
ТРИ НОВА РОМАНА

I
Пво Ћппико: Пауци. СрпсклТумтжевна За- 

друга, књпга 121. Београд, 1909.

Нов роман, ii то пов со-цпјалнп ромап, то 
нпје чест појав y српској књпжевности, и када 
je гнтсац од вредностп и гласа као штојеИво 
Ћиппко, добптак изгледа још већи.

Ћипико ce ii раније огледао на роману, no- 
т.азавши ваше своје приповедачке но роман- 
сјсрске способностп. После соцпјалног далма- 
тппског романа За крухом  дошао je сада та- 
кође социјалан н такође далматннски ромаи 
Пауци. Разлика je y толпко што првн ромаи 
прпказује живот приморја, a нови роман жпвот 
загорја. Тај врлетни, северо-источнп крај Дал- 
мацпје, стари завичај ускока п хајдука, ет- 
нич> ii ii културно ближи Босни ii Херцеговшш 
но Далмацији, сликао je Симо Матавуљ y iie- 
колпко својих једрих приповедака. Тај свет, 
љегове архапчие обпчаје, његов патријархалан



жпвот оиисивао je, y последње време, са на- 
учнпм претензијама, али површно п новииар- 
скп, Г. Александар Мптровић.

Тај народ, средину y којој ce дешава радња 
романа, нико боље ннје описао до сам Ћпппко, 
овим збивеним п пуним опажања речнма:

...Родио ce овдје, y овоме крају земље, гдје тртг 
рпјечи, y згодни час речене, исцјелују благо и чељад 
од уједа љуте змије ; гдје чарка може да растави двоје 
најмилпјпх, — дуру од момка, жену од човјека; гдје 
тајанствено сложени запис боље лијечи од љекарева 
савјета; гдје плодна земља воли Ce од рођене мајко, 
a во хранитељ и побратим од срца јаче од брата. 
Јуначка пјесма заноси, и старцима сјакте очи, кад 
ce прича о хајдуковању. Освета je јача п слађа од 
самилостп, ннат и нагон влада над разумом. И то je 
подјарено y путу, газећи преко големих јуиачких и 
жнвинских стопа, утиснутих y живом камену, којима 
ce покољења диве: код грдних планинских провалија 
преко којих на коњима скакаху стародавнн јупаци; 
y дубоким планинеким пећинама, гдје хајдуци са 
ортацима плијен дијељаху.
- И лежи то запретано y души, и кад ce стакне, из- 
бива: и код рођења, и y страсти, и y емрти, и ие- 
пољава ce y тајанственом нагађању и гатању, y зна- 
ковима, почамши од небеских звијезда до ситне, 
испрекрштене јањеће плећке; наЈотијеђено од кољеаа 
до кољена, a изражено y пјесми.

Ћипико je жттвео y средшш тога народа, 
којп y XX веку, h y земљи старе романс.ке п 
талпјанске културе као што je Далмацпја пред-



ставља нешто врло анахронично, са нечпм 
д.убоко старипскнм y обичајима и са нечпм 
далеко атавичипм y дупш. Ои je видео ње- 
гову силовитост ii нагонски живот старпх вре- 
мена, његов дубок јад и социјалну бедуновпх 
времена, п ставпо je ееби y задатак да покаже 
шта je .„запреШано y  души“ тих хиљада гор- 
штака. Ћипико, са својом страсношћу и креп- 
кошћу своје прпроде, са неприкриваном љу- 
бављу за све плаховите манпфестацпје на- 
гона, нашао je међу овпм чулиим, суровпм 
брђанима свет којп му je требао. Али са со- 
цнјалним осећањем и ннтелпгепцијом модерпа 
човека он ce морао згрозитп над душевнпм 
мраком ii соцнјалиом бедом тога света кога 
убпја његово незпање, иеспособиост да ce прп- 
лагоди новом животу, алкохолизам, иеправедна 
власт, h зеленашп, нарочнто зеленаши.

