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Увод

У једном “отвореном” писму упућеном 
пријатељу и књижевном критичару Марку Цару, у 
којем му честита прославу “двадесет-пете обљетнице” 
књижевног рада (објављеном у Бранковом колу, број 
37, од 11. (24.) септембра 1903. године), Симо Матавуљ 
је истакао двије ствари битне за сваког књижевника: 
“везаност за завичај” (за земљу, људе и језик 
родног поднебља), те “дубоко осјећање националне 
припадности”.1 Данас, на стотину и десет година 
од пишчеве смрти (Матавуљ је рођен у предграђу 
Шибеника, 12. септембра 1852. године, а преминуо је 
у Београду, 20. фебруара 1908. године), можемо само 

1  Наведено писмо први пут је прештампано у најновијем 
издању Матавуљевих дјела: Симо Матавуљ, Преписка, Сабрана 
дела Симе Матавуља, књига 7, редакција и приређивање Голуб 
Добрашиновић, Завод за уџбенике Београд-Српско културно 
друштво Просвјета Загреб, Београд-Загреб, 2009, стр. 128-129.  
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потврдити тачност те констатације, али и чињеницу 
да је Матавуљ имао изванредно снажан дар за усвајање 
нових поднебља, тако да није имао само један, него 
најмање четири завичаја, која су битно утицала на 
његов књижевни идентитет (Шибеник и Далмација, 
Херцег Нови и Бока Которска, Цетиње и Црна Гора, 
Београд и Србија).

Иако је регионализам једно од препознатљивих 
поетичких обиљежја српског реализма, ријетки су 
српски реалисти који су са толико успјеха и умјетничке 
оригиналности уносили различите и разноврсне про-
сторе у српску књижевност, као што је то чинио Симо 
Матавуљ. „Никоји наш прозни писац није у свом делу 
тако ујединио српски народ”, нити му је „толико про-
ширио географске и етнографске мисли...”2 Поред 
завичајне Далмације и роднога Шибеника, којима је 
посветио роман Бакоња фра-Брне, више изврсних 
приповједака (Пошљедњи витезови, Сврзимантија, 
Ђукан Скакавац, Ускрс Пилипа Врлете, Поварета, 
Пилипенда, Нашљедство, Ошкопац и Била, Ркаћки 
патријарх...), као и импресивна почетна поглавља 
аутобиографско-мемоарског списа Биљешке једног 
писца, Матавуљ се као писац достојно одужио и оним 
срединама у којима је у различитим животним добима 
касније живио и радио: Херцег Новом и Боки Которској 
(1874-1881), Цетињу и Црној Гори (1881-1889), 

2 Милан Кашанин, „Ускок“, Судбине и људи, Просвета, 
Београд, 1968, стр. 181.
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Београду и Србији, гдје је проживио посљедњих дваде-
сетак година живота до преране и неочекиване смрти 
1908. године. Романтичној слици Црне Горе посветио 
је више приповједака (На Бадњи дан, Света освета, 
Ко је бољи?, Како се Латинче оженило...), два романа 
(Ускок, Десет година у Мавританији), те највећи дио 
незавршених Биљежака једног писца. Београду је поред 
бројних прича (карактеристичне су двије збирке: Из 
београдског живота (1891) и Београдске приче (1902), 
посветио и једну драму (На слави). Ипак наглашавамо 
да ни о једном простору Матавуљ није писао са толико 
одушевљења и симпатија (можда се то може упореди-
ти само са Сремчевим заносом пред Нишом), као о 
Херцег Новом, о чудесном простору Боке Которске, 
о Бокељима и њиховом српству. Године проведене у 
Боки, „у најдивнијем крају српске земље, на јужној 
тромеђи”, Матавуљ у Биљешкама једног писца памти 
као најљепши дио своје младости, послије које су му 
први дани на Цетињу били мучни у сваком погледу.3

 О српској Боки, „невјести Јадрана”, како јој је 
надахнуто пјевао Алекса Шантић у пјесми Бока 1906. 
године, писали су многи српски писци. Довољно је 
поменути само Вука Стефановића Караџића, Петра 
II Петровића Његоша, Љубомира Ненадовића, 

3       Симо Матавуљ, Биљешке једног писца, Српска књижевност, 
Мемоари, дневници, аутобиографије, књ. 13, Нолит, Београд, 
1988, стр. 71. и 72.
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Стефана Митрова Љубишу, Вука Врчевића, Милана 
Јовановића Морског, Лазара Томановића, влади-
ку Николаја Велимировића, Милоша Црњанског и 
сл. Сам Симо Матавуљ је Боки Которској посветио 
осам приповједака, измећу којих су поједине уисти-
ну антологијске: Бодулица, Љубав није шала ни у 
Ребесињу, Ђуро Кокот, Нови свијет у старом Розопеку, 
Др Паоло, Догађаји у Сеоцу, Звоно, Први Божић на 
мору. Наглашавамо да се догађаји у приповијеци Звоно 
не одвијају непосредно на бокељским обалама, него у 
селу смјештеном на једном од бокељских висова, али 
садрже аутентична обиљежја живота овога поднебља 
и зато смо је посматрали у оквиру јединственог 
бокељског тематског круга. У приповијеци Богородица 
Тројеручица један од јунака, стари Бокељ Иво, одне-
куд је „од которскијех страна”, али пошто исприча-
ни догађај није смјештен у Боку Которску и не казује 
непосредно о њеним људима и приликама, нисмо је 
укључили у наведени тематски круг. Поред тога, Боки 
Которској је посвећена и Матавуљева етнограф-
ско-путописна студија под насловом Бока и Бокељи 
(1893), док у Биљешкама једног писца треће поглавље 
у цијелости описује пишчев боравак и живот у Херцег 
Новом и Боки Которској. 

У првом дијелу нашег истраживања управо 
је усмјерена пажња на интерпретацију наведених 
Матавуљевих текстова који су посвећени поднебљу 
и људима Боке Которске. У другом дијелу ове књиге, 
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наше истраживање Матавуљевих веза са Боком 
Которском засновано је на његовим пријатељствима 
и контактним везама са знаменитим људима из Боке 
Которске, који су оставили значајан траг у формирању 
Матавуљеве личности и његовог књижевног дјела. 
Између више важних имена издвојили смо тројицу са 
којима је Матавуљ био најближи: Лазара Томановића, 
Тома К. Поповића и Марка Цара.
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Матавуљево књижевно дјело и Бока Которска 

Препознатљива су три јединствена умјетничка 
обиљежја Матавуљевих приповједака из бокељског 
живота: занимљивост догађаја, необичност лико-
ва, аутентичност простора. У појединим текстови-
ма приповједачка пажња превасходно је усмјерена 
на карактеризацију јунака и рељефно обликовање 
њихових портрета, што је назначено већ у самим на-
словима: Бодулица, Ђуро Кокот, Др Паоло. У други-
ма је, опет, у наративноме средишту казивање о не-
обичним догађајима: Љубав није шала ни у Ребесињу, 
Нови свијет у старом Розопеку, Догађаји у Сеоцу, Први 
Божић на мору, Звоно. Све то је допринијело чињеници 
да је Матавуљ у своме приповиједном дјелу створио 
једну “нову реалност” на основу које и данас приватни 
и јавни живот Боке Которске из посљедње трећине 
19. вијека, градске тргове и улице, квартове и згра-
де, а поготово људе и менталитет читавог поднебља, 
доживљавамо на јединствен, матавуљевски начин. 

Особености умјетничке структуре доприноси и 
јединствена позиција драматизованог приповједача (не-
зависно од тога да ли се појављује као свезнајући наратор 
или непоуздани уметнути причалац), доминација нара-
тивне, дескриптивне и дијалошке форме приповиједања, 
те углавном јединствена и препознатљива композициона 
обиљежја: пренаглашена експозиција, ефектан заплет, 
неочекивани преокрет, епилошки расплет. 
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Бодулица

Међу приповијеткама у чијем средишту се 
налази карактеризација јунака, посебно мјесто 
припада Бодулици. Двa су знaчajнa рaзлoгa издвojилa 
ово дјело у припoвjeдaчкoм и књижeвнoм oпусу Симе 
Мaтaвуљa. Нajприje тaj штo сe рaди o првoj вeликoj и 
умjeтнички успjeлoj припoвиjeци oвoгa примoрскoг 
“мajстoрa припoвeдaчa”, кojoм je у пoтпунoсти скрeнуo 
нa сeбe пaжњу књижeвнe критикe и публикe; a зaтим 
и тaj штo сe рaди и o првoj Мaтaвуљeвoj припoвиjeци 
кoja je тeмaтски вeзaнa зa живoт Хeрцeг Нoвoг и 
за пoднeбљe Бoкe Кoтoрскe.4 Може се казати да 
Матавуљева бокељска искуства, доживљаји, као 
и бројни људи и прилике, које је упознао или им је 
био непосредни свједок, управо у овој приповијеци 
најбоље долазе до изражаја и показују његову необичну 
способност да приказује карактеристичне детаље из 
живота, изразите локалне, прије свега медитеранске 
карактерне црте јунака, те описе природе, поготово 
мора и приобаља, као и градских улица, тргова, кафана 
и доминантних грађевина.

По времену настанка Бодулица је прва 
Матавуљева бокељска приповијетка и једновремено 

4  “Сa Бoдулицoм Мaтaвуљ je крeнуo нa пут дa би прoнaшao 
вeликoг Мaтaвуљa, oдличнoг припoвjeдaчa и мajстoрa ситуaциje, 
сцeнe, призoрa.” (Стaнкo Кoрaћ, Књижeвнo дjeлo Симe Мaтaвуљa, 
Српскa књижeвнa зaдругa, Бeoгрaд, 1982, стр. 33). 
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прво његово прозно остварење, које јасно наговјештава 
да је вријеме пишчевог стваралачког лутања окончано 
и да се рађа велики мајстор српске прозе. Објављена 
је у београдском часопису Одјек 1887. године, најприје 
под насловом Чудновато бракосочитаније, а већ 
наредне 1888. године, под умјетнички успјелијим, 
данашњим насловом, као шеста прича у првој књизи 
збирке Из Црне Горе и Приморја.

Посебности умјетничке структуре Бодулице на-
рочито доприноси двострука приповједачка намјера. 
Ка стварању приповијетке у чијем средишту је 
обликовање карактера главне јунакиње, „настране” 
Розе, бодулице (дошљакиње са острва Виса), а изнад 
свега и крчмарице у кафани „Код веселог мрнара”, која 
је својом појавом „зачињала” град Нови и била његова 
„знаменитост”. И ка обликовању цјеловите друштвене 
слике једног простора у којем се кафана „Код веселог 
мрнара” и шаролики свијет који је пролазио кроз њу 
појављује као аутентична метонимијска пројекција 
тога времена, људи и простора.5

5  „Радом на портрету ове крчмарице у коме се излио 
притајени хумор Симе Матавуља, добила се боја читаве 
новљанске средине. Мирис и боја, животне илустрације те 
средине атрактивније су у овој приповеци од њене фабуле, 
мада је портрет крчмарице са своје стране рељефно изграђен, 
пун живота, животне истинитости и у приморском стилу 
оригинала.” (Велибор Глигорић, „Симо Матавуљ”, Српски 
реалисти, Просвета, Београд, 1954, стр. 316).
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У основи новелистичке природе свих 
Матавуљевих приповиједака налази се неки чудно-
ват, по свему необичан, дотад невиђен и „нечувен 
догађај који се одиграо”.6 На сличном догађају засно-
ван је и заплет у Бодулици. Један од првих тумача ове 
приповијетке, Новљанин Марко Цар, наглашава да 
све што је написано “одговара на длаку строгој реал-
ности”, те да је “Шјора Роза (право јој име бјеше Ката) 
достојна била надимка, што јој га писац даде”.7 О 
стварном постојању главне јунакиње ове приповијетке 
свједочи и сам Симо Матавуљ у писму које је послао 
Милану Савићу 12. августа 1893. године из Београда 
у Нови Сад. Пошто је тих дана био урађен превод 
“Бодулице” на њемачки језик у реализацији Ђорђа 
Ђурковића, Матавуљ напомиње да је задовољан 
“преводом Розине”, захваљује се Ђурковићу, а затим 
обавјештава Милана Савића да је баш тих дана добио 
вијест од једног Бокеља, који је дошао у Србију да тра-
жи капетанску службу на српским лађама, да је “умрла 
од капље Розина – правим именом Ката”. Наглашава 
да га је “вијест прилично узбудила”, а затим исказује 
искрено жаљење због чињенице да је “Ката знала за 
причу и веома се љутила” на Матавуља, иако га је 

6  Јелеазар Мелетински, Историјска поетика новеле, превела: 
Радмила Мечанин, Матица српска, Нови Сад, 1996, стр. 218.
7  Марко Цар, „С. Матавуљ у Херцег-Новом – успомене и 
биљешке”, Летопис Матице српске, књ. 253, број 1/1909, Нови 
Сад, 1909, стр.19-20.
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прије тога вољела.8 У једном каснијем истраживању 
Максима Злоковића изнијета је тврдња да Матавуљ у 
наведеном писму није навео тачно приватно име своје 
јунакиње и да је у Херцег Новом свима било добро по-
знато да се звала “шјора Роза Маркулин”.9 

Основни наративни заплет изграђен је на 
казивању о „чудноватом бракосочитанију” између 
Розе и Радула Пиводића, а различите умјетничке 
тежње, ка обликовању новеле карактера и ка 
обликовању друштвене новеле, доприносе и посеб-
ности умјетничке структуре. Нарочито се то огледа на 
плану новелистичке композиције, у којој је уводни или 
експозициони дио пренаглашен и развијен толико да 
замаша већу половину приповијетке, а у функцији је 
обликовања рељефног портрета главне јунакиње, али 
и бокељског друштвеног амбијента и простора. Заплет 
или средишњи дио приповијетке сасвим је убрзан и 
проистиче из уобичајене технике новелистичког об-
рта заснованог на промјени уобичајеног понашања 
јунакиње, као наговјештају каснијег сензационалног 
догађаја, неочекиваног повратка Радула Пиводића на-
кон двадесет двије године странствовања по свијету, а 

8  Симо Матавуљ, „С. Матавуљ-М. Савићу, писмо упућено из 
Београда 12. августа 1893. године”, Преписка, Сабрана дела 
Сима Матавуља, књига 7, приредио: Голуб Добрашиновић, 
Завод за уџбенике Београд-Српско културно друштво 
Просвјета Загреб, Београд-Загреб, 2009, стр. 215.
9  Максим Злоковић, „Херцегновски дани Сима Матавуља”, 
Бока, број 10, Херцег Нови, 1978, стр. 256. 
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највише у Америци. Трећи приповиједни дио сасвим је 
у складу са природом наративног епилога. Испричан 
је након временске дистанце од двије године, јер је 
драматизовани наратор, који је, иначе, непосредни 
и одушевљени познавалац главне јунакиње и свједок 
испричаног догађаја, отишао из Новог одмах по 
Радуловом повратку, а епилог у којем је садржан још 
чуднији догађај из Розине животне судбине сазнаје од 
случајног путника из Херцег Новог. Радуле је добио с 
Гусјеницом ванбрачног сина, а Роза се „упила у копи-
ле”, сасвим занемарила и оставила кафану, и брине се 
о дјетету као да га је она родила.

Ако уводни или експозициони дио Бодулице по-
сматрамо из перспективе наративног времена и два 
преовлађујућа вида у којима се приповиједање огла-
шава (садашњег и прошлог), онда можемо говорити 
и о постојању двоструке експозиције: проспективне 
и ретроспективне.

Проспективну експозицију сачињавају два 
умјетничка плана: - амбијентални или општи план и - пси-
холошки или план карактеризације јунака. У средишту 
првога је опис новскога градског трга, као амбијента у којем 
је смјештена и кафана „Код веселог мрнара”. У средишту 
другога је сама главна јунакиња Роза и обликовање њенога 
необичног карактера и противурјечне животне судбине.

Општи план проспективне експозиције налази 
се превасходно у функцији просторне амбијентације. 
У њему је садржан прецизан опис маленог градског 
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трга („простран већ као што су сви тргови у старим 
градовима; десетак играча могло би ту заврћи коло, кад 
би се свак други одатле уклонио”)10 и грађевина које 
су га окруживале („Ту је и она црквина из Немањиног 
доба. На њој, о трагу њеколико година, бјеше озидана 
кућа, па се нешто Новљанима свидје да оборе кућу, а 
на староме темељу подигну нову цркву” (246)), а на-
рочито ониске куће с четири прозора и вратима на 
облук на рубу трга, која је заклањала поглед на море, 
а у којој се налазила кафана „Код веселог мрнара”. По 
унутрашњости та кафана је била сасвим обичног из-
гледа, као било која друга приморска крчма. Поред 
просторне амбијентације, општи план проспектив-
не експозиције налази се и у функцији приказивања 
менталитета мјештана, који није ништа другачији, ни 
бољи ни гори, од менталитета српског национа којем 
су припадали. Предочено је то управо кроз однос пре-
ма поправљању „задужбине Немањине”, којој су при-
ступили с великим одушевљењем, али је оно убрзо 
спласнуло, прилози пресахнули и грађевина застала 
да чека нека боља времена: „Што мислише то и ... запо-
чеше, па тако и оставише, па ће тако дочекати и унуке 

10     Симо Матавуљ, Десет година у Мавританији, Приповетке, 
Сабрана дела III, Просвета, Београд, 1953, стр. 246. Редактори: 
др Видо Латковић и Ђуза Радовић. (Сви каснији цитати 
Матавуљевих приповједака из бокељског живота преузети 
су из истога издања. Број у загради након навода означава 
преузету страну).



17

њихове. Владика благослови темељ, зидари подигоше 
зид, колико би се човјек могао заклонити, а остало... 
Немојте се томе чудити. Та и Новљани су само Срби, а 
задужбина Немањина поправља се прилозима!” (246)

Психолошки план проспективне експозиције 
у знаку је карактеризације крчмарице Розе, која 
својом појавом „зачиња” атмосферу у тој сасвим 
обичној приморској кафани. Матавуљ њеноме пор-
трету приступа из различитих углова и разноврсним 
умјетничким средствима. Полази најприје од физич-
ког описа: „Она је малена и дежменкаста. Нос јој је 
кукаст, очи сијере, али поглед веома жив. Чело јој 
пространо и сведено, као у каквог грчког мудраца”. 
Затим прецизно приказује начин на који се чешљала 
„по старом млетачком обичају”: „Косе је раздијелила 
по сриједи, па је завила и прилијепила бунчеле на 
широке слијепе очи, а дебелу плетеницу савила на 
затиљку, па у ту гуку удјенула женски чешаљ”. Све 
то Матавуљ окончава расправом о изгледу њенога 
одијела, чија се боја мијењала како би свјетлост 
слабије или јаче падала на њу, те нагађањем о томе 
колико би година могло бити крчмарици: „Од триде-
сет и четрдесет и пет могао би се човјек уставити на 
коју му се свиђа, па да мисли е је тако. Било је људи 
просиједијех, који је знадијаху таку, кад они бјеху без-
брци. Било је жена, већ свекрва, које су се клеле да 
и не памте кад је Роза дошла у Нови” (247). Посебан 
аспект карактеризације Розине личности усмјерен је 
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на њен “бодулски говор”, који је био чудна мјешавина 
чакавских дијалекатских говора из Далмације и са 
јадранских острва, као и бројних италијанизама, 
али и локалног херцеговачког дијалекта и бокељских 
говора који су јој се били примили током година 
живљења у Херцег Новом. Све то је изговарано на 
специфичан Розин начин, са умекшавањима која су 
мјештане подјећала на дјечије тепање и умиљавање. 
Укратко је и готово карикатурално скициран и 
епизодни, мада за приповиједни епилог битан, лик 
Розине тупоглаве слушкиње, „коју гости не зваху 
дукчије до Гусјеница, јер бјеше танка и испредена - 
готово двапут дужа од газдарице, иако је била по го-
динама цурица”. Њеној смијешној појави нарочито је 
доприносило одијевање у изношене Розине хаљине: 
„Сукња јој једва покриваше кољена, а рукави једва 
мимо лакте, а све се моташе око ње” (248).

Комична средства долазе до изражаја нарочито у 
епизодама о томе како је крчмарица „шалом зачињала” 
атмосферу у кафани. При томе се показује нарочи-
то дјелотворним Матавуљево мајсторство употребе 
језичких средстава комичног и живописна мјешавина 
херцеговачког с “бодулским говором”. Крчмарица 
Роза је за све госте имала погодан надимак („ако си 
јој знан, не зове те по имену, него како те она крсти-
ла”), тек именом није звала никога, нити је хтјела кога 
ословити „господине”, па да би јој „исти ћесар дошао”. 
Показивала је необичну љубазност и гостопримство 



19

карактеристично за дочекљивост и радовање гости-
ма међу Бокељима: „Ко крочи с прага, она га срета 
по своме адету: ’Добро досо, билизија!... козји свене!... 
мања моске!... хардало!... о, сјор позмирен!... бонвења, 
цубро!... адио, конте’,.. бароне!... принципе мој!... а ди 
си ми већ, мације срдасце!’ - Официрима (па макар то 
био и ђенерал, а то се и дешавало) у свако доба виче 
’Гут морген, саблицо!’ и још њешто, што не би било 
лијепо овдје навести” (249). Извањце који би случајно 
банули и које никад до тад није гледала просто је и без 
зазора називала „сјор Бено!”, а прије него што би они 
имали времена да се зачуде и заусте да кажу како се 
зову, Роза их је засипала ријечима, сједала поред њих, 
ако је била беспослена, брисала им клобук, или ако 
би уочила гдје отпало пуце смјеста га је пришивала. 
При томе би се као узгред тужила на „зле дужнике” и 
коцкаре, на њихове расипне жене, а потом би у истом 
фамилијарном тону испитала странца ко је и откуда 
је, „рашта је дошао - па ће га напутити зашто треба, 
а и зашто не треба, савјетоваће га и искаће савјета, а 
најзад завршиће масном шалом...” (250) Због тога су 
Розу памтили сви који су макар једном боравили у 
њеној кафани, а највише због тога је она била „жива 
знаменитост новска”, заједно са старом и мртвом гра-
дином, са Савином, Суторином и много чиме у томе 
бокељском граду.
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У тренутку великих историјских збивања, као у 
вријеме „кад се, оно, бјеше слегла у Боку међународна 
флота, ради предаје Улциња”, кафана „Код веселог 
мрнара” би и сама постајала позорница и свједок тих 
крупних свјетских догађаја, али се однос њене крчма-
рице није мијењао према гостима, макар они били и 
сами адмирали. Нарочито је Роза брзо „припитомила” 
ократког, трбушастог и на први поглед мало суровог 
руског адмирала, толико да је „чисто уживао да га она 
задијева”. Називала га је сасвим по своме „государ 
трбуско”: „А ди си ми, государ трбуско? Јавли нека те 
носе, јер си ми зиво срце понио!” (251), а била се то-
лико спријатељила с њим да га је испраћала тапшући 
га по раменима на велико чудо његових упарађених и 
укрућених официра.

Права увесељавања и комичне ситуације 
приређивала је Роза гостима кафане онда када би 
навратио понеки поп. Задиркивала их је са таквим 
задовољством, особито оне латинске, да су бјежали од 
ње као од куге. Само што би пристигли поп сјео, Роза 
би трчала да га послужи сама, па би ударила у своју 
машкараду: „Она му се клања и милелече око њега, 
па заоколи отуда, одовуда, пак најзад посред сриједе 
у најмасније. Ако се стане грдити, онда се и она, то-
боже, ражљути, избуљи очи, па се дере на сав глас: 
’А зач ти мени намигујес, а? Ча мислис, ди сан млада 
а липа а без муза, да сан за свакога, а?’” (252) Ради 
се о веома успјешним облицима “комике разлика” у 
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којима Матавуљ намјерно из смјехотворне перспекти-
ве приказује оне људе или појаве, у овом случају свеш-
тена лица, према којима се обично нико није тако од-
носио, већ се гајио посебан облик крутог поштовања 
и беспоговорног уважавања. 

Насупрот томе, као истрајну димензију Розиног 
живописног карактера, приповједач наглашава при-
личну побожност. „Сваку је шалу могла поднијети, 
али да се не шали с вјером. Њекоме несретњику (био 
је царски чиновник) никад није опростила што је ба-
цио зрно боба пред ’Исукарста’, па утулио пламен и 
окрњио лампу” (252). Свијећа јој је увијек горила пред 
„Исукарстом”, ноћу кад јој сан није хтио на очи, а не 
би имала с киме да „пробарата”, истрајно је „чатила 
розарије”, цркву је посјећивала о великим празници-
ма, постила је сваки петак и суботу, уз Часни пост по 
три дана у недељи, а нарочито је цијенила православ-
ну Велику Госпођу, сматрала ју је најмиракулознијом 
светитељком и редовно ништа није јела уочи њеног 
празника и слично.

Розина добродушност била је такође позната: 
„Суботом је дијелила просјацима по стотину новчића, 
а осим тога дана не би пустила убога празнорука са 
својијех врата - премда, додуше, не би благословом 
пропратила оно што би удијелила” (252). Па ипак, 
њену особену и ријетку страст, по чему је била по-
зната надалеко, а што је била очигледна компензација 
за неостварен породични и емотивни живот, чинило 
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је то што је „радо кумовала малој дјеци”. Та њена осо-
бина се надалеко прочула и представљала је праву 
градску знаменитост: „Требало је видјети шјору Розу 
кад обуче плаву хаљину од тешке свиле - ’од праве 
правцате млетацке свиле, коју ми је покојан капетан 
Мато купијо у Млецих, оне године кад бише колера’, 
причаше она - а у уши удјене китњасте минђуше, како 
се кочопери по улици, носећи на крст дијете. Стога је 
половина Новога зваше кумом, па и старији гости” 
(252-253). Тим неуобичајено бројним кумствима Роза 
је као дошљакиња изградила изразито чврсту повеза-
ност са средином у коју је дошла да живи и тиме не-
раскидивим нитима постала дио њеног не само јавног 
него и приватног и породичног живота.

Посебној рељефности јунакињиног карак-
тера доприноси казивање о томе како је водила 
пословне књиге и како се је борила против „злих 
дужника”. Будући да је била неписмена, праву малу 
тајну представљао је начин на који је Роза памтила 
и записивала своје дужнике. За крупније послове и 
дуговања, као и за пословну преписку са Трстом и са 
пријатељима, служио је неки шјор-Зането, „изгнани 
судски иристав”, али је Роза држала и свој рабош у 
облику црне ђачке табле, на којем је шарала, домета-
ла и брисала „чудне знакове”, а да никоме није хтјела 
повјерити шта је то: „Ту су ти потези у сваком прав-
цу, крстови криви и коси, звјездице, па онда њекакве 
рогуље и шкорпије. Њеки су гости нагађали да ће то 
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бити какви потајни дугови, други мишљаху да тијем 
она биљежи добит и губит - дакле биланс”. Може се 
рећи да је и без тога Роза имала добро памћење, па је 
често исправљала погрешке Занетове, а „Малу” није 
никад пуштала сама да срачунава. Једино би се увече 
„мало побркала”, зато „њеке бекрије најниже врсте и 
не долажаху него тада, па су се јавно хвалили да јој у то 
доба могу занијети барем трећину онога што попију” 
(253). Тиме се у приказивању кафанске атмосфере 
“Код веселог мрнара” даје једна специфична црта по 
којој гости долазе не само да се друже, разговарају и 
забаве, попију и поједу, него и да закину, преваре и 
надлукаве власника кафане или послужитеље, као и 
бројне сталне или повремене госте.

Уобичајен проблем свих кафана представља 
борба са дужницима и слабим платишама. Слично 
је било и у кафани “Код веселог мрнара”, али начин 
Розине борбе против „злих дужника”, којих је било за-
иста много, био је сасвим необичан и оригиналан. Није 
их гонила судом, али их је „грдила јавно, кадгод би 
јој се прилика дала” (253). Кад би се неком сумњивом 
дужнику накупио рабош, Роза би му испоставила ра-
чун, а кад би се обавезно овај почео заклињати како 
ће платити чим дође до новаца, она би планула и за-
сипала га грдњама против старих својих дужника који 
су је преварили и отишли у свијет: „Чим, је ли? Колико 
их се клело: даћу, чим то, чим ово!? Она погрда ајунто 
(ађунто, судски пристав) зар није говорио: Послатју, 
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Роза, чим додјем у Дубровник. Па? Педесет липих 
фијоринат! Апух! Онај губави сјор-Кике ето је поби-
гао вапором, није и он засиња седесет!? Онај јарац... 
Итд., изређа их у душак поворку, а свакоме придјене 
што га иде... ” (254). Тиме је крчмарица Роза откривала 
једну дубљу страну кафанског живота у којем је поред 
манифестације јавне сфере дубоко био проблематизо-
ван и приватни живот, породични односи, социјална 
димензија и све друге недаће и тајне које су се обично 
прикривале и чувале између четири зида.

Ретроспективна експозиција у приповијеци 
Бодулица има двојаку умјетничку функцију. Са једне 
стране, доприноси обликовању јунакињине живот-
не предисторије. Мислимо на Розин долазак у Нови, 
служење код Маргарите Буроњића и сл. Са друге 
стране, мотивише „чудновато брокосочитаније” 
између Радула Пиводића и Розе, те увођење у причу 
младића Радула Пиводића, који је и сам био дошљак 
из Конавала, те познанство и удаја Розе за Радула, а за-
тим и сасвим ненадани Радулов одлазак у свијет и сл.

Розина животна прошлост била је сасвим обич-
на „историја” коју је знао свако у Новоме. Стигла је 
са острва Виса као петнаестогодишњакиња, а добар 
глас стекла је као једна од ријетких слушкиња која 
се успјела одржати у кући зле усидјелице Маргарите 
Буроњића дуже од године дана, све до њене ненадане 
смрти. Након тога служила је код неког свог земљака 
лађара, постаријег ожењеног човјека. Матавуљ посебно 
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наглашава да након Маргаритине смрти Роза нипошто 
није хтјела више служити код господе, чиме је јасно 
сугерисано колико богати људи знају бити бездушни 
и безосјећајни, као и то како је међу сиромашнима 
црта људскости и бриге често израженија и како често 
представља њихово природно стање.

Радула Пиводића, неотесану      осамнаестогодишњу 
момчину из Конавала, Матавуљ уводи у причу у два 
наврата и на сасвим особен начин, кроз ретроспекцију 
Розине прошлости, „кад се појавио у Новом као млад 
и силовит момак”,11 те на крају као повратника из 
Америке, у проспективним дијеловима нарације. У 
првом представљању доминирају средства карика-
туралног физичког онеобичавања и инсистирања 
на његовој неотесаној природи и још незграпнијој 
појави. Пошто је, најприје, предочио начин на који 
је и одакле је стигао у Нови, код неке своје самохра-
не ујне, Матавуљ укратко описује његов физички 
портрет. Наглашава да је био „висок клепак, јак као 
мазак”, а пошто је био дроњав ујна му је поклонила 
хаљине покојног ујака, „те му широке конавоске гаће 
једва допираху до кољена, а рукави гуња мимо лакте”. 
Одмах иза тога, Матавуљ прелази на Радулове мен-
талне карактеристике, посебно наглашавајући његову 
пријеку конавоску нарав. Већ трећега дана били су га 
сити сви његови врсници и новски пси, могао је да 
„згоди бубуљем куче, гдје га само назрети могаше”, 

11  Станко Кораћ, Књижевно дјело Сима Матавуља нав. дјело, стр. 33.
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а убрзо је завргао кавгу с неким младим ковачем за 
којег се вјеровало да је „непобједим” и „излијемао га на 
мртво име”, показујући тиме да с њим нема шале и да 
сви морају да му се уклањају. Убрзо је „бијесни Радуле” 
запао у невоље. Досадио је својим понашањем и ујни, 
те га је четврте недеље отпратила откуда је и дошао, 
али су га поново вратили и на наваљивање родбине 
остао је у Новоме. Након тога, још га је неколико пута 
ујна изгонила и опет натраг примала: „Може бити да 
је збиља свакога пута бивао по зерицу мирнији, или - 
што је приличније - да се ујна навикла на ћуд нећакову, 
еле, он најзад оста с њом” (255). Тај процес психолош-
ке адаптације и социјализације неотесаног сеоског 
младића у непознатој, а при томе градској средини, 
добио је нову димензију кроз приказивање љубавног 
заплета чији су актери били Радуле и Роза.

Први сусрет дошљака Радула и бодулице Розе 
био је уистину необичан, потукли су се док су стајали 
у реду за воду на „јединој новској чесми”. Конавоска 
момчина је на чесми хтио „увијек да захвати најпрви, 
иако се ту ред чекао, па му је свак и попуштао осим 
- мале бодулице. За дивно чудо, он се није на њу ко-
сио, али кад му се њеки наругаше да се загледао у њу, 
Радуле је немило ћуши. Бодулица се учас прибра, па 
што је икад могла, лупи га ромијенџом по главурини. 
Срећом, ту би много народа, те их раздвојише, а шћаше 
је растргнути као вук јагње” (255). О другом њиховом 
сусрету Роза је и сама радо приповиједала, јер ју је 
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Радуле тада запросио, а предочавала га је као комични 
дијалог, који се одиграо у сумрак на Мали Ускрс док 
је ишла по воду на градску чесму: „Сићам се добро, ја 
таман на врата од града, а зазвони ура нотји, те поцнем 
се молити Богу за покој дусе сјоре Маргарите. Тако ја 
ходим, не мислетји о злу, кад ли ево јега, с пијаце у 
тисни сокак, па ми припричи пут. Ја се припадох, али 
јопет викнух: ’Ста хотјес? ... Ста имас посла с меном?’ 
- ’Мучи, бестијо, не дери се!’ - вели он. - ’Имам с тобом 
говора!’ - ’Каква ти говора с меном имас?’ - велим ја, 
а све измичем. - ’Па, ето, хотјес потји за менека?’ Ја се 
крстим и бизим. - ’Нема ту сале’ - вели он - ’него ако 
тјес, реци само. У недију прва на повид, у понедијак је 
светац, друга - а у другу недију да се винцамо!...’ Ста 
сам ја, кукавица, знала ста је удаја и каквих јудих има, 
и какав је свит. Ја рекох нетју! Па је било баш како је 
Радул нудио. Друге недјеље бодулица се законито на-
зва: Роза Пиводићка” (257). Све је у приказу и једне 
и друге сцене, чији су актери Роза и Радуле, крајње 
необично, али психолошки веома добро мотивисано. 
Није уобичајено у градској средини да се привлач-
ност и “миловање” показују на тако груб начин, као 
што није уобичајено да се просидба одвија готово из 
засједе, на препадање и без посредника, али ако имамо 
у виду да су обоје јунака дошли са села и да у њиховој 
средини није било уобичајено да се јавно показују 
емоције, онда је све што се десило прилично логич-
но. Имајући у виду Розину уплашеност и Радулову 
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грубост и незграпност, као и његово несналажење у 
новој средини, то је изгледа био једини начин њиховог 
зближавања.

