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ПРЕДГОВОР УРЕЂИВАЧЕВ

Други део АвтобиограФије обухвата Суботићев живот

•од 1840 год. до 1853 Кад знамо да је у то доба Суботић

ушао са својом 23-ћом годином, а да га је завршио са 36-он,

разумећемо зашто га је назвао ~Пролећем“. То беше заиста

нроЈхеће његова живота, у којем, баш као и у годишњем добу

које се тако зове, беше и клијања, и бујног развијања, и

сунчаних дана, али и нроменљивости па и буре.
Овај део није више изведев у облику писама, него у

облику приповедања. Повод оваком наставку и разлог оваком

облику казује Суботић у приступу овога дела (који је овде

у тексту изоотављен). „Е, кад емо овако срећни, вели се тамо,

драга моја децо, да смо заједно, па кад бага желите, да вам

уомено приповедам како сам живот свој провео, о чему сам

вам почео у мојим писмима приповедати, то ћу вам радо

жељу испунити.
11 На неколико места се и из текста види да

ово Суботић ирича својима. Је ли заиста било тако, или је
ово причање само Фикција, не могу рећи.

Редакција је и даље вођена онако како је започета.

Осим онога што је о том речено у предговору ка првом делу,

напомињем још и ово. Суботић пишевеома растресено, ако се

тако можерећи; свака скоро реченица чини у рукопису засебно

зачело, и почиње испочетка Ради веће прегледности овде су

таке реченице ако приказују један предмет, где се год могло,

скупљене у једно зачело (или одсек). Исто тако, ради пре-

гледности, остављени су у тексту размаци онде где се завр-

шује приказивање једнога догађаја, једне личнооти, или из-

међу чланова већих стилистичких делина. У Суботићеву ру-

копису нема овакога чланања, него се редови нижу
без пре-

кидања.

Која дела или расправе, и туђе и своје, Суботић у ру-

копису спомиње, а то почешће бива, онима он наводи библи-
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јограФСки цео наслов, па и број страна и Формат, ако је

расправа у каквом лжету, п стране на којима се почиње и

свршује. У таким сдучајевима је уређивач наслове и бројеве

спуетио под линију у еапомене.

Речи које се тешко читају беше и у овом делу руко-

писа на претек.
Ако је уређивач где посумњао, да лж је добро

прочитао, то је означио у напомени, или је метнуо поред

таке речи у углаетим заградама знак пптања. Угласте заграде

су се, у огтће, овде морале често употребити, јер Суботић

речи много екраћује илп их не допише, јамачно због журбе.
Остатак своје автобиогра®ије зове Суботић „Јето“, п

дели га на четирп епохе, које имају наслов.према положају
и служби његовој у тој епоси, и то I. ее зове Адвокат, 11.

Бладајг/Ли вгцишиан, 111. Септемвир, IУ. Тискар. Жовипар.
Последњи део автобиогра.Фнје пма наелов: Тодина 1871. На-

сабор од 1871. год. Сав овај остатак стаће, по

приближном рачуну, још у четири оваке књиге.

Нови Сад, 19. апр. (2. маја) 1902.

Тих, 0.
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ПЕШТА

Са годпном 1840. почиње мој индивидуални
1
) жи-

вот, моја радња у општем животу.

Мој драги прнјатељ, кога ћу се с радошћу и задо-

во.пством спомињатп док живим, Тодор Павловић,

предложи Матпди Српској у Пештп, да ова младог

дорл'ора ФилосоФије и права за свога почасног члана

примп, и ова га послуша. Те тако будем у ово књи-

жевпо друштво уведен.

Године 1841. оженим се, и тако се станим сталио

у Пешти.

Павловић је имао доста посла са својим Новинама

п Сриским Нар. Листом, 2
) а осим тога наступио беше он

на поље практичног делања у животу своме, и тако

се пађе побуђеним одложити терет, с којим је било

скопчано уређивање „Српског Летописа“, органа Ма-

тпде Српске.

Ј) лат. реч, самосталан, свој.
2) Т. Павловић је покренуо „Сербскш Народнвш Листђ“

1835. (у Будиму). Ово је чисто књижеван лист с илустраци-

јама на дрвету резаним и у њему је понајвише природотшс

и етнограФика Критике и библиограФије није било (Новак.

Библ. 938). Жзлазио је једанпут на недељу дванаест година

(до 1847., осим 1836.) „Сербске Народие Новине“ покре-

луо је Павловић 1838. г. (у Пешти). Овај политични листје
излазио двапут на недељу до 1847. (X год.).



Услед тога именује Матпца мепе уреднпком

пстога списа, које сам ја све до годпне 1848. обав-

љао, а'lBsl. наставпо, и тек годппе 1853. одложпо.

С годпном 1842. почнем ово уреднпковање.

Ја сам, истпна, у то време- (1841.) положио п

цензуру адвокатску, п могао сам се дати п на адво-

катисање, тим прије, што је ово веће материјалне
користп доноспло.

Сад сам дакле стајао на распућу. С једне

стране отворпла мп је адвокација своја наручја, uo-

казујућп ми једном руком сјајне приходе адвоката

којп су ималп знања п способностп за то, а ја сам

имао у дипломп мојој одлично, а, другом руком по-

казујућп мп висока п сјаЈна места државна, која еу

адвокатима отворена стајала.
С друге стране уведе ме Летопнс Српскн у пе-

ривој духовног жпвота народа српског, којп је у оно

време још много мање био урађен п украшен него

данас што је, а п дан данас нема много у њему нп

партија, ни зграда, нп уметннх производа, који бп срце

разпгравалп, очп заблехптавали, а cpite усхпћавалп.

Да сам бпо
у којој српскрј варошп, мржда бп

ми било теже решнти се, куда п на коју ћу страну;

али је овде стајала Пешта, варош страна. главна

варош мађарска; а с друге, стране стајало је Српско

моје детињство п младост, „Лпра“ п друге нештампане

српске песме, и Матпца, српско књпжевно друштво.,

Рад мој књпжевни започео се рано, још у мојој

младости, као што је на другом месху већ казано.

Имајући у рукопису један свезак песама пз опога

времена, лепше преппсанпх, него бпх пх сада препп-

сао, вид-им иарочито годпиу 1834., као прву, п доста

богату; 29 цветића палазпм у овој рабатлп засађе-
пих и развпјених.

Ово су понајвише биле бпљке од немачког се-

мена, одзпви немачких акорда. Од њпх су само две

трп у моје пеоме каснпје узете н на свет пзнесеие..

4 Пешта



А онда сам наравно у њима уживао. Сжма Фи-

Јишовпћ. друг мој јога пз пучких школа, бжо је жртва

моје очинске милости према мојој ситној дечицп ду-

ховној. Читаве сатове седели смо у Карловдих иа

брегу, званом Дока. где заклоњени, п, он се еиромах

дао измучпти дуготрајним слушањем мога усхићенога
читања.

Годипа 1835. увела је у тај рукопис 20 комада

песама. Али и сада још с радошћу видим у том броју

песму „Елегија на Косову“, које се п данас одрећи
не могу; впдим и песме ~Паде'жда“. п „Пролеће“,

које су ми и касније миле бпле.

Годпне 1836. видим. да ми бејаху духу крила

ојачала. И ова је година једно 20 иесама донела,

међу овпма тече у следећима: „Жел.е љубовнпка“,
„Савет лепим“ п „Рај“ топла, права крв младости;а

песмице*; „Зашто да се ја бриием“, „Кад ти плачеш,

слатка моја“ и „Песма пастира“ јесу лаки бојанп

мехурићи правог живота.

У години 1837. изникну 9 цветова у мом пе-

сничком врту, од којих песме „Добро јутро“, „ЈГаку
ноћ“, „Ја сам млада Српкиња“ прешле су у уста

народа, а песма „Вила“ веран је о,блик мога духа у

оно време.

Из године 1838. дблазе 14 иесама. Песме „Јlаор“
и „Сан“ јесу са „Вилом“ горе споменутом птичице

из једнога гнезда. Песме „На ново лето“, „Венац
Катици“, „Правдање“, „Часи лшвота“ и „Девојчпца

украј мора“ јесу деца живота; песме „Српству“,
„Ратна песма Србаља, кад су на дахије устали“,
„Иесма војника, кад се с војие кући враћају“ јесу

преходнице год. 1848.

Из године 1839. има само једна, али иоједра.
То су ~Спомени“. 3 ) Ова песма једна је од оних ч>ак-

тора, крје су празновање св. Саве осиовале п утвр-

3) Већина овде иоменутих песама ушла је уI. књ. „Дћла“
Јов, Суботића (1858.).
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диле. Она је писана за ту свечапост 1839. годнне.

Овакови гласовп побудшш су родољубиве Србе бу-
дпмске, да су усред зиме преко Дунава пуног леда

на лаких чамцих прелазили, само да присуствују

„торжеству св. Саве 1‘

у дворанп црквене општпне

српске у Пештп, плп у велпкој дворанп „Текелпјпна

Заведенија“.
Са годином 1840. пзбпје права лпрска река из

срца песнпкова, п разлива се од то доба непрекпнута

кроз цео његов жпвот, пратнла га је кроз све окол-

ности живота, п лако да ће са каквпм стпхом п пз-

дахнути.

Година 1841. знаменпта је у мом животу, што

се исте године прва моја епоска иесма родила, те је

епика у овој епохи његовог књпжевног жпвота на-

рочито духом му
4) владала, као што ће се впдетп пз

онога, што fey мало каснпје казати.

А могу вам казатп, да се п „Херцег Владпслав“

у ово време у мом духу пробудпо, алп је мпого

времена требало, да нађе Форму у којој дасепојави.

Метнем дакле аДвокатеку диплому у стаклепп

орман, а узмем преда се Српскп Летопис.

Од године 1842. до год. 1847. укључнво пздао

сам 24 књиге Српског Летоппса. 5)
Године 1847. у јулију месецу изјавнм Матпцн

Српској, да не могу даље Летопис уређиватп. У глав-

ној еедиицн од 10. августа 1847. прогласи се сгечај

на то место, и Сима Фплиповић примп уредништво,

али изда само ч. I. за год. 1848., јер јемеђутпм био

покрет јаче наступио, те се Летоппс да.ље у Пешти

није могао издавати.

Кад се мир у земљи повратп, настаиим се ја год.

1850. у Бечу. Тада ме наново Матица иозове, да се

А) Тако стоји у рки. „његовог
11

,„„ми,у
и

,
и ако је Суб. по-

чео говорити о себи у ирвом лицу.
б) Од 1842,—-47. сваке године ио четири књиге, и то

књ. 56.-79.
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уређивања Летописа примжм. Ја јој учпнпм по вољи.

Но о овом касније.

Није бпло лако у оно време Летонпс уређивати.
У прво време биле су мало прпје почеле изла-

зити Срп. Народне Новине Павловићеве, а С. Н.

Лист поиео је већ год. 1835. у народ улазити. С. Н.

Лист пзлазио је сваких осам дана, а Летоппс свака

три месеца.

Који су што краће наппсали, радије су слали то

у
С. Н. Лпст, јер ће прпје света угледати. А којима

је угодније бпло написати што о политичнпм ства-

рима, тп се приближили С. Н. Новинама. И тако би-

јаше остао С. Летоппс само и скоро искључиво на

перу уредникову.

Године 1853. издао сам у части 11. Летописа (књ.
88.) стр. 221. —240. преглед свих Летописа, који су под

мојим уреднпштвом изишли, и сравнио сам садржај
њихов са садржајем равнога броја књига старијпх
Летописа, те ћу упутпти овде свакога, који би рад

знатп, како је Летоппс под мојим уредништвом стајао,
на то извешће.

Ја са своје стране морам признати, да ми је

уређивање С. Летоппса, као књижевном раднику, било

од користи, јер ме је принудило, да сам се морао

бавити са књижевним жпвотом дана, и дознавати

просветне потребе нашега народа у овом правцу из

ближе, непосредно, те сам из тога разлога урадио

много што иначе не бих.

Највећп део онога, што сам за Летопис наиисао

п у њему штампао, нећу спомињати, јер се тпм слу-

жило потреби даиа, који су већ иретурени.
Али све

у скупи има доста важности за онога, који жели

иознатп наше деловање на нашем књшкевном иољу.

Тај ће их наћп
у означеним Летописима, који су

изипјли под мојим уредншитвом.
0)

6) Све се сад може у ирегледу видети у 185. кљ. Ле-

тоииса (стр. 64. 71.).
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А овде ће доста бптп да оне крупнпје члаике

■споменем, којп се могу као мој посебнп књпжевнп

рад онога доба узети.
Овамо спада : „Род Јована Хуњадског“ у

С. Лехо-

лису за г. 1847. 11. стр. 42,—61. п 111. стр.' I.—Зб. 7)
У ово је време на свеучплпшту пештанском

проФесор повеснпце, др. Венцел, учпо слушатеље

своје, да је Јован Хуњадп, велпкп губернатор угар-
скп п отац краља Матпје, бпо Сикул 8

) ердељскп. дакле

Maijap.
Ја сам се онда бавио са скупљањем хпсториј-

ских извора, и учини мп се,' да ова тврдња мађарског
проФесора не стоји.

Наппшем дакле чланак, у ком пајпре све пзворе

koj’ii на овај предмет спадају, наведем. п до!>ем до

резултата, да је славнп овај од европске знаменптости

муж, отац најелавнпјег краља угареког, родом Бугарпн.
из краљевске бугарске крвп.

Године 1841. напишем песму: „
Сџбља-момче,

Цвет-девојШђ 9)
Задаћа ове песме јест светиња дане речп и

после гроба.

Садржина шсме „Сабља-момче Цвет-девојче и

.

1#) Сабља-

момче и Цвет-девојче су се волелп екоро три године. Треће

годиие се Сабља-номче на Цвети разболн. На самрти жељ&ше.

знати за кога ће се Цвет-девојче удатн, а оно му се закуне

да се неће
удавати. Сабља-момче не верује, него јој каже да

ће јој се јавити онога дана, кад се венча, у поноћ, а девојче
обећа да ће онда поћи с њим. Сабља-момче умре на Страснп
Петак а у иедељу га сахране. На Водени Понедељнпк долази

Момче-голобрадо да иолије Цвет-девојче. У вторник се омда-

дина игра иа ледини. Момче-голобрадо све игра уз П,вет-де-

војче, а у јастучићу опа клекне иред њега те се пољубе. Те

ноћи јој се јави Сабља момче у сну и опомиње је на за-

клетву. Она се у страху трже и прекрсти, иа легне на другу

7) књ. 77. и 78. s) мађ. szekely, мађарско нлеме у Ердељу.
°) Изашла је 1842. г. у 56. књ. Летописа, иосле у 11. књ. ~Дћла“.
10) Садржипу ове пееме и потоњих Суб. је извео опширно.

Уређивач је на основу самих дела пзрадио краћу садржину.
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страну и усни Момие-голобрадо
;

које јој се заклиње, да ће

само њу узети и никоју другу. НаРужичало изашло са осталим

светом и Цвет-девојче на гроб оца и матере. Поред ње је
на једном гробу Момче-голобрадо п уздише. Око иодне се

утиша на гробљу кукање и запевка, те сви седоше да ручају.

Цвет-девојче и Момче-голобрадо еедоше за један сто, али не

једу, него гледе једно у друго.
После се тудају и момче је

позове да му да руку. Она му каже, да то не може бити, јер

се заклела Оабља-момчету; алн јој Момче-голобрадо разбије

бојазан. На Духове беше свадба. Кад их у вече сведоше у

вајат и они хтедоше да се иољубе, духне ветар, отвори

прозор, угаеи жижак а насред собе се јави Сабља-момче у

мртвачком огртачу и позове девојче да, по пође с

њим. Духну опет ветар; и кад Момче-голобрадо дође к себи,

младе не беше ту.

Садржај песме црпен је дакле сав из народног

пстинског живота и народних обичаја у подобним при-

лпкама. „Сабља-момче“ постане пријатељем ондаптње

омладине.

За Летопис наппсао сам још и две приповести:

..Краљевски састанак у Бгтегрсфу
и и

„ /{рстоносци“ .

1
’)

У овом одсеку наше књижевности имали смо

велику оскудицу у приповестима. Скоро нигде да се

појави каква књига тога садржаја.
Од времена заслужног Милована Видаковића

само се још појавио Евст. Михајловић са својим

„Добривој и Александра“ и „Драгомир, жупан тре-

бињски“. 12) Али су ово бпле веће, самосталне књиге. Ж

оиет је народ иаш тога желео. Летопис је каткад по

гдекоју приповест донео, али су ове у прва времена

биле јако сухопарне. Зато сам ја почео приопћавати

у
С. Летогшсу преводе краћих приповести из других

језика. Но ово су ипак били производи туђега духа.

Бавећп се краљем Дечанским наиђем на састанак

крал.ева у Вишеграду, који се дао за нас интере-

ll ) Прва jc штамиана 1844. г. у 66. и 67. кљ., друга
1845 у 68.—71. књ., иослс обе у IX. кљ. „Дгћла“.

1S) „Цветн невинности, или Добривои u Александра
11

(Будим 1827.); „Освета п судбина или Драгомирт. жупанн

Требинвсии (две. ~части“, у Будиму 1833.).
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сантним догађајем учпнити. II на тај начпн постане

„Краљевскп састанак у Вишеграду“, у којој прппо-

вести главну улогу цар Душан има.

Бављење са повеснпцом крстоноснпх похода до-

веде ме да наппшем што из онога доба, што бп

имало интереса за нашу читајућу публпку. Из ове

намере постала је прпповест „Ерстоносци“, која је

у своје време чптана врло много п врло радо, тако

да су једва чекали да пзпђе друга част Летониса, у

којој се прпповест наставља.

Мени је бпло по вољи, да се лепа нола нашега

народа за то јако интересирала, јер то мп је бпло

доказом, да сам пмао право, кад сам узео, да ваља

Летоппс да негује п ову рубрику; а оспм тога впдео

сам из тога, да се публпка С. Летопнса шпрп п умно-

жава, п тако рећп да ова књпга тпм у народ прелази.

Покрај Летоппса написао сам п издао у овој

еиохи још и ова дела:

1. „Босиље
и (18-13.), збирку лирских и краћих

еиоских песама.

2. „Беч и његове зпатности
и

(1814.). Ову сам књпгу

наппсао, кад сам п ја први пут у Бечу био. Ово

море од свачега у уметпости п наукама, те у свим

струкама људског живота, учинпло је нредубок ути-

сак у дух мој у тој жаркој жељи, да могу н онп нашп

људи, којп у Бечу били ипсу, илп што не могу, илн

што нпсу добили воље и других језика не знаду,

виде н позиаду барем у малом делу и слабој сдици.

шта све људп знаду и шта су све урадпли на чудо

људскога ума и духа, гато они нису у стаљу ни

помислити пи себн иредставити, који ипсу нмали

ирилике то све видети или читати.
13

)
3. Даорац,

епоска песма, коју је издала Матица

Орпска. (1844.)

13) Овако CToju у рукопису; чини се да иза „дух мој
‘

треба да дође тачка, а у новој реченици за тим треболо 6u

допунитп на крају; „напишем ово дело‘: .
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4. Наука о српском стихотворенију (у Будиму

1845.) У овом сам делу пзложпо литературу ове науке

у напхој књижевностп и моје назоре у овом питању,

те сам признао за начело, да за основ метрпке ваља

узети народне стихове, пошто су свуда код народа

далп стпховп метрику, а не метрпка стихове. Даље

сам узео, да су у том новијп народп много наближе;

а затпм, да је рацпоналнп основ дужпне п краткостп

слога, пзговор ; што је у изговору једнако, то спада

у један ред, што је по њему различно, то треба у

разлпчне редове поделитп. Мелодија не пресуђује

каквоћу сдогова.

К том сам усвојио ова правила. Опште радио-

налне основе ва.ља узимати пз магазина свеопштег

художества,
14) како се пмају употребпти, треба пи-

тати народ; за стране видове ваља њихове законе

задржатп; где то не може бити, по природп нашег

стпхотворенија владати се.

Дело има две части: I. ради о прозодији, 11. о

метрикп. У ч. I. учи се о каквоћи слогова; уП. о

стопама, стиховима, размерима, строФама п сликовима.

У додатку I. говори се о стопама различног рода у

једном стиху, о разлпчнпм размерима у једном сти-

хотвореннју, о рефрену, о стихотворним сиграчкама

са стихом : триолету и газелу ;
,5

) о сиграчкама са сди-

ком; у додатку П. о стпхотворнпм Фигурама.

У овом деду наведен је сав материјал, у сваком

погледу, из иаше стихотворпе књижевности.

5. ~К]оаљ Дечански'''- епос у 8 песама (1846.)

Године 1843. иаписао сам песму „Врдничка Кула“.
У сремској Фруиткој Гори код манастира Рава-

нице стоје развалине старогграда, које сад иос.е име врд-

ничкаКула. Раванпца је најмилији манастир иашему

иароду: ту лежп сачувано тело кнеза Пазара, муче-

14) слов.-рус. вештина.

1Г)) у књизи Суб. је ова реч жен. рода (газела).
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ппка косовског, а народ се о Впдов-дану слеже са

свију отрана хиљадама на славу манастпрску.

Лако је разумети, да ме је жеља повукла, да са

том кулом скопчам какву приповетку, која ће њене

опале зидине ожпвптп. п побожном свету у глухо

доба гласом пз прошлостп запеватп.

II онако жпви у народу мисао, да се у тој кулп

скунљају виле, па ту нграју коло спрама месечпне,

те уче каткад врачаре п вркчаре казујућп пм

тајне речи,

Које могу оток растератп.

И како се ножем или перцем

Грдна рана извидати даје.
Ил’ га уче казати из руке,

Шта ће кога снаћп 10) у панредак,
И на води лек болестп паћп,
И на ситу опазитп страеу,

Куд крадене однете еу етварп.

И ова песма има задатак показатп народу сјајну

слику из наше народне прошлостп, те су зато и све

иерјанпце парода после косовске битке ту пскупљене.

Прпповест казује гаалу сина сремског војводе

Мирка, која доноси иропаст овога најлавнијег српског

властеоског дома. „Била шала, зло се окончала“.

Године 1844. папишем епоску песму: „Дабрац."

Дабрац носи мото из Шплера: ~Wie ganz anders.

anders war es da!“

Да како !

Некоји од вас иознајете село Добриице у Срему,

где сте код вашег деда, поп-Аћима, сеоску славу

славили тресући орахе са грдног оног орахова дрвета.

Али тешко да је ко био иа оном месту, где је

био Дабрац град, т. ј. где се мисли да је био.

16) УП. ки>. „Д'ћла“ стр. 53. па овом месту стоји г
стп£и“.

Ови стихови еу из енплога „Врдн. Куло“.
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То место лежи више села к северу. Село лсжи у

низини, а од њега к северу иочиње се земљпште

.тако дизати. док се најпосле у Фрушкој Гори до

висине од 800 стопа уздигне.

Ту су сад ораће земље сељака, усред њих па-

лази се пзвор „Вагап“. Око Вагана просуто је ситно

камење од по иалца у квадрату, на иетпрп ћошка.

које смо ми деда онда купили и с њпма се играли;

звали смо их пиљцима.

Ту се у ранија времена и дубље копало, и па-

лазиле се цигље много веће, него што су се у паше

дооа пекле. Те су цигље јако тврде, као камен; та-

кове цигље зову се римске цпгље. Нашао се каткад

и који камен са римским натиисом.

Ово место зову Добринчанп „Градом“.
1Т

) Град

овај простире се на исток к селу Петровцима, и па

запад к селу Краљевцима. Казују, да Је овде био

римски град Basilea, које се име у имеиу села Кра-
љеваца огледа.

Ту, где је тај град добрипачки, иоставља naiu

славни Рајић престоницу срсмскога краља.

А кроз Добриице, и крај Путинаца тече Јарак,

онај канал императора римског Проба, којп је ои из

Саве
у Дунав прокопати дао, ири којега копању буде

од сврјпх одузданих војиика убијен.
Са добрпначког Града види се далеко к југу у

Посавину, у којој је село Куииново , држава српског

деспота Јоваиа. К истоку лежи сремско Подунавље
са Сланкамеиом, постојбпном деспота Павла (мађ.
Kinizsi Pal). На северу су манастпри Крушедол,
Гргетег, Раваница и Јазак, опет деспотске задужбиие;
а на западу Краљевци и Митровица, дело Римљаиа

и Раде иалатина.

Ннје ли ово класичко земљиште за Србина, а

нарочито за онога српског сина, којн се бави са ста-

ријом повесницом сриеког иарода?

17ј Нешто од овога што Суб. прича о „Граду
11

навсо је
он п у епилогу своје песме „Дабрац“.

13
Пешта



Остављајући на страну пптање разбирање, је ли

Дабрац бат бпо на месту добрппачког „Града“, ја
сам примио за готове новде што мп казпваше честптп

наш архимандрпт Рајпћ, те сам ту гледао дворе срем-

скога краља Драгутпна. . . ,

1S)

Овај великп грешнпк п великп покајнпк дао мп

је слпку да на њу наслоним пеему, коју сам желе.о

оставптп у спомен мом рођеном месту, зеленпм До-

брпнцпма.
И наппсао сам ју, назвао сам је „Дабрац” п по-

светно сам је брату рођеноме, моме драгом Василпју,

свештенпку цркве Христове.
Шта је дакле пмало бпти предмет прпповести

ове уз дане околностп?

Менп се учппп, да нигата друго, него измпрење

грешпика са својом савестп, покајање греха!

Дабрац ваља да покаје Гацко. 19 ) Кра.љ сремскп

пека пађе у Срему мир душе за оно, чпм је власто-

л.убл.е српеког краљевпћа у српској краљевиии душу

своју огрешпло. Слн нека п оца са сампм собом

пзмпрп.

Ова је памера воднла списатеља ове епоске песме.

Садржина ежкв тсме „ДабрацЈ
1

-
0

) Син краља Драгу-
типа Владислав, заволп сељапку Владпславу п хоће да је

узме. Краљ допује за његову памеру и иикако пе пристаје,

да сељачка крв оскврни лозу Немањића Син га мола да је

пуетп барем преда со, па ће се уверптп, да је п uo чедпостн

П'лепоти достојна да понесе круну. Краљ хоће да буде пра-

ведап, па прпстане. Владпслава долази са својом мајком Го-

јисавом, а краљ пареди слугама да је воде одма у цркву н

да је вснчају за његова говедарл. Владпслав хоће то да

спречп, алп се и сам краљ умеша, пего Владислав иотегне

мачем на оца. Слуге прпскочпше, савладаше ra п отеше му

1S) У иовећем екскурзу Суб. је даље наинсао иеторију

сремскога краља Драгутина. Она сад већ нема вредности,

тс )е пзостав.љена С’те®ан Драгутпн беше ~сремски“ краљ

1282-1316.

1S) Место код којега је Драгутин нобедио својега оца,

СтеФана Уроша L, и отсо му престо 1276. год.

. 20
) Кратку оадржпну израдпо уређивач.
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оружје, Краљ заповедп да га воде у тамницу и сазове веће

кнежева да суде кривцу којн је дигао руку иа краља и на

оца. Слуге поведу и девојку, али Гојисава му оад докаже, да

Вдадислава није ссљачко дето него од Немањића лозе; наиме,

њена је мати нриродна кћи Гојисаве и краља Урогаа. А Го-

јисава је кћи ириморског кнеза .Владимира. Она је своју

љубав жртвовала срећи Урошевој, те се тајно склонила н

живела међу сељанима, и отхранила Урошево дете; сад је
та тајна први пут изашла на видело. Краљ Драгутин на то

привидно осуди свога сина на смрт, али га одма и помилује

и вснча са Владиславом (или Савком), налазећи у том чину

олакшицу за свој грех.

Само чисто срце и ведар дух може иалазити

радост у радости другога! Срце је умирено, дух је
очпшћен: грех је покајаи. Споменик Добрпнцима ту је.

Годпне 1845. напншем песму: ~Жвањска ноЛ"

у две песме.

Ч.овек показује две прпроде, једну земаљску, а

другу надземаљску, тако рећи вилииску.

Има његових мисли, осећаја и дела, који се оче-

видно не слажу са његовим земаљским стројем, и

силом испитатељу упућује, да зна којим тим начпном

отоји у савезу илп додиру са узвишенијим светом,

савршенијим створењима. Том додиру даје образ
ова иесма.

Прва песма иоказује иаш идеал јуначке младости,

самога краљевића Душана у првој својој младости,

у Ивањској ноћи, ноћи чаробној, пуној чара и при-

роде п народног иесништва, у еутицају сваковрсне

милине и дивоте неба и земље, боје.и мириса, душе

п срца, како му је бајна вилинска девојчнца сплела

венад п на главу му метнула, те се пад њега нагнула

те гледала, како му венац доликује, па онда разведе

румене уснпце, и запита га гласом, каквим зора младе

буди те пастире на ливади:

Љубиш ли ме, душо моја?

кад заплави на истоку бела зора, кад запева шева из

ведра иеба, кад се стану гасити бледи месец и звезде,
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да ће му доћи у исту ноћ иосле године дана, иољуод

га мећу очи, наведе му сан на очи. рашпрп златна

крила, нодпгне се к плавом небу п сакрп се у позла-

ћене облаке.

У другој несми показује се прпрода овог додира

земаљског надземаљског света.

Други је Ивањ-дан дошао, јунак се нод ж.утнм

јасеном у горп Шари оиет нашао, месец се ударио

с преходницом, а јунаку се чудан санак снева: он је
бпо у рајској башти, где дивне впле облакиње про-

воде век младостп, век пролећа, жпвот љубави и

лепоте.

Ту нађе јунак девојчпцу, што му је венац у

Шарп гори сплела: што је бпла лена мома. то је

сада бела вила у иуној слави, Па крплу су јој двоје

деце, мушко чедо и девојче.

Девојче је мајци равно,

Златокосо, златоруко,

С’ златни крпли на рамеппх
21)

Мушко чедо јуиаку је
Из образа исечсно.

Сад му внла казује тајну додира нзмеђу људи

и вила, нзмеђу људског н вилинског света.

Њпх доводи у додпр вншн закон, којн се пе да

изменитн вољп оннх, који од тих закопа жпвот irpn-

мају, силе имају. Заједпо живот проводптн не могу

ии на земљи нп на облацпх, али нма место и време,

кад се II где се могу састатп да заједно векују.

Девојче остаје код матере, а мушко чедо иште

земља, но оцу је њено
22) чедо; али су му дана златпа

крплца, знак матерннског порода, да се може дигнутн

к материној домовини у об.таке, кад зажели матер вп-

детн II сестрицу загрлитп.

Ово су људп, којн живе у два света, на земљи

и више земље; ово су они нзабрапи јуиацп људскн

31 ) У 11. кљ. „Д’l>ла“ стр. 105. етоји овде „иа рамен’ма“.
2-) т. ј. земљино.
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сваке врсте, ово су они срећни, благословенп вишим

мислима, осећајпма, назорпма, силама.

А тај син човека и виле био је чаробни јунак

српске песме Реља Крплатић.
Као што су служиле милине ивањ-данске горе за

накит прве песме, тако су дале дивоте вилинског стана

у облацих позлаћених надземнп задах песме друге.

Велики људи имају дакле две прпроде у себи,

земаљску по оцу, надземаљску од генија!

У исто време радио сам и на делу мом „Краљ

Двчански“. Пре свега казатп ми је, како је ово дело

постало.

Године 1844. позове Матица Српска да се наппше

епос, о предмету из исторпје српске и одреди за

љега 40 # као награду. Рок за поднашање рукоппса

одреди до 8. марта 1845.

