
распарчано, испрекидано. Брдо је  симбол спаса, које  је  не- 
ш то целовито, а искидани свет конкретног —  свет п оје- 
диначних феномена, привида, несталности, неистине-

У  основи, ово је  дантеовска композиција: шуме, пут, 
брдо, магла —  као поручено место да се у  њ ему изгуби 
једна љ удска душ а и у  непрозирном густиш у беспућа окон- 
ча њена узалудна драма.
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Бладбта Буковић

трагот б оан о г  звука y 
српскоЈ ротантичарскоЈ аирици

Ако се узму у обзир највиша осгвареша романтизма, мо- 
ж е се рећи да у  романтичарској поезији наицрпно врло пред- 
стављају лирске пеоме које самосталним стилоким динамиз- 
мом остварују пунокрвни дијалог са животом. Не тражећи ар- 
хитектуру симбола, <не конструишући метафору, емоционал- 
ни епитет је долазио природно, спонтагао, не у класичној зби- 
јеноеги, већ у  романтичној грозници, свежој поетокој сан- 
зибилности. Песници су у  сребро салили неизбрисиве печате 
младалачке љубави с емоцијом која је чесго прелазила у флу- 
ид, са супрематијом сентимента над разумом, са непресушним 
зрачењем љубави, понегде у чулној сласти еротизоване приро- 
де, у еротском привлачењу и чежњи за усклађеношћу полова.

Романтичари су  тражили жарку фантастичност егзотич- 
них поднебља, маштом прелазили далеке земље и мора, љубав 
је постала пројекција њиховог унутрашњег света, а њихов пе- 
снички космос преплављен егзотеричним визијама. Њихова 
лирика је  као моћни водопад прокала бистрим и звучним ка- 
пљицама свежине, премда је  сребрна бујица романтичарски 
јаких осећања често била обојена тоновима с'','»ора, светског 
бола, који је  пружао обиље дијаманата за брушење складних 
веома музикалних и сликовитих стихова. Често су стихови ро- 
мантичара били прави поетсни рафали против лицемерја и 
друштвених неправди, а њихова родољубива лирика аутенти- 
чна труба и застава истине младог књижевног поколења.

Романтичари и поред јасног програма немачке ромакти- 
ке Хердера, младог Гетеа, Хајнеа, браће Шлегел, тонули су у 
несвесне чежње и 'недефинисане идејно-поетске екстазе, у има- 
гинарни средњи век, у  небивствовање, у скоро егзистенцијали- 
сгичке проблеме живота и смрти, у  омаму самоубилачких хте- 
ња, у ноћне бездане, грезли у меланхолична снатрења. Тражи- 
ли су апсолутни склад духовне и еротичне љубави (више) спи- 
ритуалност није негација чулности, и не нрави се огромна ра- 
злика између платоиске и еротичне љубави, јер је велика ска- 
ла љубавних осећања од бесплодних етеричних ткања до бас- 
нословних еротичних немира.

У мамним лирским сазвучјима и плесу сликова, у опчи- 
њавајућим сликама и сновидовним призорима прокључале 
фантасгике, у  чаролији појмова и лексичке изворне живопи-



сности бајки, балада и елегија, са подтекстом раскошно асоци- 
јативним, романтичари су опевали универзалну трагику вре- 
мена (као Хелдерлин, песник бездомн« скитач по путевима и бо 
газама ноивота, утонуо рано у мрак ума, затим као Новалис, 
Ђакомо Леопарди, Мисе, Пушкин и Љермонтов и многи други 
који су болу, који је активирао њихов дух, налазили врело 
дубоких емоција и сазнања). Новалис је сматрао да је идеал 
здравља занимљив са научног аспекта, а да је  болест инспи- 
ративна снага у уметника, сладострашће-подлога окрутности 
и немилосрдности —  чиме се удаљује од хуманистичких наче- 
ла Гетеа, Шилера, Хајнеа. Романтичари су тонули у свет древ- 
них мистерија, доводили читаоце до белог уоијања стравично- 
сти и чудан, нереалан свет своје узавреле маште. Едгар По 
Американац или Немац Лудвиг Аким фон Арним,) или су ево- 
цирали бајке и легенде (Хајнеова „Лорелај“ , Гетеов ,,Баук“), 
тражили утеху у природи („Језеро“ Ламартиново), чезнули за 
бескрајним (Фихте), а у свему налазили светски бол и мелан- 
холичне контемплације.

