
Ј Е Д А Н  З А Д О Ц Н Е Л И  П ЕС Н И К .

Песм е Д им. Г лигорића  Оокољанина Д р у ги  
део . Б ео гра д , 1906.

Г. Глигорић не пева од јуче. Он je један 
од оних напшх poetae minores којн ce годп- 
нама cpehy по књижевтш- н полшлгчкнм ли- 
стовима ii по календарнма п зборншџша сваке 
врсте. To су лакописци, увек добре воље и 
готовп да напишу колнко нм ce затражи, и 
без којнх би уредницима било тешко уређиватп 
листове. Г. Глпгорић je не само брз и лак y 
гагсању но још и упоран п пстрајан. 0 првој 
свесци његових песама, иајпозваннји међу 
нашп.м књижевипм критпчарима рекао je да 
су: „мирне н незнатне песмице", да mi je 
главна одлика „питома безпзразност", да „и 
најбоље су без праве песничке вредности".1 
После таквнх речи једноме десштку остаје само
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једно: да баци перо y трње и да почне па- 
метнији ii плоднији посао. Али Г. Глпгорпћ 
не разуме основну истпну .да je свуда допу- 
штено бпти осредњи п баналан само не y no- 
езији, п он нпкада не би усвојио тако тачну 
реч Огиста Барбјеа, песника Јамба: „у врху 
уметностп треба-божански певати или ћутатп". 
II он ce није осврнуо на добре савете, казане 
y његовом интересу, и ево ce јавља са другом 
свеском евојих песама. Шта више, његови при- 
јатељи су почели целу једну малу „кампању“ 
по политичким листовима који немају никакве 
везе са књижевношћу, и уверавају иас да je 
Г. Глигорић песник, добар песннк, песник 
каквих je мало било код нас !

Ta новинарска „критика" ни најмање не 
убеђује, ii довољно je прочитати ову свеску 
стпхова па ce уверити да Г. Глигорић ннје нн 
велики песник, нп добар песник, ни песник 
y опште. Од прве свеске он ннје учинио ни- 
какав напредак; молада je join п ударио y 
назад. У читању његових сладуњавих и отужних 
стихова, баналних осећања и мислн и још ба- 
палнијега пзражавања, читалац има сталан 
утисак да чита песме нашпх лнстова којн 
су изилазили пре четрдесет година, Данице, 
Матице и Виле. Г. Глигорнћ, који je прост 
ii невешт подражавалац, каткада неспретно 
подражава Војнслава Илића (Ученик Клеону),



али готово редовно пева y духу наше старпје 
омладпнске лирпке. У најбољем случају ње- 
гове пес-ме подсећају на Љубтице Мплорада 
П. Шаччанина, али најчешће на слабе пе- 
снпке шездесетпх година, на Нсу Ћлрића, 
Ђену Павловпћа, особито на Млту Поповића, 
веселога „Браца Миту.“

Шта пева Г. Глигорпћ? Насловп песама 
јесу цео његов програм ir сва његова естетика: 
Суза и роса, У њеном срцу, Њен поглед, Ра- 
станак, Пољупци, Леривоју, Нектар, Тајне 
сузе, Ерај језерца, Славујева песма п тако 
даље, целе песме по сто хнљаде пута опева- 
них лажштх „појетских" тема, казанпх на начитг 
од којега ce јежи човек којн зна пггаје права 
поезија.

Ту je сав освештанп и овешталп речнпк 
наше лнрпке од пре четрдесет годнна, сви 
„појетски“ флоскули којпма су ce служилжони 
којп су без искренпх 'осећања п јаких мнсли 
покушавалп да певају: и „Хај“, п „аој“, н 
„цветак убави“, и „перивој“, и цвеће „мирисно 
h  мило“, h „лахор“ ii „роса“, и „зора рујна“ 
п „сеоце, цвет мирисна цвета“, и „цветак наде“ 
h „небо плаво“, п „дпвна мом#, и „рајски 
мприс“, ii „небо плаво" и „сунце мојејарко“, 
h „славуј поје“, н заШубљжи „млади пастир“, 
ii пролетње песме „на сребрној лири“. Г. Гли-



горић нде тако далеко да ce служи и ттрпвитт- 
цијадазмима старих војвођанскнх лпрпчара:

На крили  je мојих најмшгах снова !