Као Ђура Јакшпћ п Милован Глцшпћ пре 
тридесет-четрдесетгодпиа тако n Ћигшко прпча 
све зло које зелепапш чиие простом народу. II 
према шумадпјском Вулу Пупавцу и Нешп Зе- 
лембаћу, далма-тпаски зелеиаш Јово Костпћ пз- 
гледа као мајстор према шегртпма. Сви, ичинов- 
1ШЦ11 ii поповп, ii католичка и православна 
господа, као пнјавпце спгау крв сељаку. како 
„рпшћанском" тако п „кршћанском". У грабљи- 
BocTii они ce ne деле вшие па иародиостип по- 
лптичке странке, и пад плепом они осећају своју 
класннску солидарност, која стојн изнад, или



боље рећи испод, надије и идеје. Паук, то je y 
овом роману газда-Јово, врло побожап право- 
славни „ришћанин", добар Србин, на речгтјако 
моралан човек. Псто оиако као и Петар Кочић y 
Јазавцу пред судом, тако п Ћопико y Пауцима, 
представља како убог сељак страда и од своје 
господе ii газда; и један п други писац усу- 
ђују ce са похвалном енергпјом ударити и на 
пацноналну хипокризију. II Ћипико симболи- 
чично представља газду-паука, патриота-зеле- 
наша. Његова жртва je дошла y шегову канце- 
ларпју: „па му пада поглед на избљедјелу срп- 
ску тробојку заставу са грбом, што je над газ- 
диним столом ; газда je бно, давно, високо y зид 
прибио за жестоких борба Срба и Хрвата. По- 
више ње, y углу, паук разапео своју паучину...“

To je цео смпсао соцпјалног, готово со- 
цијалистичког ромапа Ћипикова: изнад родо- 
љубља бездушиог газда. Јова, изнад моралних 
иредика блуднога фра-Врана, пзнад запле- 
тених еудских пресуда п званичипх патрнот- 
ских здравица, свуда, y осиови, једиа иста 
ствар: „паук разапео своју паучину...“

II слика je страшиа, и од јаког п трајног 
утиска.

Роман је врло слабо компонован, еппзоде 
(међу којима пма ванредиих, као: [^аде п Маша 
y сталактитској пећини, и ручак код фра- 
Врана) тако су нагомилане и тако слабо ве-



зиванедаје тешко и смпсао хватати; језик je 
угдаст ii тврд, a стил нагао. Ajiii општи утисак 
je снажан. Потпуппје п црље слике сељачкпх 
страдаља, боље психологије посрнулог, y беди 
готово ожпвотињеног сељака, тешко да mm y 
y нашој књпжевности. A Ћлшику, како по свему 
пзгледа. то je бнло главно. II зато Пауци као 
кљгокевно дело не означавају напредак према 
роману За крухом; љима je Ћииико дао мање 
књижевно дело, и више један етнопсихолошки 
докуменат, и једаи содпјалан протест.

II
Б орисав Станковић : Нечиста Крв.

Б еоград, 1910.

Сви су пзгледи да после неколико гладних 
година y нашој књижевностп паступају године 
обнља h плодности. За неколико месеца пзишлп 
су Пауци  Пва Тшпика, Јауци са Змијања 
Петра Кочића, сада ево и Нечисте Крви Бо- 
рпсава Станковића, a на помолу je н велпки 
београцски ромап Милутпиа Ускоковића До- 
гиљаци.

Нечиста Крв je двострука добпт за српску 
књижевност: пе само стога што српска кгвп- 
жевност добпја једап роман од велике вред- 
ностп, но и стога што ce сада потпуно раз- 
бија страх којп je владао п код оних који су



највише веровалд y оригинални п снажни 
таленат Борисава Станковића. Постојала je увек 
бојазан да његове прве приповетке нпсу само 
топла сећаља пз младости, да y своме, тако 
субјективном и лпрском делу неће бити y стању 
изићи из себе, н да ће цветатн дотле док траје 
свежина утисака из младнх дана и топлина 
младићске крви.

Нечиста Ерв разбија та страховања. Стаи- 
ковић ce није исцрпао. Његови нзвори су много 
богатнји но што ce мислило. Он je y стаљу 
да изпђе нз себе. И ако y овом роману има 
OLiiix истих основннх осећања као и y збпр- 
кама Из Старог Јеванђеља, Стари Д ани  и 
Божји Људи, h ако ce, шта више, сусрећу 
врло сличии, каткада исти типовн, ппак има 
ту увек и снаге, п лаха, н топлоте, н оне старе, 
тако поетске чулностн Ту има свега старог 
доброг, са нечим новим и бољим. На свакој 
страни oceha ce зрелпји таленат, веће књижевдо 
искуствој шира схватања и сигурнија рука.