Врсни романтичари су мајсторски остварили чаробно деј- 
ство изукрштаности музике и поезије и кроз блажена лирска 
озарења, чаробне арабеске речи, врисак чула и необузд маш- 
тонитости као кроз вео измаглице сањали о животу и будућ- 
ности . . .  Ако је бол био основна моторна снага и спиритус 
агенс романтичарске лирике јављајући се често у виду немо- 
тивисаних, неодгонетнутих подсвесних струјаша, или као кате 
горички императив духа, спонтано шикнуо из заточеништва 
индивидуализма, романтичарска иронија је  духовни плес пес- 
ника кроз коју се тражи и налази не самоконтрола, интрос- 
пекција, већ и  надмоћ и свемоћ свести (занимљиви су роман- 
тичарски емотивни распони од смеха, ироније до резигнације 
и потпуне утучености). С једне стране је  занимљиво витално 
ритмичко језичко ткање у стиховима да би ее поетски адеква- 
тно изразила нова осећања и садржаји, модулације израза, 
прекрајања језика по новим назорима и личним поетским на- 
хођењима, веровање у слободарска, демократске идеје фран- 
цуске револуције, чежње за слободом, једнакошћу, чак и више 
за потпуном слободом и општом хармонијом, а с друте стране; 
како велики контраст —  песници падају у бездан безнађа, у 
мрачна, чак и фантастично стравична раоположења. Амбива- 
лентност песника романтичара, песников двоструки живот, 
живот у сну и сновидновним дочарашима и стварни веродос- 
тојано, на пример, илуструје Ж ерар де Нервалова „Аурелија“ 
из које истичемо неколико одломака: „Сан је  други живот. 
Та врата од слоновзче која нас одвајају од невидљивог света 
нисам могао да пробијем а да не уздрхтим. Први тренуци сна 
су слике смрти; нека неодређена обамрлост обузима нашу 
мисао и ми нисмо у стању да одредимо тачан тренутак у  коме 
наше ја, у  другом облику, наставља да живи“ (31. стр. „Ода- 
брана дела“ Ж . де Нервала, Београд, 1956. ,,Нолит“). „Свакоме 
је познато да се у сновима никад не види сунце, иако се често 
добије утисак много јаче светлости. Предмети и тела ЗРАЧЕ 
САМИ ОД СЕБЕ) подвукао В. В.) стр. 47, Ибидем, Или, на 
пример: ,.Дође ми страшна мисао. „Човек је  двоструко биће“ , 
рекох у себи: „ОСЕЋАМ ДВА ЧОВЕКА У СЕБИ“, писао је 
један од свегих отаца. Спој двеју душа положио је ову ме- 
шовиту клицу у  једно тело које се састоји из два истородна 
елемента од којих сваки долази до израза у  свим његовим ор- 
ганима. У СВАКОМ ЧОВЕК^ ПОСТОЈИ ЈЕДАИ ГЛЕДАЛАЦ 
И ЈЕДАН ГЛУМАЦ. ЈЕДАН КОЈИ ГОВОРИ И ЈЕДАН КОЈИ 
ОДГОВАРА. Источњаци верују да су ту у  питању два неприја 
теља: добар и зао дух. „Јесам ли ја добар или зао дух?“ 
питао сам се. Онај ДРУГИ ми је у сваком случају душма- 
ни н . . .  Ко може тврдити да се у некој прилици или једнот 
дана та два духа неће раставити? Привезани и један и други



за исто тело неком врстом телесне везе, можда је један од 
њих предодређен за славу и срећу, други за уништење или за 
вечну патњу (стр. 56. Ибидем).

Р. Муллер — Френфелс у својој „Поетици" (Лајициг 
1921) каже на страни 41. за типолошки покушај дефиниције 
романгичара: „Романтичар или раствара стварност у несдре- 
ђени сутон, или се спасава у трансцендентну сферу. Он је пре 
свега човек маште и творевине његових сањарија имају за ње- 
га вишу стварност од датости чула и појмова. Зато се (роман- 
тичар) осећа најбоље у свету сна, сутона, месечине, бајке и 
далеких земаља и времена, шта више и „трећи свет“ уплиће 
се свугда у његов свакидашњи живот. Иако разазнавање роман 
тичара као типа датира тек од краја 18, века, он је једна опш- 
та —  човечанска појава, која је могућа у свима временима, је- 
дан додуше веома компликован тип, који због тога показује 
најразличитије нијансе.

Док Јохан Волфганг Гете тежи постизању склада при- 
роде и унутрашњег бића, успостављању душевне равкотеже, 
романтичари су представљали супротност: утонули у прош- 
лост, у егзотичне пределе и фантастику, волели су и свет 
мистике. Сањаријама о далекој прошлости придружује се и 
оеобена меланхонија, проузрокована незадовољством у живо- 
ту. Доминација је  субјективног над објективним, фаворизова- 
ње индивидуализма у  односу на колективну свест, природа обо 
јена јарким и пренаглашеним унутрашњим трептајима, неу- 
равнотежен однос романтичара и стварности, јер романтизам, 
тражи потпуну слободу. Машта и сањарије су често компенза- 
ције за оно што друшгвена стварност не може да пружи умет 
ницима. Постоји и романтична идеализација природе и прош- 
лости, најчеегтће изражено симболично — ирационално, али 
има и трансцендентних сфера мистике. И поред свега, роман- 
тизам по идеалу естегском постепено трасира пут реализму и 
симболизму. Отуда известан парадокс који из те симбиозе ро- 
мантично — реалистично проистиче.

Захваљујући живописној поетској фантазији, Његош је 
у песми „Ноћ скупља вијека“ , једној и јединственој својој 
песми са еротичном темом, у којој се наслућују и нови, неро- 
ђени сгихови, дочарао опојну слику летње љубавне ноћи. Пос 
ле описа ноћи у  којој „плава луиа ведрим зраком у прелести 
дивно тече“, „звијезде ројевима блијантна кола воде“ , а усам- 
љени славуј пева песму, појављује се жена „зрак је  виле мла 
долике тако красан ка Атине“ . Гладна „ноћ скупља вијека“ 
сагкана је од рањених песникових жудњи љубави и њених 
одјека. У опором поднебеском мирису ноћи, у  астралној проз- 
рачности песникових осећања родила се песма у којој се пре- 
лама светлост овог ноћног тренутка, светлост за овај кратки 
временски интервал док се не роди дан, када је гранула жена 
не као привиђење, као сен, већ као запожарена светковина 
чула, живот ватре, исконски податан и једар глас жудње, љу- 
бавна жеђ. У ноћном декору, док се окрећу паоци месечевог 
точка, у  ковитлацу и помами страсти, Са електричним набојем 
ерогике, језди се кроз љубавне суноврате који ce -  по песни- 
ковим речима -  не би дали за читав све^. То није сетна реми- 
нисценција младости са романгичним трагом звезда, већ чита 
ва клавијатура острашћеног заноса: ту је  дотицај неба и зем- 
ље, н°ћи и праскозорја, стварна љубав „пустињака цетињског", 
која се ноћу раоцветава да би се ујутру увукла у своје седе- 
фасте латице.