Након женидбе наговијештена је нова димензија 
Радуловог карактера: његова пустоловна нарав, чиме 
се приближава комичном типу јунака „хвалисавог 
војника” (militis gloriosi), познатог још у античким 
(Плаутовим и Теренцијевим) комедијама. Радулова 
структурна позиција у породици наведених ликова, 
наравно, сасвим је редукована, јер он само у назнакама 
наговјештава њихове комичне карактеристике. Види се 
то по томе што Радула не држи мјесто, што је препун 
„великих заснова”, тј. фантазија, те неће да се мијеша у 
ситне послове, те што уосталом потпуно неочекивано 
и без најаве одлази у свијет, а затим се годинама никоме 
не јавља. У каснијим Матавуљевим приповијеткама, а 
нарочито у лику Илије Булина из Пошљедњих витезова 
и Ђукана Скакавца из приповијетке Ђукан Скакавац, 
те особине су потпуније развијене, тако да се „бијесни 
Радуле” доживљава само као њихов епизодни претеча,12 
који је остао у оправданој сјенци главне јунакиње Розе.
12  О лику хвалисавог и лажљивог војника у Матавуљевим 
приповијеткама, као и о генези наведеног типа јунака 
у свјетској књижевности од античких времена до краја 
XIX вијека, исцрпно је писао Драгиша Живковић у два 
наврата: ,,Лик militis gloriosi код Симе Матавуља”, Европски 
оквири српске књижевности II, Просвета, Београд, 1977; 
„Новелистика Симе Матавуља”, Токови српске књижевности, 
Матица српска, Нови Сад, 1991, стр. 311-327.
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Радуле Пиводић одмах по женидби повјерава 
младој невјести своје „широке заснове”: „За њ није 
ситна работа. Нема ту... домало, само нека му се при-
лика дадне... а то није далеко, он је већ вреба... па бо-
гати Гаван!” (257) Најприје се све рјеђе појављивао у 
„прчварници”, коју су отворили од насљеђа добијеног 
након ујнине смрти, да би свега неколико недеља иза 
вјенчања, потпуно ненадано и ненајављено отишао 
у свијет. О његовим странствовањима и лутањима, 
сазнајемо понешто из два незграпна писма упућена 
Рози. У првоме, које је послао из Њујорка, извињава 
се што је отишао без поздрава и оставио је на такав на-
чин: „...Нијесам јато одзла учинијо али ти знаш енијесу 
замене ситне работе носам прегао тамо се може стећ, 
па ћу ако Богда најдаље догодину стић ане празнијех 
шака занаго...” (258). У другоме писму, упућеноме из 
Сакрамента годину дана касније, саопштава о невољама 
у које је запао због своје лаковјерности, али и новим за-
сновима и оптимизму: „...Нагрдише ме њекизи галијоти 
скојима се бјех удружио те грдно изједошеми преко пет-
стотина печах те ти немогок од срамоте писати али. Сад 
сам наумијо једну работу којаћеми за руком испасти. 
Надај се добру гласу домало...”(258). Као трећи извор о 
Радуловим пустоловинама по свијету, Матавуљ кори-
сти гласине које су путници доносили у Нови пошто 
му се заметнуо сваки траг, а које су као и сваке гласине 
биле неједнаке, непоуздане и противурјечне: „Мину го-
дина, двије, три... од Радула ни гласа ни трага. Послије 
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чу се да Је жив, па опет да није, да је у Калифорнији, 
у Бразилу, да је погинуо, да се оженио итд. Људи су 
долазили отуда и причали за њ, али сви неједнако и 
некако на претрг” (258). Рекло би се типична прича 
из живота једног пустолова и пробисвијета, али код 
Матавуљевог јунака допуњена и једним изразитим 
степеном наивности и лаковјерности, која његовом 
карактеру даје и једну хуману црту и удаљава га од 
типичних превараната и лажова.  

Приповиједни заплет, изведен у техници на-
ративног преокрета, мотивисан је као неочеки-
вана и тајанствена промјена Розиног понашања и 
расположења, које се пренијело и на саму атмосферу у 
кафани „Код веселог мрнара”, те забринуло знатижељне 
госте. „Одједном се смрче ’Код веселог мрнара’. Сунце 
је сјало и гријало на сав мах, како већ сунце може у 
Приморју, а у међудницу, а ипак у кафани... не знам 
друкчије да кажем, но мрче! Као да се угаси њеки 
свијетли пламичак, који нико није гледао, али који, 
поред сунчанијех зрака и умјетног видјела, на свој на-
чин свијетљаше гостима... Роза се преобрази” (259). 
Промијењена крчмарица одбија да се повјери радозна-
лим и забринутим гостима, љутито се отреса на „Малу”, 
„немилосно ћуши ногом” свог омиљеног мачка, незгод-
но повлачи чаше и филџане на „гвантијери” и поломи 
их, а потом након договора са Занетом пресвлачи се у 
нове хаљине и одлази код пароха, као ново чуо у кафани 
се појављује и Иван Пиводић, „по занату бравар, а по 



31

ћуди ђаво у људској кожи” (260), далеки рођак Радулов и 
тобожњи дјевер Розин, којега она није подносила и који 
јој није послије мужевљева одласка никад прекорачио 
прага. Очигледно је да измијењена ситуација показује 
нову, интровертирану димензију Розиног карактера, 
која је дубоко скривана иза њене кафанске веселости 
и блискости са гостима. Бодулица је све своје интимне 
фрустрације надомјестила осмишљавањем свог живот-
ног и радног простора и посвећујући се у потпуности 
гостима, а сад је, пред сазнањем да се Радуле вратио, 
посумњала да је тај њен интимни свијет можда угрожен.

Разрјешење неочекиване мистерије у кафани 
„Код веселог мрнара” наступило је тек сутрадан, а 
пошто је Роза била одсутна као гласник иступа упра-
во Иван Пиводић и саопштава да је крчмарица от-
ишла у Дубровник да сачека Радула који се вратио из 
Америке. Мада је дочек повратника измамио на обалу 
више свијета него да је ћесар долазио, сусрет с њим 
услиједио је тек сутрадан у крчми, пошто су он и Роза 
умјесто лађом допутовали у Нови преко Конавала у 
кочијама. Према већ помињаном свједочену Марка 
Цара “ненадни повратак дивовског јој мужа из 
Омерике и односна комоција у новскоме граду, па чак 
и она његова узречица sangve de dio”,13 у свему су били 
подударни са стварношћу.

13  Марко Цар, „С. Матавуљ у Херцег-Новом – успомене и 
биљешке”, Летопис Матице српске, књ. 253, број 1/1909, Нови 
Сад, 1909, стр. 20. 
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Карактеризација Радула Пиводића као по-
вратника из печалбе након двадесет двије године 
одсуствовања, садржи понешто наглашеније каракте-
ристике „хвалисавог војника”, мада су и сад оне сасвим 
сажете и скициране. У кафану је бануо пред подне, а 
Матавуљ одмах детаљно описује његов незграпни и 
снажни, прави дивовски стас: „Плећима би заклонио 
двојицу, ноге су му као два стуба, а на пократку дебелу 
врату глава - већ према осталом. Гледа као с планине” 
(262). Након тога, издвојена је и једна нова јунакова 
говорна особеност, узречица sangve de dio, коју је до-
нио из свијета и која га чини посебним, а која касније 
постаје и обиљежје Розиног говора. Пошто се је по-
вратник мало раскравио, те засукао рукаве и започео 
да служи госте, услиједило је и обавезно препричавање 
необичних авантура и бројних доживљаја, али без 
великог претјеривања и хвалисања: „Прича и прича. 
Није немио, а не би се рекло да много лаже. Био је 
у рудницима, био је у трговини, рибар, мрнар, над-
зорник у великим плантацијама, био је војник у рату 
за ослобођење робова, и то на измјену, час у савезној 
војсци, а час у јужној, био је... а шта није био, sangve 
de dio!” (262-263)

Приповиједни епилог по умјетничкој 
организацији подсјећа на ефектне драмске расплете. 
Препознатљиво је то кроз временску, просторну, чак 
и графичку раздвојеност од претходних дијелова тек-
ста, кроз нараторово губљење обиљежја непосредног 
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свједока и објективизацију његове стојне тачке, 
кроз посредно сазнање о догађају након сусрета са 
случајним путником Новљанином, кроз превладавање 
дијалошке нарације. Након свега тога збуњеност и 
запањеност пред противурјечјима људске природе 
постаје још снажнија, али су, опет, све судбине на 
неки волшебан начин разријешене и постављене на 
своја уобичајена мјеста. Радуле остаје досљедан својој 
непредвидивој природи, а Роза својој губитничкој суд-
бини, али и способности да својим алтруизмом све 
надомјести и из свега изађе као морални побједник. 
Зато је потпуно разумљива њена одлука да прихвати 
Радулову ванбрачну везу са служавком “Гусјеницом” 
и поготово да се “упије у копиле” и да њихово ван-
брачно дијете прихвати као своје, да занемари кафа-
ну и потпуно се посвети узгајању тог дјетета и тиме 
надомјести неиспуњену жељу материнства и породич-
ног окружења.

На крају наше анализе наводимо још један ин-
тересантан податак о овој Матавуљевој бокељској 
приповијеци. Колико је Матавуљ волио ову причу и 
како је заиста много држао до Бодулице показује и 
чињеница да је “у другој половини 1904. године за-
молио” Лазу Костића да му уради “наснов”, тј. план 
драматизације овога текста, на основу кога би Матавуљ 
урадио читаву драматизацију и припремио текст за 
позорницу. Читава идеја је остала нереализована, 
али је Лаза Костић урадио план те драматизације. О 
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томе је међу првима писао Голуб Добрашиновић још 
1954. године,14 а затим је први објавио из рукописне 
заоставштине урађене дијелове те драматизације 1991. 
године.15 Лијепо свједочење о свему томе проналазимо 
и у једном Матавуљевом писму које је упутио Лази 
Костићу 3. децембра 1904. године: “Друго је, не писах 
ти о твојој наснови Бодулице зато што је тек јуче про-
читах и преписах и размислих о њој. Добра је. Једино 
ми је незгодан онакав долазак Радулов. Али, канда 
друкчијег нећу моћи измислити. Биће мелодрама 
(meli, mélo) али добра. Разуме се, писаћу ти детаљније 
пошто је израдим ‘у шпорко’ сасвим по твојој наснови. 
Разуме се такође да пристајем на све твоје увете”.16 Није 
нам познато о каквим се то Костићевим “уветима” ра-
дило, као што данас немамо ни поуздане информације 
о томе зашто Матавуљ није урадио драматизацију 
Бодулице на овом “заснову” Лазе Костића.    

14  Голуб Добрашиновић, „Један нацрт Л. Костића за 
драматизацију Бодулице“, Прилози за књижевност, језик, 
историју и фолклор, књига ХХ, Београд, 1954, стр. 321-326. 

15  Симо Матавуљ, Приповијетке I, Сабрана дјела Симе 
Матавуља, књига II, приредио Голуб Добрашиновић, 
Просвјета Загреб-Српска књижевна задруга Београд, Загреб-
Београд, 1991, стр. 449-452. 
16  Симо Матавуљ, „С. Матавуљ - Л. Костићу, Београд, 
3. децембар 1904. године”, Преписка, Сабрана дела Сима 
Матавуља, књига 7, приредио Голуб Добрашиновић, Завод за 
уџбенике Београд-Српско културно друштво Просвјета Загреб, 
Београд-Загреб, 2009, стр. 444.
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Ђуро Кокот

Прве утиске о Херцег Новом и Боки Которској, 
Матавуљ је изнио у приповијеци Ђуро Кокот, о чему 
рјечито свједочи у Биљешкама једног писца: „Далеко од 
Боке, послије двадесет година, пошто измијених још 
двије постојбине, пошто претурих преко главе много 
штошта, ја сам те прве утиске из Боке изнио у причи 
Ђуро Кокот и у спису Бока и Бокељи. Ко је прочи-
тао Кокота (у збирци Са Јадрана) тај ће се сјетити да 
приповиједа неки сјеверни Далматинац, тобоже богат 
болесник, који је дошао у Нови да зимује. Причајући 
своје прве утиске, тобожњи болесник уплиће и комич-
ни догађај са Ђуром Кокотом, који се догађај доиста 
и десио, само двије године доцније... Додуше, много 
је мојих прича које су лежале у глави по двадесет и 
више година, али неће бити ниједне од њих која би 
као Кокот читаоцу чинила утисак да је постала одмах, 
непосредно са живијех угледа...”17 Прво издање, под 
насловом „Чудо са Ђуром Кокотом”, приповијетка је 
имала у часопису Преодница, 1891. године, да би исте 
године под данашњим насловом била прештампана 
и као трећа прича у збирци Са Јадрана. Двострука 
приповједачка намјера (казивање првих утисака о сре-
дини и људима по доласку у Нови и Боку, те казивање 
о чудноватом изљечењу Ђуре Кокота), учинили су 
приповиједну композицију фрагментарном и лабавом, 

17  Симо Матавуљ, Биљешке једног писца, нав. дјело, стр. 49.
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заснованом на тринаест епизода, које обједињује умет-
нути драматизовани приповједач. Свезнајући наратор 
оглашава се накратко само у уводу: „Ово ми је, причао 
Миле Л., најмлађи посланик у нашем сабору” (409). 
Таква приповједачка дистанца омогућава Матавуљу 
и повремене поетичке експликације и дјелотворно 
коментарисање наративног поступка: „Кад бих сад 
стао описивати све остале знатније људе, све оста-
ле капетане, па онда свећенике, учитеље, трговце, 
занатлије, читаоцима би то било досадно и, с разло-
гом, би запитали: ’А камо тај Ђуро Кокот?’ Бога ми, 
до њега има још говора. Немојте се љутити, - јер не 
умијем да причам но како ми је у глави везано једно за 
друго, а коме ни за што друго није стало но за Кокота, 
нека га тражи под његовијем словом” (419).

У експозиционом дијелу приповијетке упра-
во долази до изражаја казивање о бокељској среди-
ни и њеним људима. Наратор нас најприје упознаје 
са приповједачким амбијентом и попут путописца 
даје дескрипцију задивљујућег колорита бокељског 
поднебља, а затим се осврће на необичне људе с којима 
се сусретао и који су били живе знаменитости („стари 
морски вук” капетан Ђорђе, сулуди Петар Сума, на-
чалник Јешо Ј. и сл.). Њихове епизодијске карактере, 
Матавуљ обликује из проспективне и ретроспектив-
не равни. Матавуљеви наглашени описи бокељског 
поднебља, који су дати у уводним дијеловима ове 
приповијетке, а у којима доминира импресивна 
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географска слика читавог залива, а поготово необич-
ни контрасти између мора и морских обала, са једне 
стране, те околних брда и планина, које су окружи-
вале приморје, са друге стране, представља једну од 
најранијих приповиједних дескрипција јадранског 
поднебља у српској књижевности. 

Проспективно казивање утемељено је на не-
посредним опсервацијама драматизованог нара-
тора, проистеклим из сусрета и дружења с њима. 
Капетан Ђорђе живио је у свијету својих поморских 
успомена, а истинска његова животна страст била је 
„препознавање вјетрова” и разговор о њима: „Кадгод 
по двадесет пута за један час чуо бих од њега исте 
ријечи: ’А шта ти мислиш, који је ово вјетар, а? Ово 
је грего леванте, али ја ти кажем да ће домало уда-
рити ’лебићада’. Само запамти, молим те, да сам ти 
каз’о, па ћеш видјети јесам ли погодио!’ Дође други, а 
капетан опет: А шта мислиш који је ово вјетар,’ итд.” 
(412). Друга велика страст старог капетана је раз-
говор о политици. Старцу су шиљали из читаонице 
београдске новине и Глас Црногорца, из којих би он 
утувио сваку појединост, “све од аз до ижице” (413), 
при чему је са нарочитим заносом говорио о лијепој 
српској будућности. Петар Сума је био бокељски 
јуродиви, луда и пијаница, који је живио од милостиње 
мјештана. Господар Јешо Ј. био је „најглавније лице 
у вароши”, огранак угледне породице, образован у 
Трсту, па стога и варошки началник или кмет. Марко 
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Цар потврђује да се радило о истинској личности 
Јефта Гојковића, који је и у стварном животу обављао 
функцију “начелника ерцегновског”.18 О томе да су 
бројни јунаци ове приповијетке били заправо ствар-
не личности потврђује и Матавуљев ђак из Поморске 
школе у Херцег Новом, Вељко Радојевић (1868-1959), у 
писму које је послао из Херцег Новог Симу Матавуљу 
у Београд, 16. јуна 1892. године: “Ко не познава Јефта 
(Јеша), Марка, Глига, Мусу (Суму), Накићеновића 
(младог богослова) и друге, нека прочита Ђура Кокота, 
ето му вјернијех слика истијех, па кад их срете у путу, 
јавиће им се као својим старим познаницима”.19 

Ретроспективно казивање и предочавање жи-
вотне предисторије јунака засновано је на посредним 
исказима, утемељеним углавном на причању Стане и 
Милице, сестара у чијој кући је наратор био одсјео. 
„Житије” капетана Ђорђа било је по свему узбудљиво. 
На мору је одрастао и старост дочекао, а важио је за 
једног од најчувенијих капетана бокељских. Међутим, 
колико је год у пословима био срећне руке, био је 
несрећан у породичном животу, а жена и дјеца су му 
помрли од куге „за њеколико дана” док је он био далеко 
од куће на океану: „Ђорђе се од јада није хтио вратити, 

18   Марко Цар, „С. Матавуљ у Херцег-Новом – успомене и 
биљешке”, нав. дјело, стр. 19.
19     Симо Матавуљ, „Писмо Вељка Радојевића Симу Матавуљу 
од 16. јуна 1892. године”, Преписка, Сабрана дела Симе Матавуља, 
књига 7, Завод за уџбенике Београд- Српско културно друштво 
Просвјета Загреб, Београд-Загреб, 2009, стр. 362.
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премда је имао чим живјети, но је лутао по невјерном 
мору докле га године не сахрваше, па дође дома да чека 
смрт...” (412). Петар Сума је био ваљан крмар на вели-
ким једрењацима, а пошто се послије десетак година 
пловидбе вратио у завичај и потрошио сву „заштеду” 
у поправку куће, отишао је на прокопавање Суеца са 
осталим Бокељима и Црногорцима. Тамо је за двије 
године прилично зарадио, јер је као зналац језика до-
био мјесто настојника. Несрећу му је донијела појава 
колере, због које су радови на каналу обустављени, а он 
је у доколици играо „рулетку” са Грцима и за неколико 
недјеља изгубио све што је стекао. Из очајања се предао 
пићу, а пошто су га оправили у завичај, „поста жива 
забава цијелој пљаци” (416). Животна историја госпо-
дар Јеша била је у знаку велике и забрањене љубави. 
Пошто је завршио школе у Трсту „смртно” се заљубио 
у туђу жену, супружницу неког вишег чиновника, а кад 
се Латинка одазвала на ту љубав и кад се изродила бру-
ка, узбунила се Јешова кућа и цијела родбина, узбунила 
се и цијела „пљаца”, те је чиновник добио премјештај, 
супругу одвео далеко, а Јешо је остао рањена срца. 
Након тога су покушали да га ожене неком рођаком 
мулаткињом, али је он то вјешто избјегао тако што је от-
ишао на „Суецки прокоп”. Тамо је у Лесепсову друштву 
радио као тумач и суђа бројним Србима, због чега су га 
звали „консулом”, а тек по завршетку радова вратио се 
у завичај и оженио из честите породице. Као ватреног 
Србина мјештани су га одмах изабрали за началника.
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Трећи дио приповиједне експозиције у знаку је 
казивања о бокељском менталитету, изгледу, одијевању 
и начину живота, о прослави Бадњег дана и Божића, 
о „дажду”, па се Матавуљ оглашава у њему више као 
етнограф и опсерватор, близак записима из путопис-
не студије Бока и Бокељи, него ли као приповједач 
новелиста. Наратор не скрива да му се највише до-
пада „питомост тога народа”, те да им је извјесна 
мана у претјераној „кичељивости”, а позивајући се на 
Љубишину тврдњу, из записа под насловом Бока, „да 
су Бокељи најљепши међу Србима” (419), наглашава 
њихову стаситост, умне црте лица, жустрост, док им се 
жене одликују „лијепим очима и згодним струковима” 
(419). Бокељско српство, те упечатљив и потпуно чист 
јужни српски говор, дају им особено мјесто у српском 
народу у цијелости.

Приповиједни заплет мотивисан је пристизањем 
писма из Александрије, због документарне аутентич-
ности и мистификације написаног славеносербском 
ортографијом, у којем општинске одборнике и начал-
ника Јеша, пријатељ Петар Р. обавјештава да је Ђуро 
Кокот тешко оболио и да се враћа у завичај да умре, 
а пошто је одлучио да знатно наслијеђе завјешта баш 
њима, позива их да се постарају о његовом смјештају 
у посљедњим данима живота.

Кокотову животну историју, био је власник 
гостионице „Код правичнога Склавуноса” на Суецу, 
излаже након прочитаног писма, а на радознала 
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запиткивања одборника, сам началник Јешо, да би на-
кон тога услиједио договор у чијој кући ће смјестити 
долазника, као и приказ и вјешто обликовање гласина 
које су се „по пљаци” шириле о Ђури Кокоту. Како је 
ишчекивање његовог доласка потрајало, јер се пут-
нику загубио сваки траг, у живој машти мјештана она 
Кокотова свота од пет хиљада лира заштеде временом 
се увећала за још неколико нула, а тврдом се вјером 
вјеровало да долази на своме „вапору”, те да је бар по-
ловина крме „крцата ковчега, пунијех лира”: „Након 
недјеље дана Ђуро Кокот бјеше у свачијим устима. 
Његово богатство пријеђе у пословице, па се поче го-
ворити: ’Тај и тај, потрошио би благо Ђура Кокота’... 
’Узалуд је благо, кад није здравља! Ето Ђуро Кокот 
дао би по оку дуката за сваку кап здравља... О, брате, 
нијесам ја Ђуро Кокот, да толико могу потрошити’ ” 
(434).

Пошто се долазак Кокотов одужио, а упркос 
размјени бројних телеграма није му се никако могло ући 
у траг, убрзо је сензационална вијест о њему сметнута 
с ума и полако заборављена. Отуда је приповиједни 
расплет и изложен у облику ефектног епилога. Управо 
кад се наратор средином маја спремао за повратак у 
завичај, једнога јутра док је сједио с началником Јешом 
у кафани и играо шах, изненадио их је „средовјечан 
човјек, једар, црномањаст, препланулијех образа у 
прљавом врскапуту до кољена, са плешњивом црно-
горском капом и имадијаше у руци сунцобран” (435), 
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представио се као Ђуро Кокот, те им испричао како 
су га на чудноват начин излијечили у Црмници чу-
вени “медизи” Иличковићи. Према коментару Голуба 
Добрашиновића и поменути “медизи Иличковићи за-
иста су живјели у Црмници”.20

20   Голуб Добрашиновић, „Додатак”, Симо Матавуљ, Приповетке 
I, Сабрана дела Симе Матавуља, књига друга, Завод за уџбенике 
Београд – Српско културно друштво Просвјета Загреб, Београд-
Загреб, 2006, стр. 350.
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Др Паоло

Приповијетка Др Паоло најприје је објављена у 
часопису Дело 1898. године, да би наредне 1899. годи-
не била прештампана у Новом Саду као прва прича 
у збирци Приморска обличја. Мада је на први поглед 
утемељена као друштвена приповијетка (у уводу се 
помињу руски напади на Плевну 1877. године, те на-
петост у односима између мјештана - православних 
и католика - поводом тога, на крају мјештани бучно 
славе руску побједу на Плевни), Др Паоло је превас-
ходно приповијетка карактера у чијем средишту је 
казивање о неочекиваном повратку у завичај „блудног 
сина”, доктора Паола, отпадника од богате розопечке 
породице Колнар.

(Као што смо претходно напомињали Розопек је 
литерарни топоним за Херцег Нови. Уочљива је, ина-
че, Матавуљева недосљедност у употреби топонима 
у бокељским приповијеткама. У причама Бодулица, 
Ђуро Кокот, Први Божић на мору, Звоно, кори-
сти стварне називе мјеста: Нови, Игало, Суторина, 
Лепетане, у другима користи литерарне топониме: 
Розопек, Ребесиње, Сеоце...). Поред свега тога, можемо 
констатовати да наведени заплет, приказани јунаци и 
догађаји, и у Матавуљевој бокељској причи Др Паоло 
почивају на стварносном контексту. Према неким 
казивањима “у причи је описана породица Корнери”.21 

21  Исто, стр. 352. 
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У записима Марка Цара наведено је и то да је “згра-
нути доктор Паоло” припадао “колекцији ондашњих 
новских ориђинала”.22 Изгледа да је Матавуљ изворно 
презиме ове новске породице преименовао у литерар-
но Колнар, а затим и да је задржао стварно име Иво за 
оца и Карло за старијег Паоловог брата. Према једном 
каснијем архивском истраживању Максима Злоковића, 
видимо да се Карло Корнер налазио у Управи фонда 
“Закладе Бошковић-Ђуровић-Лакетићка” која је 9. ок-
тобра 1879. године додијелила учитељу Симу Матавуљу 
новчану награду за “изванредни његов труд”.23

Матавуљ главнога јунака приказује као особењака 
и чудака, као скитницу и авантуристу, циника и без-
божника, уз све то и епилептичара, који је својом 
појавом изненађивао, плашио и збуњивао мјештане. 
Паоло је одбачени члан породице, који је у свему био 
склон крајностима. Био је неприлагођен и спреман на 
немилосрдно понашање и дјела када се односио према 
оцу и брату, али је према братићу Занету, према сна-
хи Амалији, родом из Сеоца, као и према неким ста-
рим мјештанима, које је добро памтио, показивао ону 
људску страну свога бића. Пред опанчарском радњом 
Васа Коренића весело се поздравио, прокоментарисао 
је да се Васо угојио, а да није много ни остарио, а затим 
га је у шали запитао: “Како је с опанцима? Је ли више 

22   Марко Цар, “Симо Матавуљ у Херцег-Новом, успомене и 
биљешке” – нав. дјело, стр. 16.
23   Максим Злоковић, “Херцегновски дани Сима Матавуља”,  
нав. дело, стр. 250.
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сељака босих, или обувених?” (527). Све то указује на 
чињеницу да је Паоло оним најдубљим дијелом свога 
бића био очувао сјећање на завичај, а да је његово от-
падништво од породице у суштини било засновано на 
побуни против начина на који је живјела његова богата, 
али потпуно отуђена и безосјећајна породица, а у којој 
је он одрастао и проживио дјетињство без родитељске, 
прије свега очеве љубави. 

У сажетој приповиједној експозицији, по чему 
се Др Паоло разликује од осталих бокељских прича, 
управо откривамо такве јунакове особености. Ћутањем 
збуњује лађаре и факине на пристаништу, не одгова-
ра на запиткивања радозналог носача Кика, који га 
је препознао и слично. Заплет започиње од тренут-
ка препознавања дошљака и брзог ширења вијести, 
која је изазвала такву грају као да је „Кико гласник 
пада Плевне” (517), а убрзо затим слиједе присјећања 
на Паолову животну историју. Медицину је завршио 
у Бечу, а пошто се задокторио спанђао се с неком 
пјевачицом и лутао с њом по Италији, био је иза тога 
војни љекар у Србији, па је одбјегао у Турску гдје се 
према причањима „потурчио из љубави према кћери 
некога паше” (517). Најпослије се рашчуло да је умро.

Додатно усложњавање приповиједног заплета 
мотивисано је запањеношћу коју је на јунакову по-
родицу, изнајприје оца Ива, старога фабриканта ма-
стике, као и брата Карла, изазвала вијест о поврат-
ку послије двадесет и једне године странствовања 
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млађега сина и брата. Увођење Колнарових мотиви-
сано је на два начина, кроз њихове физичке портрете 
и ретроспективно освртање на породичну историју, 
те на Ивову тајну справљања мастике, која је била 
боља од праве грчке, „сцијанске мастике” и која му 
је донијела за шездесетак година „велико имање, 
три, четири куће у Розопеку и готовине говорило се, 
преко сто тисућа талијера” (521), те кроз њихов жу-
стар дијалог у којем су разоткривене додатне одлике 
њиховог карактера (тврдичлук, безосјећајност), као и 
узроци нетрпељивости према Паолу. Радило се очи-
гледно о некој врсти породичне тајне, коју Матавуљ 
не жели даље да расвјетљава, али само наглашава да је 
очева нетрпељивост према млађем сину Паолу трајала 
дуже од двадесет година. Отуда је Иво Колнар повра-
так свог “блудног сина” доживио као “казну божју”, а 
сина повратника види као “крвника” који му је “појео 
и упропастио” силно богатство, тако да би “сувијем 
златом” могао “претрпати” све оно што му је Паоло 
потрошио.

Интересантно је напоменути да епизодом у којој 
описује чувену Ивову “фабрику мастике”, Матавуљ 
отвара тему о једној необичној и вишедеценијској 
породичној мануфактури која указује на заметање 
индустријске производње у Боки Которској. 
Колнарова производња личила је на “праву радио-
ницу средњовјековног алхемичара”, а утолико је била 
необичнија што је стари Иво чувао “тајну фабриковања 
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мастике” до те мјере да у његову радионицу никада 
није крочила људска стопа осим његове. Ни Карло као 
његов најстарији син и породични насљедник није био 
упућен у ту очеву тајну, тако да у јутарњим часовима, 
кад је отац фабриковао мастику, није имао приступа 
у радионицу. “Знало се само да ће му отац оставити 
рецепт, да послије његове смрти настави богати за-
нат” (521).  

Породица најприје покушава Паола да про-
гласи за лудака и разбојника, не би ли га власти 
прогнале из Розопека, али се убрзо испоставило да 
ништа од тога није било тачно, а да је Паоло дошао 
због подјеле насљеђа. Насупрот хладном пријему по-
родице, мјештани су веома брзо прихватили Паола 
и због његове узречице прозвали су га „доктор Ба”. 
Управо кроз освјетљавање тог односа, постигнута је 
продубљенија психологизација јунаковог карактера, 
јер је према њима био много приснији и срдачнији, а 
тако се поуздано присјећао старих мјештана, као да 
није ни одлазио из завичаја. Розопечке дане прово-
дио је у свирању клавира и свакодневним шетњама 
са братићем Занетом, шеснаестогодишњим дјечаком 
према коме је показивао посебне емоције и блискост, 
а како то обично и бива у провинцији убрзо је престао 
бити интересантан.

Приповиједни расплет услиједио је изненада. 
Паоло је нестао из Розопека сутрадан по паду Плевне 
и бурног весеља мјештана, а иза њега су остале само 
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непозудане гласине: „Говорило се да се Иво најпослије 
склонио да му да десет тисућа форинти, под уговором 
да више не уноси стопе у Розопек!” (529) Можда је ште-
та у умјетничком смислу што је Матавуљ на овај пси-
холошки најједноставнији начин разријешио расплет 
у овој приповијеци и што није даље у приповиједном 
смислу искористио позицију Паола као отпадни-
ка од породице и побуњеника против хладних и 
безосјећајних породичних односа, те што није више 
пажње посветио његовим покушајима да емотивно 
преобрати брата и оца. 
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Љубав није шала ни у Ребесињу

У другом кругу приповједака из бокељског живо-
та заплети су превасходно утемељени на приказивању 
догађаја: Љубав није шала ни у Ребесињу, Нови свијет у ста-
ром Розопеку, Догађаји у Сеоцу, Први Божић на мору, Звоно.

У основи наративнога заплета приповијетке Љубав 
није шала ни у Ребесињу (објављена је најприје у Летопису 
Матице српске 1888, да би иза тога била прештампана и у 
збирци Из Црне Горе и Приморја II на Цетињу 1889. годи-
не), налази се „истинита прича” о љубави са запрекама. 
Кроз тростепену приповиједну експозицију, Матавуљ нас 
најприје уводи у приповједачки амбијент и на аутентичан 
начин описује Ребесиње, „сеоце у Новској крајини”, да 
би иза тога услиједиле двије породичне историје (Мргуда 
Скоројевића и Станка Широковића), као припрема за 
мотивацију љубави двоје младих: Скоројевићеве кћери 
Стане и Широковићевог сина Рада.

Иза литерарног топонима Ребесиње скривало 
се стварно село смјештено на сјеверозападним оброн-
цима у залеђу Херцег Новог, “неколико минута хода 
изнад Игала”, под називом Требесињ. Према неким 
запажањима Матавуљ се био “загледао у једну сеоску 
љепотицу из Требесиња”, тако да је често посјећивао 
ово село. Због свега тога ова приповијетка можда има 
“највише личних, пишчевих успомена и доживљаја”.24

24   Максим Злоковић, “Херцегновски дани Сима Матавуља”, 
нав. дјело, стр. 259.
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Поред дескриптивне амбијентације, Матавуљ 
и приповједачком простору даје одлике дејствујућег 
лица, а чини то кроз казивање легенде о старој 
ребесињској цркви у чијим се темељима налази-
ла „сведена велика сувота пуна блага”, које је било 
„неприкосновено”. Чудесна моћ ребесињске цркве 
у непосредној је вези и са породичном хроником 
Мргуда Скоројевића, пошто она започиње од поро-
дице Брозић, која је за „вријеме млетачког владања” 
неправично присвојила „црковину” и на њој сагра-
дила кућу, те су јој стога задуго умирали потомци 
и никад „не бјеше више од једног Брозића - као за 
уклин народу” (265). Слично проклетство пратило 
је и Мргуда Бојичина с Убала (Скоројевића), који је 
вјешто проширио породични иметак Брозића пошто 
се приженио кћерком посљедњег Брозића, Катном, 
али му се породична лоза једва одржала на кћери 
Стани, којој су према народном вјеровању кумовали 
монаси светогорци да би је заштитили од нечастивих 
сила. Интересантно је да Матавуљ у оквиру породичне 
историје Брозића и Скоројевића, више инсистира на 
психолошкој карактеризацији Ивана Брозића, који је 
био „радан, штедљив, ћутљив и чудан светац; жена 
му ни у чем није могла угодити” (265), а потпунијој 
психолошкој карактеризацији кнеза Мргуда приступа 
тек онда кад преузима улогу строгог оца, који настоји 
да развргне љубав између кћерке Станке и младо-
га Рада Широковића. При томе се вјешто користи 
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лажима, како би Станка омрзнула младића Рада, те 
како би се тобоже потврдило да он не љуби дјевојку 
него њен иметак.

Историја старога дома Широковића или 
Кнежевића, „јер су из њега увијек бирани били кнезо-
ви у Ребесињу” (269), изложена је као хроника угледне 
патријархалне бокељске породице, која се с поносом 
сјећала својих старих, а нарочито је често и у свим 
згодним приликама помињала поморског капетана, 
славнога стрица Јока. Посебност те угледне породице, 
Матавуљ превасходно обликује кроз карактеризацију 
њенога старјешине Станка Широковића, који је у свему 
био „размишљен”: „Знао је напамет Горски вијенац, а 
готово и Совјете здравога разума” (271). Патријархална 
слика породичног дома Широковића посебно је нагла-
шавана кроз ту изразиту просвјетитељску, национал-
ну и православну, српску свијест, домаћина и главе 
породице Станка Широковића. Наглашено је како 
је о благданима својим укућанима читао дијелове из 
Доситејевог и Његошевог дјела, а понекад им је читао 
и дијелове из побожних књига, као што је Сан Матере 
божје. Поврх свега тога Станко је знао напамет Горски 
вијенац, а готово и читаве Доситејеве Совјете здра-
ваго разума. Његовоме угледу у народу нарочито су 
доприносиле двије околности: то што је „једном пу-
товао с владиком Радом од Новога до Трста” и што је 
био „хитра трговачка глава”, а да за двадесет година 
„никоме не занесе ни паре, никоме не обрече а да не 
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свјерова” (272). Ребесињци су знали све потанкости 
тога чувеног његовог путовања и сваку ријеч што је 
владика изговорио. Говорећи о њему, Станко би сваки 
пут завршио: ’Каква оно људска вила бјеше! Каква па-
мет! Али као владика... хм! Промислите, био је петак, 
а јеђаше меса пред свијем нама!” (271) Као трговца 
су га поштовали и цијенили и радије су њему давали 
маслиново уље на вересију, него другоме за готовину. 

Све су то били разлози за притајену нетрпељивост 
Мргуда Скоројевића према Станку Широковићу, али су 
се породице односиле добро и дјеца им Стана и Раде од 
дјетињства пазила и дружила, тако да је са одрастањем та 
њихова блискост прерасла у велику младалачку љубав: 
„Рада Станкова већ сви гледају као младог домаћина у 
кући Широковића, ’правог бабовића’. Он се нимало не 
снебива поред Станице, а ни она крај њега. Гдје је сијело, 
ту су и они, а кад игра ред донесе, цмокају се слатко пред 
свима. Ниједна се цура није бебунила пред њим, јер је 
знала да јој је залуду; с истога узрока, нијесу се ни мом-
ци купили око Станице. Да је ко зашао по Ребесињу 
и питао коју ће узети Раде Станков, то би се сваком 
чинило тако чудно, као да би га питао грије ли сунце 
дању” (278). Иза тог општег народног вјеровања да ће 
снажна и искрена љубав двоје младих бити крунисана 
срећним браком скривало се много тајних и неочеки-
ваних препрека мотивисаних са једне стране породич-
ном нетрпељивошћу и ривалисањем из прошлости, 
а са друге стране актуелним трговачким збивањима. 
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Отуда до поремећаја у односима двију бо-
гатих ребесињских продица, те до неочекиваног 
усложњавања љубавног заплета, долази „оне годи-
не кад слабо родише маслине у Боци” (278). Пошто 
је Мргуд Скоројевић закупио све маслине у Боки 
унапријед и тиме се прославио у народу, Станко му 
је доскочио тако што је кришом отишао у црногорско 
приморје, „па дохватио и Арбаније комад, те тамо заку-
пио силно уље будзашто” (279). Непосредни трговачки 
обрачун двојице најугледнијих Ребесињаца одиграо се 
у Трсту и зато га Матавуљ и не предочава директно. 
Учинио је то најприје кроз преношење гласина које 
су стизале из Трста да је Мргуд изгубио „пет тисућа 
талијера”, јер му је Станко „обалио цијену, без своје 
штете”, те да је зато већ тамо пало „крупнијех ријечи” 
између кнезова. Постало је то очигледно кад се нису 
заједно вратили из Трста, јер у путу „Приморци чекају 
један другог, ако ћеш и недјељу дана” (280), а сасвим се 
објелоданило на ускршњој јутрењи, на миропомазању, 
кад се нису међусобно пољубили.