Станковић нам je раније давао портрете н 
еппзоде. И y овој књизп има ванредно рељеф- 
нпх типова: Софка, Ефенди-Мита, Марко, иду 
y иајживље творевине које je Станковић до 
данас дао Али, y Нечистој Ерви имамо нешто 
вшпе: проблем и средииу. Проблем, то je „не- 
чпста крв“, дегеиерација једне богате куће, y 
којој потомци плаћају распустан и сладостра-



стан живот старих; средпна, то јеВ раљ еудва 
своја главна слоја, стара, богата „хаџојска“ 
кућа ir жпвот y њојЈ y првом делу, y другом 
делу сељачка кућа, која ce од скоро поваро- 
шнла, старосрбпјански брђанп којн y цпвили- 
зацију уносе врло стару душу и сирове и 
грубе наравп пз доба Немаљића II каквим 
пшроким потезима насликане су те патрпције 
тапке ii оспромашеле крви којн сплазе, и ти 
крепкп, животом, животпњским животом па- 
бремш плебејцп који ce дижу па соцпјалнпм 
степегшцама! II в.ише но на једном месту 
Станковић подсећа на Золу. Онај опис како 
су жпвелп ii како су свршавали Хаџи-Трнфу- 
iiOBii, подсећа па повнату Золину геиеалошку 
таблпцу Ругои-Макаровпх ; Софкпаа и Томче- 
това свадба помин.е џа. најбоље п најјаче стране 
Асомоара.

Нечиста Крв има два дела који ce јасно 
разликују. Први део, то je кућа Хаџи-Трпфу- 
нових, чудесна, узнемирујућа лепота Софкпна, 
ihena чежњива младост, нагла удаја и хучна 
свадба. II тај први део иде y најбоље стварп 
што нмамо на српском језику. Пзвесне стра- 
шгце, она силна н трагична сцена када Ефеи- 
ди-Мпта убеђује кћер да ce уда за Газда-Мар- 
кова сииа, јесте ваиредиа слика трагичне ве- 
личппе, која остаје н која ce не брпше впше 
из паметп. Са свом опојном ориеиталском по- 
езпјом чула н пути насликано je Софкино



,,бањање“ y амаму y очи свадбе. Дупт, али 
nu за тренут недосадип оппс свадбе чпни 
утисак моћне, животом обливене какве Рубен- 
сове слпке фламанске кермесе, према коме 
покушаји нашпх старпјих прпповедача пзгле- 
дају као наивна ђачка веџбања.

Од свадбе настаје други део, и ту ce јасно 
опажа д а је  шгсац малаксао, или, впдевши да 
ромаи издужио, и да he npehii петнаест табака 
претплатштцима обећаиих хтео што пре да га 
заврши. Догађаји нагле, ствари ce врше без 
психолошког правдања, y суноврату ; прпчање 
je y скоковима, a појав „иечпсте крви“, ,који 
ce јавља тек на крају књпге, тек овлаш и уз- 
гред je додирнут. II тај импровизовагиг, нака- 
лемљенн другп део слаби општп утисак

Старе замерке које су толико пута чињене 
Станковићу и овога пута ce дају поновитп. Ou 
тегпхо, каткада и неправплпо пише, л впше ио 
једаи пут читалац искрено зажали што форма 
није на висшш садржпие. Али сплам утисак 
који остаје од целе ове књиге сузбија пела- 
годно ocehaiue због честпх спотпцања y стплу.

Станковић je y првим, сасвмм првим ре- 
довима ие само оиих који данас ппшу, но 
a свих ОШ1Х Koju су до даиас писалп иа cpu- 
ском језпку, a Нечиста Крв je доказ да он 
joui дије казао своју иоследњу реч, п да ње-



гова тако орпгинална, чулна, врела, емотивна 
поезија још није дошла до свога врхунца.

III
Милутнн М. Ускоковић : Дошљаци. Pomaii, 

(Српска Књпжевна З адруга, 128) 
Београд, 1910.

