп ce пзрађена бпо- 
графцја Јована Ђорђевића. У Српској Застави je 
жучно иаиао Милаиа Ђ. Мнлићевића што je  y Поме- 
нчку мало ii ладно говорио о Ђорђевићу, u да 6u му 
ce освегпо наппсао je  Иричуо томе како је  један књи- 
жевник nojeo меиената свог. Кад ce y Дневном 
Листу једном прпликом посумњало y књпжевну вред- 
ност хшчие Боже Правде..., Сремац je впше но љутпто 
одгиворио п узео y заштиту свога ујака.



ii y свему, тако и y полптичком погледу, утицао 
je на свога иећака. A када je on 1892 умро, Сре- 
мац je потпао под великп духовни утицај Љубо- 1 
мира Недића, који je y политичкнм идејама 
бпо још назаднцји, a y полптичким мржњамај 
још плаховитији. И својнм нагоном и васпи- 
тан.ем. Сремац није могао волети нове идеје 
које су стале y српском друш.тву ширити око 
1870 године. Социјалнзам и реализам Свето- 
зара Марковића од седамдесетих и радикали- 
зам ii демократпзам осамлесетих година имали 
су y њему одсудна и непомирљпва противника. 
Он je нове идеје политичког и соцпјалног осло- 
бођења сматрао као једну аберацију мозга, 
као болесну фантазију, као издајство „заветне 
мисли“ ii рушење „основа снаге и величине 
српске,“ Цео покрет био je за њ дело „усија- 
них глава“, незадовољннх амбиција, ниских 
страсти, материјалних интереса, груписање свих 
сила расула, хаоса, нереда и нерада y српском 
друштву-

Сремац je само по имену био либерал, ако 
ce узме реч либерал y етимолошком смислу 
саме речи и шта ои значп y Бвропи. У ствари, 
он ни мало није марио за слободу и устав- 
ност, и његов политички идеал je била ona 
велика, никада неостварена i  неостварљива уто- ’ 
пија о „просвећеном деспотизму“. Он je држао 
да српскоме народу треба један такав „човек



Провнђења“, који he све воље подјармпти својој 
гвозденој вољи, који he место закона ставити 
свој велики ум, д мислити, хтети п радити за 
целу земљу и сав народ. II што je најпара- 
доксалнцје, за Сремца je такав човек био краљ 
Милан, најгори владар којега je обновљена 
Србија имала, п чпјп je сав жнвот п рад нај- 
бољи аргуменат протпву „просвећенога деепо- 
тизма" ii злосрећне теорије „господареве воље44! 
У Јусуф-агиним политичким назорима нису 
само назорп нишкога Турчина Јусуф-аге, који, 
као ii Ибпш-ага, неће „европску правпцу, не 
трпида му европсшджагор нарушава његов дре- 
меж ii тшпину.,.“ To што Јусуф-ага говоријесу 
y псти мах ii политичке пдеје Стевана Сремда. 
Краљ Милан je ту за Сремца „једна пмпо- 
зантна, y iictiiiiii трагична личност y петорији 
нашој“, он je „Мученик" и „Краљ Лир". -Јусуф- 
ага ce буни протпв „српског чуда“, кога „у 
бели свет нема“ : владара „напудшгп", a сео- 
ској фукарп далп право, н — о ужаса! — 
бивши агпн чивчпја постао je народни посла- 
iiiik! „Мој чпвчија, ете, nncjje краљски закони." 
Сиромах Сремац! Сиромах Јусуф-ага! Пједан 
п други нису доживелн да внде како je „срп- 
ско чудо“ прешло границу код Ристовда, и 
како je y лето 1908 и пролеће 1909 фукара обо- 
рила h y ропство бацила и самога Падишаха, 
Калифу свију Правоверних, и како „чив-



чије“ и y самом Стамболу пишу „царске за- 
коне“. Јусуф-ага, ако je чудом јоште жив као 
мухаџир негде y дну Маћедоније, пошто je 
доживео ii „турско чудо“, пма још да ce теши 
да ce no његовшЈ идејама влада бар y Сред- 
њој Африци.

Сремад y прнповетцп има својпх врло отво- 
рених етшпатцја и антипатцја. Он има мало 
позитивних симпатија, и од н>их су каракте- 
ристпчне : „душевнп Турчпн“ и дискретнп до- 
брошшац Ибшп-ага, и Чича-Јордан, оба y роду 
јунака Јанка Веселиновића, оних мачванских 
„божјих душа;‘ ii „слатких људи“, којпу „срцу 
анђела носе“. Али, Сремац пма много више ан- 
типатија. Он презире професоре прпродних 
наука, који су y његовим приповеткама глупацп, 
ii тек y бољем случају сметењаци. Он je без 
милости за поштаре и телеграфисте, парочпто 
још ако су „хугисте“. Он не мари за сељаке 
y опште, на супрот нашим ранијим приповеда- 
чима, ii mijo далеко од мишљења Ставрнје 
Призетка y Ибиш-аги, који их назива „селскп 
зверп ii кучики.“ Њему je нарочито мрзак Ужи- 
чанин, алапљпв, наметљив, безобзиран, који ce 
увек само жалп и коме увек добро иде, који 
од свију државних службаволи бити пандур или 
цариник, који je y школу вазда „ђак сиромак“ 
it социјалнста a када уђе y живот расцвета



ce његова грабљива шганинска дута, да ce 
никада вшпе нпчим не да засититп.

Алп више од свега Сремац je мрзео ра- 
дикално-социјалистичког учптеља, и даје као 
Данте имао да одређује муке y паклу зе- 
маљским грешницима он за учптеља не бн 
штедео усијаних верпга п растопљене смоле. 
II ндје без нарочитога значаја да je Сремац 
отпочео низ својих сатиричнпх n хуморпсти- 
чних прпповетака једнпм жучним нападом на 
напреднога учитеља y једном отровном пар- 
тијском листу y унутрашњостп, и да je тај рад 
после још два пута прихватао п раширивао.

Један његов псшшгчки прпјатељ, y органу 
њихове заједничке странке, испричао je тај 
случај.1 Сре.мац je, као ревпзор, наишао на 

г учитеља „којп y место ерпскога родољубља 
! негује политичке утошгје пндпферентнога кос- 
I^мополитизма.“ Он га шгје реферћсао школ- 

ској властп, „али после није могао довољно 
да ce пскали над тагшм „народннм просветп- 
тељем"“. У кругу својих политпчких прпјатеља 
он je причао тај случај, китио га ii ггропшри- 
вао тако да je начннно карикатуру учитеља 
радикалца. Политичким приповеткама ce то 
карикирање противника допало, навале на

1 Стево Чутурило: Сремчева прва приповетка, 
Српска Застава 1906, бр. 261.



Сремца да je штампа и 1889 године y Старој 
Србији (бр. 4) поче излазитп „снлуета пз но- 
вијих дана“ Ессе homo Taj исти тип, готово 
нстим епизодама и речима, Сремац je поново 
обрадпо y Максиму, „једној триглавој силуети 
пз нашпх дана,“ Име учптеља, Максим, казује 
како га je писац схватио и изнео ; y овом слу- 
чају потпуно ce ж>же рећи: nomen est omen. 
У to доба, око 1892, билаје на влади странка 
Сремчевпх пријатеља, која ce пз свих спла 
трудила да сломије радпкалну странку y на- 
роду, и зато су бнла отпочела нечувена n овтк 
репа гоњења учптеља са једнога краја Србије 
на други. У томе ce нарочито одликовао његов" 
„учени, патриотични и благонаравни ујак“ 
Јован Ђорђевић, који je тада био министар 
просвете. II оно што су други радили силом, 
мпнистарским наредбама и капетанским ка- 
знама, Сремац je довршивао својкм сатирима: 
једни су материјално, a он je морално ударао 
учитеља.

Максим je писан 1892, „Лимунацијa“ на 
селу 1893 излазилаје y плаховитом, готово пам- 
флетском листу Г. Стевана Радосављевнћа, 
званога Бднна. Ту je Сремац још већма про- 
ширио n Ессе horno и Максима, и дао жучну 
карикатуру не само народног учитеља на- 
предних идеја но и саме радикалне странке 
y опште, достојан пандан Мом кочијашу ЈТазе



Комарчлћа. „Лимунација“ на селу писана je 
после Првога Априла 1893, и може ce мислити 
y каквом расположењу и y каквом тону. Треба 
чптатп само Новости, где je та прпповетка 
изнлазила, па разумети расположење писца 
подлпстка ii тон којим je он изливао своју 
мржњу на непријатеља који je спет бпо дигао 
главу. Псто тако, карактерпстично je да je тај 
партијскп роман понова изилазио y подлнст- 
цп.ма другог партијског органа, Будућности, 
ir да су ce поводом њега y радчкллшш п антп- 
радпкалшш листовима водпле књижевно-стра- 
начке свађе, непзбежно, по са.мом предмету 
романа, впше страначке a много мање књи- 
жевне.

Радња „Лимунације“ на селу дешава ce 
1889, када je слолљени краљ Милан био прп- 
нуђен на абднкаццју и на примање једног де- 
мократског устава. Сремац хоће да да смепшу 
слнку једног полптнчког фанатика, али п да 
покаже како, п из каквих елемената створила 
ce радикална странка на селу. Hobii учптељ, 
као његов претходнпк y Школској икони Лазе 
К. Лазаревпћа, дошао ја  „да окрепе с-ве тумбе" 
y једном богзна како чесном н мпрном селу, 
где ce „од бир земана“ жпвело по старом „адету“, 
„у коме ce дотле поштовао и Бог п свака ста- 
рији“, a власт према народу бпла као добар 
отац према послушној деци. II y самој тој



основи, Сремац није био тачан. 1889 године~ј 
радикална страика je била захватила ева села, Ј 
парочпто y Западној Србијн, где Сремац ставља 
радњу своје прпповетке; од осамдесетпх година 
она je имала већину y тим крајевпма, и то већ 
радпкално село рудничко бпло je „затровано" 
пре но што je Сретен y њ дошао. Нетачио je 
представљати српско село тако паспвно н по- 
корно, када ce има на уму онај низ народ- 
нпх буна протпв рђавих властп, и Абдулина, 
ii Чарапића, и Ђакова, и Милетипа буна, нај- 
зад ii народни устанак Источне Србије 1883 
годпне. -Један наш ппсац, Мплован Ђ. Глп- 
шић, који je рођен y србијанском селу, н који 
je село тако добро познавао, мало другаче je 
представљао сеоске прилике, страдања од рђаве 
власти ii бездушних зеленаша, но што је 'то  
чинно Сремац, рођен y Војводпни, одрастао у ,̂ 
Београду, који je виђао сељаке само онда када f 
дођу на тшјатду. Сремац je y овом делу пока-—̂ 
зао непознаватве прошлости, душе и животних 
прилика српскога сељака, и ништа није наив- 
није но тако површно схватати иеторијске при- 
лике и социјалне разлоге стварања радикалне 
странке, чијм сукорени далеко дубљи, и коју je 
створпло непгго јаче и веће a не читања ро- ] 
мана Чершппевскога и брошура Васе Пелагнћа. 1 

У опште узев, нншта пије произвољније и 
лакше но ппсати теиденциозне политичке ро-



мане. Процедура je врло проста: идеје које ви 
;мрзггге треба да псповеда какав глупак и од- 

вратан човек, и y колпко тај човек буде горп 
ii мрскији y толпко he његове пдеје изгле- 
дати одвратндје. II са то.м олаком процедуром, 
Сремац je y Сретену пагомнлао црте једног 
глупака, будале и лудака, тако да његове идеје 
изгледају прсшзводи болесних мозгова и не- 
излечивнх кретена. Сретен није само Дон- 
Кихот, он je пајац за смех, a људи које он 
скупља то je сав сеоскп „лумпен-пролетаријат" 
механскп клуподери, сеоскн кокошари* нерад- 
ницн крај казанпца, мангупи, „ајиане“, „ба- 
рабе“, дриггци, све што власт гонп због не- 
рада, банчења и крађе, све оно што су лпстови 
пријатнп Срехшу y своје доба називалн „шља- 
мом“ „олоше>1“, ii „безгаћнидима“. Врло je 
појмљпво одушевљеље које je Сремчев роман 
подпгао y ступцнма консервативних и реакдп- 
онарннх листова. To je могло да буде дело 
једног доброг партизана, алп не и дело једног 
савесног писца н правичног човека. II није 
без интереса да Сремац, којп je толнко био 
против књижевних идеја Светозара Марковпћа, 
дао je једно такво дело „прпмењене књижев- 
ности“ ii једаи y толикој мерп тенденциозан 
ii „обличавајући“ ро.ман!