Раопет између многобројних обавеза владара и владике 
у малој м. заосталој држави, Његош се само у  ретким тренуци- 
ма свога живота винуо у сфере л>убави и у њене халуцинан- 
тно - романтичне привиде, које је  непоновљиво класицисточ- 
ко -  романтичним средствима дао управо у  овој песми. Попут 
Мандушећевог сна легње ноћи за туђом снахом („Благо Ан- 
дриј’ ђе је погинуо, дивне ли га очи оплакаше, дивна ли га 
уста ожалише"), попут Мустај-кадијиног љубавног усхита за 
Фатлмом („благо одру на коме почине“) у „Горским вијенцу", 
попут жене лепотица као што је  Диздар - агиница у  „Похари 
Жабљака" у збирци „Огледало српско“ или херој Ружа у  „Чар 
даку Алексића", попут Пушкинове визије о жени која је „ге- 
није чисте лепоте" или Ламартинове сублимне поруке -  стиха 
да време заустави свој ток ради љубави („Језеро"), и Његош 
каже - надахнут сензуалном чаролијом жене —  да у љубав- 
ном загрљају „моје време сад не иде“ . Тај бриљантни поетски 
и љубавни тренутак, транспонован у вечност, за женом која у 
епилогу рационално — трезвеном нестаје у измаглици при- 
вида, и драмски је наглашен: једна љубавна ноћ значи песни- 
игу више од самог живота.

У песми „Ноћ скупља вијека", која строго гледано не 
припада романтичарској поезији вуковског смера, дошла је 
до изражаја складност конструкције, особени смисао за уобли- 
чавање поетске слике, за самосвојно транспоновање класи- 
цистичко - романтичне симболике у наш језички супстрат, за 
хипертрофиране емотивне нагласке готово судбинске уклетос- 
ти нашег највећег песника, који је  у  животу много више осе- 
тио горки укус љубави и пријатељства но срећу спокојство 
Ова песма, неспутана рационалним преградама, полетно усхи- 
ћена љубављу, само је један блистави животни тренутак тра- 
јно уклесан у вечност.

Иако Бранков савременик, Стерија је по концепцији и 
идејној основи дао сасвим различиту од Бранка поезију. У 
негирању псеудокласичарске поезије неправедно се запостав- 
љају вредности Стеријине „објективне“ поезије. Своју прву 
штампану песму „Слези Болгарије" испунио је  цитатима из 
Овидија и класичним стилским обртима, а пред крај живота 
преводи Хорација. Интересовање за класику показује и његов 
чланак „О српском слогомерју“ , такође и њерове напоре да 
наш поетски језик подведе у  оквире латинске метрике. Два 
оеновна обележја његове лирике су интелектуалност и мелан- 
холија, иопреплетаност филозофског песимизма са темама оп- 
ште природе. Искуствени зналац људске природе, он у  својим 
„Даворијама" забринуто пева о животу, смрти, нади, зависти, 
забораву, људској глупости в*ппе рационално но маштовито, 
критикујући бескичмењаштво, „коварност" „гражданства“ на 
успону. „Даворијама" се представио као контеплативни песи- 
миста и не само као „чуватвителни“ песник објективне лири- 
ке. Његови „пјеснословни производи“ , сагледани у  размерама 
историје нашег песништва, иако не успостављају приснији



контакт са публиком због архаизама у језику и због песммиз- 
ма, представљају га као опробаног рефлексивно-г песника.

Стерија није обзнанио усковитлане романтичарске виро- 
ве еротике и етерике, 'није дисао романтичарском фантасти- 
ком, зажуборио запретаним врелима усхићених сашарија, ни- 
ти је резбарио стилско - језичким сре^ствима наше народне 
поезије. Упркос романтици, набујалој плими маштовитости и 
сензибилности, он је  мирно медитирао о животу и људима и 
дао читав низ песама које стоје у нашем песништву као изу- 
зетно вредна уметничка оствареша, која се не могу заобићи.

Стеријине „Даворије“ , готово класичарски одмерене и 
сталожене, нису поникле из окатих пролећних дана песникове 
љубави овенчане плаветнилом душевних расположења. Оне, 
и поред све своје непосредне естетике есенцијалности природе, 
раскошне мисаоности —  нису богатиле српску поезију ориги- 
налнијом лексиком, особенијим колоритом и сонорнијим ино- 
вацијама, нису потенцирале усхите сензуалне лепоте, нису у 
никаквој стилизованој дикцији и чулној пластици експресије 
ткале љубавно -  свемирске доживљаје. Ако „Даворије" нису 
донеле шум старог броката, изникле су у медитацијама као и 
његови родољубиви стихови на избору „догађаја", као живе 
Еатре „догласнице“ које успостављају одређени емоционално- 
-доживљајни континуитет. Стерија нггде не прелази у ероти- 
КУ> У бујна љубавна осећања и 'нигде се не отрже од свечано- 
-достојанственог тона у медитацију заљубљеог песника, без 
ватре романтичарски запожарене љубави Бранка, Јакшића, 
Лазе Костића и Његошеве „Ноћ скупља вијека“ .

У време националног конституисања српске литературе 
Стерија је- у ишогим деоницама поетоког р.ада постигао одре- 
ђане зреле домете. Иако није био ковач свеже поетске речи и 
виртуозне лирске експресије, он је  нарочито у дубокој трагич- 
ној спознаји живота „Даворија" постигао у ритмичкој вибрант- 
ности сјај чисте мисаоне лирике. Потекле су болне понорнице 
из песниковог сазнања када је свенуо мирис и згаснула боја 
усамљеничког живота. Раскрвављено песниково срце испе- 
вало је  низ најпотреснијих и драмских проживљених стихо- 
ва у нашој рефлекеивној поезији који остају код сваког на- 
шег читаоца урезани као на мраморној плочи сећања.

Стерија је златну ковину своје даровитости преточио у 
стихове. Грунула је песма као светла лепота човечности у ко- 
јој се огледа савест времена. Каквом естетском опредељењу 
припада његова поезија? Не ташичној романтичарској утили- 
тарно - ангажованој српској литератури — акцији. Мисаона 
дејственост Стеријине лирике есенцијално се инкарнирала у 
„Даворијама", а основне одредбенице његове етике он је  исто- 
РИјс к о  -  социјално трагаличтш обухватио и транспоновао бит- 
но у континуитету нараштаја.