Матавуљ не приступа с подједнаком пажњом 
психолошкој карактеризацији заљубљених. Станица 
је непрестано у сјенци младога Широковића, тако да 
је његов карактер знатно продубљенији и рељефнији. 
Нарочито је то умјетнички успјешно реализовано у 
епизодама које приказују Радове реакције на вијест да је 
дјевојка коју је волио вјерена за другог: „А њему била на 
слијепијем очима да прсну; у ушима му зуји; по стегнима 
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и листовима као да га гује штипљу; пробио га свега леде-
ни зној, те дрхти као прут”(286). Остварено је то и кроз 
приказ нервнога растројства у које је заљубљени младић 
због емотивнога шока накратко био запао.

Кулминативну тачку у структури приповиједног 
заплета и неочекивани расплет, управо мотивише 
досјетљиви младић одмах пошто се придигао из постеље. 
Успио је замолити младога попа да тајно преда његово 
писмо Станици, у којем је био изложен прецизан план 
њиховога бијега, тако да је дјевојка нетрагом нестала 
за вријеме свадбеног весеља у очевој кући. Након тог 
нечувеног и запањујућег догађаја (вјеровало се да је 
извршила самоубиство), услиједио је кратак и ефек-
тан приповиједни расплет и разјашњене онога што се 
стварно десило. Постигнуто је то на два начина: кроз 
предочавање писама које су млади послали родитељима, 
а у којима траже благослов за брак који су склопили у 
херцеговачком манастиру Дужи, а након тога и кроз ко-
ментар драматизованог приповједача из којег сазнајемо 
да су отишли у Сан Франциско, „код њеког ујака Радова” 
(292). Тиме је потврђена истина да искрена љубав увијек 
нађе пут до свога остварења, те да је никакве препреке 
не могу зауставити само када су њени актери истински 
спремни да се жртвују за њено остварење.

Поред срећнога расплета забрањене љубави, 
приповијетка Љубав није шала ни у Ребесињу, има 
и свој срећни епилог, умјетнички изложен у облику 
извјештаја о ономе што се дешавало пет, осам или 
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девет година послије испричанога догађаја. Станка и 
Раде су у Америци добили троје дјеце, стекли иметак 
и насљеђе од богатог ујака, у међувремену породи-
це у Ребесињу су се измириле и видимо их како „на 
освитак Малога Госпођина дне” дочекују поврат-
нике из Америке: „Родитељи и дјечица бијаху као 
јабуке, прави Американци! Да су се грлили и једни 
другијема о врату проплакали, да је велика гозба била 
у Ребесињу, да су се дједови препирали коме Душан 
наликује, итд., то се све по себи разумије. Једну је па-
метну на вечери изрекао мудри кнез Станко. Њу смо 
забиљежили поврх ове истините приче, а њом ћемо и 
завршити: - Братиковићу си га мој, љубав није шала 
ни у Ребесињу!” (293) Дочек повратника из Америке 
и срећни расплет добијају своје потпуно финале пред 
сазнањем да је љубав двоје младих савладала по-
родичну омразу и да је узајамна складност изнова 
успостављена и оплемењена рођењем троје дјеце, као 
заједничких насљедника и настављача двије породич-
не угледне лозе.
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Нови свијет у старом Розопеку

Сви битни умјетнички квалитети Матавуљевог 
хумористичког приповиједања, заснованог на анег-
дотском предлошку о томе како је „превладао” нови 
свијет у мирној приморској варошици на рубу вели-
кога царства, препознатљиви су у приповијеци Нови 
свијет у старом Розопеку. (Објављена је најприје у ча-
сопису Стражилово 1892. године, а потом 1899. године 
и у збирци Из разних крајева). Розопек је Матавуљев 
литерарни топоним за Херцег Нови што упућује на 
стварносну основу исприповиједаног догађа. 

У складу са приповиједним сижеом је и 
тродјелна структура комичног заплета, која је блиска 
композиционом устројству комедија. Видљиво је то 
кроз приповиједно приказивање  стабилног и склад-
ног животног поретка, кроз искакање са нормалне и 
складне линије живота, усљед неочекиваних догађаја, 
претјераних амбиција глупости, предрасуда, опсесија 
и заноса, заборавности или заблуда, те кроз повратак 
на стабилан и складан поредак.25 При томе, Матавуљев 
смјехотворни поступак проистиче из технике комич-
ног преувеличавања и пренаглашавања појава из 
стварности (конзервативни стари живот са својим 
паланачким страстима, вјерским подјелама и пизмама, 

25  Vidjeti o takvom ustrojstvu komedija u knjizi: Northrop Frye, 
Anatomija kritike, prevod: Giga Gračan, Naprijed, Zagreb, 1979, 
str. 195.
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продирање нових токова и нарушавање устаљених на-
вика и обичаја), остварених кроз градацију карика-
туралних, хиперболичких и гротескних елемената.26

Поступак карикатуралног преувеличавања у 
приказивању розопечке збиље препознатљив је већ 
у уводној пројекцији старога живота у облику ко-
мичних успоредби градскога трга, којега је ружила 
„једна грдна кровињара без прозора”, са човјеком „у 
новој и лијепој одјећи а са пљешњивом капом на гла-
ви” (448). Уочљиво је то и у приказивању атмосфе-
ре у кафани „Код Аустрије”, у којој се страсно играла 
једноставна италијанска карташка игра „бришкула”. 
Затим и у опису градскога трга док се на њему „по 
италијанској моди” у предвечерје шетало и старо и 
младо, и ожењено и удато. Препознатљиво је то и у 
карактеризацији Бепа и Мандалине, власника глав-
не розопечке механе: „Оне године кад је настао нови 
свијет у Розопеку, Бепу је била седамдесета. Бијаше 
омален, надутијех блиједијех образа и сав изгледаше 
као да је труо. Носио је увијек некакав угасит капут до 
кољена, а на глави капицу налик на црногорску, само 
што на његовој бијаше срмена кићанка. Његов главни 
посао бјеше да срачунава и да тјера са тротоара псе 
и ’берекинчиће’ (мангупчиће). Тога ради држаше иза 

26 О наведеном поступку комичног преувеличавања 
упоредити: Vladimir Jakovlevič Prop, Problemi komike i smeha, 
prevod: Bogdan Kosanović, Dnevnik-Književna zajednica Novog 
Sada, Novi Sad, 1984, str. 80-81. 
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врата мотку и гомилицу каменица, те, макар била пуна 
кафана људи, само нека чује босе ноге или шапе по пло-
чама, Бепо потрчи мотком и каменицом. Мандалина, 
двадесет година млађа од мужа, бјеше збојита, широ-
ких плећа, мало врљоока, прилично глупа, вриједна 
и учтива” (449). Брачни пар розопечких кафанџија 
приказан је на потпуно нетипичан начин. Нимало не 
личе на окретне кафеџије који својим разговором и 
гостољубивошћу привлаче госте, а Бепо је уз све то и 
веома неучтив и недобронамјеран, подједнако и према 
посјетиоцима у кафани и према суграђанима.

Поступак комичног преувеличавања на-
рочито долази до изражаја у својеврсној хроници 
розопечких „редовних” и „нередовних” трзавица 
између старосједилаца (Срба) и дошљака (католика). 
Уочљиво је то у хиперболисању „утакмица у побож-
ности”, које нису биле ништа друго до тврдоглаво 
инаћење двију вјерских заједница. Најосјетљивије је 
било надгорњавање мећу звонарима, а најдраже су им 
биле узајамне посјете богослужењу за вријеме већих 
празника „с једином намјером да траже што, чему ће 
замјерити” (454). Још страснија и ревноснија утакмица 
вођена је у организовању дванаест годишњих литија: 
„Због тијех дванаест годишњих литија, Розопек је имао 
дванаест редовнијех трзавица јер је ваљало да свака 
литија буде љепша од њихове, те је за сваку требало 
најмање недјеља дана припреме, а за сваком наступи-
ше бар по толико дана препирке и хвалисања” (455). Zo
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Наведене колективне сцене, иако мотивисане вјерским 
разлозима, увелико због своје масовности садрже еле-
менте карневалске слике свијета у којој се мијешају 
озбиљно и смијешно, као и узвишено и приземно.

Кулминативну тачку редовних розопечких трза-
вица, која им је више од свега кварила сан, пронала-
зимо у приказу двију игранки одржаваних у кафани 
„Код Аустрије”. Ако је у претходним приказима розо-
печких литија то било само наговијештено, наведена 
сцена у којој су приказане розопечке годишње игран-
ке нарочито потврђује чињеницу да у Матавуљевом 
комичном поступку има елемената блиских 
жанровској традицији „озбиљно-смешног”, тј. појава 
карактеристичних за карневалску слику свијета.27 У 
комичној хиперболизацији атмосфере на игранкама 
у кафани „Код Аустрије” долази до изражаја техника 

27 Интересантан је у томе смислу Бахтинов резиме о 
карневалском осјећању свијета и жанровској традицији 
,,озбиљно-смешног”: ,,Uza sve spoljašnje šarenilo, oni su ujedinjeni 
dubokom vezom sa karnevalskim folklorom. Svi su prožeti – u 
većoj ili manjoj meri – specifičnim karnevalskim osećanjem sveta, 
neki od njih predstavljaju direktne književne varijante usmenih 
karnevalsko-folklornih žanrova. Karnevalsko osećanje sveta, 
koje prožima te žanrove od početka do kraja, utiče na formiranje 
njihovih osnovnih odlika i stavlja sliku i reč u njima na poseban 
odnos prema stvarnosti. Istina, u svim književnim vrstama ozbiljno-
smešnog i jak retorički element, ali u atmosferi vesele relativnosti 
karnevalskog osećanja sveta taj se element suštinski menja: slabi 
njegova jednostrana retorička ozbiljnost, njegova racionalnost, 
jednoznačnost i dogmatizam.” (Mihail Bahtin, Problemi poetike 
Dostojevskog, Nolit, Beograd, 1967, стр. 168).
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масовног спектакла и подсјећа на комедиографске 
призоре засноване на комичним ситуацијама. 
Мјесни „берекинчићи” су пиљили кроз прозоре и 
гласно коментарисали призоре из кафане: „Тако су и 
слушкиње господскијех кућа око трга (ако им бјеше до 
тога), могле тачно знати кад који пар пролијеће испред 
прозора, јер дерани свакога тренутка викаху: ’Ено, гле, 
шјора Тереза са мађором!’... ’Ено Вица рицеветурова 
са Анзулетом!’... ’Јао, па и стари претур бала!!!’...” (457) 
Суви пристав управљао је кадрил исквареним фран-
цуским језиком тако гласно да је његов “кријештави 
глас допирао до средине града, те су каноник и коопе-
ратор могли јасно чути француске команде: ’Ан плас!’ 
.... ’Месје!’, ’Мадам!’... ’Шен Англез!’... које пристав, као 
прави јужњак, изговараше: ’ан плаш’, ’мешје’, ’англеж’...” 
(457). Игранка се обично завршавала око поноћи ег-
залтираним здравицама: „Бивале су три: једна храброј 
војсци, од начелника; друга грађанству, од мајора; 
трећа омладини, од судије” (457). Наведена комична 
ситуација  смјехотворно је обогаћена и језичком коми-
ком која проистиче из искварене и локално адаптиране 
употребе страних ријечи и фраза.

Поступак карневализације препознатљив је и у 
приказу „нередовних трзавица”. Најспектакуларнија је 
она која је произишла из женидбе капетанског (српског) 
сина дјевојком католкињом, због које су православни 
ликовали, а њихов прота поучавао паству „како се Бог 
понекад служи средствима чудним да омили једној 

60

Zo
ra

n 
A

rs
ov

ić
   T

R
A

G
 Đ

AV
O

LJ
IH

 K
O

PI
TA



61

души праву вјеру; свјетовао је домаћине да добро пазе 
на избор одива синовима, али да иноверку, која би 
хтјела пригрлити православље и они приме свечаније 
но својевјерку” (462). У таквој острашћеној атмосфери 
и непрестаном вјерском ривалисању мјештана, и неки 
сасвим озбиљни и трагични догађаји, попут сахране 
војника који се у наступу нервног растројства убио 
у розопечкој тврђави, послужили су за истрајну и 
непомирљиву вјерску утакмицу. Кад је каноник одбио 
да опоје мртваца, учинио је то на молбу покојникове 
породице православни прота, а погреб је попримио 
размјере незапамћеног спектакла: „Прото и капелан, са 
још шест попова из околине са двјема врстама ђачића, 
иђаху пред сандуком; за њим сав официрски збор; за 
збором сви поморски капетани; за капетанима два реда 
бубњара и готово сва војска из тврђаве, за војницима 
остали розопечки старосједиоци. Када би престало 
потмуло тутњање црно обавијених бубњева, онда би 
сва пратња (осим војника), једногрлице и из свег мозга 
запојала ’Свјати Боже’. И све тако на измјену. Спровод 
прође свијем онијем улицама куда обично пролажа-
ху литије. А како каноникова кућа бјеше на распућу, 
прото устави спровод пред њом и учини помен, који је 
трајао колико другда парастос” (463). Наведена сцена 
најпотпуније показује колико су односи истоплемени-
ка које је подијелила вјера били засновани на тјерању 
ината и уживању у намјерном узајамном загорчавању 
свих животних ситуација. 
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Након проширеног експозиционог дијела, ко-
мични заплет и нарушавање розопечке свакодневи-
це, мотивисано је повратком Амруша из Америке, 
након тридесетогодишњег печалбарења, те његовом 
намјером да на мјесту старе кровињаре сагради мо-
дерну кафану у Розопеку. “Горопадни Амруш, припада 
такође животу реалном: то је прости снимак, у дру-
гом виду, оног истог американца Радула, бодуличина 
мужа...”28 Овој тачној Царевој констатацији можемо 
додати и запажање Голуба Добрашиновића у комен-
тарима уз издање приповијетке Бодулица из 1991. го-
дине: “Стварна је личност и њен муж Радуле Пиводић; 
јавља се у још двије Матављуеве приче: у Милошу од 
Поцерја као Амвросије Американац; у Новом свијету у 
старом Розопеку он је Амруш, разликујући се, истина, 
по узрјечицама (у првој ‘годем’, у другој - ‘како зовеш’ и 
‘годем’)”.29 Можемо свему овоме додати и констатацију 
да је Матавуљ у поменутим приповијеткама значајно 
радио на преобликовању карактера овога јунака, тако 
да се од почетног обликовања у Милошу од Поцерја 
под именом Амвросије Американац до Амруша у 
Новом свијету у старом Розопеку, одиграла метамор-
фоза од неотесанца, који је псовао, није држао слуге 

28 Marko Car, „Simo Matavulj“, Moje simpatije, Izdala 
„Međunarodna knjižnica“, Zadar, 1913, str. 203.
29 Голуб Добрашиновић, „Објашњења”, у књизи Симо 
Матавуљ, Приповијетке, Српско културно друштво Просвјета 
Загреб-Српска кињижевна задруга Београд, Загреб-Београд, 
1991, стр. 448.
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и сам је служио ријетке госте, тако да му мјештани 
нису радо долазили у кафану, до правог елегантно 
одјевеног веселог господина, који је имао најбољу по-
слугу и најбоље пиво у граду, тако да је његова кафана 
Нови свијет убрзо постала омиљено стјециште свих 
мјештана.  

Поступак метонимијске иронизације тиме 
избија у први план. Умјесто новог демократског устава 
и либералнијих политичких односа, према неким не-
докучивим, зачудним и парадоксалним механизмима 
провинцијског живота, „нови свијет” у стари Розопек 
стиже са повратником Амрушем, а утемељује се на-
поредо са градњом нове кафане: „Дакле, не би Устав 
вијесник каквијех промјена у Розопеку. Он се појавио 
у јесен у цијелој ћесарији, а онај други, што навијести 
наступање новога времена у Розопеку, дође с прољећа” 
(463). 

Увођење новога јунака у структуру комичног 
заплета мотивисано је разноврсним средствима. 
Изнајприје поступком комичне карактеризације: 
,,Замислите Бахуса у ношњи деветнаестог вијека! 
Право Бахусово угојено и весело лице, а према лицу 
и сви остали дијелови тијела. Могао је имати до чет-
рдесет пет година. Одјевен је био новим хаљинама, 
пепељасте боје; на глави је имао црн, мек шешир, 
голема обода. Судећи по његовом великом злат-
ном прстену на кажипрсту и по златној верижи-
ци која му обавијаше врат и падаше низа широке 
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груди, странац је био имућан” (464). Послије тога 
слиједи развијена дијалошка ситуација утемељена 
на техници препознавања. Том дословном комеди-
ографском сценом, Матавуљ постиже неколико ко-
рисних мотивацијских момената: открива јунакову 
предисторију (прије тридесетак година и сам је био 
„пецикафа” код Бепа и Мандалине), оцртава његов 
ментални склоп кроз исказивање ироничног става 
према бившим послодавцима. Кад је ушао у кафану и 
угледао неизмијењено стање од прије тридесет година 
прокоментарисао је то на сљедећи начин: - „А, гле! И 
стара је Мадоница још на мјесту, као и прије тридесет 
година! Годем! Чини ми се сад млађа, ха-ха-ха!” (467). 
Истовремено је јунак индивидуализован и кроз го-
ворне особености (узречице су му „како зовеш” и „го-
дем”), да би на крају били предочени и његови будући 
заснови о изградњи модерне кафане.

Напоредо с Амрушем, кроз обликовање лика 
порезникове жене „шјора Терезе”, својеврсне розо-
печке машамоде и торокуше, у умјетничком смис-
лу значајне и стога што је аутентична претходница 
Сремчеве фрау-Габриеле из романа Поп Ћира и поп 
Спира, реализована је и додатно мистификована 
представа о дошљаку у варошким кулоарима. Ево на 
који начин гради ту мистификацију „шјора Тереза”: - 
„Не чудите се што ме видите у ово доба!... Душо моја, 
велика новост, и баш дођох да јавим вама првима. 
Дошао је из Америке неки Амруш који је тридесет 
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година тамо био и постао милијонер... Милијонер, 
кад вам кажем. Он има на верижици неколико дра-
гих каменова, од којих сваки вриједи по њеколико 
хиљада форинти. Амруш је сељак из околине од 
њихових (православни), али канда је тамо прешао у 
луторе, јер не трпи иконе. Јутрос, кад је био у Беповој 
кафани, грдио је Бепа што ће му Мадона. Боже опро-
сти! Жена му је сад остала у Трсту, она је грдна му-
латка (видјела сам јој фотографију), али има дивну, 
једину кћер (и њезину сам фотографију видјела). Али 
је све ништа према ономе што ћете сад чути. Амруш 
ће да купи не само кровињару, него и сам доњи руб 
трга, па ће на цијелој тој дужини да сазида кућу... 
какву кућу?... прави двор, на четири пода. Замислите, 
при дну, на средини, оставиће велики свод, на коме 
неће бити врата, да се море види са трга и да про-
лази ко год хоће на обалу. Јер разумије се, Амруш ће 
иза куће изидати обалу и саградити купалиште за 
себе.. А има њешто и смијешно да вам јавим, Бепо 
се препао да ће Амруш отворити кафану, јер му је 
Амруш то јутрос рекао, ха-ха-ха. Треба да знате да 
је Амруш служио код Бепа, као дијете, па га сад боц-
ка...” (472). Указујући на стварносну основу догађаја 
и јунака који су приказани у Матавуљевим причама 
из бокељског поднебља, Марко Цар је посвједочио да 
су се често састајали код извјесне госпође Х, којој је 
муж скоро увијек био на путу, а кућа јој је била пуна 
кћери за удају: “Та је госпођа у многом погледу, ал’ у 
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много блажој форми, била налик на ону Матавуљеву 
госпођу Терезу, порезниковицу, у малочас поменутој 
причи Нови свијет у старом Розопеку.30

Поступак комичног преувеличавања поприма 
гротескне размјере управо захваљујући метонимијској 
алегоризацији и спајању два потпуно независ-
на догађаја. Први догађај се односи на изградњу 
Амрушеве кафане, а други на идеју „конштитуциона”, 
тј. новог устава у Ћесарији са проширеним грађанским 
слободама, коју је први у својеврсној „кафанској буни” 
изговорио мјесни надриписар, „адвокато” Ђирафа.

Подјелу града на двије странке, „слободњачку” 
и „консервативну”, те дефинитивно урушавање старо-
га розопечкога живота, Матавуљ изнова реализује у 
својеврсним масовним, карневалским сценама. Све 
дотадашње розопечке трзавице биле су ништавне 
спрам нових подјела и нетрпељивости. Нарочито се 
то очитовало у смишљању што ружнијих надимака 
и у погрдном ословљавању: „Ријечима наш и њихов 
даде се друго значење. Консервативци имадијаху још 
имена од милоште, као: гњиле консерве, сан-маркини, 
назадњаци, мрачњаци, поповске скутоноше. А без 
тога не осташе ни слободњаци. Они су још звани: 
гарибалдини, фрамасони, црвењаци, атеисте итд.” 
(484). Тијесни градски трг постао је поприште дирек-
тног сучељавања двају завађених и „непомирљивих” 

30  Марко Цар, „С. Матавуљ у Херцег-Новом – успомене и 
биљешке”, нав. дјело, стр.16. 
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табора, а њихово вечерње шетање (или прецизније 
“тискање”), те упорно истрајавање у томе, попримило 
је трагикомичне и гротескне размјере: „Најжалосније 
бјеше вечером на тргу гђе слободњаци извојеваше 
своју половину простора за шетњу. А како сад бијаше 
много више шетача, то су, и једни и други, једва се 
могли мигољити. Пет, шест најљепших консерватива-
ка бијаху јако сјетне, јер толико најљепших каваљера 
ускочи у противни табор, гђе већ бијаше дама из но-
вога свијета, међу којима цареваше лијепа плавуша 
Занетова. Тереза, порезникова жена, и Вица, царина-
рева кћи, дакле најхитрија жена и најмилија дјевојка 
из дошљачкога свијета, у шетњи, држаху правац 
самијем маргином двају табора, тако са једном ногом 
бијаху у консерви, а другом у републици. То је уни-
жавало достојанство странке, али ко ће шта женским 
главама” (484). Читав тај узбудљиви приказ градског 
трга на којем су истовремено шетали “слободњаци” 
и “консервативци” поприма додатну подсмјељиву 
димензију због ироничних коментара драматизованог 
приповједача. Све то је додатно употпуњено и иронич-
ним коментарима старих поморских капетана, који 
се нијесу мијешали у сукоб већ су га са увесељавањем 
посматрали испред својих камених кућа или са бал-
кона. Њихове реплике заправо су једина аутентична 
и објективна пројекција узбурканих мјесних страсти: 
„Старцима то бјеше трајна потка за шалу. Колико пута 
дозиваху један другога овако: - ’О-о, капетан-Лазаре’ 
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- ’Чујем, капетан-Марко’. - ’Је ли шта нова од наших 
крајишника, беповаца?’ - ’Нијесу се још, брате, војске 
судариле, али је рат на прагу...’ ” (484). Можемо их схва-
тити и као спонтани и аутентични глас разума у мору 
узбурканих и потпуно ирационалних мјесних страсти. 

Поступку комичног пренаглашавања и 
умножавања сукоба двају свјетова, старог и но-
вог, доприносе и интерпретације полемичких тек-
стова објављиваних у гласилима сучељених стра-
на, Католичком дневнику и Уставности, који нису 
били ништа друго него узајамно „прочешљавање” 
биографија најистакнутијих појединаца (Амруша и 
доктора Занета, с једне, те каноника и судије, с друге 
стране), по чему је „Розопек постао познат свијету са 
зле стране”, или како је то у форми шаљиве изреке, 
парафразирајући омиљену Амрушеву узречицу, ис-
казао у свом подсмјешљивом коментару драматизо-
вани наратор: „Како зовеш, могло се рећи: зло као у 
Розопеку” (486).

Превага новога над старим свијетом и комич-
ни приповиједни расплет, односно „изједначавање” 
Розопека са осталим свијетом, започиње од тренут-
ка отварања Амрушеве кафане, која је и понијела 
симболични назив „Нови свијет”. Међутим, да би 
парадокс у свему томе био потпун, није се то деси-
ло због нових уставних слобода, нити због напред-
них стремљења мјештана, него због ситних погод-
ности које им је донијела нова и модерна кафана. 
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До изједначавања старог и новог свијета дошло је 
и због младе „каларијере” Фанике, због карамбола, 
због квалитетнијег пива, те свега осталога што је 
допринијело да су и најокорелији „беповци”, односно 
„консервативци”, један по један ускочили у нови та-
бор. Наједноставније казано: “Сва је промена у томе 
што стари свет прелази у кафану Нови свијет и пре-
носи у њу све своје старе навике, привидно се покори, 
да би у ствари остао непромењен”.31

Комични епилог и стабилизовање нарушених 
односа, остварено је у форми хумористичке алузије: 
„Порезник и Тереза вечером изашли би пошљедњи 
искрај Амруша. Њих двојица већ говораху ’ти’ један 
другоме и препираху се помало о политици. И поста-
ше тако присни да је једанпут Тереза пришила отпало 
пуце са Амрушева капута. А послије, кад год би му 
што тако требало, Амруш би отишао к њој у кућу, те 
оста ријеч у Розопеку: ’Ено Амруш иде да му Тереза 
пришије пуце!’ Тако превлада Нови свијет у старо-
ме Розопеку!” (499) Тиме је само потврђена истина да 
су паланачке страсти, свађе и нетрпељивости, као и 
љубави и блискости, промјењиве и несталне, те да се 
наизмјенично стално смјењују, а да никоме није јасно 
зашто је то тако удешено на овоме шареном свијету.  

31  Иво Андрић, „Четрдесет година од смрти Симе Матавуља”, 
Уметник и његово дело, Сабрана дела Иве Андрића, књига 
тринаеста, Просвета, Београд, 1977, стр. 148.
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Догађаји у Сеоцу

Онеобичену слику свакодневног бокељског жи-
вота са свим његовим медитеранским особеностима и 
разноврсним људским обличјима, Матавуљ приказује 
и у приповијеци Догађаји у Сеоцу, која је први пут 
објављена у Летопису Матице српске 1898. године, 
а потом прештампана у збирци Приморска обличја, 
наредне 1899. године. Право мајсторство умјетничке 
амбијентације и дескрипције, при чему се простор 
оглашава као дејствујуће лице, препознатљиво је у ек-
спозиционим дијеловима приче, у којима се упознајемо 
са положајем Сеоца, а насупрот њему, на другој обали 
залива, са Црним врхом и Светом Петком, који су бит-
но утицали својим положајем на његов живот. Након 
тога слиједи излагање сажетог историјата мјеста. Сви 
су водили поријекло од три брата, али су се у мле-
тачко доба једни одвргли од старог закона и прешли 
у нови, те се мјесто подијелило на два дијела: право-
славни и католички. Иза тога је дат и приказ социјалне 
слике његових житеља, те несвакидашња особеност да 
називају „младићима” сваког неожењеног мушкарца 
па макар му било равно стотину година. 

Описујући породично стање и становни-
ке Сеоца, у којем су млађи и способни мушкарци 
највећим дијелом били морепловци, Матавуљ излаже 
праву малу етнографску студију о преосталим стал-
ним становницима тог села, у којем су доминирале 
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жене и старци. Посебно су издвојене удате жене или 
“мужатице”, а затим удовице које су сахраниле мужеве, 
као и “бијеле удовице”, тј. жене којима су мужеви били 
одсутни од куће, на “течевини” по бијелом свијету и 
морима, док су оне биле обавезне да чувају образ и 
кућу, да подижу дјецу. Одмах иза њих по броју су се 
издвајале млађе и старије неудате дјевојке, које су че-
кале да се неожењени мјештани врате са пловидбе и 
запросе неку међу њима. Матавуљ наглашава и то да 
све удате жене нису биле мјештанке, већ да су муш-
карци често доводили из свијета дјевојке и женили се 
њима. Зато је Сеоце било прави мали цвјетник у којем 
су се мијешали различити језици и народи, а у вријеме 
када се одвијала радња која је описана у овој причи, у 
њему су живјеле четири Гркиње, три Италијанке, двије 
Рускиње и једна Енглескиња.    

Може се рећи да Матавуљеви описи мора 
и приморја из уводног дијела ове приповијетке 
представљају најупечатљивије дескриптивне примјере 
медитеранског поднебља у цјелокупном његовом 
дјелу, а огледају се у приказивању игре свјетлости и 
сјенки које су падале са оближњег доминантног брда 
Црног врха на заливску морску површину. Игра жи-
вописних боја и брдских сјенки на морској површини 
на један начин се одвијала у пријеподневним сатима, 
када се сунце рађало и уздизало према подневу, а на 
други начин послије подне када је заходило и падало 
у сутон. Ти описи умјетнички су утолико ефектнији 
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што Матавуљ ту игру природе, коју су мјештани на-
зивали “мунтањом”, доводи у везу са посебним мен-
талитетом и карактером свих Сеочана. Очигледно је 
да и ова прича има свој стварносни предложак. Васо 
Ивошевић је на једном мјесту изнио претпоставку 
да се иза књижевног топонима Сеоцета скрива село 
Лепетане, родно мјесто Матавуљевог пријатеља Лазара 
Томановића.32 На другом мјесту Васо Ивошевић изно-
си претпоставку да је кроз лик дум Ивана Винопића, 
пароха у Сеоцету, Матавуљ приказао личност док-
тора теологије Трипа Радоничића из Прчања, који је 
у Матавуљево доба био херцегновски жупник и кати-
хета, доцније бискуп которски.33 На супротној страни 
залива, негдје изнад данашње Јошице и Ђурића, опи-
сано је на заподини Црног врха село Света Петка, раш-
тркано око знамените старе цркве која се “бјеласала 
на висини”. У истом том селу, само под именом 
Петковица, биће смјештена радња у касније написаној 
Матавуљевој приповијеци Звоно.

Одлике хумористичког приповиједања 
препознатљиве су већ у приказивању главне знаме-
нитости у животу Сеочана која се огледала у свакод-
невном посматрању „мунтање”, тј. Црног врха, што је 

32  Васо Ивошевић, „Поморски и приморски мотиви у 
стваралаштву Сима Матавуља“, Годишњак Поморског музеја у 
Котору, ХХVI, 1978, стр. 151. 
33     Васо Ивошевић, „Матавуљеви записи о Бокељима”, Бока, 
број 11, Херцег Нови, 1979, стр. 336.
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битно утицало и на формирање њихових карактера: 
„Еле, мунтања је панорама, меридијана, вјечити ка-
лендар, убетно мјесто. Као што им је увијек пред очи-
ма, тако им је вјечно у памети и на језику. Тајанствена 
мунтања дубоко се укоријени у душу малог Сеочанина, 
а да би је познији утисци могли истиснути, те кад се 
врати с мора, сиједе главе и окорио, како се већма 
примиче старости, томе другом дјетињству, тако и 
мунтања све већма преузима своју моћ над њим” (535). 
Из наведене психолошке карактеризације засноване 
на локалним географским посебностима проистичу 
све њихове животне ситуације, вјеровања и дубока 
везаност за завичај од најранијег дјетињства до ду-
боке старости, тако да је читаво њихово постојање 
укоријењено на тој тајанственој и само њима познатој 
природној појави.

Обличја мјештана Матавуљ предочава разли-
читим, најчешће комичним умјетничким средствима. 
Остварено је то кроз необична и живописна имена 
и надимке: Амираљ, Пулитика, Пајлот, Шклапоња, 
Комушина, Авокат, Покојна Луца, Кримеја, Душа, 
Кањија, Устралија. Садржано је и у обликовању фи-
зичких портрета, те кратке и занимљиве животне 
историје помораца. „Толико пута су потанко испри-
чане, да је настала права збрка у старачким главама, 
те није чуда ако поњекад прича њеко туђе доживљаје 
као своје рођене”. Њихов свакодневни живот опет 
је дат кроз приказ уобичајених дневних догађаја и 



74

Го
ра

н 
М

ак
си

мо
ви

ћ 
 С

И
М

О
 М

АТ
А

ВУ
Љ

 И
 Б

О
КА

 К
О

ТО
РС

КА

радњи, које су попримиле обиљежја локалних риту-
ала: јутарња миса, посматрање мунтање, мушки збор, 
вожња Амираљева, женски збор, сијеста, бришкула у 
кафетерији, причање Устралијино, раздавање „књига”, 
вечерња шетња и сл. Са посебном пажњом Матавуљ 
обликује живописни и необични језик којим су гово-
рили Сеочани, а који је био заснован на мјешавини ло-
калног бокељског говора са бројним страним језицима 
које су као поморски ветерани донијели из свијета. 
Стране језике су доносиле и бројне странкиње које 
су бокељски поморци женили и доводили са собом 
из Енглеске, Русије, Грчке и других земаља са којима 
су се сусретали на поморским путевима. Долазећи 
да живе у Боки те жене су доносиле једну необичну 
језичку културу и сасвим друкчији начин живота. 
Матавуљ посебно наглашава да се у говору Сеочана 
“помињу ствари, о којима они Срби што су далеко од 
мора не могу имати појма, ствари којима нема тачна 
имена у нашем језику”. Матавуљ истиче да се ту име-
на осам главних вјетрова изговарају свакодневно као 
најобичније ријечи: “трамунтана, грего леванат, ши-
роко, оштро, лебић, попенте и мајистро”, те да се “го-
вори о фортуналима, ураганима, о пођади, орцади, о 
навлу, о терцаријулима, о тринкетима, о акоштавању, 
бурдижању и - све тако”. Имена великих свјетских гра-
дова и поморских лука изговарана су са специфичним 
приморским омекшавањима: “Новајорк, Ђибралтар, 
Коста од Африке, Ђапон итд.” (538).
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Издвојено мјесто у карактеризацији мјештана 
припало је Амираљу и Устралији. Матавуљ их приказује 
из различитих перспектива, али нарочито наглашава 
сљедеће њихове битне посебности. Амираљ је био 
најугледнији капетан у цијелом јужном приморју, а 
надимак је добио из поштовања, „јер је двадесет годи-
на управљао великим инглеским једрењацима” (539), 
међу женама је био на цијени јер је био „најмлађи 
младић у оба Сеоца”, напунио је тек шездесет другу 
годину. Мушкарци „новога закона”, кад су сами, радије 
су га подругљиво звали „Капо Мато (луда глава)”, јер 
је био „заљубљиве природе, а уз то и „увјерен да су 
све женске луде за њим” (540). Устралијина живот-
на историја знатно је драматичнија. Још као дјечак 
укрцао се на брод као „моцо”, преживио је бродолом 
пред обалама Аустралије, гдје је након тога остао ско-
ро четрдесет година и радио различите послове, као 
рибар, као рудар, као амалин и сл. Своју богату жи-
вотну историју, Устралија је радо причао мјештанима 
и упознавао их са појединим сасвим изоглављеним 
авантуристичким доживљајима, који су понекад тако 
били помијешани, без „главе и репа”, да су их само 
Сеочани могли разумјети.

Мада је још раније наговијештено могуће ривал-
ство око Анете Нонцолове, јер ју је изнајприје просио 
Устралија, али је био одбијен, а затим јој је од неког 
времена пажњу почео да посвећује и други „младић” 
Амираљ. До заплета и нарушавања устаљене животне 
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равнотеже, долази на прослави Амираљевог крсног 
имена, Лучин-дана, када се могло препознати отво-
рено ривалство између двојице “младића”, Амираља 
и Устралије, које је утолико било смјешније и чудније 
што су оба готово четрдесет година били старији од 
дјевојке. Након тога су услиједила два несвакидашња 
догађаја, женидба Амираљева Анетом и Устралијина 
Саветом Пајлотовом, која су као гром из ведра неба 
побркала устаљени ред у Сеоцу, те се „први пут до-
годи да поподневно доба прође без бришкуле и без 
Устралијине приче” (566).