Ја напишем тако дедо. Дадем га по наредби пре-

писати, п пошљем рукопис под девизом:
„
Wir haben

schon lang'st einen Sang’er gehofft." (Goethe).

Управа Матице одреди за судије Пају ТрпФунца,
саветника код кр. угар. дворске камере у Будиму, и

Исидора Николића, секретара код кр. угар. двор-

ског већа у Будиму.
Паја ТриФунац de Batfa био је члан племићске

српске куће, која је у Банату свој посед имала п

одличаи положај у државном животу заузимала, и

одликовао се у нашем народу својим свестраним изо-

бражењем. У његовом дому састајала се елита
23

) вишег

друштва ондашњег почешће на уметне соареје. 24)
Особито

му је била уважена супруга, Српкиња
пз Реке, пз куће Куртовића, како својим друштвенпм

талентима, тако п нарочито својом лепотом.

Исидор Николић познат је био са своје песничке

радње на латииском језику. Његове латинске оде

биле су с правдом слављене.

-•) Франц. elite, одабрано друштво.
24) Франц. soiree, вечерње село, забава.

Књиге Мат. Срп. 5.

17Пешта



И на пољу српске кљижевности бпо се он по

гдекојн пут појавио, а.тп више је имао славе са осо-

бито лепог песничког дара, којп је.сав свет познавао,

него са многобројних књижевних пропзвода. Годпне

1835. издао је био своју трагедпју, ~Цар Лазар“ 25)

у пет дејства у стпховпх које је код нашег народа

врло лепо примљено.

У главној скупштпни Матпце Српске у августу

1845. објаве се пресуде, које су повољне бпле делу,

уз горе означену девизу послану. Ппсмо се распе-

чати п председнпк прочита на хартпји у њему запе-

чаћеној име: Др. Ј. Суботић.

Наравно да се заорп израз општег задовољства,

пошто је сваком годпло, да је позпв Матице бар у

овој стварп уепеха пмао.

Председнпк Матице Српске, којп је од пређе ово

дело познао, и то бегенисао, даде прочитати прву

песму, па кад ова побудп опште одушевљење, даде

прочитати и трећу. Задовољетво публике достпгие до

крајпе граипце одушевљења, а ово је било опет како

за Матицу Српску тако и за судије најлепша на-

града труда и подузећа. Публике пак бпдо је доста.

јер је био пештански авг. вашар, а том је прнлпком

увек много нашег света са свију страна у Пешту
долазило, знало се пак да је неком награда досућена,
и да ће му се 40 # издати.

Ови су дукати стајали на столу Матпчииом у

седнпци, у једној лепој чашп од зелена стакла, укра-

шеној арабескама
26) од злата са заклопцем сходнпм од

истога стакла, и изгледала је као каква купа из ста-

рога нашег живота.

Кад се општа радост слегне, дозове председнпк

Матице меие к себи, и преда ми ту купу са наградом.

2б) „или падеше србскогЂ дарства
11

.
У Будиму стр.

91. па 8-ни.

2fi) арапским шарама, извијуганим, од лозе и дишћа.
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Међу оетажим светом у дворани Текелијина За-

ведеља, седела је једна смерно обуиена стара госпођа

лз провинцпје, са строгим цртама на лицу, и ронпла

је тпхо сузе, алп сузе срдачне радости, јер јој се на

лпцу та сијала.
То је била моја слатка мајка. Она бејаше пре

неколико недеља у Будпм дошла ради своје косто-

боље, да употреби будимске тоиле купке, па сам је

одвео у седницу, под видом, да впди ту Матицу Срп-

ску, о којој [je] већ толпко пута слушала и од брата

Васе, п од мене, п о којој ће и одсад спгурно више

лута чути, да свет о њој говори.

Стара rocnoi>a запита : „Хоћеш ли тп тамо бити?“

„Хоћу да богме, та и ја сам члан Матпце.“

„Е, па ћу онда и ја отићи. Но ти буди увек на

оку, јер ја нпсам на велика друштва научена.“

Седела је и слушала мирно. Кад се поведе раз-

говор о делу, ком је награда досуђена, узбуди се и

она, као и други свет. А кад се писмо, у ком је

списатељево име било под печатом назначено, стане

отпечаћавати, и у њеним очима одсевала је жеља

чути, који је тај срећни човек.

А кад чује име свога сина, није могла чисто

својим ушима да верује и запита комшпницу, која

је с њом у Будим била дошла, и ту у седници крај

ње седела: „Ко је то ? ко је?“
Ова јој, сама радости пуна, одговорп: „Та го-

сподин-Јова!“

Међутим заоре усклици одушевљеног поздрава

са стране публике, а сироту мајку облију сузе ваљда

дотле не осећане радостп.

Кад добијем награду, одиесем чашу к њој, за-

грлим је и предам јој чистп овај и сјајан венац моје

музе у материнско крило, сам највећу радост осећајући,
што сам иајмилијој мајци ту лепу радост набавио.

Можете ми веровати, да ми је ова радост моје

миле мајке најмилије било, што ми је „Краљ Дечан-
ски“ набавио.
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Да су га судпје за вредна награде нашжн, то мк

се нинило сасвим наравно; кад сам носао овај до-

вршио, било ми је као п у сваком другом таковом

случају.
Док сам стварао и радио, уживао сам у послу,.

и овај ми се бдистао у особитој светлостн п мплини.

А кад сам га свршио, већ ми је спао у ред посто-

јећих стварп, и већ ми се са своје висине спустило.

У колико сам npige био радњом и стварањем нпсто

очаран, тако сам сад наспрам готових дела чисто-

охладнио, и чинило ми се, да се из пређашње виспне

много на ниже .сиустило.

Не сумњам да је тако и код других песнпка, п

у опште код уметника сваке врсти; а држим да је

тому узрок, што дело, док се ствара, обасппа уже-

жена Фантазија светлошћу, коју из вишег света по-

зајмљује, а кад дело буде готово, онда падне под

осветљење овога света поднебнога и сунца дотич-

ног дана.

Сад држим, да ми ваља што н о садржају и

Форми овога списа коју проговорити.

Из позива Матице Српске видело се, да се тражи

само епос, т. ј. епоска песма о предмету пз повеснице

српске, а не каква велика епопеја; у осталом, то је

показивала и сама одређена награда од 40 #•

Наумпвшп на тај позпв Матице написати што,

станем се по нашој повеснпцп обзпрати за сходним

предметом.

Од свију особа нешто ме је особпто привлачила

к личности СтеФана Уроша Ш., касније краља Де-

чанског.
. . .

27)

27) Овде је Суб. додао доста опшпрну историју Сте-

Фана Уроша 111. (1321. —1331.), која данас већ нема вредности

те је стога изоотављена. Задржан је само комад који говори

о борби му с бугарским царем Михајлом код Велбужда (28.

јула 1330.), да севидикакоје Суб. схватао тај догађај, који

је опевао у епосу „Краљ Дечански 11

.
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У највећем блиску појави се снага краља СтеФана

у рату са бугарским краљем Михаилом, зетом његовим.

Не зна се шта је ту дивније, оно што ј е одсудној
битки претходило, или сама битка, плп што је за овом

еледовало. Краљ је сам све управљао : наредбе његове

доведу му победу. .
Ова

му битка донесе још и другу особиту ра-

дост као оцу. Син његов, Душан, још у првој мла-

дости, одликовао се као неодољпви јунак над јунадима.

Бугарска се покори, и позове га за краља. Но

сад опет сијне изванредни дух краљев, просветљен

мудрошћу и хришћанском умереношћу. Он остави

Бугарску Бугарима и даде им за краља свога ссстрића
СтеФана, сина краља Михаила.

А сина свог Душана наименује мдађим краљем

српским, давши му Зету, државу најстаријих синова

краљева српских. Тим је показао сину, да је отац,

који не такмачж са сином, него му заслуге признаје,
и пре ће га узвисити него понизити.

А Бугарску је учинпо прпјатељем п савезником,

на место да је у њој направио слугу душманина.

Мудрим расположењем победи цара Андроника,
савезника бугарског у овој војнп, без боја и битке

и одузме му знамениту страну државе, те га тим

ослаби, а себе ојача.

Касније настуие сукоби између маћухе краљице

Марије и пасторка краља Душана. У овим сукобима
иросија дух краља СтеФана тако дивном светлошћу,
да се на крају прелије у светлост светитеља.

Прославио се као светитељ цркве Немања, свети

'Симеуи, прославио се и његов отац, краљ Милутин,
евети краљ : али краљ Дечански просија у већој и

трајнијој јасности од ове обојице, и сија и дан да-

нашњи у иашем народу као иајсјајнија звезда па небу
нашег народног живота.

Овога јунака духа изберем ја за јунака своје

песме, која је тек постати имала; садржај исте имали
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су чпнжтж бојевн, које је с једне стране на протпв-

својој жени, а с друге на против свом сину водпо.

из којих је непобеђен изишао, и који су га најлеп-
шим венцем за човека, вендем светости увенчали.

А кад сада погледпм на овај предмет моје песме,

налазим, да сам га поцрпао случајно, пли инстинктивно.

из средпне наптег народног живота онога времена.

Повесница показује, да је језгро живота српског

народа под Немањићима било дух источног хри-

шћанства.

Немања, велики жупан. прпстане у борбп западне

и псточне цркве хрпшћанске уз ову посдедњу. Ово

му је бпло највеће и најважније дело у жпвоту п

владању, којега последице биле су неоцењене, n трају
још и дан данас за политпчкп п црквенп жпвот на-

шега народа. . . .

2S )
Са сатисФакцијом видим, да је краљ Дечански

репрезентант
29) живота народа нам у XII. ХШ. и XIV.

веку; један од највећих јунака тога доба; најверппји

образац свога времена.

Овде се рађа питање: смеју ли се оваковп пред-

мети узети за предмете епоса?

Ја не видпм узрока, зашто би борба духовна,

борба страсти оружјем разума, мање достојап иредмег

за епоску иесму била, него ма којп други.

Што се тиче осећања нашег парода, то сам се

уверпо, да је с ретком интезивном
3и ) вољом читао

„Краља Дечанског“, са његовим сукобима, бојевима
и победама духовне сиаге људске.

28) Овде је пзостављен повелпк екскурз, у крјем Суб.

показује како је у животу српскога народа до ХУШ. века

доминирала идеја источног православл3 а. Носиоци те идеје

беху нарочито владари, просветитељи и књижевнпци од

XII.—XV. века. При крају Х\ТП. в. јетурско насиље изро-

дило идеју слободе.
29) лат. у књижевном језику каже се:

ноеилац.

30) лат. унутрагињоЖ јаком.
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Кад је „Краљ Дечански“ штампан, састане се

са мном старп ТриФОновпћ, човек имућан, одличнији

грађанин пештански, много времена старешина Матице

Српске, који се тим у кругу књижевника и изобра-
жених људи кретао, п особитп нријатељ телесног ко-

модптета, којему је првим задатком важио, добро јести,
п добро спавати.

Па читајући „Краља Дечанског“ сретне ме на ули-

цп, зауставп ме и укори ме: „Џаба вам ваше књиге,

нитп сам мого људски ручатп ни проснавати, док је
нпсам сву прочитао!“

Пак и у каснија времена имао сам прилику иску-

спти подобни утисак „Краља Дечанског“ на читатеља.

Слику краља Дечанског, његова сина Душана, и

краљице Марије, дала ми је повесница, а тако исто

п главне догађаје; а све друго моје је дело.

Бавећи се са прегледањем онда изданих „Срп-
ских Споменика“ Павла Карано-Твртковића

31) много

сам жпвео у пределпма око Скадра, у Херцеговини и

Расији. Одонуд су узета и сва имена људи и места.

Знаменити бој са Бугари под царем Михаилом, зетом

краља Дечанскога, у јунију месецу год. 1330. нашао

сам код нашег народног хронпчара, преосвештеног

Данпла, 32) којп ми је и у многом другом послужио.

Године 1861. изиђе од епископа Никанора једна
књига епопеје Св. Саве. 33)

S1) „Српскш Споменицв! или старе рисовул']з, дипломе,

повел!; и сношеши босански, сербски, херцсговачки, далматин-

ски и дубровачки кралгћва, дарева, банова, деспота, кнезова,

воивода и властела. Издаип на свћтт. иждивенЈемв Г. Еи>рема
Теод. Обреновића, а собрани трудом Павла Карано-Тврткови-
ћа.“ Частв прва. Београд 1840. стр. 336. на 8-ни.

32) Архиепископ Данило (умро 1337.) писао је као игуман

хиландарски на црквеном језику житија краљева и архиепис-
коиа ерпских; али житије Дечанскога и опис велбушке битке

није он писао, него иски аноипмии његов ученик (штампао

Давичић 1866.)
33) Свети Са ва (Немаиићњ). Дело Никанора Груића, по-

свећеног Епискоиа. Књпга I. У Карловци. 1861. стр. 201. 12*.
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Је ли овај господин повода нашао к свом делу

у „Краљу Дечанском“, или нггје, то ми није познато:
алн мени бп бпдо повољније да „Св. Сава“ стоји изван

сваког додира са „Краљем Дечанским“. Овај би
слу-

чај мени најмидију сатпсФакцију давао. Јер кад се

такав дух, какав је у епископа Нпканора, при пзбору

предмета за српску епоску песму сусретне оа мном у

истом назору, и на једном земљпшту, то је један

много важан моменат за псправност мога назора и

избора. Владпка Нпканор може се похвалитп таковпм

духом и таквпм надарењем, да му је само калуђерска

мантија на пут стала, те није као једна од нај јаснпјпх
звезда засијнуо на небу наше лепе књижевностп!

Ја не могу казати, да је епископ нашао повода

к свом „Св. Савп“ у мом „Краљу Дечанском“, јер
ми то није познато, алп не могу ни тога допустптп,

да се то само случајно догодпло. Овај пзбор госпо-

дпна еппскопа, чини ми се, да се оснпва на истом

темељу, на ком и мој избор краља Дечанскога, на

схваћању живота нашег народа у оннм вековпма.

Матица је тражила епоску песму из повеснпце

српске: менп се учини, да ће се намерп њеној нај-
боље одговорити и послужпти, ако се народу нрпреди

лепа једна кпта цвећа, у којој је свакп цвет по један

особито леп стручак из његовог животног врта.

Ту је краљ Дечански.

Краљ Дечански је један од првих мудраца срп-

скпх, најчистији характер, најузвпшенпјп човек, којп

не може нпком на жао да учинп, а спрама себп је

најстрожији, коме је свака дужност' светпња, ком

је мање лшвот него грех. У њемује олпчен мученпк

човечјих страсти, жртва етичког закона у човеку,

идеал узвишене човечности, један од највећих јунака

српских како на пољу бојном, тако и у борбама мо-

ралним. Он је српски народни светитељ.

Ту је младн краљ Душан.
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Душан је наш највећи дар у будућнооти, нај-
већп јунак мача и копља; најукрашенжја личност н

по телу и по духу; пдеал песничке младости. Њега

осијава најруменија нада, на њему цветају најобилатија
обећаља за будућност.

А срцу ми је годило, да уз њега стане жена,

најумилнија, најчистија, најнежнија, млада и анђелски

лепа; да буде нтица голубица уз силена под облаци

орла; ружица покрај храста, све горице краља; бистра
са цветка росица уз драгп камен; кћи долине, дру-

гарпца цвећа уз краља Душана; ова жена имала је
бпти не само жена-идеал него n жена-сан, коју јава

убија, створ, који не може без уништења своје вредно-

стп у овом свету живети; која најлепше живи, кад

младога краља као чиста дева љуби, и најлепше умире,

кад његов живот својим искупљује. Туђа нпје смела

бити нп но најсјајнију цену; с њим живети није смела,

јер би јој се цена трајањем уништила; а умрети није
смела ни за што друго, јер је живот његов бпо једина
достојна цена њеног живота.

Овакова је жена Аиђелија, сан лијепи дола Озро-
јева, кћп једне од нај јаснијих српских властеоских

домова, унука највећег српског јунака, којп победи

Персијане и спасе Цариград од крајњег понижења,

од ропства унука Новака Гребострека.

Покрај ње стоји овај најславнији јунак у про-

шлости, најмудрија глава у садашњости: сама љубав

према српском народу и држави му, оличена мудрост

државна! Судба његовог славног дома скоичана је од

генерација тесно са владајућим домом Немањића.

Љубав младића краља Душана п вплинског чеда,

лепе Анђелије, блиста се исто као чиста роса мајског
јутра, кад падне на њу први најчистији зрак све

оживљавајућег сунца.

И трећи цвет узбрао сам из овога дивнога врта

у лијепу долу Озројеву, а то је Жарковић Дејан, унук

дичног Гребострека, и брат анђелске Анђелије.
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Ово је прпсни прпјатељ младога. краља Душана.

који за њега живи и умпре, једна од најлеппшх слика

целога друштва: барем таковом сам га ја желео да буде.
Он љубп Србију у краљу Душану; он је готов

за њега погинутп, јер у њему чува славу п срећу

своје домовине; он тој слави и срећп домовине за

љубав узпма на себе злопинство краљоубпјце: а љу-

бави к свом пријатељу приноси на жртву самога

себе и жпвот свој.
Ово оу све цветовп боје јасне и светле, којп бео

као крпн, који златан као чпсто сунце, којп модар

као најумилније плаве очи, а који жут као неранџа

или она зрела пшенпца у пољу.

Сад долазе они тамније боје, као што је светао

облак, који у недрих својих носп град п буру, п као

што је боја тмаста облака, из којег се леже муња п

огањ, који жетве и домове људске разорава.

Долази жена мати, која само за своје једпнче

живи, ком се круна над златном главицом сјаје, а

једна се моћна рука пружа, да му је отме.

Матери, која све чинп само пз матерпнске љу-

бавп к чеду своје крви, све се на лакше узима, јер
на све пада ублажујућа зрака, зрака најсветпје љу-

бави, све се љуља таласима иајсилнпје љубавп, у

свему врпје неодо.љпва снага матерпнског срца.
А ово

су све елементп, којп су човеку сваком најмнлпји,

пај јаснији, најсветпји.
Ово мора човек, ако не одобраватп, а оно разу-

меватп; мора испрпчаватп, ако не може хвалитп; мора

ценитп, ако га мора и осуђиватп.

Други тмасте боје цвет јест казнац
34 ) Балдовпн,

код кога туђппство осећање слабп, којега је понп-

жење на освету сплило, којему је нада лишсна, не-

срећиа, очајања пуна љубав духу очп пспила. као

љута гуја тужном заточенпку у мрачној подземној

w) дворски чин код старих в.чадара српских; Балдовпн

је у „Кр. Дечанском“ родом Француз.
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тамниди ■— он мора бити злочинац, алп ипак не пре-

стаје бити човеком.

А осим ових ведиких цветова сијају се у китици

тој још многи мањи, како са поља ирошлости српске

узабранп, тако п тек под сунцем тих дана расцветашт,

свп дивнп, пуни милине, дпвна мириса и будуће дивоте.

Ту је вдадика Данило и Арсеније, нај јасније
слике народне цркве, кнез Владислав, отац Југ-Богдана,

тује прототип
35) народног певача, старац Драгослав са

својпм јаворовим гуслама, кнез Војин од кршна При-

морја, зет краљев, кнез Жигловић, Мањак Дејан, срем-

ски војвода Рајко, кнез Дабпжив, кнез Жарко испод

Дубровника, војевода Храња, поглавица велике куће

Храњића, браћа Мрњавићи, међу њима Вукашин,
кобна звезда у будућностп за дом Немањића п саму

српску државу, Балша од Ужице, млади Југ-Богдан,

Бранко Младеновић, нејаки Лазар, жртва косовске

битке у будућности, Хреља Омучевић, један од нај-

лешпих листова тролисника
36) будућности, Краљевића

Марка, Милоша Обилића п Хреље Омучевића и т. д.

Ова имена блистају као најлепши драги каменци.

и дишу најсвежијим мирисом, којим нас запаја наша

повесница.

Но хајде да видимо какав мирис има ово цвеће.

Што је цвету мирис, то је човбку дело.

Оадржина епоса „Краљ Дечански“ , 87)

I. песма. Краљ СтеФан Урош Дечански врло свечано

слави у Прнзрену крсно име Немањића, св. Арханђела. После

свих обреда и здравица, после весеља, кнез Владиолав замоли

домаћина да му слуга Драгослав отпева уз гусле песму о

36) грч. праузор, први узор.
?6 ) Писац мисли на детелину од три листа (trifoliuni) ; као

што су заједно три листа на детелини, тако су у вародном пре-

дању увек заједно три поменута јунака.
37) Суб. јеу рукопису извео анализу „Краља Дечанског“

на 12 стр. од табака, и уплео је у њу многе и велике ди-

тате. Овде је уређивач извео кратку садржину по песмама,

али је из рукописа у напоменама извадио карактеристична

места из Суботићеве анализе.
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боју са Бугарима под градом Земљаном. На позив краљев

Драгослав пева: „Бугарска дарида пише своме брату, кра-

љу од Србије, и тужп му се, да ју је цар Михајло отерао
и узео сестру грчког цара Андроника. На опомену краљеву

бугарски цар одговори увредама. Краљ му поручи да ће у

боју осветити срамоту своје сестре, али крв меће на његову

главу. Опреме се на бој и једна и друга страна, а цар Ми-

хајло ппзове још у помоћ грчкога цара, угарскога краља и

Добровчане, али се ови не одазову
11

.

11. тесма. Драгослав удеси гусле па настави; „На реди
Каменчи се сусретоше војеке. Сте®ан још једном позове Ми-

хајла да се остави проливања крвп, али одговор му бп само

поруга. По предлогу Душанову раепореде војску а Сте®ан

повери Душану врховну управу. Сутра дан у подне се суда-

рише војеке. Борба је била жестока. Најзад се нађоше цар

Михајло и млади краљ Душан један према другом и заподену

се међу њима борба која ће одлучпти. Душаи убије бугар-
ског цара, а војскаму сепредакраљу СтеФану, који захвали

Богу на победи и загрли сина од радости. Од блага што је
задобио под Земљаном сагради Дечане“. —• Краљ СтеФан обдари
певача. Око поноћп се гости разиђоше. Домаћин се радује

што је светитеља свога тако лепо прославио, алије краљица

тужна; жали се краљу што на крсно пме Душан не дође нз Ска-

дра, боји се да слава еиновља не помрачи очеву, бојп се да

ватрена младића омладннане раепали против краља. Саветује

му да Душана позове из Зете у Призрен, да му је на очнма;

а да се Душан не оеети због чега то бива, нека га пошље

као посланика цару Андронпку. Краљ СтеФан не сумња у

Душана, али не може да одоли сузама краљпчиним, па обећа

да ће учинити као што жели.

111. тгесма. У дому Озројеву над селом Зерзевом крај
потока Планика днжу се куле елепога кнеза Новака Гребо-

стрека, који баш седи са лепом унуком Анђелијом на кули.

Долази им у трку на коњу кнез Жигловић који љуби Анђе-

лпју а и она њега. Мало после дојезди Дејан, брат Анђелијпн,
којега је Жпгловић обишао у трци. За обедом причају кнезу

Новаку како су сјајно прославили св. Арханђела у Скадру

код Душана. Новак прорпче велику славу Душану, али се

боји да га рђави саветници, онако млада п жестока, не на-

веду на грех. Кнез Жигловић мислн да дотле неће доћи, ако

Душану буду саветници људи као Новак; осим тога, Душан

је, како се чује, наумио да узме Српкињу а не туђинку;

уверава старца, да бп Душан зацело узео његову унуку, да

je види. Стари кнез нити хоће да буде саветник, нпти би му

дао Анђелије, јер би се тек због тога заметнули заплетн; то
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ће он и Душану у очи рећи. Кнез Жигловић не беше нико-

други него баш Душан главом. Душан им се сад каже и раз-

гони бојазан старога кнеза, те се овај напокон скдони да му

да Анђелију.

IV. тхесма. На позив очев оде Душан у Призрен. 38) После

ручка отац поведе реч о женидби. Душан му каже, да неће

узети туђинку него Српкињу, ида је већ изабрао; али краљ-

СтеФан је томе одлучно противан, и јако се забрине, кад

виде, даје Душанова одлука тврда. Сутра-дан каже отац сину

да хоће да га шаље у Цариград, да с царем Андроником

утврди мир. Одма затим до!)е краљица и одговори краља да

га не шаље, јер се боји, да Андроник не окрене Душана на

какво зло. Краљ се чуди што краљица толико зазире од свога-.

пасторка, алинемакуд, него, преко воље, опозове своју прву

наредбу. Душан се покорава оцу.
39) Пред Божић би се Душан

вратио у Скадар. Отац га задржи и одређује га о Сретенију

да умири Бугаре. Душан је готов послушати оца, али кра-

љица опет изађе пред краља са својом бојажњу, дајеопасно

Душана метати на чело војсци и давати му прилику да

славним делима старога краља баци у присенак. Краљ се и.

сам поколеба, али његов племенити дух опет победи.* 0) Нај-
више га баца у бригу, што је краљица из дана у дан су-

морнија, те Душана задржи у Призрену. Душан и опет

слуша оца.
41)

V. песма. Рат се с Бугарима сврши сриском победом.

Краљица опет нема мира. Наговара краља да већ сада по-

дели државу Душану и њеном Симеуну. Краљ није за то,.

38) Суб. додаје уз ово место : Поверење између оца ж

сина још је потпуно: први нападај остао је без успеха.
39) Суб. у рукоп.; Краљ је био уверен, да му син неће

за зло примити, ако га у Царигдад ине пошље; а ова по-

низност и елабост женска краљице заслужују, да се у обзир

узму. Уз то се може овом приликом краљици доказ дати, да

син увек види у очиној жељи свету своју дужност. Краљ се

није у свом сину преварио. Краљ је својим мудрим понаша-

њем и овај нападај осујетио, и из овог сукоба као победи-

тељ изишао.

*°) Суб. у рукоп.: Овај дух јамчи, да је краљица пар-

тију изгубила. Победа мора увенчати оваковога оца. Но још
има краљ издржати доста и великих бојева, док дође до

заслуженог венца.

41) Суб. додаје уз ово место; Хоће ли други у овој
иобеди краља оца наћи ону узвишеност и јасност, коју ја у

њој налазим, то he друга пресуда установити.
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али хоће да куша Душана, те га пита, шта он мпели о деоби.

Душан је готов да послуша оца, али нз прошлости српске

државе зна, да није корисно дасе држава дели;
12) аза Симеуна.

вели, нека се не боји, он ће му бити други отац. Краљ се веселн

оваком мшпљењу Душанову; уверава га, ма шта дошлс, од

оца му зла бити неће.4B) Време пролази а краљ Душана не

пушта у Зету. Душан чује да му краљица са кнезом Балдо-

вином о глави ради.
44) 0 Ђурђеву дну Душан већ не може да

издржи, него пита краља, што га држи у двору без икакога

разлога и посла, као у тамницн. Ту се дееила и краљица, и

сад дође до отвореног неиријатељства између Душана и ње. 4Г'-

Она му пребаци да ради краљу о главИ; Душан у јароетп
потегне мачем на њу, али на впку дођоше оружани момци и

одведоше Душана у тамницу.
40)

VI. песма. Душан у тамннци почиње сумњатп у доброту

очеву; стражари сами га нуде да бежи, алп он ипак неће.

И краљ од брнге не може да спава, само краљица ликујс

43) Суб. у рукоп.: Душан, ком 6u била повољна деоба

краљевине, не би оцу био онај син, којега је он себи увек

иредстављао, н каквога је себи желео. Душан, који лако деобу
ирихваћа, ту ће лако u забацпти, кад му се пружи ирилика

u дође за то згода. Душан, који иристане сада на. деобу,
неће бити Симеуну брат, него такмац, а то бп било u по

овога најгоре. Душан остане Душан: глава своја, срце очпно.

43) Суб. у рукоп.: Отац ступио је у евечанп савез са

сином ироти свима и свачему. Тај отац и тај сни могу један

у другом тврду веру имати. Течај спева иснунио је дословно,

што је отац у пророчком одушевљењу сину говорио: отац

је реч всрно одржао!
44) Суб. у рукоп. : Краљица сад план променп. Она је

увидела, да еу јој силе кратке, те не може сама учинити, што

би рада да се збуде. Узме дакде помоћника, а тај је био

казнац Г.алдовип.
45) Суб. у рукоп. : Ово је бпо врхунац непосреднпх

иападаја крал.ице Марије.
4li) Суб. у рукои.: Како ли ће отац u праведник иеплп-

вати из ове пучине? С једне стране стоји оптужба краљице

Марије, која је са пунпм позитивитетом против младога

краља иа прво (?) ступила. С друге стране диже се неоспориви

чим Душанов, да. је у краљевом двору, у присутности самога

краља, на венчану кра.љицу, у намери убпти је, мач обиажио.

С трећс стране постало је чином, да је отац сина у тамницу

заиста послао. Само мудра глава и хладна крв краља Сте-

Фана и необорива његова воља, да сачува душу од свакога

греха, нзведе оца нз овс опасне и ужасне ситуације на чисто.
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над постељом својега сина. Народ се у Призрену узнемирио.

Сутра дан силази отац у тамницу, чуди се да Душан није
побегао, кад је она отворена. У тамници се отац и син рас-

праве. Отац благо пребацује сину што се толико заборавио,

требало се уздати у правду краља и оца; опомиње га да ее

чува рђавих саветника и напраоитости. Мзмирени* 7 ) излазе из

тамницс, а народ их радосно поздравља. Душан се опреми и

пође журно у Скадар. На путу га сусретне Дејан Жарковић
са Зећанима, који пођоше у Призрен да га избаве. У Скадру

дружипа удари у весеље, а Душан одма пође у Зерзево.

VII. шсма. У Зерзеву га радосно дочека стариГребострек
и Авђелија. Међутим стижу у Призрен гласови као да се

Зета буни. Краљица моли краља да је пусти њену дому, јер
се боји за своју главу; кад краљ о том не хтеде ни чутп,

она га моли, да бар окупи око себе најпоузданије људе за

сваки случај, а Душану нека нареди да своју војску распустп.

Краљ па то пристаје. 48) По жељи краљичиној шаље кнеза Бал-

довина у Скадар с наредбом, да се сва војска разиђе кући.
Пре поласка Балдовин иде краљици да понесе од ње поклоне

47) Суб. у рукоп. : Састанак оца и сина у тамници, ра-

ван је преговорима два гигантска јунака, у којих рукама

стоји судба државе и народа, и који се мере, који да има

већу силу мудрости, већу висину духа u већу племенитост

срца. Светост очиног живота и узвишеност срца у сину, до-

веду оба до победе највеличанственије, до победе мудрости

пад страсти, љубави над наказном мрзости.
4S) Суб. у рукоп.; Док је акција трајала између краља

и краљице Марије, чинило се, да краљ подлежи њеном упливу,

да нема мушке одважности и енергије, и да јој је увек по-

пустио. Ово је и Малетић у својој рецензији приметио. Али

ово не стоји. Краљ није могао по својој нарави, а ни по

улоги, коју му је пеона наменила, ништа не уважнти, што је
имало за себе ваљана разлога, а нарочито није могао никоме

на зкао учинити, ко је имао право искати, да му се воља

уважи. Кад је краљица имала право тражити што, да јој
учини, он није смео то просто одбити; сама сила није било

његово оружје, нити је смело бити. Краљици је ваља[ло] вољу

иепунити, али се то морало учинити начином, који неће до-

пустити, да иаступе оледства, која су стајала изван његове

воље. Само кад се што није дало таковим начином извести,

онда је могао решити без обзира на то, да ли је било кра-

љици по вољи или не. А то је случај био, кад је Душана из

тамнице пуетио. У овоме не лежи слабост характера, него

падмоћј е разума.
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Душану, као тобожњи знак измирења. У отвари њнх двојесу
смислили план како ће Душана упропастити.