Нови књижевно -  критички долазници откриваће у> не- 
пролазној Стеријалној позицији нове суштаствене вредности, 
и поред извесне старинске дражзи коју у стилу 'носи. Ако стро- 
гом естетско -  књижевном селекцијом одаберемо десетак песа- 
ма, имаћемо кристализовани уметнички резултат изузетне вре 
дности •— „Даворија", које су шикнуле из трепетног песнико- 
вог духа, пријемчивог за све етичии кристално. У њима није 
постигао посебну вредност звучних ромауичарских боја, али 
је  доспео до емпиријских и мисаових висина. ИгрОм случаја, у 
данима била због смрти својих пријатеља, Стерија је  писао 
комедије, засмејавао публику у позорЈУ, стицајем околности 
као у познатој опери Руђера Леонквала „Смеј се, Бајацо“ .

Не обраћајући много паж ау на артистички израз и ра- 
ф и н о Е а н и  вез стихова, Стерија је  успео да да десетак песама
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које оетају трајна тековина наше кшижевности и без којих 
се не могу замислити избори српске поезије. Није имао време- 
на да одабира, да разлучује златна зрна уметничког од нане- 
сеног и сувише упрошћеног. Због шегове огромне књижевне 
производње стекао се, и још  се понекад неправилно стича ути- 
сак о просечности његовог поетског дара. Десетак изврсних 
песама обарају сваки евентуални покушај негирања виших 
вредности Стеријине непролазне „објективне" лирике у нас.

Тридеђет година после смрти Бранко је  уживао глас ве- 
ликог песника и  родоначелника романтичарског правца у на- 
шој књижевности. Међутим, 1885. године, две године после 
прославе тридесетогодишњице Бранкове смрти, појавила се 
студија Лазе Костића (у 14. броју листа „Црногорка" (Цетиње, 
18. априла) и у наставцима (од 15. до 23. овог листа, а затим у 
цетињоком листу — „Зета“ — пошто „Црногорка" престаде да 
излази) под називом „Гете и његова народна свијест“ . Ова 
Костићева студија се битно разликује од панегиричних миш- 
љења многих оеталих критика и огледа онога времена о Бран 
ку Радичевићу. Костић сматра да Бранко није имао довољно 
националне свести, а имао је могућности да је манифестује за 
време револуције 1848. године, иако о тим догађајима пева 
у „Ђачком растанку“, „П уту“, „Гојку“ . На крају своје студије 
Костић малициозно додаје да је  Бранко „желио јуначку смрт“ , 
али „ватрена жеља у сипљивих људи не трају колико у  здра- 
вих осим похоте која се навијек подгријава потребом деком- 
позиције. . .  Он је на ту жељу потрошио сву ватру, сву снагу 
своју, па кад је  та толико жељена јуначка смрт дошла да му 
се понуди, њезин песник није имао више снаге да је обљ уби... 
Увјерен сам да би даље ширење апсолутно бранкоманије по 
начину Стојана Новаковића и Св. Вуловића међу нашом ом- 
ладином било од најштетнијих последица" . . .

Када се Б. Радичевић појавио у српској књижевности, 
књижевници скупљени око манаетира Шишатовца и карло- 
вачког митрополита обрађивали су тејие неприступачне народу. 
Афирмативним мишљењима "Б. Даничића да „до сада још  није 
ни један учен Србин овако пјевао" учвршћује се сигуран пут 
Радичевићевот песничког угледа, али и поред критички пох- 
валних мишљења, неки наши људи су не без резистенције ома 
ловажавали песника због слободоумља у његовим песмама. 
Бранков жилави витализам се огледа снажно у лироким пес- 
мама, каје су пуне младалачког ритма, чулности и елементар- 
ног замаха живота, смеле у погледу и садржине и форме, јед- 
ноставно у  изражавању осећања. Основна таласна дужина Ра- 
дичевићеве лирике је нежност штимунга и интензитет осећа,- 
ња у интимно топлим стиховима. Исписујући интимни лето- 
пис свог романтично узнемиреног срца, Радичевић није ни 
слутио, у  првим тренуцима свог поетског одушевљења и ства- 
ралачких подстицаја, да ПРВИ ствара уметнични зрелу ли- 
рику на народном српском језику.

Плава боја у пејзажу Б. Радичевића је  боја љубави и 
младости. Њена ведрина има примат на његовој поетокој пале- 
ти, на романтично компонованој сликовници расположења; 
она проистиче, с унутарњом ритмиком и . мелодијском лини- 
још првих љубави, из чулних прелива субјективно доживље- 
ног пејзажа. Повремено је  помућена радоет, која је снажном 
метафориком произашла из богате песникове подсвести, ра- 
доет пригушена и потиснута аивом бојом меланхолије. Та пла- 
ва боја младости у  његовим песмама има повремено и егзотич- 
ну ознаку и налази се у апстрахованом пејзажу: географска 
даљина као димензија у његовим песмама, под утицајем немач 
ке лирике садржи и извесну метафизичку присутност.

Радичевић побуђује својим стиховима наша дубоко скри- 
вена интимна осећања, јер свако од нас има свој ђачки ра- 
станак и своју тугу и опомену.



На пример, оно музички складно сгиховање предјутар- 
ја, када се још  осећа влажни мирис ноћи, када још  негде, мо- 
жда, у мраку светлуцају, као мали црни бисери веверичје очи 
и раздањује се уз клепку стада и жубор извора који милује 
подножне стене змијуљећи негде шумском стазом:

»Тама долом, тама гором,
Наоколо свв почива...«

А  када ie детињство заменила младост, када су нестали 
завичајни видици, еремске винове лозе која је као од позлаће- 
ног бакра, када више стражиловски ветар није махао исука- 
ним зеленим сабљама л и с ј а, настали су стихови — бисе- 
ри српске романтичарске лирике, у  младалачкој меланхолији, 
у  сентименталном ишчекивању љубави у  љубичастом миру су- 
мрака „Туге и опомене“ . Кишило је у  Бранковом сећању, у 
сну и у  јави, кишило је по неизреченим надама љубави и пре- 
болно одзвањало тада по пустим ливадама српске уметничке 
лирике: „Ње нема више — то је био звук“ .