У типу Сретена Сремац нпје имао cpehe. 
Ma колнко да je набацао дрне боје да на-



чинп црним свога несрећнога јунака, ипак 
y томе нпје успео. Сам Сремац велн за њ да 
je „човек добар, мека срца,“ да волп децу, п 
да гледа да међу љима успех постигне лепом 
речју, a не бојем, као стари учитељи. Њега 
гоне са једнога краја Србије на други, као 
„вечитог -Јуду“. „Стојичком мпрноћом пакује 
он своју сиротињу, евоје хаљпне и силне по- 
битичке брошуре (и допуштене и забрањене) 
y свој шарени црвени сандук, увезује кре- 
ветске стварп y ћебе, a даске и ногаре уједно 
и креће ce и одлази на ново место...“ Узалуд 
Сремац пакосно вели даје он као вранаиз басне, 
која оставља укаљано старо гнездо и иде ново 
да укаља, узалуд га иронично назпва „неу- 
морним поборником ii заточннком слободе, 
истине и правде“, ипак Сретен, н тако карнка- 
турисан ii исмејан, улева поштовање. Па какви 
су тек злочини за које га ппсац оптужује! Сре- 
тен верује y природне науке и скупља бубе и 
биљке; y пшоли ce држи начела модерне пе- 
дагогике и предаје методом очигледне наставе, 
ou ce дружи са сељацима и труди ce да буде 
ii љихов учитељ, a не само учптељ љихове 
деце, ii за ону бедну платицу он ce даје сав 
просветиом ii културном раду. Он верује y де- 
мократију, ii идеале грађанске слободе, чове- 
чанског братства и социјалне правде, и y џепу 
носи Чернишевскога Шша да ce ради и



Швајцарску и њен усшав. Он органнзује де- 
мократску странку и обара стару општинску 
управу. II шта впше, он тражи оснивање занат- 
скпх школа л верЦе y „могућнос-т шећерне 
фабрике" y Србији! A све су то страшне уто- 
пије h превратне мнслгг, због које једнога чо- 
века треба прпказати идиотом и приковати га 
на срамнп стуб, a цео један покрет, који je 
захватио без мало сав народ и сву интелпген- 
Ц1гју, безумљем п издајством „заветне мисли“.

Најзад, Сремац ce огрешпо не само о исто- 
I ријску истпну но п о обшшу справедљивост. Он 
: ce, — ii то je најзашшљпвије, — огрешио п 

о традиције српске п о своју рођену странку.
Он je мислко да погађа соцпалпзам седам- 

десетих и његов дерват радпкализам осамде- 
сетпх година y Србији. Али он je тттттао много 
даље, ii погађао и друге. Јер, од како je срп- 
ски народ ушао y модерну културу, нашп нај- 
бољн људи бпли су задахнути сретеновсклм 
идејама дј х̂овног, полптичког и социјалног 
бслобођеља, што чпнп сзтптнну модерне кул- 
туре, ii наша скорашња прошлост пупа je 
Сретена.

Сретен je оснивач наше књижевности, рас- 
калуђер h антпклерпкалац Доситеј Обрадовић, 
чије су књпге калуђерп спаљивалп, који je 
поставио себи за задатак „свободно мпслитп 
и сверх сваке вешчи расуждаватп,“ и који je



грмео протвв „старш м неш јаи  обикновенија" 
ir „старих плеснивих и зарђатих o6iriaja“. Сре- 
тенп су бпли нанш ш сц и  са краја XVIII века 
који су ce под пменом националиста бо- 
рили против консерватпваца п клерпкала, су- 
јев&раца, како су дх онда звали. Сретен je Вук 
Караџић, који, као јудак пЈ1имунације“ на селу 
y каквом допису против капетана, довнкује 
кнезу Милотпу : „До год ви пмате власт сва- 
когапо вашој вољи безикаква узрока погубити, 
узети му што mia, или макар што од његовог 
имања, h срамотпти га, дотле и народ има право 
како жу буде могуће -динпти од Вас и 'од Ваше 
дјеце што му je воља...“ Он сасвим сретеновски 
позива кнеза да Србији да устав и слободе, 
иначе he доживети да he ce бунтовницима 
Милоју Ђаку и Чарапићима „споменици y 
Србпји дизати“, ii да he ce свп они који су ce 
борнли протлв Милошеве тнранпје славити 
„као мученицп за правнцу и слободу народа 
српског, млого Behu него да су изгинули на 
Мишару и Делиграду, или макар на ком дру- 
гом мјесту против јавног непријатеља.-.“

И што je најнезгоднпје за Сремца, шта je 
Сретена међу полптичкнм пријатељима н>е- 
говим ! Оно што су Јеврем Грујић и Јоваи Илић 
говорили 1848, то je оно што je Сретен гово- 
рио 1889. И млади либералн којн су ce бо- 
рили протнв олигархије Александра Кара-



ђорђевић h апсолутизма Михапла Обреновића, 
„турскога пандура“ по њнховим речима, п којп 
су, како су сами говоршш, учнли народ „срп- 
цању слободе“, били су исто тако Сретенп као 
ii соцпјалистп п радпкали седамдесетпх п осам- 
десетих година. Сретени су лнберали када 
1862 за почасне чланове Друштва Србске.Сло- 
весностп бирају, поред Гарпбалдпја и Маци- 
нија, Герцена и Чернпшевскога, п којпсе y 
женевској „Лпги за Мир u Слободу“ боре про- 
TiiB „експлоатације човека човеком-‘, за светску 
републику ii међународно братство. Сретен je 
Владтш р Јовановпћ, теоретичар српскога ли- 
бералпзма, када пише против „готована" и „го- 
споде“ којп знају само ударатп „намет на вп- 
лајет‘‘, који немплосрдио „арче благо пародно“ 
h „азијатски троше и дангубе,- Сретен je и 
сам Панта Срећковнћ, када са катедре Велике 
Школе, сасвпмпелагићевски, жигоше оне „који 
само од туђе муке живе“ n велпча револудије 
које уништују „свакојака угљетавања народа, 
бпрокрације п угњетавачке остатке средњеве- 
ковне арпстокрације.“ II сем тога, код најбо- 
љих од нашпх новијнх ппсаца, код Змаја, 
Јакшића, Милована Глишића, Војислава Илпћа 
Јанка Веселнновића, да ce снтнији и не по- 
мињу, колико сретеновства !

II што je још понајлепше, тај нес.рећни Сре- 
тен, који треба да представља тпп радикал-



социјалиета српског, не говори језиком Свето- 
зара Марковића, него језжом либералиогаисто- 
рпчара Милоша -Зечевпћа, чија je Историја 
СвеШа бпла главна духовна ризница либералнога 
слободњапггвау Орбији. Када Сретенпшпе: „На- 
пред ! to he ми битп девиза да од ове Вандеје на- 
чиш м  Жиронду“, када ce на својим дописима 
потписује „Ппвар Сантер" и „Глумпца Теро- 
ања“ онто не дрпе нз Србије на Истоку п Шта 
да ceради, него из „Зечевића Историје Света“, 
како сам Сремац на једном месту признаје.

Свирепо бп бпло на тбме дуже заустављати 
ce, али није без интереса показатикако je тра- 
дпционалист Сремац устајао против једне ве- 
лике традиције нашег духовног и културног 
живота, ii како je y својој страначкој засле- 
лљености, пгноршлући потпуно и најскораш- 
њпју историју, мислећп да вређа своје против- 
нике, тукао своје рођене једномишљенике !

0 полптичким идејама Стевана Сремда 
било je овде дуже говора, дуже можда но што 
би требало, зато што je Сремац на њих много 
држао, што им je y свом делу дао много места, 
h што je ретка његова прнповетка где није 
показао своје политичке антипатије. Тај анти- 
демократизам био je његова обсеспја, и он je 
против радпкала и социјалдста писао са исто 
онолико неутољиве и доследне мржње са ко- 
лико су некада омладинци писали дротиву
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Турака. Али полптичкеидеје итенденције Срем- 
чеве доказују само једну ствар : ускост њего-' 
вог духовнога впдика п ретку, каткада сви- 
репу политичку нетрпељпвост. Када бп хгржња 
непгго доказнвала, „Л и м ун а ц и ја населужотш 
би иматн неког политичког п соцлјалног зна- 
чаја; овако, она je само једна груба карнка- 
тура ii један суров страначкп рамфлет, y коме 
ce пзлпо сав гнев побеђенпх, п којп псто то- 
лпко вредп колико и онп агитацпонп живоппсп 
пз 1892 године са запаљент! сенхгма, поткова- 
HiLM бабама п сељацнма које радпкалп бацају y 
кључалу џибру. Пначе, поводом свега оног што 
je Сремац писао y области политпке, имало би 
да се каже исто оно што je славни француски 
либерални писац Пол-Луј Курје писао о једном 
своме љутом противнпку : „Он ме назпва: 
јакобпнцем, револуционаром, плагпатором, ло- 
повом, тровачем, фалсифпкатором, окужентг 
ii окужавајућим, бесомучником, варалицом, 
клеветником, памфлетистом, страховптим чо- 
веком, ђубретаром, лидемером, крпаро.м. To je 
све, ако ce добро сећам. Ја виднм шта он хоће 
свим тим да каже : он хоће да каже да ја  и 
он нисмо истога мшпљења“...

П1
Сремац, рођен Бачвашш, постао je no пре 

васходству србпјанскп писац, п то пе писац



северне Србије, која има пуно додирних та- 
чака ii слпчности са Војводпном, но Јужне, 
ловоослобођене Србије, која je y ствари део 
Старе Србије, -иј која ce толико разликује од 
краја y којем ce он родпо. И може битп ништа 
боље не доказује етдпчко једпнство српског 
ларода, постојање једне душе српске, но чи- 
њеннца да je овај човек са угарских пустара, 
са крајње северне тачке српске, тако јако осе- 
тио ii снажно представио живот старога Ниша 
ii југа српског.