VIII. иесма. Под Скадром затече Балдовин силовиту

војску са свих страна. У то долази н Душан. Сутра-дан
Балдовин преда скупоцене дарове од краљице и каже му на-

редбу краљеву. Душан се чуди глаеовнма о некој буни; ово

су његови пријатељи који су му дошли у госте, пак ће ее за

који дан разићи. За ручком се сукобише Балдовин п Дејан

Жарковић. У жестпни му Дејан отворено рекне, да зна све

плетке његове, али они неће Душана оставити. Кад пм Балдовнн

на то у име краљево нареди, да се сутра свп морају разићи,

диже се бука; Балдовина би били убили, да га иије био Ду-
шан заклонно и извео. Чим ее Душан вратио дружини, Бал-

довин седе на коња н оде у Брпзрен. Дружина, и против

воље Душанове, не хтеде ее разићн, него оста да чува мла-

дога краља.

IX. шсма. Балдовин је краљу у Призрену приказао

стање у Скадру у најцрњим бојама и саветовао му да одма

сутра креће војску. Краљ еазове веће. Положај је мучан,

веће одлучи да иде краљ с војоком под Скадар, 49) али да се

овај еиор без крви оконча. Баш зато су одлучили још п то,

да се не води Балдовин с Французима, као странци, јер би то

изазвало у млађих отнор. Али краљица ипак наговори краља

да га поведе са малом четом поузданих, не да иду у бој.

него да чувају краља. Под Скадром Балдовин на евоју руку

попали двор на Дримцу и посече дворане, али набедп крнвпцу на

Душанове људе. Душаи чује да пде отац, па се еа својом

војском повуче преко Бојане. Краљ Сте®ан, и против воље

својих доглавника, сам преће преко Бојане у синовљи табор.
После прекора и с једне и с друге стране отац и свн виде,

да је цела ствар неспоразум, спн пзјави да је u сад послу-

шан, као и досад, те се на очиглед обе војске измире.

X. тсма. Распустнше војску; краљ СтеФан са старнм

кнезовима оста у Скадру у гостима, а Балдовин се вратп у

Призрен. Сви се у Прпзрену радују, што се тако свршио су-

дар између оца и сина, само краљица је незадовољна; саве-

тује се са Балдовином шта да се ради. Балдовпн не види

другога изласка, него треба Душана еклонити с пута. Кра-

љица се у први мах бојн овога корака, али један поглед на

дете беше јој доста, да се одлучи п да му одобри. Балдовнн

Ј9) Суб. у рукоп.: Балдовин је дакле имао уснеха.
Али

и овај пут одржи мудрост краља СтеФена, и његова тврда

вера у свога сина сјајну победу.
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тражж као награду Анђелију, коју је до лудила заволео ; и

на Душана је замрзнуо стога што га Анђелија љуби.

Дотле у Скадру весеље бујно тече. Краљ је сретан, па хоће

сину да угоди; нека иште што жели. Душан га моли, да му

одобри да узме Анђелију. Кад и остала госнода одобрише,

приста и краљ. Краљ се после весеља врати у Призрен. Ду-
шан одма похита у Зерзево. Кад стари Гребострек чу, да је

краљ пристао на Душанову женидбу, благослови и он мда-

денце. Сутра дан венчаше се у тишини Душан и Анђелија.

XI. шсма. Душан извео своју невесту у гору, из пуних

груди казује јој најтоплжје осећаје, најлепше наде. У ши-

прагу вреба Балдовин, запне стрелу, алж не погоди Душана
него Анђелжју; потегне онда другу на Душана, ади промаши.
Заподене се борба, у којој Балдовин подлегне. На самрти

Дејан изнуди од њега признање; он слаже, да еу га послали

краљ и краљица : краљ мрзи снаху а краљица пасторка. Стари

Гребострек паде мртав над својом унуком, а Дејан се за-

куне на јеванђељу, да ће осветити сеетру. После погреба

Душан као убијен врати се у Скадар. Докле Душан у са-

моћи јадикује и очајава, Дејан сазове млађу властелу, те се

заверише, да старога краља збаце а Душана посаде на престо,

јер се овака чуда више не могу подносити.

XII. шсма. Душан сазове своје пријатеље у Скадар,

јави им евоју одлуку, да на евојега оца не може дићи руке,

али да више не може ни у земљи остати. Дејан га одговара

од тога, јер ће тако од зла постати горе: и земља и краљ

пашће у велику опасност, јер је народ узрујан. Душан се

неевесно поводи. Краљ је међутжм отишао у Неродимљу,

у двор, да се одмори. Тамо га за ручком ухвати сан, јави

му се св. Никола, и каже му, да му се приближује крај. У

исти мах долази владика Данило те причести краља; краљ

посла по Душана гласника и опрости се с краљицом. Кра-
љица је јако забринута, што се Болдовин не враћа. У то

стигоше завереници у двор. Краљица побеже са сином Си-

меуном краљу у собу. Завереници повезаше стражу а Дејан

уђе у краљеву собу и убијекраља, светећи' тако оца, сестру

и деда, које је, по његову мишљењу, краљ смакнуо. Душана

међутим спопадоше црне.мисли, бојазан за живот очев, те

нохита у Неродимљу, али стиже доцкан. Краљ је још толико

имао живота да се објасши с Дејаном, да ниједно од његових

није он усмртио. Краљ благослови Душапа и умре. Дејан
осећа

кривицу, па се сам убије. Душаи с болом у души прима

круну, коју мудонесоше, али је не меће на главу. Измири
се с краљицом, оца сахрани у Дечанима, учиии многе задуж-
бине. Спрема се на велика дела.
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Краљица, тражећп круну за спна, скпнула ју
је са мужевљеве главе: она је ужасно згрешпла. алп

је ужасно и покору дала.

Међутим крв краља Дечанског измпрп Душана
са краљпцом Марпјом:

„Плач’, краљиде, не еуши образа,
Ал’

страх сваки пз срца удаљи,

Што је би.то, земље крије кршто,

Скупа жртва нас је помирилаА

С овпн речма дпже Душан краљпцу Марпју, која је
клечала код мртвога краља.

Балдовин убије Анђелију, за коју би дао п сто

жпвота својих. Слепа
страст заслепп му очи. п стрела

послана на Душана пробпје срце Анћелпјп.

Старом Гребостреку пукпе срце, кад првп пут

иосле дугнх годпна погледи и впди иа одру самртном

своју унуку, анћелску Апђелију.
Балдовнна убије Душанов нож: осветник младе

краљиде српске.

Сагрешила је љуто краљпца Марија: сагрешпо

је п млади краљ Душан; краљ Дечанскп покајао пм

је грехе својом крвљу.

Краљ Дечански у животу је најплеменптнјп човек,

на смрти иајплеменитија жртва.

Еиизоде „у лнјепу долу Озројеву", у овој рајској

башти, у којој је дичнп цветак, млада Анђелија, из-

ипкнуо, процветао п у црни гроб пао, имају унети

зраке чисте светлости у ову тамну слику.

Ово су биле слике, које су мп пред очима леб-

деле, док сам иесму стварао.

Како сам пх извео? То нека пресуде дани, којп

дођу, кад мене на свету ие буде.
Највећа ми је брига ишла на то, да све слпке

буду прави Србљи, по сиолшшностп, по осећању, а

нарочито по говору, јер овај иајжпвље представља

човека какав је ио крвп и роду.
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Највећу позорност обратпо сам како на мисли,

тако п говор сваке поједине слике, да мисли и говорп

само то п тако, како само Србин може мислити и

еме говорптп.

Ко има за то смпсла, тај ће лако увидети, да

у епосима Грка људи сасвим особитим начином

мисди својс образују п пзражавају, т. ј. да својим
начином мисле и говоре, који се наипн слаже са

мишљењем п говорењем других грчкпх говорника п

сппсате.ља, али се разликује од начина мпш.љења п

говорења Немада у Нибелунзима,
50

) или Србаља у

нашим народним песмама.

А тако је и у драми. Драмске особе Шексппрове

мисле п говоре сасвпм друкчпје него што мпсле и го-

воре наши људи у подобним положајима.
Тако кад ко преведе говор какве Шекспирове

особе верно од слова до слова, можеш сигурно метнути
100 на 1, да ће се тај говор сасвим разликовати од

Србпна, и видеће се, да Срб.љину није могуће оиако

мислити и говорити. Одмах ће се видети Еиглез, а

Срб.љин никако.

Ови су назори мене руководили икасније наро-

чито у писању мојих драмских дела, пак може бити

да ћу се на ову материју касније вратпти и о њој

опширније говорити, кад на оно време дођем, у ком

сам моје драме писао; овде доносим на прво ову ми-

сао зато, што ми се у ово време први иут пред очи

иставила, и што ће допринети за образложење начина,

којим моје слике у „Есраљу Дечанском“ пред читате-

љима мисле и говоре.
Језик ове песне јест језик наших народних пе-

сама; у њему нема ни трага од славено-српског

маразма.
51

)

50) „Das NibelnngenliecT, немачки народни епос који је

постао на основу народних песама негде око 1200. год.
51) грч. елабост, сушица; Суб. мисли на онај неприродни,

извештачени језик, којим се пре њега а и за његово доба
још писало.
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-0 „Краљу Дечанском“ пмам нешто особито при-

општпти.,

„Краљ Дечански” штампанје 1846. Није прошло

десет годииа дана, годпне 1856. и.ти мадо п ранпје,

ја сам се већ био настанпо у Новом Саду, кад ме по-

сети руски сппсатељ (ХплФердпнг илп Ламанскп, не

знам управо) који ме заппта, где сам ја нашао прпчу,

коју сам у „Краљу Дечанском“ извео.

Ја му одговорпм оно исто, што сам п мало впше

о том казао.

На то ми он приопшти, да је једанрускп путу-

јућп списатељ,
0

'2) у Расији, 53) у пстпм пределпма, у

којпма се мој епос развпја, нашао прпповедање пстог

садржаја, са истим пменпма особа и предела. која су

у мом епосу употребљена.
Ја нисам то могао друкчпје пстумачптп, него, ако

је истина те вестп зајамчена, да је мој епос за то

кратко време у народ тамошњи продро, пууста ње-

говаушао, пошто сам ја садржај повестп у епосу чпсто

смислио, пределе и пмена тих у споменпцима нашао,

п имена особа такође из истих узео.
54)

Ово издање имало је 1200 претплатнпка; то је

пак било изванредно : само I. књпгаМушицковпх „Стп-

“2) Ово је био А. ХелФердинг, руски елависта, којп је

ире 1859. путовао по Старој Сроији.
03) лат. Rascia, Rassia

;
Рас се зваше за доба Немањино

град где је сада Нови Пазар ; по једном делу своје државе

око града Раеа краљеви ее српски писаху „рашкп“, а државу

пм зваху Rascia. Истога је корсна п мађарско raez.

S4) Рус ХилФердпнг је чуо иричу, о којој овде Суб. го-

вори, од новопазарског протопопа Раке. Суботићев епос је
могао 1848. допасти у руке ком добровољцу пли каквом учи-

тељу и самоуку ђаку на дееној странп Посавља п Подунавља

а отуд даље ирема Новом Пазару, може бпти без наеловиог

листа, којега јеод многог чнтања и силног превртања неетало,

те се мислило да је народна песма. До њега је могао доћи

и протопоп Рака, те је после причао ХилФердпнгу као на-

родно предање. Види о том расправу Ил. Руварца „0 неком

народном предању
11

у Летопису за 1901. књ. 210.
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хотворенија“, 1838. г, издана, нмала је 1300 прет-

платника.

Ја сам Матидп подносио предлог, да она изда

овај епос, и то под условљем, да би она двапут то-

лико добила користп, колпко бп мени хонорара дала.

Ајпт она не прими моје понуде.
Зашто? то ја не знам.

Сад се омишљам, да јеона то из овога резона
55)

чинила. Држала је, по свој прилици, да ће се књига у

овим околностима добро продати, па је мислила, да

би грехота било, да она жље, где није сејала.
Она је имала управо задаћу, да издаје књиге,

које би бпло немогућно списатељу самом на свет

издати, и племенпто је, дакле, и њеном задатку сходно,

да остави пздавање дела сппсатељу, ком је то могућно
и ком то п користп обећава.

Ја сам на то сам дело и издао и користп отуд

пмао, какваје ретко ком од мојпх колега у оно време

у део пала.

„Краљ Дечански“ иобудпо беше позорност нашега

света у велико; је ли чудо, да је о њему већ год.

1846. рецензпја са велики топови у свет пуштена.

Ђорђе Малетић, проФесор на гимназији у Бео-

граду, напише на ово моје дело рецензију 56) и изда

је у особитој књиги, у којој се изјави неповољно.

За ову критику казпвалп су ми, да је Мидош

Светић, славно познати књижевнику
Новом Саду, дозвао

Малетића на ручак, те га својски примио и изврсно

почастио. Кад буде при крају обед, донесе се једна
лепа паштета, а кад се ова раствори, нађе се у њој
унутри књига

„ Краљ Дечански“.
Сад се окрене водити разговор о овом мом делу.

Морао је Малетић изјавити домаћину повољно, кад

му овај понуди, да ппше критику на тај нови књи-

55) Франц. raison, разум, разлог, право.

56) Еритическш прегледн наградомт. увРнчаногт. д4ла:

„КралБ Дечанскш‘:
,

епосв у 8 ићсама. Н. Сад. 1846. стр.
126. на 8«.
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жевни пропзвод, којп бејаше општу позорноет на себе

обратио, бејаше свуда у народу тражена п јако чп-

тана књпга, па још к тому бејаше велпком скупштп-

ном Матиппном прослављен п дукатима позлаћен.

Ово ће бпти истпна већ по том, што одговара

карактеру нашпх списатеља онога доба у опште. Ако

је један наппсао што добро, онда не сме бптп добро

нпшта, што је когод другп написао. Ако што стану

другп људп хвалитп, онда се њему учинп, као да свп

впчу на оно, што је он написао.

А затпм ме и то у том уверењу потврђује, што

је крптика у Новом Саду штампана, а Малетпћ не бејаше
онда у том матерпјалном стању, да је могао пзбацптп

онај новац који се на штампу те крптпке пскао.

У примедбама к песнп „Трп побратима“
57

) ппше:.

„Овај увод сачпњавао сам у мом странствовању, у оча-

јавању о мојој будућности године 1847.“ п велп на

крају тог увода: „јер ја сам убог, немоћан и нем.“

0 Малетићу самом пмам вам казати, да смо бпли

добри прпјатељи, заједно смо учили на философпјском

Факултету у Сегедпну, заједно смо се вежбали у на-

шем школском друштву у Сегедпну, које бејасмо

устројиди нарочито у ту оврху. После десет годпна

изиђе ова критика од њега, која је очевидно била на

то наперена, да свету покаже, да ја немам о теорпјп
епоса нп о епосу нп појма!

Још је за нешто код „Краља Дечанског“ занео

тај мој друг из младостп.

Казао сам, да сам узео за девпзу оно Гетеово:

~Wir liabeu sehon langst einen Sanger gehofft“.

Ja сам мпслпо при овом на оне догађа.је, који
се ту певају, да су они чекалп певца у опште, а

мудра браћа изнесу, да сам ја себе за онога певца

држао и прогласио, кога су ти догађајп толпко вре-

мена чекали. Prosit! 58)

б7) иије
;

него к песми „Сватови
11

.

В8) лат. prosit
; управо : нека користи ! на здравље! овде

додругљиво: да смо живи и здрави !
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Ја сам све до сада то прећутао, и нпсам се на

том залогају гушио. Али су онп са онпм залогајем
зло прошлн, што им је пружпо „Краљ Депански“ тпм,

што је бпо свуда, п преко заслуге, добро примљен.

Све је текло објективнпм сврјим током, као што бива

свуда п свагда.

II каснпје мп се једаред подобна хисторпја дого-

дпла. После десет година наппшем ја песму „Кука-
впца“ 59) и употребим народно гатање, да ће онај

онолико година жпветп, колпко пути кукавпца закука

на љегово питање, колико ће година живетп.

Био је један млад одличап брат у Текелијном За-

ведењу у Пешти, који мој разговор са кукавпцом

узме за праву правцату збиљу, те ми дебело замерп,

што сам из кукавпчпног одговора извео, да ћу битп

бесмртан. А у самој ствари rje било, да је једна ку-

кавица у истину на моје дотично пптање толико пута

одкукивала, да би ми се физичнп живот скоро у сто-

лећа продужио, ако би по кукавпци бпло.

Ова
критика стане на погрешно становиште. Она

узме, да се у „Краљу Дечанском“ даје велика епо-

пеја, и стави га уз самог Клопштоковог ~Меспју“. 60)
Већ ово неправо становиште морало је рецензента

завести, као што га је и завело, јер је од мога епоса

потражио оно, што се од велике епопеје искатп може

и сме. Ш по томе отпадају све оне оскудпце и недо-

статци, што налази у мом епосу, сматрајући га са

становишта велике епопеје.

59) у I. књ. „Д'lјла“ стр. 335.

60) Friedrich G-ottlieb Klopstock (1724 1803.), ирви ве-

лики песпик немачки у ХУIП. веку, спевао је enoc у дваде-

сет песама: „Der Messias", у којем је јунак Спаснтељ п прп-

казује се његов живот од улаека у Јерусалнм до Вазнесења.

Милтон је опевао у „Изгубљеном Рају“ падање у грех, а

Клопшток је предузео да прикаже искупљење човеково. Прве
три песме „Месије 11 изађоше 1748. уз велико одугаевл,ење
пемачке публике; епое је довргаен тек 1773.
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Но он иде и даље. По љему не ваља у „Краљу
Дечанском“ ништа, ама баш ништа. А по свој прп-

лиди неће му ни тај назор постојати, јер долазп пз

намере сппсатеља уншптпти, а не беспрпстрасно дело

пресудити.

А да највећи део његовпх приговора не стоји. лако

се даје и доказатп, што ја међутим држим, да менп

и овде најмање прплпчп да доказујем.

Малетић је један од оних наших људп, којп су

се са књижевностп озбиљно бавили, те је својпм де-

ловањем као учитељ на београдској гпмназији п као

списатељ лепе заслуге за народ наш стекао.

Он је наппсао осим већег броја лирскпх пееама

још и нешто еноских и драмских.

Прва песма његова „Љубпчпдп“ угледалаје свет

у Летопису (у 40. књ. за 1837.). Прва књига песама

изашла је у Београду 1849.; у њој су прештампана

„Три побратпма“, истинити догаћај пз Босне, у две

песме, (први пут штампано 1844.). Друга књпга пе-

сама штампана је 1855. у Земуну, п у љој су „Сва-

товп“, народна приповетка у три песме.
61 )

Малетпћ је скрожћу духом немачког класицизма,

и то скоро искључиво Шилеровог, налојен.

Онај, како ја узимам, несташлук, којпм је очешао

друга из младости у критици „Краља Дечанског“,

покајао је године 1868.

Ове године давао се мој „Сан на јавп“ на пан-

чевачкој позорницп, којој сам представп и ја прпсу-

ствовао. Ова маленкост налазила је у оно време врло

лепа одзива у нашем народу.

01) БиблијограФија Малетићевнх песничкнх радова је код

Суб. веома нејасно изнесена, стога је овде тај пасус поправ-

љен. Суб. спомиње овде и Малетићеву трагеднју ~Петар

МркољнК 11

; у Библиогр. Новак. иу Вуловнћеву чланку у 65.

Гласн. нема о њој помена. Вуловић напомиње да је прву

песму МалетиБеву, без његова знања, Суботић иослао у Ле-

топис из сегедпнског ћачког друштва „Младо Јединије
11

.
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Дошао је и Малетић из Београда, да видп, шта

му је то стари пријатељ написао.

Кад се сврши представа, роди се у позоришту

метеж, јер се мислило да ће ватре бити. Малетић по-

тражи да пречим путем побегне, незнаЈући да тамо

нема ходнпка, јер су га били уклонили оправљајући

кућу, те тако сиромах падне из првог ката; но сре-

ћом је стајао на том месту повисок кавез за живину,

и тако склизне по косом крову тога на земљу без

сваке озледе. Мећутим страх је био велики који је

претрпио.

Из иочетка смо се сви били уплашпли љуто, алп

сутра дан види се, да неће битп никаквих неповољнпх

последица, и тако се даде места шаљивом назору, да

је Малетић хтео бити Икар
62

) нашега времена, па је

прошао Икаровим трагом.

„Сан на јави“ освети дакле „Краља Дечанског“,

на срећу, незлобном иронпјом!

Касније, год. 1860. издам овај епос прераћен и

подељен у 12 песама.
63)

„Краља Дечанског“ почео сам писати лицем на

Ускрс 1844. пак сам га за трп недеље свршио. Друга

ревизија трајала је мало дуже, и засецала је дубоко
како у погледу строја тако и мисли и слога.

Ово ми је остао начпн радње п за касније вре-

ме. Најприје сам смислио дело ио свима битнпм стро-

јевима. Затим сам га оставио, да ми мало странијим
постане. Онда сам га на ново узео у посао, и онда

сам се пустио у све потанкости, како што се самога

строја тиче, тако и што се мисли и слога тиче.

вз ) По старо-грчкој причи "Гкарос, син Дедалов, умакао

је са својим одем на вештачким крилима с Крита. Отац му
се држао близу површине, али Икар се вијне горе, сунце

му .отопи восак на крилима, те он паде у море.
вз

) У 111. књ. ~Д'ћла“ (Карловци на 12-ни, стр. 355.)
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У трећој радњи узпмао сам нд меру сваку мпсао

п сваки изражај, и онда нисам пмао мира, док ми п

једно и друго нпје сасвим по ћудп пспало.

Годпне 1846. напишем чланак: ~Неке црте m

повеснице сриске књижевности
“

,

64
)

Ово је тако рећи био обрпс српске књпжевностп:

ту су појавп из почетка наше књпжевностп; ту су

дрте о Доситеју, Рајпћу, Терлајпћу, црквено-словен-

ском језику, Везплпћу, Мразовићу, Стојковпћу, Вп-

даковићу, народнпм песмама, Вуку Караџпћу, Дави-
довићу, Магарашевићу и „Српском ЛетоппсуД Ма-

тпцп Српској, укратко, али значајно, пзводећи цвет

пз корена, појаву из живота.

И ова епоха спада к борбп славено-српског п

народног језика за нашу књижевност. И у овој епохп

био се бој између црквеногправописа пновога, Вуковог.
У почетку српске најновије књпжевностп, која

се у другој половини XVIII. века почпње, бавили су

се списатељи по свом правом задатку са дрквеним књп-

гама пли по том, што су само [на] пстом језпку чп-

талп и у црквп слушалп, и тако су се бплп навиклп

црквено-славенском језику.
Тако је славнп наш Рајпћ, архпмандрпт, своју

хисторпју Србаља наппсао црквено-славенскпм језиком.
А и други, којп су перо у руке узимали, знали су'

црковни језик, и бпло им је лакшетим језпкоммислп сво-

је изражаватп, него језиком, којим им је матп говорпла.

Тако је п наш дичнп Досптије као калуђер
свакп дан читао п појао црквенпм језпком. Алп је

он ипак пмао у крви својој п душп својој језпк,

којпм је народ говорио. Ои је управо почео ппсати

језиком народним,
65) т. ј. он је тако мпслпо п тако се

изражавао, као што је то наш народ чпнпо.

м) У Летопису за 1846. год. књ. 75. .и 1847. књ. 76.

or>) Он је, управо, тражио да и православни Срби у књи-

гама употребљавају народни језик, а католици другојачије

нису ни чинили, bcJi од XV. века.
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Међутим бављење са црковним језиком пмало је

тај уплив у њега, да је многе речи и слогове пз њега

у свој књпжевнп језпк примио, те је тпм управо он

створпо славено-српскп језик.

Овај је искључиво владао у нашој књиги све

док нпсу шппе народне песме штампане у народ ушле.

Као што су пре свп Срби читајући црквене

књиге п слушајућп службу божију црквено-славенскп

језик у душу усисали, тако се сад стане народни је-
зик кроз чптање, певање п слушање народних песама

у душу млаНег нашег света увлаппти.

Народне наше песме скуппо је п пздао Вук Сте-

Фановпћ Караџпћ. Он се у Србији мало бавпо са

црковнпм елавенским језпком, а много впше бпо је

у додиру с народом, и у средини тога. Он постане

главнпм заступнпком чпстога народног језика у писању.

Године 1814. изда Вук СтеФановић, „Писменицу
сербскога Iезика по говору простога народа написану

11

.

Вук је дошао млад пз Србије овамо у наше стра-

не и настани се у ~Виенни“ 66) где је у оно време

живео славни наш Копптар 67 ) као кустод
68) у царскрј

библиотецп.

У посвети долазе у овом делу још: „впсокопо-

читахеми, благодхетелБства, неусипно, обштеполезнога,

сердце, почитанве, високопочтенБа, благодгетелвноме

серцу, соотвТетствовати, чувствителности, кнвижество,

ревнителБа, Сербски, повторително, благонаклбиности“.

Још
у „Даници“, забавнику за 1829., налази се

кодВука: „о васкрсенпју, подозреније, из уваженија,.
са својпм красноречијем“.

А год. 1804. установпо се у Србији печат с нат-

писом: „Правителствукицш Совћтн Сербскlп“.

6В) Тако зову Руси Беч, па су га тако и наши књижев-

ниди старијега доба звалн.

° 7) Јернеј (Вартоломије) Копитар (1780 —1844.), родом
Словенац, подстакнуо је Вука на књижеван рад и био му је
у прво врваме у раду учитељ и помагач.

° 8) лат. чувар, надзорник.
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Пајвећп заступник сдавено-српског језпка бпо је
пд сппсатеља омиљенп писац романа Милован Вида-

ковић, који је такоћер из Србије69) у наше пределе

дошао, али се даље око наших гимназија, новосад-

ске и карловачке, бавпо. На оној првој п проФесоро-

вао је; а на овој другој бавпо се радп својпх ппто-

маца, који су се на њој учили.

И тако се случајем догодило, да је један Србп-

јанац заступао славенско-српекп језик у нашој књпжев-

ности, а други чпсти народнп.

Споменућу овде још. да и Спма Мплутпновпћ

Сарајлпја још годпие 1827. у свом ппсму на Јере-

мија Гагића, у Цетињу на Лучин дан
70 ) писаном. у

ком му своју „Трагедију Обилпћ“ посвећује, пма

„драмматическш, не да воздамљ, ползу, образовашн.
почиташп, прпзрешп, почитателв“.

Овај процес трајао [je] дубоко у наше столеће, п

врење је било велпко још и у дане мога уреднпштва

Српског Летоппса.

Пз овога, што сам казао, разумеће се лако, како

је са мном бпло у то време у том лроцесу.

Ја сам читао све, што се у нас штампало: а у

младости мојој чптао сам мојој мајцп много народне

песме, које су њој врло годпле. Живео сам пак по-

дуго у средини народа.

Је ли чудо, да је у прози провпрпла почесто

славено-српштпна, са својпм со-(чинитељем),-ес?ш (лп-

рически) и т. д. Алп у песмама ми јављао се сасвпм

чисти народни језпк.
Ено н. пр. повеће моје епоске песме „Сабља-

момче Цвет-девојче“ у Срп. Летопису 1842. а п свпх

других у Летопису и пзван њега штампаних песама.

° 9
) из Неменикућа под Космајем.

70) Јеремија Гагпћ је родом пз Шумадије, рано је пре-

шао у руско поданство, па је био еекретар п преводилац

рускога консулата у Дубровнпку, а од 1826. конеул (умро

1859.). Лучин дан пада 18. октобра.
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Тако мп се чпнп, да што се тпче народног је-
зпка и духа, тај се нигде неће наћп у оно доба тако

скрожђу чист п значајан, као баш у мојим песнама,

Како је даље са прозом било, то ћу у доцнпјем добу
на свом месту казати; али ова црта мојих песана

остала је увек себп верна п стална.

Што се правописа [тиче,] то је наравно, да је у

борбп о језпку морао битп повучен п овај у борбу
и вреву дана. Најпре се мутпо све впше п више пра-

воппс дрквено-славенскп.

Најпре су поједпна писмена изостављана. У том

је већ Досптпје Обрадовић 1783. год. почео крњпти

овај црквени правопис, изоставио је и, а узео Л,

а помешао г п ђ, ии i. После год. 1 80GK изашле су

неколике басне 71 ) са дђ итђ место И.

Затим је године 1802. Атанасије Стојковић, кад је

књигу „
ОербскШ Сскретар'l. и

у Будиму издао, усудпо

се казати, да нам нека ппсмена не требају, али нпје

тако учинио.

Напротив.је Сава Текелија издао 1802. 72) своје

„Римлвани у Шпаши“ без z.

За њпм је 1804. задро Павле Соларић
73) у тај

правопис избацпвши г и реФормирајући u.

Међутим је и архимандрпт .
I укијан Мушицкп

ударио на оба јера.

Буна је међу списатељима постала општа и же-

стока, и Сава Меркаило, да их премири, изда своје

„Сало дебелога ера либо азбукопротрес“
74

) (у Будиму

71) „Избранне басне‘: (Будим, 1800.) Мисли се да је овај
избор басана Досжтијевих издао Лукијан Мушицки.

72) не 1802. него 1805. године.
73

) у свом делу „Ново гражданско Землеописаше иерво
на Езику Сербскомт>“ (две ~части“, Млеци).

7i) Вук тумачи овај наслов : „Он је (т. ј. Сава Мркаљ)
највећу буну подигао на дебело јер, испорио га и сало му

извадио напоље“. „либо“ слов. реч, или.
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1810.) Меркаило избади 16 ппсмена из славенске

писменице.

Ову азбуку Меркаилову прпдржп Вук СтеФано-

впћ
у својој „ГГисменицп српскога језпка“, коју сам

мало више напоменуо.

Тек касније вођен упуством Копитаревпм ступп

Вук СтеФановпћ на прво са азбуком, која каснпје

буде Вуковом названа, и која је данас од књпжевнпка

српскпх у опште прихваћена.

Заступнпком Вукове азбуке био је наравно сам

Вук, а заступник славено-српскрг правопнса бпо је
Јован Хаџић Светпћ, Особна њихова борба претерп-

вала је већ до клања.
. . Karapf bis ans Messer.)

76
)

Ja сам пх обојиду лнчно познавао. Са Светпћем

дошао сам каснпје у сродство, а с Вуком сам бпо

увек у прпјатељском одношају. Сад су оба
у гробу.

Хладна крв мора сада прпзнати, да су оба бпли уз-

впшенп духовп.

Вук је прибавпо себп неумрле заслуге својим
помњивим скупљањем народнога блага и бпсера: он

сам нпје имао прнлике зиањем дух свој обогатпти п

засејати.
Светић је пмао праву песшшку жплу, пмао је

европејског знања много, и био је скрожћу поштена

душа.
Само

му се честољубље чешће пзнад гранпца

достојанства пружало, п оно му је жпвот мно|го] огорча-

вало. Он је Матпду Српску основао.

У оио време било је разлпчнпх мисли. Једни су

у Матици впделп нешто важно и славно, а други су

то порицали, и у једном Ферлегеру
76) впше заслуге

за књпге иалазплп иего у Матицп. Алп је време Ма-

тицп доиста блесак дпчан набавпло, и тим заслугу

Светићеву узвпсило.

II са мном је био у једно време у опреци, што

сам горе напоменуо: али што је пстпна, истина; што

је право, право !

75 ) нем. борба на нож.