Оживљавање детињства и младости изузетно је импре- 
сивно у поеми „Ђачки растанак" у којој се Бранко упечатљи- 
во дотакао најтананијих жица поетске евокације детињства и 
младости. Приликом сваког новог читања Бранко и даље у 
овом тематском раопону је  уметнички непоновљив. Свако од 
нас има своја сећања, евоје детињске заносе и страсти; све- 
једно да ли су то сенице које накострешеног перја посматра- 
ју  скрхана јаја испод гнезда, да ли шеве или ласте, чији гла- 
сови одзвањају као мало звоно или су то друге птице, чији се 
позиви укрштају с нашим детињством и с лрвим наученим сти- 
ховима; свеједно да ли су и тамо, у невезаном подсећању неки 
други рефлекси, но у сваком случају је  најискренија, најспон- 
танија визија детињства је, по мом, мишљењу у, читавој ерл- 
ској поезији у бујним паеажима Бранкове песме.

П. Поповић каже: „Ми грешимо кад узимамо да је Бран- 
ко само песник народног правца, у емислу како се обимно узи- 
ма. Кад је Вук увео обичај народне песме, Бранко није пошао 
за њим као песник без књижевне културе и који би био једи- 
но способац да подражава народној песми. Бранко је имао ве- 
лику кшижевну културу, лепу поетску лектиру за собом, пу- 
није познавање западних песника, и кад је  предузео да ство- 
ри народни правац, то није зато што није умео друкчије, него 
зато што друкчије није хтео. То је  била ствар његових прин- 
ципа, не његоџих способности. Туга и опомена обилато сведо- 
чи о његовој књижевној култури, друга би се сведочанетва о 
томе такође могла навести".

А  у наше време истраживач српеког романтизма др Мио- 
драг Поповић у часопису „Књижевност“ (јун 1965. Београд) 
пише:

„ПРВА наша јампска песма „Туга и опомена" ова која 
нам је широм отварала врата у европску романтику, остала је 
недовршена. Неке строфе су ненаписане. Другима недоетају 
поједини стихови, неке су опет неодређене, пуне грубих, рапа- 
вих речи. Многи су наводили неприродне и усиљене стихове
„Туге и опомене". (........) Мина је  она незнатна Бечлијка која
је покренула емоције у  песнику по његовом доласку у Б е ч . . . .  
Од реалне Мине остала је  само музика, само звук, јамб „Туге 
и опомене“ . Елегичан, мек, нежан, а звучан и светао. Баш иао 
и ова љубав, која заједно с песмом, улази^у историју".

Бранкови стихови „Туга и опомена" прекривени су та- 
наним Еелом сете, пуни еу природне љупкости и понекад наив- 
не дивљине. У свим мотивима типичне романтичарске универ- 
залности преовлађује умилна љубав; ту нема опојног мириса 
егзотике и пенасте фантастичности, нема живог ритма скерца. 
Ови стихеви су у  руметгом зајутарју живота, јако везивно тки-
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fio емоција осскбена тематска пређа, особени поетски звук, мож- 
да и најблиставија суза читавог Бранковог песништва. У скла- 
дно распоређеним скуповима гласова као основни тонови рас- 
положења доминирају поједини гласови, р, а, о, у. Ако об- 
ратимо пажњу на вокалну илустрацију ових Бранкових стихо- 
ва, осетићемо изванредну сонорност поетских сазвучја, драж 
лепореких непоновљивих експресија, те, усвојивши Бранков 
поетски „предео", импресионираће нас многи лирски преливи, 
колорит и арома праве поезије, сваки степеник надахнућа ко- 
ји  је  умивен непресушном росом непоновљивог. Иако је  Бран- 
ко написао неколико станци у духу немачке лирике, ускоро је 
прешао на метар народне поезије. За разлику од паггирних 
цветова псеудокласичарске поезије и пасторалних мотива пр- 
вих младалачких усхита, Бранко почиње зрелију мелодију у 
српској поезији која — захваљујући њему —  почиње да пул- 
сира виднијим унутрашњим уметничким напоном. Неразграна- 
тих средстава поетске симболике (сведеност на основне чини- 
оце из живота — драги, драга, мајка, сестра, брат, месец, звез- 
де) —  Бранкова лирика показује анимистичко — симболичко 
доживљавање света. Љупко сонорно оркестрираше највише се 
испољило у елегијама, емоционално најдрхтавијим тренуцима 
у  читавој његовој лирици, који расту и израстају у поетске 
слике, у драгоцене лирске медаљоне.

Читав Јакшићев живот у  малом поетски је  одсликан у 
строфи „Где ја “ :

»Скори свећа крају,
Данак црној ноћи:
Ал крај моме вају 
никад неће доћи«.

За Јакшића је жрвањ живота био претежак нарочито 
после премештаја у  Сабанту где је  поникла једна од најимпре- 
сивнијих песама југословенске поезије „На Липару", сва сатка- 
на од чемерне усамљености. Иако у овој песми песник каже да 
му људи „леденом злобом разбијају груди, па се место срца 
ухватио лед“, ови и слични песимистички нагласци 'нису еви- 
дентан доказ развијеног песимистичког система Јакшићеве по- 
езије. Из богатих Јакшићевих поетских слика, које нису оиш- 
болика резбарија и бакрореза, издвојићемо ове топле липар- 
ско-сабанатске стихове да би их развили у тамној комори на- 
шег унутрашњег света као аутентичне снимке душевног очаја, 
запаљење тајним пламеном романтичарски снажних осећаша. 
Натпросечном поетском унутрашњом дејственошћу јарких по- 
етсних слика којим је  кидао уж е уобичајеног рекв.1изитарију- 
ма и сентиментално — разбољеног контекста, Јакшић је  умно- 
гоме обогатио романтичарски песнички говор и непосредним 
доживљајима музике и природе постигао оригиналну архитек- 
туру овог особеног стиха. Из бујно стасале жетве Јакшићеве 
лирике са једрим зрнима нежности издвајамо „На Липару“ 
као песму —  жиж у која најоинтетичније сабира зраке бола у 
читавој српској романтичарској лирици.