Одмах, по свршеној Велпкој Школн, дошао 
je  он y новоослобођене крајеве, којп су y свему 
још имали карактер једне турске провннције. 
•Једанаест најбољих година свога живота он 
je провео y Нишу. Почетак његовог књпжев- 
нога рада бпо je y Ншпу, н, како вели један 
његов биограф, „Ншп je место књижевног на- 
дахнућа његовог“. Његове две најбоље прп- 
поветке, Ивкова Слава и Зона ЗамфировШ де- 
шавају ce y Ншлу, највећи и најбољи део 
његових '  прпповедака ту ce збива, док бео- 
градски живот релативио мање описује, a пз 
живота свога завичаја, Војводине, има свега 
роман Поп Ћиру и Лоп Спиру и омању при- 
поветку Ацу Грозницу.

Сремац je Ниш јако и искрено волео, п та. 
његова љубав има дубока корена y његовој 
интимној природи. Њему, романтичару, нацн-



оналисту ii традпцноналисту, морао ce допа- 
дати тај жпвоппснп п необпчни Псток, свет 
који je тек одахнуо од вековног турског роп- 
ства, алп где je живот остајао y строгим старпм 
формама патријархалности п ауторптета.

Шта je волео y Нпшу најбоље ce впди из 
онога што нпје волео y Београду. A то je Сре- 
мац врло одређено казао y једном зашшљи- 
вом чланку о Држомиру Брзаку, који je y 
његовпм очима био „ишчезли тип старог, отме- 
ног оријенталског, јако проређеног београд- 
ског друштва"...1

„Стари србијански Београд, вели Сремац, 
губи све вшпе п више свој тпп. На очпглед 
нама пз године y годину све je мање п мање 
оних спецнјалнтета његовпх са којих je тако 
дуго био занимљпв, примамљив и нама п стран- 
цпма... Све ce y свету мења, али ваљада нигде 
ндје тако брзо као код нас. II улнце п зграде 
ii мењају ce и ишчезавају, a са њима и старо 
београдско друштво н људи старог београдског 
кова који су то друштво сачиљавалп, и још 
мало па he Београд престатп да ce зове ка- 
пија старог чаробног Пстока, и биће као п 
свака друта европска варош пуна фплистара. 
ii гигерла..."

И он искрено тужп за ориенталским Бео- 
градом који нестаје, и којега ce сећао из доба 
свога ђаковања: .

1 Драгомир Брзак. Правда, 1904, бр. 4.



„Нема више кривих сокака, нема шарених 
чешмн са жалосним врбама и дафинама унао- 
кочо, иема диванана ни доксата, mi рода по 
оџацима, нп гугуткп по кафезима, ни башта 
са шандудом ! Нестаје лпбадета и тепелука, 
фесова ii силава, пшрокпх плећа п мрких 
бркова ! He певају ce впше сокаком песме од 
љубави, не весели ce више крај руменике уз 
сптну тамбурицу. Још само остао Асан са сво- 
јом сантуром ii севдалпјском песмом, остао па 
ce ii сам чудп шта га je снашло и где je запао, 
као неки анахронизам међу овом жгебаво.м 
ii без духа генерацпјом, која нити сама уме 
да Ж1ГВИ ii да ce весели нити разуме живот 
ii весеље другога...“

Сремац je тако жалио за „старим добрим 
добом“, као готово сви наши приповедачп, као 
Јаков Игњатовнћ за временима „патрпјархал- 
ног карактера11 и „ауторитета y обитељи“, као 
Лаза К. Лазаревић за старим селом Школске 
Пконе ii људима „праоснованих, чврстпх, про- 
стих принципа, који су исписани y сваком 
буквар_у“. као Јанко Веселиновић за „старнн- 
ским редом“ ii „адетом“ негдашњих великих 
мачванскнх задруга, као Борисав Станковић, 
који пред својим данашњим, културом начетгш 
Врањем, y Старим данима узвикује: „Свеје 
ово тако сирово, масно... Нећу то ! Старо, старо 
ми дајте ! Оно што мирише на сух босиљак и 
што сада тако слатко пада, пада п греје, 
греје срце...“



Сремац je био сав срећан, што je y Нттттту 
нашпао то |старо, добро доба“, још старжје, 
још боље но што га je по-знао y Београду 
седамдесетих година. Он ce ванредно oćehao 
y том ориенталском и патријархалном свету, 
y тим псточњачким декорацијама п међу tidi 
„људпма старога кова“, којп су тако срдачно 
умели да ce веселе, y варопш где je y сваком 
сокаку бпло апшка и левентп, чочека и ченпгја, 
које су као баханткпње умеле да играју док пм 
севдалије не пзлепе чело дукатпма, па ударе 
нож y сто ii стану пзбацпватл туфек уваздух. Ту 
јеуколу нашао лепеи чедне девојке, које знају 
за „девојачко срамување", које „воле само 
кроз плот“, којима ce удвара само преко сокака, 
a када играју пОсампутку“ нли „Потресуљку, 
као y Зони Зсшфировој, „чујеш како звецкају 
ђерданп ii дукатп п трупкају кондуриде и па- 
пучице, h шуште свилене шалваре, a мирис од 
ђулијака ce просуо по сокаку, па као магла 
земљу, притиснуо шгрис гледаоце.“ Свом то- 
плином п поезпјом којује носио y својој душп 
Сремац je волео тај примнтиван, али срдачан, 
раздраган свет, чијн je сав душевни живот 
y песмп :

Ако пара немаме,
Ока п пол севдах пмаме...

Сремац je свим својим душевним н ду-



ховним симпатијама волео тај свет и његов 
живот, ii жалпо што ce та пдпла прпмиче 
крају, ii што Ншп, пз свога живоппснога, свет- 
лог ii топлога Истока, прелази y сувп, без- 
изразни, „хладни и бездушни Запад“, као што 
je  стари Београд учинио. Сремац, и ако сам 
јабанџија  и белосветски, узео je на ce да опева 
ло весело „живуваље“ старихНшплкјa и поезжју 
старога Нишакоја y неповрат одлази. У Ивко- 
-вој слави, вели он, хтео je да очува једну 
„слику пз веселих и безбрижних дана старога 
Ншпа; једну слику старих н добрих Нишлија, 
онпх дана које je мутна Ншпава шумом сво- 
јим однела y Мораву, Морава y Дунав, a Дунав 
далеко негде; ишчезлу слику оних дана који 
ce нигда вшпе неће вратнти као ни младост 
наша...“

И Сремац he остати веран том завету п 
лрограму који je дао y једној од својих нај- 
ранпјих приповедака. Он he боље и потпу- 
није но ико описати стари, весели Ниш, 
његове забавне и на песму и весеље вазда 
-орне „старовремске“ људе, чорбаџије, хаџије, 
„еснаф-човеке“, „ђувеч-кардаше“, „душевне 
Т,урке“. У своје дело унеће он много ло- 
калне боје, и то често дречеће локалне боје, 
ii диалекта внше но што je то до њега и 
један српски писац чпнио. Сав тај свет при- 
казаће ou y лепој слици, и гвегова слика ста-



рога Нпша испашће као лепа идила, онака 
каква je слика мачванског села y Јанка Ве- 
селиновића п слика старога Шапца y Лазе К. 
Лазаревића. II као пуна супротност са tim 
пдеалнпм светом, доћи he слпка нове Србије^ 

брђавог, новог доба, чијије символ Ужичанин 
I или Драгачевац, буџаклијски адвокат, писка- 

рало дописа по новпнама, наравно радикалац. 
ii Пелагићевац.

Консервативни и традидноналпстшгкп дј^  
Стевана Сремца згрожавао од те прљаве по- 
плаве новога доба и нових пдеја, п као његов 
чорбаџи-Таско y Зони Замфировој он je бно 
готов да затужи: „Битиса пп ее све, снајка 
Јевде! Све нп бптисаше: и варош п чар- 
шнју,. ii село, ii цркву, п кућу, п стар адет^ 
ii етари чес\ и старо живување — све нп, брв 
брате, бптисаше јабанџпје...“

II када je y Нишу y велико почело неста- 
јатп ii нпскнх кућа п кривих улица, и фес.ова 
ii силава, када je „плех музика“ стала потп- 
екаватп дахнре и зурле, a мађарске п немачке 
кафешантанске певачпце чочеке и ченгије, à  
још када су ce међу самим. ,,еснаф-човецима“ 
сталп јављати радпкалци, — Сремац je дубоко 
уздануо, као Ибиш-ага мануо руком, рекао 
„ксмет“, h оставио Ниш да ce више никад j  
њ h не врати.



IV
Још раније Сремац je упоређен са Јаковом 

Игњатовићем. 1899 године, Г. Момчило Ива- 
Hiih, y предговору Милана Наранџића, y ira- 
дању Српске Књижевне Задруге, обележио je 
Сремца као „књпжевна последника“ Јакова 
Игњатовића. Зна ce да je Сремац, поред Серван- 
теса ii Гогоља, много ценио н Игњатовића,1 и 
његове романе стављао je y најбоље пропзводе 
српске књпжевности. У Српској Застави за 
1901 (бр. 8) наппсао je чланак Наги нехат, 
y коме je замерпо што Орби нпшта не чине 
да ce њпховп књпжевни производи познају на 
Западу. И као најбоље што би ce из српске 
књижевностп могло изнети пред страни свет, 
он поред Горског Вијенца наводп „неке прн- 
поветке од Ђ. Јакшпћа, Јаше Игњатовића и 
Лазаревића", којима бисмо „светла образа 
стали уз остале народе. “

Са Јаковом Игњатовићем Сремац пма пуно 
заједничких црта. Обоје су из Угарске, са пе- 
риферије српске, оба су убеђени консервативци, 
оба ттиттту y исти мах и поетско-историјске 
приповетке и хумористичко-реалистичке ро- 
мане. Али оно што je обојици нарочито за- 
једничко, то je њихова љубав за прост свет^

1 Сретен Пашић : 0 Сшееану Сремиу. ЛеШопис Ма- 
Шице Српске, 1909, књ. 257, стр. 19.



за мале људе, за малн пук. Сремац je сам 
дете пз народа, отац му je био кројач и си- 
ромах човек, и y раном детпњству упознао ce 
он са животом, радостима п жалостима про- 
стога света. Доцнпје, по свој прнродиплашљив, 
повучен y себе, са дпвљачношћу остарелога 
самца, он ce склањао од углађенога друштва, 
отменога света,мрзео форме, конвенцпје, норме 
ii етикецију, и бежао најрадије међу просте, 
природне људе, којп живе без велпких це- 
ремонија, код којих има више грубостп, алп 
внше природности п срца. „Ништа ми није 
rope, причао je can Сремац Светозару Ћоро- 
вићу,1 него доћп y швапскп хотел, међу го- 
споду са наочартга, штаповима, рукавпцама... 
Тамо сам као свезан... A ја  хоћу да сам ко- 
мотан, да жирно могу попити чашу вина, за- 
палити цпгару п као човек разговарати са 
друштвом, не бојећи ce даћ е  мл когод нешто 
замерити.А Сремчев биограф Жпван Живано- 
вић прпча : „он нпје никад волео кафане, y 
којима дочекују госте са хладном учтивошћу. 
Он je ншао тамо где су ce могли видети људи 
какве je он y својим прпповеткама износио. 
Где год беше п трага од неке етпкеције, тамо

1 Светозар Ћоровић, Стевпн .Сремац y Мостару. 
Летопис МаШице Српске, 1906, књ. 239, стр. 77.