7G) нем. Verleger, издавач књига.
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Што се мене тпче, ја нпсам био противан азбуди

Вуковој : а.тп се нисам могао њом служити, јер је Сава

Текелија био сасвим против ње заузет тако, да мп

је као уреднпку Српског ЈГетоппса једаред нарочпто

тога радп ппсао, да, ако се буде Летоппс језиком и

азбуком Вуковом служио, он одвлачп своје руке од

Матице.

Матица наравно да није пмала воље проти њему

устатп, а ја нисам нашао повода да се цепам од Ма-

тице ii велпког народног добротвора.
77

)
Но

у мојој Граматици, коју је Матпца наградом

увенчала, утемељио сам исти Вуков правопис, с тим

једним додатком, да сам писме % задржао, и то на

оном месту, где га сви српски споменицн имаду, где

би дакле пзван сваке сумње остао навек, кад би се

наша азбука хисторијским путем развијала, и где га

права потреба у језику утемељује, јер се њим изјед-

начују нашп дијалекти, у којима имамо ије, је
,

е п

и на једном месту. Овим сам правописом касније пи-

сао све, што сам написао п штампао, пак тако чиним

и дан данас.
78)

Колико је жестока битка била о језику, још је
жешћа била о правопнсу. Што је Вук био узео из

латпнске азбуке ппсме ј, то је нашим старовољама,

како су их новотинци звалп, био доказ, да се иде на

то, да се српски народ пошокчи.

Познато је, да је Вук имао једну ногу болесну
тако, да се уметном дрвеном служио, наравно је, да

је тешко ишао.

И опет је тај човек, са таковом ногом, при оиа-

квим комуникацпјама, 79) какве су оида злочесте биле,

77) 0 уређивању правопћса у Матнци иманеколико цртица,

извађених из архиве Матичине, у говору дра М. Савића:

„Мат. Срп. и задужбина Јов. Наке“ (Рад и именик за 1897.

у „Извештају“ о раду књиж. одељења и одбора).
7а) Еао што је напоменуто у предговору I. деда Авто-

биограФије (на стр. V.), и у овом рукопису Суб. свугде пише ћ,
79) обично се каже у једнини (при оиаквој комуникацији)

комуникација се каже књижевном речју: саобраћај.
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све наше земље п опет попех прошао, тражећп народне

песме п матерпјал за српски речнпк.

Једаред је био Вук код Јована Берпћа у Будпму

у посети и седне с љим на канапету.

Вук, кад је седео, увек бп своју дрвену другу

испречпо и метнуо до себе на страну.

У то време дође старп . Газаревпћ, бпвшп трго-

вац у Пешти, но који пре тога бејаше у пмању осла-

био, да посети Берића.

Берић је бпо врло шаљпв, а знао је како „пра-

вославнп“ ЈГазаревпћ о Вуковој азбуцп мпслп. ЈГаза-

ревић пак није Вука лпчно познавао.

Берпћ у један мах заппта старца: „А шта биви

урадили Вуку за његово ј ?“

Лазаревпћ се нпје дуго промпшљавао, него зна-

јућп да Вук има само једну ногу. одговорп одлучно :

„Ја бих му п оиу другу иогу пребио.“

Берић удари у смех, аВукповпче у шали: „Та

немојте забога, онда нећу моћп нп ходити.
“

Сад ЈГазаревић погледп Вука поближе: пак вп-

дећи код њега дрвену ногу, поцрвени, па онда про-

мумла: „Е шта ћу вам ја, немојте нам у цркву

дирати.
“

Таки затим опростп се и оде.

И та предрасуда увек је ту азбучну борбу про-

дужавала.

Са другим зиаком можда би се у много пре-

кратила.

И тако је бујиа ова правоппсна борба била, да

су је миоги списатељп млађи, кад су на поље књи-

жевности ступпли, већ пзнова почпњали, неосврћући

се, што је до то доба већ говорено и навађано за п

против.

Још годиие 1852. морао сам ја у Бечу Милану

Давпду Рашићу, који ме је тим два сата мучио, ка-

затп: „Та, драгп прпјатељу, зар Ви не знате, да је све
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то, што Вп сада говорпте, досада п впше пута речено

и ппсано?“

А он на то: „То мени нпје познато.“

Ето тако се код нас радило, а и сада но нећу
о другом говорпти, но то вам морам рећи да је то

наша велпка мана, што никад нећемо да најпре разгле-

димо, шта се пређе у тој струци радило, и шта је то

и како је. Него хоћемо ли што да урадпмо, то свако

почиње, као да ништа пре тога није било, а ако нам

се што допада, онда је без
разлога најбоље и таково,

да му пара нема.

Но п ово ће још кратко време трајати, па ће мо-

рати прећи.
Како добијемо какав ваљан луч, да нам осветли

нашу прошлост, као што треба, и разум, којп је об-

јективном суду дорастао, престаће упливисање лич-

ности, престаће суинтересовање; раширпће се поглед

пспитатеља; судиће само строго знање и вшпе ста-

новиште.

Гидине 1845 —46. написао сам Грама-
тику“, око 60 шт.

Bo ) табака велпку, која и сад у ру-

копису лежи, и своју особиту хисторију има.

Године 1844. позове Матица Српска, да се на-

пише граматика језика српског, и одреди награду од

100. #, а рок определи до св. Јована 1847.

И
пре тога позвала беше Матица Српска да се

напише српска граматика, те услед тога иапишу гра-

матпку М. Видаковић иВ. Бабукић. 81 ) Но ове нису

предложене за награду. Граматика Српска Видакови-

ћева штампана је у Пештц 18В8. 82)

80) овако скраћено написана је ова реч изиад 60, и

значи јамачно: штампаних.

81) 0 расписивању награда за граматику види говор дра

М. Савића „Матица Српска и задужбина Јована Наке“ (Рад
и именик за 1897.)

83) „Граматша Сербска или паче краткое по исннтосло-

Bim у сербскш езнкт. Руковбдство. (на 8-ни стр. 180).

ВЈњиге Мат. Срп. 5. 4
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Да не бн позпв остао без успеха. одважим се,

да покушам такову граматику наппсатп. ж употребпм
на ту радњу остатак годпне 1845. п год[пну] 1846.

И допста пође мп за руком да дело свршим;

само један део, о акцентима, остане недовршен, осталп

делови буду на проетраној бази, 83) самарљивпм обзп-

ром па сав постојећи матерггјал израђени.

У граматиди се наравно проведе п правоппс. Ту
се прпхвати правоппс новпјп. п само се задржп писме

% на месту где га захтеваше псторпјскп развитакје-

зика и потреба разлучених дијалекта у нашемјезику.
Лепо преппсан и у тврде корпце увезан рукоппс

буде под наппсом: „Хвалите господа всп јазндн“ Ма-

тпцп до опредељеног рока поднесен.

До опредељеног рока дође још једно дело : „Слов-
ство или Словница Србска“ : под девпзом: „Deo pro-

siraus est ille, ratio movet“. 84
)

A по истеку рока иадође п треће без наслова

под натписом; „Изображеност језика представља пзо-

браженост народа“.
За судије изберу се Евгеније Јоановпћ, еппскоп

карловачки, Дим. Исајловић, чиновник код српске

владе у Београду, и П. Ј. ШаФарик у Прагу.
Епископ Јоановић важио је особито као гласовпт

граматичар.
Он је касније иаписао Граматику цркв.

славенског језика. 85
) Исајловпћ се славно као учењак

српски. А ШаФарик ј.е бпо иајслављеније европско име

у сл[авенској] филологпји, и нарочпти прпјатељ п позна-

ватељ нар[одног] језика српског.

83) грч. основа.

Si) лат. Најближи је Богу онај кога разум нокреће.
85

) Штампао ју јо у Вечу 1851. Шлајхер у нредговору

к својој „Formenlehre cler kircheuslavischen sprache
11

вели за

њу: „mnss man sich wnndern, class es nach den werken eines

Kopitar, Vostokov, Miklosich erseheinen konnte“, a Лруштво

Cpn. Оловесности je ово дело похвалило (Мовак. Библиогр.

бр. 1724)
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Ја у оно време врло сам слабо познавао епи-

скопа Јоановпћа по липностп, кад је бпо у митропо-

литској писарници пре него што ће ступити у калу-

а ону другу двојпцу нисам липно, а ни изблпже

непосредно познавао.

Као млад повек од 30 година наравно је да сам

желео, да мп се судије повољно одзову. Међутим,
пошто сам нарочито зато к деловању приступпо, да

позпв Матпчин и даље не остане напразно, пошто сам

дакле већ образ народу са ове стране чист сачувао.

био сам и овим задовољан, п нпсам си даље особито

главу тро, како ће да буде.

Дође и главна скупштпна Матице Српске у ав-

густу, која је бпла за 10. дан тога месеца заказана.

Обично се држала главна јавна седиица тога ме-

сеца, јер је онда држан велпки годишњи вашар у

Пешти, а на овај су трговци са свих страна из на-

шега народа долазили.

Народа стече се много, зашто се мислило, да ће

се тај дан суд о граматицп српској објавити. Сала

је у Текелијном Заведенију била мала за народ, који

се бијаше стекао.

Секретар Матице јави, да је у погледу на опре-

дељене наградоносне задатке само за српску грама

тпку дошло до одређеног рока два дела, а доцније п

треће; да су за судије умољени горе именованп уче-

њаци, да су r. г. епископ Јоановић и Исајловић своје
судове већ послали, а да г. ШаФарик још дела при
себи има; а кад и његов суд приспе, да ће се нова

јавна седница Матице Српске држати, и пресуде об-

јавпти.

Народ се разиђе, ако и мало без воље, што није

чуо оно, чега ради је ионајвише дошао.

Тако
сутра стигне и суд од ШаФарика, пјавна све-

чана седница буде на 15. дан августа.

Вашар је још трајао, и иарода странога бпло још

у приличном броју.
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Мнеља судија буду отворена, те .се види, да су

сва три судије једне мисли, да граматика с мотом:

„Хвалпте господа вси
ß6) јазвгцн/

1

заслужује награду,

Судије су своје мњење који впше, којп краће образло-
жили, а наронпто Исајловић п ШаФарик.

Јоановић се изразио:

„Ова граматпка јест заиста приљежно пзрађена.
особито, што се склоненија, сопрјаженија п словопро-

изведенија каса
87

) (премда има, и што је пзостало), пја

судим, да бољу, прпљежнпје израђену граматику не-

ћемо засад добптп.
. . Ми. имајућп ову граматпку, т.

ј. ако се печата, можемо потом лако добру п (колпко

је засад можно) совершену граматику иматп. јер ма-

терпјала ту има доста. За
ону втору

88) граматику

~Deo proximns est ille, qnem ratio movet K није вредно

ни говорпти в прпзренпји 89) оне перве.

Ако је дакле Матида казала, да ће иајбољој гра-

матици 100 дуката датп 1847., то она перва, по мо-

јему мњенију, вреди, јер, ако није совершена, лако

се из ље може такова нашшити.“

В Плашком 18. априлпја 1847.

Евгенпј Јоановић с. р. епкп.

Исајловић пзјављује:

„Што се првога дела сиреч
90) српске граматике

с избориим иасловом : „Хвалите господа вси јазвгцн"

тиче, искрено иеповедити морам, да сам се дпвпо

приљежапију, пространству п точностн, скојомсусве

скоро, а нарочито неке части истог дела, као о про-

извођењу речи, о употребљавању предлога, и т. д. из-

рађене, и доиста списатељ истог дела у овом смотре-

so) у рки. „сви“.
87) што се тиче деклинације, конјугације и нзвођења речп.
ss) слов. другу.
8S) слов. с обзиром, према.

90) или.
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Hirjy
91

) сваку иохваху, а— по мом мњенију ■— п сраз-

мерну награду заслужује, премда се ја пначе ни с

правописаннјем од частп љеговим, нп с осталима мло-

гим предметпма и изложеним основима граматични

правила његови не слажем.‘
!

Овде наводи иовелпк број ствари п речп, с ко-

јима се не слаже, пак наставља:

„Могло би се овде јошт повелико число
92

) овакови

примечанпја навести, но судим, да би сасвим пзлишно

бпло такова даље наводпти, будући она према врсноћи
осталог садржаја посве исчезавају.

Онда прелази на пресуђивање [друга два дела

па] 93
) свршује:

~У смотренпју дакле првог дела, ако се овде тај
основ поставп, да је иравоиис, у ком се јаса сачпни-

тељем од частп не слажем, само одећа језика, или

сиољашност, која је произвољна, п у којој се про-

тпвне стране, једна другрј по нешто уступајући и

попуштајућп, лако погодити п сложити могу; к тому ако

се узме, да се преднаведена примечанија моја односе

понајвише на ситнице, које се, ако су она основана,

лако лсправити и преиначити могу, ако ли су пак неосно-

вана. саме по себи у својој сили и важности остају:
то сам ја онда савршено тог мњенија, да се сачини-

тељу истога дела одређена на то иаграда од 100. # цес.

с благословом даде, будући би пначе превелика гриота

п вечпта штета била, кад би оволико богатство красни

о језику нашем умствованија и правила непечатано

и неупотребљено остати морало.

У Београду 14. јунија 1847.

Димитрпј Исаиловић,

председатељ одбора просвештенија.

9И слов. погледу.
92 ) слов. број.
93) у ркп. је овде празнина; из оцене Исајловићеве се

впди, да би јс требало овако попунити.
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Но од највеће важностп било је. као што ће сва-

ком јасно бити, суд П. Ј. ШаФарпка. који је тај у

Прагу на немачком језпку написао, п Матидп иослао.

Суд овај приопштен је у српском преводу у

Српском ЈГетопису за год. 1847. кн>. 79. 94)

Ово је дело имало особпту судбпну.

Видећи, да је суд о њему од такових аукторп-

тета9s) доста повољан испао, наумпм дело псто ВЕ>.

Вед. дару п краљу Фердинанду посветитп, п тпм њему

од стране нашег народа хомагијално 96) поклонптп се.

Наппшем дакле дотпчнп поднесак п предам га кр.

угарском намеснпчком већу у Будпму.
У то букне покрет од марта 1848. Краљевска

палата изгорп. Касније на моје распптпвање нађе се

дело у краљевском двору неповређено, п ја га доби-

јем натраг.

Сад поднесем Матицп да га пзда на свет. Но Ма-

тпца ми јавп, да с погледом на ону горе споменуту

пзјаву Саве Текелије није јој могуће издати ту гра-

матику правописом, којим је написана; него ако хоћу
да правоппс њезпн употребим, она ће дело радо о

свом трошку издати.

IJ4 ) Суб. додајеовде: „види тамо“. У петој књ. Летоииса,

испред ШаФарикове, штампана је u крптпка еннекоиа Јоано-

впћа п Дим. Исајловића, па ипакје Суб. пз ове две донео главна

места, а пз ШаФарикове, за коју сам вели да је „од највеће

важности
11

,
не донесе ни речице, него упућује читаоиа на 79.

кљ. Летописа. Ово је еасвим неразумљив поступак, тим впше,

iuto је ШаФарикова критнка всома похвалн Он по гдешто

и замера Суб. Граматици, али у делини, велп, ово је дело добро
и по смеру и по пзвођењу, оно је напредпк према пређашњима,
оно је марљив, мучан рад, којп заелужује награду, те би за

науку штета била да се не штампа. Будући да су старији
Летописи сад већ ретке књиге, а ШаФарикова крптика Је у

79. књ. доста рђаво преведена, донећемо је у целпнп у до-

датку на крајуј књиге.

9S) лат.-нем. углед; угледан, стручам човек.

“6) дат. покорно.
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Наравним ће наћп свакп, да ја нисам могао прп-

статп на тај увет, п тако остане дело у рукопису.

Каснпје је дуже времена код мене лежало, а нај-

после пошљем га год. 18
. .

наново Матпдп Српској

у Н. Сад.

И тако је то дело остало неиздано и незнано и

до дан данас. Баш се дакле догодило оно, што су

судије желели да се избегне.

Године 1847. напишем антикрптпку
97) на Малети-

ћеву критику „Краља Дечанскош 1
п дам је штампати

у Срп. Нар. Нисту 11. течаја године 1847.

0 овој сам вам критикп већ говорио, кад сам

вам о самом „Краљу Дечанском“ приповедао. Овде

ми је упознати вас са мојом антикритпком.

Малетић је у почетку своје крптике на три листа

наппсао неки вид теорије епоса.

Случајно нађем ја у библиотеци Саве Текелије

пзворе, крјпма се у том послужио, а ти су били

ендпклопедички чланци у свеопштој Еициклопедпји 98)

Грубера и Ерша, књ. 36.

Ту видим, да је мој рецензент све наопако схва-

тио и пред свет изнео, што је тамо нашао.

С пасијом станем дакле о ствари писати и ње-

гова трп листа даду ми материјала те напишем чи-

таву књигу.

Садржај моје антикритике био је овај, у десет

члаиака: чл. I. о постанку појезије у опште и епоске

на по се; 11. о постанку епоса; 111. о сутиости епоса;

IV. о предмету епопеје; V.. о сутиости епопеје; VI.

о епизодама; VII. о средствпма у представљању;

VIII. о судбини ; IX. о оиоме што је од Малетпћа из

97) грч противиа критика, одговор на критику.
98) грч.-лат. енцуклоиедЈа, ошпиран збир свега онога што

у некој пауци вреди знати; затим, књига у коју је то нрн-

брано. На гласу је немачка Aligemeine Eucyklopaclie Ерша и

Грубера; почелаје излазити 1818. г., до 1890. иза-шло 167 кљига.
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Пелица узето; X. о некпм другпм впдовпма епоса

пзван епопеје.
Све ово написао сам ја, тпто је Малетић о свему

говорио онако, како нпје ваљало, и што је у свему
бнло грдних иогрешака. У особитом кратком чланку
на крају проговорио сам неколико речи п о оном,

што је Малетић о самом „Краљу Дечанском" говорио.

И сад одобравам речи, које сам на крају антп-

рецензије") казао.

„Не бпх на критику г. Малетића нп ово наппоао,

да нпсам за нужно држао чптајућем народу овом прп-

ликом изјавнтп, да ја па критпке протпв мојпх дела

одсада никад одговарати нећу, ван да ме важност п

корисност предмета иобуди перо у руке узетп. Пз-

јављујем пак ово тога ради, да се зна, да пз начела

ћутим; рад сам пак да се то зна због тога, што пу-

бликум
1" 0) толико поштујем п ценим, да ми нпје све

једно, шта он мнслио да мнслио. Узрок зашто сам

тако чпнити намислио, лако свакп погодити може. Код

нас се (а богме п по другпх народих) обпчно крнтпке

само списатељу у пнат ппшу; и крнтпчарско препп-

рање на ништа друго не служи, него да се онп, којп

читају илп слушају, једнп једној, другп другој странп

смеју. Ја пак држим, да тако занимање нпједног
списатеља није достојно, којп озбиља на то пде. да

по силамја] својима пароду своме у просвети помогне.'

Имам лц што народу казати, што мислим да ће на

корист истине п жпвота бити, то ћу се постаратп то

у прпстојној одећи у свет пустптп; могу лп што

добро и полезно написатп, то ћу гледати, да време,

које би на критичарско пренираље унотребити морао,

иа то обратим, да што добро и полезно напишем.

Док је лане г. Малетић писао критику, дотле сам ја

иаписао граматику; па ћу тако гледати, ако узмогу

и колпко узмогу, п у будуће: а чптатељи самп нека

суде, у колико имам право".

грч.-лат. псто iuto антикритика.

ioo) лат, опћина, публпка.
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Ово сам ппсао у децембру 1847. И по овоме

сам се кроз цео живот мој држао.

Истпна је, да се нпје никада више критика про-

тпв којега од оних дела, које сам написао и пздао.

појавпла, и тако нисам повода имао, ову намеру са

ове стране окушати; али сам ја сам касније неколико

пута против других рецензије пиеао, и ту сам у са-

мој ствари онако радио, како сам овде познао да ваља

радитп.

На утеху ми је служило, да моје рецензпје блп-

же стоје рецензијама Иесинговим, него онпма, које су

се код нас појављивале.

И данас кад их чптам, налазим велико задовољ-

ство у њпма како радп богатог садржаја, тако п радп

хумора и лаке ироније, што у њима веје и прска као

разнобојне искре у уметним скачућим Фонтенама.
lol )

Овамо спада одговор А. Стојчевићу, и рецензија

српске повеснице од Медаковића, о којима ће бити

речп у једној од долазећих еиоха мога књижевног

Д6Л () 13&Њ Su
.

Године 1847. у новембру месецу позове ме Фа-

култет јурид[ички] на свеуч[илишту] пештанском, да

заступим проФесора римског права Ј. ХенФнера, који

бејаше јаче оболео.

Ја сам при промоцијама докторанда на истом

Факултету много пута био у помоћи том Факултету.

Такових случајева, у којима сам му услугу указао

било је преко 20. И зато су ме чланови Факултета

изближе позиавали. Није ме дакле овај позив ии мало

изненадио. Но у толико ме јевећма обрадовао, пошто

је то први случај, да је Србин на катедру у том Фа-

култету сео.

Посао је био тежак, јер ми се ва.љало добро при-

ирављати за свако предавање, а то је могло бити

10L
j Франц. fbntaine, извор, бунар.
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штудијом самих пзвора, јер је правни жпвот рпмскп

сасвим другаппји био, него нашега света.

Оспм тога и та околност да сам ја бпо Србпн.
а свп слушатељп, с малом изнимком, бејаху католпчке

цркве п других народностн, отештавала мпје положај.

Језпк
предавања био је латински, а већ се бп.то

започело пскање, да се све штудпје на унпверзптету

предају језпком мађарским.
Иза свега овога био сам ја онда млад човек од

30 годпна, дакле мп је недостајао и аукторитет годпна.

Ваљало ми је, дакле, да се врло добро узмем на

ум, како ћу овој тешкој задаћп задоста одговорптп.

Ирва моја брпга бплаје на свакп пачпн. да сво-

јим знањем попуним, што ми је недостајало у годп-

нама, и што нпсам био проФесор редовнп него само

суплент.

То ми је пошло за руком, јер у првом већ оату

видео сам, да у мом предавању находе много. што

пм ваља себн прп предавању прпбележпвати. дакле

да пх моје предавање не само задовољава, него да им

очекивање п превазилази. онање моје пз римскога

права било је за њих веће, него што су очекпвалп.

бпло је управо поражавајуће.

Начпн. који сам напрема њнма као слушатељпма

употребио, уздигне пх изнад обпчнпх ђака, п онп се

осете свом учптељу иаблпже, одношај прпјатеља.

који себе узајамно поштују, ступи међу нас; впгае

пута
већ загрмила је сала, у којој сам предавања

држао, од њиховпх одлтткујућпх усклика, а другп про-

Фбсорп, којп су пстпм ходппком шеталп. чудплп су се

випте пута тому.

У опште да кажем, ја сам своју задаћу гта наше

узајамио задовољство свршпо.

У почетку марта оздравп редовнп проФесор, и

ја му предам катедру. Растанак мој са мојим слуша-

тељпма -био је срдачаи и пуи поштовања: Факултет

је бпо са мном пуно задовољан.
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Тек што се некожико дана одморпм од грдног

оног труда, с којим ми је скоичано било проФесоро-

вање, али 13. марта букне буна уБечу, а 15. пстога

месеца у Пешти.

На ппјаци пред магистратом у Пешти држана на-

рјодна] скупштина, декретира,
102) да се дензура укида,

п сабор у Пожуну, који је у исто време седниде

држао, донесе тому одговарајући закон, којп добије

краљевску санкцију. 103)
Ово је бижа прва добит нове слободе.

Сутра дан дадем ја под слободном штампом тиска-

тп мрју песму:

Чујте, Србљп, па се сви одзов’те.

Но ово је чин, који спада у следећу епоху мога

живота: тамо ћу вам дакле о њему коју више и

ироговоритп.

Код нас су већ поодавна ппсани стиховп, п то

стпховп сваке врсти, и ио народнпм песмама, и по ла-

тинским метрима: а нпгде се нпје у школи учило,

каква начела, каква правила постоје за прављење на-

шпх стихова.

Истина да се у латинским школама предавала

прозодија латпнска; истини да се могло читати и о

немачкој прозодпјп и метрики доста, ко је само имао

воље то читати, п ко је имао прилике до дотичних

дела доћп; али о нашем стихотворењу, о нашој про-

зодпји и метрики слабо је што било, да га млад човек

могаше употребпти за упутство и вођу на том путу

и у том заиату.

Лука Мплованов бејаше наппсао „Опит настав-

лења к србској сличноречностп и слогомјерју или про-

содии“, а то му је дело издао Вук СтбФановић

Караџић. 104 ) Али то дело страном није одговарало

102
ј лат.-нем. реч

;
одлучи.

l03) лат. sanctiO; посвећење
; потврда.

10<) У Бечу 1833.
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потребп нашој у том иослу, а страном врло га је ретко
било впдетп п добптп.

Нарочпто је слабо помоћп могао ту наћп. којп

је желео српску народну прозодпју п метрпку познатп.

Ову сам потребу осећао п ја сам.

Латинску прозодију и метрпку познавао сам из

латинске школе; о немачко ј сам ту тамо прплпчно бпо

начитао, да сам се могао орпјентиратп.

На темељу стеченог знања упустпо сам се бпо

п у радњу, те сам још на гпмназпјп год. 1834. напп-

сао на латпнском језику метром алкаичким оду мптро-

политу Стратимпровпћу. I0
5) II тако сам једно на друго

нанпзао 17 строФа, што нпје бпо ни лак посао нп без

рпзике,
106) јер се могао човек јако осрамотптп. како

је на гпмназпјп бпло проФесора, којп су латпнску про-

зодпју предавали, и исту добро познавали.

У новембру 1834. наппсао сам анаграм
107) једном

проФесору лат[инскпм] јамбпма; а исте годпне усудпм

се приступитп и латинеком елпгичком метру, који се

састоји из хексаметра и пентаметра. Није шала, ту

сам нанизао 26 дистиха. Песма је славпла пролеће
ver!

Још п године 1835., кад сам бпо на лпцеуму у

Сегедпну, пмао сам куражп доста те сам славном

проФесору, одличном зналцу лат[пнског] језпка и лпте-

ратуре, а мађарском наградом увенчаном драматику.

иаписатп п поднети оду латпнску са метром саФпчкпм

написану, те добијем од њега на уздарје укупна дела

Леспнгова.

И немачке песме продуцпрао сам још док сам у

гимназији био. Тако се почпњала прва од ових. „Opfer
dvr Dankbarkeit“ названа, овако :

10В) види I. део АвтобиограФије стр. 104.

ioo) тал
_ visico, оиасноет.

107
грч. реч, пгрн речима; од ине.мена једие речп, ире

метањем, начиии се друга. реч.
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Des bessern Menschen heiliges Erbtheil,
Beseheidene Nymphe, stille Erkenntlichteit,

Entlock’ den Saiteu meiues Herzens

Sanfteste Тбпе der tiefsten Ehrfureht

дакле алцејскпм метром, на комје затим више комада;

Zeit der Wonne, о Erhhling
Seid mir herzhch gegrlisst, schattige. Haine

аддејска ода ~Sr. Excellenz dem Herrn Stefan vmi

Stratimirović“, но не знам, јесам ли му ову предао.

И онда су следовали александрпнери,
108) а међу

тим се појавпше и простије песме лирске немачким

јамбпма спеване.
lo9)

У Сегедину напишем 1836. год. проФесору фило-

зоФпје Хорвату и проФссору повеснице Рајзингеру о

њиховом имендану немачке поздраве.

Онај се почињао :

Fleng atif, mein Lied, zn des Oljmpos Hohen итд.

a овај :

Wenn im Kreise sinnlicher Naturen

In des Zwanges despotische Reich,
Anf dem Busen himter Frlihlingsfluren
In des Haines lieblichen G-estrauch итд. 110)

Ja ово наводпм само да се види у колико сам

поступио био у немачкој прозодијп и метрики.

Алп о српској прозодпји нисам био нигде ништа

ни читао, ни чуо, јер сам тек касније после мога

IUB I адександровац, стих од шест стоиа, обично јамаба,
са цезуром у средини.

109) Суб. овде наводи „као мало огледа“ последње две

строФе из песме, која је штампана у I. делу АвтобиограФије
на стр. 109.

110
) Суб. наводи овде још две и по строФе ове песме,

али су оне тако нечитко написане, да им се смиеао не може

ухватити. За оно, што Суб. хоће овде да покаже, доста је
и ово, а ни у ркп. песма није наведена у делини.
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истога посла у овој струди ЈГуку Милованова у

руке добио.

Осећајући потребу, да се у нашој прозодпјп п

метрики оријентпрам, није ми остало друго, него сам

дати се на испитивање самога нашега матерпјала,

Првп повод даде ми к том пспитпвању планак

о руском хексаметру, крјим Н. И. Гнедпч превео бјаше

Омир ову „Илжјаду“.

Ту сам имао хексаметер руски и неке прпмедбе
на њега од списатеља руског Востокова у чланку

тога: „Опвгтљ о русскомљ
С. 0. Ува-

рова, Н. И. Гнедича п А. Ф. Воеикова(?)‘-
m

)

Правило латинског хексаметра познавао сам још пз

школе латхшске; немачкихексаметер познаваосам пзне-

мачких књига о њему, аи пз Клопштока, Фоса 112) п Гетеа.

Морам таки казатп, да ми је Гетеов хексаметер

најбоље годпо, макар да је Фос већп мајстор у њему

био, п више се с њнм бавпо. У Гетеовом хексаметру

осећао сам жпвот тога стиха, а Фосов хексаметер бпо

ми је сувпше гипсабдрук. 1 13)

Да познам дух јелинског хексаметра,' дао сам се

нарочито учптп Омировом језику у „Одпсејп“, и том

ме је прплпком задахиуо живп дух народног стпха.

којега нисам управо осећао ни у латинском хекса-

метру нп у Фосовом верно патвореном.

Српске хексаметре имали смо у преводу Хора-

цпјевог „Писма к Пизонпма“ ш) и „Први прелазак

Црног Ђорћа у Срем около 1787.“ (у Беогр. 1838.),

од Мплоша Светића а ту и тамо наилазило се на

хексаметре Лукпјана Мушпцког у натписима разбаче-
нима по разним списпма, а по нешто у I. књпгп ње-

1П) у ркп. сасвтш нечитко.

112) Јоћ. Heinr. Yoss (1751 1826.') нпје био даровит

nocHiiK, али јо ипак стекао заслугу у немачкој књижевности

својим мајстореким преводнма грчких и римских песника.

11S) нем. Gipsabdruck, отиеак од гипса; Суб. хоће да

каже : укочен, без живота, механичан.

n4) за себе издано 1827. године; наслов је управо : „К.

Ораидл Флакка о стпхотворству кнБнга“.
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гових ~Стихотворенија‘;
,

што их је његов синовац

Ђока Мушицки 1838. пздао.

По овим штудијама напишем чланак о хексаметру,

с нарочитим погледом п на хексаметер српскп. те га

дадем штампати у 111. части Летописа за 1843. год.
110

)

Овај посао уведе ме у другп истога рода. Пре-

дузмем учитп српски народнп стих, стпх српских на-

родних песама, п напишем о њему чланак у Gp. Ле-

топису, частп IV. за 1843. 116 )

Поред тога станем купптп метре, који су у на-

шој књижевностп долазили, и тако напишем дело:

„Наука о српском стихотворењу“.
И даље наставим штудију о српској народној

прозодији п метрики, те напишем повеће чланке, штам-

пане у Српском Летопису. 1 17)
()впм пспитивањем и сравњивањем ‘са подобном

науком страних језика, а нарочито немачкога, дођем
до уверења, да свакп језик има свој народнп стих;

код нас је стих народнп трохејски, код нема.ца јамб-
скп. Код нас. у народном стихотворењу, може се рећп
да је стих народне песме искључиво трохејски. Код

краћпх неколико тако речених женскпх песама појавп
се каткад п јамбски стих; али је и овај скрожђу тро-

хејском стопом пробијен, итрохејскимритмом продухан.