Приповиједни расплет исказан је кроз иронич-
ни кратки коментар драматизованог приповједача: 
„И протећи ће половина вијека, а лањска година 
спомињаће се у Сеоцу по тијем двама догађајима - 
говориће се: - То је било оне године кад се оженише 
младићи Амираљ и Устралија!” (567) Тиме Матавуљ 
потенцира идеју да се живот изнова вратио у своју 
пређашњу равнотежу, у којој ће “мунтања” бити 
најважнији свакодневни догађај у постојању ових 
примораца, а женидба двојице сеоских времешних 
“младића” изнимна епизода која ће се памтити и о  
којој ће се причати у наредним годинама и деценијама.
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Први Божић на мору

Иако је у свим бокељским приповијеткама на-
глашена поморска традиција и окренутост пловидби 
од најмлађих дана, тек у приповијеци Први Божић на 
мору (објављена је први пут 1901. године у збирци 
С мора и с планине), Матавуљ приказује узвишени 
тренутак поморске иницијације и ступања младића 
у морнарску службу, али и тиху драму раздвајања од 
завичаја и опраштања од срећних дана дјетињства. 
Претходно је у спису Бока и Бокељи, кроз казивање о 
славној традицији бокељског бродарства и поморства, 
Матавуљ указао на бројне особености, тегобе и љепоте 
морнарског живота. У овој приповијеци се то нарочи-
то огледа кроз предочавање назива двадесет и четири 
мања и већа једра која су красила велике једрењаке, 
а која је сваки бокељски дјечак познавао још од свог 
раног дјетињства, као и кроз приповједачево казивање 
о томе да није било породице која није имала неког по-
морца који је тренутно пловио по свјетским океанима 
и морима. Бокељи су још од дјетињства научили да 
буду вјешти и добри пливачи, да знају да препознају 
морске вјетрове, те да се још боље и вјештије пењу по 
бродским јарболима и катаркама. Исто тако су се по-
носили поморцима који су обиљежили у прошлости 
њихову породичну поморску историју, као што није 
било породице која није некога свога поморца изгу-
била у великим бродоломима на морским пучинама. 
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У приповијеци Први Божић на мору, опредијелио 
се за литерарно обликовање мотива одласка у морнаре 
и прве званичне пловидбе, који је по својој драматич-
ности и значају подједнако незабораван у животу сва-
ког поморца, али и његове породице и цијелога мјеста 
из којег је потицао и чију је славу проносио пловећи 
на моћним лађама по великим свјетским морима. 
Отуда, у експозиционим дијеловима приповијетке, 
у којима указује на припреме дванаестогодишњег 
дјечака Шпира Томановића из Лепетана за одлазак у 
прву морнарску службу и на пловидбу, Матавуљ са на-
рочитом пажњом и симпатијама слика патријархалну 
страну бокељског народног живота, те изузетну ода-
ност традицији поморства. Начин на који се дјечак 
припрема за службу (узет је за „малог од прове” на 
новоизграђеном једрењаку „Правда”, који је био влас-
ништво тршћанских помораца Милчевића), начин 
на који је изложена поморска традиција његове по-
родице (и дјед и отац су му настрадали у бродоло-
мима), начин на који је испраћен на прву службу и 
значај који је томе придат у малом бокељском селу, 
јасно указује на нераскидиву бокељску везаност 
за море, за традицију поморства и углед који је она 
донијела Бокељима широм свијета. У уводном дијелу 
приповијетке Матавуљ наглашава још један важан 
аспект бокељског патријархалног живота, а односи 
се на изразиту бокељску завичајну повезаност и со-
лидарност када би се заједно запутили у туђи свијет. 
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Када је мајка Мара допратила дјечака Шпира на парну 
лађу којом ће отпловити до Трста, пажљиво је мотрила 
морнаре, а кад је по изговору препознала да је један 
од њих Бокељ, препоручила му је Шпира и замолила 
га да пази на дијете све док се не укрца на “Правду”. И 
заиста је одржао обећање и као прави Бокељ бринуо 
се о Шпиру током читаве пловидбе до Трста, све док га 
није довео до тражене лађе и пожелио му “добри пут”.  

Средишњи дио приповијетке (дјечаково путовање 
до Трста, ступање на „Правду” и прва пловидба), у 
функцији су живописног сликања морнарског живо-
та. Матавуљ нарочито успјешно психолошки мотиви-
ше дјечаков доживљај прве пловидбе, који је утолико 
спектакуларнији што је приказан напоредо са првом 
пловидбом новог једрењака. Будући да је брод запло-
вио непосредно пред Божић, значај прве пловидбе, пси-
холошки је усложњен и са првим дјечаковим дочеком 
највећег хришћанског празника на мору. Врхунац тог 
доживљаја утолико је већи што се истовремено одвија 
и са првим искуством са узбурканим морем. Матавуљ 
посебно наглашава раширену вјерску толеранцију 
међу морнарима приликом обиљежавања Божића. 
Осамнаестог дана пловидбе, баш кад су испловили из 
Гибралтара на Атлански океан, затекао их је Бадњи дан 
католички, тако да је једини латинин на броду, ностромо 
Мато, “спремио бадњачић, окитио га ловориком и увече, 
у присуству капетана и потчињених, турио га у ‘фогун’ 
(огњиште у пећи)”. Ностромо је потом частио вином, а 
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Шпиро је отпјевао божићњу пјесму бокељску: “Божић 
зове с оне стране...” (600). Матавуљ наглашава да је пјесму 
“Рождество” и остале божићне пјесме дјечак оставио да 
пјева за православни Божић. 

Приповиједни расплет је услиједио пошто су се 
морски духови смирили. Шпиро заокупљен борбом 
једрењака и посаде са стихијском снагом воде, тек шест 
дана послије празника сазнаје да је његов први Божић 
на мору протекао а да он тога није био ни свјестан. Све 
то буди у њему идилична сјећања на дане дјетињства и 
дочеке Божића у завичају, те га преплаве емоције које 
није могао да сакрије: „Шпира обузе неизмјерна сјета. 
Одједном му се предочише Лепетане, мајка, дјеца, црква 
и све што је у вези са великим и свијетлим празником. 
Лагано се извуче из свога креветића па изађе на кров. 
Бјеше тишина, мртва тишина. Над неизмјерним морем 
неизмјерно небо начичкано звијездама. Шпиро сједе на 
коломат и бризну у плач” (601). Пред очима су му били 
брижна мајка, која је већ била изгубила мужа на мору, а 
дочекала је да јој старији син, иако још сасвим недорас-
тао дјечак од дванаест година, отплови на морнарски пут 
и тако нејак настави породичну поморску традицију, а 
уз мајчин лик и искрена дјечачка жудња за сестрицом 
Саветом и млађим братом Трифуном, као и за свим 
мјештанима који су га неизмјерно вољели јер је лијепо 
пјевао у цркви, тако да су га из милоште звали “попом”.  

Умјетничкој доживљености и аутентичности 
испричаног догађаја посебно доприноси чињеница 
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да је главни протагонист ове Матавуљеве приче Шпиро 
Томановић из Лепетана стварно постојао и да је то било 
“напросто име жива човјека”34 који је постојао и у вријеме 
када је прича објављена, као и још много година иза тога. 
Познато је да је Симо Матавуљ често боравио у Лепетанима 
у кући пријатеља Лазара Томановића и његовог брата 
Теофила, те да је тада и упознао јунака ове приповијетке. 
Према каснијем свједочењу Васа Томановића за вријеме 
једног од тих Матавуљевих боравака у Лепетанима “до-
шао је с мора рођак и сусјед Шпиро Томановић, капетан 
на парном броду, и довео са собом вјереницу Гркињу с 
којом се вјенчао у својој кући”. Матавуљ је присуствовао 
том вјенчању, а свакако је тада имао прилику да се боље 
упозна са каснијим јунаком своје приповијетке, који ће 
бити  приказан као дванаестогодишњи дјечак. Све је у 
причи у основи тачно наведено и Шпирово име и пре-
зиме, као и име његовог дједа прослављеног поморца 
Марка, јер је у кући на видном мјесту била стављена 
његова пушка и “медаља за храброст показану у борби 
против гусара”. Додуше, већ је наглашено да је Матавуљ 
погријешио у навођењу Шпировог породичног родос-
лова “Шпиро Филипа Маркова Томановић”, зато што је 
Шпиро био син Антонов а не Филипов. “Постојао је и 
Шпиро Филипов, али он није био поморац”.35

34  Марко Цар, „С. Матавуљ у Херцег-Новом – успомене и 
биљешке”, нав. дјело, стр. 19.
35     Васо Томановић, „О боравку Сима Матавуља у Лепетанима 
и о једној његовој приповијеци”, Бока, број 17, Херцег Нови, 
1985, стр. 422.



82

Го
ра

н 
М

ак
си

мо
ви

ћ 
 С

И
М

О
 М

АТ
А

ВУ
Љ

 И
 Б

О
КА

 К
О

ТО
РС

КА

Звоно

Средишњи мотив приповијетке Звоно 
(објављена је први пут у часопису Коло 1903. године, а 
затим је године 1904. прештампана у збирци Живот), 
чија се радња одиграва у Петковици, селу смјештеном 
на орлујској висини једног од бокељских висова, казује 
о несвакидашњем и чудесном догађају пуцања звона 
на древној цркви Свете Петке. У сугласју са нове-
листичком структуром бокељских прича, Матавуљ 
у експозиционим дијеловима приступа просторној 
амбијентацији и предочавању социјалне слике ста-
новника, а затим и издвајању сеоских знаменитости: 
„Петковичани су дакле истицали оно што су имали, 
- своју црквицу из времена Немањића, своју поповску 
кућу у којој је, ваљда још од тога истог времена, свеш-
тенички чин прелазио с оца на сина, а нада све, своје 
звоно, чији је умиљати и силни глас вијековима појао 
славу божју, кликтао у њиховим ријетким весељима, 
нарицао у њиховим честим жалостима” (575). 

Поступак просторне амбијентације почива на 
веома успјешном опису Петковице као сеоцета “од 
тридесет кућица, са њешто виноградића, вртлића и 
маслиника”, које се било “савило у вијенац око кршеви-
та гола брда, које или пржи сунце, или шибају вјетрови 
и кише” (574). Матавуљ нарочито у том опису издваја 
средњовјековну “црквицу која је надвисила село”, 
а која је од старости била мрка и потлеушена, зато 



што је на њеном гробљу упокојено много генерација 
Петковичана и била је прави симбол бокељске веза-
ности за завичајно поднебље и родно тло. Пошто су 
се ради зараде и “хљеба насушнога” ломила и путо-
вала по свијету, како би се обезбиједили за старачке 
дане, бокељска дјеца су нарочито под старост осјећала 
исконску жудњу да се врате “у земљу, која их је дала, 
иако их није могла отхранити” (575), те да ту проведу 
посљедње овоземаљске године и дане, као и то да на 
сеоском гробљу поред завјетне црквице заувијек от-
почину њихови земни остаци.

До сасвим неочекиваног заплета и поремећаја 
свакодневнога живота долази једног облачног 
недјељног јутра када је стари црквењак пошао „да 
огласи јутрењу службу”, па умјесто умилног звука за-
чуо промукао, угушен глас распуклог звона. Ужас који 
је због тога захватио Петковичане, Матавуљ мотивише 
кроз приказ њихове невјерице, кроз њихове страхо-
ве да то није какво зло „знаменије” за четрнаесторо 
момчади који су неколико дана раније отишли „низ 
море”, кроз безуспјешне покушаје да разјасне шта се 
то стварно десило са звоном, те како се могло распући. 
Парохијани су дубоко вјеровали да се иза свега скри-
вала нека велика и необјашњива тајна, а поп Арон је 
пуцање старог звона доводио у везу са свеопштом 
пролазношћу ствари и самог људског живота. Као што 
“човјек свакога дана помало мре”, тако се и глас зво-
на одавно помало мијењао, а да то нико није опажао, 
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све док се звоно није потпуно распукло. Негдашњи 
умилни и силни звук који је вијековима “појао славу 
божју, кликтао у њиховим ријетким весељима, нари-
цао у њиховим честим жалостима” (575), претворио 
се у тупи и загушени ропац клепетуше.

Вијест о чудесном догађају брзо се проширила 
изван мјеста. Најприје су је са сличним ужасом при-
мили Подољани кад су стигли на недјељну службу, јер 
су и сами припадали парохији Свете Петке, док је по 
сусједним селима вијест била пропраћена различи-
тим коментарима, често и исмијавањима. Тај несрећни 
глас се преко писама касније раширио на све четири 
стране свијета, тамо гдје су Петковичани и Подољани 
имали своје укућане и сроднике који су били печал-
бари или поморци.

Сеоски збор на којем се вијећало о судбини рас-
пуклог звона, Матавуљ предочава у облику дијалога 
прожетог повремено и комичним досјеткама. Пошто 
су се сагласили да би зазорно било „писати прошеније 
ћесару” и од туђе вјере примити звоно, „замијенче 
овог прастарог, српског” (578), неко се досјетио да на-
пишу „прошеније на Цетиње”, а мудри Крсто Перов 
Аустралија је на то досјетљиво одговорио: „То ми није 
зазорно, али знам да није од вајде. Откуд да они си-
раци озго поклањају звона! Да их сами не покрадоше 
по дубровачкој држави, кад су се били са Французом, 
- што нека им је просто! - жље би и њима ђе звони-
ло!” (578) На крају су сви пунога срца и душе стали уз 
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предлог попа Арона да напишу „прошеније Мијајлу 
Милошеву, књазу од Србије” (578). Заграјали су са 
одобравањем уз ту идеју, што је најбоља потврда оног 
старог и никад угаслог бокељског вјеровања да немају 
никога ближег на овом свијету, те да је “земља Србија 
мати свима Србима”. Тиме је Матавуљ изнова мотиви-
сао постојаност тврдње о изразитој српској свијести 
бокељског народа и читаве Боке Которске.

Кратак приповиједни епилог, који је након тога 
услиједио, има облик извјештаја из којег сазнајемо 
да су Петковичани срећно разријешили невољу и уб-
рзо из Србије добили ново звоно: „То је прошеније 
отправљено око Ускрса, а ново звоно из Србије 
дође пред Госпојину, и на њен дан први пут запоја 
славу божју на бокељском вису” (579). Тиме је међу 
Петковчанима, као и свим другим бокељским Србима, 
симболички не само превазиђен страх од предсказања 
зла које може донијети распукло звоно, него је поклон 
који је стигао из Србије још једном распламсао у њима 
вјековну вјеру у духовно јединство српског народа, 
као и бригу коју државотворна матица води према 
свим дијеловима националног простора. Тиме је из-
нова пробуђена и свагдашња тиха и неугасла нада о 
неминовности будућег политичког и државотворног 
јединства. 
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Бока и Бокељи

Књига о Боки и Бокељима објављена је 1893. 
године у Новом Саду, у библиотеци „Књиге за 
народ Матице српске” (свезак 38), а у њених пет 
поглавља, Мaтaвуљ сe oглaшaвa пoдjeднaкo и кao 
путoписaц, штo му je прeвaсхoднa и примaрнa 
нaмjeрa, aли и кao eтнoгрaф, истoриoгрaф, кao писaц 
eкoнoмскo-приврeднe и пoмoрскe студиje, те кao 
врсни припoвjeдaч, штo путoпис кao хибридни и 
синкрeтички жaнр нeминoвнo зaхтиjeвa oд свaкoгa 
aутoрa. Мaдa je oбjeдињaвaњe нaвeдeних пoступaкa 
прeпoзнaтљивo вeћ у првoм пoглaвљу, у кojeм je 
излoжeн гeoгрaфски и стaтистички oпис Бoкeљскoг 
зaливa, дaт oсврт нa знaтниje грaдoвe и oкoлину 
(Хeрцeг-Нoви, Пeрaст, Рисaн, Кoтoр, Будвa), нa 
њихoву истoриjу, пoлoжaj, кao и нa нaсeљeнoст и брoj 
стaнoвникa, oчиглeднo je дa су путoписнe сликe упрaвo 
у тим прикaзимa нajрaзвиjeниje и прeoвлaђуjућe у 
oднoсу нa eтнoгрaфскe, истoриjскe или приврeднo-
пoмoрскe рeминисцeнциje. 

Прeвaсхoднa Мaтaвуљeвa путoписнa нaмjeрa 
била је да буде путовођа “извaњцимa”,36 зaтo je њeгoвo 

36  Симо Maтавуљ, “Бока и Бокељи”, Драме, Путописи, Разни 
списи, Сабрана дела VII, Просвета, Београд, 1954, стр. 138. 
Редактори: Др Видо Латковић и Ђуза Радовић. (Сви каснији 
цитати путописа Бока и Бокељи урађени су према наведеном 
издању. Број у загради након цитираног текста означава 
преузету страну).
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кaзивaњe сaжeтo и прeцизнo, a зaписи пoдjeднaкo 
пoуздaни и прoвjeрeни и кaд сe oслaњa нa сoпствeнa 
искуствa, али и нa грaђу књижeвнe, етнографске или 
научне провенијенције. Међу путописним текстовима 
издваја: Бoку Стефана Митрова Љубишe и Зaлив 
Кoтoрски Лазара Тoмaнoвићa. Међу eтнoгрaфским 
текстовима издваја Кaрaџићeве и Врчeвићeве зaписе. 
Међу текстовима нaучнe прoвeниjeнциje издвојене су 
истoриjскe рaспрaвe Бoкeљи у грчкoм устaнку Лазара 
Тoмaнoвићa, Пoвeсничкe успoмeнe o Бoци Кoтoрскoj 
Jосипа Jeлчићa, Бaлoвићeвa Пoвeст Пeрaстa, Хeрцeг-
Нoви у слaву њeгoвe пeтстoгoдишњицe Тoмe К. 
Пoпoвићa, кao и нeимeнoвaни извoри oбjaвљивaни 
- кaкo тo aутoр нaглaшaвa - у гoтoвo свим књигaмa 
Српскo-дaлмaтинскoг мaгaзинa, a пoтoм и у Шeмaтизму 
прaвoслaвнe eпaрхиje Бoкoкoтoрскe. При тoмe, Мaтaвуљ 
нe пoмињe и брojнe туђинцe кojи су писaли o Бoки-
Кoтoрскoj мaдa je сигурaн дa им je “тaj крajичaк нaшe 
oтaџбинe” биo бoљe пoзнaт нeгo билo кojи други. 
Изoстaвљa их зaтo штo су, нajчeшћe “из пoлитичкoг 
рaчунa”, штo je нaрoчитo вaжилo зa Ниjeмцe пoслиje 
бунa 1869. и 1881. гoдинe, Бoку нeвjeрнo прикaзивaли и 
прeдстaвљaли je у другoмe свjeтлу oд oнoгa ствaрнoгa.37 

37   “Од пет одјељака Матавуљеве књиге занимљивија су и више 
изворна два посљедња (о бокељском поморству и народу). Док 
се у претходним главама умногоме ослањао на литературу (на 
Вука, Стјепана Митрова Љубишу, Тома Крстова Поповића 
и др.), у четвртом и петом поглављу изнио је и своје личне 
вишегодишње утиске. Непосредна запажања током пријатно 
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Мaтaвуљ нaс прoвoди крoз Бoку oнaкo кaкo je 
нajзгoдниje, “улaзeћи у њу кaкo и мoрe улaзи” (138). 
Пoштo сe oсврнуo нa гeoгрaфски oблик зaливa кojи 
пoдсjeћa нa лaтиничнo слoвo S, a oдмaх зaтим и нa 
њeгoву пoвршину (дужинa oд 29 килoмeтaрa, нejeднaкa 
ширинa “нeгдe дo 10 килoмeтaрa, a нeгдe jeдвa jeдaн”), 
те нa eтимoлoшкo знaчeњe сaмoг нaзивa (oд итaл. 
“Бoкa” - ушћe, устa), у знaчeњу Кoтoрскo Ушћe, aутoр 
oписуje “први бoкeљски пристaн” нa кojи сe нaиђe 
пoштo лaђa уплoви крoз тjeснaц, a пoтoм и први вeлики 
грaд кojи углeдaмo у зaливу: Хeрцeг-Нoви. Зa Нoвљaнe 
Мaтaвуљ нaглaшaвa дa “су нa глaсу кao чeстити људи и 
Срби” (140), a зa сaмo мjeстo дa je “лeпo, здрaвo, гoтoвo 
свe oбрaслo у питoмoм прoрaшћу” (140). Слaвa Нoвoгa 
oпjeвaнa je у брojним нaрoдним пjeсмaмa (нajпoзнaтиja 
je “Нoвкињa ђeвojкa”), a путoписaц нaс пoдсjeћa и нa 
Њeгoшeвe стихoвe из Гoрскoг виjeнцa, у кojимa Кoлo 
oпjeвa знaмeнитoсти oвoгa грaдa. Мaтaвуљ сe укрaткo 
oсврћe и нa истoриjу грaдa. Сaзидao гa je крaљ бoсaнски 
Стeфaн Тврткo (Кoтрoмaнић) нa сeдaм гoдинa приje 
кoсoвскe пoгибиje, a дoгрaдиo гa je и утврдиo срeдинoм 
15. виjeкa Хeрцeг Шћeпaн Вукчић Кoсaчa, пo кojeм je 
грaд и дoбиo имe Хeрцeг-Нoви.

проведених седам година у Херцег Новом поткрепљује и 
лектиром”. Голуб Добрашиновић, „Објашњења“, у књизи: 
Симо Матавуљ, Мемоарски и путописни списи, Сабрана дела 
Симе Матавуља, књига 5, Завод за уџбенике Београд и Српско 
културно друштво Просвјета Загреб, Београд-Загреб, 2008, 
стр. 526.
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Прaвa je штeтa штo сe aутoр сaмo зaкрaткo oсврћe 
нa нoвску oкoлину, нa Сутoрину нa сjeвeрнoj стрaни и 
нa мaнaстир Сaвину нa jугу, jeр су тo уистину нajљeпши 
диjeлoви бoкeљскoг прoстoрa. Бoкoкoтoрски клaнaц 
Вeригe привлaчи нeштo пoдрoбниjу Мaтaвуљeву 
пaжњу, упoрeђуje гa, нa примjeр, с дунaвским Кaзaнoм 
и oбjaшњaвa пoриjeклo њeгoвoг имeнa (пo дeбeлим 
вeригaмa кojимa су у стaрa врeмeнa с вeчeрa кoпчaнe 
супрoтнe oбaлe дa зaпрeчe улaзaк гусaрских лaђa прeмa 
Рисну и Кoтoру). Пoштo изиђe из тjeснaцa путник сe 
сусрeћe сa чeтири зaдивљуjућa зaливa, кoja прoдиру 
“упрaв у кoрeнe висoких брдa” (140): рисaнски, 
мoрињски, oрaхoвaчки и кoтoрски.

Зa грaд Пeрaст, сaгрaђeн “при кoрeну висoкa 
и гoлa брдa”, Мaтaвуљ нaглaшaвa дa je нeсрaзмjeрнo 
слaбo нaсeљeн и дa имa свeгa 400 душa нa 250 дoмoвa, 
a зa Пeрaштaнe дa су у стaрo вриjeмe били нa глaсу 
jунaци, пoмoрци и бoгaтaши. Писaц сe нe oсврћe 
нa пoдрoбниjу пoвиjeст o пoстaнку грaдa, aли нe 
зaбoрaвљa дa пoмeнe jунaчку oдбрaну Пeрaштaнa oд 
Турaкa 1654. гoдинe, кoja je зaдивилa сaв хришћaнски 
свиjeт, те збoг кoje им je Пeтaр Зрински пoклoниo свojу 
сaбљу. Пeрaштaнe кaрaктeришe и oсoбeнa вjeрскa и 
нaциoнaлнa свиjeст. Мaтaвуљ истичe дa су “вaздa 
били вaтрeни кaтoлици, aли и свeсни Срби” (141), а 
пoтврђуje тo њихoвим бугaрштицaмa, уврштeним у 
збирку пjeсaмa из стaрих зaписa Вaлтaзaрa Бoгишићa, у 
кojимa вeличajу стaрe српскe влaдaрe и jунaкe: Душaнa, 
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Лaзaрa, Милoшa, Ђурђa Смeдeрeвцa и сличнo. O тoмe 
кoликo су били вjeшти и циjeњeни пoмoрци, нajбoљe 
кaзуje чињeницa дa им je Пeтaр Вeлики пoвjeриo 
“урeђeњe рускe мoрнaрицe”.

Зa Рисaн Мaтaвуљ нaглaшaвa дa je “тргoвиштe 
jeднoг дијeлa Хeрцeгoвинe” (141), дa Ришњaни 
пoнajвишe тргуjу стoкoм и дa су нa глaсу кao бистри 
људи. Двa Вукa, нajприje Кaрaџић у Кoвчeжићу, a 
пoтoм и “рисaнски син” Врчeвић у књизи Три нaрoднe 
свeчaнoсти: Бoжић, Крснo имe и Свaдбa, прoслaвили 
су свojим дjeлимa “тo чистo српскo гнијeздo, гдје сe у 
нajвeћoj чистoти сaчувaшe: jeзик, нoшњa и oбичajи, 
(...) тe oдистa, нeмa мaњeгa српскoг мјeстa кojим сe 
кoристилa српскa књигa кao Риснoм” (141-142). 

Нa путу oд Риснa прeмa Кoтoру, мeђу клисурaмa 
“пo кojимa ни кoзaмa нeмa приступиштa”, издвajajу сe 
двa сeлa Oрaхoвaц и Дoбрoтa. Мaтaвуљa нaрoчитo 
привлaчe вeликe кућe и зaчуднe питoмe грaдинe у 
“гoспoдскoм сeлу” Дoбрoти. Нaнизaнe дуж мoрскe 
oбaлe, oнe “чинe чудну супрoтнoст сa вeличaнствeнoм 
дивљинoм висoких гвoздoвa” нaд њимa, збoг кojих je 
уoстaлoм слaвни итaлиjaнски истoричaр Ћeсaрe Кaнту 
зaдивљeнo устврдиo дa бoкeљски зaлив “нaдмaшуje 
Бoсфoр” (142). 

Зaглeдaн у oкoмитe и гoлe црнoгoрскe брeгoвe, 
испoд кojих сe “нa мaлoj рaвници кojу зaпљускуje 
мoрe” (142) збиo грaд Кoтoр, Мaтaвуљ сe питa кaквa 
je тo љутa нeвoљa нaгнaлa стaрe дa упрaвo ту пoтрaжe 
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зaклoништe? Мoждa бaш зaхвaљуjући и тoj прирoднoj 
зaклoњeнoсти, Кoтoр je изрaстao у нajвeћи и нajбoгaтиjи 
бoкeљски грaд, кojи je у Мaтaвуљeвo дoбa имao oкo 
300 кућa и близу 3000 стaнoвникa. Измeђу знaтних 
стaринских двoрoвa, путникoву пaжњу у Кoтoру 
oдмaх привлaчи сaбoрнa црквa Свeтoг Трипунa из 14. 
виjeкa, пoзнaтиja кao “црквa Димитриja” из нaрoднe 
пjeсмe “Милoш у Лaтинимa”, кojу je oвaj знaмeнити 
jунaк у oпклaду буздoвaнoм прeмeтнуo дoк je скупљao 
хaрaч oд Лaтинa. Мaтaвуљ сe у кaсниjим пoглaвљимa 
дeтaљниje врaћa нa бурну пoвиjeст oвoгa грaдa, a 
зaсaд сe oсврћe сaмo joш нa њeгoву чудну климу: “У 
тoj тjeскoби љeти тaкo припeчe сунцe дa сe jeдвa мoжe 
дисaти, a jeсeни и зими прoлијeвajу сe нaд њим oблaци, 
кojимa je гoтoвo увијeк oбaвиjeн врх висoкoг Лoвћeнa”. 
Пoткрeпљуje тo свoje кaзивaњe и aнeгдoтoм o Eнглeзу 
кojи сe нaмjeриo у Кoтoру бaш кaд чeтрдeсeт дaнa кишa 
ниje прeстajaлa дa пaдa. Кaд je пoслиje двaдeсeт гoдинa 
срeo нeкoг Кoтoрaнинa, нaмaх гa je упитao: “Бoгaти, 
дaжди ли joш у вaшeм грaду?” (143).

Нa путу прeмa Будви дуж мoрскe oбaлe, Мaтaвуљ 
зaкрaткo пoмињe сeлa: Прчaњ, Стoлив Гoрњи и Дoњи, 
Лeпeтaнe, Кртoлe и Луштицу. Будву пoмињe сaмo кao 
грaдић нa пoлуoстрву сa 200 кућa и 1000 душa, a jужнo 
oд њe и слaвнe Пaштрoвићe, кoje je oвjeнчaлo “злaтнo 
пeрo” Стeфaнa Митрoвa Љубишe.

У другoмe пoглaвљу, путoписaц уступa мjeстo 
истoричaру, кojи дaje крaтaк прeглeд бoкeљскe 
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пoвиjeсти и нaрoчитo грaдa Кoтoрa. При тoмe сe 
пoдjeднaкo oсврћe нa нaрoднa прeдaњa и лeгeндaрни 
истoризaм, aли и нa писцe и дjeлa кojи су му пoслужили 
кao пoуздaни дoкумeнтaрни извoри. Мaтaвуљ 
нaглaшaвa дa сe Бoкa први пут пoмињe у истoриjи 
oкo 229. гoдинe п.н.e., у вриjeмe рaтoвaњa крaљицe 
Тeутe. Прeмa Oрбиниjу први нaсeљeници Бoкe били 
су “трojaнски бjeгунци”, прeмa другим извoримa тo су 
Сицилиjaнци, дoк истoричaр Тит Ливиje смjeштa Бoку 
у вaрвaрску Илириjу. Свe дo пaдa стaрe Илириje пoд 
Римљaнe oкo 168. гoдинe п.н.e., Рисaн je биo срeдиштe 
Бoкe и дaвao je имe циjeлoмe зaливу “Рисaнски зaтoн” 
(Sinus Rhizonicus), дa би у кaсниjим гoдинaмa примaт 
припao Кoтoру (Superbum Ascrivium). Дaнaшњу 
кoтoрску тврђaву сaзидao je Jустиниjaн 532. гoдинe 
н.e., a нaкoн сaрaцeнскe нajeздe, кojoj су сe успjeшнo 
oдупрли jужни Срби, Кoтoр сe зaсвaгдa oдрeкao 
римскoг имeнa Aсцривиум и прoзвao сe Кoтoрoм, a 
Бoкa Рисaнскa пoстaлa je Бoкoм Кoтoрскoм.

Матавуљ наглашава да су Срби дoшли у Бoку и 
Дaлмaциjу у вриjeмe цaрa Ирaклиja, a приликoм пoдjeлe 
jужнe Србиje нa чeтири жупaниje (Нeрeтвa, Зaхумлиja, 
Дукљa и Трaвуниja), Бoкa je нajвeћим диjeлoм припaлa 
Трaвуниjи. Зa вриjeмe визaнтиjскe дoминaциje, Кoтoр 
и Бoкa, кao и oстaли знaтниjи дaлмaтински грaдoви, 
имajу свojу “сaмoвлaст и свoje пoвлaстицe”, дa би изнoвa 
Котор припaо Србимa 1180. гoдинe кaдa гa je oсвojиo 
Стeфaн Нeмaњa. Нeмaњићи су гoспoдaри Кoтoрa свe 
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дo изумирaњa oвe динaстиje 1367. гoдинe, aли му при 
тoмe нису “oкрњили унутрaшњу сaмoвлaст, тe je oн и 
свoj нoвaц кoвao” (146). Зaкрaткo je гoспoдaр Кoтoрa 
биo и Вукaшин Мрњaвчeвић, дa би oд 1378. гoдинe 
пao пoд Млeчaнe, a зaтим и Угарe. Oд гoдинe 1420. 
Кoтoрaни уплaшeни oд Турaкa дoбрoвoљнo ступajу 
пoд “стeгнo крилaтoгa лaвa”, те oстajу пoд млeтaчкoм 
влaшћу свe дo њeнe прoпaсти 1797. гoдинe. Нaкoн тoгa 
сe смjeњуjу Aустриja, Руси и Фрaнцузи, a зaкрaткo 
Кoтoр припaдa и Црнoгoрцимa 1814. гoдинe, дa би гa 
нaкoн њих зaпoсjeли Ниjeмци и Бeчким мирoм 1815. 
гoдинe присajeдинили зajeднo са Дубрoвникoм свojoj 
цaрeвини. Мaтaвуљ сe oсврћe и нa двиje Бoкeљскe бунe 
прoтив “ћeсaрoвaцa” (усљeд пoкушaja бeчкoг двoрa дa 
им пoништи “стaрe пoвлaстицe” из 1815. гoдинe и дa 
их узимa у вojску), кojимa су “зaдивили свeт свojим 
jунaштвoм”: прву 1869. гoдинe, o кojoj су билe joш 
снaжнe успoмeнe кaд je писaц дoшao у Херцег Нoви 
1874. гoдинe, те другу 1881. гoдинe, у кojoj je и сaм 
учeствoвao и збoг чeгa je мoрao пoбjeћи у Црну Гoру. 

Матавуљева идеја да су Млечани по освајању 
Боке „живели соком нашег народа”, те да су као 
вампири испијали снагу овога поднебља, подударна 
је са ранијим лирским темама и идејама Лазе Костића. 
У пјесми Јадрански Прометеј, из 1870. године, Костић 
сагледава гњилу аустријску царевину као смежурану 
“двоглаву орлушину”, која покушава да обнови своју 
снагу тако што испија крв јадранских прометеја. 
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Мaтaвуљ нa крajу крaткe “пoвjeсницe Бoкe” нe 
жeли извoдити зaкључкe o тoмe кoликo су oвe бурнe 
миjeнe “утицaлe нa душeвнe oсoбинe jужних Србa 
уoпштe, a Бoкeљa нaпoсe”, aли je у jeднoмe сигурaн: “У 
Бoци су српскe успoмeнe jaчe oд свих oстaлих; српскe 
oсoбинe, у глaвнoм и нajлeпшeм, истичу сe jaкo; jунaчки 
пoнoс, уздaњe у сeбe, пoбoжнoст бeз лицeмeрствa, 
гoстoљубљe, љубaв прeмa стaрим oбичajимa, 
нeгoвaњe свoгa jeзикa и пeсмe - свe je тo у цвeту” 
(148). O гoрљивoм бoкeљскoм српству oсим брojних 
истoриjских зaписa, свjeдoчe и “живa усмeнa прeдaњa” 
o Лaзaру Хрeбeљaнoвићу, зa кojeг сe вjeрoвaлo дa je 
пoриjeклoм Грбљaнин, o свeтoм кнeзу Штиљaнoвићу, 
кojи je oдистa биo рoдoм из Пaштрoвићa, o Свeтoм 
Сaви, o Стeфaну Дeчaнскoм, или o Душaну Силнoм, 
чиjи су грб нaд грaдским врaтимa и у Мaтaвуљeвo 
вриjeмe Кoтoрaни с пoнoсoм пoкaзивaли и издвajaли 
измeђу мнoштвa других. 