Сремац не вољаше ићи, сем на силу и великн 
хатар4'.1

Као готово сви нашп лисцн од последњнх 
двадесет п тридесет годпна, као Војислав Илић, 
Јанко Веселиновић, Мидорад Мптровдћ, Радоје 
Домановпћ, и Сремац, сасвпм романтчарски, 
већма je волео вулгарност од баналностн. Онј 
бежииз пристојног света,воли малу кафану, где 
mia доброга ппћа и забавнпх људп. У тим кафа- ! 
нама Сремац налазп свет којимује драг. Он има 
пуну романтичарску нржњу на „ћифту“ „би- 
рократу" ii „фшшстра‘% на све људе педантне, 
званичне, ур;очене ir углађене, на све којн хоће 
ii траже параду и почастп. У Чесној Сшаржш 
онје свиреп према оном „угледном грађанпну“ 
ii „уваженом домаћину“, чцја je пратња, са 
поворком попова, с ршшдама, затварањем 
дућана ii посмртним беседама, једна буржоа- 
ска апотеоза, a којп je био одвратан зеле- 
наш и'душегубац, који своји.ч укућанима, када 
првога не плате кирнју, y сред зиме скида 
прозоре и врата, п насрће на женску децу 
својих бедних укућаиа.

Сремчев свет то je средњаи сиротна класа, 
„дружески“ људи, „свет којп и не зна да има 
нерве, a камо ли да je нервозан,“ и y коме

1 f  Сшеван Сремацј Босанска Вила, 1907, бр. 
15—16, стр. 229.



лема „опих сшших маторих момака, који ce 
туже на влажно време и на рђаву кујну, нити 
онпх зловољппх маторих девојака, што миршпу 
ла камфор и носе памук y ушнма...“ Сремад 
као његов капетап-Марјал воли „оне иале, пе-; 
угледле по својој спољашњости, алп чувепе 
са впна п мезелуда кафанице по перпферпјл 
вароппг, или баш y средпнп варопш, само ако. 
су мале“, алл y које ее тиска забаван д жи- 
вописан свет: „ситни мајстори што држе дућан 
подељен шпанским зидом y два дела, y собу 
п „веркштаг4, са шпархетом y дућану“ ; мај- 
стори „што по неколико пута дневно долазе 
y  кафану y папучама, са кецељом п огрну- 
тим капутићем, и онако стојећки поручују п од- 
једаред пспијају чокањ ракије,“ „пострадалп 
трговцп којима je једпни циљ сада да покрену 
л  уређују једал антпсемитскп ллст, напу- 
Л1тени мужеви којила je жела отпшла y по- 
1лтански ii телеграфскл курс; лстеранп ђацп 
који не смеју да јаве родитељима удар којл 
их je caainao; песницп, које садашњл свет и 
ларапггај ле разуме“, професорл којлма руке 
■од rinha почињу да дрхте, лекарп којима je 
пракса забрањена, распопи, чиновплцп који су 
учпнпли дефлците, цео једал свет малога 
пука  ii бивших људи.

Галерија типова које je Сремац пзпео y 
својим приповеткама врло je богата. Ту су



практиканти, стари практиканти који долазе 
на чесму да својој кући воду носе, и младгг 
практикантп који долазе да ce удварају слу- 
.жавкама ; артиљеријски поднаредници са на- 
кривљеном качкетом, којима уштпнуте кува- 
рице набијају пуне порције с јелом на главу; 
путујућп глумтпт који умеју дане проводпти о 
ланкој црној кави и који y случајима неуспеха 
трупе не устежу ce да оставе кафеџији „на- 
ивку“ y залогу ; лепо зачешљани, обилно по- 
мадом намазани и тамбури вештп бербери; 
адвокати буџаклије; одаџије свију могућихнад- 
-лештава; војни бандисти; молерп пијанице; 
амали Бошњаци, тестераши Банаћани, ашчије 
Старо-Србијанцн, механџнје Цннцарп, пандури 
Црногорци ; Цигани што продају пилпће н ку- 
пиие за старо одело ; Швабе занатлије који 
од како ce y Србији првп пут опили „од тога 
доба нису ce отрезшшГ ; Чесп апотекари 
који када-говоре српскн заплећу језиком, које 
због тврдоће некојих сугласника, које због 
јевтине шумадијске ракије. Сремац воли даопи- 
сује она прљава дуга дворишта y сиротшвским 
квартовима београдским, где ce сруче све на- 
родности и свп занати. Исто онако као што je 
Јаков Игњатовић са уживањем слнкао „пур- 
герске балове“, тако и Сремад слика београд- 
ске „кромпир-балове,“ на којпма ce при крају 
^,касапи споречкају због дама са ковачима или



шлосерима/ и које полиција окончава са: „Фа- 
јеронт! Даме на-зад, господа напред!“ II гле- 
дајућии слпкајућп тај свет, Сремац oceha опо 
што je казао када je описивао свадбу Раде 
шмита п служавке Мице, y Мици и Микици: 
„Једно ванредно симнатичпо п прпјатно шаре- 
нило. Па тек разговор ! Нпје то онај хладни до- 
саднн и глупи разговор по олендорфовој ме- 
тоди, којп ce обично чује међу елитом 'нашом.№

Макако да je тај свет који Сремац оппсује 
разноврстан, ждвоппсан и забаван, ипак на. 
крају крајева постаје монотоно гледатн све једне 
исте људе, готово y нстлм ситуацпјама, п ве- 
чпто при чаши п y песми. Сремац je на жпвог 
ii сувише гледао као кафански човек, п жпвот 
који он приказује ндје онакав какав јесте, на 
онакав какав пзгледа када ce гледа са ка- 
фанскога стила, илп, што рекао Г. Др. Мп- 
ленко Вескнћ, „кроз призму“ пуне впнске- 
чаше. У његовим приповеткама има сувишеј 
ашчшшца, прчварница, подрума, кафапа, ме- 
хана ii бпртија; љегови јунаци постају речитп 
ii занимљиви тек после пзвеснога броја испраж- 
њеиих чаша, полића, чокаља, сатљика, бо- 
кала h оканица. Његовн предмети су „кркан- 
луци“ ii пнјанке „ђувеч кардаша“, којп су 
себп поставпли за цнљ живота: „бацитп y  
кљун“ ii „очастптп брк.“ Једна од његовнх 

I најбољих прича, Пвкова слава, јесте оргија пи-



јанпх људи, a колико je његовпх прнповедака 
еа монолозима напитих људп npe но што падну 
под сто, или наулици ударе главом о дпрек, 
нлп заспе за плотом ! За доба омладинског по- 
крета, шездес-етих годпна, ми смо пмали алко- 
холнчарску, такозвану „винеку лирику" ; Сре- 
мац je дао образац впнске прпповетке. Oj 
бно песнпк налпвеног бокала д  пунога стола,
ii готово све његово дело изгледа на какву 
велнку Рубенсову фламанску кермесу.

Затим, заморно постаје она стална и не- 
прекидна шала и песма. Ни уједном српском 
делу нема толпко песама' као y Сремца, п 

урекао би човек да његови јунацп не склапају 
вплице, ii да не певају само када ппју и да пију 
само када не пева,ју. Сремац je хтео и да буде 
мало другачи, и није био без извесне сенти- i 
меиталне жице. Од њега има преведених еле- 1 
гпчних песама, y везн са праменима косе и 
увелим цветовнма који ce налазе y његовил 
хартијама. Али, на њему je као неко проклет- 
ство, он 'је само шаљив писац, и другачи ни- 
како не може битп. Од њега има једна сентн- : 
ментална прича, ILpea Пушина жалост, и она 1 
подсећа насрцепарајуће приповетке Г-ђе Милке 
Гргурове. Пућин тата и Идеал су нескладна 
мешавина комичнога и сентпменталнога, и на 
крајукомично осећање остајејаче и претежније, 
a сентиментална нота звучн лажно и непри-
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јатно. На крају компчнога романа Поп Ћира и 
Поп Спира долазп сентпментална глава о 
Јуцп ii Перп, непредвнђена, накалемљена, п 
која штрчи према свем онсшшто смо раније чзг- 
талн, потпуно несагласна са свим ошш што 
смо ранпје еазналп. Сремац ве може да видн 
оно што je налор. непријатност, невоља п беда 
y жпвоту, он впди само песму, смех и ужпвање. 
У CBojira идплама малога пука он пзбегава 
да прнча мучне п црне тренутке његова жи- 

_вота, који су чешћп л обичнијп но она весеља 
која je опнсввао, но јури даприкаже те људе 
какви су када ce шале и смеју, када певају. 
када ce воле п ужпвају. Еир-Герас je y томе 
погледу врло карактерпстичан. Ппсацје ставио 
себи за задатак да опише цео живот свога 
јунака, y коме je било ,,пуно свакојаких не- 
воља ii напора“, „тешких н немилих послова и 
појава, као раног устајања и гладовања, зиме 
ii врућнне, цвокотања и знојења, глади и жеђп; 
пуно еумн.и ii грдњи, шамара и батина, жу- 
љева по рукама и маеница по леђима.“ Али Сре- 
мац неће да прпча све то, што би као саве- 
стан реалист и веран историк једнога лшвота 
требао да чиви : он прескаче преко свега тога 
h јури за шалом п смехом. ,,Све ћемо то пре- 
скочпти, нлп, боље pehir, укратко npehn, једино 
y тој цељи да поштедимо' осетљивост нежних



чптатеља ii чувствителннх читатељака ;• да би 
им уштедели потоке тако званпх „суза жалос- 
ница“, које би можда пролплн прн чнтању 
оппса свих тих Герасових патња п мука.“

II наравно, када ce тако јури за шалом и 
комичним ефектма, не може ce одолетн иску- 
шењу да ce слех постпгне п лакрдпјашкпл и вул- 
гаршш средстима. Сас-вил грубаје компка y Поп 
Ћири и Поп Спири како фрау-Габрцјела губи 
своје „хозлице“. Сумљивога су yi-cyca леста 
оваквеврсте : y Максиму „чпча-Пера хлтно про- 
лазиу шљивар, алп недагледаизлазак сунца“, 
или y „Ј1имунацији“ на селу, како ce завр- 
шују политичке полемпке међу жена.ма: „тада 
облчно она „оклеветана“ скочи н стане да ce 
лупа по оиој страни коју госпођа капетаница 
украшава турниром, a на то скочи п она друга 
па то исто учиш1.“
I Свакако, код Сремца има врло много реа- ' 

/лизма, и његово дело чини пун утисак ствар- 
' ног живота. Али он je тај жпвот видео врло 

једнострано, y његовим најнижим манифеста- 
цијама, ii његово човечанство представљено 
je најнижтм и нашримитивнијим типовима. II 
нашто нам je толико потребно да знамо и Јову 
Ватру, и Цветка Дивизиј ара, и Ику Силу, п Мпцу 
звану Самицу, и Перку Пеглерку, и Верку Пу- 
церку, ii Белку Трукерку, п Стевку Вешерку! 
Добро je ii потребно да ce и y књижевностивпде
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ii те средпне и ти типови, треба впдети слику 
човечанства п на томе ступњу, али je заморно 
ii , на крају крајева, непријатно вндети само 
пијане људе, „шалџије" п певаче за пуним 

--гстолом ii алкохолом y глави, изнете само радп 
слике ii радп смеха, без дубље намере п озбпљ- 
нијих схватања. Поједине Сремчеве приповетке, 
када ce само за ce прочптају, могу да разо- 
ноде ii насмеју, али када их човек прочита 
све, добива тежак утпсак нпскога ицрљавога 
живота. Човек би хтео да ce уклони из тих 
прчварница и ашчшшца, y којима све удара 
на ужежену маст и устајао сжр, и те кафанице 
ii механе са задахом јефтина дувана и испа- 
рењпма просута вина муче човека. II нас буни 
та слпка човечанства y најнижој форми, тај 
шга фотографцја и биоскопскнх слика, без 
икаквог проблема, но само радп смеха н за- 
баве ! Ми бисмо хтели да бежнмо пз тог искљу- 
чивог путног ii физичког живота, пз тога мра- 

, впн.ака најгрубљих и највулгарнијих типова, из 
тог царства примптивних нагона и ниских 
страсти, ми бисмо хтели да полетпмо из тог 
земаљског блата y чист зрак, y светлост, у 

У-дшстоту h y поезију. II нехотично после прочн- 
танога целога Сремца човек ce маша велике 
Елегије Војислава Илића и Дугие Јована 
Дучића.