Ово искуство имало је за мене практичког след-

ства и за теорију о српском хексаметру, и за моје
делање на пољу српске песме, о чему ћу вам на

другом месту ошпирније што казати.

Ово време било је време култуса
118) наша два ве-

лика песника: владике Мушицког и Симе Милутино-
вића Сарајлије. Све што се ггасало, носило је цитате

из њих двојице, или је било писано духом њиховим.

116) књ. 62 стр. 73 101.
11в) књ. 63. стр. 72—88.
117) „0 метрики народни српски стихова“ у 64. 65. и 66.

књ. Летописа (за г. 1844.)
118) лат. cultns, поштовање, слављеље.
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Мушидки је бпо пдеал патрпотпдког песнпштва.

Ја сам га у мом веку само једаред впдео. а то

је било год. 1829. кад је постао епископом карлштат-

скпмsl9) па је у своју дијецезу полазио.

Ја сам опда био у стану код мога ујака поп-

Станимпра Крстића у Руми. са којпм је добро ;кпвео.

од оног доба, кад је бпо архимандрпт шшпатовапкп.

Сећам се и данас, као да је било јупер. Бпо

још дете, алп сам већ бпо пуо за његово славно име,

а онда сам га могао својпм оппма гледатп. Каква

срећа за мало ћапе!

Држао сам био, да је то повек велпкп. крупан.

јаки. А кад тамо, а оно впдпм попу омалена. ситна,

са лицем тамне боје, мршавпм. Та то не може бптп

Мушицки? И опет је бпо он главом у мпслп п пер-

сони. После га впше нисам нпкада видео.

Тоша Павловпћ приповедао нам је доста пута о

њему и увек јеиздизао духа му полет, ватру п енергпју.

Млаћи нараштај писао је у љеговом духу оде у

класичнпм метрпма, нарочпто у алцејскпм. пуне ва-

ријација о његовпм темама. Нарочпто се одликовао

Данило Стајић, прота велико-бечкеречкп, у том раду.

И многи другп млади писцп цвркутали су песме по

гласу Мушпцковом.
Али су ово били мали Финкићи, 120 ) док је .Ју-

кијан допста био ирави српски народнп славуј.
Овом песнику нашем не може се порећп, да је

прави песник у најплеменитијем речи смпслу.

И сам живот био му је чисто песништво. Он је п

релације
121) митрополпту Стратпмировпћу писао одама.

Наравио да је много невоље са свога песнпштво-

вања имао, али му је баш то набављало духу овежост

и узвишење, које се ретко код ког песнмка и у дру-

гим народима налази.

ll °) горњо-карловачким.
12 °) нем. der Fink, зеба ; од нем. речи је Суб. начииио

српску „ФИНКНћ“.
,21) лат. relatio, извештај.
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6б

У оди „Течет ден мајски славно у Н. Саду

днес"
122 ) правп је излив и образ његовог живота.

Нарочито је важио као особито учен човек, који

много језика знаде. и све литературе других народа

познаје.
Он је бпо љубимац народа. Умре митрополпт

Стратпмировић. Део народ повиче: Мушицки митро-

полит! Но није му бпло суђеио. Умре пре избора но-

вог митрополита.

И ја сам био срећан метнутп му на смртнп одар

један мали венчпћ у мојој песмп од месеца априла

1837. са мотом: „Rotta е Г alta oolonna, е '1 verde

laiiro/4123
)‘

Ca свпм другога реда човек био је Сима Милу-
тиновић Сарајлија или Ч. Ч. Ч. (Чубро Чојковић

Черногорац.)

„Сербианка44 124 ) његова бејаше му дигла име међу
саме звезде.

„Србијанка 44 је ппсана слогом и језиком, да га

је ретко ко могао не разуметп, пего само наразумети.

У Будиму је била једна девојка, која си је много

труда давала, и којој је пошдо за руком неки смисао

изнаћи. Име јој је бидо Марија Поповићева. 125) Она

је сва та места у „Србијанки
44

пунктирала, и отуда

је прозове Чубро „Пунктаторком
44

.

Касније се ожени са пстом девојком, и одведе је

у Београд где је иста, као што се говорило, странке

код суда заступала и тим се хранпла.

m) Прва два стиха друге строФС из оде „Кт. лур-Јз Moeii“

(XXXIII. у 11. књизи „Стlхотворенlа“), али тачио гласе:

Течетв денв MaiicK'iii гасно

Надт. Новбгмђ Садомв днесв.

123) ова песма Је штампана у I. књ. „ДТла“ стр. 386 ;
тал. мото значи: „Сруши се високи етуб, раскиде се зелени

ловор“.
124) штампана 1826. у Лајпцигу.
12Гј ) у ркп. место имена стоје само тачке.

Кљиге Матице Српоке. 5. 5
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Пунктаторку спомињем, јер ћу мало нпже нешто

приповедитп, што се ње највпше тиче, а повода је

дало, да се и ја у нешто умешам, што ми се чпнп

смешнпм, а врло је лепо.

Године 1827. издао је Јосиф Миловук „Зорп-

цу“,
126

) сочињену Симеоном Милутиновићем Сарајлп-
јом. Ту сам књигу и ја добио и с њом се наслађа-
вао; али је у њој већ све разговетнпје него у „Ср-

бпјанки“.
Исте године пзиђе од Симе опет веће дело „Тра-

гедија Обилић“ у пет радња.
127 )

Начин ппсања заразп многе од млађих Србаља.
Што је бпло код њега необнчно, то се прпмн код

њих као изванредно, што је код њега било тражено,

то се њима чпнпло превиспрено;
28) што је код њега

било можда особно, то су они обожавалп као нпкад

невиђено п нечувено.

Ја морам прпзнатп, да нпсам с њпм никада био

на чпсту. Каткад заспја каква доиста божанствена

мисао, али одмах затпм нахрупи читав бесмпсао.

Језик му је бпо као ни у кога, нпгде га није
било у нашем народу.

Слог
му бејаше извијен, уви-

јен, рекао бп да се тако с намером тражи, да се каже

ко нико.

Године 1838. дође у Пешту.
Сви смо се млади људп радовали да пмамо међу

собом тако сјајнога иесника.

Симо је био телом виши и јачи од Мушицкога,

јабучице румене, право српско лице. Држаше тело по

милитарскн, не гипко, не вптко. Пачпн држања у

друштву тако псто као и слог писања, ко нико.

126) у Будиму, на 8-ни стр. 81.; то је збирка алегорпјских
и лириких песама.

!27) ]/iCTe годгше (1827.) је ово дело састављено, како

Сима каже „у подловћенској овчарско-черно-горској колиби

.
.

.

за осам дана чистога поста“, али је тек 1837. штампано

у Лајпцигу (на 8-нп, стр. 176).
128) рус -слов. внспреннш, узвишен (у стилу), полетан.
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Нисам осетио к њему нпт какве симпатије, нити

ме је привлачио, ни одбијао. Наскоро ми постане сасвим

индиФерентан.

Но
у толико је впше импоновао некима од мојих

другова, а особито Сергију Николићу, којп је код

Павловића код листова радио, а после проФесор у

Београду био.

У лету псте године, дође једаред к мени Сергија,
и приопшти мп, како се хоће Симо као сутра да се

венча у Будиму са ПунктатоЈжом, него да га пзве-

демо зором на Орлов Брег (Adlersberg') у Будиму, па

да га тамо увенчамо вендем песничким.

Мени се та парада без сваке припреме учини

неудешеном, али шта ћу. Одречем ли се друштва, по-

викаће, да ревем од старпјег прослављеног песника,

па мп не би то било мило, већ тога ради, јер би

излазило, као да се ја стављам са Симом
у један ред,

а ја нпсам никад на то ни помислио био.

Дођу сутра у 3 сата к мени Сергија и другови,

њих једно 5— 6. ,2S) Н то ми се учини нешто мајушно.
Еако ћемо ићи? „Најбоље ће бити пегпице рекне

Сергија, то изгледа некако песничкп.“

Ја нисам знао тога пута; не допадне ми се, али

што му драго; ако не буде добро, нећу битп ја крпв.

Хајд’ у Будим по Симу, па онда води спромаха

човека уз брдо низ брдо сат и више до на врх Ор-
ловог Брега.

Ознојимо се сви, а уморпмо који више који мање.

Мени је у толико било теже, што ми је читав неки

терет на души лежао.

Сад баш хоће сунце да се роди. Узму венац

њих четворица, као четир Факултета. Ја ћу говорити.

129) Ј. Игњатовић, који је такође био
у овој ирилици,

вели, да је ово било у 2 сата, и да су дошли „многи млади

људи“, (1. књ. „Дјела"). У Суб. ркп. написано је прво „6

сати“, после је писаљком поправљено онако као штојегоре.
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Сунце промоли лице на пстоку, Спма
клекне,

она петворпца наднесу зеден венац, не знам од чега

је бпо, 130) Спмп на гдаву, пупша опади. не знам од

куда се ова створнла, аја почнем: „Као што оно

сјајно дпце сунца сада свету просијава. тако се спја
славно твоје пме народу српскому“ пт. д. Знам да

сам овако почео, како сам свршио. не знам.

Срђо ми не даде времена нп да што прпправпм,

не казујући ми нпшта. што је наумио чпнитн. Нпсам

знао ни која ће улога мени у део пастп. Сад опет

пешпце натраг уз брдо и нпз брдо, те једва посде 9

сатп приспемо у Будпм. а Спма ће после тога пред

олтар оца небеснога, да му благословп свезу са су-

путницом живота.

Мисао била је лепа, увенчање прослављенога

песнпка само по себп песнпчко ;
131 ) алп Сергпјев начпн

учпни ми се по све детињаст. Ја сам се бојао да се

слављени песнпк не наће од нас уврећен. Но све

проће срећно.

Да је Сергпја био у свачему тако маленкаст,

видеће се из овога његовог начпна писања. Он је

имао хпљаду малих исечених комадића од паппра, пњ

све што је ппсао, ппсао је .ца овим цедуљпцама.

Иначе је бпо паметан дечко. Он је код Павло-

впћа бпо као некакав major domo, п пмао је угледа

код младих људп.

Сад кад сам „Обилића“ Симиног у руку пмао,

наићем на његову ~Предизвћстт>“. 132)

ЈеФта Поповпћ, учптељ тршћански, којп је у

оно време ликове иаших јунака пздавао, као: лпк

]3 °) Савремева белешка
у Арнотовој „Срб. Новини“ из-

вештава, да Симу „млади Србљи, академици, 4. јулпја 1838.

венчаше јеловим венцем са пшеничним класом“. Ј. Игљатовнћ

напомиње да после тога „почеше у хору сви пјевати 11
.

131) у ркп. стоји „пеенично
11

.

W2) као предговор у којем обавештава читаоца, какоје
постала „Трагедија Обилић".
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цара Душана, Милоша Обидпћа. Кра.цевпћа Марка п

др. стајао је у великом прпјатељству са Спмом (овако

су обпчно Милутпновпћа звали).

У ~llредизвестп“ пише Милутпновић:

Из Липиска тс у Доиу Гору

Наумивиш ја у Трнјест дођем
Двадее'т седмог ирошавшега љета,

Тс паравно истог стољетија;
0 позиаидима и соучениц’ма,
Бившим онди тада учителгма

А при српској цркви и општини,

Ту се нађем, ту се изгрлнмо,

Изгрлимо српски нзљубимо
Кано браћа иста недјељена.
Мјесец дана проведе се туна

Неопажно, радо и весело:

Gbcm осталом ту свесељу нашсм

Зачина се топрв учинила,

Кад нам дођс још Мушицки главом.

Те и једном а за еоФром иуном

Смијешасмо шалу и озбиљу.
Рече Брада пз горњега чела;
„Фала теби а за Србијанку,
Тек ћемо јој језик исправити,

Нек су просте и обичне речи,

Које сваки Срб и проети знаде,

Пак да буде ошите сокровпште

Свега Сриства н његова дјететва!"

Красна воља, на то ја гонетнем,

Млого ј’ боља од мојега нада,

Кад је само не исправљат’ мисли !
Још кад исте ј’ казиват’ простије
Иак сав Краго .

. . чијс био благо,
Тек еадржу штрб се не чинио;

Прост Срб језик зна од мене боље,
То л’ Срб књижник собом јединствени.
„Тко л’ мож’ боље, пшроко је иоље!“

Пак заФалим српском Хорацију,
И да Бог да, речем, подоштрио
На свс боље браћу и земљаке

Највећма би’ с’ ја том радовао;
Ја л’ што мого то сам и помого

Ак’ нијесам талант умложио,
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А ја ти га и не закопао,
На виднку ето га освитку,
Ни том од мен’ нитко с’ не надао“. 133)

Одовуда се видп, како је Мушицки језик Чубрпи,
а по свој прилици и слог сматрао.

Ја нећу овде да оцењујем Спму Мплутпновпћа.
само наводим оно, што ће многога са његовом особно-

сти упознати.

А казао сам и кажем, да су српски младићп жи-

велп п мрли за Спму Милутиновића. Многи су се

упињали да га речма стигну, а други су лебделп, да

га у пзразу п превазиђу.

Пајвише наличности постпгне Ђорђе Марковић,
иначе „катер“, особити човек и характер. Науке сва-

коврсне доста, Фехтмајстор ш) изврстан, Дпоген у

свачему, усамљенп јуноша, све мисли и разглаба, све

ко нико.

Године 1862. изи|е у Н. Саду његова „Ромо-

ранка, сан матере српске.“

Приопштићу вам увод у несму, и нешто од песме :

таковог чега нема нигде впше.

„Новирица Чиз помладицу Мајке на једно уво

примала, на друго пропушћала. На гојазне шнпке Ме-

леиице навила, са праве Жице, коју је њој Мајкапп г

казала, скренула, сад у кавезу три пуна лета јади-
кује, Мајка њена, по гори за њом мутећи, падне

Соколу у нокте, Соко је покуса. Сад Суварцп по

земљицплеже, ококостиштемравп разнели. Горске друге

опело јој држе. ЖалФија силу кадисицу лилисом таје

и издаје. После трп лета посредством девесиља прне из

133) Симин текст је овде штамиан према оригиналном

издаљу, само је правопис измењен. У Суб. ркп. има, не знам

откуда, неких разлика; у 4. стиху „иBЈ>авно“ место „наравно
11

,

у 15. и2B ст. „јошт
и

,
у 26. „много“, у 29., „било

и
м. „био“.

Суб. је, сем тога, у овом одломку изоставио шест стихова;

тринаести је стих овде враћен натраг, да се боље разуме текст.

134) нем. Fechtmeister, учитељ бореља.
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Кавеза, Осванпцу појп, али како појп? код кошчица про-

сутпх по земљп тражи слатка уста Мајке, ал'пх нема.

Докјемладо, на мозгује краста; кад одрасте, тад краста

на срцу растп; тај уцвелак не лечи нптп река, нити

аиотека. Тај се слаже, кад дух пзнемаже. Огорчица
ево како следи:

Суручица, та ми срце мути,

Кад помислим на ревену другах

Што из горе зентилају пољем

И слежу се на чичке и чешље.

На сундице, ружице од Чкаља

Стасају на крајлицу витине,

Презимице, ожујке жутице,

Дакталице отоболе крилца.

Млакалац им рујке потпнеуша

На прсима, срца галопири

Пољкињах, и вриски угоркињах

Диволишу, летирају зраком

Низимице, влаике у повразе.

Са еундицах цивуљ цвркутају

Цвелинг, црбе, цицев, цибабајче... итд.
13В)

Нећу да се упуштам, да оценпм дух п рад Мн-

лутпновићев, али држим, да је срећа за нашу књи-

жевност, да је уплпв дирнуо само младе духове, па

се онда изгубио, јер „Роморанка“ показује куда
би

дошлп, да је тај уплив потрајао и зрелије умове за

собом повео.

Мени се чинп и дан-данас да сам право имао,

кад сам год. 1858. овај натнис написао

Мплутиновићу

Духа до излиха, еамо да је среће,

Да си откуд дошо до вештине веће.

Списатеља младости српскога народи, .Милована

Видаковпћа, познавао самјош из кад сам

био на гпмназији.

13B) Писац у додатку „ Роморанке 11

тумачи ове чудне речн,

али би ухватило много места да се тај тумач пренесе овамо.

71Пешта



Он је онда хшао сннове Карамата, земунског тр-

говда, као преФект
136

) под својом управом. а онп су

учили јавно не знам којп гпмназпјални разред.

Од онда ми је још врло симпатпчан био.

Кад у Пешту на унпверсптет дођем, застанем

њега тамо.

У Карловцпх нпсам се смео нп прпблпжптп му:

стејЗсц џ' £'/£'. г:стор6о)7та, 187) a.in у Пешти сампја био већ.

доктор ФилосоФПЈе, и тако му се приблпжим.
Мој газда од стана ми, брат моје снахе по брату

ми Василију, Тома Јовановић, држао је у Пештп

крајзлерај,
l38) па јс имао п добра црвена впна.

То вино, кад се зашећерило, било је боље пптп

него икојп самоток.

Мој стари прпјатељ укаже мп љубав, те прпмп

по коју чашицу тога, не знам смем ли рећи, нектара.

Годио је старој крви, и онда је бпо разговоран п

добро расположен.

Видаковић је био кроз цело време свога жпвота

човек-дете, његова дела засведочавају то псто, а увек

је држао по два три дечка ученика, којеје надгледао

л хранио, те у њиховом друштву ужпвао.

Од по столећа скоро читали су се, управо гу-

тали његовп \ омани од оних Србаља, којп су зналп

чптати. Млади дечаци и девојке читали су их п наспрам

месечине.

Дух његових романајесте доиста нешто особпто,

чисто српско. Нарочпто „Љубомпр у Елпсијуму“

прешао је тако рећп у живот народа. Он је био прп

крштењу свакога српског детета: имена Љубомир.

Светозар, Велимир, Драгиња п др. истпсну стара

бпблијска из пашега народа.

То је био човек тако умиљат по наравп, као

ретко ко. Већ његово лице, које је у сликп врло добро

13l!) лат. овде падзорннк, учитељ.
137) грч. „страхопоштовање ме хвата кад га погледнм

11

(Из ~Одисеје“ YI. песма, стих 161.).
13S) нем. дућан еа ситнаријама.
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сачувано, било је сушта благост. душевна доброта,

тихост и човечност.

У последња времена напали су га са впше страна,

пецкајући тобоже његове погрешке у знаностнма. алп

су ове погрешке тако мало важне за оно. што је он

писао, као погрешке какве старе хронике, за које
нпко и не ппта.

Онн су били па и преминули, а Видаковић је
остао жив и дап-данас; јер и дан-данас читају наша

деца његове романе тако нсто радо и с весељем, као

и мп у оно време што смо их читали.

Зато сам га и назвао списатељем мдадости на-

рода, јер у деци народа живи младост његова.

На,јславнији његови романи били су: „Усамљенп

јуноша-- . „Велпмир п Босиљка“ и „Љубомир у Елп-

спјуму“ ; они, које је у старије доба наппсао, заостају
нза оних првих много у чаробној простоти и бе-

зазлености.

Језик му је био незгодап, он је писао црквено-

славенски; али је и та препона падала пред жељом

читатеља, који су га читали. .
У новије време покушали су га чистим народнпм

језиком пред народ изнети, и то му је нов сјај дало.

Али, кад већ ко то хоће да учини, нека радп то

с потпуном озбиљности, и нека се потруди, да му

одговара језик потпуно садашњем књижевном језику.
Видаковић, прави Видаковић остаје и остаће у

својим списима онаким, како их је сам писао. Ко

хоће њега какав је да види и иозна, мора спрем.љен

бити, да га позна у црквено-славенској одорп.

У старе дане остане стари списатељ без свих

средстава за жпвот. И ту прибави госпођа Јоваиовићка,

супруга пешт[анског] градског инжерира
139) Димитрија

Јовановића, ту лепу и велику заслугу, да иародног

радина у своју хгућу прими, све му што ваља за

старог инвалида даде, и подвори га у болести и на

139) тако у ркп.
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смрти самаританскп, управо сестрпнски. Хвала јој у

име човечности п родољубља!

Ја сам оног лета 1841., кад је мој милп отарп

списатељ умро, пзван Будима у тако званом „Аувин-

клу
и

жпвео, те тако нити сам чуо да је умро, нити

сам му последњу ночаст указатп могао, а био бп учи-

пио из пуна срца и душе.

Павловић је пмао два пријатеља пз млађих школа,

који су обадва себи лепо име у народу стекли.

Први је бпо Исидор Николић, о ком сам впше

говорио.

Псидор је бпо Бачванин, дакле впсок п крупан,

јер тим се одлпкује бачки сој Србаља од Сремаца, а

у опште и од Банаћана. Главу велику имао је, бо-

гињама мало узорано лице п бркове увнјене h Ја

tabla-biro. 140
)

Његово књижевно деловање означио сам на дру-

гом месту, овде ми остаје пеколпко речи о његовом

грађанском положају казати.

Исидор, како смо га звали, био је секретар код

мађарског намесништва у Будиму пре покрета п

после тога.

Кад се револуција угаси, и Српска Војводпиа

створи,
био је он велпким жупаном бачке, темшнвар-

ске и торонталске жупапије п пазивао је себе мећу

пријатељима архижупаном. Седпште му је би о у

Сомбору, а у канцеларији му је био Тодор Мандић,

који је каспнје знаменитију улогу играо, него сам

Николић.

Ја сам га звао Мпрабо, јер сам некако држао,

да је тако морао пзгледатп Мирабо! Ато је њему

увекгодпло. Он јемене звао „ВенцеславомА Шваду 141)

је нмао велику, што није било чудо, јер је дуже вре-

1Ј0) као ириеедиик судбеиог стола.

1J1) добро је умео говорити; ~швада“ ваљда од лат.

svadeo, саветујем.
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мена био великим беиежником бачке вармеђе, 142) а свп

су вармеђаши мађарски имади језпк на свом месту.

Исидор је био величанствена појава.
Имао је два спна, СтеФана п Владислава.

Стсфзи је после покрета узет у мађарску војску,
био је код освојења Будима, а касније је као капе-

тан отпшао у Русију и тамо у војничку службу стао.

После је прешао жандармерији. Био је више нута

употребљен у државнпм полицајнпм пословима, добије
за награду и 3000 десетина земље; али му то није

било доста, и сад је као пеизионованп подполковник

жанд армеријски.

Други син Исидоров, Владислав, висока узраста,

лида очпна само чпста, красан младић, стане у службу
код мађ[арскогј министарства при особи краљевској, и

сад служп тамо ваљда већ као министарски саветнпк.

Трећи у колу био је Сремац Коста Пејпчић, ро-

дом из Борова, доктор медпцине. Он је био Физикус

у Карловцих и дворски лечник митрополита Станко-

впћа, каснијеје прешао каоградски Физикус у Панчево,

а умро је пре две године у Пешти, у Текелијном За-

воду, као надзиратељ питомаца, стар близу 80 година.

Овај Сремац бпо је ситан и коштуњав, као што

су обично Сремцп.

Духом је био најбистрији од прпјатеља, писао је

много и добро, у животу је знао задобити и сачувати

пријатељство општине у којој се бавио, љубио је

младеж као отац своју децу рођену. . . .

143 )
Ова тројица били су уједно са Пајом Риђичким

кућевни пријатељи младића Наке, властелина ст,-

миклошког.

Паја Риђички, друг из школа оне друге тројпце,

дође случајем као преФект код малодобнога Јована

Наке, а уједно п управитељ добара С.-Миклош и Ма-

ријенФелд.

142) мађ. жупанија
143) Овде је изостављен пасус о Пејичићевој деди (две

кћери и два сина).
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Он га даде одгајпти у духу српском, купп му

пслику кућу у Пештп преко пута зиданом после

мосту, коју је пре впше година влада угарска за 2

мплиона за себе прекупма.

Нако је био млад леп дечко, као какав краљевић.
Рићички [ra] даде прогласпти за пунолетнога. па га

оженп Српкињом из Трста. лепом Аном, кћерју бога-

тог тршћанског трговца Рајевпћа.
Ова млада Српкиња учинп кућу свога мужа

првом орпском кућом,
Павловић и пријатељп му, а нарочпто Паја Рп-

ћички, побуде Наку, те даде Матицп 5.000 ф. као

фундацпју за награду став.венпх Матицом задатака.

Чиновничка места на Накпном властелпнству по-

пуне чистим Србљима.
Нака награди свога управптеља Пају Рпђпчког,

кад буде проглашен пунолетнпм, краљевеки. Он му

даде 100.000 ф.

Рићичкп купп за те новце влаотелпнство Скри-
бешће и Зорленц, п постане властелпном.

Накпна госпоћа помагала је ревно свако подузеће,

које је смерало на просвету српскога народа.

Ималп су само једну кћерку Милеву.

Ову је имао узетп за супругу млади гроФ Ју-

лије Апдрапш, кад му буде дозво.љено вратптп се у

домовину; но мајка му буде тој свези протпвна, и

он узме своју Катппку; а мати уда Милеву за једног

талијанског дуку, conte di San Marco.

Ови немају деце: Мнлева је за Српство изгубљена.
То се догодило, кад Нако отпусти Рићпчког из

своје службе.
Нма врло лепу слпку у Матицп; одавна је оседео

као овца; бави се са моловањем.

Нако пас је довео Матпцп. Сад вам имам два

нредседннка исте представитн.

Један је од њих добротвор нашег народа, Сава

Текелпја.
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Сава Текелија бпо је у својој младости врло леп

млад човек. у кога се многа млада женска угледала.

Ја сам га познао, кад је ступпо у осму десе-

тпну свога века.

Висок, мало погнут старп господпн. са особито

фпном. белом п руменом кожом на образу, а седим,

реткпм, фпнпм власима на главп.

Обично је ншао у хлаче
144) у чизмама, а Фрак

једне боје са истпма. угасито модре. Он је себи све

сам кројио и шио, да, и саме чизме. Томује годило,

да нп од кога не зависи.

Виђао сам га много пути.

Пред смрт његову разиђу се сви другп, којп су

око њега били, из Пеште, и тако ја добијем налог, да

будем са старим господином, кад руча, да нпје еам,

и да се с ким забавп.

Апетпт је пмао non phis ultra.

Пмао је своју главу у многим приликама, тако

п што се нравописа тиче и језика којим да се пише.

Текелпја је пмао једног наравног сина, кога јеу

Бечу учио и одгајао. Рана смрт овога младога чо-

века позове народ српски за наследника оца му.

Сава Текелија написао је сам материјал за свој
жпвотопис лз млађаних година. На народном сабору

српском од 1790. годпне заузимао је особито стано-

виште мађарског пдемика; њему насупрот стајао је

Сечанац, тајник код мађарске камаре. Овај одржи по-

беду. Шта би било боље, то и сада не знамо : нит

су нам особити пријатељи Немци ни Мађари.
Павловпћа је изнимно уважавао и радо имао: не

знам да ли је било човека, који је могао код старог

господпна толико израдити, као Павловић. Скоро по

читаве дане проводили су заједно у разговору и до-

говору о заведенијима, које је Текелија намислпо

основати.

14i) чакшире.
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Други је егшскоп Платон Атанацковпћ.

Платон је бпо дуже времена мпрскп свештенпк.

и катехета на сомборској препарандпјп.

Кад му умре жена, покалућерп се п пздржп онако

право искушеншптво.

Платон је имао сина Васу, којп је био врло деп,

уљудан, господски млад човек; но овај му умре п

тако остане и он сам самцпт, те се посветп чптању

и писању књпга, које су нашем народу са црквеног

гледишта потребне бпле.

Устајао је рано п радпо по цело доподне. Пред
вепе бп изпшао у своју вплу.

Епископ Платон замерп се у време револуцпје
јако народу. Прпјатељство мађарске владе доведе га

у Новп Сад и даде му Сприг.

Својим паметнпм држањем измпрп се течајем вре-

мена и опет са народом.

Лепо је служио п милпнага је бпло гледатп. Про-
поведао је мало преслатко и кокетно.

145)

Пмао је једну махну, коју су наши еппскопп у

првој половпни овога столећа скоро сви имали: тако

звани Фанаријотскп свраб. ш) Но кад му спн умре,

престане п ова болест, п у старостп бпо је допста

пример архппастпра.

У друштву је бпо прпјатан, а анекдота
147) ваљда п

њих десеторпца нпсу впше знали.

Са патријархом Рајачићем нпје се нпкако слагао.

Где је ко njie и боље могао што учпнити, што је дру-

гом бпло неугодно, то је сваки од њпх радо употребпо

прилику.

145) Франц. coqiiet, који тежи или грамзи п све чини да

се допадне.
14в) Фанарпјоти су били за туреко доба владике, које је

слао међу Србе и Бугаре Фанар, т. ј. царигр<|дека натри-

јаршија. Ове су владике изашле на веома ружан глас еа

глобљења народа, продавања парохцја и иротоиопијата.
147) грч. кратке занимљиве нриче.
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За сина назпда гробну капелу на ајмашком

гробљу у Н. Саду, пак у тој зпданој гробницп почи-

вају сада земни останцп и оца п сина.

У Матпцп је бпо један грађанип трговац од впше

времена, који је новчане послове Матичпне водио п

надгледао, старп Јоан ТриФоновић.
Нестит човек; прпјатељ друштву каквог је само

могло желетп.

Састављање рачуна била је његова брпга, и овп

су бплп увек у прпмерном реду.

Бпо је љубитељ реда у свему, а неуморан у

послу и свом п Матпчпном. Заслужио је, да му се

помене што чешће име пред потомцп.

У[з] ТриФОновића стајао је вечпти казначеј, касир,

Матпце Српске, Наум Бозда.

Бозда је био родом из Македоније, и држали су

га за Цпнцара, алп је имао за жену једну Будимкињу

Српкпњу, госпођу Јелену, која [je] од перчпна до пете

бпла родољубива, права Српкиња.

Нису ималп порода. На смрти побуди свога мужа

те оставе своје пмање на потпору Срба занатлија,

који желе да се у Пешти као мајстори настане, а

средства за то немају. Ова је заклада ступила у делу

после њпне смртп у живот, п многа обитељ занатлиј-
ска српска благосиља ове своје добротворе.

Красна кућа на три ката у крунином сокаку,

која од леополд-штатске нове цркве к Јелисаветиној
ппјаци водп, стојп као дични споменик имена Наума
и Јелене Бозда.

Имао сам у Пешти за мога тамо бављења два

пријатеља, којп су ступили у коло најодличнијих
Србаља.

Први је бпо молер Јоца Поповић, који је после

више црквп наших у Банату моловао, ону у Долови

у Банату.
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Другп је дпчнп наш Ђорђе Стојаковић. јунак
нашег сабора од године 1861., најоштроумнпјп Србпн
п најсмернији човек. Он је бпо правнп заступнпк

кнеза Мидоша Обреновића за време, кад је исти бпо

пзван домовине.

У бунп је своје спле народу посветпо, п био је
како на мајској скупштпнп од године 1848. тако п на

прашком славенском конгресу.
Стога га ставе Ма-

ђарп под прекп суд, кад се у Пешту вратп. где ма.т’

да нпје главу пзгубпо. Еаснпје га Управа Кар.товачка
измени са једнпм Беч.тпјом, кога нашп у боју заробе.

Он је пмао старога ода п мајку. Оца су звалп

свп старп Јегарац, матп му је бпла права српска ва-

љана мајка. Шта су овп претрпелп, док је он у там-

ници пештанској седео, то се да лако разуметп.