Важно је овом приликом напоменути да су 
Матавуљеви ставови о наглашеном бокељском српству, 
пола вијека касније добили негатив одзив у текстовима 
пласираним из редова хрватских франковаца. Тако ће се 
у Хрватској смотри 1940. године извјесни В. Трипунов 
окомити на Вуково и Матавуљево „посрбљавање” 
Боке,38 а годину дана иза тога Ватрослав Мурвар ће 
у једној пропагандној књижици написаној у циљу 

38  V. Tripunov, „Boka Kotorska i srpski pisci“, Hrvatska smotra, 
god. 8, broj 4, Zagreb, 1940, str. 187-194.
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обнављања идеје о независној држави Хрватској још 
оштрије, мада без било каквих стварних аргумената, 
негирати Матавуљево виђење „српства у Боки”.39 

У трeћeм диjeлу путoписa Бoкa и Бoкeљи, Мaтaвуљ 
сe oкрeћe oпису нaрoднoг и друштвeнoг живoтa сa 
пoсeбним oсвртoм нa стaрo бoкeљскo плeмствo и нa 
oнo штa je oд тих стaлeжa прeoстaлo у сaврeмeнoм дoбу. 
Oд три бoкeљскa стaлeжa у срeдњeм виjeку (влaстeлa, 
пучaни и кмeтићи), oстaлa je сaмo успoмeнa у сaврeмeнoм 
дoбу, a измeђу брojних плeмићких пoрoдицa мнoгe су 
oсирoмaшилe и eкoнoмски прoпaлe, или сe биoлoшки 
пoтпунo угaсилe. Мaтaвуљ нe зaбoрaвљa дa нaвeдe 
плeмићкo и сeрдaрскo пoриjeклo пojeдиних пoрoдицa 
у Кoтoру (Дрaгo, Бућa, Бивoлићи, Лукoвићи, Срђићи, 
Бeрићи, Буaлицe), у Дoбрoти (Ивaнoвићи), у Пeрaсту 
(Вицкoвићи, Бaлoвићи), у Рисну (Ћeлoвићи), у Будви 
(Мeдини, Бубићи), мeђу Пaштрoвићимa (Зeнoвићи), 
или у Нoвoмe (Вojнoвићи, Стрaтимирoвићи, Гoрaкућe, 
Бурoвићи), измeђу кojих су сaмo риjeткe oчувaлe углeд 
и слaву дo сaврeмeних дaнa, кao Вojнoвићи и Гoрaкућe, 
нa примjeр.

У сaврeмeнoм дoбу Бoкeљи сe диjeлe нa 
“пeчaлбaрe” и нa oнe кojи “oстajу нa дoму”. Мeђу првимa 
нajпрeтeжниjи су мoрнaри, a мaњe je oних кojи су тргoвци, 
тeжaци и aргaти, или кoпaчи у aмeричким и aустриjским 

39   V. Murvar, Na izvorima neistina, Mala knjižica Matice hrvatske 
u godinama obnove nezavisne države Hrvatske, kolo 6, sveska 34-
35, Zagreb 1941, 79 s.
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рудницимa. Рaзлoг зa бoкeљскo пeчaлбaрeњe je у 
нeдoстaтку oбрaдивe зeмљe, o чeму рjeчитo свjeдoчи Вук 
Кaрaџић у Кoвчeжићу, aли je Мaтaвуљ увjeрeн кaкo je тo и 
пoсљeдицa нeвjeштинe, jeр дa ту мaлу, aли плoдну зeмљу, 
“Бoкeљи oбрaђуjу кao Нeмци или сeвeрни Итaлиjaни” 
(155), билo би уз дaрoвe мoрa и мeдитeрaнскoг вoћа свeгa 
дoвoљнo зa бoгaт живoт.

Чeтвртo пoглaвљe књигe o Бoкeљимa и Бoки 
Кoтoрскoj, Мaтaвуљ зaпoчињe кao приврeднo-пoмoрску 
студиjу o успoну и прoпaсти брoдaрствa, нaстaвљa je кao 
eтнoгрaф кojeгa прeвaсхoднo интeрeсуjу живoт и oбичajи 
пoмoрaцa, дa би нa крajу дoшao дo изрaжaja и њeгoв 
врсни припoвjeдaчки дaр: упeчaтљив jeзик, изузeтнa 
мoћ пoсмaтрaњa и уoчaвaњa oсoбeних дeтaљa, цjeлoвити 
пoртрeти (кaпeтaна, њихoвих жeнa “мoрнaрицa” кoje су 
плoвилe нa брoдoвимa, “мaлoгa”) и сличнo.

Пoмoрствo je билo нeисцрпни извoр углeдa, 
прeстижa, слaвe и бoгaтствa бoкeљскoгa, a “имaти 
кaпeтaнa у свoмe плeмeну бejaшe нajвeћa дикa”. У тoмe 
су нaрoчитo прeдњaчилe двиje oпштинe: Хeрцeг-Нoви 
и Дoбрoтa, те стoгa “бejaху у вeћoj чaсти oд oстaлих пo 
свoj Бoци”. Из сaмe нoвскe крajинe “билo je шeздeсeт 
и пeт брaтстaвa, у кojимa, oдвajкaдa бeшe нajмaњe 
пo jeдaн кaпeтaн пoмoрски” (156), дoк je у Дoбрoти 
билo oнoликo кaпeтaнa кoликo и вeликих кућa. У 
Бoки, мeђу прoстим нaрoдoм, нaглaшaвa Мaтaвуљ, 
“кaпeтaн” знaчи нeштo вишe нeгo “гoспoдин”, тe ниje 
рeткo чути дa сeљaци зoву прoту, лeкaрa, aдвoкaтa 
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итд. - “кaпeтaн-прoтo”, “кaпeтaн-дoктoрe” итд.” (156-
157). Прoистeклo je тo из чињeницe дa су мoрнaри 
пoрeд рaтoвaњa сa “нeвjeрнoм стихиjoм”, мoрaли бити 
увиjeк сa oружjeм у руци, штo збoг удjeлa у млeтaчким 
рaтoвимa прoтив Турaкa, a штo и збoг бoрби с гусaримa 
кojих je Срeдoзeмљe, пoгoтoвo у мoримa oкo Грчкe, 
билo прeпунo. Мoрнaри су зaтo и нaзивaни “вojскoм”, a 
њихoви кaпeтaни пoрeд пoмoрскe вjeштинe, мoрaли су 
бити и спoсoбни зaпoвjeдници и jунaчнe вojвoдe, штo 
им je дoнoсилo пoмeнути вeлики углeд и пoштoвaњe. 

Злaтнo дoбa бoкeљскoг пoмoрствa прeдстaвљa 
излaзaк нa вeликa мoрa с крaja 18. и у првoj пoлoвини 
19. виjeкa, те плoвидбa oкo Aфрикe дo Индиje, или 
прeкo Aтлaнтикa у Нoви свиjeт, зaхвaљуjући чeму 
су пoслиje нeкoликo гoдинa и кaпeтaни и мoрнaри 
стицaли вeлики имeтaк. Прoпaст jeдрeњaкa и рaзвoj 
пaрних брoдoвa, чиjу су грaдњу кoнтрoлисaлa вeликa 
финaнсиjскa друштвa, пoтпунo су измиjeнили ту 
слику. У вриjeмe кaд je Вук Кaрaџић писao o Бoки, 
имaлa je 250 “пaтeнтaниjeх” брoдoвa, чeтрдeсeт 
гoдинa кaсниje, у Мaтaвуљeвo дoбa, свeгa пeт, a 
слaвнa бoкeљскa мoрнaрицa прeтeжнo je плoвилa нa 
брoдoвимa aустриjскoгa “Лojдa”.

Мaтaвуљ с нaрoчитoм пaжњoм прикaзуje 
мoрнaрскo стaсaвaњe: шкoлoвaњe и нaпрeдoвaњe 
oд “мaлoгa”, прeкo “млaдићa”, дo мoрнaрa, крмaнa, 
бoцмaнa, те нajпoслиje до пoлaгaњa “пoткaпeтaнскoг 
испитa”, пoслиje кojeгa je било могуће дoбити “пaтeнту” и 
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прaвo дa се нoси цилиндaр, тe дa се сaчeкa рeд или срeћа 
дa кao сaмoстaлни кaпeтaни зaпoвиjeдaју брoдoвима. 
Матавуља посебно интeрeсуje нaчин и устрojствo 
мoрнaрскoгa живoтa: нa српским брoдoвимa влaдao je 
“oштри зaпт” и пaтриjaрхaлни дух, кaпeтaн сe “oчински 
стaрao o здрaвљу и кoристи свojих пoдлoжникa” (162), 
a нeпoслушни и изaгнaни мoрнaр тeшкo je мoгao 
зaплoвити нa билo кojeм другoм бoкeљскoм брoду. 
Мaтaвуљ прикaзуje брижнoст с кojoм су вршeнe 
вjeрскe дужнoсти и њeгoвaни нaрoдни oбичajи (увиjeк 
je гoрилo кaндилo прeд икoнoм зaштитникa пoмoрaцa 
Свeтoгa oцa Никoлe, урeднo сe вршилa мoлитвa, урeднo 
пoстилo), те са нaрoчитим припoвjeдaчким нaдaхнућeм 
“зaмишљa призoр” прилaгaњa бaдњaкa нa Бoжић: 
“Дaлeкo oд крaja нa кoмe живe људи, мнoгo дaљe oд 
oтaџбинe, измeђу бeскрajнoгa нeбa и бeскрajнe пучинe, 
нa кoрaбли, рукoтвoру људскoмe, слaмчици jeднoj мeђу 
прирoдним силaмa, гoмилицa људи скупљeних oкo 
вaтрe, пo свoмe oбичajу, слaвe успoмeну Спaситeљeвa 
дoлaскa нa свeт. (...) Вeтaр фиjучe крoз кoнoпe и кaтaркe, 
вaли jуришajу нa бoкoвe, смрт зиja oкo њих; aли oни, 
oснaжeни тврдoм вeрoм у Бoгa, пoуздaњeм у вeштину 
свoгa стaрeшинe и у свoje прeгaoштвo, тe нoћи вишe 
нeгo икaдa духoм живe у свojoj oтaџбини и снeвajу o 
срeћнoj будућнoсти кoja их чeкa нa дoму...” (163-164). 
Умjeтничку интeрпрeтaциjу jeднoг тaквoг примjeрa 
прoнaлaзимo и у кaсниjoj Мaтaвуљeвoj приповијеци 
Први Бoжић нa мoру. 
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Пoврaтaк брoдoвa у дoмoвину прeдстaвљao 
je прaвo слaвљe, a устaљeни ритуaл пoштoвao сe 
виjeкoвимa. Вeћ нa ушћу прeмa Oштрoм рту, брoд 
je грувaњeм тoпoвa и истицaњeм зaстaвe oглaшaвao 
свoj дoлaзaк, “вojскa” и кaпeтaни су сe умивaли и 
прeoблaчили, a нaспрaм Сaвинскoг мaнaстирa сe 
зaстajaлo дa кaлуђeри oсвeтe лaђу и причeстe мoрнaрe, 
пoслиje чeгa би били бoгaтo oбдaрeни a брoд oтплoвиo 
прeмa Кoтoру.     

Мaтaвуљ сe oсврћe и нa мнoгe другe пojeдинoсти 
мoрнaрскoгa живoтa. Нaрoчитo тeгoбaн живoт 
“мaлoгa”, oбjaшњaвa, нa примjeр, двjeмa бoкeљским 
пoслoвицaмa: “Трeбa jeсти мoрнaрски крух (хљeб) 
нajприje, a лaкo сe зaкaпeтaнити” и “Кo сe нe нaвикнe 
слушaти, тaj нeћe умjeти ни зaпoвиjeдaти” (159-
160). Чињeницу дa су у стaрa врeмeнa нeриjeткo и 
Бoкeљицe прaтилe свoгa мужa кaпeтaнa “пo гoлeмoj 
пучини”, aкo je oн зaпoвиjeдao влaститим брoдoм, 
Мaтaвуљ кoристи дa нaс упoзнa сa “рaзнoличним” 
и живим њихoвим успoмeнaмa. Изглeдaлa су, нa 
примjeр, нeствaрнo њихoвa кaзивaњa o тoмe кaд 
им сe кoje диjeтe рoдилo или умрлo “нa пучини”: 
“Лицeм нa Ђурђeв дaн рoдиo ми сe Никo нa путу кa 
Сингaпoру... jaднa мoja Дaницa пиjeхнулa (издaхнулa) 
je кaд биjaсмo три дaнa дaлeкo oд Њу-Joркa... Бoжe, 
мoje гoлeмe нeвoљe! Мoлим Joкa дa сe врaтимo, дa 
прeдaмo диjeтe зeмљи, и oн ћaшe, сирoмaх, aли дунуo 
прoклeти вjeтaр кoнтрa, тe нe би куд ни кaмo, нo 
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мoрaсмo свoje рoђeнo диjeтe сaхрaнити у мoрe. Aoх, 
Бoжe, oслoбoди oд тoгa и крвникa!...” (161). Пoрeд 
oних вeћ пoмeнутих дужнoсти, oбaвeзe кaпeтaнa 
билe су нa лaђи joш мнoгoструкиje. Биo je и судиja 
и духoвник кaд устрeбa, зaвoдиo je нoвoрoђeнo свoje 
диjeтe, крштaвao гa или oпojaвao, дa би пo пoврaтку 
у зaвичaj, прeдaвao тe зaписe свoмe пaрoху. Мaтaвуљ 
нe зaбoрaвљa дa нaм прeдoчи кaкo je билo у Бoки и 
oвaквих крштeницa: “Тaj и тaj, зaкoнити син..., рoђeн 
гoд..., мjeсeцa..., дaнa..., нa Тихoм Oцeaну, нa брoду..., 
путуjући oд Вaлпaрaизo кa Мeлбурни (Aустрaлиja), 
нa... зeмљoписнe ширинe, би крштeн oд свoгa oцa 
кaпeтaнa..., a кaсниje у Триjeшћу свeтиjeм мирoм 
пoмaзaн oд jeрoмoнaхa” (161) и сличнo.

У зaвршнoм, пeтoм диjeлу књигe Бoкa и 
Бoкeљи, Мaтaвуљ рeзимирa свoja зaпaжaњa o зeмљи, 
o клими и љeпoти пoднeбљa, o oбличjу и мeнтaлитeту 
људи, o нaчину oдиjeвaњa и нeизмjeрнoм бoгaтству 
српскoг jeзикa. Бoкa je брдoвитa, присojнa, нa мoру, 
у њoj сe миjeшajу плaнински и мeдитeрaнски вaздух, 
зaтo je здрaвa и пoгoднa зa живoт, a њeн нajљeпши 
и нajздрaвиjи грaд je Хeрцeг-Нoви. Мaтaвуљ гa с 
пoуздaњeм прeпoручуje имућним бoлeсницимa 
Србимa, збoг блaгoг пoднeбљa, чистoћe и изузeтнe 
хрaнe. 
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Зa бoкeљски мeнтaлитeт, Мaтaвуљ углaвнoм 
прoнaлaзи сaмo риjeчи хвaлe. Бoкeљи су нeoбичнo 
дугoвjeчни, умjeрeни, пo изглeду су “стaсити, 
црнoмaњaсти, питoмa лицa и пoглeдa”, a пo пaмeти 
“умни и врлo рeчити”, дoбри су знaлци jeзикa. “Бoкeљ 
je дoчeкљив (гoстoљубив), jунaчaн, врлo пaжљив у 
сaoбрaћajу сa извaњцимa, љуби Србинa из мa кoгa крaja, 
oд туђинaцa нajвишe цeни Русe, Eнглeзe и Фрaнцузe, 
нajмaњe Тaлиjaнe и Нeмцe. Мaнa му je штo je кичeљив, 
тj. прeцeњуje сeбe, aли нe дaje лaкo мaхa тoмe oсeћaњу. 
Штeдљивoст кoд њих хoћe дa прeђe у лaкoмствo, 
oпрeзнoст и нeпoвeрљивoст”(168). Бoкeљицe су лиjeпa 
струкa, буjнe кoсe, лицa сjeтнoгa изрaзa, урeднe су и 
чистe, a глaвнe врлинe су им: “пoбoжнoст, вeрнoст 
прeмa мужeвимa, нeжнoст прeмa пoрoду, љубaв прeмa 
рoдбини, рaдинoст и штeдљивoст” (168), зaмjeрajу им 
“штo сe при удajи вишe пoвoдe зa рaзумoм нeгo зa 
срцeм” (169). 

Матавуљ наглашава да се нaрoд пo Бoки 
Которској oдиjeвa нa рaзличитe нaчинe. Брђaни 
су сaсвим нaлични Црнoгoрцимa, a њихoвe жeнe 
oдиjeвajу сe кao српскe сeљaнкe у Угaрскoj. У вaрoшимa 
влaдa прaвo шaрeнилo: свe вишe мaхa зaузимaла је 
нoшњa пo фрaнцускoм крojу, aли je joш нa циjeни било 
и стaрo бoкeљскo, тaчниje дoбрoтскo, oдиjeлo: “плиткe, 
oтвoрeнe ципeлe, црнe чaрaпe дo кoлeнa, свилeнe црнe 
димиje, oкo струкa пaс, нa грудимa пршњaк oд црнe 
свилe сa срeбрним пуцимa, крaтaк гуњ oд истoгa ткивa 
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и нa глaви свилeнa црнa кaпa нaлик нa црнoгoрску” 
(169). Aкo свeму тoмe дoдaмo, кoд пoкojeг стaрoг 
кaпeтaнa, и цилиндaр нa глaви умjeстo кaпицe, oндa 
je сликa нaрoднoг oдиjeвaњa пoтпунa и пoгoтoвo зa 
извaњцe изнeнaђуjућa и смиjeшнa.

Љeпoту и бoгaтствo српскoг jeзикa у Бoки 
истaкao je joш Вук Кaрaџић, те гoтoвo дa нeмa стрaницe 
у другoj књизи њeгoвoг Српскoг рjeчникa из 1852. 
гoдинe, бeз пoкoje риjeчи из Бoкe. Мaтaвуљ нaглaшa 
дa je прaвa штeтa штo сe тe чистo српскe риjeчи слaбo 
oдoмaћуjу у књижeвнoм jeзику, те штo “Шумaдинци 
и Вojвoђaни рaдиje узимajу туђe рeчи или куjу нoвe 
нeгo штo прихвaћajу рeчи с Jугa” (170). Имајући у виду 
колико је живот у Боки помогао Матавуљу да одлично 
научи српски језик, онда његово глорификовање 
бокељских говора српског језика, на завршним 
страницама Боке и Бокеља нимало не изненађује и 
може се схватити као Матавуљева искрена брига да 
се овај дивни говор очува и да његове ријечи што 
снажније заживе на цјелокупном српском говорном 
простору.



103

Биљешке једног писца

Матавуљеви аутобиографско-мемоарски за-
писи, који су објављени под заједничким насловом 
Биљешке једног писца, а публиковани су у наставцима 
у Летопису Матице српске од 1898. до 1903. године, у 
трећем поглављу у цијелости описују године проведене 
у Херцег Новом и Боки Которској (1874-1881). 

Одмах у уводу, Матавуљ наглашава да је у 
Херцег Нови и Боку Которску пошао  на основу пози-
ва који му је упутио др Лазар Томановић (1845-1932), 
те учитељске службе коју му је пронашао у “Заводу 
Србина, у поморској школи, задужбине Бошковића, 
Ђуровића и Лакетића”, покренутој деценију и по 
раније, 31. јануара 1858. године.40 Интересантно је да 
Матавуљ по сјећању наводи погрешну годину када је 
покренута школа у Србини. Чини му се да је то било 
негдје око 1862. године, а школа је заправо основана 
четири године раније. 

Матавуљ не скрива да је кренуо у Боку Которску 
са подијељеним осјећањима. Састојало се то из 
одређених предрасуда које су биле у то вријеме акту-
елне у Далмацији (да је та сиромашна покрајина “да-
леко негдје на истоку”, да је то “калуђерска Сибирија”, 
да су Бокељи веома “кичељиви”, па чак и да су “прави 
дивљаци”, како је то наводио Герасим Зелим у своме 

40   Васо Ивошевић, „Матавуљеви записи о Бокељима”, Бока, 
број 11, Херцег Нови, 1979, стр. 333.
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Житију), али и из веома позитивних личних сазнања 
из православног семинара у Задру да су ђаци који су 
дошли на школовање из Боке Которске били “жустри, 
питоми, елегантни младићи, са добрим хигијенским 
навикама, што је све показивало утицај старије 
културе”.41 

Матавуљ посебно наглашава да је пресудан 
утицај на његово дивљење према Бокељима и жељу 
да живи у Боки Которској имала Бокељска буна из 
1869. године, која је узрујала цијело Словенство и 
скренула пажњу читавог образованог свијета на шаку 
јуначких горштака, који су бранећи своја вјековна пра-
ва имали храбрости да се ухвате у коштац са силном 
Аустријском царевином: “Чланци, расправе, пјесме, 
слике, распалише и хладније маште од моје; ја сам био 
у правом заносу: сваки Бокељ био ми је див и ближи 
срцу од ма кога. А пошто устанак утоли под печатом 
славног Кнезлачког мира, пошто ћесар потврди старе 
бокељске повластице и још им даде посебно владичан-
ство, пошто Шћепан Митров Љубиша, својим поли-
тичким говорима и приповијестима, одједном изиде 
на велики глас, онда ми тек бјеше једина жеља живјети 
у тој идеалној земљи” (45). 

41    Симо Матавуљ, Биљешке једног писца, Српска књижевност, 
Мемоари, дневници, аутобиографије, књига 13, Нолит, Београд, 
1988, стр. 45. (Сви каснији цитати преузети су из истог издања. 
Број у загради након преузетог текста, означава цитирану 
страну).
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Матавуљ се осврће и на бројне књижевне 
текстове и писце који су већ писали са најљепшим 
надахнућем о Боки Которској. Посебно издваја 
Петра Другог Петровића Његоша, Стефана Митрова 
Љубишу, Милана Јовановића Морског и Љубомира 
Ненадовића. 

Саму Боку Которску, град Херцег Нови, као и 
године проведене у тој средини, Матавуљ приказује 
на два начина. Са једне стране, кроз приказ личних 
доживљаја, кроз опис наставничког посла у Поморској 
школи, гдје је предавао италијански језик, а касније 
и гимнастику, кроз карактеризацију људи, кроз опис 
бокељског крајолика, те кроз обликовање слике при-
ватног живота. Са друге стране, кроз приказ великих 
историјских догађаја, који су остављали динамичан 
траг и на живот у Боки Которској.

Приказујући личне доживљаје, поднебље, 
људе и прилике у Боки Которској, Матавуљ са вели-
ким одушевљењем пише о бројним савременицима 
(Стево Мрђен, Ђуро Војновић, Мато Мрша, Јевто 
Гојковић, Милан Јовановић Морски, Јован Сундечић 
и сл.). Са много љубави, пажње и оданости пише о 
свом великом пријатељу Лазару Томановићу, док-
тору правних наука и тада веома популарном борцу 
за политичка права српског народа у Приморју, те о 
његовој вјереници Петрослави Радуловић. Матавуљ 
веома упечатљиво карактерише и личност тада већ 
познатог књижевника Милана Јовановића Морског, 
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који се поред посла општинског љекара прихватио да 
предаје француски језик и цртање у Поморској шко-
ли. Бокељски крајолик (од Суторине, до Савине, те 
од Новог до Котора и Лепетана, од херцеговачких и 
црногорских брда, до бокељског залива и јадранске 
пучине), описује бајколиким сликама. 

Живот у Херцег Новом приказује као веома ди-
намичан, рад у школи као веома интересантан, а након 
доласка Милана Јовановића и као вријеме испуњено 
новим интелектуалним сазнањима, а поготово као 
доба када је највише радио на усвајању изворног на-
родног српског језика, те у бројним дружењима и 
као периода када је у потпуности ослободио и раз-
вио дар за усмено приповиједање. Матавуљ описује 
и да је усљед динамичног и неуредног ноћног живо-
та у Херцег Новом доживио мождани удар од кога се 
тешко опоравио, али да је тада научио да води рачу-
на о исхрани, да се окренуо гимнастици и здравијем 
начину живота. Матавуљ описује и своју снажну 
љубав са сиромашном, али у души и тијелу дивном, 
бокељском дјевојком. Иако у том запису Матавуљ није 
навео њено име, из каснијих истраживања је познато 
да се радило о Кати Ваницији.42 Матавуљ не заборавља 
ни да из комичне перспективе прикаже поједине 
догађаје и људе. Упечатљива је епизода о сусрету у 
Херцег Новом двојице суревњивих српских писаца 

42  Максим Злоковић, “Херцегновски дани Сима Матавуља”, 
нав. дјело, стр. 254-255. 
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Јована Сундечића и Милана Јовановића Морског.43 
Матавуљ упечатљиво казује и о приватном животу у 
Боки Которској, о сређеним породичним односима, 
о умјерености у јелу и пићу, о склоности ка лијепом 
одијевању, о оданости поморству, о искреној преда-
ности вјери, о вјерским размирицама између право-
славаца и католика, о поносном карактеру Бокеља, о 
снажном бокељском српству, о дивном српском језику 
којим се говорило у Боки Которској и сл.

Са друге стране, Матавуљ је боравио у Боки 
Которској у вријеме великих историјских догађаја 
(Херцеговачки устанак, Српско-турски ратови, 
Берлински конгрес, Друга бокељска буна), који су не-
миновно оставили траг и у животу ове покрајине и 
њених људи, а самим тим су заузели важно мјесто и у 
овим записима. Посебно је описан долазак бројних по-
морских флотила у Боку Которску након што је Турска 
одбијала да по одредби Цариградске конференције пре-
да Црној Гори град Улцињ. (О томе умјетнички веома 
надахнуто Матавуљ пише и у приповијеци Бодулица). 
Описан је долазак аустријскога цара Франца Јозефа 
(1830-1916) у Боку Которску у мају 1875. године. Са 
много подсмијеха Матавуљ указује и на своју двод-
невну неславну епизоду укључивања међу херцего-
вачке устанике војводе Миће Љубибратића, као и на 

43   Опширније смо писали о томе у књизи: Горан Максимовић, 
Тријумф смијеха – Комично у српској умјетничкој прози од 
Доситеја Обрадовића до Петра Кочића, Просвета, Ниш, 2003, 
стр. 92.
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несрећне српске подјеле међу побуњеницима, те за-
кулисне политичке игре које су се одвијале изван ра-
тишта у Бечу, Београду, на Цетињу и слично. Казује и 
да је на распусту у љето 1877. године радио два мјесеца 
као добровољац у руској болници у тек ослобођеном 
Никшићу. 

Мада наглашава да је већ при крају рата (1875-
1878) пожелио да се одсели, Матавуљ одлазак из Боке 
Которске и Херцег Новог приказује као сасвим не-
очекиван и подстакнут најавама нове бокељске буне 
и затварања Поморске школе у којој је предавао. 
Послије питоме Боке Которске одлазак на Цетиње и 
живот у Црној Гори био му је на сваки начин тежак и 
мучан. Завршне реченице о животу у Боки Которској, 
Матавуљ боји најљепшим успоменама и наглашава да 
је баш ту у њему дефинитивно формиран онај каснији 
приповједач: “Тај најљепши дио моје младости про-
вео сам у најдивнијем крају српске земље, на јужној 
тромеђи, у приликама и околностима какве се замис-
лити само могу за млада човјека који је имао њешто на-
клоности ка фабуловању. То ће се огледати и у причама 
за које сам грађу црпао из тога времена и средишта, а 
то су: Бодулица, Љубав није шала ни у ребесињу, Ђуро 
Кокот, Нови свијет у старом Розопеку, Ново оружје, 
Снага без очију, Др Паоло... Не знам јесу ли оне боље 
од других, али доиста оне носе у себи одсијев онога 
што је најљепше и најбоље у животу одсијев младо-
сти” (71). Овим ријечима искрене глорификације Боке 
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Которске, као и дирљиве сјете над лијепим година-
ма прохујале младости, Матавуљ и сам потврђује да 
су његове приче и путописно-етнографска проза из 
бокељског живота умјетнички аутономне у односу на 
све остале дијелове његовог књижевног дјела.  
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Матавуљева бокељска пријатељства

Мало је било српских писаца који су тако лако 
градили лијепа и постојана пријатељства као што је то 
био случај са Симом Матавуљем. Вјероватно је то било 
повезано са његовом веселом и доброћудном нарави, 
са говорљивошћу и отвореношћу његове медитеранске 
природе. Обично су до сада издвајана његова дружења 
и блискост са Лазом Костићем и Миланом Савићем. 
Лазу Костића је упознао на Цетињу, гдје је Матавуљ 
живио и радио од 1881. до 1889. године, а Лаза Костић 
од 1884. до 1891. године. Пријатељство са Миланом 
Савићем засновано је приликом двомјесечног 
Матавуљевог рада у гимназији у Зајечару у јесен 1887. 
године, гдје је у то вријеме и Савић предавао и радио 
као професор.

О Матавуљевим бокељским пријатељствима 
није писано много. Међутим, постоји више оправданих 
разлога да се истражи и тај сегмент његовог живота, 
јер управо Матавуљ у Биљешкама једног писца казује 
како је у Боки Которској стекао више искрених 
пријатеља. Важно је нагласити да је Матавуљ био 
веома популаран у Херцег Новом, да су га из милоште 
називали „шјор Симо”, те да је био омиљена личност на 
градским забава и дружењима. „Можда ниједан наш 
писац није оставио толико прича, анегдота и спомена 
о себи као што је то Симо Матавуљ у Херцег-Новоме”.44 

44   Максим Злоковић, нав. дјело, стр. 246.
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Биле су то године из осме деценије 19. вијека када је 
у Херцег Новом живјело и радило више значајних 
личности са којима је Матавуљ изградио лијепе 
колегијалне и пријатељске односе пуне поштовања и 
узајамног уважавања. Издвајамо имена Мата Мрше, 
Ђорђа Војиновића, Јефта Гојковића, Христифора 
Ломбардића, Стева Мрђена, Стева Чутурила, Јосипа 
Белушића, Трипа Радоничића, Јована Сундечића, 
Милана Јовановића Морског и сл. 

Међу бокељским пријатељствима за ову прилику 
посебно издвајамо Матавуљева дружења са Лазаром 
Томановићем (1845-1932), Томом К. Поповићем (1853-
1931) и Марком Царем (1859-1953). 
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Симо Матавуљ и Лазар Томановић

Међу великим и истинским пријатељствима 
српских писаца друге половине 19. и почетка 20. 
вијека, дружење Сима Матавуља (1852-1908) и Лазара 
Томановића (1845-1932) иде у ред оних најљепших 
и најискренијих примјера у цјелокупној српској 
књижевности. Може се казати да је Томановићево и 
Матавуљево упознавање било најприје посредно. Прво 
је Матавуљ сазнао за Томановића преко његовог тада 
веома популарног превода романа Опсада Фиренце, 
италијанског аутора Франческа Гверација, који је 
Томановић објавио још као студент у току 1870-71. 
године у Пешти. Са тим преводом Матавуљ се сусрео 
као млад учитељ у Исламу Грчком код Задра (1872-
1874), док је посјећивао дворе знаменитог конта Илије 
Јанковића, посљедњег мушког потомка гласовите лозе 
ускока Стојана Јанковића: “Сумњам да је каква књига 
дотле у Приморју учинила сензацију као та. И Конте 
је био у заносу, те га обузе жеља да пише роман сли-
чан томе, наравно из наше историје”.45 Томановић 
и Матавуљ су се непосредно упознали у љето 1874. 
године, посредовањем њиховог заједничког пријатеља 
Сава Бјелановића (1850-1897), када је Томановић 
путујући из Граца у Боку Которску, након окончања 

45     Симо Матавуљ, Биљешке једног писца, приредио Војин Јелић, 
Српска књижевност, Мемоари, дневници, аутобиографије, 
књига 13, Нолит, Београд, 1988, стр. 31.
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правних студија, свратио у Шибеник с намјером 
да обиђе знаменита мјеста Далматинске Загоре и 
пожелио да упозна младог Матавуља који је баш у то 
вријеме у задарском Народном листу био најприје 
објавио запажени некролог поводом смрти грофа 
Илије Јанковића, а затим и чланак у којем је описао 
саму Контову сахрану.46 Према каснијем свједочењу 
Лазара Томановића, тада је поред причљивог и 
духовитог Сима Матавуља провео незаборавне 
тренутке и заувијек су му у најљепшој успомени остали 
предјели кроз које су путовали: Скрадин, Крчки слап, 
дио Буковице и манастир Св. Арханђела на Крки.47 
Захваљјући том сусрету и познанству, које ће прерасти 
у вишегодишње дивно и непомућено пријатељство, 
Томановић је посредовао да Матавуљ буде у јесен исте 
1874. године примљен за учитеља италијанског језика 
у Заводу Србина, поморској школи у Херцег Новом, 
задужбини Бошковића-Ђуровића-Лакетића.48 

Матавуљ је у Биљешкама једног писца у више 
наврата бираним ријечима писао о личности Лазара 
Томановића и големом  угледу који је међу бокељским 
и далматинским Србима имао овај млади и „скорашњи 

46     Симо Матавуљ, „Говор при погребу Илије грофа Јанковића”, 
Народни лист, бр. 24, Задар, 1874; „Опис сахране конта Илије 
Јанковића”, Народни лист, бр. 26, Задар, 1874.
47   Лазар Томановић, „Осам дана по Црној Гори”, Јавор, год. 
ХII, број 47, Нови Сад, 24. новембар 1885, стр. 1479.
48   Симо Матавуљ, Биљешке једног писца, нав. дјело, стр. 35-36.
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доктор права”. Наводимо карактеристично свједочење 
о Томановићу и његовој младој вјереници Петрослави 
Радуловић, које је Матавуљ изнио одмах по доласку у 
Херцег Нови у јесен 1874. године: „Он је са сваким био 
сушта љубазност, проповједник српских омладинских 
идеала, примјер храбрости према чиновништву и 
шпијонима, у земљи гдје је доскора џелат имао доста 
посла! Омладина га је обожавала, али сва скупа није 
више него ја. Уз то он је онда био вјерен, заљубљен и 
љубљен како ријетко бива, те се блаженство његове 
душе огледало на његову лицу, у свакој ријечи и 
покрету. Вјереница му Петрослава Радуловићева, 
од добре куће, јединица у матере, имућне удовице, 
љепотом тијела и душе, образованошћу и умом заиста 
бјеше одвојила од осталијех дјевојака и на даље од 
Новога. [...] Од срећнијех вјереника зрачио је чар 
топлине и свјетлости, поезија младости, те сам и ја 
кроз њихову атмосферу сањалачки гледао на јаву и 
на будућност! Какве ли се наснове нијесу зачињале у 
нашијем састанцима, какве ли се наде нијесу јављале! 
Петрослава је била веома музикална, а и писала је и 
преводила је њешто за новосадски Јавор”.49

За укупно седам година проведених у Херцег 
Новом и Боки Которској (1874-1881), Матавуљ се 
интензивно дружио са Лазаром Томановићем. Био је 
чест и нарочито омиљен гост у родној кући Томановића 
у Лепетанима, тако да је добро упознао тадашње људе 

49   Исто, стр. 49-50.
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и догађаје овог бокељског сеоцета и касније написао 
о томе неке веома успјешне приповијетке, као што су 
Догађаји у Сеоцу и Први Божић на мору, написао је 
путописну студију Бока и Бокељи (1893), која се једним 
добрим дијелом угледала и на рани путописни текст 
Лазара Томановића Залив Которски (1868).

Годину и по дана послије доласка у Херцег Нови, 
Матавуљ се по први пут јавно огласио у пословима 
око организовања измијењене и активније политичке 
улоге Срба у Приморју. Био је један од потписника 
познатог Томановићевог писма упућеног Светозару 
Милетићу из Котора 16. априла 1876. године, у којем 
му је овај млади бокељски трибун појаснио политичке 
прилике и интересе Срба у Приморју, те најавио скоро 
своје укључивање у политичку борбу и директну 
кандидатуру за народног посланика на предстојећим 
изборима. Томановић је том приликом нарочито 
нагласио да је далматинска Народна странка и њено 
гласило Народни лист, који је излазио у Задру, пало 
под снажан и погубан утицај католичких кругова 
предвођених Миховилом Павлиновићем, те да ти 
кругови све раде да нанесу штету српским интересима. 
Томановић при томе далековидо указује Милетићу и 
на чињеницу да статус Народне странке у Далмацији 
и Хрватској нису и никако не могу бити исти: „Ви 
бисте хтјели да овамо Срби заступници припадају 
странки Народној као у Хрвацкој, али се усуђујем 
обратити Вашу позорност на шљедеће: Далмација није 



за Српство то што и Хрвацка, Далмација је приморје 
Босне и Ерцеговине, а мени се чини да би доста важило 
за сваки случај кад би се у њој [тј. у Народној странци 
– Г.М.] и српског елемента налазило”.50 

Матавуљ је био и непосредни свједок 
Томановићеве кандидатуре на посланичким 
изборима крајем 1876. године, када је заједно са 
Стефаном Митровим Љубишом, који се још од 1861. 
године бавио политичким радом, постао изабрани 
српски делегат у Далматинском Сабору у Задру. 
Интересантно је напоменути да је Томановићев 
избор био утолико драгоцјенији што је имао као 
противкандидата конта Ђорђа Војновића, дотадашњег 
предсједника Далматинског Сабора, те што га је 
побиједио убједљивом већином гласова. Незадовољне 
таквим расплетом избора, аустријске власти су преко 
верификационог одбора покушале да пониште оба 
мандата (Лазара Томановића и Стефана Митрова 
Љубише), али је на крају Сабор био принуђен да 
одобри Томановићев избор и потврди му посланичи 
мандат.