За последње две године српска. књижев- 
ност добнла je три добра романа: 11ауке Пва 
Ћипика, Нечисту Крв Борпсава Станковића 
п, сада, Догиљаке Милутина Ускоковпћа. II то 
je доказ снаге целог- млађег прнповедачког 
нараштаја, и један успех наше данашње кљи- 
жевности.

Г. Милутип Ускоковић je почео ппсањем 
утпсака, цртица п песама y прозп; он je бпо 
ouo што Хрвати зову „цртичар“. Две ирве ње- 
гове књиге Под ЖивоШом и Fragmenta Vitae, 
означавале су ппсца од талента коме само 
треба времена да ce потпуно развпје. У овом 
истом часоппсу, пре шест година (1905, књ 
XV), речено je поводом прве његове књпге: 
„Г. Ускоковић ће ce, a пре a после, огледатп 
на прпповетцп нли пнтпмном ромапу. С одом 
огатрином ocehaja, јачином ооећан.а п зпатним 
способностима стила, он he датп добра и трајна 
дела.“ Ц одиста, Г. Ускоковић, један од ретких 
писаца нашнх који су лосао озбиљно узели и



систематски радили Стално н иравнлно раз- 
впјајући са, са успехом ce огледао на новелп, 
ii ево га сада, y природној еволуцији свога 
талента, са једним овећим, занимљивим и зна- 
чајним романом.

Дошљаци су књига која he ce много чи- 
тати, ii о којој he ce свакако доста писати. 
Тај роман mia нзвестан двојствен карактер, н 
према томе имаће две врсте чпталаца, као што 
ce може посматрати са два разна гледишта. 
On je, уисти мах, с једне стране реалнстичкп 
ромаи посматрања и социјалан роман npo- 
блема, a с друге стране сентиментална испо- 
вест са много елегичног лиризма.

У основу, y главној зампсли, Дошљаци су 
роман са тезом. Карактеристично да сва трп 
последња романа српска развијају извесне тезе. 
Пауци  су дрна слика сељачке пропасти п 
смео папад на патриотску и релнгиозну хнно- 
крпзију ; Нечиста Крв има золински фнзно- 
лошки проблем наслеђа : „дедови су грожђе 
јелн, a унуцима зубн трну“; Дошљаци су роман 
о разорпом утицају велнке вароши на здраву 
ii морално спокојну унутрашњост. Г. Уско- 
ковпћ je својим романом хтео да развпје ту 
тезу, то ка?ке главни епиграф на челу ро- 
мана, то ce понавља иа неколико места y 
току прпчања, н једном пригоднохч беседом, го- 
тово „наровоученијем", завршују ce последњу



стране романа. Теза коју застуда Г. Уско- 
ковић од пршшке je она коју je заетупао Морпс 
Барес, y своме познатом ромаду Les Déracinés 
н y CBiiM cBojiiM ромашша „паииодалне енер- 
гије“, ii романсјер-соцдолог Марсел Мјелвак y 
роману La Vertu du Sol: човек je биљка која 
ce не смо пресуђивати из својега краја и из 
с.воје среднне; земља пз које je човек нико 
даје човеку де само физичкм ждвот но. д ду- 
ховдд дравац п морално здравље To je ода 
тајанствена „врлдпа тла“, о којој одако ре- 
4I1TO говорд славид пдсац фраицускога да- 
цпоналдзма, то je ддеја ■ оне проблематпчде 
„иародне мудростд“ даше: „плетд котац како 
tu ii отац“.

Зато што ce дао дшчулатд дз тла y којем 
je никао, зато што je отдшао y дошљаке, Мм- 
лош Кремпћ je претрпео моралнд бродолом, 
ii , сатрвед душевдо и са смрћу једде деерећде 
девојке на савести, ou ce вратпо y родпл крај, 
да на матерпдим недрдма лечд pane које му 
je живот задао, да распирд ватру да домаћем 
огњшдту, да „додупре длот“ родптељске куће 
icojn ce накривно. Ou одлази нз Београда са 
пскуством старога Пкара, да без правдх крнла 
де треба покушавати летдтн, д да je најбоље 
држати ce ддздна матере земље. Млад, свеж,. 
чпст, пуи длузија, он je дошао y Београд, и 
ту отиочео бруталну борбу за опстанак, за леб