Писао је Јакшић у  визији смрти као чулној стварности:

»Мрачна ми је  тесна соба 
Сенка црног гроба.
У собици ништа нема 
До тишина 1&ма.
И још једна тамно гори 
Крају свећа скори. . .«
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Тмина худа и тмола, из које су пројецирани скелети цве- 
това пеениковог будућег живота, постала је опседантни мотив 
неких његових песама, а ти мрачни tqh o bh  су непосредно ши-



кнули из бездана песниковог бића, из непоередног поетског го- 
вора меланхолично лелујавог, препуног дарова осећања, оза- 
реног јаким мистичним доживљајима усамљености и сатканог 
од трајнот ткања бола. Разгранате имагинације, Јакшмћ је мно 
гим песмама давао свој унутрашњи тамгни тон фанатично из- 
гарајући и подносећи трње живота. Истанчаним напетим слу- 
хом хватао је скоро нечујне сетне звукове природе, застарелим 
речима у елегичним ритмовима давао је  посебну свежину и 
нови сјај, без маниризма и вештачког неговања струкова сти- 
хова за врт романтичарске .поезије, која није увек била пре- 
чишћена од уродице и кукоља.

У рукописном одељењу Народне библиотеке у Београду 
чувају се две Јакшићеве пееме у рукопису под сигнатуром Р 
370/1 и 2. Блиски рођак Јакшићев Милета Јакшић, песник, за- 
писао је на полеђини прве песме: „Ово је рукопис Ђуре Јак- 
шића“ , а на полеђини рукописа друге песме (запксао је датум 
у Црњи, 10. март 1904) да је  то Ђурин рукопис. Првих неколи- 
ко стихова прецртано („Хуји је л’ гора то?) (Или се црни ђаво 
наомеја) (На свет) (На људе) (На ту прашину", а затим се ни- 
ж у стихови са местимичним исправкама појединих речи у ру- 
копису; последње речи у  овој песми (шпијунство, издају) напи- 
сане су оловком. Ова песма, поникла У Сабанти где је  Јакшић 
радио као учитељ, представља у  неку руку поетску и тр од у к - 
цију каснијег магистралног сабанатског тропева („На Липару“ , 
,,Поноћ“ и недовршена ,,3opa“).

Без наслова је  и друга Јакшићева песма у рукопису, чи- 
ји завршетак гласи:

»Шта је  врлина, шта је бездеља 
У ходницима хладног немира 
Четири века — пемо гледао 
Ла је  ћутао... Без саучегића 
Гостију својих пратећ судбину«.

Иако се у овим рукописима песама не отварају нова по- 
дручја и простори Јакшићевог сензибилитета, свакако привла- 
че пажњу колористичка густина слика, ноктурална сазвучја, 
особени јакшићевски ритам који као унутарњи флуид бије из 
прозрачног ткива песама. Прва песма — фрагмент носи траума- 
тично оловно расположење, обојено јакшићевским тоналите- 
том, непосредним изражајним средствима, ритмичким складо- 
вима: има одлике Јакшићеве романтичне лирике („Зар није 
доста големи јад? Зар нису људи доста зли?“), особени роман- 
тичарски реквизити: црна ноћ, големи јад, семе паклено, ђа- 
воли и сл. Док је  у овој песми Јакшић директнији у  непосред- 
ном саопштавању осећања, у  другој је  ток поетске нарације 
испреплетан суморним рефлексијама и раоположењима која 
су нашла своју лирску резонанцу, свој звучни еквивалент. Обе 
песме — фрагменти не тону у небулозне привиде стварности, 
већ су израз доживљених тренутака и трају својим унутра- 
шњим одблесц11ма, непролазним сјајем племенитог метала:

Иако код Ја1шхића 'није било парнасовске усавршеноети 
израза и утанчаности стиха, низ његОвих песама су права ау- 
тобиографија песничког срца. Његову дескриптивну лирику, 
сву у  белом усијању адорације пред чарима природе, оплоди- 
ла су размишљања о природи. Ту има горких стихова, исуви- 
ше пелинове опорости у екопресији непотпуног песимистичког 
погледа на свет, који није трансцедентни^ресимизам, али у ко- 
ме има и неслућене тајновите чари веродостојне романтичар- 
ске лирике. Ту зраче особени јакшићевски флуиди експресив- 
них полета: интимни поетски разговори срца са природом, ис- 
енченост и тананост сенгимента пред загонетком природе. По- 
пут древних рапсода Јакшић је оживљавао старине у угаше- 
носветлом колориту описних песама у којима доминира боја



сребра као у песмама „Ноћ у Горшаку", „Пут у  Горњак" и др. 
За златну је ризницу нашег поетског језика, без подражава- 
ња нашег народног епо-са и романтичарског немачког „лида“, 
ослушкивање нових сазвучја којима је  Јакшић давао поетске 
иновације, а било је  и свемирског понирања и луцидног раз- 
мишљања о свету и интегралности живота уопште. С истан- 
чаним изразом унутрашње пелинове горчине Јакшић је унео 
у нашу романтичареку поезију велике немире духа. За Јакши- 
ћево доживљавање природе у  романтичарском амбијенту ка- 
рактеристична је песма „Вече“ у  којој је у пуној мери дошла 
до изражаја убедљива визија ограшја где гине поеледњи ви- 
тез, а када се иза планина увече појави месец, песник у ње- 
му види лик погинулог јунака.