Интересантно је поменути да су се за вријеме 
Српско-турских и Црногорско-турских ратова 1875-
77. године, Симо Матавуљ и Лазар Томановић огледали 
и као добровољци. За вријеме Невесињске пушке 

50   Писмо Лазара Томановића упућено Светозару Милетићу из 
Котора 16. априла 1876. године, цитирано на основу факсимила 
који се налази у РОМС у Новом Саду, инв. бр. 30529.
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у љето 1875. године, Матавуљ је извјесно вријеме и 
према сопственом свједочењу неуспјешно, тако да је 
по повратку у Нови постао „предмет подсмијеха”,51 
био добровољац у „шареној” устаничкој чети војводе 
Мића Љубибратића у Херцеговини. Са друге стране, 
ратне године 1876. за вријеме прве фазе Црногорско-
турских ратова, коју су обиљежиле велике побједе 
Црногорске војске у бојевима на Вучјем Долу (28. јула), 
на Фундини (14. августа) и на Тријепчу (6. септембра), 
од јуна до октобра, Лазар Томановић је боравио као 
добровољац на Цетињу и уређивао Глас Црногорца 
умјесто Сима Поповића, који се у то вријеме налазио 
у ратном штабу књаза Николе Петровића. Нешто 
касније, о феријама 1877. године, Симо Матавуљ је 
отишао у освојени Никшић и шест недјеља провео 
као добровољни болничар у руској болници и тако на 
конкретан начин дао лични допринос у тим великим 
и славним историјским догађајима.

Симо Матавуљ је био и непосредни свједок када 
се Лазар Томановић у јануару 1877. године вјенчао у 
манастиру Топла младом и просвећеном Петрославом 
Радуловић (рођена 24. августа 1857. године, а умрла 
21. јуна 1880. године), из старе српске поморске 
породице из Херцег Новог. Петрославин отац био 
је Марко Радуловић, поморски капетан, а мајка се 
звала Елена Мрша и такође је потицала из угледне 
бокељске поморске породице. Матавуљ у Биљешкама 

51  Симо Матавуљ, Биљешке једног писца,нав. дјело, стр. 63.
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једног писца наводи да је одмах по Томановићевом 
вјенчању био један од првих гостију који је посјетио 
срећне младенце у Лепетанима, те да је у њиховом 
друштву први пут видио ону праву Боку, јер се Херцег 
Нови више наслањао на херцеговачко поднебље, „и 
познао интимни, прави живот бокељски”.52 Као одани 
породични пријатељ, Матавуљ је био свједок како је тај 
дивни и складни брак крунисан рођењем двоје дјеце, 
сина Милутина (1877) и кћерке Росанде (1880), али 
је на жалост био и свједок како је послије свега три и 
по године заједничког живота Петрослава преминула 
након кратке и тешке болести. Прерана смрт вољене 
жене, умрла је 21. јуна 1880. године, дубоко је погодила 
Лазара Томановића, а Матавуљ је настојао да у тим 
тешким часовима буде највећи ослонац и утјеха своме 
пријатељу. Колико је Лазар Томановић био искрено 
заљубљен у своју младу супругу најбоље казује 
чињеница да се у каснијим годинама у потпуности 
био посветио бризи око подизања дјеце, а затим и 
књижевном, националном и политичком раду, тако да 
се више није женио до краја живота. Према свједочењу 
савременика, а међу њима и самог Матавуља, 
Петрослава је била одличан познавалац новије српске 
књижевности, а поезију Бранка Радичевића и Јована 
Јовановића Змаја знала је наизуст. Сахрањена је на 
Савини, на малом гробљу испред храма.

52   Исто, стр. 51.
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Након неочекиваног и хитног одласка Сима 
Матавуља на Цетиње у рану јесен 1881. године, у 
страху од хапшења у рацијама које су покренуле 
подозриве аустријске власти након Друге бокељске 
буне, Симо Матавуљ и Лазар Томановић су одржавали 
живе  и драгоцјене контакте и на посредан начин 
одржали нераскидиве пријатељске везе. На лијеп 
начин то потврђује сам Лазар Томановић на почетку 
већ поменутог путописа Осам дана по Црној Гори 
(1885), када је управо са Матавуљем намјеравао 
да обиђе новоослобођене крајеве Бањана и Старе 
Херцеговине, који су ушли у састав Кнежевине Црне 
Горе на Берлинском конгресу. На жалост, тај путнич-
ки план Томановића и Матавуља неће бити оства-
рен, јер је Матавуљ добио неочекивано задужење од 
књаза Николе да се преко ферија нађе као језички 
савјетник при руци Дубровчанину и чувеном прав-
нику Валтазару Богишићу око израде грађанског за-
коника у Црној Гори. Без обзира на те покварене пут-
ничке планове, Томановић не заборавља да представи 
књижевној публици Јавора свога младог пријатеља 
Матавуља, који се на лијеп начин огласио у српској 
књижевности приповијетком Милош од Поцерја, 
а затим је у Црногорки баш тих дана био започео да 
објављује роман Ускок Јанко. Томановић тада одлично 
наслућује да би у Матавуљу српска књижевност могла 
добити изврсног приповједача: „У колико ја могу 
пресудити, то би био један од најбољијех српскијех 
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приповједача млађијех, само кад би се шћио мало 
озбиљније приповијетци одати”.53 

На завршним страницама истог путописа, у 
којима је описан долазак на Цетиње на Крстовдан 
1885. године, Томановић казује како га је први дочекао 
Матавуљ, тако што му је пошао у сусрет док је овај 
још путовао од Ријеке Црнојевића према Цетињу, те 
како му је одмах изложио новости које су се збиле 
на самом Цетињу, а затим и у политици околних 
земаља. Прије свега је мислио на потресе у Бугарској 
поводом проглашења уједињења Бугарске кнежевине 
са Источном Румелијом (Пловдивском области), што 
ће за посљедицу имати и несрећни Српско-бугарски 
рат који је започео убрзо након тог догађаја. Иза тога, 
у неколико дана проведених у црногорској престоници, 
Томановић са доста успјеха и симпатија описује ведру 
боемску атмосферу на Цетињу коју су углавном чинили 
извањци, а међу њима нарочито Лаза Костић и Симо 
Матавуљ, док је душа тога друштва био Рус Ровински.54 

Преписка Сима Матавуља и Лазара Томановића, 
која је једним дијелом сачувана и захваљујући 
Томановићевом приређивачком раду, објављеном 
под насловом Из писама умрлих и заслужних Срба у 
часопису Нови живот у Београду 1926. године, јасно 
свједочи о даљем блиском развоју односа између 

53    Лазар Томановић, “Осам дана по Црној Гори”, нав. дјело, 
стр. 1479.
54    Исто, стр. 907.



121

ове двојице пријатеља, а затим указује и на бројне 
приватне и јавне догађаје, на књижевне планове, на 
егзистенцијалне и породичне неизвјесности и дилеме 
које су пратиле двојицу пријатеља у тим годинама, а 
које су без ограда повјеравали један другоме тражећи 
пријатељски савјет, помоћ или бар разумијевање и 
подршку.

Та преписка је била нарочито интензивна 
непосредно у годинама након Матавуљевог одласка 
из Херцег Новог на Цетиње 1881. године, па све до 
Томановићевог доласка на Цетиње 1888. године, гдје 
је у почетку радио у државној управи као секретар 
Сената, а истовремено је уређивао и бројне годишњаке 
и листове. Томановић је покренуо и уређивао на 
Цетињу часопис Нова Зета (укупно 27 свезака 
од јануара 1889. до априла 1891. године), који је 
имао веома јасан књижевни, национални и научни 
програм, са основним циљем да успостави снажне 
књижевне везе Црне Горе са осталим дијеловима 
српства. Уређивао је календар Грлица (1889-1892), а 
послије одласка Лазе Костића из Црне Горе преузео 
је уређивање Гласа Црногорца (од броја 22 у мају 
1891. године до броја 3 у јануару 1903. године). Важно 
је нагласити да је и Томановић, као уосталом седам 
година раније и Матавуљ, био принуђен да напусти 
Херцег Нови из политичких разлога и због перфидних 
репресалија које су аустријске власти вршиле према 
угледним српским првацима и интелектуалцима у 
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Боки Которској Послије седам година адвокатске 
праксе у Херцег Новом, Томановић је био свјестан да 
неће добити дозволу аустријских власти за отварање 
адвокатске канцеларије и зато је донио одлуку да 
пређе у Црну Гору. 

У писму које је Матавуљ са Цетиња упутио 
Томановићу 24. априла 1884. године препознаје се 
управо то укрштање приватних и јавних тема, које су 
пријатељи повјеравали један другоме. У првом дијелу 
писма Матавуљ подржава Томановића у настојању да 
сам започне са образовањем свога сина Милутина, 
који је тада већ имао шест година живота, а затим 
га савјетује да „према његову уму буде устрпљив и 
добростив”, тако да ће љубав очинска, „коју дијете не 
нађе ни код кога учитеља”, надокнадити педагошко 
неискуство.55 У другом дијелу писма, Матавуљ хвали 
политичке чланке које је Томановић претходно 
објавио у задарском Српском листу и казује о големом 
њиховом одјеку међу приморским Србима. При томе, 
додатно подстиче Томановића да настави интензивно 
да пише за Српски лист, који је уосталом био и његово 
чедо, јер га је као политички првак далматинских Срба 
и основао са Савом Бјелановићем 1880. године. Управо 
је на предлог Лазара Томановића новина и добила 

55  Симо Матавуљ, „Писма Лазару Томановићу”, Сабрана 
дела, књига 8, за штампу приредили: др Видо Латковић, др 
Живомир Младеновић и Голуб Добрашиновић, Просвета, 
Београд, 1956, стр. 110.
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назив Српски лист, док је поднаслов “гласило за српске 
интересе на приморју” ближе одређивао његов пре-
васходно покрајински карактер и циљеве.56  Матавуљ 
наглашава да „у Далмацији и Боки и нема него два-
три човјека свега, па се ипак тако фигурира пред 
свијетом”,57 чиме свакако жели да нагласи да је један 
од тих људи управо Лазар Томановић. У том бодрењу 
Матавуљ подсјећа пријатеља на ријечи великог руског 
научника Павла Аполоновича Ровинског, који је живио 
на Цетињу уз краће прекиде од 1879. до 1906. године: 
„Мени се чини, што је добра у српском народу, то је 
на југу, али свијет не зна”.58 У завршном дијелу писма, 
Матавуљ се повјерава Лазару Томановићу и о својим 
књижевним намјерама да преради Ускока и тражи од 
пријатеља савјет у коме би правцу требало да иде та 
прераду, шта би ваљало изоставити и слично.

У писму које је Матавуљ упутио Томановићу 
са Цетиња 23. фебруара 1886. године помиње се 
велика полицијска афера са хапшењем књижевника 
Јована Павловића, иначе новинара и министра 
просвете у Црној Гори, кад му је српска полиција 
приликом боравка у Београду пронашла инкримисане 
и забрањене примјерке прогласа династије 
Карађорђевић. Знатижељни Матавуљ извјештава 

56  Никодим Милаш, Успомене из првих година српског 
политичког живота на Приморју, Задар, 1903, стр. 54.
57    Симо Матавуљ, „Писма Лазару Томановићу”, нав. дјело, стр. 111.
58    Исто, стр. 111.
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Томановића да је Павловић кренуо у Беч и да ће на 
повратку у Црну Гору проћи кроз Херцег Нови, па 
га постиче да се сусретне с њим и опрезно испита 
позадину читаве ствари.

У другом дијелу писма Матавуљ одвраћа 
Томановића од намјере да дође на Цетиње и започне 
са адвокатуром, јер су му аустријске власти отежавале 
добијање дозволе за рад адвокатске канцеларије 
у Херцег Новом. Савјетује га да се стрпи још неко 
вријеме и да не долази на Цетиње, а затим му одаје 
признање да је управо он био тај који је стално 
подстицао и храбрио друге у часовима клонућа и 
малодушности: „Твоји нерви не би могли поднијети 
ово мизерабилно животарење... Трпјели смо много, 
стрпимо се још мало. Између осталијех заслуга писаће 
ти се и та да не даш клонути другијема, макар ти 
исти не био потпуно увјерен. То је мисија dell’ uomo 
superiore (вишег човека)”.59 

Само четири недјеље касније, у писму од 20. 
марта 1886. године, Матавуљ се радује што ће у мају 
или јуну Цетиње посјетити њихов заједнички пријатељ 
Саво Бјелановић. Матавуљ савјетује Томановића да 
обавезно и он дође са Бјелановићем на Цетиње, да га не 
пушта самог нипошто, а затим му предлаже да поведе 
и сина Милутина са собом. Извјештава га да се тој 
вијести о скором Бјелановићевом доласку на Цетиње 
нарочито веселио војвода Машо Врбица. Матавуљ 

59   Исто, стр. 112.
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саопштава Томановићу и неке актуелне цетињске 
пикантерије, међу којима је најинтересантнија она 
да управо тог дана полази са Цетиња Лаза Костић 
и да иде да се жени, а да ће га на уредништву Гласа 
Црногорца замјењивати управо Матавуљ.

Десет дана иза поменутог писма, 30. марта 1886. 
године, Матавуљ извјештава Томановића о боравку 
пјесника Јована Сундечића на Цетињу. Радило се о 
аутору с којим је претходно 1885. године Томановић 
водио жестоку полемику на страницама Српског листа  
у Задру о питању српства у Далмацији и поготово у 
Босни и Херцеговини, због Сундечићеве тезе да на 
тим просторима живе само Славени. Важно је на-
поменути да је Томановић још 1884. године у листу 
Црногорка на Цетињу поводом сличне идеје хрватског 
историчара А. К. Матаса написао полемички текст под 
насловом „Живе ли Срби или каква друга безимена 
словенска смјеса на приморју од Неретве до Бојане”, у 
којем је увјерљивим аргументима побио злонамјерне 
антисрпске ставове и намјерно погрешно тумачење 
историјских докумената и чињеница.60 Томановић 
се интересовао шта ће о томе причати Сундечић на 
Цетињу, поготово приликом посјете књазу Николи, 
који је у то вријеме боравио у љетниковцу на Ријеци 
Црнојевића. Поводом тога Матавуљ га савјетује да 

60  Лазар Томановић, „Живе ли Срби или каква друга 
безимена словенска смјеса на приморју од Неретве до Бојане”, 
Црногорка, број 17, Цетиње, 10. мај, 1884, стр. 137-139; број 18, 
стр. 145-147.



прибјегну једном лукавству, да му Томановић пошаље 
писмо у којем ће опширно објаснити своје ставове, а 
да ће Матавуљ као случајно показати то писмо књазу 
Николи и тако дознати шта он мисли о томе питању. 

Недјељу дана иза тога, у писму упућеном са 
Цетиња 7. априла 1886. године, Матавуљ извјештава 
свога пријатеља Томановића, да је приликом сусрета 
са књазом Николом, пошто је видио да је добре воље, 
покренуо и питање шта мисли о српским стварима 
у Далмацији, а да га је затим упитао шта мисли о 
Лазару Томановићу? Пошто се књаз изјаснио да мисли 
добро о њему, Матавуљ се осмјелио да му прочита 
Томановићево писмо у којем су између осталог 
наведене Сундечићеве сплетке у Херцег Новом, при 
чему се чак позивао и на тобожње изјаве црногорског 
књаза против Томановића. Књаз Никола с љутњом 
одбацује такве Сундечићеве тврдње и одмах тражи 
од Матавуља да напише Томановићу сљедећу поруку: 
„Господар те љуби и поштује и данас као и вазда. Он 
зна да си ти честит Србин и добро перо, а Господар 
цијени добро перо колико добар џефердар”.61

И у Матавуљевом писму упућеном Лазару 
Томановићу на Васкрс 1886. године видимо како су 
Сундечићеве сплетке готово довеле до неспоразума међу 
пријатељима око доласка Сава Бјелановића на Цетиње. 
Матавуљ је предлагао да дођу у Црну Гору о Ђурђеву 

61  Симо Матавуљ, „Писма Лазару Томановићу”, нав. дјело, 
стр. 114.
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или Петрову дану, кад је вријеме најљепше и кад имају 
шта видјети. До комичне забуне је дошло зато што је 
Матавуљеву поруку требало да пренесе Лаза Костић, 
а пошто је он то урадио немарно и преко посредника 
и пошто је у свом стилу телеграфски скратио поруку, 
Бјелановић је помислио да Матавуљ жели да га одврати 
од доласка на Цетиње. Свему томе су додатно кумовале 
злонамјерне Сундечићеве „ћакуле” којима је очито желио 
да унесе смутњу међу пријатеље и да код Бјелановића 
што више оцрни и Томановића и Матавуља. 

У писму које је Матавуљ упутио са Цетиња 
на Петровдан 1886. године, очито је да покушава да 
смири свога драгог пријатеља Томановића како не би 
олако падао у ватру и жестио се поводом полемика 
које је водио са Јованом Сундечићем и др Костом 
Војновићем, који су упорно настојали да доведу у 
питање његове политичке и националне идеје везане 
са судбину приморских Срба. Матавуљ опомиње 
Томановића да мора престати да доказује оно што сви 
већ у Приморју одлично знају да је одани Србин и да 
се искрено бори за српске интересе. Благо захтијева 
од пријатеља да се не љути ни на њега Матавуља, јер 
му је искрени пријатељ, а затим га позива да дође на 
Цетиње макар на двадесетчетири сата да се опусте и 
пријатељски другују. 

У другом дијелу истог писма,  Матавуљ извјештава 
да је прочитао Господару Томановићеве рефлексије о 
конкордату и да је овај био веома задовољан. Позива 
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га да напише нешто за Глас Црногорца, “ама онако и 
завијено и дубоко”, као што Томановић “једини (од 
Раба даже до Будве) умије”.62 Сасвим на крају писма, 
Матавуљ казује и на извјесне несугласице са Савом 
Бјелановићем. Жали се да га Савић, тј. Бјелановић, 
„боцка ни крива ни дужна”, те да му је одговорио из 
дубине срце, тј. помало увријеђено и емотивно.

У писму које је Матавуљ упутио Томановићу са 
Цетиња 3. јула 1887. године, сазнајемо да је одлучио 
да добар дио љетњег распуста проведе на Цетињу 
како би предавао српски језик енглеском посланику 
В. Берингу. Сазнајемо да је Лаза Костић отишао 
шест недјеља на одмор, те да га Матавуљ замјењује 
у уређивању Гласа Црногорца. Матавуљ повјерљиво 
износи опрезну претпоставку да Костић “планира 
промијенити климу”,63 тј. отићи из Црне Горе и са 
Цетиња. На крају, извјештава Томановића да је започео 
прерађивати Ускока и да ће га дати у штампу, али би 
радо послушао и Томановићево мишљење о преради.

У писму од 12. јула 1887. године, Матавуљ се 
захваљује Томановићу на кратким али језгровитим и 
корисним примједбама о Ускоку, а затим га извјештава 
о боравку у Котору, гдје су га посјетили Томановићев 
син Милутин и брат Теофило. Матавуљ је одушевљен 
тим сусретом и нарочито лијепо пише о Милутину 
који је тад већ имао пуних десет година живота: “Та 

62   Исто, стр. 116.
63   Исто, стр. 117.
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то је учињен момак. Па здрав, лијепо се и сразмјерно 
развија. Љепота”.64 У другом дијелу писма, Матавуљ 
одговара на очиту Томановићеву дилему да ли да дође 
да ради на Цетињу. Тражи од њега да још једном добро 
размисли о свему па да о томе подробно разговарају 
кад се ускоро састану.

Кад је Матавуљ у јесен 1887. године напустио 
Црну Гору и преселио се у Србију, гдје је у Зајечару 
добио професорску службу, Томановић је вјеровао да 
ће његов пријатељ бити задовољан у новој средини 
и помало му је завидио на томе и жалио је што су се 
толико физички удаљили. Матавуљ, међутим, није био 
задовољан новом средином и пожелио је да се врати 
на Цетиње. Зато у писму упућеном Лазару Томановићу 
из Зајечара 11. октобра 1887. године, повјерљиво моли 
свога пријатеља да одмах оде на Цетиње и да приложено 
Матавуљево писмо однесе Господару, не би ли му овај 
опростио и вратио га на Цетиње. Из каснијег расплета 
догађаја видимо да је та мисија успјела и да се Матавуљ 
убрзо поново настанио у Црној Гори.

У писму од 3. јануара 1888. године, упућеном 
Томановићу из Новог Сада, Матавуљ га извјештава 
да путује према Црној Гори, да се због назеба задржао 
код пријатеља у Новом Саду (ради се о Милану 
Савићу, Јовану Грчићу и Павлу Марковићу Адамову),  
да је ту са књижарима Браћом Поповић склопио 
договор о штампању збирке приповједака Из Црне 

64   Исто, стр. 117.
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Горе и Приморја. Матавуљ наговјештава да ће у по-
вратку свратити обавезно у Лепетане да се види са 
Томановићима, а поготово је жељан да види Лазареву 
дјецу Милутина и Росанду. Напомиње да му је у Нови 
Сад стигао телеграм Лазе Костића са Цетиња у којем 
га обавјештава да што прије стигне на Цетиње јер је 
Господар пропитивао за њега.

Пошто је стигао у Лепетане прозебао, Матавуљ се 
неколико дана лијечио у Томановићевој кући, „парећи 
се према ватри на нашем старинском огњишту”, како 
је записао Лазар Томановић.65 Иза тога је отишао у 
Бар на пријем код Господара. У писму које је Матавуљ 
упутио Лазару Томановићу из Бара 27. фебруара 1888. 
године, сазнајемо да је аудијенција код књаза Николе 
срећно прошла и да је поново постао црногорски 
поданик. Задржали су се двије уре у разговору, књаз 
Никола се шалио и задијевао је Матавуља, читао му 
је нека нова сочиненија. Опростио му је што је био 
отишао из Црне Горе и затражио да више не понови 
исту грешку: „Ако се заречеш да више нећеш одлазити 
из Црне Горе, онда си мој”.66

Пошто се поново настанио на Цетињу 7. марта, 
Матавуљ у писму од 13. марта 1888. године извјештава 
Томановића да га је књаз Никола поставио за учитеља 
насљеднику Данилу, да је питао за Томановића, да га 
је похвалио и наговијестио планове да га позове у 

65   Исто, стр. 120.
66   Исто, стр. 120.
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Црну Гору чим буде установљен Велики (Касациони) 
суд и буде заведен законик. Сличне информације 
Матавуљ доставља Томановићу и у писму од 7. августа 
1888. године. Матавуљ извјештава најприје о доласку 
Јована Јовановића Змаја у госте код књаза Николе 
на Цетиње. Описује како је дочекао Змаја у Котору, 
како га је допратио у дворским колима на Цетиње, а 
затим пише да је поново књаз Никола наговијестио да 
ће позвати Томановића да се досели на Цетиње, да је 
о Томановићу веома лијепо казивао и војвода Петар 
Вукотић, таст књаза Николе.

Наведеном писму од 7. августа претходио је 
Матавуљев двонедјељни боравак у Боки Которској 
на љетовању, при чему је Матавуљ провео и неколико 
лијепих дана у Лепетанима као гост породице Лазара 
Томановића. О томе боравку у Боки Которској и 
Лепетанима и блиским односима двојице пријатеља, 
подробно сазнајемо из Матавуљевог писма Милану 
Савићу упућеног из Лепетана 4. августа 1888. године. 
Матавуљ описује те идиличне дане бираним ријечима: 
„Живот, брате, сама идила! Купљемо се по једном и по 
два пута, ручамо, вечерамо, спавамо и разговор”.67 Иза 
тога приказује љетње бокељске црквене свечаности 
(„feste”), које је обилазио са Томановићем, латински 

67  Симо Матавуљ, „Писма Милану Савићу”, Сабрана дела, 
књига 8, за штампу приредили: др Видо Латковић, др Живомир 
Младеновић и Голуб Добрашиновић, Просвета, Београд, 1956, 
стр. 194.
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Госпођиндан на острвцу (шкољу) Госпе од Шкрпјела 
поред Пераста и Св. Рок у Ластви, на којима се “на-
уживао лијепога весеља приморског”.68 Матавуљ 
наглашава да се на тим свечаностима скупља сама 
елита бокељска, а нарочито му је драго што је у Боки 
Которској укоријењена јака вјерска толеранција 
између православних и католика: „Као што знаш у 
Боци је мало католика, али су им цркве врло лијепе 
и они о фестама упињу се да им што љепше испане. 
Њихова браћа православна зачињају им весеље. Амо 
је велика толеранција религ[иска], напр. Жене наше 
вјере иду на завјете у њихове цркве, а и они још више у 
наше. Католици сви славе крсна имена и чувају остале 
српске обичаје”.69 Интересантно је напоменути да је 
ово искуство са бокељског љетовања, а затим и ово 
писмо, према Савићевим ријечима, „било квасац 
Матавуљевој књизи Бока и Бокељи”.70  

Након што се Томановић у рану јесен 1888. 
године доселио на Цетиње и постао судија Великог 
(Касационог) суда, замрла је жива преписка између 
двојице пријатеља, што је и разумљиво јер су били 
у непосредном свакодневном контакту на Цетињу. 
О тој блиској непосредној сарадњи Матавуља и 
Томановића на Цетињу свједоче писма која је Матаваљ 
писао Милану Савићу и Јовану Грчићу у Нови Сад, 

68   Исто, стр. 194-195.
69   Исто, стр. 195.
70   Исто, стр. 194.
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а из којих се види да се Матавуљ снажно ангажовао 
око проширивања круга што репрезентативнијих 
сарадника у Томановићевој Новој Зети. На примјер, 
у писму упућеном Милану Савићу, 2. фебруара 1889. 
године, Матавуљ најављује излазак прве свеске Нове 
Зете, која му се не чини лоша, али се плаши “да ће 
умријети од анемије”, због уског круга сарадника. Зато 
у Томановићево име моли Савића да му пошаље неки 
књижевни прилог.71 У писму од 15. марта 1889. године, 
Матавуљ у Томановићево име изнова подсјећа Савића 
да очекују његов прилог за Нову Зету: “Томановић 
једнако чека твој прилог. Прочитао сам му што пи-
шеш. Ми се сложисмо овако: Пошљи најприје једну 
хумореску из Бачке, па онда расправу, па козерију. 
Знам да ћеш се насмијати нашој скромности, али воља 
те једно или друго или треће – њему ће добро доћи”.72  

Наредно сачувано Матавуљево писмо 
Томановићу написано је четири године касније 
из Београда, тако да не знамо поуздано и из прве 
руке ништа о томе како је пропраћено на Цетињу 
Матавуљево поновно напуштање Црне Горе. Судећи 
по овом недатираном писму из 1892. године, Матавуљ 
се ипак лијепо растао са књазом Николом, тако да му је 
овај послао на дар свој нови епски спјев Пјесник и вила. 
Матавуљ моли Томановића да “у име његово пољуби 

71   Исто, стр. 201.
72   Исто, стр. 203.
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руку Господару у знак захвале на Пјеснику и вили”.73 
Иза тога најљепшим ријечима казује утиске које је на 
њега оставило ово дјело књаза Николе: „Од јуче сам 
почео читати, знаш какав је утисак на мене, чини ми 
се, да ми усред баруштине, усред загушљивог ваздуха, 
пири однекуда животворни планински ваздух”.74 

Очигледно је да је цитирано писмо послато 
послије Матавуљеве женидбе младом београдском 
учитељицом Милицом Степановић 9. фебруара 1892. 
године, јер у наведеним редовима Матавуљ казује 
Томановићу и о плановима да на феријама са женом 
дође на Цетиње, гдје ће предати у штампу прерађено 
издање Ускока. Ништа се на жалост од тих плано-
ва неће остварити јер Матавуљева породична срећа 
није дуго потрајала. У јесен те године у поодмаклој 
трудноћи Милица се поклизнула и пала на школском 
ходнику, а затим је од посљедица тог пада донијела 
на свијет мртворођенче. Убрзо иза тога је обољела 
од туберкулозе, тако да је умрла 3. фебруара 1893. 
године, неколико дана прије годишњице вјенчања, у 
двадесетпетој години живота.

Посљедње сачувано Матавуљево писмо Лазару 
Томановићу написано је из Београда 23. јануара 1899. 
године. У њему је предочена велика егзистенцијална 
неизвјесност у којој се нашао Матавуљ пошто су га 

73   Симо Матавуљ, „Писма Лазару Томановићу”, нав. дјело, 
стр. 121-122.
74    Исто, стр. 122.
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обреновићевске власти избациле из државне службе 
под оптужбом да се је у Земуну састајао са емигрантом 
Јашом Ненадовићем. Матавуљ наговјештава да га Змај 
позива да дође у Загреб, да га војвода Машо Врбица, 
пошто је емигрирао из Црне Горе у Бању Луку крајем 
осамдесетих година, позива да дође у Босну, али да 
му се је тешко одлучити и да би нерадо отишао из 
Београда.

Иза тога је углавном утихнула преписка између 
двојице пријатеља. Тешко је разазнати да ли се радило 
и о њиховом удаљавању или напросто нису пронађена 
и сачувана каснија њихова писма. Биће да је прије у 
питању ово друго јер постоје посредна свједочења да су 
Матавуљ и Томановић и касније остали у нешто мање 
интензивном али свакако блиском и пријатељском 
контакту све до Матавуљеве неочекиване смрти 1908. 
године.            

Кад је ријеч о књижевној сарадњи, контактним 
везама и литерарним аналогијама двојице пријатеља, 
карактеристичан и рјечит примјер представљају 
два њихова путописа посвећена Боки Которској. 
Томановићев Залив Которски написан је и објављен 
1868. године у новосадској Матици,75 коју је уређивао 
Антоније Тона Хаџић, двадесетпет година прије 

75   Лазар Томановић, „Залив Которски”, Матица, Нови Сад, 
1868, бр. 23, стр. 543-545; бр. 24, стр. 566-569; бр. 25, стр. 593-
595; бр. 26, стр. 615-617; бр. 27, стр. 641-643; бр. 28, стр. 664-667; 
бр. 29, стр. 688-690; бр. 30, стр. 712-715; бр. 31, стр. 737-738; бр. 
32, стр. 761-762; бр. 33, стр. 783-786; бр. 34, стр. 808-811.
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Матавуљевог путописа Бока и Бокељи, који је такође 
изашао у Новом Саду, а објавила га је Матица српска у 
својим посебним издањима 1893. године. У основи се 
ради о сродном документарно-умјетничком поступку 
у којем су Томановић и Матавуљ имали амбицију да 
напишу путописни текст у форми објективне научне 
студије која би на што увјерљивији начин представи-
ла географију, историју, поднебље, људе, језик, вјеру и 
обичаје, те привредна обиљежја Боке Которске. 

Незнатна разлика је само у томе што Томановић 
о Боки Которској пише из унутрашње, домицилне 
перспективе, као рођени Бокељ, који има намјеру да 
српској књижевној публици, превасходно у тадашњој 
Јужној Угарској, али и у другим дијеловима српства 
гдје се овај угледни часопис читао, што потпуније 
представи приморске Србе и Боку Которску као 
колијевку јужнога српства. Матавуљ о Боки Которској 
само привидно пише из перспективе извањца, који је 
једно значајно и по сопственом свједочењу најљепше 
доба свога живота провео у Херцег Новом, већ 
заправо из перспективе човјека који је овај простор 
прихватио као други завичај.76 Захваљујући свему 
томе његова књига, која је иначе настала двадесетак 
година по одласку из Новог, представља и фрагменте 
мемоарских сјећања који су прожети снажном 

76   Опширно о Матавуљевом путопису Бока и Бокељи у 
студији: Горан Максимовић, „Матавуљева путописна Бока”, 
Летопис Матице српске, Нови Сад, мај 2000, год. 176, књ. 465, 
св. 5, стр. 672-681.  



137

носталгијом и драгим личним успоменама на вријеме 
у којем се у потпуности формирао и као будући 
писац: „Тај најљепши дио моје младости провео сам 
у најдивнијем крају српске земље, на јужној тромеђи, 
у приликама и околностима какве се замислити само 
могу за млада човјека који је имао њешто наклоности 
према ка фабуловању. То ће се огледати и у причама 
за које сам грађу црпао из тога времена и средишта, а 
то су: Бодулица, Љубав није шала ни у Ребесињу, Ђуро 
Кокот, Нови свијет у старом Розопеку, Ново оружје, 
Снага без очију, Др Паоло... Не знам јесу ли оне боље од 
других, али доиста оне носе у себи одсијев онога што 
је најљепше и најбоље у животу – одсијев младости.”77 

Та врста путописне и уопште литерарне 
блискости Лазара Томановића и Сима Матавуља, те 
њихових сродних доживљаја Боке Которске, долази 
до изражаја и у благонаклоном критичком осврту 
који је поводом појаве Матавуљеве књиге написао 
Лазар Томановић у листу Глас Црногорца на Цетињу 
1893. године, у којем му је управо одао признање 
на одличном познавању прошлости и садашњости 
Боке Которске, те менталитета људи, климатских 
карактеристика поднебља, изврсних говорних 
обиљежја и разноврсних народних обичаја. „Г. 
Матавуљ је тако лако а тачно преставио Боку, кано ти 
писац, који је у Боки проживио неколико година, и 
који Боку сматра другијем својијем завичајем; кад би 

77   Симо Матавуљ, ”Биљешке једног писца“, нав. дјело, стр. 71.
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се нашло писаца, да се на њ угледају, па да нам стану 
у књизи престављати овако поједине српске крајеве, 
раздробљени народ угоднијем читањем дошао би до 
међусобног упознавања, а свакоме је прва потреба да 
себе упозна. Тијем смо доста рекли о важности ове 
књижице”78 

У равни контактних приватних и књижевних 
веза Лазара Томановића и Сима Матавуља значајно 
се је осврнути и на двије Матавуљеве приповијетке из 
бокељског живота (Догађаји у Сеоцу и Први Божић на 
мору), које су тематски везане за Томановићеве родне 
Лепетане, а за које је Матавуљ прикупио грађу управо 
дружећи се са Томановићем и његовом бројном 
породицом и родбином, долазећи му у госте у родну 
кућу. Матавуљ је био врхунски мајстор реалистичке 
опсервације и преобликовања стварног поднебља, 
људи и догађаја, у нову умјетничку реалност, што је 
било  у складу с његовим приповиједним методом 
„да не измишља личности, догађаје и средине, већ да 
их међусобно комбинује, како то не би била проста 
репродукција стварности, већ поновно уметничко 
стварање”.79 

78   Лазар Томановић, „Симо Матавуљ, Бока и Бокељи“, Глас 
Црногорца, број 44, Цетиње, 1893, стр. 3.
79   Живомир Младеновић, „Аутобиографско у делима Симе 
Матавуља”, Летопис Матице српске, год. 177, књ. 467, св. 1-2, 
Нови Сад, јануар-фебруар, 2001, стр. 127.
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Приповијетка Догађаји у Сеоцу објављена је 
у Летопису Матице српске 1898. године, а затим је 
прештампана у збирци Приморска обличја, сљедеће 
1899. године. Већ у њеним уводним дијеловима, до-
лази до изражаја Матавуљево мајсторство умјетничке 
амбијентације и раскошних описа, захваљујући 
којима се простор исказује као дејствујуће лице, а ис-
товремено се препознају и конкретна обиљежја која 
нас упућују на закључак да се ради о Лепетанима, о 
Јошици и цркви Свете Неђеље, о бокељском тјеснацу 
Вериге и слично.80 Приказивање људи и догађаја (кроз 
физичке описе, кроз имена и шаљиве надимке, кроз 
причања легендарних поморских прича),81 а затим 
и карактеризација  посебног менталитета мјештана 
који је проистекао из посматрања мунтање, тј. сун-
чаних зрака који су се преламали на једном вису на 
супротној обали залива, указује на чињеницу да је 
Матавуљ добро познавао мјесто и људе који су му по-
служили као прототипови. Ако свему томе додамо и 
приказивање конкретног догађаја женидбе двојице 

80    На ту претпоставку непосредно је указао Васо Ивошевић 
у огледу „Поморски и приморски мотиви у стваралаштву 
Сима Матавуља”, Годишњак Поморског музеја у Котору, ХХVI, 
1978, стр. 151. 
81     О наративним особинама Матавуљевих бокељских новела 
опширно смо писали у сљедећем раду: Горан Максимовић, 
„Бокељске новеле Симе Матавуља”, Зборник Матице српске 
за књижевност и језик, Нови Сад, 1999, књига ХLVII, свеска 
1/1999, стр. 57-82.
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старих поморских капетана (Амираља и Устралије), 
знатно млађим дјевојкама из самог мјеста, ако имамо 
у виду да се у причи појављују и одиве поријеклом 
Гркиње, Италијанке, једна Енглескиња, да су посеб-
но апострофиране и двије Рускиње (свекрва и снаха), 
поријеклом из Одесе (Надежда Феодоровна и Олга 
Никитина), које су биле удате за мјесне поморце, оца 
и сина Филипа и Ива Трпковића, видјећемо да се ради 
о бројним стварносним мотивима које је Матавуљ 
црпио из Томановићевог родног мјеста Лепетана.