V
Чудна ствар ! Сремац, који je y толикој мери 

6iio антидемшсрат, описивао je са велншм сим- 
патијама живот простога народа, и, поред све 
своје y основу романтпчне душе и мржње на 
реализам као духовну струју,. y прпповетцп био 
je реалист доследнпје п потпуније но ико. " 
Иначе y толикој мерн традицпоналист п npoTrfft- 
HiiK новачења, радиоје^своје приповетке потпуно 
модершв! методом, као Алфонс Доде са својом 
„свескама" (cahiers) и „белешкама о жпвоту“ 
(notes sur la vie), као Емнл Зола са својим 
збиркама „људских докуменатж (documents 
humains), који je за собом оставио 90 великих 
свезака бележака за романе, и који je 1870 Фло- 
беру овако дефинпсао начин рада натуралистп- 
чкихписаца, према „дуго хватаннм белешкама“, 
без удела маште: „Ми смо, далеко од Жорж 
Сандове, која je као што ce вели, седала пред 
свеску беле хартије, и пошав од прве пдеје 
пшла напред, не заустављајући ce, саставл-а- 
јући редом, ослањајући ce y свој извесности 
на своју машту, која јрј je доносила толико 
страна, колико јој je требало да начини једну 
књнгу.“

У посмртним хартпјама Сремчешм остаоје 
приличан број бележншда (,,нотеса“), пунихопа- 
жањаи забележака из реалнога живота, типских 
речи, карактеристичних фраза, гестова, силу- 1



ета, типова, анегдота, цела једна збирка „људ- 
ских докумената“ и „бележака о жпвоту*1.1 
Из њпх ce впди: како je Сремац опажао и осе- 
hao спољнп свет, шта му je падало y очи и 
изгледало карактеристлтшо, како je прикуггљао 
материјал за своје приповетке, како га је  сре- 
ђивао, y кратко, из тих бележака даје ce видети 
цео метод његова рада.

Он бележп, често под наслово.м МаШеријал, 
особнте речи и пзразе, живописне, пзразпте, 
народне и пословпчке, које дају тако локалну 
боју ii реалпстичкп колорит његовим прппо- 
веткама. Показујући своју бележницу, он je 
говорио Светозару Ћоровићу: „Впдиш, овде 
мн je, што ce рекне, као извор неки, па кад 
ме засврбе прстп да шппе.ч, a ја  узме.м бе- 
лежниду h пз ље уносии y прпповетку све 
опо iiiTO je згодно. Саветовао бнх п тебп, да 
тако радпш, ако већ ниси почео, Згодне теме 
опажања, кратку . карактеристику појединпх 
људн, које сретнеш плп познаш, све бележи. 
To много олакшава посао прн писању.,‘‘1 2 Тако 
по лнстовима његовнх бележнпца налазе ce п 
забелешке ове врсте: „Ујела га пчела за језик“; 
„глумац: пгра карактере.“ Пз тога он ствара

1 Ре.ч Г. Мплорада Павловпћа 1906 донела je  пзвесан 
број од тих бележака.

2 Стеван Сремац y Мостару. ЛеШопис Иатице 
Српске, 1906, књ. 235, стр. 80.



изразе y евојпм приповеткама: надуо му ce 
зуб „као заплањске гајде“, био бивен „као 
дорат мезулански кад je вукао дплгоканц преко 
Плоче“, „пљушти му вода на уста као бан- 
дпсту на расечен лимун“, „натеже к’о Шваба 
с гаћама“, навалпли „ко мачка на масну сла- 
шшу“, запео ,,као дилпжанц y макишком 
блату“, ii тако даље.

Он бележи карактерпсане пословице, које 
открпвају сав народни менталнтет: „Гост и 
рнба трећи дан смрде“; „Женске сузеппасје 
рамање све je једно“; „жена п наћве треба да 
су увек код куће“. Он бележи лолустпховане 
реченице, као „Збогом школо, нисам те ни 
воло“, пли „Мита Грче што за прнју црче“. 
Исто тако ii реченице из дналекта, како их 
чује на улици и каванп, да их после y це- 
лини унесе y своје приповетке: „Ће га утепам 
како свети Ђурђија аждају“, „јоште трн иска 
па да бндне равно стотпна“, „море, видесте ли 
што je куче“, и тако даље.

Сремац бележи песме које чује и које he 
згодно, на одговарајућнм местима, знати упо- 
требити. Његове бележннце пуне су севдалиј- 
ских песама, нарочито нишких и маћедонских, 
које je нарочито волео. У његовим хартцјама на- 
лази ce цела једна збирка слпка са лецедерских 
колача, са стиховима са ииого славјано-серб- 
скпх речп ii наппсане старнм правописом, са



јатовпмап јеровпма. Он бележн и радо употре- 
бљава старинске „грађанске“ песме, које ce 
данас певају још само y  врло проетом свету 
ii које ce налазе забележене y с-тарпм ново- 
садским лирама од пре шездесет година. II све 
што чује, све што му пзгледа за употребу, он 
брпжљпв.о бележн, чао песму пи.јанога Чеха 
y једној београдској занатлпјској кафанпци 
(„Пева Пемак код Два Побратпма"):

Але молем бога п СвеШога Јоваиа 
Да ми купи кутију ДЈЂана,
Але молем бога п свеШога пастира 
Да. мп купп књпжпцу дапира.

Материјал за прнповетку скупља са свију 
страна. У хартијама његовим нма лудих и ко- 
мичних огласа из СрПских Новина и паланач- 
ких листића, фантастичних и непнсменпх мол- 
би упућених Народној Скуппшши л поједпнпм 
министрнма. Он je прикупио целуједну збирку 
политичкнх изјава ii дописа, и када y својој 
приповетци наводи шта доносе новине, као 
брачна изјава y Божићној Печеници нлн крај 
Сретиног доппса y „Лимуфнцији‘‘ на селу, 
будите уверенн то je преписано готово од 
речи до речи из наших листова. Сремац мало

(ради на па.мет, u oceha потребу да ce доку- 
M§|iTyj'e, да пренесе пз стварностп y књпгу. У 
доба кадаје пнсао Кир Гераса он ce подсећа



y GBojoj бележппцн: „Читати натппсе на ста- 
ром гробљу, забележити неколико натпнса грч- 
кпх h цшгцарских."

Он бележи гестове, држања личностп које 
видн. Он je добар карикатурпст, као што све- 
доче његовн цртежи y Балу y Елемиру. Он 
радо узима једну личност на око, пратп je 
y стопу, бележи све што на њој видп и све 
што од ње чује. У тол погледу врло je за- 
нпмљнво како je он месецпма проучавао јед- 
нога практиканта са киме ce уНишу уједној 
гостионици ранпо. Докје практикант галамио 
ii разметао ce, дотле je Сремац бележно све 
речи ii гестове свога јунака, којп није ни слу- 
тпо шта професор за другпм столом пише y 
својем „нотесу“. С дана на дан Сремац бележи 
пажљпво црте о своме јунаку, ко ји га је , како 
изгледа, много забављао:

„Практикант мења презиме y зваиичним но- 
винама, -јер мисли да je баксуз због тога. — 
Штрајкује (као члан певачке дружине). Добдје 
црпе панталоне. — Јури за аконто п туторе 
црквене. — Кад поручује капут, тражи резер- 
вни тур ii дугмета. — Практикант носп лаги- 
ране ципеле, прслук од црвене кадифе и са 
седефским дугметима, па просто унесрећује 
девојке. — Нов шешир да пркоси. — Практи- 
кант малерозан. Кад хоће да запали на сокаку 
цигару, развије му ce папир. — Хоће y мага- 
ционере да стече кућу. — Практикант неће да 
руча без костгебера. Свакога костгебера окумп,



некога остаросвати, некога за девера избере. 
— Практикант курише кроз шобер. — Прак- 
тикант поручује куварнци: кажите за г. Мику. 
Она псује. — Кад ирактикант прође поред 
келнера, a он само псује: бог да простп моји 
50 гроша!“

Сремчеве бележнице пуне су тпх детаља, 
,од којих' свакп за ce може пзгледатп обпчан 
h безначајан, али којп скупа, употребљени на 
своме месту, сређени п складно повезанн, дају 
снажан утпсак реалнога жпвота п жпву слпку 
живнх људи. II свакп од тих детаља разв1гјен 
даће целуједну епизоду: „На славн грде кафу 
од цигор1тје ii хвале ову“, — ,.На серенади пева: 
крј’ то бере то господско цвеће“. — На забавп. 
Загушпли ce, па седећи играју. — „Подајте, 
може ce неки гори јавптп", веле девојачки при- 
јатељп. — „Без речника, господине, шппе и 
уводне чланке! “

Каткада, он развцја целу слпку, као на прп- 
лер ово:

„У једној београдској каванн два пензионара 
стално ce састају и разговарају. Прескачу с 
предмета на пред.мет: о Руснји и лепом ме- 
зету, о арнаутским зулумпма и салатд од младе 
борандје. Обојица ce јављају y кавану y одре- 
ђено вре.ме п не трпе за .етолом дрлто дру- 
штво. Навикли ce један на другог, п што би 
имали pehn, они испричају један друтом врло 
важно ii поверљнво. Један прича, a други 
слуша пажљиво и тубн. To тако иде стално.



Наравно, причају све исто. Што данас један 
нспрпча, кроз неколико дана заборави: алије 
упамтио онај други, п сад овај прича првоме 
то i-icTO, као своју, и овај слуша као новину 
ii чудп се“.