II како je све то очајно банално казивано! 
Младу љубав он овако ориигаално опева:

Кад преда мном ти ce јавж,
Mcfja дивна зоро бајна,
У оку ми од радости 
Затрепери еуза сјајна,
Тад y души мојој сину 
Једна лепа слика мајска 
Пролетњег ее јутра сетих,
И онога даса рајска... ■

За лепу девојку, „надземаљску слику“, он 
има овакве речи:

Тај мирисни цветак, та богиља права,, 
Погледом и стасом плени, очарава.
Гледали je момци нежно ж умилно 
И љубили тајно, ватрено и силно.

У „романси11 (!) Под Шаром. ево нове па- 
сторале :

Бујни Вардар шуми, тече,
Заносно, весело,

A крај њега стари пастир 
Стадо чува бело.

Стадо чува и с њиме ce 
Шири пољем, лугом,

И по каткад песму пева 
Болно и са тугом



Каква je та песма певана „болно н са тугом"? 
To je псторија његове младићске љубави. Њен 
„ватрени поглед“ није падао на Омер-бега,

Beh на Српче самохрано 
Момче голобрадо,

Што по гордој Шарп чува 
Свилоруно стадо.

Стадо чува, a о злату 
Снива дневи, ноћи,

И шапуће : она неће 
За Омера поћп.

II тако даље, као најгоре песле Мите Поповића!
Треба Л1г још наводити стихове као поче- 

так Слутње:
Електрпчна светлост 
Трепери и сја,
У дубокој ноћп 
Скоро сам сам ја!

Или лирску песму која почпње :

Ппјан даљу, пијан ноћу,
Није шала!

A без чаше, a без флаше,
Без бокала.

Треба Л11 pehu да je вереификацнја оскудна, 
сиротна, старинска, немогућна за наше уво? 
II шта нам вреде акценти на речима, када ce 
праве овакве грубе грешке:

Спава гора y даљини,
Спава дб,



A покрила густа магла 
Поље ево.

Да лп ударитп гласом на оне нелогично- 
cTfr, тт  отворено казав, бесмпслпце: појета 
je отишао y Фрушку Гору и тужи: „далеко сам 
од родног ми краја“ ; y винограду впдп „бе- 
рачице“ како „лозу вежу хитро и весело". На 
Развалинама града Авале, Г. Глигорић y 
једној визији сумљиве песничке лепоте види 
„Авалу плаву“ где y „облаке стиже (!) „са- 
раоре“ како на њој раде, „властелина“ и „Ба- 
ханткињу дивну“ поред њега, како „сантуре 
јој лако y рукама звоне.“ На страну апсурдпост 
целе слике, алп не треба заборавпти да je Г. 
Глигориђ учитељ испод саме те хималајске 
Авале, и, како историјско знање показује. с-ло- 
бодно je посумњати y вредност „очигледне 
наставе“ коју он даје малим рипањским се- 
љачићима!

Али да je само то ! Сем неколико песама 
где има из далека нечега налик на искрено 
осећање и мисао (Шретња... Путник, Расша- 
нак), све je тако слабо да не вреди труда 
дуже ce задржавати и наглашавати. Читајући 
стихове овог човека које je задоцнио за пуних 
четрдесет година, схвата ce гнев Светозара 
Марковића којим je писао о сиромашној и 
лажној лирици својега доба. И песме као што 
су ови примитивни, старински и непеснички
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стихови, који су нам тако далеки п туђп, сва 
ова поезЈгја једнога давно и неповратно про- 
шлога доба п застарелцх облика и манира, сва. 
та стихотворачка старудија више но ишта изви- 
њава нашу данашљу лирику, која поред све 
своје успљеноети и ексцентричности, ако ништа 
друго, a оно ce бар трудн да буде отмена п 
оригинална, п бар споља лнчп на поезију.