Јакшићева поетска егзалтација врхуни у лирски згус- 
нутим песмама „Поток жубори“ , „Кроз поноћ нему“, затим у 
јарким љубавним песмама у којима се понекад радост меша 
с љубављу према домовини. У циклуеу „ЈБубав“ , који није суп- 
ТИЛ1НИ љубавни канцонијер у  коме миришу заноси младости, 
росни пољупци са благим светлом нежности, поетски синте- 
тично се пева о љубави према вољеној девојци и отаџбини, а 
у  песми „Ледена ме киша шиба“ дата је  интимна лирска испо- 
вест у евокацији кишних рафала који чекићају по песнико- 
вом љубављу узнемиреном срцу.

Иако аутентични романтичар — еањар у опојној приро- 
ди, танани елегичар који је у бујним осећањима изаткао лир- 
ску пређу непоновљивих сазвучја у српској поезији, многим 
темама својих приповедака прилазио је  у  простодушној наго- 
сти осећања, жудан чари живота, дарова природе и лепоте 
људског срца. Теђутим, те у  његовој прози трепетне роман- 
тично-фебрилне чежње за животом које одишу изразитом по- 
етеком осетљивошћу, умногоме заостају за његовим реалисти- 
чким прозним захватима у којима су дубоки нагласци проте- 
ста органски произашли из трагике живота.

Кроз читаво књижевно дело Ђуре Јакшића проговорио 
је  један од најизразитијих романтичарских сензибилитета у 
југословенској књижевноети. Алхемијом речи и динамичношћу 
стиха, који су изнели његово дело на високи уметнички ниво, 
Јакшић је кроз јединство поетског бића и природе литерарно 
остварио узбудљиву драж усхита, али неупоредиво више је 
понео из живота, душевно лако рашив, непоновљиве речи пат- 
ње и болова. Иако у неким Јакшићевим књижевним оетваре- 
шима изгледа да је  свет грозоморни паноптиком, велики број 
шегових остварења и мотивски и доживљајно је изван тог кру- 
га, у другојачијим личним опредељешима, у  присугности дру- 
гојачијих лирских трагања. Тај интимни лироки обрачун са 
инферналним у људском срцу, та лирска бунтовна непокор- 
ност овешталом реду ствари у животу и друштву, често јаро- 
сна, дурашна немирења и неопокојства, та присна здруженост 
са борбеним, усталаеаним духом за лепше и боље, та жива 
жаришта из кога еу поникли иокрени родољубиво^социјални 
стихови и дубоки реалистички прозни захвати, али и роене 
песме љубави и халуцинантне визије ноктурна са поетски та- 
јанственим значењима речи —  у  општем опсегу карактеришу 
Јакшићево књижевно дело као Јлзузетну појаву у нашој књи- 
жевности.

Змај је више но и један наш песник уронио и изронио 
из присног емотивно-мисаоног бића нашег 'народа утемељив- 
ши народски правац у српскв<ј лирици који је  Бранко започео. 
У својој политичко-сатиричној и родОљубивој лирици чини 
свој народ свесним самога себе и тиме испуњава мисију на- 
родног песника. Када критикује мане и недоетатке друштва 
или појединца, никада не подстиче мржњу и шовинизам; за- 
лаже се за братство и јединство наших народа. Далеко од пре- 
теране идеализације и глорификације, Змај са иеторијским



сммслом урања у прошлост извлачећи у својој поезији под- 
стидајне тренутке који су морална окрепа народа. Поетизовао 
је многе важне и неважне догађаје, те су неки његови стихо- 
ви, иако лакокрили, пенасти, лако прилагодљиви и осталим пе- 
сницима (народна поезија, Бранко, JI Костић и др), журнали- 
стичка хронологија, без довољног правог лирскот сока, опхр- 
вани сувим практицистичко-здраворазумским духом. Први нас- 
тављач Бранкове лирике, надахнут гусларском визијом, Змај 
је  често у водама народног певања, али најбоље његово дело 
„Ђулићи" и „Ђулићи увеоци" нису уметничка прерада народ- 
не песме, већ више уметничка вертикала. Углавном је остао 
у оквиру метрике наше народне поезије, на разним могућно- 
стима трохејског стиха, метрички најбогатији песник српског 
романтизма. Костићева подела Змајевих песама на славујанке 
и змајеванке није најсрећнија, јер је у  змајеванке, поред при- 
годничарских, уврстио и врсне зреле сатире, које нису биле 
дневничарско стиховано пропагирање програма Милетићеве 
народне странке.

Иако Змај има изврсних љубавних песама („Лем Едим‘\ 
„Тихо ноћи“ , „Сниво сам те“ и др.), основни тон његових песа- 
ма није љубавни. Док у песми „Крст од злата‘; пева:

»Ох разгрни недра,
Ж ељ у ми утоли,
Срце ми је жељно,
Да се богу моли,

дотле Бранко у „Ђачком растанку“ каже:
Ала би се млађан грудо«.
»Ал’ у  твоји недри туде 
Окле село до две грудеЧ 
Чудо, село, дивно чудо,

Змај је  више песник љубавног прижељкивања, а не сензуални, 
еротични песник као Бранко.

Змај је песник љубави сав у опчињености пред дражима 
природе и љубавних излета у „Ђулићима“ . Ту су сви елемен- 
ти чаролија природе: цвеће, месечина, сан у цвећу, маштари- 
је и други реквизити романтичарске лирике. У том оквиру и 
природном декору Змај трубадурски чедно пева љубавна чез- 
нућа и нежне трептаје, стидљиво а егзалтирано о свим карак- 
теристЈгчним тренуцима и етапама љубави у  грађанском духу, 
без интензивног еротичног прегарања и сензуалне ватре. У раз- 
го ју  српске романтичарске љубавне лирике од Бранка Ради- 
чевића до Л. Коетића Змај је  најстидљивији љубавник. Он не 
познаје јаке љубавне страсти у поезији, не разголићује своју 
еротику, већ еординира љубавне немире и сасвим их дискре- 
тно изражава.