Толпко и толпко пута наперили су хонведп

кроз прозор собе, у којој је затворен бпо, да „вад-

раца“
149

) убију, Ушао је у тамнпцу вран као гавран,

а изишао је у полу сед.

Кад генерала гроФа .Тамберга мађарскп усташп

на пештанском мосту убпју, склонп се он на пароброд
п пзбегне у Беч. Отуда дође п опет. . .

|s
°)

0 њему h у још пмати прилпке на впше места

говорпти; сад завршујем, да је био са сваке стране

честпт и ваљан човек. И он је бпо члап Матпце

Српске.

Још ми је напоменути две особе: ЈованаБерпћа
п проту Вптковића.

Јован Берић био је актуар код депутације. што

је управ.љала српским народнпм школама, којеје пред-

седнпк првп био Несторовпћ.

14S) мађ. lionved, бранплац отаџбине, домобранац.
149) мађ, vad racz, дпвљп Рац, тако Мађари кажу Ср-

бима кад хоће да им се ругају. Постанак ове речп видп

напред у 53. напомени, стр. 36.

IГ, °) у ркп. овде нема тачке; чпни се да ова реченица

није довршена.
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Несторовићево име бпло је код нас врло познато,

алп ја ra нисам познао, већ се бејаше у вечност пре-

селио, кад сам ја у Пешту дошао.

Алп Берпћа сам добро познавао. Ја незнам управо

шта је он радпо, да се тако прогласио: али ваљда

нпје било човека који га нпје по пмепу знао.

Био је особито шаљив и оштроуман човек. Од

њега пма много причпца.

Тако се приповедало, како је једног богословца

пспитпвао, кад је овај код њега био да шпте шкод-

ску штацију.
Питао гаје, колико има части слова ? Богооловац

је био врло слаб, па је оћутао питање.

Онда га Берић запита: „А колпко има бирцуза

у Карловцпх од дољње цркве до краја ДољњегКрајаА

„Осам“, одговорп богословац одједаред. 151 )

Друго, прпповедају, како је пред магистратом

пештанским била пијаца ланцима одељена. На тим

ланцпма није бпло слободно седети.

Берпћ је особиту во.љу имао на просте Бачване

кприџије, којпх је било вазда доста у Пешти, јер су

они странце из дољњих предела у Пешту возили, upe

него што је „димшић“ дошао.

Види дакле једаред Бачванпна кириџију, како

стоји пред магистратом, пуцка канџијом и звиждуће.

„А откуд ти, Бачванине?" запита га Берпћ, који

је своју птицу познао.

„Из Врбаса!“

„Па шта тражиш?“

„Та гдедим како бп дошо до какве кирије.“

„А ти иди и седни иа онај ланац, па се љуљај

и пуцкај каиџијом, па ћеш одмах добити кирије.“

Бачванпн га послуша и учини све, како му

рекоше.

1B1) Ово je Суб. испричао опширније у I. делу Авто-

биограФије стр. 102.

Кљиге Мат. Срп. 5. 6
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Опази га испод капије магистраске један варошкп

пандур, па се дошука до п.ега п опалп га подобро
палпдом по леђих.

Онај скопи као опарен.

Берић је стајао на ћошку змијпне улпце u гле-

дао, те онда повппе Бачванину: „Ето вп’ш, да сп до-

био кирију“, и онда се изгубп.
II тако многе, многе прпповетчпце текле су по

кругових Берићевих.

Прота Витковић био је парохом у Будпму. Он

је рођени брат нашег славног Михаила Вптковпћа.

песника и списатеља мађарског.
Он је био наш Златоуст. Сав свет ишао је на

Велики Петак у будимску цркву, само да чује нроту

Витковића. А и пначе су га врло радо слушали.

И он је препатио доста у бунп, п после буне
на кратко умре. Наш 'славни Гавра Вптковпћ. профе-

сор београдски и одлични скупљач напшх хпсторпј-

скпх извора, његов је спн.
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ПOКРЕТ

Година 1848. увуче ме у море државнога жн-

вота. у среду револуције.
13. марта букне револуција у Бечу. а 15. у

Пешти.

У то је време заседавао државни угарски сабор

У Пожуну.

Првп чин народне скунштине у Пешти био захте-

вање, да се цензура укине; и сабор тому одговори.

Ја сам овим изгубио службу, која мп је 600 ф.

годишње давала; али сам с радостп поздравио новп

закон. п прва испод слободиог тиска изиђе моја песма:

Чујте, Србтг, па се сви одзов'те!

Нов живот врео је на свестране; клубови стану

ницати на све стране.

У први мах било одушевљење чисто и опште.

Једнакост и братство дпсали су као задах дана.

У Пешти је био годишњи вашар; парода је било

са свију страна. Народиа скупштина буде у иросто-

ријама Текелијног Завода држапа, и ту се констатира,

да има скушптинара из 83 српске општине.

За
председника скупштине извичумене; но пошто

ја нисам знао добро мађарски, а држао сам да ће

поспешније бити, да једног вишег држ[авног] чиновиика

па то позовемо, предложим да се избере па то место



Исндор Николпћ, тајник код угарског намеснпштва,

у чему ме п послушају; ја задржпм место потпред-

седника, а за тајника изберемо Ђорђа Стојаковпћа.
У ту скупштину дођу изасланпцп рев[олуцпјо-

нарног] клуба, које је водио бар[он] Bbapn, млад човек,

јурпста. Ту је господин барон у највећем одушев-

љењу говорио о једнакости и братпмству, о велпкој

Хунији, о патриотизму, о свему и још о мало више.

~Живио“ и „Еlјеи“ орпо се по дворапп. Сутра дан

имао је бити ведики митпнг
l
) код музеума, пиа тај

мптинг одреде мене као заступнпка српске скупштпне.

Но тај се митинг п не састане. Што је барон

Њарп говорио пије бпло по ђунпјп 2) мађарској владп.

Ветар се окрене, и непријатељски дух духне протп

српској скупштини, а нарочпто протп оипма, којп су

се у њој истакли.

После кратког времена дође мпнистар Семере у

Пешту и изјави мени, да у истини постоји то непрп-

јатељско расположење, и да влада није у стању по-

јединпм члановима те скупштине спгурпост пружпти

протп иапаствовању и изгредима маћ[арског] пука.

Да се ово разуме, мора се знати, да су међутпм

следовале петиције српске са вшпе страна пз српског

народа, које су садржавале позпвање па српске прп-

вплегије и школе, особпту област и особпту управу

за Србље, како им је у привилегпјама осигурано.

У априлу позове патрпјарх Рајачић нар[одну]

скупштину за 1. мај.

Од стране српске иештанске оиштине будемо

изаслани Т. Павловић, Т>. Стојаковић и ја. Нас два

одемо на време, а Павловић се својпм пословима

задоции.

Мађарска влада именује Перу Чарнојевића те-

мишварским гроФОм, и учини га комесаром за све

ствари које се овамо доле од Србаља предузимале буду.

Ј ) енгл. raeeting, народни збор.
2) тако у ркп. али ие знам што значи.
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Чарнојевпћ прогласи преки суд за Нови Сад.

За 1. мај стече се певиђено мноштво света у

Карловце. Нпко нпје у напред ни помпслитп могао,

да ће се толпко људство искупити.

Шта се пре тога дана у ужем кругу, код митро-

полпта, говорпло п радпло: то менп није познато, јер

нисам био позван у те договоре.
Само толико знам,

да је мптрополит у велпкој брпзи бпо, да се свет

протп њему не изјави,

Првога маја осване дан нпкад лепши.

Око 10 сати држала се кратка
богомоља

у ми-

трополитској цркви, па онда се свет скупп у авлпјп

дворској.
Ова није опда била још овако уређена, као што

је сада, него је била проста авлија без стромова.
3)

Као што и сада, стајао је двор код цркве, а

остала авлпја била ограђена са запада црквом, са југа

старом зградом конзпсторпјалном, која је ходник на

сводове имала, и тако иеку Форму аркада
4) чпнила.

Сад на том месту стоји зграда на кат, у којој су

локалитети за епископе, п собе за канцеларпју саб.

одбора, конзисторпју, администрацију Фондова и двор-

ске калуђере. Даље у продужењу стајале су дворске

штале, где и сад стоје, само што је ове Чарнојевић,

кад је адмпнистрацпју даље водио, мало оправио и

угледа им дао.

Пред тим шталама стајала је велика крепара, у

којој је миого креча угашено
било и тамо чекало, да

се на зидање митрополитске резиденције употреби.
Ова кречара била је земљом покривена и травом за-

расла; а пред њом је била велика гомила песка у

исту сврху приправ.љена.

Са истока била је авлија зидом ограђена, а са

севера к пијаци пеком врстом штакета
s ) одељеиа. Авлија

3) чеш. дрво.
4) фр. ходник или трем на свод.
б) ограда од гвоздених или дрвеиих шииака.
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је велика. и могло је впше киљада људи у њој има-

ти места.

Еад људство из дркве изиђе, сви се упуте на тај

песак, који је чинпо као неку малу хумку.

Мптроиолит се плашио да у песак како не про-

падне, а бојао се, да се каква несрећа ком од скуп-

љенога света не догоди, па с неким ужасом повпие:

„Хајдете одавде, овде смо на песку, а што се на

песку гради, нема тврда темеља.“

Ове су речи бп.те пророштво, премда не у ње-

говом смпслу.

Скупштина се спђе с песка и стане код онпх

аркада, где су п од сунца заклоњенп бплп они којн

су пали у домашај сенке од оне зграде; но већп је

број скупштпне стајао у пуном сунцу, нпчпм не за-

клоњен од жегућих зрака му.

Ту почне најпре арх[пмандрпт] беочпнски С. Ка-

ћанскп читати оне привилегпје, којпма се Србпма

ујамчава патријарх.
Са свпју страна загрми: „Живио патријарх Ра-

јачић!“

Патријарх је дакле био ту !

Сад се до!)е на обећање војводе! Ту се чуше

гласови једни за ово име, други за друго.

Митроиолит проговорп: „Пустите најпре, да вам

кажем. каквпх имамо ми људи код милитара, којн би

заслуживали, да се на њих призрење узме.“

Ту спомене генерала
Алекспћа Мајну, генерала

Теодоровића, обрштера Мамуду, обрштера Стевана

Шупљикца сад се заори са свију страпа: „Жп-
вио војвода Шупљпкац!“

После сам чуо да је овако било удешено у ужој

конФереицији.

Наједаред искрсиу штамиане цедуље са народ-

ним бојама: „Живио патријарх Рајачић! Жпвио вој-

вода Шупљикац!“
Весеље је бпло велико. Усклицима нпгде и никад

краја. Свет је био пијан одушевлшњем.

86 Покрет



Чудно је било, кад су људи у скоро бескрајном

броју са тпм емблемима 6
) пролазиди кроз тврђаву ва-

радинску и кроз П. Сад. Па сваким нрсима биле су

народне кокарде од пантљике црвене, модре и беле.

Са тим знацима пљусне народ на све стране у

Срем, Бачку и Банат и сјајни пламен одушевљења

букне наједаред свуда.

Трећега маја буде други састанак, и ту се ради

отправљања предмета других, који се не могоше жз

скупштпне обавпти пзбере главни одбор.
У тај одбор буде изабрано впше људи, између

других био је ту и Ђока Стратимировпћ и T>. Сто-

јаковић и ја.

Сутра дан се скупе члановн одбора у седницу

да се одбор конституише.

Сад наступи сцена, којој подобну имамо у Фран-

дуској повеснпци, кад су се конституисали Сије, Дико

и ген, Бонапарта. 7 ) Онда је нудио Сије Дико-а, а овај

њега, да заузме презндијум.
8) Из куртоазпје

9) понуди

један од њих генерала Бонапарту, а овај ти одмах

седне на председничку столицу, остављајући оној дво-

јици да се згдедају, шта бп.

Тако и овом придиком понуди Ђ. Стратимировић
мене да седнем на председничку столицу, а ја одбијем
то наводећи разлог, да ја заступам пештанску општину,

а ова је у чељусти Мађара, па може стога имати

највеће неприлике.

Мој Ђока брзо нрекине ове преговоре рекавши :
„Е кад вп не можете, а оно ћу ја.“

°) грч. знак, обелсжје.
7) Emmamlel Sieyes је био Франц. публициота и државник;

Бонапарта је потоњп цар Наполеоп I.; треће име је назначено

у рки. тачкама а бпо је Роже Дико (Roger Ducos). Овај дога-

ђај пада јамачно у год. 1799. кад су у Француској ступили

на управу т. зв. конзули.
8) лат. нредседничко место.

<Ј) Франц. courtoisie, витешки, дворски обичај или ред,

уљудност.
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Седне на председнпчку столпцу, и тако тим yi>e
у акцпју као председник главног одбора. што касније
повуче и друге важне моменте.

После неколико дана предложим ја
Г

Б. Стојако-

впћу да ми не можемо задржатп овлашћење српске

пештанске опћпне, ако хоћемо у одбору да останемо.

Он се сложп са мном у то.му, и тако пошљемо

ми Формалну изјаву пештанској српској опћпнп. да мп

полажемо добпвенп од њпх мандат за ову скупштпну,

да смо ступпли у главни одбор и да остајемо у њему

чисто свако за себе као особе нрпватне,

У касније доба родп се велпка узрујаност протп

срп[ској] пештанској општпнп, п у то време спасу је ове

наше изјаве од врло неповољнпх п штетнпх последица,

У самој скупштнпи од нрвог дана ступп Н. Гру-

јић, архимандрпт крушедолскп. на говорннчко место, п

усхпти скупштину са његовпм нсторпјскпм прегледи-

ма. Овим говором ударио је архпмандрит темељ свом

епископству. Прпјетоггшје се добро слагао са мптро-

политом: овнм говором прпближп се истом, те отворп

■својпм прпјатељима иут, да мптрополита наговоре да

га себи у помоћ као освештена еппскопа од владе

потражи, која му ту жељу испуни, и тако Грпјпћ

дође до митре и штаке епнскопске. а жпвео је у ма-

настиру Крушедолу.

Грујић је један од највећпх говорника онога вре-

мена био. Но његова говорнпчка ера свршује се са

говором кога је држао, кад се за епискоиа произво-

дно. Ово његово слово без нрепора је иајбоље, крје

је он говорио, п које се до оног времепа у пас чуло;

нпје знао човек чему да се впше диви, оном што је

у њему било наравно и истина, илп оиом што је у

њега увела мајсторија!
Од овога дана није внше еиископ Никанор никад у

великој јавиостп говор држао. На саборпма од 1869.

и даље врло је иезнатиу улогу као говориик имао.

88 Покрет



У овом главном одбору није ни једнога од на-

ших главиијпх људи било; све сами скоро млади људи

п тако рећи бескућаници.
Може се мислити какво је друштво било, кад је

играо улогу Ворчан из Панчева п Коста Јовановпћ-

Батут пз Митровиде. Али
у тој прилици, као у сва-

кој подобној. вигае је радила идеја него људп.

Главни одбор избере за заступнике у прашки

словенски конгрес
Н. Грујића, архимандрита, проту

П. Стаматовића, Ђ. Стојаковпћа п мене.

И тако мп одемо из Карловаца и идући у Праг

дођемо у Пешту. У Пештп дође менп мој друг и су-

путник
Ђ. Стојаковић и каже ми, да су у револу-

цпоналном клубу код Приворског [?] расправљали о том :

да лп да нас не пусте у Праг п да нас~ одмах затво-

ре, илп да нас пусте. па кад се вратимо, да нас

онда суде.

Наравно је да је тим питање и код uac двојице

дошло на дневни ред: хоћемо ли да идемо у Праг, или

да не пдемо. Најпосле превагне онај разлог, да смо

у њиховим рукама. док из Пеште не одемо, па могу

чинити што је њима воља; а кад одемо, оида смо се

из њихових шака уклонили, па стоји до иаше воље,

хоћемо ли севратити и када. А до тог времена знаће

се како напрема њима стојимо.
И тако ми седнемо на кола и одемо у Беч, а

оданде у Праг.

Влак који нас је у Праг возио био је пун сло-

венске кокарде, и приман ја кроз целу Моравску и

Чешку с највећим одушевљењем. На њему је било

пуно особа, који су па конгрес у Праг путовали.
Када у Праг стигпемо, дочека нас море од људн,

песме из хиљаду и хиљаду грла, и свирка чешка, а

ова је са своје пзврсностн позната. Ту су бпла и пе-

вачка друштва скоро свих чешкпх иевачкпх дружина:
може се дакле мислити, како су се ориле патриотичке
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певаније оних дана. „Где домов мој?" орп се из грла

народа, не само певача, као да га громовн пнхони-

рају. А било је п шаљивих: „Шуселка пан ппше с

те немачке рпше“. Улазак у Праг трајао је од ко-

лодвора до ринга 3 пуна сата.

На Софијном Острву састанемо се сутра пред

подне, п ту нас поздраве Палацкп п ШаФарпк бесе-

дама, које су одговарале одушевљењу прве младости.

Супруга ШаФарпкова. рођена Новосаткиња, упла-

шп се кад чује шта јој муж говорп п тужила се сва-

ком, да је својом беседом своју ексистенцпју про-

играо. Но она времена нпсу се дала обичнпм рпФОм

мерити. Много је што шта у оно време била препо-

рука, што је у другом до тамниде доводпло.

Затим се конгрес констптуише.
Бпле су 4 сек-

ције:
10

) чешко-моравска, пољска, руска п српско-хр-

ватска. Свака је имала свог секретара. Ја сам бпо

секретаром секције српско-хрватске. Свака је секцпја

већала и закључке доносила за себе, а после се све

проглашавало у опћем састанку.

Највпше је муке било са проФ. .Тпбелтом, Поља-

ком. Ни једна ствар нпје прошла без прпговора и

протупредлога са његове стране. Напротпв врло је

угодна особа из те секцпје био кнез Љубомпрски.
Са стране Руса бпо је ту Бакунпн. Као да га

сад гледим; великп, крупан човек, са великом главом.

Но кад је говорио, онда је бпо сав он.

Нп пре тога, нп после тог ппсам впдео пп чуо

човека, ком све најновије, најслободнпје и пајсветлије
мисли п пдеје тако долазе лако као пчеле једиога роја

који му се око главе впје.
Сваки нов слог био је нова муша која је слу-

шатељима главу тако просецала, као облачна муња

што просеца човеку очи кад у њих удари.

Па како је говорио!

10) лат. sectio, одсек, одељеље.
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Мп смо били навпкнутп на ораторпсање које

школско, прп разним светковинама школским, које

~сосОламу“
и

) политинком у вармеђи и мађ[арској] дп-

јети. 12) А већ
у оно време није било говорнпка у Ма-

ђарској над Кошут-Јајошем.
II јест Кошут говорио дивно ; али његови говорп

били су створови оратора п политпчара.

Друкчије је говорио Бакунин. Он је говорио, као

да се обично разговара. Али оне идеје, које су у том

његовом разговору брујале и проспјавале; опо богат-

ство нових назора, впсоких мисли и валова живота;

онај живот новог времена, жпва слика будућности,

узвшпење човека као чдана људства, друштва и патри-

отске заједниде, светске: то је све пљуштало у ње-

говом говору као грднп морскп таласи и запљускивало

је и разум п срце слушатеља као кад кпша, што по

нашп кажу, каблом пада, па не знаш ни куда ћеш

погледати, ни куда статп, ни на коју страну поћи.

Покојна му душа била! Бпо је велики човек, а

ирост у свачему, спољашњем иојаву, понашању, опхо-

ђењу, као најпростијп грађанип, који има доста пзобра-
жења и знања.

Ту смо мп говоршш п радили док не дође ирви

дан Духова.

Тај дан се служила славенска литургија на тргу

св. Вацлава. Служио је прота Стаматовић, а прису-

ствовао је архимандрит Грујић. Мп Срби наравно као

иравославне цркве чланови били смо тај дан у ирочељу.

Стаматовић је иоменуо у јектенији сва славна

имена, и српска, и чешка, и пољска, и руска; а „Господи

иомилуј“ орило се на великом том тргу громогласно.

Куће су по свим катовима и прозорима биле иуие

сваковрснпх накита, застава, ћилимова и цвећа.

“) мађ. szoszolara, молба, говор.
12) грч. начин живота, време док траје народна скун-

штина.
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ЈГеас госпође и младс девојке гледале су на про-

воре као какве рајске птице из својих каФвза. Прота
Стаматовпћ бпо је јако грлат. па му се јектенпја раз-

носила по тргу као глас војсковоће којп регпменте

командпра. Кад се вратпмо са службе, отпрате нас у

један врт, не знам вшпе како се звао. н нас дочекају

девојчпце у бело одело одевене и цвећем накнћене.

те прота Стаматовпћ са неколпцпном од нае проће

кроз целу ту жпву алеју.
13

)

Нпје могао управо ходптп. јер бејаху деца на-

валила да га пољубе у руку. те га одмампше час на

десно, час на лево, п тако дуго.м шппралом
14) једва

до|е до места, где је могао свућп црквене одежде н

обући се у своје свештеничко одело.

Архпмандрит Грујпћ прпнео је к повећању свет-

ковпне својим мајсторским певањем онпх стпхпра,

које се на наптој духовској службп поју.

Грујић је бпо уметнш у црквеном појању, а глас

је имао као звоно: нпје чудо, да је учпнпо најугод-
нпји утпсак код Чеха, којп то знају ценпти и судптп.

То је бпла слава за нас п наше прпјатеље. Али

други даи заоре се другачпји гласи.

Није ми познато, шта је повод дало; алп се го-

ворило, да су поки од наших људп увредпли кнеза

Виндишгреца у дому где је бпла
генерал комапда, 'те

се наједаред окоме војнпци. којп су у прпправпостп

стајалп и потерају народ улицама. За један час створе

-се по улпцама барикаде,
15

) те се стану ове војнпцима

отимати п пачну пушке пуцатп. Очисте се улице од

противника, али мир нпје бпо мир мира, него мир

иемира.

У јутру рапо разпео се глас, да су солдати ноћу
оставили варош п пзишли свп из ње напоље.

13) Франц. allee, пут плн етаза између два реда дрвета

'*) лат. црта савијена као пуж.
,r‘) Фр. barricade, преграћеље, затварање улице.
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Наше радости сада; војништво је капитулирало,

и ко ke ко ми.

Око 10 сати ире подне иокажу се па брдима око

Прага војнпике чете и стану се батеријс дпзати. У

варошп заповедао је градскп магистрат п штатхал-

терија.
16

)
Некп иашп људп. међу њима и граппчарски ка-

петан Бркпћ, пограбе пушке, па се п онп иа беде-

мпма градскпм покажу. Ја ипсам нашао пушке, а ue

бих је узео пп да сам ју нашао, јер нисам хтео да.

компромитпрам моје манданте.
17

) Наравно да се стари

јупацп подсмеваше голоруком другу, али им одгово-

рпм, да ћу ја свуда голорук, куда опи наоружани :
него нека гледе да се пе узморам ја њима смејатп.

Околностп су бпле па њпх више кивне него ја.

Наскоро добијем сјајну сатисФакцију.
Кад се војиицп око града утврде, дође порука.

да се град преда без увета, јер ће га бомбардпрати.
У 6 сати пукне првп топ, п запали пеке воде-

нице па вртовпх блпзу моста св. Ивана.

Сад се впдп да ту нема шале. Но joni игра срце

у јунацпма, још се град не предаје.
Око 10 сати стану летети неке сјајне кугле преко

града. Сад се већ видело, да може бити ту свашта.

Град се упусти у преговоре и буде војницима

предан. Војска је имала сутра у јутру у Нраг ући,
а око 10—11 сати у вече стану сви одлазити који

су бплп компромитпрани. Тај је влак добио salvnm

conductnm 18) од војничког заповедништва; а иосле ко

је у граду, у граду, нити сме ко напоље нп унутра.

Да ви’ш сада трке! Сви јунацп којп су се ком-

промитовали гледалп су да их из града нестане. Влак

се напуни множином. Узму најпосле и она кола, на

којима се стока вози. Али је бпо задовољап ко жпвн,

10) пе.м. Statthalterei, намеспиштво.

17) лат. опај који ме је овластио, бирач.
18) лат. иоуздану пратљу, слободан иролаз.
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који је могао ма на тпм вагонпма не баш прве к.тасе

Праг за собом угледатп. В.так недирнут оде, и сутра

дан рано ујутрууђе војска без шума п впке у град.
Пословп пођу својпм обичнпм

редом.

После чујем, да је на барпкадама био господин

Бакунпн и господпн Зах. 19)

Но тај или други дан дође адјутант генерала До-

шена п нашој дружинп, и позове нас да пођемо кући.

јер су околности такове. да заповеднпштво војнпчко
пе може за нашу лпчну спгурност добра стајатп.
Мп разумемо таки, шта у тој Формулн лежи, те се у

вечер кренемо гвозденпм путем у Пардубпц. Ту смо

мислплп ноћпти, па сутра дан даље.

Арх. ГруЈић II ја билп смо уједном вагону. Код

Пардубида застанемо проту Стаматовића. Ту нас до-

чека п један Пех. кога ШаФарпк као председнпк кон-

греса бејаше послао, да нам каже, да се ја као се-

кретар секцпје југославенске вратим натраг, да мп

тамо конФеренцију свих секцпја држимо н сву радњу

конреса у ред ставимо.

Те тако се ја сутра дан вратпм у Праг п пред-

ставим ШаФарпку. Ту сам био скоро трп недеље дана.

али од послова не бејаше нп говора: шта је том на

путу стајало, то нпсам знао, но држим, да је 6no-°i

одсуство Пољака узрок тому, којп се бејаху сви уда-

љили, као људп, којп зиају шта такове прилике доносе.

Један дан до|е к менп изаслапик иолиције, до-

несе мп мој нутпп лист потписаи сасвпм у реду, п

јавп ми, да ;јс престао разлог, због којег сам се бавпо

у Прагу, и да ми желм срећан пут и срећаи повра-

так у домовипу.

19) Доцније генерал у српској војеци.

-°) место „био“ у ркп. стоји „еметало“, а испред ове

ретп иревучсно је „много“ ; Суб. је јамачно упрвп мах хтео

да каже, да је много сметало то што су Пољацп отншли, па

је носле окренуо мисао овако како је штампано, алн није све

поправио према томе.
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Сутра дан нађе ме вече у Бечу. Мислио сам бити

у Бечу два-три дана, па нађем за јеФтиније да од-

седнем у хотелу „zur Nordbahn. “ Тако и учиним.

Тај је хотел био на крају лепе улице „Јегер-

цајле". далеко од унутарњег града, управо од славјан-
ске каФане, која је у улици „Тухлаубен“ била. Ту

су се сви Славени скупљалп. Наравно да сам и ја

одмах тамо отишао.

Други трећи ли дан после подне дођу ми два

пријатеља пз Пеште, и кажу мп, да су ми мојп људи

из Пеште поручилп, да из Беча никако не идем Ду-
навом преко Мађарске, него да отидем иним путем

„во своја си“, јер да је др. Т>. Стојаковић ухваћеп
и под преки суд стављен био, а сад је испод тог суда

жзузет, али да је још у затвору, а сад да и мене че-

кају, иа да нас обојицу као издајице суде. Већ су

наредбе издане. да ме код Тебена 21
) пна свакој другој

штацијп паробродској дочекају, и ibi ubrž ) ухвате, те

под сигурном пратњом у Пешту допрате.

Др. Стојаковић бејаше из Прага пре отшиао,

него што је био
изгред онај и бомбардирање.

Он је имао свога прпватног посла као адвокат у

Пешти, па је тога радп неколико дана пре отишао

него што смо мислили, да ће се комерс
23

) свршити.

Ја сам му онда казао искрено, како ја мислим,

да то неће добро бити, и да у том лежи за њега ве-

лика опасност.

Стојаковић је био човек закоиа и законских про-

писа. Он није ту ничега видео, што би га теретило.

Но ја му на то приметим, да и ја држим, да му
по закону не могу нншта, али да у оваково време

закони ћуте, нак често и чиста самовоља на место

закона стане.

21 ) Theben, Deveny, меето на граници, где улази Дунав
у Угарску.

--) лат. где било.

2:Ј ) Франц. еастапак, гозба.
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Но оп оде: и следство покаже да сам ја правпје

судио. Да ја у Пештудођох, што међу тим, како ћу
одмах казати, пе уииних, те да п мене ухватпше иу

Пешту одведоше, ко зна шта би било из нас обојпце.
Овако пм ја умакох, а он остане у status quo,-*) у

затвору, где је толикп страх и брпге поднео, да је

ирн као гаврап у тамницу ушао. а уполу бео пз ње

изпшао.

Толпко иута видео јс. како мађарскп хонведи

кроз прозор његовог затвора пушку наперпше на

њега, грдећи п хулећп и једнп другпм довпкујућп:
..Та убиј то вадрацко псето, шта тп може бптп, не ће

те нпко нп речју
25

) опсоватпТ

Ја кад чујем поруку од својпх прпјатеља. ста-

нем се мпслити шта ћу и како ћу.

Сад мп падне-на памет, да нпје добро што сам

у хотелу ~zur Nordbalm“ одсео. јер је тај па крај ва-

рошп, до њега одмах Пратер, велика пуста шумовита

просторпја, те ме врло лако могу у хотелу ухватптп,

у Пратер одвестп, па онда сп долијао.
Одем дакле мало раније у стан с намером, да

сутра, чим јутро сване, оданде селпм, те дођем у

град у ~Хотел Вандел". где сам обпчно одседао.

Кад доћох кућп, не могох одмах дећп, јер је бпло

с једне стране још порано, а с друге стране не да-

доше ми сану прпступпти нп оне повине што сам нз

Пеште дознао.

Запалпм
турски чпбук, отворпм врата од собе,

која су у ходнпк, у који се са степена долазп. пзла-

зила, а прозори су на главну улпцу гледали. п ста-

пем размишљати о мом дочеку у Мађарекој.
Било је нешто више од 10 сатп а у хотелу пот-

пуи мир влада,- тек ту и тамо чкиљи по којп пла-

мичак.

24) лат. стаље у коме јс сад.

-
б) није јасно у ркп.
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Сад чујем како неки људи уз степене долазе.

Корацп тешки, као да иду какви кирасирп.
26) Дођу и

у ходник у којп су моја собна врата гледала, а соба

је, како рекох, бпла отворена, да ми се дим од чибука
мало изгуби из собе.

Ето тп тпх гвоздених корака све ближе.

Мени се нешто
27 ) око срца стане мрзнути. Ето их!

та ми мисао од једаред у глави сијну.
Таман хтедох да скочим и собна врата закљу-

чам, кад се на вратпх собе укаже један грдан човек,

очевпдно Мађар, с лицем ужасно зараслим и очима

баш не најчистијима. Кад дође на моја врата, стане

п погледа унутра . . .

Он гледа а мене мрави про-

лазе. Сад ће ме!
.

. .

У једаред чујем дубок суровглас: „Pardon !“28
) И

овај човек ужасан окрене се иа пети и оде даље. За

њим прође и његов друг, који му бејаше раван, као

једна пола јабуке другој.
Како они прођу, скочим и закључам врата од

собе, почекам још неко време, да видим неће ли се

вратити, а међу тпм отворим прозоре широм, да могу

на улицу викати, ако силу на врата употребе.
Но што је било, било је плод маште и случаја.

Ноћ прође сасвим мирио; сутра у 7 сати у јутру

ја сам платпо стан и прешао у мој „Хотел Вандел“.

Други или трећи дан састанем се са архиман-

дритом крушедолским, Прокопијем Ивачковићем, и дром.