У другој приповијеци која је тематски везана 
за Томановићево село Лепетане, Први Божић на мору 
(објављена је 1901. године у збирци С мора и с планине), 
Матавуљ не само да је приказао стварни догађај из 
живота једног поморца, него је потпуно конкретизо-
вао и топониме и имена јунака, тако да је радња која 
говори о ступању дванаестогодишњег дјечака Шпира 
Томановића из Лепетана у морнарску службу заснова-
на на потпуно аутентичној грађи и поморској судби-
ни једног од најближих Томановићевих сродника. То 
потврђује у својим истраживањима и Васо Ивошевић: 
“Писац је црпио грађу за овај опис из казивања позна-
тог поморског капетана Шпира Томановића, са којим 
је имао прилике да често разговара за вријеме својих 
боравака у Лепетанима.”82  

82   Васо Ивошевић, „Поморски и приморски мотиви у 
стваралаштву Сима Матавуља”, нав. дјело, стр. 153.
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Симо Матавуљ и Томо К. Поповић          

 По годинама су били готово вршњаци, Симо 
Матавуљ је рођен 31. августа 1852. године а Томо 
К. Поповић 19. фебруара 1853. године, а њихово 
познанство потиче још из ђачких клупа Учитељске 
школе у Задру, коју је Матавуљ похађао од 1868. до 
1871. године, а Томо К. Поповић након завршених 
пет разреда класичне гимназије у Задру, похађао је 
Учитељску школу од 1871. до 1874. године. Заједно 
су друговали са каснијим истакнутим националним 
прваком далматинских Срба и књижевником Савом 
Бјелановићем (1850-1897). У Херцег Нови су практично 
дошли у приближно исто вријеме, у јесен 1874. године, 
када се Поповић вратио у родни град и запослио као 
учитељ у Топлој, те када је Матавуљ са препоруком 
Лазара Томановића дошао по први пут у Херцег Нови 
и запослио се као учитељ у Поморској школи у Србини. 
Те бокељске године и дружење Сима Матавуља и Тома 
К. Поповића потрајало је наредних пет година, све 
до септембра 1879. године и Поповићевог одласка у 
Трст гдје га је Српска православна црква именовала 
за свог секретара. У току тог четворогодишњег 
тршћанског периода заједно са др Радославом 
Квекићем и Људевитом Вулићевићем основао је Српску 
читаоницу, за коју је написао и Статут.83 Интересантно 
83   Максим Злоковић, „Томо Крстов Поповић – књижевник и 
историчар”, поводом четрдесетпетогодишнице смрти, Бока, број 
8, Херцег Нови, 1976, стр. 276. 
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је напоменути да у Матавуљевим Биљешкама једног 
писца, које су углавном настајале између 1898. и 1903. 
године, када су и објављиване у наставцима у Летопису 
Матице српске, иако је треће поглавље у цијелости 
посвећено животу у Херцег Новом и Боки Которској, 
нема помена Тома К. Поповића.84 О тим годинама 
упечатљиво свједочење оставио је Марко Цар у тексту 
„С. Матавуљ у Херцег-Новом”,85 гдје је наведено да је до 
његовог познанства са Матавуљем, а Цар је тада имао 
свега петнаест година, дошло посредовањем и заслугом 
Тома К. Поповића, одмах по Матавуљевом доласку у 
Херцег Нови, у јесен 1874. године. Цар свједочи и о 
веома успјешном учитељском раду Тома К. Поповића 
у основној школи у Топлој, што је било пропраћено и 
посебним похвалама за знање које су исказали његови 
ђаци када је Боку Которску у прољеће 1875. године 
био посјетио цар Фрањо Јосиф. Марко Цар указује и 
на њихову заједничку „пасију за пјешачење”, на коју их 
је научио Симо Матавуљ, као и на њихове бескрајне и 
занимљиве разговоре, а посебно указује на чињеницу 
да је Матавуљ „два пута био јунак” у рукописном 
шаљивом листу Буха који је излазио у току 1877. 
године, а покренуо га је и уређивао Томо К. Поповић, 

84    Симо Матавуљ, Биљешке једног писца, Српска књижевност, 
Мемоари, дневници, аутобиографије, књига 13, Нолит, Београд, 
1988, стр. 44-71.
85  Марко Цар, „С. Матавуљ у Херцег-Новом”, Летопис 
Матице српске, књига 253, број 1/ 1909, Нови Сад, 1909, стр. 
1-27.
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док је Марко Цар, према скромном свједочењу, због 
лијепог рукописа само „служио као калиграф”.86 Први 
пут Матавуљ је приказан на шаљив начин јер је био 
осумњичен да је судионик једне локалне љубавне 
афере, а други пут је у запису „Са бојишта”, јављено да 
се вратио из Никшића, гдје је у љето 1877. године радио 
као добровољац у Руској болници.  

Описујући „моралну депресију” која је била 
захватила њихову средину након разочарања 
политичким расплетом ратних догађаја из 1875-1878. 
године и поготово рјешењима која је дао Берлински 
конгрес 1878. године, када су били порушени идеали 
о српском уједињењу, Цар наглашава да су у том 
огорчењу излаз потражили у читању и образовању, 
тако да су својски били прионули уз српску књигу, 
„то ново и једино оружје које могаше да нас спасе у 
борби за народност”.87 У томе је Матавуљ показивао 
нарочито чврсту вољу и био  се сав предао „изучавању 
српског језика”, али задуго није хтио да објављује 
своје текстове, све до 1881. године када је у Српском 
листу у Задру објавио причу „Наши просјаци”, за 
разлику од „његових свакидашњих другова” Тома К. 
Поповића и Марка Цара, који су већ увелико почели да 
штампају своје текстове. На примјер, Томо К. Поповић 
је у току 1878. године у Јавору објавио серију кратких 
биографских записа под насловом Знаменити Бокељи. 

86   Исто, стр. 15.
87   Исто, стр. 9.
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О тој врсти посвећености у изучавању српског језика, 
свједочи и Симо Матавуљ у Биљешкама једног писца, 
када каже да је за посљедње три године боравка у 
Херцег Новом највише “напредовао у знању српског 
језика” и да је читајући Даничићев и Вуков превод 
Светог писма разумио да се „прави књижевни наш 
језик, као такав, нигдје не говори, него да је састављен 
од онога што је најбоље у свијема крајевима, од ријечи 
које су опћенитије и које су ближе старом језику”. 
Тада је набавио граматичке списе Даничићеве, 
Новаковићеве и Бошковићеве и са великом пажњом 
је почео да изучава српски језик.88

Након одласка Тома К. Поповића у Трст у 
септембру 1879. године одржавали су близак контакт 
путем преписке. На сличан начин су одржавали 
контактне везе и послије Матавуљевог одласка на 
Цетиње крајем септембра 1881. године, те Поповићевог 
повратка у Херцег Нови 1883. године, гдје је радио 
у Поморској школи у Србини, а три године касније 
постављен је за управитеља школе 1886. године. 
Блиске односе и контактне везе наставили су да 
одржавају и након Матавуљевог одласка са Цетиња у 
Београд 1889. године. У књизи Матавуљеве Преписке 
у издању Сабраних дела из 2009. године,89 објављено 

88   Симо Матавуљ, Биљешке једног писца, нав. дјело, стр. 68-69.
89  Симо Матавуљ, Преписка, Сабрана дела, књига 7, приредио: 
Голуб Добрашиновић, Завод за уџбенике Београд-Српско културно 
друштво Просвјета Загреб, Београд-Загреб, 2009, стр. 10-20.
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је двадесетак писама, дописница и порука, које су 
размијенили у раздобљу од 1881. до 1907. године. 

Понекад та преписка представља сасвим кратке 
дописе, као што је честитка Тома К. Поповића упућена 
из Херцег Новог Симу Матавуљу на Цетиње 8. јануара 
1883. године поводом божићних и новогодишњих 
празника или као што је Матавуљево обавјештење 
Тому К. Поповићу послато са Цетиња 3. децембра 
1886. године у Херцег Нови да му још не може 
послати примјерак Балканске царице књаза Николе 
Петровића, јер се сви примјерци налазе код књаза 
„под кључем”, а Матавуљ још није био у прилици 
да му затражи једну књигу за Тома К. Поповића. 
У писму датираном 30. септембра 1893. године на 
Сењској Ријеци, Матавуљ обавјештава пријатеља да 
није стигао приликом боравка на Цетињу од 17. до 27. 
септембра да у повратку дође у Херцег Нови и жали 
што није искористио прилику да буде гост у кући 
свога пријатеља. Поздравља га и увјерава у своје старо 
пријатељство и обавјештава да ако планира долазак 
у Београд рачуна на то да има обаезбијеђен смјештај 
код њега. У писму које је послао из Шибеника, 29. 
децембра 1886. године, Матавуљ уз честитке Божића 
и Нове године тражи од Тома К. Поповића помоћ да 
„разабере” значење неких ријечи којих нема у Вуковом 
Српском рјечнику, а које су се говориле у Боки, као и 
да му забиљежи “прави акценат црногорско-бокешки 
(перашки, луштички)” на неким ријечима које су биле 
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поријеклом из тих говора. Према приређивачком ко-
ментару Голуба Добрашиновића “Матавуљ је те године 
био добио шестомјесечно плаћено одсуство и 300 ди-
нара у злату да би прикупљао по Далмацији мање по-
знате ријечи, легенде и предања за Српску академију 
наука”.90 У писму послатом из Шибеника, 24. јануара 
1897. године, Матавуљ се са невјерицом распитује за 
вијест коју му је очигледно у претходном писму послао 
Томо К. Поповић да се удаје дјевојка Ката у коју је био 
заљубљен док је живио у Новом: „Шалиш ли се, или 
је баш истина да се Ката удаје? Молим те, потврди ми, 
ако је истина. Јави ми и за кога се удаје и кад? Молим 
те, Томо, не шали се јер (бар за мене) то није незнатна 
ствар!”91 Матавуљ у наставку писма наговјештава 
да му је продужено плаћено одсуство да прикупља 
ријечи по Далмацији и да постоји његова снажна жеља 
да у склопу тих путовања посјети „мој лијепи и мили 
Нови” и да дође у госте код Тома К. Поповића. Познато 
је да се та намјера Матавуљева није остварила, те да је 
Херцег Нови посјетио тек у априлу  1901. године, али 
је преписка између пријатеља настављена. У писму 
које је Матавуљ послао из Београда 15. октобра 1898. 
године Тому К. Поповићу у Херцег Нови сазнајемо 
да је Светолик Ранковић пошао да зимује у Херцег 
Новом, гдје је намјеравао да се лијечи од туберкулозе, 
тако да Матавуљ моли свог пријатеља да „буде на руку” 

90   Исто, стр. 13.
91   Исто, стр. 14.
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овоме важном госту и да му помогне око смјештаја, 
исхране и свега другог потребног за уредан боравак. У 
писму од 25. августа 1903. године, Матавуљ се јавља из 
љетниковца код Новог Сада и са радошћу обавјештава 
Тома К. Поповића, који је очигледно намјеравао да 
допутује у Србију, да ће га дочекати у Београду и да ће 
бити његов драг гост и гост његове супруге Љубице и у 
Београду и у Новом Саду. Писмо које је Матавуљ послао 
Тому К. Поповићу 11. маја 1906. године из Дубровника, 
настало је у оквиру његовог путовања са супругом 
Љубицом на које су кренули 20. марта из Београда, а 
затим преко Загреба и Шибеника, стигли до Котора, 
а одатле даље преко Крфа, Атине и Смирне су стигли 
у Цариград, гдје су боравили од 22. маја до 1. јуна. Иза 
тога су се преко Једрена, Софије и Ниша, вратили у 
Београд 18. јуна. Матавуљ из Дубровника обавјештава 
Тома К. Поповића да су због Љубицине болести били 
принуђени да се задрже у Дубровнику дуже него што су 
планирали, те да неће моћи да остану у Херцег Новом 
два предвиђена дана. Директно ће из Дубовника доћи 
у Котор, гдје ће остати суботу послије подне и недјељу, 
а већ у понедјељак одатле иду даље паробродом у Крф. 
Зато Матавуљ позива пријатеља да ако буде у прилици 
доће у Котор да се макар кратко сусретну и виде. У 
писму које је Матавуљ послао из Београда 25. априла 
1907. године доставио је Тому К. Поповићу 20 круна 
као свој прилог за градњу цркве Светог Арханђела 
Михаила на Белависти у Херцег Новом, која је као што 
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знамо грађена од 1908. до 1910. године. У писму од 2. 
августа 1907. године Матавуљ и Љубица су се јавили 
Тому К. Поповићу из Семеринга у Аустрији.    

У неколико наврата Томо К. Поповић је писао 
о Матавуљу. Издвајамо два текста. Први је објављен 
у календару Дубровник 1899. године поводом 
дведесетпетогодишњице Матавуљевог књижевног 
рада,92 а други текст има некролошки карактер и 
објављен је у Бранковом колу 1908. године са посебним 
освртом на Матавуљев боравак и рад у Херцег Новом.93 

У тексту објављеном у календару Дубровник 
Томо К. Поповић наглашава да су „сви наши листови 
и часописи поздравили” весело Матавуљев књижевни 
јубилеј и да су му посветили нарочите чланке и студије. 
У том погледу и календар Дубровник је намјеран да 
„искаже своју радост врсноме своме сараднику”. 
Томо К. Поповић се осјетио привилегованим да баш 
он буде тај који ће публици календара Дубровник 
представити „овога нам омиљеног српског писца”. У 
даљим редовима, Поповић се осврће на Матавуљеву 
биографију, рођење у Шибенику, школовање у 
родном мјесту, затим након очеве смрти у манастиру 

92     Томо К. Поповић, „Симо Матавуљ”, Дубровник, календар 
за 1899, година III, Издање и наклада Српске Дубровачке 
Штампарије А. Пасарића, Дубровник, 1898, стр. 171-173.
93  Томо К. Поповић, „Симо Матавуљ, учитељ у српској 
поморској школи у Србини, крај Херцег Новог”, Бранково 
коло, год. ХIV, број 13/14, Сремски Карловци, 27. март (9. 
април), 1908, стр. 124.   
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Крупа код стрица Серафима, који је био игуман у том 
манастиру, а потом и прелазак у учитељску школу у 
Задру. Службеничку каријеру Матавуљ је започео као 
учитељ 1871. године у Ђеврскама, родном мјесту Сава 
Бјелановића, а затим је драгоцјене године провео као 
учитељ у Исламу Грчком, гдје се интензивно дружио 
са конте Илијом Деде-Јанковићем, те стекао лијепо 
књижевно знање у његовој богатој библиотеци, а уз 
све то лијепо научио француски језик. Ту је написао 
и први књижевни рад, пјесму Ноћ уочи Ивањ-дана, а 
затим је и објавио у задарском Народном листу 1873. 
године. По природи ствари, јер је био најупућенији 
у то, Поповић је приказао Матавуљеве бокељске 
године и живот у Херцег Новом и рад у Поморској 
школи Србина (1874-1881). Са посебним поносом 
Томо К. Поповић наглашава да су то биле године 
када се у Херцег Новом, поред Матавуља, стекао 
велики број интелектуалаца, међу којима издваја 
Милана Јовановића Морског, Лазара Томановића, 
Јова Накићеновића. У том одабраном друштву види 
себе и Марка Цара, као младиће који су учили и 
упијали знање отворених очију. Поповић нагла-
шава да је “Симо тада највише читао, гимнастици-
рао и пјешачио по читаве уре”.94 Након одласка на 
Цетиње 1881. године, Матавуљ је према Поповићевом 
свједочењу утврдио пријатељство са Лазом Костићем, 

94   Томо К. Поповић, „Симо Матавуљ”, Дубровник, календар 
за 1899, нав. дјело, стр. 172.
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а затим је започео књижевни рад. Најприје је под 
уредничким наднасловом „Умјесто уводног чланка”, 
објавио у Гласу Црногорца у јулу 1883. године 
причу Свадба Петрова, а затим је у Црногорки у 
наставцима објавио приповијетку Милош од Поцерја 
(1884),  потом је услиједило објављивање у Црногорки 
романа Ускок Јанко (1885), те у Гласу Црногорца 1886. 
године приповијетке На Бадњи дан. Београдски 
Матавуљев период, који је започео 1889. године, 
представља према Поповићевом запажању почетак 
најплоднијег раздобља приповиједања. Набраја све 
дотадашње Матавуљеве приповиједне збирке, од 
двије почетне књиге под истим насловом Из Црне 
Горе и Приморја, до збирке Приморска обличја, а за-
тим се осврће на романе Ускок и Бакоња фра Брне, 
на драму Завет, на путописну студију Бока и Бокељи 
и сл. На крају Поповић указује на значајне критич-
ке студије написане о Матавуљевом дјелу. Издваја 
текстове Милана Савића, Стевана Б. Поповића, 
Јована Храниловића, Марка Цара и сл. Указује на 
свеске београдског Дела за август и септембар 1897. 
године у којима је оширно писано о Матавуљу. На 
крају текста Поповић закључује да је „Симо Матавуљ 
данас у најбољој мушкој снази, па ће он, без сумње, 
нашу млађахну књижевност многим још ваљаним 
радовима обогатити”.95 

95   Исто, стр. 173.
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Текст објављен у Бранковом колу након 
Матавуљеве смрти, представља заправо Поповићев 
коментар поводом бројних објављених некролога у 
којима је погрешно навођено вријеме Матавуљевог 
боравка у Херцег Новом. Поповић наглашава да је 
Матавуљ предавао у Поморској школи Србина и 
живио у Херцег Новом „од 1. новембра 1874. до 30. 
септембра 1881. године”. При томе подсјећа на догађај 
од 12. априла 1901. године када је Матавуљ, заједно 
са супругом Љубицом, посјетио Херцег Нови послије 
двадесет година од одласка и када је у Споменицу 
посјетилаца Поморске школе Србина уписао дирљиве 
ријечи о својој школи напомињући да се осјећа као 
да се послије много времена „вратио под родитељски 
кров”.96 На крају чланка Поповић извјештава да 
је глас о Матавуљевој смрти дубоко потресао све 
наставнике ове школе, раније њене ђаке и бројне 
пишчеве пријатеље у Херцег Новом. Напомиње и да 
се „носе мишљу” да у школској библиотеци направе 
спомен-плочу на којој ће писати да је ту седам година 
учитељевао Симо Матавуљ. 

Када је ријеч о блискостима Матавуљевог 
књижевног рада и историографског рада Тома 
К. Поповића, најизразитије везе проналазимо у 

96 Томо К. Поповић, „Симо Матавуљ, учитељ у српској 
поморској школи у Србини, крај Херцег Новог”, Бранково 
коло, год. ХIV, број 13/14, нав. дјело, стр. 124.   



152

Го
ра

н 
М

ак
си

мо
ви

ћ 
 С

И
М

О
 М

АТ
А

ВУ
Љ

 И
 Б

О
КА

 К
О

ТО
РС

КА

Матавуљевој путописно-етнографској студији Бока и 
Бокељи (1893) и Поповићевој збирци записа Знаменити 
Бокељи (1879), те поготово његовој монографији 
Херцег-Нови, у славу његове петстогодишњице (1883). 
Матавуљ у своме запису о Боки и Бокељима, у сегмен-
ту текста посвећеном граду Херцег Новом, пишући о 
бурној историјског прошлости овог града позива се 
на запажања из Поповићеве историографске студије: 
“За четири века око Новога пролило се толико крви 
хришћанске и турске да би се њом могла исписати сва 
његова повест по његовим бедемима, као што се чита 
у лепој књизи Новљанина Тома К. Поповића: Херцег-
Нови, у славу његове петстогодишњице”.97 

97   Симо Матавуљ, Бока и Бокељи, прир. Горан Максимовић, 
Слободна књига, Београд, 1999, стр. 6.
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Симо Матавуљ и Марко Цар  

Познанство Сима Матавуља (1852-1908) и Марка 
Цара (1859-1953) одиграло се одмах по Матавуљевом 
доласку у Херцег Нови, у новембру 1874. године, а 
посредовањем њиховог заједничког пријатеља Тома К. 
Поповића (1853-1932). Према каснијем свједочењу Марка 
Цара, које је настало након Матавуљеве смрти а објављено 
је у Летопису Матице српске 1909. године, сусрет се оди-
грао једног послијеподнева у сасвим необичним околно-
стима, у градини иза Поморске школе “Србина”, гдје су 
затекли Матавуља да вјежба гимнастику: “Као да га сад 
гледам, како се спушта са паралелки те нам жустрим 
кораком хита у сусрет, извињавајући се што је бајаги 
принуђен да нас прими овако у неглижеу. Затим ће на-
редити школском подворнику да зготови кафу, те ће 
нас повести у школску библиотеку”.98 Матавуљ је тада 
имао двадесет двије године, а Марко Цар је дао и његов 
подробан опис: „Омален растом, јаке грађе, кестењасте 
косе, пократких нариђих брчића, са бијелим пуначким 
образима и умјереним, сасвим правилним носом, имао 
је он сва спољашња својства којим се туђа симпатија 
стијече. Мени се нарочито допадао његов јасни, чисти, 
јаки глас, и онај разговијетни и убједљиви начин 
разложења”.99

98   Марко Цар, „С. Матавуљ у Херцег-Новом – успомене и 
биљешке”, Летопис Матице српске, књига 253, број 1, Нови 
Сад, 1909, стр. 3-4.
99    Исто, стр. 4.
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Цар наглашава да им је свој тројици „љубав 
према књизи” била заједничка страст и да их је 
то зближило да се интензивно сусрећу и сарађују 
у наредним годинама. Иако је Цар тада био 
петнаестогодишњи младић, седам година млађи 
од Матавуља, њихово дружење и блискост били су 
веома наглашени. Најчешће су проводили вријеме у 
„дугачким шетњама”, које су биле права Матавуљева 
пасија. Заједничко пјешачење било је испуњено 
разноврсним Матавуљевим причама у којима је 
долазила до изражаја способност да сваку радњу или 
појаву сагледа из смијешне преспективе: „Боже чудних 
ли прича! Бјеху то настрани, понајвише шаљиви, 
раблезијанског кроја доживљаји, његови или туђи, 
свеједно, но који бијаху прошли кроз његову машту, 
и сада излажаху у кићеном руху народног говора. Ко 
је Матавуља, у његовим зрелијим годинамља, макар и 
једаред чуо причати, моћи ће да се домисли каква је то 
силна бујица морала бити тек у оним младим и малко 
тартаренским годинама његова живота!”100

Цар наглашава да га је Матавуљу приближавало 
и веома слично схватање свијета, нарочито однос 
према вјери, љубави и политици. И једног и другог 
је красио веома индиферентан однос према вјерским 
питањима, у љубави су били склони епикурејском 
односу према женском свијету, а у политичком смислу 
њихов заједнички идеал је била „слободна Црна Гора”. 

100   Исто, стр. 4-5. 
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Са посебном пажњом, Цар указује и на чињеницу да је у 
годинама Матавуљевог боравка у Херцег Новом (1874-
1881), била створена снажна интелектуална клима у 
том граду, захваљујући боравку бројних драгоцјених 
личности: Лазар Томановић, Томо К. Поповић, Милан 
Јовановић Морски, Стево Чутурило, Јован Сундечић и 
сл. Било је то и вријеме крупних историјских догађаја, 
као што је Херцеговачки устанак (1875), Српско-
турски ратови (1875-78), Руско-турска битка код 
Плевне (1877), Сан-стефански мир (1977), Берлински 
конгрес (1878) и сл. Указано је и на Матавуљеве 
активности везане за почетак Херцеговачког устанка 
(1875), као и за добровољни рад у Руској болници у 
ослобођеном Никшићу (у љето 1877. године).

Цареви записи о Матавуљевом боравку у 
Херцег Новом посебно указују на значај овог периода 
за каснији пишчев књижевни рад. Одмах послије 
окончања Берлинског конгреса и опшег разочарања 
које је донио српском народу у Боки Которској, 
Матавуљ се у потпуности посветио „изучавању језика” 
и општем попуњавању „књижевне културе”. Био је 
најревноснији читалац књига у школској библиотеци 
у Србини, а заједно са колегом Томом К. Поповићем 
„марљиво је биљежио необичније ријечи и изреке из 
уста простога народа по пазарима и сијелима, што му је 
све доцније ваљало у причама из приморског живота, 
гдје је требало истицати живу народну ријеч.”101 

101  Исто, стр. 13.
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Када је ријеч о непосредној књижевној сарадњи 
Сима Матавуља и Марка Цара, њен почетак везујемо 
за рукописни шаљиви лист Буха који је у току 1877. 
године уређивао Томо К. Поповић, а у којем је Марко 
Цар био сарадник због „лијепог рукописа”, тако да је 
био нека врста калиграфа у рукописном обликовању 
овог часописа.102 Матавуљ је у том часопису помињан 
два пута. Први пут Матавуљ је приказан као актер 
једне шаљиве згоде која се одиграла у школи у Србини, 
када су покушали да онемогуће Матавуљев улазак у 
зграду након што се касно по кишној и олујној ноћи 
био вратио из града. Та забрана је била посљедица 
јаке љубоморе коју је према Матавуљу гајио тадашњи 
„стари предсједник општине Глиго П.[етровић]” јер 
је вјеровао да му је Матавуљ тајно посјећивао неку 
љубавницу која је живјела у близини школе. Матавуљ 
се досјетио како да превари тврдокорног школског 
послужитеља, који је беспоговорно спроводио наредбу 
председника општине. Затражио је да отвори врата и 
узме књиге које су биле код Матавуља, да не би покисле, 
а кад се овај преварио, Матавуљ га је избацио напоље 
102   Према поменутом свједочењу Марка Цара, рукописни 
лист Буха излазио је у току 1877. године. Голуб Добрашиновић у 
студији Симо Матавуљ 1852-1908 (Библиотека града Београд-
Чигоја, Београд, 2003, стр. 34), наглашава да је лист излазио 
1876. године. У каталогу изложбе Стара бокељска периодика 
1841-1945, коју је урадила Невенка Митровић, а одржана је од 
5-17. фебруара 2003. године у Градској библиотеци и читаоници 
у Херцег-Новом), не помиње се рукописни лист Буха који је 
покренуо и уређивао Томо К. Поповић.
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и ушао у школски објекат, тако да је умјесто Матавуља 
послужитељ до зоре остао испред зграде. Други пут 
Матавуљ је поменут у тексту под натписом „Са бојишта” 
у којем је јављено да се вратио из Никшића, гдје је преко 
љетњег распуста 1877. године радио као добровољни 
болничар у Руској болници.  

Марко Цар се одселио из Херцег Новог у јесен 
1880. године и прешао у Задар, а Матавуљ је иза њега 
остао у Новом још годину дана, све до краја 1881. године, 
када је прешао на Цетиње, али тиме њихови пријатељски 
односи никако нису били прекинути. Како наглашава 
Марко Цар првих десетак-петнаест година по њиховом 
растанку слабо су се састајали, али су водили преписку, 
а Матавуљ је слао свом млађем пријатељу нове књиге о 
којима је овај писао запажене критичке текстове.

Из објављене Матавуљеве преписке издвајамо 
неколико писама која је размијенио са Марком Царем, 
а карактеристична су по томе што указују на неколико 
важних чињеница из њиховог живота. Односи се то 
прије свега на објављивање појединих њихових дјела 
(на Матавуљеву приповијетку Света освета у Српском 
листу 1886. године у Задру, на Цареве покушаје да ску-
пи пренумеранте и објави Моје симпатије још 1886. 
године), али прије свега на покушаје Марка Цара да 
буде постављен за српског конзула у Трсту, а касније 
и да пронађе службу у Новом Саду или Београду, као 
и на покушаје Марка Цара да буде изабран у Српску 
Краљевску академију наука. 
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У писму послатом са Цетиња 15. априла 1886. 
године, Матавуљ моли Марка Цара да објави исправку 
неких крупнијих погрешака које су биле објављене у 
приповијеци Свете освета у Српском листу у броју 
14-16 за 1886. годину. Обавјештава га и о томе да ће 
на Цетињу тешко пронаћи претплатнике за Цареву 
књигу Моје симпатије, која ће као што знамо бити 
објављена тек 1895. године у Задру. У Матавуљевом 
писму послатом Марку Цару из Београда 3. јуна 1894. 
године видимо да није остварена Царева намјера да 
постане српски конзул у Трсту. Матавуљ при томе 
износи велико незадовоство паланачким духом 
који је владао у Београду и Србији, тако да савјетује 
пријатеља да му је боље да оде “у Италију, у Француску, 
ма где било него ли у Србију”. Онај који полаже на 
“литерарну репутацију” тешко ће се снаћи у “овој 
ултрабирократској и падурској земљи” гдје су више 
на цијени они који су радили у полицији и бавили се 
политичким странчарењима, него они који су напи-
сали бројне научне расправе: “Целој Србији виши је 
један Пашић, Гарашанин etc. него ли рецимо Будмани, 
Зоре, Бјелановић или ти. Знаш ли, јади те не знали, да 
су Гарашанин, Авакумовић etc. чланови Академије, а 
да то нису Змај, Л. Костић и др.”103 

103  Симо Матавуљ, „Писмо Марку Цару од 3. јуна 1894. 
године”, Преписка, Сабрана дела Симе Матавуља, редакција и 
приређивање Голуб Добрашиновић, књига 7, Завод за уџбенике 
Београд – Српско културно друштво Просвјета Загреб, Београд-
Загреб, 2009, стр. 126. 
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На сличан начин, Матавуљ је писао Марку 
Цару у писму које му је послао из Београда 19. 
августа 1902. године, а које се овога пута односило 
на Цареве молбе да Матавуљ покуша да помогне у 
проналажењу посла у Београду младом професору 
музике и композитору из Далмације, Благоју Берси 
(1873-1934). У писму од 12. августа 1904. године, које 
је Матавуљ послао из свог винограда надомак Новог 
Сада, са много топлине се захваљује Марку Цару на 
„сувише благонаклоној” оцјени збирке приповједака 
Живот која је била објављена у Босанској вили 1904. 
године.104 Са доста горчине Матавуљ констатује да 
између те Цареве оцјене и оне коју је Јаша Продановић 
објавио у Српском књижевном гласнику (1904, књ. XII, 
св. 5, стр. 1032-1036), постоји велики „контраст”. У тој 
резигнацији Симе Матавуља види се и огорченост на 
незахвалну редакцију Српског књижевног гласника, у 
којем је објавио многе оригиналне радове, а сад су 
му умјесто хонорара узвратили на такав подмукао, 
или како он каже “византински” начин.105 У писму 
послатом из Београда 2. децембра 1905. године, 
Матавуљ обавјештава Цара да нису успјели да му 
помогну да добије посао архивара или библиотекара у 

104  Марко Цар, „Збирка приповједака Живот од С. М.”, 
Босанска вила, број 19, Сарајево, 1904, стр. 235.
105    Симо Матавуљ, „Писмо Марку Цару од 12. августа 1904. 
године”, Преписка, Сабрана дела Симе Матавуља, нав. дјело, 
стр. 130.  
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Матици српској, али га при томе тјеши да нема разлога 
да буде много несрећан због тога: „Та Задар је са сваке 
стране Париз према Н. Саду. И незгоде маловарошке 
и партијске горе су у Н. Саду. То тврдим”.106 Као што 
знамо Марко Цар је пронашао посао у Београду тек 
1919. године.

У неколико Матавуљевих писама које је послао 
Марку Цару у току 1906. и 1907. године, углавном се 
налазе информације везане за Цареве покушаје да 
буде изабран у чланство Српске Краљевске академије 
наука. Из писама од 26. јануара и 17. фебруара 1906. 
године, видимо да је тај избор био сасвим близу. 
На Матавуљев предлог Цар је на „конференцији” 
био изабран за дописног члана, али је касније на 
„пленуму” избор пропао. Нешто слично се десило и 
наредне 1907. године, о чему сазнајемо из Матавуљевог 
писма послатог Марку Цару 24. фебруара 1907. 
године. Матавуљ је искрено тјешио свога пријатеља и 
савјетовао га да буде истрајан, а као примјер је навео 
и свој случај јер је предлаган у више наврата за избор 
у Академију још од 1897. године, а изабран је тек 30. 
јануара 1904. године. Иако је Матавуљ био оптимиста 
и храбрио је Марка Цара потребно је овдје напоменути 
да је Цар изабран у Српску Краљевску академију тек 
19. фебруара 1923. године.

106   Симо Матавуљ, „Писмо Марку Цару од 2. децембра 1905. 
године”, Преписка, Сабрана дела Симе Матавуља, нав. дјело, 
стр. 131.  
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Према доступним библиографским наводима 
Голуба Добрашиновића и Љиљане Дукић,107 изложеним 
у предговору Библиографије Симе Матавуља, Цар је 
први критички текст о Матавуљевом књижевном дјелу 
написао поводом појаве збирке приповједака Из Црне 
Горе и Приморја, која је изашла 1889. године на Цетињу, 
а објавио га је у Српском гласу у Задру. У каснијем тексту 
библиографије, међутим нема тог библиографског 
податка. Нема га ни у Библиографији Марка Цара 
коју је урадио Максим Злоковић 1977. године.108 
Пронашли смо га у монографији Олге Ступаревић која 
је посвећена задарском књижевнокритичком периоду 
Марка Цара (1880-1919).109 У тексту под насловом 
„Приповијетке Сима Матавуља”, Марко Цар се осврће 
на појаву прве двије приповједачке књиге Сима 
Матавуља: Из Црне Горе и Приморја (Нови Сад, 1888) 
и Из Црне Горе и Приморја (књига II, Цетиње, 1889). 
При томе види Матавуља као „старог извјежбаног 
мајстора” приповиједања и даје му „прво мјесто међу 
107     Голуб Добрашиновић и Љиљана Дукић, „Библиографија 
Симе Матавуља-Грађа”, Књига о Матавуљу, Сабрана дела 
Симе Матавуља, књига 9, приредио Душан Иванић, Завод 
за уџбенике Београд-Српско културно друштво Просвјета 
Загреб, Београд-Загреб, 2009, стр. 411-537. 
108    Максим Злоковић, „Библиографија Марка Цара”, Бока, 
број 9, Херцег Нови, 1977, стр. 351-377.
109  Олга Ступаревић, Марко Цар књижевни критичар 
(задарски период 1880-1919), Књижевна заједница Херцег 
Нови-Институт за књижевност и уметност Београд, Херцег 
Нови-Београд, 1991, стр. 93.
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најновијим представницима српске новелистике”. Цар 
посебно издваја Матавуљев реализам и супротставља 
се начелима натуралистичке књижевне школе, за коју 
вјерује да спутава пишчеву имагинацију и тјера га да 
буде пуки сликар непосредног живота.110    

Иза тога су услиједили различити Цареви 
текстови о Матавуљевом приповједачком раду. 
Издвајамо текст о збирци Са Јадрана (1891), 
објављен годину дана касније у сарајевској Босанској 
вили,111 због наглашеног критичког односа према 
Матавуљевом приповиједању, за који из данашње 
перспективе можемо рећи да је био углавном 
неутемељен и погрешан. За приповијетке „Краљица”, 
„Сликареве успомене”, „Ђуро Кокот” и „Све је у 
крви”, Цар наглашава да су „сасвим изравни продукт 
списатељског темперамента Матавуљевог”.112 
Наглашава да су све приче до краја истините и преузете 
из стварног живота, те да је ту писац „врло мало од 
свога додао”.113 Због тога као недостатке њихове види 
„оскудицу драматског елемента и сиромаштво, управ 
отрцаност фабуле”.114  На крају, савјетује Матавуља да 

110   Марко Цар, „Из Црне Горе и Приморја”. Приповијетке 
Сима Матавуља. [Књига I, Нови Сад, 1888; књига II, Цетиње, 
1889], Српски глас, год. 10/1889, број 37, Задар, 1889, стр. 1-3.
111   Марко Цар, „Са Јадрана: С. Матавуљ”, Босанска вила, број 
17, Сарајево, 1892, стр. 265-267. 
112    Исто, стр. 265.
113    Исто, стр. 266.
114   Исто, стр. 266.
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се одрекне натуралистичког поступка приповиједања, 
или како он каже „траљаве Золине теорије”, те да се 
окрене имагинацији као приповиједној основи, што 
поткрепљује и једним цитатом Ивана Гончарова 
у којем је машта издвојена као „главно земљиште 
књижевне радње”.115 Иза тога је у књизи Марка Цара 
Моје симпатије у Задру 1895. године објављена прва 
књижевна студија о Матавуљевом дјелу,116 која је 
синтетизирала рану фазу приповједачког рада, да 
би у Бранковом колу 1896. године услиједио текст о 
Матавуљевој комедији Завет.117 У каснијим годинама 
и деценијама, Марко Цар је написао више од двадесет 
текстова посвећених Матавуљевом књижевном дјелу. 