Сем II и III, сви ђулићи одишу љубавним чезнућем и ти- 
хом породичном срећом:

»Видим, видим, све већ знадеш, 
издају те сјајне очи, 
издаје те ова румен, 
ова суза то сведочи.« (XII)

Као и други романтичари, и Змај довезује љубав и ро- 
дољубље:

»Волео сам Српство мило 
већма него сама себе, 
ал’ сад ми је стомилије 
јер у  њему нађох тебе« (XV)



Под утицајем народне поезије инвентивно даје свеже пер 
сонификације:

»Мирис се тога цвета 
С УЗДАНКОМ ЗАМРСИ,
И ЦВЕТАК ПОРУМЕНЕ, 
nade ми на npcu«. (XVIJJ)

ал тај ђулић попут народне песме и Бранка Радичевића, за- 
вршава деминутивом и плеоиазмом: „малени цветак тај“ . Сле- 
дећи ђулић је сав саткан од обшва компаратива којима екс- 
татичкм изражава своју љубав. Тридесетдруги ђулић („Сниво 
сам те, а ти пуна цвећа“), иако сав изаткан цвећем народне 
лирике, спснтано одзвања тихом романтиком Шуманових „Са- 
њарија". Тридесет трећи ђулић („Тихо ноћи“) ушао је у наш 
слух неизбрисивом тананом мелодијом, а та присна музика нас 
води до успаванке и рођења песниковог детета. Све особене 
појединости Змајеве аутобиографије уткане су у  гоблен пес- 
никових визија љубави и првих породичних радости. Међу- 
тим, сви ти биографско -  поетске тренуци умногоме заостају 
iio  песничкој вредности од емотивно незаменљивих „Увелака” . 
У „Ђулићима“ нема ба.јрогаоески фаталне љубави, резигнаци- 
је и светског бола, а ту се на грађански начин глорификује 
породица, брачна срећа са пуно -старинске идилике. И „Ђули- 
ћи“ и „Увеоци“ су интимно проживљене исповести у  стиху. 
Док у „Ђулићима" опева своју љубав према девојци Ружи, 
еволуцију љубави, брак родитељске нежности и радост, у „Ђ у- 
лићима“ — очеву болест и смрт вољене жене, деце, родитеља 
и пријатеља (али увођењем сећања на мртву сестру и роди- 
теље „Увеоци“ су нешто изгубили од доживљајног интензитета).

Бол —непребол значи кроз песму „Зимни дан“ ненамет- 
љиво, природно. У овој песми су меланхолична осећања утка- 
на у  сиви пејзаж природе:

»О, како је cueo, тамно,
K ’o da није данак сван’о;
А небо је тако мутно 
Као око исплакано.«

У рефлексној песми „Прашина“ постигнута је  убедљи- 
ва поетска слика ефемерности људског живота.

»Благо оном који уме 
Да без речи бол изрази,
Било складом гласовирним,
Било фруле меки гласи,

Ил’ превлаком преко струне 
Уздисајне оне силе,
Ил’ трепетом харфе свете,
Ил’ јецајем цитре миле.

Тај је  синак вишег духа;
коме речи дао није, *
Само звуке, само складе,
Само чисте мелодије.

Музика је чиста суза,
К оју носе крила рајстса;
А речи су здраво земске,
Кад је туга надземаљска«.

Змај је  за десетак година изгубио жену и петоро деце. 
Из те породичне драме поникли су дубоко преосећани стихо- 
ви. Само у неколико песама он је  бунтовник и противник ж и- 
вота.



Док у „Ђулићима“ има нечег од шуштања свиле лишћа 
и цвећа у пролеће, лакокрилних пенастих стихова и ритма 
скерца, „Увеоци“ нас притискују оловном тежином бола, из- 
грцаног из дна душе, обневиделог и раскрвављеног.. Тако се 
велики чемерни усамљеиик, доскарашши pater familias Змај, 
поезијом ослобађао смртоноснг отрова непреболне туге, непре 
сушне и незацељене ране због свје породичне трагедије. Син- 
копирање бола за фолклорно рађеном орнаментиком дивно у- 
тканом у  токове ових изгрцаних стихова почиње као неким од 
сечним претужним прологом „Болна лежи, а нас вара нада" 
продужујући се у „Пођем, клецам, идем, застајавам", па све 
до пелинове цорчине „Кад сам био на твом гробу" или до „Спа 
љене песме“ . Када прочитате „Увеоке“ , које имају карактери- 
стичну психоналистичку дубину, песникова породична драма 
дубоко нас рањава, али ви не постајете меланхолик, јер ипак 
има шта да вам душу ободри и осоколи. То је  порука да је у 
деци света клица и „ нова моћ се у  њем крије“ . У многим Зма- 
јевим речима је болни грч увелака, преточена патња у којој 
сјаји исковано сребро суза, па ипак, у  последњим стиховима 
ова хуманистичка порука одликује се оптимистичком верОм 
да се пренесе љубаз на нов млади нараштај. Та широка ху- 
манистичка амплитуда није произахпла из педагошких разло- 
г:; она је  пргвасходно искуствена, емпиријски плодотворна и 
истинољубива.

Змајеви „Ђулићи" и Ђулићи увеоци" вису изузетно ро- 
мантичарски размаштани. Песник их није дотеривао, артис- 
тички цизелирао, као, уосталом и све своје стихове. Као да 
није имао времена за свежија ритмичка уобличења и новије 
изражајне продоре. У овим стиховима једржао својој поро- 
дици потресни поетски парастос, јер искрена туга је у  роси че- 
мерне сузе, у  нежном сплету ђулића увелака.

Откуда код Змаја толико славуја и цвећа, рузмарина, ру- 
жа и зумбула? Претерана сладуњавост у тим Змајевим стихо- 
вима је  највише дошла из Хајнеове књиге »Buch đer Lieder«. 
Песник је  чистог лиризма, али и доста разнеженог поетског 
израза, сентименталистичке терминологије.
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