мед[ицине] Пејичжћем.
Ови су били са депутацијом коју је изабрани

патријарх у Инсбрук цару Фердинанду водио, где су

врло добро прпмљени билп. Надвојвоткпња Софија

примила их у капи на којој су биле пантљике са иа-

шим бојама. Депутацпја је отишла другим путем кући,
а архимандрпт је ударио на Беч са упутством, да се

2l}) оелопник, кољаник у тешком оклопу и оружју.
27) У ркп. етоји ~н']’.ко“.
28) Франц. опроштај, опростите !

Књиге Матице Српске. 5. 7
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ту са мном састане, п министрима, барону ДоблхоФу п

грОФу Весеноергу, инФормацпје о нашпм стварима

дамо, а др. Пејгпшћ се бејаше архимандрпту до Беча

придружио.

Др. Пејичик израдио је, да су се бечки сту-

дентп. који су онда под именом Aula ведикп уплпв

имали, у дворани универзитетској, aula званој, скуп-

штину заказалп, на којој је он о нашпм стварпма. које

су биле и које се смерају, извешће дао. Говор његов

био је врло добро примљен. На тој сам скупштпнп

и ја присуствовао. Др. Иејпчпћ говорпо је немачкп

пзврсно, а био је одлично красноречпв; сасвпм је
било наравно, да су га сви помњпво слушалп и на

крају говора особпто прнјатељски аклампралп. Поје-

дина места његова говора, у којпма бејаху садржана

места садржавајућа мисли п осећања оних дана, на-

бавила су му громко одобрење.
Наш том славом увенчанп говорнпк отпутује

сутра дан кући, а архимандрнт п ја постарамо се да

добијемо аудијеицију код именованог министра.

ДоблхоФ је бно висок, сувоњав човек, јако инте-

лигентна лпца; примио нас је врло уљудно, да не

кажем пријатељски.
Алп о нашим стварпма и збитијима нпје имао

ни појма.

Први треиутцп доказали су, даје овај корак врло

добар био, ако је иОле ваљало да бечка влада ствари.

које се код нас збпваше, разуме, и да ваља да о

њпма може основаио судити.

Морао сам му у ирвом састанку на ландкартп-

аустријанске монархије показатп пределе, у којпма

Србп стаиују, истумачитиму укратко, какав је то народ,

кога је племена; како је овамо доспео, шта хоће и шта

тражи, на ком темељу, шта је до тог доба радио, шта

је пмао и у каквом одношају стојп у Угарској на-

2' Ј) нем. земљоиисиа карта, маиа.
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према другин народпма, и напрема владн; шта је
■бечка влада досада радила у тим стварпма, п шта

ваља сада да чинп и т. д.

Услед тога напишем ја на немачком језику једну

покраћу промеморију
30

) о свему овому, иту му пре-

дамо; чинпло се, да ју је добро примио и да му је

добро дошла.

Код гроФа Весенберга, који је онда министром

вањских послова био, будемо пстина добро примљени.

алп се он дубље у ствар упуштао нпје, изјављујући
да то нпје његов ресор.

31)

Но мп станемо на становиште, да се ове ствари

укупне монархије тичу, и да ваља да се свестраним

споразумљењем реше. Нарочито пак да је круна онај

Фактор, која је и правом и дужностима позвана, да

у решењу ових ствари одсудни уплив узме, и тако

мислимо, да и он, који код круие законитога утицања

има, ваља да је у стање постављен, да у случајупо-
требе и нозива темељитим назорима и саветима круни

послужити може, у толико више, што унутарње стање

државе одсудно засеца и у вањске одиошаје исте.

Са обичним кОмшшментима растанемо се од овога

мпнистра, који нам је стога важна особа био, што је

у највишем кругу много уважења имао.

Свршивши овај задатак кренемо се кући, али не

Дунавом, него јужиом жељезницом, те дођемо сутра
на ноћ у Пелчах, до кога је места у оно време же-

љезница готова била. У Пелчаху узмемо кола и одемо

ту ноћ
у Рогатац кисељак.

Тамо будемо један дан и прогледимо красоту
тога купатила, које мимогред у оно време још није
било ип сенка тога, што је сада, па онда одем са

штелвагном
32) у Преграду.

30 ) лат. молбеница.
31) Франц. струка, одељење.

33 ) нем. Stelhvagen, ноштанска кола, омнибус.
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У Преградп је била
прва пошта хрватска напрема

иноземству. Тамо дођемо око 11 сатп у вече. Ноћје
била

мрапна, у колих се није нпшта видело, а пзван

кола морао се Фењер палити, да се што впдп, п да се

особе, које су у колих, прегледатп и распознати могу.

Станемо. Један глас из помрчипе повиче: „Дајте
пасоше“ ! Један човек приступи колма, те му пружимо

наше путне листове.

Чекамо, шта ће бити. Ја се сетпм, како бп ми

било, да је ту мађарска постаја; с каквом би ме тамо

парадом дочекали и т. д.

Мало потраје; наравно, разгледали су путне листо-

ве. Наједаред ето ти некога са Фењером. Нружп фс-

њер у кола, и заппта гласно :

„Ко је ту гдн. др. Суботпћ?“
А јао! Шта наопако? Зар су Маћарп и ове по-

стаје посели? Чудно ми је било, али ппак Фарба се

морала показати.

Одговорим дакле: „Ја сам!“ А п други супут-

ници пруже руку на мене и повпчу потврћујућп:

„Ово је!“
Но још они и не изговоре, а глас се пзменп у глас

пријатеља, и зачују се речп:

„Врло мп је мпло, господпне, давас впдпм, п да

вас лично познати могу. Ја сам •—име сам забо-

равио, што нпје лепо. Али је одавна било, може се п

опроститн.

Ја одговорим : „И менпје мило ; но има лп какве

иримедбе ?“

„Нема, господпне, никакве.“

„Ево путиих листова. Све је у реду. Пзволпте

само даље; та ви улазите у своју кућу.“
Сад се и ја откравим, аи окуражпм. Морам ка-

зати, никада мп нпје тако бпла домовииа неком пре-

коземском сјајпошћу облпвена као тада. Као да се

преда мном отвори велика дворана, сјајно осветљеиа,

пуна рођене браће и другова, којп мп руке пружише

да ме добродошлпцом поздраве. Јасност нека пролпје
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жи се у глави, а милижа у грудима, и тако миран и

радостан кренем се са друштвом даље и дођемо у

купељ Крапина, те ту ноћпмо.

Крапина је у оно време злочесто изгледала; ко-

лико је нарав дала, да се у свету прослави, толико

мало, илп боље рећп нимало нису јој власници ништа

придонели, да се болнидима повода и воље даде, да

овамо долазе.

У последње време, кад је дошла у власништво

бечког свога господара, учињено је већ много у ту

сврху, али се и наплаћује.
У овој је топлпци пре неколико годпна погинуо

наш славно познатп септемвир Тајчевић.
Он је впше пута нашао олакшицу у овом купа-

тилу; ну тражећи веће изгуби и оно из вреће. Њему
је лечник казао колико се може у води бавити, но он

је хтео, да се што прије и што већма помогне, па је у

врелу воду улазио и дуже у њој седео. Једаред га

нађу мртва у кадицп: ударила га капља. Он је био

врло ваљан човек; премало енергије и активног пред-

њачења, али је био савестан судија и законеје знао.

Кад сам ја 1862. године игаао у Загреб из Вуко-

вара да положпм заклетву као септемвир, путовао је

он са мном у сврху да положи заклетву као члан

банског стола. Ту смо се мало боље познали, и после

до његовог конца узајамно уважавали.
Он је најпре био одветник у Осеку, где је више

браће имао, који су били трговци. Затим је био име-

нован председником кр. жупанијског суда у Осеку.
И из тог времена многи су га јако хвалили. После

оде у Загреб за члана банског стола, а после буде
опет послан за председнпка осечког суда. Особитоје
вешт био у вођењу свог председништва. Но год. 1874.

■буде опет одазван к банском столу, а на његово место

дође Паја Мачвански из Н. Сада. Од банског стола

поступи к септемвирату, ну тамо не буде задуго;

прека смрт уграби га и служби и пријатељима. Имао
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је једно дете, спна, особито даровпта. Овај је постао

доктором права и стао је у државну службу, но нпје
се нппим у животу већој пажњп пстакао.

Сутра дан кренемо се мп из Крапине, те про-

ђемо дивним и прекрасним хрватским Загорјем, те до-

ђемо у 12 сатп ноћу у Загреб. Иштемо собу, једва

једна рупа одостраг да се нађе код „Цара аустрп-

јанскогК Г.таднп, пштемо да нам се што даде за јело.

„Die Kiiche scSaft“, добпјемо за одговор.

Потрпамо се којекако по креветпх п проспавамо

до сутра.

Сутра ручамо у пстом хотелу, и запамтпо сам.

да се у оно време нигдп на свету тако добро п тако

јеФтино ипје јело 4—5 јела, п добра вина, па једва
30 кр. сребра!

Тај дан чујемо да ће пароброд пз Спска Савом

у Земун поћп, те брже боље у
Сисак. Но ту разу-

мемо, да је комаидирандер
33 ) загребачки, генерал Дален,

забранио, да пароброд ие пде, јер нпје спгурно било

њпм путоватп, нарочпто од турских становника бо-

санских.

Онде је био стари Кавић, жпв човек, енергичан

и врло окретан. Ту се позна с нама, п одведе нас к

себи. И ту нам учини предлог, да идемо, он, архп-

мандрит Ивачковпћ п ја к генералу Далену, п замо-.

лпмо га, да пусти пароброд.
И тако доиста хајде ми одмах у Загреб к гене-

ралу. Генерал нас саслуша прпјатељскп, на његове

приговоре одговорп му
Кавић вештачки, умирп га н

склони, те нам допста даде папутак на команданта

пароброда да може нас до Земуна одвести.

Ми одмах јури натраг у Спсак и сутра дан кре-

немо се низ воду. Ту сам први пут впдео босанске

покрајине, алп оспм местимице прекрасних горских

предела, није човек ама ипшта впдео, што би га занп-

33) Фр.-нем. Konimandiereuder, комапдант, заиоведник.
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матп могпо. Дођемо на ушће Врбасе и Босне; ово ме

јако обрадује. Впдпмо Градишку п Брод, и то насје
занпмало. Дођемо те видпмо и Дрину: „Дрино, водо

ладна, разбацуј твој ток, сад је српска слава подигнула

рог“ певало се онда већ
у велпко.

Дођемо у Митровицу. Нађемо неку узбуђеност.
Шта је? Наши гранпчарп напали били на пивару, и

принудили обрштара Рпстића, заповедника петрова-

рад[пнске] регименте гранпчарске, да са својим офи-

цприма претурп Саву и пређе у Малу Митровпцу, од

куда је после у Загреб и у Нталију отишао.

Ово је било дело, које нас је и веселило, јер смо

тим пређашње власти скинули с врата, и сад су наши

одбори бплп господарп. С
друге стране бојали смо се

неповољних последица са стране царских власти ви-

ших. У том је послу удиоништвовао
34) п Јаша Жи-

вановић, којп је са стране главног одбора интервени-

рао у послу проти пивару митровачком.

Још то послеподне седнемо архимандрит п ја на

кола и доћемо на вече у Еарловце.

У Карловцих патријарха нема; он је био после

нападаја на Карловце у Земун отишао, куда је и на-

родну касу и све папире однео био.

Као што је познато, ударио је био генјералЈ ва-

радински Храбовски други дан Духова на Карловце,

онај исти дан, кад је Виндишгрец у Прагу на ба-

рикаде ударао.

Каква су мала јунаштва са иаше стране чињена,

то се зна. Нарочито један Бачванпн из Пивница удари

буџом на мађарски топ и растера тобџије, али на-

равно топ није могао задржати.

Један Србијанац са ханџаром одликовао се тако-

ђер врло проти војничком нанадају.

3i) нова књижевна реч: учествовао, имао дела.
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У Карловцпх је бнло врло мало оружанпх ,вуди.

Али ипак не узмогну војнпдп у Карловдс ућп, него

се повуку у Петроварадпн и Новп Сад.
Овом је прплпком постала она реч: „Хвала Богу,

наши беже!“

Мађари су ударплп на Карловце. Међу регулар-

ним ОФидирима бпо је и капетан Милекпћ, Србпн.

Њему су били војнпци нашп, јер је п он к њима

спадао, а билп су му нашп онп у Карловцпх. јер је

био Србин.
Кад је војска у Варадпн улазпла, запита неко пз

људи капетана; „Како је?“ А он, не знајућп ко га

пита, одговорп: „Хвала Богу, нашп беже“. Сад су

мађарске присталице држалп, да Карловпанп беже, јер

су то капетану нашп; а Срб.вп су узелп. да војска
бежи, јер је ова капетану своја.

Наскоро се покаже, да је нападај бпо без успеха.

Зашто је овако бпло, говорилп су једнп једно, другп

друго.

Нашп су говорпли, да је улазак у Карловце био

нарочито топовп онемогућен, јер су нападачп оне куће
били позапаљпвалп, што стоје с једне п друге стране

пута, којим се у Карловце улазп: а пријатељи војоке

говорили су, да Храбовски нпје ни намеравао улазитп

у Карловце, него је само рекогносцпрао,
35

) да впдп

шта је у Карловцих, јер су му били донелп, да је
сплно оружано људство у Карловцих пало.

Је ли генерал Храбовскп био задовољан са сво-

јим рекогносцпрунгом, не знам. Мп смо билп потпуно

задовољнп да није бпло веће штете.

Било је п смешних призора приликом овог на-

падаја.
Једно два одборипка нађу се где лнче пешпце

долином којом се нде у Гргетег.

Сретну их неки и питају: куда беже пз Кар-

ловаца ?

зг>) лат.-нем. у војничком језику: псаитатп, уходнти.
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Одговоре: „Та не бежимо, него идемо у Земун да

донесемо муниције !‘;

Овај нападај даде патријарху повода, да се пре-

сели са својом владом у Земун, који је био заклоњен

и удаљељем и близином Београда.
У Карловцих нађемо логор над уласком у Горњи

Крај, нађемо пошту
36) с топом на среди између Кар-

ловаца и песме, и једну војнипку пошту иза варадинске.

После оног нападаја скупп се неколпко тисућа

људи пз провинцијала, са пушкама и другим оружјем,

и ови буду организовани.

Прва ноћ са војничким лозунгима
37 ) опомене нас

да смо у логору. Велики део ове војске чинили су

Карловчани. који су као стари ландверци
38) имали

појма о војничкој организацији, а имали су и своје

пушке.

У Карловцих затечем ја наредбу патријархову,

којом оставља мене и још двојицу од главног одбора
као чланове владе, да присуствујемо седницама главног

одбора, и владу заступамо.

Председник главног одбора био је Аца Костић,

адвокат из Н. Сада, а секретар одбора био је Стан-

ковић, који је овде роћен, у Србији је служио, и

сада овамо прешао, да овде послужи.

У том је времену прешао овамо и бивши секре-

тар кнегпње Љубице Јаша Живановић, којије углуге

патријарху поиудио, и тамо код њега као секретар

употребљен био.

Ово је било стање ствари, кад сам се ја из

Прага вратио, и на своје место дошао.

У ово се време водила расправа измећу Јоксима

Новића Оточанина и главног одбора.

3li ) Фр. место, стража.
37) нем. Losimg, лозинка, војнички одзив у рату.
33) нем. Landwebr, домобранство.
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Јоксим је скупио једну чету оружаних људп, п

станио се у Нештпну, као да Дунав чува. да паро-

бродп мађ[арску] војску не провезу.

Он је допста један пароброд и зауставио п

ухватио.

После се роде тужбе, куда су стварп, што су

на овом пароброду биле. Тако исто роде се тужбе,
да је пз властелинског подрума у Нештпну много

вина одвезено, и пптало се, куда је то впно.

На одговор позове се наравно заповеднпк посаде

нештинске, а тај је бпо Јоксим Новпћ. (Зн не хтеде

доћп на вишекратни позив одборски; но најпосле, кад

му се загрози, да ће се војнпчка спла употребити.

дође, али не сам, него у друштву оружане иратње,

и сам до зуба наоружап.

Тој седницп прпсуствовао сам п сам као слушате.н.

Јоксим је најпре са високог хата стао говорптп

и одговарати; впше је нападао, него што се бранпо :

мећутим пошло је за руком одбору, те га је стерао

у тикву, штоно се каже.

Јоксим попусти од свачега, п замоли, да му се

даде времена, сад зна чнм га туже, па ће се по том

владати, п нада се, да ће све наносе потпуно разгазпти.

Нредстојао је бој на Србограду, тамо је бпдо,

нешто наше војске; а чули смо, да ће до којп дан

Месарош по други пут на наше шанчеве ударитп.

Радило се да се што пре помоћ тамо пошал>е.

Ја сам одмах отишао у Мптровпцу к сремском на-

родном комесару Тејп Радосављевићу, обрстлајтнанту

аудитору,
39) те сам га побудио, да без п најмањег

одлагања пошаље један баталпјои Варадипаца у србо-

бранскн логор. Ои пошље с тнм баталијоиом капетана

Перу Бпгу. Варадинцп дођу као данас, а сутра
Ма-

ђари ударе.

за) лат. atiditor, војиички судац.
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Наши сузбпју Мађаре са великом славом, а било

би свашта, да нпје дошао Вига са Варадинци.

Из Митровице дођем са Радосавшевићем у Кар-

ловце. Био се нешто Стратимировић Нока побркао
са патријархом Рајачићем, и овај изда заповест Ра-

досављевнћу, даухватп Стратпмпровића где га наће,

и љему га ношље.

Радосављевић употреби радо моје друштво, да

са Ђоком Стратпмировићем некакав modus vivendi 40)

установи.

Ја сам се са Стратимировићем добро познавао

и живедп смо у пријатељству од вајкада па и онда.

Знао сам да ће ме послушати, јер се не може по-

рећп, да је Стратимировић био славољубива нарав,

али је сасвим добро срце имао.

На овој околности оснујем ја план, којим да му

се прибдижимо. Коцка падне на мене, да ја посреду-

јем код љега.

Нисам се био преварпо.

Стратпмировић се и сад покаже старим Ђоком;

Фантазија пламти у облаке, а срце старо љуби свој

народ, и великодушно неправде или увреде прашта.

Он се изјада, шта му је све патрпјарх учинио,

и да је издао заповест, да га вежу и њему у Зе-

мун пошљу.

Но пошто сваки раздор измећу нас, а нарочито

измећу њега и патријарха мораћаше на нашу највећу
несрећу одвести, то он пристане на компромисе,

41
) да

патријарх у њега не дира, а он неће проти патри-

јарху ништа подузимати.

Стратпмпровић је био пристављен главним од-

бором свој народпој војски као воћа; он се био и

прогласио главним војводом српске нар[одне] војске, и

био је у Србобрану као командант. Он је знао врло

i0) лат. начип живљеша, дружења.
41) лат. споразум.
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добро поступати са простим светом п простим војни-
цима, и сви су му билп пријатељи п сасвпм одани.

У Тителу је хтео патрпјарх да га сломије.

Ту је био постављен један батаљон, кога је капетан

Јода СтеФановић водпо.

Стратпмировић је долазпо у Тптел. Патрпјарх

је тамо био, п нпје годовао, што долазп Стратпмп-

ровић у Тител, п што је своје несто без његовог

допуштења оставпо.

Баталијон је бпо у ред стављен. и пмао је Стра-

тимпровића ухватптп.

По кад дође Стратимпровпћ, пзпће неустрашен

пред баталијон, а моји ти војнпдп стану пз свег грла

дерати се : „Живио Татимпровић!‘
; Овако су га простп

људи звалп.

Капетан СтеФановић положп своју команду, а

иатријарх наће за добро дати запалпти пећ у паро-

броду, и отпћи у Земун.

Од овуда је истекло оно неспоразумљење, п раз-

дор азмеђу њега п патријарха. Стратпмировић одржп

реч коју бејаше менп и Радосављевпћу дао, п оде у

Србобран у логор.

После овога одем ја у Земун, да впдпм, шта се

тамо радп.

У Земуну наћем, да је патријарх прпвремену

владу органпзпрао.

Ои сам бејаше узео наслов „патрпјарх и прпвре-

меип управитељ народа српског.
1 " Око себе бејаше

наместио одсеке управе.

Одсек вањске управе задржао бејаше сам за

себе; а имао је секретара Јашу Живановића.

Одсек унутарње управе бејаше предао одсеку

из четирп члана са секретаром Богдановићем.

Одсек правосуl)а бејаше предао Ђокп Стојаковпћу.
Одсек наставни пмао је више чланова, мећу којим

сам био п ја.

108 Покрет



Одсек Финанцијални имао је предстојнпка Нацу

Карамата.
Сви

приседници одсека звали су се саветници

владе.

Седнице опште држале су се скоро сваки дан;
а послове одсека оправљао је сваки реФерент уз при-

волу патријархову.
У Београду је био онда обрштер МаЈерхоФСр

ген[ералнп] конзул аустријскп код српског кнеза Ал.

Карађоревића. Овај је врло често патријарху долазио.

и врло се понизно према њему владао; љубио га је

у руку, и „Ваша Светост“ била му је свака трећа реч.

Опће је мњење било, да МаЈерхоФер има налог

од бечке владе да пази на патриЈарха. 42 ) После је

МајерхоФер постао генералом п управљао је војском.

кад су Мађарп г. 1849. на Панчево ударили, те Је

добио орден М[арије] Терезије и постао бароиом.
0 натријарху вредно је знати да Је он држао,

да нема бољег стратегика
43

) од њега. Он није учио ни-

какве војничке школе, а ниЈе у воЈски ни као војник,

ни као чиновник служио.
Сви

су га питалп, откуда

он то да зна?

„Читао сам ја свете књиге, па знам ја то као-

макар тко!“ имао је обичај говоритп.

А откад је стао на врх управе Српске ВоЈво-

дине, као привремени управитељ, знао је све наЈбоље.

НајважнпЈе је послове сам са секретаром својим Ја-

шом Жнвиновпћем п Јоцом Станковпћем радио. А

члановима владе, кад су се у седнице састали, дао

је свакојаке новине, те су највише времена тим про-

водпли.

Највише, ако је коју ствар унутарње управе и

судства пред њих изнео. Знам да смо се сви ужасно

Једили, кад смо толико силно време тим новинама

i2) иза овога долази у ркп. још „и да му“, али је даље

празнина.
43 ) гр. управо секаже стратсг, војвода, зиалац ратничке

вештине.
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проводпли, п са стварима бавили. које је дотпчнп из-

вестптељ уз њега у најкраћем времену обавптп могао.

Кад Мађарп пз Баната преко Тисе буду баченп.

нареди патрпјарх, да се цела влада преместп у
Беч-

керек, где су се такођер новпне чптале и сптнпце у

седнпдама решавале, које је по ћефу пред седнице

износио.

Из Бечкерека пошаље мене п Светјозара] Мп-

летића, којп је онда врло млад био. скоро још дечак,

те нпје ни све правословне курзове довршпо бпо. у

оагреб, да заступамо његову владу код банске хр-

ватске владе, на које је челу онда Мирко Мпту.гап. вп-

цебан стајао.
Тамо смо били ја два месеца. а Мплетпћ је још

раније бпо отпшао.

У Загребу нису нас баш најсвесрднпје прпмилп.

Србљи су били сматрани као устапга, па се свакн

устезао с њима у пнтимипји додир доћи.

У зема.љском одбору. којему је впцебан презп-

дпрао, био чланом и Петар Матић. војнички аудптор,

Србпн нз Шнда родом. Овај је велику реч у одбору

водио. Био је много-благоглаголив. 44 ) и пије ником

лако до речи доћп давао.

И ми смо били неколико пута позвани у сед-

ницу, те смо се и мп тамо дали чути.

Учињено иије било ништа.

Бана Јелачића нпје хтео архијепискои загре-

бачки иншталпрати,'
15 ) Зато оп позове патријарха Ра-

јачића, те га овај пишталира.

Ово је увело пријатаљскп одношај измећу Срба
и Хрвата; али је ово ирпјатељство само са стране

млађег нараштаја било живље. Старија генерација

нпје никако могла наћи што да јој у том пријатељ-

ству прија.

i 4) разговораи.

4б) лат.-нем. смеетнти, увести у достојанство илп службу;

у рки. стоји место Једачпћа „Шокчевића 11
.
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Врбанчпћ, одветник, којп је увек моју трубу у

Загребу дувао, викао је свакојаке варијације о овом

прЕгјатељству по каванама и јавним местима. Он је
добио заступство унијатског владике на овог добру

Шид[у] у Срему; а касније је то добро и под арен-

ду узео.

У каснпје доба био је тако исто труба против-

нпчког осећања са стране Хрвата напрема Србима. Чу-

дан ово човек беше. Ја сам само две особе овог родау

делом мом жпвоту познавао: Славољуба Врбанчпћа

у Загребу и Марка Поновића, трговца у Н. Саду.
Сангвиници46) прве воде. .Вуди момента. Лакокретнп

као лишће на тополи. Најмањн ветрић, и они се љу-

љају на својој танкој петељки са шуме, мислио би

да их хоће вихор са дрвета да пооткида. Најмањи

пропух набере пм површину на ону страну, куда

уираво у том моменту пири.

Наравно је, да такове иарави чују и оно, што

нико и не каже; да говоре оно, што у њима јечи, а

други нпко п не чује. Данас је боје једне, а сутра

друге; данас пријатељ од главе до пете, а сутра се

сав надувао од непрпјетељства. Нпкад не знаш на

чему си с њима. Никад се не можеш на њих ни за

24 сата ослонити. Може се лако разумети, да такови

људи често говоре и што нису управо чули; а на-

равно је да им је Фантазија често јача и од уха им,

и од ока, а и од воље. Sie sind ппбегесћепћаг.

Нису здочестп људи, алп да те Бог од њих са-

чува. Добри еу људи, али далеко им лепа кућа.
Н још је Врбанчић далеко заостао бпо од срп-

ског му допелгенгера ! 47
) Није се с њим могао мерити

нп у дубљини нп у иовршини.

Лака пм земља! Обадва су већ пре неколико

година са дасака овога света сишли, и у црну земљу

легли. За мене су биле особе од особите знаменитостн.

40) лат. пунокрвни, жестоки људи, прзнице.
47) нем. Doppelgaug-er, човек који му је потпуно раван
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Ја сам их иптао као какву особито лепу и темељпту

психологију, писану штилом лаким, занимљивим, ду-

ховитим.

Деца су им као да су роба из друге Фабрпке;

тиха, реална, као и другп честптп људп. Само им

опева сигнатура
48

) лежи у том, што се пнтересирају
за опште народне ствари, и једнп су ватрени Хр-
ватп, а другп ревносни и вредни Србљп.

У Загребу је онда становао Мплорад Медаковпћ.

брат дра. Данила Медаковпћа. Он је бпо неко време

на Цетињу у служби црногорског кнеза. па сад се

вратпо са Цетпња, п бавио у Загребу. Састајелп смо-

се свакп дан и прнповедао мп је много о Црној Гори
и жпвоту на Цетпњу. Из његовог ирпповедања нпсам

баш особиту слику те наше Шиарте
49) добио.

Брат Милорадов Данпло бавпо се у Земуну, п

издавао је тамо лист „Напредак“. Он је својпм лпстом

велику услугу српском покрету указао.

Данпло је од кнеза српског Мпхаила добио неку

малу иотпору те је с њом набавпо малу штампарију.
И после покрета остао је на том путу. Бпо је иовек

трезан, и знао је рачунати, те му је пошло за руком

да својим трудом и муком стече знатио имање. Из-

давао је поред штампарисања и књиге, тако на при-

мер : „Дела Доситеја Обрадовића.“ 50) Ово му је поду-

зеће доста материјалне користп прпнело. Каснпје [je]
писао: „Српску Повесннцу“, о којој сам н

а
свом

месту већ говорпо. И за ово дело говорпдо се да му

је леиу добит донело.

Данило је својим журналистичким занимањем иа-

рочито у ппсању новпнарских чланака далеко дотерао.

ЈЕБеговп уводип чланцп бпли су мајсторскп ппсанп.

Садржаја нису имали скоро нпкаква, алп су ипеашт

4S ) лат. знак, обележје, карактерна црта.
40) јуиачка варош и држава у старој Грчкој.
r>o) 1850. у деоет књига.
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тако лако п жпво, да су их нашп људи мајсторског

сталежа гутали а не читали.

Наравно да је ово прудило
5

) развијању журна-

листике наше, и да је ударало темељ великом ути-

цању новина у народ.

Медаковићу је пошло за руком учинптп, да је

новинарење доносило лепу материјалну заолугу

Касније [je] морао Медаковпћ уступитп млађим

уједињеним силама. Он је продао како своју штам-

парију тако п новине новосадском епископу Платону.
по имену, а управо онпм млађим силама, које бејаху
за епископом стали.

Међутим он је и продајом ових предмета потвр-

дио, да је у њему необични Финансијални дух дисао.

Мени се чини, да је Медаковићу само то Фалило,

што се научио све сам замишљати, стварати и изво-

дити: а да је био само за по генерације касније на

своје место стао, кад су се већ почела удружења

код нас развијати, он би за нашу журналистику и

књижевност са стране издавања књуга одсудну епоху

учинио.

Пошто бављење у Загребу није имало успеха,

који се отуда очекивао, позове ме патријарх у Ве-

л[ики] Бечкерек.
Зашто није имало успеха ово посланство? Ја

мислим из два узрока.

Први је узрок тај, што се нису могла наћи два

човека, који су мање сиособности за то имали, него

нас двојица, који бејасмо послани. А с друге стране,

што је у свако време, па и у оно, код Хрвата по-

стојала репулзивна
52

) сила проти Србљима, коју можемо

наћи и у времену старијем, и у данима данашњим.

Нисам дуго био у Бечкереку, кад мп патријарх

приопшти, да му ваља једнога човека послати к бану

61) користило.
62) лат. која одбија.

Ктиге Матице Српоке. 5.
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Јелачићу. Намерио је олати тамо Светозара Куше-
вића пз Пожеге; но пошто овај јавља, да му нпје
могуће одмах к бану поћи, то ће

му мене послатп,

да будем тамо, док Кушевић не доће, а онда да пдем

ја у Беч и наше стварп код бечке владе заступам,

као што чпни барун Кулмер за Хрвате.
Мени је било право, Јер као што сам казао.

деловање у крилу наше прпвремене владе било је

врло незнатно; а ова мисија ослобађала ме је од

оног умарајућег маразма, којп је владао у среди

наше владе.

Седнем дакле на кола, пак хајд' у Мптровпцу.
Оданде кренем у Осек, те дођем у Впровптпду.

Красне оне и грдне славонске шуме деловале су

чудесно на мене. Нисам знао зашто, алп мп се чп-

нило, кад сам год кроз њих путовао, да су то перп-

војп каквих силовптпх кнезова, или луговп прпрод-

них какових впленпка [?]
Каснпје, много каснпје показало се, да у тпм

шумама доиста бује силе велпког богатства п на-

родног господарства.

Приповедали су ми како барун Бранда (Прандау)
хоће да прода свој спахилук и тражп као нечувену

цену читав милијон Форпнти.

Барун Бранда био је један од господара славон-

скнх шума, он је имао властелинства валповачко п

михољачко.

У шестој и седмој десетпни овога века, дакле

после двадесет и неколико годпна, доносиле су ове

шуме само својим приходом своме власнику трп ми-

лијона прихода, п то само од једнога свога дела.

Кажу ми, да бан Јелачић прибира војску к Драви

да пређе у Мађарску.

Ударпм дакле све уз Драву и дођем у Внро-

витицу.

Ту се састанем са једнпм шајкашким оФицпром.