Такав ii тошаШ^мстеријал je  ту. За Сремца, 
пначе доброг ока и одлична посматрача, на- 
стају праве тешкоће када почне еређиватн 

. материјал, вршити композицију. Он je слабе 
маште, h Драгутин Ј. Илнћ прича како му ce 

јОремац жалио како тешко пише: „Не пде! 
»Пробао сам да измислим макакову причнцу, 
макакав сиже... Управо и не знам како ce то 
измшпљава..."1 II зато он прпбпра анегдоте и 
конкретне случајеве да му послуже као пред- 
мет приповедака. У његовим бележницама има 
прпличан број забежених тпх „спжеа“: „Луди
ку.м М . . . 2vl................ Сви пијани, кум одвео
кумпцу, траже je, једва je нађу код кума“. — 
„Случај са Зебићемипоклоњенпм прасетом“. — 
„Један "у селу прима одговорност за све крн- 
вице“. Божићна печеница je развила овај за- 
бележени догађај: „Позват о Божићу; потпи- 
сује меницу“. Потка Ћир-Моше Абеншаама je 
ова забелешка: „Хаџи-Јаков Абеншаам, Јевре- 
јин код Касине“. Јусуф-агини политички на- 
зери пзишли су из забележака : „0 крал>у Mn- 
лану ii Јовану Балпчевцу“.

1 Легиоиис Магиице Сриске, 1908, књ. 252, стр. 88.



Његове позшгје прпче нзила-зе из какве го- 
тове анегдоте шпг стварног случаја. Идеал: 
„Стара љубав. Он пдеалиста. Није ce женио. 
Писао јој песме. Дуго год1ша не зна за жу. 
Чује да je удовица. Ферије. Долази. Хоће да 
je види. Мнсли како he сад бити. Сад he сп- 
гурно битн још лепша. Сретну ce. Она брката 
Зову je Брка. Туш. Bpaha ce y паланку пре 
свршетка распуста." Зона\ Замфирова je прво- 
бптно овако забележена y Сремчевој бележнпцп 

|з а  1895: ..Зона Замфирова. Отац je неда. 
јМомак с другом преобучен y девојачко рухо: 
ЈКонпроинтује Зону. Мораж да пође," Поп 
fl Ћира u Поп Сгшра пма свој корен y народној 

прпчпци, од које je Сремац направио овакав 
нацрт за приповетку : „Два попа. Свађа због 
нуријаша n зета. Ћушке, избпјен зуб. Тужба. 
коњски зуб : путују на једннм колнма.11

Када има и материјал п анегдоту, Сремац 
тим прикупљеннм материјалом проширује п 
испуњује анегдоту. Метод његова рада јесте 
а>шл1к1)11каи|н]а. Опнсп личности, споредне анег- 
доте умећу ce п гомилају ce, п од мале анег- 
доте постаје цела гтрнча, a каткада и цео роман. 
На тај начнн његово дело добпва карактер 
мозапка од занимљнвпх епиз'ода н жнврписних 
слпка ллчности.

На једном месту, y „ЛшчЈнацији" на cejij, 
Сремац y шали говорн о својој „епској опшир-



ности и брбљивости." И пзвесно да он свом 
причању никада није умео да да сразмера, да 
je као композитор био слаб, да нцје никада 
знао савладатн евој обплни материјал, него ce 
дао претрпати п понетп н.име. Он има много 
да каже, он волп да причаЈ њега причање за- 
ш ш а ii драго муje само себе даслуша, пкада већ
једиом почне, он ce не зна зауставити. Нова 
епизода јури за новом епизодом, a y описима 
личностп он не зна шта he са обпљем црта и по- 
једпности које пма на расположегву.

! Пуно његових прича су y основу мршаве 
анегдоте, преко мере проширене и поједкно- 
стима ii епизодама претрпане. Ба прпмер : цела 
Пвкова Слава, продуженје опис једнога весеља 
веселе браће којп су ce заппли на једној 
славиј или Поп Ћира и IloU Спира, где ce 
на неколико стотина страна пспрпчала народна 
причпца о избивеном зубу и подметнутом 
коњском. Тако LLepa Дружески, Ћир-Моша 
Абеншаам, Чесна старина, где добра поло- 
вииа прича нема никакве везе са предметом. 
Сремац врло често врши те дигреснје y при- 
чању, уношење еппзода п описа без везе са 
главним предметом. Он то oceha, a често п 
каже. Тако je y Вукадину „Глава I I I  y којој 
пма о свачему више него баш о самоме јунаку 
ове прпповетке, то јест о Вукадину.“ Исто тако 
y Пои Ћири n поп Спири: ..Глаеа четврта.



Каквих ти описа нема ту ! Ту je описан п стари 
шаров, ii лопов мачак, п старп патак. п попина 
ћерка, ii учитељева посета; другим речгша, 
описано je једно пдиличко предвече y очи 
Недеље y кућп Поп-Спириној"; „Главатеста, 
y којој je описан један недељнп дан y селу, 
a може ce дела прескочпти, јер je само као 
епдзода овој приповетци“ ; „Глава шеснаеста, 
y којој je описано јесење време на селу. Ko je 
cut сплетака из прошлнх Глава, препоручује 
му ce да прочпта, одмора ради, ову главу, 
шј«и-нвма_ _вди;акве јаче везе с главшш дога- 
ђајем, ii која не бп требала нд да дође, да ce 
писац, као друга сретна браћа његова, обзи- 
рао на замерке крптичара д држао строго 
правила „Поетика.""

Сремац светује прескакаље тих глава, без 
везе са главним прпчањем, алп чпталац бп по- 
грешно да га послуша. Јер, y тпм споре- 
дностима налазе ce његове најбоље стране.

, У Вукадину цела трећаглаваје ван предмета, 
али y њој je ванредно жпво п зашшљиво 
пспричано како беспослени паланчанп убијају 
своје дуго h празно време када нема муштернја. 
Роман Поп Ћира и Поп Спира je претрпан 
појединостима, али оппс чешљања перја, љубав 
Јуце h Шаце, све je то тако лепо п прпјатно, 
h та гомилања описа и епизода дају нам живу 
слику живота на банатском селу. јСремад пма



ш, он je y толнкој мери стално sa
na поред све опшшлрности п дпгре- 
остаје досадан. Други писац којп би 
што компоновао, којн бн утрпавао 
[оредне ii пзлпнше епизоде, који би 
;рпо толнком рпом појединостп, не бн 
ржатп пажњу читаоца, који, на крају 
једном делу y првом реду тражи 

>едмет, интригу. Алн поред свих тнх 
на, Сремац je један од оннх ппс; 
њига не нспушта лако из руке.
ц je y опште врло неветттт колптозпг- 
a видетн његова најбоља дела како ' 
рећне завршетке, са изузетком Зоне 
ie, која je прави роман и најбоље из-

је имао тттттроку подлогу и више схватање; y 
њему je Сремац хтео да пзнесе тин Ужпча- 
нина, који прилично буни осталу С-рбнју. И 
тај роман, који je замишљен као један роман 
карактера, и који бн тнме могао нмати впшу 
вредност од голе забаве, Сремац je завршно 
лакрдијом: како Вукадин стиче указ објашивиш 
три пута неукротнвога магарца по цпркуској 
арени! Поп Ћира и Пои Спира, један чисто 
хумористичан роман, завршује ce једном не- 
складном сентименталном нотом, меланхолич- 
ним сусретом Пере и -Јуце, л>убавном носталгп- 
јом младога none, чију велпку и чувствителну

најскладније дело његово. Вукадин



душу mu HiicMO Ш1 наслућнвали кроза цео 
роман. Такав слаб завршетак пма n Ивкова 
Слава, где je поеледња глава Лриде сасвим 
накалемљена, и то причање даљега жпвота 
Светислава ii -Јолчета бе.з везе je еа самом гла- 
во.м, слабп утпсак, и пре прплпчп за почетак 
Лутујућег ДрушШва но за завршетак ГТвкове
Славе.

‘'■'■‘Т лз пнтерес Сремда, сва вредност његоваЈ 
то je y типовима, y живим omicmia иначе 
увек заштљпвих личностп. Ниједан паш при- 
поведач нема толико н тако живих људн, лпч- 
ности са толико живота, без ичега апстрактнога 
и фиктлвнога. У Лвковој Слави он je дао тако 
изра.ђене типове, да су остала популарнп п 
ван књижевности и да he остатп жпвн као нај- 
бољекреације целе наше књпжевностп. Свака од 
личности које долазе на Ивкову славу, п a оно 
десетак речн које каже, има одређену физио- 

. uoMiijy, потпуну особеност. To je цела једна га- 
лерија типова, васкреаваље целог једнога света, 
n ништа шгје разумљивпје но велики усиех 
ове веселе п добре књиге : y неколико година 
два издања ii две драматизације. У нашој књи- 
жевности мало je таких рељефних типова н 
иотпуно израђених портрета као што je Чпча- 
Јордал, једна од најбољпх и најјачих књпжев- 
нпх креацпја Сремчевих. II каквим брзом н 
овлашшш цртама насликани су y Зони Замфи-



ровој типовн који пред осам часова y јутро npo- 
лазе улицо.ч y Нпшу. To je правп бпоскоп 
којп радн пред читаочевнм очима:

„Пролазе мамурни практнкантпи полицијскп 
писари вечно промукла гласа, можда од изда- 
вања усмених наредаба ајош  више од сплннх 
(како ce они лепо изражавају) „крканлука“; про- 
лазе учитељп, кисела лнца и погнуте главе, 
мислећи једнако дано-ноћно о свом бедном 
учитељском стању, коме ваљди y свој Европп 
равна нема; пролазе професори свпју профе- 
сија п дисцпплина, историчарж п микроскопи- 
чарп, биолозп и абиолози, фплолози и матема- 
тпчари — овппоследњп са грдним фасцикулама 
поправљенпх ђачких задатака под шшжом, од 
којег поправљања добшпе и сами неки уморан 
ii скоро рећп глуп израз на лицу. Појављују 
ce ii поповп, застају за часак на авлијскпм 
вратима, ваде грдне чешљине и брзо чешља- 
јући y ред дотерују браду, a за тим ce журно 
крећу на свој посао ; журе ce да пре од свију 
стигну на касапницу или рибну ппјацу да 
уграбе бољи део. Пролазе ђаци и ситнн и 
крупни, мушки ii женски, основци п препа- 
рандист-и. Ос-новци иду са књигама и лепињама 
под мишком, и џевељају и галаме; a препа- 
рандисте са књигом под мшпком, бритвицом 
о куку h бригом за вратом, иду y групама, 
али не џевељају ж не галаме, него иду тихо 
ii ћуте ii изгледају зловољни и забринути. Зло- 
вољни су, што нису имали времена да прочи- 
тају лекције, a нису имали вр&мена због неких 
непријатних вести које стигоше преко новина 
из Енглеске; јер та.чо ce побунпли фабрички

6ИИСЦП II КЊИГЕ



раденицп y Брадфорту протпв капиталлста. II 
пошто не знају, какав he положај према свему 
томе заузетп енглеска влада п парламенат 
(доњи дом бар'?), — морајуи битп забринути...