Само у једном случају и то поводом текста 
објављеног у мостарској Зори 1896. године118 дошло 
је до неспоразума између пријатеља. У том у основи 
широко заснованом, али повремено противурјечном 
тексту, Марко Цар изнова, наравно потпуно погрешно, 
оспорава пишчеву имагинацију и наглашава да у 
Матавуљевом приповиједању доминирају слике и 
прилике које се налазе у стварном животу. Иако тврди да 

115   Исто, стр. 267.
116  Марко Цар, „Симо Матавуљ”, Моје симпатије: књижевне 
слике и студије, Штампарија С. Артале, Задар, 1895, стр. 133-157. 
117    Марко Цар, „Завет, комедија у четири од С. М.”, Бранково 
коло, год. II, broj 44 (31. октобар-12. новембар), Сремски 
Карловци, 1896, стр. 1408.
118    Марко Цар, „Симо Матавуљ”, Зора, број 3, Мостар, 1896, 
стр. 114-121. 
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му нипошто не оспорава „списатељску оригиналност” 
закључује да „гола стварност ма колико вјешто саздана, 
не може бити умјетнику довољна; али, ако може 
задовољити сликара, оно не може никако да задовољи 
списатеља.” Након свега тога је, позивајући се на своје 
импресије,  извео споран закључак: „Неправедно 
би било казати да су оне, по своме сижеу, махом без 
интереса, али тек баналност је карактерна мана већине 
њих; и да није оне пишчеве вјештине у цртању појединих 
лица и репродуковању оних комичних, јал” патетичних 
детаља, што се из његова пера необичном обилаштином 
и необичним рељефом приказују - читалац би, више 
пута, при обичности гатке, просто задријемао.”119 

У већ поменутом тексту успомена „С. Матавуљ 
у Херцег-Новом”, који је објављен 1909. године 
у Летопису Матице српске, Марко Цар изнова 
објашњава и доказује своје критичке закључке из спор-
ног текста објављеног 1896. године у мостарској Зори, 
а затим наглашава да је текст у први мах био у априлу 
исте године послао у Летопис Матице српске, али да 
га је уредник Милан Савић, а текст је према Царевом 
увјерењу прочитао и сам Симо Матавуљ, који је био 
у блиском пријатељству са Савићем, вратио натраг уз 
оцјену да је студија “у неким честима неоснована” и 
према “писцу неправедна”.120 Марко Цар је тај рукопис 

119   Исто, стр. 117-118.
120   Марко Цар, „С. Матавуљ у Херцег-Новом – успомене и 
биљешке”, нав. дјело, стр. 21.
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у неизмијењеном облику послао у мостарску Зору, гдје 
је убрзо био и објављен. Цар наглашава да је овај “мали 
књижевни инцидент” за неко вријеме био пореметио 
њихове “старе побратимске односе, и ми се један дру-
гом прилично дуго не јављасмо писмима”.121 Изгледа да 
је Матавуљ заиста био повријеђен наведеним Царевим 
текстом и да то за њега у том тренутку није био мали 
књижевни инцидент. То је вјероватно био разлог што 
је у Биљешкама једног писца (1897), Матавуљ само “мимо-
гред” поменуо Марка Цара у оном поглављу гдје је детаљно 
описао бокељске године. Цар је горко замјерио Матавуљу 
на томе држећи да је то “ствар невјероватна за човјека тако 
широких груди и пространа духа, као што он бјеше”.122 

Изгледа да је до отопљавања поремећиних 
односа међу пријатељима, дошло годину и по дана 
касније, приликом сусрета у Београду, у октобру 
1897. године. О том сусрету свједочи Марко Цар у 
путописној студији Од Јадрана до Балкана: утисци 
с Вукове славе (1898).123 Десило се то када је дошао из 
Задра у Београд да би присуствовао великој народној 
свечаности када су Вукови посмртни остаци били 

121    Исто, стр. 21.
122    Исто, стр. 22.
123   Опширно смо писали о путописној прози Марка Цара 
у сљедећој студији: Горан Максимовић, „Путописна проза 
Марка Цара”, Књижевност, друштво, политика, књига II, 
Зборник радова са научног скупа одржаног на Филолошко-
уметничком факултету у Крагујевцу 26. и 27. октобра 2007, 
године, ФИЛУМ, Крагујевац, 2008, стр. 199-214.
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пренијети из Беча и сахрањени испред Саборне цркве. 
По доласку у Београд, пошто је први пут ногом ступио 
на србијанско земљиште, Марко Цар свједочи да су га 
најприје дочекали његови земљаци: Симо Матавуљ, 
Данило Живаљевић и Јован Ђаја, те двојица професора 
Љуба Јовановић и Спира Калик. Матавуљ је одмах 
сутрадан, као „пријатељ чиста зрака и пространијех 
видика”,124 извео Цара да упозна београдску околину и 
да ужива у дивној природи (Топчидер, Бањичко брдо), 
те панорами у којој су доминирали Сава и Дунав, иза 
њих равни Банат, а насупрот њима Авала и вијенац 
заталасаних шумадијских брегова. Очаран тим првим 
утисцима, Цар закључује да је „Биоград заслужио да га 
по љепоти положаја упоређују са најљепшим крајевима 
на западу”, те да по дивоти своје околине може да се 
„такмичи са Цариградом или са Напољем”.125

Да је у каснијим годинама заиста дошло до поновне 
блискости међу двојицом пријатеља најбоље потврђује 
Матавуљево отворено писмо, објављено у Бранковом 
колу 1903. године,126 написано Марку Цару поводом 
обиљежавања „двадесет-пете обљетнице” његовог 
књижевног рада. Писмо је датирано из Фрушке горе, 
3. септембра 1903. године, а садржи карактеристичну 

124  Марко Цар, Од Јадрана до Блакана: Утисци са Вукове 
славе, Штампарија Шпира Артале, Задар, 1898, стр. 6.  
125   Исто, стр. 7. 
126    Симо Матавуљ, „Писмо Марку Цару”, Бранково коло, год. IX, 
број 37, Сремски Карловци, 11/24. септембар 1903, стр. 1153-1154.
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матавуљевску присност кроз коју је исказано оно што 
их је највише зближавало: искрена везаност за бокељско 
поднебље, као и снажно српско национално осјећање. 
„Хвалим те, Марко, што си многу љепоту из дивнога, 
рођеног ти краја унио у књигу; - што си се вјерно држао 
латинских облика, такође бесмртних и српском духу 
прикладних; - што си вазда пуном искреношћу, без 
обзира на предрасуде и на рецепте мандарина, излазио 
пред свијет; - што си србовао на велику своју материјалну 
штету; - што су твој живот и твој рад драгоцјени докази 
да је прави Бокељ само Србин, тијелом и душом”.127 
Наведено Матавуљево писмо снажно је дирнуло 
Марка Цара, тако да му је упутио присан одговор 
„Отпоздрав миломе другу (Симу Матавуљу)” из Задра 
14. септембра 1903. године, а објавио га је већ у наредном 
броју Бранковог кола.128 Цар наглашава да међу разним 
честиткама које су му стигле поводом „двадесет-пете 
обљетнице” књижевног рада, нарочиту радост донијеле 
су му Матавуљеве ријечи „побратимске љубави”. При 
томе не жали због заједнички преживљене књижевне 
борбе, јер је „поднесена за српство”, као и за општу 
корист „пространој српској отаџбини” и нарочито 
„овом нашем убавом српском Приморју”.129  

127    Симо Матавуљ, „Писмо Марку Цару од 3. септембра 1903. 
године”, Преписка, Сабрана дела Симе Матавуља, нав. дјело, стр. 128.
128    Марко Цар, „Отпоздрав миломе другу (Симу Матавуљу)”, 
Бранково коло, год. IX, број 39, Сремски Карловци, 25. септембар/ 
8. октобар 1903, стр. 1217-1219.
129    Исто, стр. 1218.
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Посљедњи сусрет Сима Матавуља и Марка 
Цара одиграо се у Шибенику у прољеће 1906. године, 
када је писац са супругом Љубицом дошао да посјети 
мајку и читаву своју породицу „пригодом неке 
домаће славе код брата му Ђуре”. Матавуљ је тада из 
Шибеника „жицом обавијестио” Марка Цара о свом 
доласку и позвао га на „чашу разговора”: „Драги 
Марко, ево ме у завичају и остаћу подуже. Дакле, ако 
будеш вољан, доплови до бијелог Шибеника да се 
наћакуламо. Поздрав ти од моје половине! Твој стари 
С. Матавуљ”.130 Цар је тада живио у Задру, тако да је 
на Матавуљев позив једног топлог прољетног јутра 
кренуо из Задра и након „само четири сата поморске 
вожње” стигао у подне у Шибеник.131 Матавуљ га је 
сачекао на пристаништу, а пошто су се „ижљубили 
као два рођена брата, одавно жељна један другога”,132 
одмах га је повео у шетњу, онако како су то некад 
радили у Херцег Новом, по родном граду како би 
му показао знаменитости старог Шибеника. Цар 
детаљно описује и каснији породични ручак у кући 
Матавуљевог брата Ђуре, помиње и Матавуљеву мајку, 
тада већ старицу, која је бистро и рјечито узимала 

130   Симо Матавуљ, „Писмо Марку Цару од 14. априла 1906. 
године”, Преписка, Сабрана дела Симе Матавуља, нав. дјело, 
стр. 132. 
131   Марко Цар, „С. Матавуљ у Херцег-Новом – успомене и 
биљешке”, нав. дјело, стр. 23-24.
132   Исто, стр. 24.
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удјела у њиховим разговорима, а према којој је Симо 
Матавуљ показивао посебну синовљеву љубав и 
поштовање. Цар напомиње да је Матавуљ тога дана 
био веома  „расположен за ћеретање”, тако да су се 
сити наразговарали и обновили бројне успомене на 
заједничке доживљаје из младих дана. Дружење су 
окончали сутрадан, када је Матавуљ испратио Цара 
на пароброд за Задар. Нису тада ни слутили да ће то 
бити њихово посљедње виђење, јер као што знамо 
Матавуљ је од можданог удара изненада преминуо у 
Београду непуне двије године касније, 20. фебруара 
1908. године.  

Поводом Матавуљевог упокојења, Марко Цар је 
написао два некролога. Први „Пошљедње виђење са С. 
М.” (у 87/1908. броју мостарског листа Народ), а дру-
ги “О Матавуљу”, у листу Политика, год. V, број 1532, 
Београд, 23. април 1908. Иза тога је у наредним годинама 
и деценијама приредио за штампу и написао предговоре 
за више значајних Матавуљевих дјела. Издвајамо за 
ову прилику издање Биљежака једног писца (Време, 
Београд, 1923), као и издање Матавуљевих изабраних 
приповједака под насловом Из разних крајева у 
редовном колу СКЗ, коло 26, књига 171, Београд, 1923. 

Матавуљево и Царево књижевно дјело, прије 
свега приповијетке и путописи, садржи одређене 
литерарне аналогије. У приповиједној равни односи се 
то на тематизацију приморског живота и обликовање 
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ликова примораца,133 као и на народни језик којима 
су написани ти текстови, какве проналазимо у 
Матавуљевим збиркама Из Црне Горе и Приморја 
(Нови Сад, 1888; Цетиње, 1889), Из приморског живота 
(Загреб, 1890), Са Јадрана (Београд, 1891), Приморска 
обличја (Нови Сад, 1899), С мора с планине (Нови Сад, 
1901); као и у Царевим приповиједним књигама: За 
кишљиве дневи (Дубровник, 1883), С мора и приморја 
(заједно са Јосипом Берсом, Задар, 1896), С бојног и 
љубавног поља (Мостар, 1904), Приморке (Задар, 1911). 
У језичкој равни је то употреба лексике и говорних 
обиљежја карактеристичних за народне приморске 
говоре Боке Которске, Дубровника и Далмације.  

Литерарне сродности двојице писаца много су 
очигледније у путописној прози. Путописну прозу 
Сима Матавуља могуће је према просторно-тематском 
критеријуму посматрати кроз четири цјелине. Прву 
цјелину чине путописи из домаћих крајева (Успомене 
са Скадарског језера, Бока и Бокељи, Бијели фратар из 
Дубровника). Другу цјелину чине путописи са Леванта 
(Врата од Леванта, Леванат). Трећи цјелину чине 
путописи из Италије и са француске медитеранске 
обале (Необичан гост у Петрову дому, Ривијера). 
Четврту цјелину чине путописи са Сјеверног мора 
(Преображења, Три недеље на мору). Сродни са 

133  Андријана Николић, „Симо Матавуљ и Марко Цар”, 
Књижевно дјело Симе Матавуља и његово мјесто у историји 
српске књижевности, Српско просвјетно и културно друштво 
Просвјета, Херцег Нови, 2007, стр.221-231.
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објављеним путописима су и кратки дневнички за-
писи (Путовање у Далмацију 1901. године, Путовање 
у Беч 1901. године, Путовање у Далмацију 1902. године, 
Путовање у Ницу 1903. године), као и дијелови ауто-
биографско-мемоарских Биљежака једног писца (1898-
1903). То се прије свега односи на пето поглавље овог 
дјела у којем Матавуљ описује путовање и боравак 
у Милану и Паризу (од љета до зиме 1882. године), 
као пратилац црногорских ђака који су били упућени 
на школовање у тамошњим војним академијама. 
Посебност Матавуљевих путописа огледа се у бли-
скости са приповиједним текстовима. Издвојамо три 
битне особине: казивање о занимљивим доживљајима 
са путовања, карактеризација необичних ликова које 
сусреће на путовањима, те аутентична опсервација 
и приказивање простора које упознаје приликом 
путовања. Поред тога, у путопису Бока и Бокељи, дола-
зи до изражаја и особина документарности, која овом 
дјелу даје карактер путописне студије о историји и 
географији овога простора, о етнографији и фолклору, 
о етнопсихологији и језику, о поморској привреди.134

У путописној равни Марко Цар је тематизовао 
три сродне цјелине: Прву цјелину представљају 
путописи посвећени Италији: Венеција: Успомене 
с пута у Италију (1888), У Латинима (1894), Кроз 

134      Опширно смо писали о томе у огледу: Горан Максимовић, 
„Путописна проза Симе Матавуља“, Књижевна историја, год. 
ХL, број 134-135, Београд, 2008, стр. 97-115.
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Умбрију и Тоскану (1895). Другу цјелину представљају 
путописи посвећени завичајном приморју: Херцег 
Новом, Боки Которској, Дубровнику, као и читавој 
Далмацији, који су објављени под насловом Низ 
родно Приморје: слике и утисци с Јадрана (1899). Трећу 
цјелину представљају путописи посвећени континен-
талном дијелу Балканског полуострва, а објављени су 
у књизи Од Јадрана до Балкана: утисци с Вукове славе 
(1898). При томе је посебна пажња усмјерена на однос 
документарног и умјетничког, те на анализу путнич-
ких слика и опсервацијама о људима и срединама, као 
и на научну и умјетничку слику свијета. На основу тога 
можемо закључити да су Цареви путописи објединили 
истовремено личне доживљаје и слике с путовања, али 
и историјске огледе датога простора, етнографске и ге-
ографске расправе, те реминисценције о умјетности и 
књижевности, бројне интертекстуалне везе засноване 
на цитатима других путописних и уопште књижевних 
текстова, који су били посвећени истим просторима.135

Путописне блискости двојице писаца нарочито су 
препознатљиве у приказу бокељског поднебља и људи. 
Мислимо на Матавуљеву путописно-етнографску студију 
Бока и Бокељи, као и на оне дијелове Цареве путописне 
књиге Низ родно Приморје: слике и утисци с Јадрана, у 

135       Опширно смо писали о томе у огледу: Горан Максимовић, 
„Путописна проза Марка Цара“, Књижевност, друштво, 
политика, књига II, Зборник радова са научног скупа одржаног 
на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу 26. и 27. 
октобра 2007, године, ФИЛУМ, Крагујевац, 2008, стр. 199-214.
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којима казује о Херцег Новом и Боки Которској. Попут 
Лазара Томановића у путописном тексту Залив Которски 
(1868), те Симе Матавуља, у већ поменутој књизи, Марко 
Цар наглашава изванредно бокељско српство, те живе 
успомене Бокеља на косовски мит, на Страхињ-бана и 
Марка Краљевића, на свијест о томе да су старином при-
падали Бановини Зетској, “па није никакво чудо, што се у 
њој и данас мисли, е од соколова пилета мора опет само 
соко да буде” и што се од сваког „ишчаури кичељиви 
староседелац, који своје порекло доводи од Косова и у 
своје пређе убраја Страхињ-бана и Краљевић Марка”.136 
Лијепе поредбене аналогије наведеним путописним 
констатацијама можемо пронаћи и у Матавуљевим 
причама из бокељског живота, подједнако онима које су 
претходиле Царевим записима и могле му послужити 
као узор, као што су Бодулица и Љубав није шала ни 
у Ребесињу из 1887. и 1888. године, или Нови свијет у 
старом Розопеку из 1892. године, али и онима које су 
настајале у каснијим годинама иза Царевог путописа, 
као што су Догађаји у Сеоцу из 1898. године, Први Божић 
на мору из 1901. године и прича Звоно из 1903. године.  

Најпотпунији приказ приватног бокељског 
живота, као и најближе умјетничке аналогије са 
дијеловима Матавуљевих приповједака, проналазимо 
у Царевим записима атмосфере из новске крчме Јована 

136     Марко Цар, Низ родно Приморје: слике и утисци с Јадрана, 
Издање и штампа Издавачке књижарнице Пахер и Кисића, 
Мостар, 1899, стр. 80.
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Доклестића. При томе, нарочито долази до изражаја 
карактеризација старог поморца Барба-Занета, који 
је „тридесет пута био у Енглеској, петнаест пута у 
Америци, једанаест у Источној Индији, а пет пута 
у Кини”.137 Овај необични човјек који се никад није 
женио, а који је све што би зарадио на мору одмах 
потрошио на копну, нарочито је радо и лијепо 
приповиједао о својим доживљајима с ову и с ону 
страну океана. Као прави “хвалисави војник” из ста-
рих ренесансних комедија, живом усменом ријечи 
пред окупљеним лађарима у Доклестићевој крчми, 
Барба-Зане је сликовито представљао кратку али 
славну службу у ћесаревој (аустријској) морнарици, 
од прољећа до јесени 1866. године у вријеме војне с 
Прусима и Талијанима. Поред тога, на подстицаје 
окупљене публике у крчми, Барба-Зане је испричао 
и историју о чувеном приморском рониоцу Плови-
Николи, који је могао гњурити испод воде по неколико 
минута сл.

137   Исто, стр. 82.



175

Закључак

Сусрет Сима Матавуља и Боке Которске 
представља срећни датум српске књижевности. 
Пажљиво читање Матавуљеве прозе (приповједака и 
документарно-умјетничких текстова) из бокељског жи-
вота показује изузетну типолошку разноврсност (пси-
холошка новела или новела карактера, друштвена нове-
ла, љубавна новела, хумористичка новела, путопис, ет-
нографска студија, мемоарски и аутобиографски текст 
и слично), као и препознатљиву особеност елемената 
умјетничке структуре. Комуникативност и непосред-
ност драматизованог приповједача, функционалност 
нарације, дијалога и дескрипције, изузетна рељефна 
карактеризација јунака (у чему је без премца Роза из 
Бодулице), ефектни епизодни портрети, избор необич-
них и несвакидашњих догађаја који су послужили као 
основа новелистичког заплета, одличан српски језик, 
изврсна амбијентација захваљујући којој се умјетнички 
простор доживљава као дјелатни и сасвим равнопра-
ван јунак новелистичке приче. Њихов композициони 
несклад (пренаглашена и несразмјерна експозиција), 
само је привидан и произлази из особене приповједачке 
намјере ауторове, а никако умјетничке слабости, 
невјештине или недосљедности у конструкцији новеле.

У бокељским приповијеткама Матавуљ се 
исказује и као велики мајстор смијеха (Нови свијет 
у старом Розопеку, Бодулица, Догађаји у Сеоцу...). 
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Вјештим и динамичним смјењивањем различи-
тих облика комичног преувеличавања, дискретним 
поигравањем с комичним маскама и њиховом до-
датном психолошком карактеризацијом и стварнос-
ном адаптацијом, масовним карневалским сценама 
на градским трговима и улицама, метонимијском 
пројекцијом паланачких страсти и навика, као и 
иронизацијом историјских и политичких преображаја 
једног моћног монархијског система, какав је била 
Аустрија средином протеклога стољећа, Матавуљ је 
успио да реализује препознатљиву смјехотворну сли-
ку умјетничког свијета. Његов смијех превасходно је 
хумористичкога, интенционално-забавнога каракте-
ра, а настао је као свјесно ауторско настојање да за-
бави, да разоноди и да живот учини смисленијим и 
подношљивијим, али и да кроз искошену и онеобиче-
ну стварносну визуру, саопшти и неке дубље истине о 
човјековој изоглављеној машти, о нашим менталите-
тима и ћудима, врлинама и манама. Напоредо с тим, 
аутентичност Матавуљевог реалистичког поступка 
и посматрачки дар, учинили су да из појединих сце-
на, из понашања и поступака јунака, изрони спон-
тани егзистенцијални смијех, као она стварна и 
неизвјештачена природа нашег медитеранског човјека. 
Све то начинило је бокељске приче и читаву бокељску 
прозу сасвим особеним и издвојеним приповједачким 
циклусом у оквиру богатог Матавуљевог књижевног 
опуса, а неке од њих (Бодулица, Нови свијет у старом 
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Розопеку, Љубав није шала ни у Ребесињу, Догађаји у 
Сеоцу), домашују и саме врхове српске реалистичке 
прозе.

Кao писац путoписне и документарно-
умјетничке прозе о Боки Которској, Мaтaвуљ je 
oкрeнут пoмjeрaњу грaницa жaнрa, a мијешање 
различитих поступака и књижевних врста ниje 
схвaтиo кao умjeтничкa oгрaничeњa, вeћ кao 
ствaрaлaчкe прeднoсти и слoбoду. Мaтaвуљeва 
аутобиографско-мемоарска проза, као и путoпис o 
Бoки и Бoкeљимa, исписивaна je пoслиje нeкoликo 
упeчaтљивих документарно-умјетничких књига (Вук 
Кaрaџић, Вук Врчeвић, Стeфaн Митрoв Љубишa, 
Лазар Томановић), зaтo њeгoвa литeрaрнa нaмjeрa и 
ниje сaдржaнa у oткривaњу нoвoгa и нeпoзнaтoгa, већ 
у приказивању онога што је истински доживљено у 
сусрету са овим поднебљем, са људима и обичајима, 
догађајима и приликама, породичним односима, 
историјом, културом и језиком. 

Захваљујући свему томе, Матавуљева бокељска 
проза нa oдличaн и нeпoнoвљив умјетнички нaчин 
вaскрсaвa бoкeљску прoшлoст и сaврeмeнoст, 
бoкeљскo пoднeбљe, људе и њихов мeнтaлитeт, а изнад 
свега ону изврсну културу и нeпoмућeнo бoкeљскo 
српствo, кoje je oву приморску пoкрajину увиjeк у 
прошлости издвajaлo изнaд свих других. 
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Матавуљ је истински вјеровао у „лијепу лаж 
у умјетности”,138 у живу и неспутану машту, која 
једино преостаје ствараоцу и читаоцима, отуда у 
свим његовим делима васкрсава један неспутани 
дар приповиједања. Захваљујући управо томе, 
непоновљивој снази „фабуловања”, Матавуљево дјело 
је на стотину и десет година послије пишчеве смрти 
издржало строгу и сталну „пробу времена”, остало је 
естетски вриједно и аутентично, тако да га данашњи 
књижевни потомци разумијевају као дио свога живог 
умјетничког насљеђа, онако како су га (као дио свога 
времена), препознавали и пишчеви савременици.

Матавуљева бокељска пријатељства (са 
посебно издвојеним Лазаром Томановићем, Томом 
К. Поповићем и Марком Царем), а можемо то казати 
и за каснија његова пријатељства која је изградио на 
Цетињу и у Београду (Лаза Костић и Милан Савић), 
разоткривају ведру и доброћудну страну његове 
личности, што је у значајној мјери формирало и 
умјетничку димензију његовог књижевног дјела.

Пријатељство и сарадња Симе Матавуља 
и Лазара Томановића представља обострано 
драгоцјено искуство и подстицаје. Може се казати 
да је Томановић довођењем Матавуља у Херцег Нови 

138   Симо Матавуљ, „Писмо Милану Савићу од 13. августа 
1893. године”, Сабрана дела, књига VIII, приредили за 
штампу: Видо Латковић, Живомир Младеновић и Голуб 
Добрашиновић, Просвета, Београд, 1956, стр. 229-230.  
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на неки начин одредио читав каснији животни пут 
и књижевна опредјељења овога великог мајстора 
приповједача. Томановић је непосредно бодрио 
Матавуља да се посвети приповједачком раду јер је 
међу првима осјетио огроман његов таленат, а са друге 
стране омогућио му је да непосредно упозна живот 
и менталитет Бокеља, захваљујући којем је настао 
читав циклус бокељских приповједака: Бодулица, 
Нови свијет у старом Розопеку, Ђуро Кокот, Љубав 
није шала ни у Ребесињу, Догађаји у Сеоцу, Др Паоло, 
Први Божић на мору, Звоно. Матавуљу је живот у Боки 
Которској омогућио да упозна благодети и обиље 
српског језика. Појединим текстовима о народносном 
и вјерском идентитету приморских Срба, Томановић 
је подстакао јасно формирање Матавуљевих нацио-
налних идеја. Путописним дјелима као што је Залив 
Которски или Осам дана по Црној Гори, Томановић је 
подстакао Матавуља да и сам напише путопис Бока и 
Бокељи. Искреним критичким сугестијама Томановић 
је имао и дискретну улогу у обликовању прерађене 
верзије Матавуљевог романа Ускок, чиме је допри-
нио Матавуљевом заокрету према реалистичко-ми-
метичком приповиједању. Лазар Томановић и Симо 
Матавуљ су и у непосредном животу били пријатељи 
који се увијек нађу у невољи, који знају да утјеше и 
посавјетују благом и искреном ријечи. Обојица су 
доживјели трагичну породичну судбину јер су им вео-
ма рано већ у првим годинама брака преминуле младе 
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супруге Петрослава и Милица. И кад су у ријетким 
тренуцима били критички усмјерени један према дру-
гом, кад су се њихове идеје или погледи на одређене 
проблеме и појаве разилазили, чинили су то без било 
каквог лицемјерја или маски, пријатељски искрено уз 
обострано поштовање и уважавање. 

Пријатељство и сарадња Сима Матавуља и Тома 
К. Поповића исказани су кроз непосредно дружење у 
заједничким годинама проведеним у Херцег Новом 
(1874-1879), када су се узајамно подстицали на 
књижевни рад и усавршавали у знању српског језика. 
Након Поповићевог одласка у Трст (1879), а касније и 
Матавуљевог пресељења на Цетиње (1881) и у Београд 
(1889), контактне везе су углавном настављене путем 
преписке. Поповић је непосредно написао и два 
текста о Матавуљу. Један је посвећен обиљежавању 
Матавуљевог јубилеја поводом дведесетпет година 
књижевног рада, док је други текст написан као 
некролог поводом Матавуљеве смрти 1908. године. 
Блискости Матавуљевог и Поповићевог књижевног 
дјела најизразитије се препознају у двије књиге: 
Поповићевој монографији Херцег-Нови, у славу његове 
петстогодишњице (1883) и Матавуљевој путописно-
етнографској студији Бока и Бокељи (1893). На крају 
овог истраживања можемо закључити да је то било 
искрено и непомућено пријатељство које за тридесет-
четири године ниједном није било доведено у сумњу, 
а које је почивало на њиховој узајамној и снажној 
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љубави према граду Новом, према Бокељима и читавој 
Боки Которској. 

Деценије истинског пријатељства и креативна 
сарадња Сима Матавуља и Марка Цара указују на 
обострано драгоцјено искуство и подстицаје. Може се 
казати да је Цар након Матавуљевог доласка у Херцег 
Нови, иако још увијек у раним младићким годинама, 
био један од најближи његових пријатеља. Узајамно су 
утицали један на другог да се посвете књижевности, као 
што је Цар међу првима препознао снажан Матавуљев 
таленат за приповиједање, те му на свој младићки 
начин помогао да што непосредније упозна живот 
и менталитет Бокеља, захваљујући којем је настао 
читав циклус већ поменутих бокељских приповједака. 
Матавуљу је живот у Боки Которској омогућио да 
упозна благодети и обиље српског језика. Заједнички 
су изграђивали своје сродне свјетоназоре о вјери, о 
политици, о епикурејском доживљају живота, као и 
спознају о непоколебљивом народносном и вјерском 
идентитету приморских Срба. Иако је у томе знао да 
буде преоштар и неодмјерен, Марко Цар је критичким 
сугестијама доприносио да Матавуљ интензивно 
ради на уобличавању свога приповиједнога поступка 
и да се мијења на креативан и оригиналан начин. У 
књижевном смислу, у равни литерарних аналогија и 
умјетничких поступака, као аутори су били најближи 
у путописној прози посвећеној Херцег Новом и Боки 
Которској. Симо Матавуљ и Марко Цар су и након 
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одласка из Херцег Новог остали у сталном контакту, као 
прави пријатељи који су увијек спремни да посавјетују 
и помогну. И кад су у ријетким тренуцима били љути 
један на другог, као што се десило након Царевог текста 
о Матавуљевом приповиједању, који је био објављен у 
мостарској Зори 1896. године, а када су се њихови погле-
ди на приповиједну поетику разилазили, можемо рећи 
да су то веома брзо превазишли, а затим учинили све 
да њихово пријатељство остане искрено уз обострано 
разумијевање и оданост. У Царевом случају то је било 
веома изражено и након Матавуљеве смрти 1908. 
године јер је у више наврата приређивао за штампу 
репрезентативна издања Матавуљевих текстова, као 
и стварао афирмативне критичке синтезе посвећене 
цјелокупном дјелу овога писца.

За Сима Матавуља Бока Которска је била 
поднебље у којем је провео најљепше године своје 
младости, ту је изградио искрена пријатељства, ту 
је доживио највећу љубав, ту је стекао нова сазнања 
о животу, о књижевности и српском језику, ту је 
дубоко у себи похранио мотиве и доживљаје, који ће 
касније постати дио његовог богатог и разноврсног 
приповиједања. За све оно што му је Бока Которска 
несебично пружила, Матавуљ се одужио књижевним 
дјелима о Боки и Бокељима која улазе у незаобилазне 
вриједности цјелокупне српске књижевности.
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О рукопису

Рукопис књиге Симо Матавуљ и Бока Которска 
настајао је у дужем временском интервалу. Највећим 
дијелом приликом приређивања за штампу сљедећих 
књига: Симо Матавуљ, Бока и Бокељи, Слободна 
књига, Београд, 1999;  Симо Матавуљ, Бокељске новеле, 
Добрица књига, Нови Сад, 2003; Симо Матавуљ, Из 
Боке Которске, Градска библиотека и читаоница, 
Херцег Нови, 2015. 

Једним дијелом рукопис је формиран и 
приликом писања огледа: Горан Максимовић, „Двије 
хумористичке новеле Симе Матавуља: Пошљедњи 
витезови и Нови свијет у старом Розопеку”, Зборник 
радова у част академика Славка Леовца, АНУРС, 
Зборници и монографије, књига 1, Одјељење 
књижевности и умјетности, књига 1, Бања Лука-Српско 
Сарајево, 1999, стр. 226-238;  Горан Максимовић, 
„Бокељске новеле Симе Матавуља”, Зборник Матице 
српске за књижевност и језик, Нови Сад, 1999, књига 
ХLVII, свеска 1/1999, стр. 57-82; Горан Максимовић, 
„Матавуљева путописна Бока”, Летопис Матице 
српске, Нови Сад, мај 2000, год. 176, књ. 465, св. 5, 
стр. 672-681; Горан Максимовић, „Бокељски свијет, 
догађаји и прича у Матавуљевој новели Бодулица”, 
Радови Филозофског факултета Универзитета у 
Источном Сарајеву, број 8, Филозофски факултет 
Универзитета у Источном Сарајеву, Пале, 2006, стр. 
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73-89;  Горан Максимовић, „Путописна Бока Которска 
Лазара Томановића и Симе Матавуља”, Стил, год. VI, 
број 6, Београд, 2007, стр. 393-408; Горан Максимовић, 
“Симо Матавуљ и Лазар Томановић”, Књижевно 
дјело Сима Матавуља и његово мјесто у историји 
српске књижевности, Зборник радова са научног 
скупа (Херцег-Нови, 4. и 5. октобар 2007), СПКД 
„Просвјета”, Херцег Нови, 2008, стр. 189-206; Горан 
Максимовић, “Путописна проза Симе Матавуља”, 
Књижевна историја, год. ХL, број 134-135, Београд, 
2008, стр. 97-115.

За ову прилику сви текстови су још једном 
прегледани, прерађени и допуњени, а затим је урађена 
рукописна синтеза за потребе овог издања. При 
томе су посебно, за ову прилику, урађени текстови о 
Матавуљевим бокељским прјатељствима са Томом К. 
Поповићем и Марком Царем, који су сродни са раније 
урађеним текстом о Матавуљевом пријатељству са 
Лазаром Томановићем.

 
Г. М.
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О аутору

   Горан Максимовић (Фоча, 1963), редовни 
професор за област Српске књижевности 18. и 19. 
вијека на Филозофском факултету Универзитета у 
Нишу. Поред бројних других факултетских и универ-
зитетских функција, обављао је и функцију декана 
Филозофског факултета у Нишу у два изборна ман-
дата (2010-2016).

Предавао је на више универзитета у Србији, 
Републици Српској и свијету: Нови Сад, Крагујевац, 
Источно Сарајево, Бања Лука, Праг, Марибор, 
Темишвар, Букурешт, Поатје, Арас, Москва, Кемерово, 
Белгород, Велико Трново. 

Приредио је за штампу више од тридесет књига 
српских писаца 19. и 20. вијека. До сада је објавио три-
наест научних монографија, као и књига студија и рас-
права: Умјетност приповиједања Бранислава Нушића 
(1995), Магија Сремчевог смијеха (1998), Домановићев 
смијех (2000), Српске књижевне теме (2002), Тријумф 
смијеха – комично у српској умјетничкој прози од 
Доситеја Обрадовића до Петра Кочића (2003), Свијет 
и прича Петра Кочића (2005), Критичко начело (2005), 
Искуство и доживљај (2007), Комедиографски Орфеј 
и други огледи (2010), Идентитет и памћење (2011), 
Критичка гозба (2012), Заборављени књижевници 
(2013), Казивање града и други огледи (2014). 
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