it за славу, y оном „чопору крупних и ситннх 
паса којп ce отимају око исте кости“. Он je 
сишао на ту арену, и пошто ce гушао по пра- 
шннп, победпо je, победпо као они стари тркачи 
на античким свечаностпма, који стижу на мету 
да под лаворовим венцом пздану од умора. 
Најзад, он je дошао и до гласа и до положаја, 
али да y годинама када други тек отпочињу 
живот, дође до ове жалосне исповести: „ја 
немам впше од двадесет и четири године, a 
чудим ce што ми косе нису- седе. Моје срце 
je постало једна велика крпа, искидана вет- 
ровима живота, испрљана сваковрсним доди- 
рима, избледела на великим кишама".

Дошљаци не би билп роман са тезом када 
би ce зауставили самонаједној личној конста- 
тацнји: јунак романа, после своје катастрофе, 
има толико прибраности и снаге да заврши 
књижевном тирадом, да баци анатему на ве- 
лику варош, и да свој случај прошири на цело 
поколед.е.

Еад би историчар наших нарави хтео да разуме 
највиши разлог наших огордених борби, дивљих 
мржњн п опадања чаети, ако би тај историчар, ве- 
лим, хтео да дохвати тајанствени кључ толиких 
срамних размена новца за савесност и да сазна тешку 
загонетку која ce крије y пропадању толиких ка- 
рактера y нашем јавном животу, требало би да сиђе 
једнога дана на београдску станицу око четири сата 
после подне, кад долази воз из увутрашњости. Он
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бп решно ту загонехку, кад би ce загледао y физи- 
ономије, забрпнуте п одлучне y исти мах... физио- 
номије оних људи што излазе из воза, вукући евој 
куфер: ти људи долазе y Београд са онпм што имају 
да нађу оно што хоће. To су-дошљацн, то-су-ја, то 
су ти, то je цео данашњи Београд, нзузев неколико 
цинцарских и јеврејских кућа. то je цело ваше по- 
колење.

Теза je  врло занимљива ir врло сувремена! 
Дошљаци крећу једно важно пнтање нашега 
доба, питање моралне равнотеже н духовнога 
правца нашшс нараштаја Пзвесно je, данас ce 
y животу више не впдн јасно, и немир je за- 
владао свгша душама. Ми сло пзншли пз веков- 
нпх уских колосека којпма су нашп стари тромо 
ii спокојно ишлн, али мп не знамо иове стазе. 
ii када случајно набасамо на њпх газимо не- 
сигурним ногама. Ми смо првп нараштајн који 
ради главом y једној новој раси где ce гла- 
вом никада није раднло, и један наш човек 
данас сам за себе, својим лнчним напорпма. 
мора да прејури онај дуги пут којн су код 
старих раса низовн нараштаја прелазнли. Ми 
смо прннуђени да чпнпмо огроман интелек- 
туалан и нервни напор. да брутално' кидамо 
са средином дз које смониклп; ми нагло нн- 
чемо h преко ноћ бујамо као трава на сибир- 
ским ледидама : ми зрелимо брзо, н брзо ве- 
немо; ми y двадесетој години решавамо највећа 
морална п соцпјална питања, да y четрдесетој



годпни постанемо млади старци; ми буктимо 
h сагоревамо, и нашом душом п нашим нер- 
внма пскупљујемо душевну равнотежу нараш- 
таја који he после нас доћи. Наш душевни 
живот je ненормалан, и наше друштво je y 
пуној моралној кризи. Без владе над собом, 
y сталној борби са увек моћннм нагонима којн 
су нам од предака остали, и са тамним acmr- 
рацпјама које су нам књиге оставиле, мн болу- 
јемо прилагођавање једне нове pace модерном 
животу. Отуда код нас ii онај „сумрак духова“ 
ii  парализа воље, и нервозан рад y наступима 
h душевна апатија, она хистеричиост која обе- 
лежава цео наш јавнн живот, болесно само, 
љубље без осећања личног достојанства, жеђ 
за уживањима без љубави и навика на рад.