Све то пролази и хита свак на свој посао, 
плп седп y отвореном дућану и чека сефте п 
муштерпју, да пазари, и да превуче пару преко 
брадепрекне: „Охо-хо! Од тебе сефте, a од Бога 
берикет!“

У onitcipia свелпне Свемаи ie тгсто така 
^мајстор првога реда. Од њега не треба тра- 
жити опнсе прпроде. Њ ега y опште много вшде 
зангогају жпвп људи но мртва прпрода. Он je 
варошанин, п готово искључиво приказпвао je 

?варош. Када има да оппше село и сеоску 
природу, он je cacBini недовољан, то сам 
oceha, п зато опис окреће y шалу. У Максиму, 
он овако вели: „Бпо je леп мајскп дан. Да му 
je сам песник намештао декорације п држао 
сценарнју, не би, вала, лепшп био...“ 5’ „Ли- 
мунацији“ на селу он ce подсмева онима који 
су село опнсивали: „Кад пођемо повпјарцем, 
онда видимо y прпсоју село Максимово. Ово 
ннсам баш морао казатгг, алп мп ce нешто до- 
пале речи: повнјарац и присоје, те ми згодно 
дошло да их поменем. Ех, шта ћете, сад je 
то y модн, па нећу ни ја да сам оспм света." 
Један једд^гттттпс прпроде. којп ваља, и to 
много т̂ л а , т ,Ч ^ п п с  ј ^ н и  н1Г*?5анатско.ч 
селу, y Kojir je Сремац метнуо cBoie детпњство.



евоцирао доба којега ce сам са драгом успо,- 
меном сећао.

Али y описима варопхке средине оним, оним 
детаљним и натуралнсигчкпм описпма средине, 
која по речпма теоретичара модерног натура- 
лизма „одређује и попуњује човека,“ ту je Сре- 
мац неупоредив обилношћу, снагом нтш ресив- 
ношћу своје слике. И шта пре навести? „Трго- 
вачку Каснну“ и игру томболе y Зони Замфиро- 
вој, практикантску собу y Вукадину, нли ашчи- 
ницу y Чича-Јордану? Ево како изгледа, „Ашчи- 
ница -Јордана СиЈПцановића код Севапа“ :

„Билаје на -згодном месту, па привлачила и 
V' спољашњопгћу п унутрашњошћу својом. Споља 
/  угледна, п пзнутра и лепо намештена као мало 

/  која ашчиница. На једном дувару насликан 
тврдп Качаник и скоро y природној величнни 
— неизоставни y млекаџиницама n ашчини- 

I цама — Краљевић Марко на шарцу и Муса 
Кесеџија, али све то y оном моменту, кад Марко 
има две главе, једну своју на раменима ir другу 
Мусину, y рукама, a Муса Кесеџчја ниједну, 
него му-из подуже шије шикља крв као пз 
закланог пилета. На другомје зиду Еснафско 
Писмо чича-Јорданово, a вшпе њега светац 
Чича-Јорданов, слава његова. To je икона Св. 
Ђурђа, пред којом ce палило кандило уочи 
сваке недеље и сваког празника. Њом je чича- 
-Јордан клео рђаве платнше, плашио атеисте
препаранде, a оне халаве муштерије уподобља- 
вао насликаној неситој аждаји крју пробада 
Св. Ђорђе, али која je тако вешто насликана



да пре изгледа да ce од голицања копљем 
кида од смеха, него да нздише п пспушта 
своју погану душу (ако je, то јест, уоггште н 
имала). Испод Еснафског Ппсма бпло je при- 
лепљено неколико Прокламација, Престоних 
Беседа п Адреса већине п мањине скупштпн- 
ске. За тим неколико умеснпх полицијских на- 
редаба односно вођења паса на улици метар 
дутачкој ; наредбе којом ce забрањује пљување 
по тротоару уинтересу драгоценог здравља 
мепггана. На трећем зиду бплаје слика Скен- 
дербега, књаза Милоша п Михапла, по укусу 
чпча-Јордана ; даље Бихнер и Спенсер, Либ- 
кнехт ii Писарев, по укусу препаранда ; и на. 
послетку, ту су п неке слпке исечене пз илу- 
строваног часоппса „Ueber Land und Меег-а“: 
нека принцеза Лппе-Детмолдска и некп малп 
принц Саксен-Кобур-Готскп y плундрама, и 
још неке Швабе п Швабице y цпвилу и y 
униформи: Бог he га знатп по чијем укусу. 
— Све je то полепљено no дувару као и сллке 
једне вршаће машпне, сплне кориде од цпгар- 
папире ii илустрован дневнлк неке фабрике 
мебла.“

(Исто тако реалпстичан je дпалог његовлх 
ллчнис'1'll. II-i11X1)Bo 1'оворење чптавпу jipaaa 
Koje je плсац чуо y кафани п иа уллцп. 
'Наводити прлмера блло би лзлпшно п немо- 
гуће, јер тај веран диалог ie ie-тин m  пгл. 
блпа ( рехгцршту Biia д На ппвл по-
глед пада v очл. и твебало бп можда исто 
толико хартије колико je било потребно за 
штампање његовпх приповедака за наво-



фење његовог чудесно верног, фотографски 
ухваћеног диалога. Hirje најбољи, алијеврло 
карактеристпчан диалог Нишлија y Јексик- 
Хаџији када говоре о Мпцковом путу y Је- 
русалим ii расправљају да ли je он хаџија 
лли не.

— Аттија, мпслим, вели један, — адет je 
да донесе y цркву голему икону, па топрв 
тог може да ce рече п да ce вика аџија да je,

— Јок, велн други. Тој си je чпне голе- 
мапш и чорбаџије, a од сиротињу и фукару, 
демек, не иска ce тој!

— Ама, истин’, умеша ce опет један, аџија 
мора да пушта браду. Кад си пуштп браду, 
таг je, рече, асли аџија...

— Ахааа! Што си па овај зборп! вели је- 
дан. Браду си има и јарац, па ce ira не вика 
п признава аџија да je!...

— Па car, демек, ово наше магаре Мицко, 
a за што car не може да ce каже аџуја, a 
бија je, демек, на Свети Гроб!...

— He може да буде, тврди један.
— Е, за што не може да буде?!
— Ете за тој — што не може! одговара 

други, a Мицко слуша и y њему ce само кува.
— Може, вели, велн један савијајући ци- 

гару — може да буде аџија, — ама турски 
аџцја, a наш аџија дабуде, јок!...

— Турски не може ; зашто на Ћабу неје 
бија...

— Може чифутски аџија да буде, — и њим 
гд je Светиња, ете, y Јерусалим...

— He може, бре, шг чифуцки! Јеврејске



аџије ce, зар не знаеш, не врћу дом, већ там’ 
остану ii там’ умру... вели један.

— Па, бре, таг наш Мицко пч неје-аџија?: 
впкну зачуђено један.

— Неје aijujci! повлађују сви.
— Јес je аџија! упаде један значајно п пу- 

сти густ Д1Ш. Јес’ je аџија — ама јексик-ацуја!...
— A■ јексик-аџија може — a асли-аџија, 

аџи-Мицко да ce рече, —јок! потврђују другп.
— Аџцја јок! прпхватпше сви, а' јексик- 

аџнја може!...

Све те особине, п реализам тппова п го- 
вора, !у првом реду дају ону велику п готово 

/  потпуну стварност која остаје од Среччевих 
приповедака. Алп поред тога особпту вредност 
h занпмљпвост даје његов особит начнн изра- 
жавања, врло реалистичан, врло живоштоан, 
са непредвпђеним фигурама које пзненађују, 
насмеју н оетају, са рељефом y стилу, ксфц^ 
ce нначе тако ретко впђа код наших прппо- 
ведача. Неколпко прп.мера. Стеглаје јака зима; 
практпкантп ce „постарали, па јој желе y очи 
погледати y својпм дугачкнм менчиковпма које 
су одмах за прВих јесењпх мразева куппли, и 
које he почети отплаћивати тек о плнјнским 
врућинама (Ђожићна Печеница) ; „ . . .  чпча- 
Јордан метну преда њ четврт хлеба п три струка 
npâcn-лука, дугачка као ипгчупане палме“ 
(Чича-Јордст) ; У Ивковој Слави јавља ce га- 
рави чочек Кара-Бибер, „због које ce почешће



no кафанама дешавају туче између војске и 
цивила. ii има разбпјених глава п слубљенпх 
хпегшгра, покрханих столнца н тесака без 
канвгја y кафанама и канцја без тесака y 
касарнп...“. Када ce Ивко вратио пз општпне 
ii видео кардаше који су напунилп авлнју 
чочецжма, „он стао па ce скаменио, и стоји 
не друкче него као један велики, y салонскп 
капут ii свплени прслук са цветићима y сак- 
сијама обучен знак пптања и дпвљења“.

I II колико има занимљивости п жпвоппсно- 
/  стп y оваквпм причањима : Лепа Зона „кад 

/  лде, она ce ломп y струку, сптно корача, a 
главу издиже п пружа je поносно мало на- 
лред, као водена змија кад издиже главу и 
броди водом. Свачаршија гледа за н.ом, и ми- 
мопролазећи, п они што седе по ћепенцима п 

^ЈЈШ ју  фустане п памуклије; само je погледају, 
махну главом, груну ce y прса и уздахну, па 
шцју даље...“ У ПуШујућем ДрушШву, срески 
начелник y Власотинцима je „строго забранио 
харфонискињала сваки приступ y свој срез, 
јер из богатог и дугог искуства свог давно 
je увидео, да je боравак њихов штетан како y 
моралном тако и y материјалном погледу за 
старије мештане. Јер утаквим приликама увек 
mia речи између очева и синова, мужева и 
жена, момака и газда, и трагови ce потежу 
дуго ii дуго. Чак и неки надимци поникоше



ii осташе људима после таквих боравака хар- 
фонискиња. Ето готов прпмер с Таном чорба- 
џијским сином: нико га више п не зове по оцу 
Тане Котин, него Тане Чекмеџе..."

Тај начпн изражавања био je Сремцу у 
крви. Он ce нпје њиме служио само y ппсању 
хумористачних приповедака н y својнм новп- 
нарским полемикама, где je тжм стилом. иости- 
завао ефекте. Он je тако ппсао и када je бпла 
реч о озбиљним стваЖма, њиме je говорио п 
y обичном, свакодневном жпвоту. Пишућп 
стручну одену Теорије књижевности Пере 
П. Ђорђевића, хтевши да истакне гломазност 
уџбенпка y вшпим разреднма гнмназијским, 
он оппбује ђаке како су „упртилн по читаву 
александрпјску библпотеку под мшпку, па ce 
нахерили на једну страну као они колпортерп 
што нуде ii  продају по сокацима срећке и 
књиге".1 У приватном жнвоту, Сремац je био 
најзабавнпјп друг, јер са његовпх уста није 
ce скидала досетка, анегдота, a нарочито стално 
духовито, жпвописно поређење. После његове 
смртп штампан je цео један низ његових до- 
сетака н згодних речи, п често су под н.его- 
впм именом глупаци пласирали своје умне 
производе. Поред тога je добро забележио 
Драгутин Ј. Плић како му ce Сремац жалгго i

i Ред. 1894, бр. 26.



да старост, осамљеност и досаду: „Не прија 
Mii впше нп друштво; личим на одоцнелог 
ждрала, чијеје јато давно одлетело, a он стоји 
сам ii куња. Сви моји вршњацп које помрли, 
тадје ce поженшт, a ја  као стари свечан џа- 
мадан предајем ce са колена на колено y на- 
слеђе."1

V
Што je ретко код нас, Стеван Сремац почео 

je писатп као зрео човек, y доба када други 
већ малаксавају. За кратко време, он je много 
урадио, врло брзо успео, тако да je за кратко 
време постао најпопуларнијн писац наше ши- 
роке књижевне публике.

Он одиста има све врлине које ce могу 
допадати великој публици. Он je њу као на 
јуршп освојио занжмљивим и анегдотичнпм 
предметима својих првгаа, својим живописним 
реализмом и рељефним стилом којимје писао. 
Он ce јавио y доба када je интерес за сеоску 
приповетку стао малаксавати, и његовн хумо- 
ристични и сатирични описи мале варошн и 
ситног грађанства дошли су као нека врста 
реакције протпв сладуњаве сентименталне п 
пдиличне сеоске приповетке. И његов смех и под- 
смех одговарао je природп србијанскога света, 
који има јако развијено осећање смешнога и

1 Летопис Матице Српске, 1908, књ. 252, стр. 93.



којившпе но шдта волн насмејатп ce n наругаш 
ce. Затнм, нашем свету. који je y основу врло 
чулан, ir којп волн уживања, допалп су ce ти 
обилни i i  „радошћу живота" задахнути оппси 
веселих друштава, п „севдалпје“ п ,,апшци“- 
Сремжвнх прлповедака говорплн су много да- 
нашњем ма и најкултурнијем Србпну, на дву 
чпјег срца увек лежи један заспао нли мртав 
„севдалија“.

Што je нарочито допрпнело наглом успеху 
Сремчевом то je шшжа средина коју јејјрпи- 
снвао, i i  нз.које je пзвукао две рајбоље своје 
књиге, Ивкову Славу н Зону Замфирову. Мачва 
je неких двадесет година господарпла y срп- 
ској сеоској приповетци, и требало јој јеједно.м 
наћи замене п одмене. II пред 1900 годпну, 
два ппсца од јака талента, Стеван Сремац п 
Борисав Станковпћ, уносе југонсточну Србпјуг 
Ниш ir Врање, део Старе Србпје који je од 
скоро прнпао Србпјн, и где ce очувао засебан 
жнвот, засебнн тпповп, засебнн говор. У Шу- 
мадији, насел>еној херцеговачким бегупцнма. 
увек ce волело да 36iga шала са тгог архашгннм 
диалектима ; осамдесетих година много и рада 
правнле ce досетке са „гогама" и „чокалнјама“; 
комнчар Ђорђе Бабић једно време бпо je сла- 
ван пмитацнјама старосрбпјанских говора, тако 
да je Др. Љубомпр Недпћ писао о њему y 
Српском Лрегледу, a и данас Г. Плпја Стано-



јевић je сигуран y успех код позорпшне публпке 
када окрене да говори „по ншпки“. II како ce 
y Шумадији морао допастп приповедач који 
je представљао тај живи забавни свет, те људе 
који толико другаче живе ii говоре! Сремац je  
претерао са уношењем диалекта y своје нишке 
прпповетке, али он je на то бпо наведен тра- 
жњом публпке, којој ce y Жвкавој Слави под- 
једнако допало и оно хучно весеље које je по- 
текло као широка река, и онај оригиналан и 
смешан језик којим Калча прича своје „ловџдј- 
ске“ лажи п сврј љубавни „жал“ за „Спком душ- 
манком." У том погледу С-ремчев успех био je 
заразан. Онје добио имитатора, наши листовп 
су почели y дналекту доносптп доппсе из 
Ниша, Врања, Пирота и Лесковца, један лпст 
je као сталну рубрику имао прпчање „Коце 
из Лесковца“, a недавно je изишла цела 
једна збирка нншких приповедака y диа- 
лекту под насловом Из Еалчине посШој- 
бине.

Најзад, Сремац ce допадао великој публици 
д својимведрим оптимпзмом, добром шалом,жи- 
вописном cnnoBouihv средннелЕАј№£идаЈдчош1ју 

=3ТШТ6Ш. Нашапубликаје увек волела те широке 
опнсе живота и људи из малогапука, a најбољн 
докази су зато великн успеси романа Јакова 
Игњатовића Милана Наранџића и ТрпенСпа- 
сен, који су пре тридесет и четрдесет годинаисто



/ тако радо читанп као пре десетак година п да- 
нас приповетке Стевана Сремца. Сремац je бпо 
великп забављач српске публике око 1900, п 
када ce пмају на уму мрачне лрнлике y којима 

je  Србија дочекала крај XIX ir отпочела почетак 
XIX века, када ce ceha да je y то доба на- 
стала експлозпја песимизма y српској књп- 
жевностп, Сремчев успех y толико нзгледа 
већи. Њ ега je могао и.матп само човек којп 
je  iiiiao врло много хуморпстичнога талента.

Остављајући на страну све те спољне услове 
његова успеха, погодност средине која га je 
читгала и тренутка y коме ce ce јавпо, извесно 

је /д а  je Сремац имао врло много хумористич- 
нрг талента, ону истинску vis comica, која je 
један од ретких књпжевних дарова. Сремацје 
хуморпст од pace, родом од Бачвана, којп су 
чувени као весељацн и шаљпвцн, вазда орнп 
на гозбу i i  досетку, чцје je ђаволство опевао 
/Вранко Радпчевић y  Ђачком РасШанку, и који 

/су нашој књнжевности, дали више но икоји 
/ други Срби хумористичних писаца, Косту Триф- 
f^oBirha, Змаја Јована Јовановића, Др. Плпју 

Огњановића Абуказема, „молског мудраца" 
Нову Радонића, и цео један ннз мање познатих 
писаца, који су годинама нспуњавалп до данас 
најбоље шаљиве лпстове српске, Змаја, Жижу 
i i  Стармалог. Са тимнаслеђеним хумором y  сво- 
јој бачванској души, читалац Гогоља п велп-



ких хуморист! и сатиричара страних књижев- 
ности, пријатељ веселе шале и духовит човек 
какав ce ретко видео код нас — Сремац je | 
умео да унесе y своја дела веома много духа,. 
више но ii један српски писац, тако да ce 
извесне љегове приповетке, не могу читатиј 
без непрекпдног и здравог хнгијенског смеха.

У погледу истинског и чистога хумора и 
праве шале Сремац знатно стоји над најбољпм. 
својим претходником на том пољу, над Јаковом 
Игњатовпћем, ко]и je y забавнпм средпнама 
ii занимљивим типовжма давао мрачне епо- 
пеје пропадања српскога друштва y Угар- 
ској, и чцји хумор има нечега од онога Gal- 
genhumora-&, о коме говори његов јунак y 
Увелом Листку. Сремац стоји над Јаковом 

i Игњатовићем и моралним особинама и већом 
! писменошћу, али y једном, и то врло важнбм 

погледу, стојп испод њега. Игњатовић je и 
I морално неразвцјен, и неписмен, и аљкав, и 

невесео y своме смеху, али y свом делу он по- 
ставља проблеме и његово дело ; има знатан 
социјалан замашај. Код Сремца, на протпвЈ 
нема проблема, он није био y стању да дај 
икакву књижевну синтезу. Он he ванредно 
живо оцртати врло оригиналне типове, даће 
широке и потпуне слике јако живописних сре- 
дина, али све je то само слика и рад по ло- 
вршини, без дубине и без замашаја, дато само



ради смеха и ради забаве. Ниједан наш пнсац 
нпје тојшко свео своју \догуј ва просто забав- 
љање иублике, п miao тако мало виших п књи- 

I жевних амбиција.
Само y два своја дела, y Вукадину п Еир 

Герасу, Сремац je био на путу да да внши 
ромаш роман карактера н социјалан роман, 
али ту су његови инстпнкш били јачп од на- 
мере ii числи, ir он ce огранпчпо ва засме- 
јававве п забављање чнталаца. У Вукадину je 
могао датп врло распрострањен тпп малог 
аривнста из данашње Србије, нескрупулозног 
брђанина, који као Пгњатовићев Милан На- 
ранџић, бацившн понос и образ под ноге, 
ослободивпш ce терета моралних п пнтелек- 
туалнпх обзпра, продпре и успева y суровој 
борбп за опстанак. Сремац je вндео тај про- 
блом, опртао га, алп га je извео као лакрдију 
на рачун једног гротескног ужичког практи- 
канта. У Еир Герасу Сремац je наишао на 

: ванредну тему од вишег културног п соцп- 
јалног замашаја: како je стара грчка п цин- i 
царска буржоазлја y Београду устукиула пред i 

I младом српском буржоазпјом, савила ce п npu- ; 
i лагодила новом културном жпвоту, и најзад ce 

посрбила. Од слнчнога материјала Јаков Пгња- 
товић je дао најбоље своје дело, и један од 
лајјачих романа српске књижевности, Вечитог 
Младожењу, a Сремац само доста трому псто-



I pirjy једнога т и д а ^ Ј Ј Шште^он није могао да 
ce макне од^иша-п'т»д-еппзод\, дадајдосегне 
до впсинејједнога |!оцијаднога карактера, соци- 
јалне средине и соццјалнога проблема; он ce 
огранпчавао само на оно што.је спољно, уочљиво, 
ча домаку целом свету, што ce видп на први 
поглед ока. Без виших књпжевнпх амбиција, 
без јаче књижевне ннтелигенције, затвореног 
духа и уског впдпка, не разумевајући своје 
доба ii његове струје, он je робовао смеху, 
ппсао само да ce смеје и да читаоце засмеје, 
Он je многоструки п моћни живот упростпо и 
■свео на компчне ефекте, и, ма колико да његово 
дело садржи непосредно датог и сировог реа- 
лизма y појединостима, оно je y целини једно- 

, страно ii неверно, јер je жпвот y њему нрнказан 
/ једнострано, само ce комлчне стране, y њему je 

занемарено оноштоје важније и дубље, a то 
чје озбиљна, мисаона, a каткада п трагнчна 
страна живота.

Пео Сремчев таленат нма карактеп јелно- 
страности. Његов таленат свакако није од 
више врсте. Али онаквог каквог je имао, 
имао га je много, и количпна je обплно на- 
докнађивала каквоћу. На једном месту писао 
je  Емлл ЈЗода: „Ако узмем живот глуп, нл- 
зак ii прљав, треба томе датл веллку ре- 
љефност цртежа. Предмет je оскудан: ваља 
му дати толико лстлне да буде чудо од тачно-



сти.“ Сремац je то по нагону осетио и потпуно 
извео. II ако м ујејако сметала једностраноег 
ii извесна вулгарност талента, п ако су га 
спутавале његове уске идеје и плахе политдчке 
мржње, он je ушао y лосао радећл најмодер- 
нијим методима, модерније и рационалнцје so
il један српски приповедач, снажно захватао 
стварност ii живо j e  слпкао, успевшп да да 
најбоље прпмерке хумористлчног романа срп- 
скога ii стварп којп пду .у најбоље пронзводе 
српске прозе.

Јер, y нашој новој приповетци имамо пи- 
саца са внше склада и уметностл, као што je 
Лаза К. Лазаревић; еа вшле словенске нежно- 
сти ii песнпчке топлине, као Јанко Веселпно- 
вић; са више мере, виднка, паметп и књп- 
жевне културе, као што je Симо ЈМатавуљ;. 
са више страсти и душевне дубине, као Бо- 
рисав Станковић; са више пдеја, снаге н пнте-7 
лнгенције усатирн, као Радоје Домановић,— 
али од ппсаца који представљају нашу да- 
нашњу књижевност нико впше од Сремда нцје- 
имао толико обиља п интензивности живота, 
ii ничцје дело не даје тако јаку нлузију ствар- 
носаи.