To су констатације које ce сваки дан чине, 
ii Г. Ускоковић je уочио то велико питање. 
Само, да ли га je видео са свију страна, и да 
ли je његова диагноза наше социјално-псн- 
хпчке бољке тачна ? Пре свега, његова готово 
апокалшггпчна мржња према Београду, ве- 
ликој вароши која je представљена као Вавилон 
што људе гута! Београд, на жалост, још није 
велпка варош, и оно што je рђаво y њему то 
je што још није велнка варош. И ако ко пати од 
кога, то модеран живот наш, које ипак оличава 
Београд, патн од оне дремљиве, чамотне уну- 
трашњости наше, y чијим „трулима градовн-
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ма“ и „устајалим барама" чува ce још сав 
внрус источњачког нерада, некултурне див- 
љпне, маловарошког ситничарства и ћпфтин- 
ства ћепенка. И какав je идеал који предлаже Г. 
Ускоковић? Готово омладпнско схватање мрж- 
ње на културу п величање „српске културе"! 
Идеал би био остати као она паланачка де- 
војка y лепој песми Г. Владимира Станимп- 
poBiiha :

Гледам те румену, и здраву, л  младу, 
Стидљиву и чедну, y вечитом раду:
Девујеш и ћутиш, док те не удаду 
У истој улицп, y истоме граду.

То би на крају крајева била нирванска срећа, 
уништење сама себе, умртљавање свега што 
je снажно и живо y човека, „жртвовати жпвот 
да би ce живело*1, како би рекао Гете. Г. 
Ускоковнћ. који je  културан човек и модеран 
дух, свакако не предлаже нам то?

Затим, Г. Ускоковић представља ствар тако 
да je његов јунак страдао што je нзлетео из 
свога гнезда, што je постао дошљак. Алп y 
његовој трагедији дошљаштво није узрок, илн 
како су нашп стари естетичарн говорили то 
нпје његова „трагнчна крпвица*: то je спо- 
редан, готово случајан појав. Оно што ce де- 
сило дошљаку Кремићу y Београду могло ce 
деспти ii ма ком Београђанпну, шта више, и 
сваком човеку свију времена, свију народа



h  сталежа, на свима тачкама наше планете. 
Кремдћева љубав ce свршила трагично, али 
не због тога што je он био догиљак, но зато 
што je између њега и девојке коју je он волео 
био онај вечитп неспоразум који постоји из- 
међу човека н жене, неспоразум који траје 
■од пећинских времена, па до данашњег дана, 
она „борба полова“ о којој говори једна мо- 
дерна феминпсткиња.

Начелно говорећи, теза Догиљака не може 
ce одржати. Још мање, када ce впди како je 
пзведена. У стварп, роман Г. Ускоковића има 
од тезе само наслов и неколико тирада, a са- 
држнна му je мање један социјалан појав и 
душевнн биланс целога једнога нараштаја, a 
више љубавна трагедија једног болешљиво 
осетљивог младића, несрећна љубав једног мла- 
дог песннка који je поезију узео врло озбиљно, 
— y кратко, једна од оних „криза младости“ 
о којима прпча Г. Петар Одавш. Г. Ускоко- 
ковић je y основу своме- један сентимента- 
лац ii елегијак, његове прве књиге са свима 
оним карактеристичним, y исти мах и књишким 
и физполошким песимизмом прве младости, 
носиле су .црне корице, и његови први поку- 
шаји имали су наслов Morituri и Requiem. II 
ако je Г. Ускоковић загазио y живот, п ако 
ce no струцп бавио сувим економским студи- 
јама, ипак je поета код њега био јачи од со-



циолога, лиричар од посматраоца, и место па- 
меравапог социјалног ролана испала je велика 
елегична ноема y прози.

Дошљаци нису оно што би ce no наслову 
могло мжслити. To je просто историја несрећне 
љубавп песника Милана Кренића. II овој књизи 
место тога социолошкога наслова пре бп ггри- 
личио какав поетпчан наслов, као што су Про- 
блематичне Upupode Шпилхагена, или Лесник 
и  Свет Крашевскога, или Сањало Мплорада П. 
Шапчанина, или на пример : Иесникова Љубав! 
Цео ролан je о Мплошу Кремићу, и свуда, са 
сваке тачке п на сваком месту, види ce ње- 
гова лпчност, његово поетски претенцпозно 
ii лптераторски сујетно Ја. Осталп дошљаци,. 
бледи h y сенцп велпког дошљака, заузпмају 
скромна леста статпста и хора, долазе само 
зато да би Песник имао више рељефа, да бп 
ce над њиховим безначајним личностима јаче 
истпцала Његова велика n поетична фпгура. 
Остали дошљацп, цео проблем дошљаштва, то- 
лико je заборављен и одгурнут на страну, да 
су испали Дошљаци један еготичан роман y 
пуном смислу те речи.

Тај тип Песника пзгледа данас мало заста- 
рео, ii та сабластпз новела Богобоја Атанацко- 
вића прилично зачуђава y нашем интелекту- 
алном ii трезвеном добу. Мп смо мислпли да 
je ii код нас легао y гроб романтичарскп Поета,



„женијални“, богодани песник, пали бог y људ- 
ске нпзнне, створење више врсте које je y 
свему другаче од осталпх људп, и које смртни 
људи, нижа раса и прашина људска, не ра- 
зумеју ! ЈЈоета није мртав, и ето га васкрсла 
y Милошу Кремићу, којем „замршене косе и 
меланхолични осмех на лицу“ одају божанско 
порекло. II Песник je прпродно узео став као 
да ce фотографише. Он не живи, но игра улогу 
на трагичио-комнчној позорницн жпвота. Он 
слуша себе како лепо и складно говори, и 
сам ce оппја својпм бојадисаним речима и рит- 
мичним реченпцама И тим rope no јадну де- 
војку која je његово литераторско глумаштво 
ii реторпку узала озбиљно, и која je испод 
његовпх лепих речи тражила нешто више и 
трајније!

II како je такав јунак све и сва y књнзи, 
природно je било што y њ'ој има и старинске 
сентименталности и позоришних суза и крика. 
У роману je нешто одвнше љубавних нспове- 
сти. И нама мало досадан изгледа човек који 
неуморно прича како жарко љуби н стално 
излаже своје љубавне ране. Мало одвећ ce 
отеже то „вече свенулих ми.моза“, и све то не- 
одољиво подсећа на какав стари чежњиви не- 
мачки валцер који нема краја и који најзад 
удара на нерве. У тим сентименталним дугим, 
врло дугим ексуреима, пнсац подбацује, и то



су најслабије стране ове иначе добре. врло 
добре књиге.

Јер, Г. Ускоковић je поред свега првим 
својим покушајем на роману, успео. п дао један 
занимљив, књижеван и сугестиван роман.

To je београдски роман, који смо ли одавно 
очекивали. Ми смо раније имали покушаја да 
ce београдски живот унесе y српску књпжев- 
ност. На томе покушају скрхали су ce лисцн 
као -Јанко Веселиновић, y ЦиганчеШу и Мору 
без приморја, Спмо Матавуљ, y збирцн Лз 
београдског живота и y Веоградским Llpu- 
чама. У драми, тек y последне време, y Нашим 
Синовина Г. Војислава Јовановића и y пнте- 
ресантном комаду Г. Бранислава Нупшћа Лза 
божјих леђа — ми имамо прпказе, једно- 
стране h тамне, београдскога живота. Али, 
наши драматичари су нам слпкали Београд 
дегенерисаних „великих породпца“, или Бео- 
град света ,,на дну“. Ми смо y њима дисалп 
кужан ваздух сумњивих ноћних каванида плп 
полицијских подрума, и најзад нисмо зналн шта 
нам je теже: илн пасторалне сентименталности 
ранијих сеоских приповедача, често впше фол- 
клорпста но правнх писаца, или клпничке де- 
монстрацнје п песимпстпчке бруталности бео- 
градских драматичара. Спти сеоских љубавника 
ii великоварошкога талога, ми смо чекалп писца 
којп he сликатн људе као што смо ми, велику



већину српеких читалаца, који he нам дати 
слику узнемпрене савести и сложене модерне 
душе једног прелазнога нараштаја, са свима 
напшм. полетима и клонулостима, са свом нашом 
вером ii апатијон, са свим оним што je нео- 
предељено, нескладно, противречно па п ап- 
сурдно y нама. Тај модерни писац београдског 
живота дочекан je y лицу Г. Ускоковнћа.

У тол погледу Дошљаци долазе y добар 
час. Као што обично бива да прекрети y укусу 
читалаца претходе промензма праваца y књи- 
жевности, тако je код нас цео свет ocehao по- 
требу реакцнје против сеоских пасторала и 
слпка варошког „лујмпен-пролетаријата“. Сео- 
ске прпповетке ce више нису писале п све 
мање су ce читале. И зато he сада са радошћу 
бити примљен овај варошки роман Г. Ускоко- 
вића, слика једне модерне душе и смео по- 
кушај за решаваже модерних проблема. Писац 
je узео да слика живот којим je сам живео. 
средпну кроз коју je сам прошао, живот једног 
младог студента из доба око 1905 године, 
ђачку h новинарску средина Београда. Г. Уко- 
ковпћ je са живпм осећањем стварности на- 
сликао разне средине: и београдску редак- 
цију, ii онај „литерарни и -политички свет што 
ce креће између Москве и Позоришне Еа- 
фане“, и велику кафану, и улицу која y вече 
оживи, и она npainiBiiBa предграђа и мирне



улице где још трава ндче из .калдрме и ко- 
коши спокојно кљуцају по драшпнп, сав онај 
суви, оскудни, готово степскн пејзаж београд- 
ских. Нарочито je успела слика Ужица, и сав 
жнвот ii слољнп изглед те карактеристпчне 
паланке рпнсан je са толико жпвота п јачине 
да пде не само y најбоље стварп које je Г. 
Ускоковић наппсао, но и y најбоље слпке наше 
књижевностп. Ваља само поредитп овај ожив- 
љенн опие Ужида y Догиљацама илн слику 
Врања y Борнсава Станковића. са описима 
Шапца y варошкпм лриповеткама Лазе Лаза- 
ревића, па одмерити сва -преимућства наше 
младе приповедачке школе п сав напредак 
наше данашње књнжевностн.

Роман Г. Ускоковића садржн y себи много 
Лхивота, ii већнна личности y њему je тако верно 
снпиљена пз живота, да већ сада постоје чи- 
тави кључевп лпчности y роману И сва та 
истпна y поезијп, сав тај реализам y роману, сав 
тај продирнп чар верног и интимног, све нам 
долази тако познато, као један део нашега бнћа 
ii живота, драго као све што je своје рођено-

Поред тога, Дошљаци пмају још врло кљи- 
жевних особпна. У нашој књпжевностп, где 
ce тек y последње време почела обраћати 
пажња на стпл п нзраду, једна овако сшпл- 
љено компонована, вешто пзведена п солндно 
справљена књига je права реткост. У погледу



композиције то je најбољи роман који ми до 
данас нмамо. Код Г. Ускоковића ce види добра 
француска пшола, y којој најбоље може ce нау- 
читп књижевном занату н добром писању. 
Међу натшш писцима Г. Ускоковић je један 
од оних ређих којп су писмени и књижевни, 
ii према којим наши писци још од пре два- 
десет и пет година пзгледају као књижевнн 
почетнпци, Поврх свега, Г. Ускоковић je овде 
развно једну лепу прпродну особину своју, која 
ce опажала y његовим првим радовома, из- 
весну „речитост срца“, лирски и топао тон, 
увек течан иј књижеван.

Дошљагш су добар роман којп ће ce чи- 
татп. Читаће га, због осећајности и обиља љу- 
бави, .млад свет, младе девојке 'и врло млади 
људи, свет којп волн сузе, уздахе и  повести 
љубавних страдања, и који чини највећи део 
читалаца, оних који непосредно осећају и који 
ппсца дочекују са откривеним душама. Али 
поред _те најблагодарније, a свакако и нај- 
сипатичније публпке, Дошљаци ће, због оне 
кондензације живота која их одликује, бити 
цењени и код крнтичних и зрелих духова, 
као заннмљив прилог изучавању модерне душе 
српске, као један добро писан и књижеван 
роман, један од најбољих романа који ми y 
опште имамо, најбољи београдскп роман који 
je до сада написан.