и он мп рече, да је бан код Легреда доиста прешао
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у Мађарску, али ми саветује, да ја за њим тамо не

идем. Све путове заузели су мађарски хонведи, и он

сам да не би тако прошао, да није дарску униФорму

носио, коју су онда још Мађари решпектовали. Него

да идем у
Сопље. Тамо скупља генерал Рот и Фи-

липовић своју војску, да за баном пођу, па ћу моћи

п ја с њима к њему.

Седнем одмах на кола и дођем у
Сопље. У

Сопљу нађем обадва генерала, и пријавим се њима.

Покажем им кредитиву
53) патријархову, и они се

пусте у разговор са мном.

Генерал Рот, који бејаше старији, стар и одли-

чан човек, каже ми са свим отворено и пријатељскп,

да ће за мене бити опасно, да сам у Мађарској бана

тражим. Него да ће он са војском наскоро преко

Драве, и за баном да пођем, дакле с -њима. А да

сам бана у Мађарској тражим, то ће бити за мене

врло опасно, јер је сва покрајина осута мађарским
хонведима, и да ће они једва пријатељски пропустити

човека, који од усташа на дољњем Дунаву иде к бану,

који је с војском у Мађарску ушао, и бар с непо-

знатом намером к Пешти маршира. Могу дакле лако

страдати.

Мени се учини срамота показати, да се ја чега

плашим, него закључим код себе поћи, куда ме дуж-

ност зове, па шта било да било.

Да ово није било наметно, то сам и сам знао,

и сваки ће лако познати. Али да је било на моју
срећу, то ће се таки показати.

Они пређу Драву и дођу до Озља. Кор 54) њихов

имао је до 10.000 људи, Брођана и Градишчана.

Брођани имали су слабо Србаља, јер је то понапу-

чено скоро чистим католичким Шокдима. Овапуковнија
била је врло богата. Њени друмови, њена села, и ио

селима куће изгледају сасвим по варошки. ЈБени мушки

s3) лат. веровни лист.

s*) франц. corps, тело или целина. особито војске.
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становници добро су нахрањени и лепо одевени;јако
умедни људи.

А жене су им од лепоте славне. Кад је човек

недељом у Броду и види жене на пијаци, то је свака

дивна, лепо обуиена, и као турска була у лнцу са-

кривена.
Само им они севају кроз оне мазгале. А

кад спусте повезаче, свакој је лице бело и румено,

као да га нпкада сунчана зрака вндела није. Руме-
нило да се и сурогатом набавпти; алп кожа неонаљепа

од сунца сигурно сведочи, илп да цура седп код

куће као Туркиња у харему, или да нпкада у поље

буди са српом, буди са внлама не излазп, илп да га

при послу том с највећом пажњом чува.

И овако доиста бива.

Бабина Греда и околпна славна је са свога лепог

женскиња, пак не само да су им лица лепа, него <-у

и нарасле, да свака слпкару за најлепшн модел
50

)
женског тела служити може.

Но особптим јунаштвом не могоше се Брођанн

војницп никада похвалити, као нп њпхове лепотпце

Дијанпном
56) шкртошћу.

И у овом случају, кад на ген[ерала] Рота н Фи-

липовића
удари Перцел са својпм неуким хонведпма,

само се одупре баталијон Хазов, а то су бпли Гра-

дишчани, понајвпше Србљи, онп други свп пушке у

гомиле, на се цео кор тако рећп преда без да пушке

опали.

Сад да сам отишао и ја са овим кором, ето тп

ме у Пешту пред војнп суд, а то је бпло ието, што

пут на вешала.

На моју срећу опростим се са генералп у

Сонљу, и одем од њих.

Сад настане шхтање : којпм путем да дођем до бана.

sб) Франц. modell, особе које стоје у неком положају

сликарима за прегледање, кад дртају или молују.
56) Дијана, богмња лова п месеца, беше чиста, увек дс-

вица. шкртост, тврдичење.
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Кажу ми неки ОФицири, да ћу најпре до бана

доћи, ако одем у Вараждин. Ту је банов ослонац:

отуда добива он све своје потребе, храну и муницију.
тамо је генерал Бенко, човек врло честит. Он ће ми

најбоље извесно казати, где се бан находи, и онда

могу његовим трагом најбоље и најбрже к њему отићи.

Похитам и дођем у Вараждпн. Одем генералу

Бенко.

Генерал Бенко био је одлична појава. Први по-

глед на њега уливао је сваком пуно поверење к њему.

Приме ме љубезно, и кад му пскажем ко сам,

шта сам и шта хоћу, почне мп говоритп.

„Драги господине, да сте само пре мало дана

овамо дошлп, ја бих вас лако к бану прислао. Али да-

нас се већ впше не може к њему [н]икако. Ми смо неке

транспорте брашна њему послали, пак ево баш сада

добио сам пријаву, да су мађарски хонведи те ухва-

тили п заузелп. Јављају ми, да је комуникација са

баном прекинута, и морамо тек разбирати, како да се

с њим у додир ставимо.“

Ја га запитам, мислп ли он, да ће се та комуни-

кација што брже дати отворити, и када? На које ми

он одговори, да мп у тај час ништа казати не може,

него да му дођем сутра дан, па ће ми казати, ако

што ближе дозна.

Останем
ту ноћ у Вараждину. Но без успеха.

Гласови, које сам сутра дан од генерала добио,
били су још мање угодни, него ови; улазак банов у

Мађарску покаже се као појав каквог метеора; није
бпло казати, хоће ли бан даље у Мађарску, или на-

траг у Словонију, или другим којим путем на другу

страну.

Ту ми сад друго не остане него узети, да ми је

мисија к бану беспредметном постала.

Наумим дакле отићи у Беч, и тим наступити

другу мисију, која ми је од патријарха назначена била;
а хоће ли Кушевић поћи к бану, и хоће ли моћи доћи

до бана и када, то ће они најбоље знати п наредити.
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Окренем дакле кола к Петавп, а оданде жељезнн-

цом дођем у Беч, и станпм се у хотеду „к днвљем

човеку
11

,
где је био п барун Кулмер.

Адп кога нађем још ту на највећу моју радост?
Ђорђа Стојаковића, који бејаше равно пз гроба устао.

Казивао сам вам, како је у Пештп прошао, кад

је из Прага онамо отишао био.

После сам се састао са његовпм старим оцем

Гавром Јегарцем, кога бејаше туга и невоља у полу

скрхала за милпм п изврснпм овпм својпм сином. Он

бејаше дошао к патрпјарху да га молп п преклиље.

да гледа, како овога страдалнпка да пзбави. Прппо-
ведао ми је, како је у Будиму и Пештп био, да тамо

гледа, да му се син тамнице ослободп. Но коме се год

потужио, нашао бјаше ушп глуве; од кога је год по-

моћп потражпо, налазио је уста нема.

Срце ме је болело, кад сам впдео овог старца са

класипном српском главом. Гавра Стојаковпћ бпо је

права антпка
57

) у строју главе и у карактеру.

Најмање се беше у жпвоту свом навпкао моља-

кати и мплостп тражити. За такова спна морао је п

карактеру свом сплу нанети. Он је мољакао, он је

преклпњао, он је п плаћао. Нпје то онај стари Јега-

рац, који је увек био ако не бег и иаша, а оно ба-

рем ага. Па то је нашло одсева п у лпцу и на телу

старпне. Он. је, од каки сам га последњи пут впдео

био, постао руина.
58)

У Земуну су му спна п познавалп и знали це-

нити. Тамо није морао ни молитп, нп преклињатп, нп

плакати. Сваки
му је дошао у сусрет, сваки му је

обећао помоћи, пре него што је то заискао.

Особпто се жалпо на еппскопа будимског Пла-

тона. Платон је прпјатељскп жпвео са старчевим си-

ном. стајао је у прпјатељском одношају са мађарском
владом, и држало се, да може много учпнптп код исте.

В7) Франц. antique
; старински, у укусу старих Грка н

Римљана

б8) лат. развалпна.
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Адп га је 70-годишњи отад нашао глуха и нема.

У оно време биле су необпчне околности, и по том

није нико знао, шта га самог чека. Зато не ппшем ово,

да осудим кога, него само бележим, како ми се стари

отац јадао; а владпка је сигурно имао своје особне

разлоге, зашто се тако држао, он који је обично био

врдо .'Ђубезан, а сина му је у свему одликовао.

У биткп сентомашкој заробе наши једног мађар-
ског лаћмана или оберлаћмаиа, Беилију, сина једног
богатог бечког грађашша.

Ту прилику употреби земунска наша влада, те

поруче да ће тога часнпка [?] са Ђорђем Стојаковићем

да измени. Јави се то и оцу лаћмановом, те и овај

са своје стране употреби све да то буде. И буде.
МаЈарска влада прпволп на ту пзмену.

Јаћман буде код нас отпуштен, а Стојаковпћа

пусте из тамнице с тим, да се из Пеште не удаљује.
Он је и остао у Пешти неколико недеља, премда

му бављење тамо било врло неугодно. Но кад оно у

августу Мађари убију царског комесара, генерала

Памберга на дунавском мосту, узруја се светина тако,

да се Стојаковић за себе п свој живот побоји.

Ушука се у пароброд, којп је свако вече из

Пеште
у

Беч ишао, прптаји се у кабини прикривен

до Деве, и тек кад мађарску границу преру, појави
се на крову бродском.

Тога тако рећи покојнпка нађем у Бечу здрава

и весела, али полуседа.

Ту наћем у истом хотелу и Фамилију Паје Ри-

ђичког, кога из овог мога казивања већ познајете. Он

је био
ту и његова супруга Јелка, п његов синовац

Светозар, капетан код хусарске једне пуковније.

Паја Риђички показао је велики српски патрн-
отизам у овом покрету, и зато је зазирао од Мађара,
те се у Беч уклонио.
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Бзегов синовац био је на допусту, касшзје је као

пуковник у младпм још годпнама од неизлепиве бо-

лести умро.

Илка или Јелка била је одлична млада госпођа.
Са лепим, младим телом окопчавала је салонско пзо-

бражење, а душом је била
сушта чпста безазлена

младост. Ко ју је год познавао, уважавао ју је и

пмао радо.

У тој се обитељи
радо

бавио п Ђока Стојако-
вић. И мене су међу своје прпјатеље бројалп. А до-

лазпо је к њима и Коста Богдановпћ. Свакп знаме-

нитнји, старији [и] млађи Србпн долазио је радо у то

друштво. А Корнелија Станковића, којп је касније у

нашем црквеном појању лепе заслуге стекао, пздржа-

вали су и потпомагали Рпђпчковп, и држалп га као

члана своје обитељи.

Ту сам дакле бавно се.

У оно доба била је велпка полптпчка врева у

Бечу, и прпправљала се октобарска катастроФа.

Ту сам впше пута са мојпм хрватскпм колегом.

баруном Кулмером општпо, који је са своје стране

ситуацију у Бечу као нама врло непрпјатну оппси-

вао, и као птпца на грани стајао, готов у сваком тре-

нутку прнутп и одлететп.

Казивао мп је, да нп моје присуство у Бечу ннје

покретачима дана угодно; а протпв њему да су по-

зитивно непријатељски удешенп, и да се у каквом не-

поволшом случају п за сам живот бојати има.

Ја сам 5. октобра отпгаао војеном минпетру грофу

Латуру у његов биро, да му кажем жеље српске при-

времене владе у Земуну.
Ја дођем, а ађутант мп каже да се претрпим

мало, јер су баш код мипистра Мађари, једна депу-

тацпја, која тражи, да се из Баната грОФ Бломберг

уклонп, да се проти Србљима оружје употребп, и да

ее овим сва спла из руку узме.

120 Покрет



Из разговора ађутанта увидим, да у Бечу с два

лица пграју, да се једним напрема странкама смеју,
а с другима обема подсмевају.

Мађарска депутацпја изиђе, и по лицама нм ви-

дех, да су са одговором минпстра у велико задовољни,

јер им је задовољство на образих горело.

Сад уђем ја к минпстру, с каквим очекивањем,

можете мислити. Кад Мађари од задовољства пламте,

то ће сигурно мене најмање студен у души дочекати.

Али оам се преварио.

Министар ме дочека врло уљудно. Ја x\iy као увод

кажем, како у Банату стварп доста рђаво стоје, и да

све зависи од држања гроФа Бломберга.

Мпнистар ми одма одговорп, да ће Бломберг тако

радити и одсад као и досад. Мађарп истина траже да

се Бломберг уклони, али то бити не може.

Аха! помислим. Дакле бо.ље стојимо, ххего што

смо се надали.

Затим
му кажем, да оам ја понајвише тога ради

послан, да му јавим стање како стојимо, и да му ка-

жем да је прва и најпреча потреба, да добијемо

оружја, муниције и неколико већих топова; да су Ма-

ђари све у своје руке добили, и имају свега доста,

а ми имамо само један десетак малпх трофунташких

топова, које смо у Тителу од старе шајкашке екви-

пажеs9) задобилп.

Муниције имамо тако мало, да се сва на неко-

лико буради барута своди; а топова од шест Фуната

имамо само два или три, од дванаест фуната само

један. А с тим се не да дуго држати.

Министар ми изјави, да ће у том погледу издати

наредбу, да ћемо моћи бити задовољни.

Трећа наша жалба стоји у том, да отпусти ге-

нерала Шупљикца из Италије, и пошље га к нама. Јер
то би било потребно већ и без тога, што би војничка

управа дошла у руке царског генерала и војника, који

58) Франц. овде војна опрема.
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зна, шта је војевање, који би пак све војнпчке при-

преме знао како ваља наредихи. А изван тога пре-

секле би се све ашппрацпје са страна можда п позва-

них, те бп се створпло језгро око којег бп се свако

радо и с поуздањем скупљао.

И на то ми мпнпстар повољно одговорп. Опроетим
се с њим и одем.

Сутра дан дигне се Виден. И свп се незадовољ-

ниди повуку изван града у Пратер.

Дајчмајстерп. немачка пуковнпја, пређе к ус-

ташима.

Стану грмпти топови, у Бечу се учнни хука-

оука. Кад у 6 сати у вече, а мој ти мпнпстар висп

пред министарством на ппјацп „ХоФу“ о једној грани

гвоздена Фењера, умотан у белу плахту.

Главна стража, која је код тог мпнпстарства ста-

јала, пропусти неке људе мпнистру, те га овп пз тре-

ћега спрата баце на калдрму у дворпшту те зграде,

а онда га увију у белу плахту и обесе на онај Фе-

њер, што је пред зградом стајао.

Одем тамо п впдим човека, пре једног сата све-

могућег министра, сада нпшта, и мање него нпшта.

Још сам ту био, кад се чују бубњеви, п људи

стану на све стране у
побочне улпце бегатп.

Уклонпм се п ја, п одем у мој хотел; поћем к ба-

руну Кулмару, да му кажем, шта се збпло, али наћем

његово гњездо празно, п добпјем одговор, да је барун

мало час отпшао из стана и Беча.

Сутра дан Беч у рукама усташа.

И моје друштво нађе за добро уклонити се на

кратко барем време пз Беча п одемо свп у Баден.

Баден је био царски, н тако се нађемо тамо не

само у сигурности, него у прпјатељскојм] елементу.

После неколико дана одемо у Беч, да виднмо

шта је. Град је бпо изгубљен, алп у Белведеру 60) ста-

00) летњи дарски дворац у Бечу.
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јао је царскп генерал кнез Ауерсберг као у ратном

околу.

Кад смо били прп обеду у хотелу „Мајсл“, али

наједаред чујемо „Verg-atterung !“ 61) Мстрчпмо да ви-

дпмо шта је, а то Аула т. ј. њени војници иду ули-

цама Беиа с највећо.м збиљом и леденим у лицу из-

разом, и добују, да се војнпци скупе.

Шта је то сад?

Долази бан Јелачић. са Хрватпма, па се усташи

сазпвају у гомилу.

Ми оставп ручак, па хајд’ на стаиицу јужне же-

љезнице.

Прођемо покрај Белведера и видимо, да се овде

нешто гибљу и комешају, као оно пчеле, кад хоће

да [ce] кошнпца роји.

Дођемо срећно на колодвор и ту на цести види-

мо, како колоне бана Јелачића иду к Ротнајсидлу.
У оно време смо свп били људи, које је мир

родио и отхранио. Чак који је видео и по више вој-
еке у гомиле. После народног покрета у Бечу, ви-

дили смо многи по 100.000 људи заједно, сама нац.

гарда из Беча и околине, са Аулом била је уједној

прилици, кад је надвојвода Јован за управптеља не-

мачке државе у Франкфурту изабран био, ставила

75.000 људи на јозеФштадски гласи.
62)

Али је све то било светковина и мир.
Сад пак долазимо из Беча, у ком усташи запо-

ведаше, гди је Аула ~Yei;gattefung“ ударала, да се

проти бану на крваво можда плесање
63) излази; у Бечу

стајаше Ауерсберг са царском војском као у шанцу

ратном са горећом лунтом
64) у рукама тобџија, са

југа долажаше бан хрв[атски] из Мађарске са 30.000

људи, готових сваки час у бој улетети: да видите, то

је особито осећање!

ei ) нем, скупљање, команда у војсди.
еа) фр. glacis. пољски шанац.
03) играње.

° 4) нем. фитиљ.
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Нема краја колошт, која се креташе друмом к

Ротнајсидлу. Све саме пхпроке и подугачке колоне

пешака, а међ њима батерпје са пунпм ратним апа-

ратом. Ми смо се истпна радовалп, јер то бејаху нашп

пријатељи, нашп савезнидп. Али ипак осети свакп да

га нека зима пролази.

Бан Јелачпћ сукоби се укратко са Маћарима
код Марцаља, и пође даље к Будпму.

Но буди да му предаја генерала Рота и Фили-

повића помрсп конце. буди да га виша заповест управо

к Бечу позове: кад дође близу Будима, док су га

Пештанци са страхом изгледалп, наступп он свој хис-

торпчкп познатп Фланкенмарш
65) упутп се [стонојбео-

градским путем к Бечу.

Оштри маршеви однесу га набрзо дадеко од

Пеште, п док су га на Герзелезу 66) тражили на небу

маћарском, појави ее он као комет на небу аустрпј-
ском, п мп смо га баш гледалп како у свој перпхе-

лијум67) код Ротнајсидла ступа.

Многи су. хвалилп овај банов Фланкенмарш као

КсеноФОнтов анабазис; 68) и у опште доцнпје држало се,

да је бан са овим својим доласком под Беч спасао

престол Хабсбуршке династпје, и опстанак царевнне

аустрпјанске.
И не дочекавши да банова цела колона пред нама

проће, седеемо на влак, те доћемо у Баден.

Из Вадена отидем једаред у главнн стан бана

Јелачића, да му кажем, шта је u како је бпло, да сам

м ) нем. марш у страну.
00) брег на будимској странп порсд Дунава, мађ. Gel-

lerthegy.
07) грч. тачка у којој пданета на свом путу дође у нај-

већу близину сунцу.

° 8) КсеноФон, ученик Сократов беше грчки псторик и

војвода; у свом делу Аиабазпс (узлазак, иут с приморја у

високу унутрашњост) приказује свој ратни поход год. 401.

пре Хр.; са 10.000 људи ишао је у помоћ перзијском

краљу Киру млађем.
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био пошао к њему у посланству патријарха, и да је

имао доћп касније у истом послу Св. Кушевић, те да.

видим, је ли Кушевић дошао.

Бан је у оно доба био јако заузет војппчким
пословима, п тај је дан био заузет у главпом квар-

тиру у Инцерсдорфу, и тако се с њим и пс [са]станем.
Кнез генерад Ауерсберг беше међутим оставпе

Белведер, и сместио главнп стаи у вел. Инцерсдорфу,
а усташи заузму Беч, п поставе Месепхаузера обср-
командантом.

Моје друштво закључл, да пдемо једап дан у

главни стан, да впдимо како је тамо, те да заиштемо'

дозвољење и путни лист да можемо отпћп у Беч, јер

су неки имали посла тамо. а нарочито је кнез Ми-

хаидо Обреновићхтео да пде [да] падгледа свој стан, што

ra је пмао па ћошку и првој кућп, која је стајала с

десне стране „Јегерцајла“.
Тдман се ми упутпмо из главног стана, али вп-

дпмо да војска и батерије к Швехату марширају, те

чујемо, да ће Мађари да пробију у Беч, и да се са

усташима сложе п сједине.
Ми похитамо брже п дођемо срећно у Беч, те

дођемо у стан кнежев. Код њега је врло мало штете

било, те ми пођемо да се из Беча извучемо.
У Бечу нађемо, где зевају топови са градског

бедема на Јегерцајле и на овој нађемо више бари-
када, које су бпле топовима оружане и на бедем

градски циљаше.

Ко је био између прве барикаде и бедема град-

ског код Ротентурмгасе, тај се надазио између два

реда топовских ждрела.

Знали смо да Месенхаузер стоји у договору са

Мађарима под генералом Могом.

Кад изиђемо из кнежева стана, видимо, да су све

капије на кућама у Јегерцајле затворене, а дућани
су и пређе били

позатварани.
Сви

људи зијају на предел СтеФановог турња.
Бптка између царске војске и мађарских баталијопа
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била се, и топови су се чули. Жзнајпре стаиу се ма-

ђарски топови к Бечу приблпжавати, п у Бечу је
свако сваки час очекивао, да Мађари под Беч дођу.

На знак, ракетла са СтеФановог
турња, ударпће

усташп пз Беча Мађарима у сусрет.

Сад засије доиста ракетла са СтеФановог турња.

те мн потрчи поред кућа, да барем избегнемо из две

ватре, оне са градског бедема, и оне са барикада из

Јегердајла.
Но ракетле ваљда су друго што значпле, зашто

на градском бедему остане све мирно, и барпкаде у

Јегергајлп ћуташе.
Побочни сокаци билп су с обадве стране затво-

рени, те тако ми брже, брже, п дођемо у великом стра-

ху, али без икакве штете до краја Јегерцајле, а оду-

нуд на мост на Дунаву и прећемо срећно у предграће

Ландштрасе.

Ту на мосту наћемо наше граничаре на стражп.

и чујемо, да је бан још пре тога Леополдштадт и

Ландштраое посео био, где је генерал гроФ Рамберг

команду добпо.

У повратку чујемо, да се бој код Швехата не-

повољно по Мађаре свршио, те да су се натраг по-

вукдп. Да се не бјаше генерал кнез Лпхтенштајн. којп

је сву кавадерију командирао са својпм доласком н

нападајем задржао, бплп бп Мађари са свију страна

опкољени и на Дунав отерани, где би или моралп у

воду скакатп или се предатп.

Накратко затим ударе царски на Беч, освоје

га, ухвате Месенхаузера, осуде гана смрт и убију га

у градском шанцу.

И Роберт Блум, позиати револуцпонар, буде ухва-

ћеи, на смрт осућен и пушкаран. Видео сам место.

где су ова два јунака револуцпје скончала.

Беч је био мираи.

Цар Фердинанд стани се у Оломуцу, и тамо пређе
и бечка влада, којој је на челу стајао гроФ Штадијон.
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Ја дакле одем и сам у Оломуд п јавим се код

гр[оФа] Штадпјона.
Он ме примп врло лојално,

69
) позове ме више пута

к себп, и замоли ме да му стање наше ствари пис-

мено дадем.

Кад се државни сабор отвори у Кромјерижу, по-

зове ме тамо, да сам му при руди.
У овом сабору билп су онда иајчувснији. Смолка

Пољак, Ригер Чех, Шуселка Немад.

Са Ригером сам био од пређе познат из Прага;
са Смолком нисам хтео ни да се упознајем, јер је он

бпо шпециФични
70

) Пољак, аса Шуселком нпсам

ништа посла имао.

Био сам баш у оној седници кад се председник

саборски бирао. Владин кандидат био је Смолка, а

противне странке Штробах.
Било је уређено, ако испадне Смолка, вдада

остаје и прима се управе, ако Штробах избере се,

онда влада одмах одступа.
Можете мислити да сам и ја био јако интереси-

ран, јер надне ли Штадијон и његова влада, онда ми

од бечке владе ништа ни тражитп ни добити имадосмо.

Почне се балотирање.
71

) Стане се гласовати. Чуло
се: Смолка, Штробах и т. даље. Сад се чује више

пута Смолка, па онда један Штробах, а затим опет

више пута Штробах, пак онда један Смолка. Изглед

се сваки час мењао. У овај час учини се, да је Смолка

надвладао, затим опет, да Штробах ужасно напредује.
Напослетку се покаже ипак, да је Смолка већину
добио. Штадијон ступи на трибину и јави, да је он

са друговим[а] владу примио молећи сабор за његову

потпору.

Сад сам се могао разговарати са Штадијоиом као

господаром дана и ситуације.

° 9 ) Фр. loyal
; правично, искрено.

70) лат. прави.
71

) Фр. бирање, избор.
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Посетим га, п он ме прпјатељоки позове, да оста-

исм у Кромјерпжу, п да му дођем кад год хоћу; ако

узима времена, xoiie ме у свако доба прпмпти, не буде
дп ме могао примитп, то да му не замерпм, ида не

тумачим као промепу његова пријатељства.

И допста једап дап нађем се ја у предсобљу међу

другпм, којп су желелн с мпнпстром говорптп. Велпка

пемачка господа, бискупп п генералп стојаше ту са

мном заједно чекајућп да пх к мпнистру позову.

Отворе се врата, министар сам прогледи на скупљене

у соби, замоли ону господу, да се малко претрпе, и

зовне мене по имену да му уђем.

Ту ми прпопћи, да је [y] мојој стварп начисто. На

темељу мојих промеморија нашао је, да може пред-

ложптп дару п заступати у државном сабору, што је

одлучио.

Одлучио је наиме:-'.

1., Да се наслов патрпјарха карловачком мптро-

полнту одобрп п овај као патријарх потврди.

Нисам имао приметитп ништа.

2., Одлучио је даље, да Њ. Величанство узметп-

тилу великог српског војводе, и да се српском народу

даде војвода по гласу привилегија српскпх.

Ни ту мп није било ништа неповољно.

3., Одлучпо је [да] 72) генерала Шунљпкца срп-

ским војводом именује п на своје место пошље.

Ту му приметим, да Срби пмају права војводу

свога бнрати, дакле да се пма СтеФан Шунљпкац као

војвода српски потврдптп, а не пменоватп.

Ту ми мпнистар без прпговора прпмедбу уважп

и рекне ми, да ће дакле војводу Шунљикца потврдптп.

-L, Одлучио је по мом предлогу у мемоарима

створити земљиште за народ српскп у Угарској п тим

признати име Војводпна Србпја, као што сам му био

нредложио.

72) у ркп. меето ове речи стоји „именовати
11

,
што је очи-

гледно омашка.
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Ја сам дакле сасвпм успео.

Но мало пре овога јаве ми, да је депутација у

особама Јоце Шупљпкца, рођака војводе Шупљикца,

Норђа Стратимировића и Еосте Богдавовпћа к бепкој

влади послана с тпм, да се ја вратпм кући, а они

моју задаћу изводе.

Кажем то миниотру Штадијону, да морам одлазити.

Он је знао за ту депутацпју.

„Добро. А вп кажите патријарху ово, што сам

вам сад нрпопћиоЈ
Ја га још једаред запптам, могу ли ја ово што

ми је приопћио патријарху у име његово приопћити,
и је ли ово већ ствар решена.

Он ме овласти, да у име његово све то патри-

јарху приопћим, и да је ствар већ у министарском

већу овако решена.

И тако ја сутра дан одем из Кромјерижа.
>

Кромјериж је варошица у бог[атој] Ханп моравској.

Варош као кутијица; са свих страна око велике

пијаце'-, аркаде.

У вароши има двор кнеза бискупа Миотуцког уз

двор се простире повелики парк.

Ту у вароши има и мајур бискупов. Тако лепе

стоке нисам до оно доба нигде видео. Краве велике,

добро ухрањене; теоци од године дана тежи и већи

од наших маторих крава.

А што сам видео ту великог бика, то нисам нп

мислио, да може таквога битп; ваљда је преко два

хвата дугачак, а према тому и тежак. Мислим да је
пмао 30' центи.

А што јенародлеп у Рфомјерижу и околини, тога

више нема. Чпсто обучен, добро нахрањен, благе ћуди ;

милииа га гледати. И женски пол врло је угледан. То

су оне славне Ханакиње и Ханаци.

У Бечу се нисам задржавао, него сам похитао

преко Хрватске Савом у Митровицу, куда сам лицем

Књиге Матице Српске. 5. 9
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на нашег св. Ннколу приспео. Време је све досада

бнло доста угодно; зжме никакве.

Али на св. Нпколу осване снег п зима, да се све

двокотало. И то је иосле трајало све једнако. тако да

су се све воде посмрзавале.

Дођем у Земун, где је патријарх после ретираде
73 )

генерала Теодоровића у Банату и узмака гроФа Ни-

жана из Бачке натраг дошао. Известпм га о свему.

иредам му мемоаре, које сам грофу Штадијону дао.

и изруиим му, шта ми је гроФ Штадпјон казао.

Међутим је војвода Шупљикад пз Пталије дошао

био.п ја прпметим неку запетост између њега п патрп-

јарха. Наравно је, да је генерал све за себе рекла-

мовао, што спада на војевање; а патријарх је држао.

да је то улетање у његову област; и држећи да је
он господар у свему и сваиему, п да стратегпју боље

разуме него и генерал Шупљпкад, та му прпсутност

генерала нпје баш најугодније падала.

Но нагла смрт Шупљикчева ослободе га ове

нево.ље.

Генерал је бпо у Панчеву и дочекао је један

транспорт србпјапских доброво.љаца на брегу Ду-
нава. У повратку тако му позли, да су га морали с

коња скпнути п у једну од крајњпх кућа у Панчеву

уиети.

Накратко испусти ту генерал, којп је у Нталпјп
под маршалом РадецкпЈм] славно војевао, и много пута

смртп у очи погледао, јуначку душу, п српскп вој-

вода умре с њпм на дуго, можда на свагда.

Тело му буде одиесено у манастпр Крушедол п

ту 20. децем. 1848. предано зем.љп, у којој почива

деспотпца мајка Анђелина п Ђорђе Бранковић Јегар-
ски. Ја сам му држао говор, који је после штампан

у Срп. Летоппсу од 1850. 74
) Народа је било са свију

страна много. Жалост је била дубока п општа.

73) Франц. узмак, бекетво.

74) књ 81. етр 74.
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У цркви у Крушедолу леже дакле репрезентанти

од три одсека српске повеснице: пз времена српске

незавпсности, из времена кад су Срби у овим краје-

вима нову домовпну потражили, ииз времена кад су

ову домовину, Војводину Србију, добили.

Ја сам затим отишао у Добринде к мојим роди-

тељпма. да се од путова и путних штрапаца одморим.

Те године поболе ми се стара мајка, и умре баш

неколпко дана пре него што је Србобран пао. Јасам

подуже у болести њеној код ње био. Но морао сам

отићи у Земун, а она одмах затим премине. Наравно

вратим се одмах натраг, да јој пооледњу љубав пска-

жем, и отпратим је до гроба, где ће вечити санак

боравитп.
То је била мати, којој ваља пара тражити. У

селу је жпвела 40 година, и за то време уважавалп

су је сви, стари и млади, јер није било човека и куће,

којој није што добро учинила.

Отац је с њом 42 године био заједно ; њена смрт

потресла га је јако, тако да смо се бојали, да и њега

не изгубимо, те смо зато дуже времена код њега и

око њега били, и мој старији брат Васплије и ја.

Брат ми је у овом случају био срећнији него ја,
ако се тим речма то изразити даје. Он је био свеш-

теник; он је мајци својој утеху душевну у последњим

часовима живота с детињском љубави давао; он јује
на часу смрти причестио; његов петрахпљ при послед-

њој молитви покривао јој је седу главу, и под сеном

овога у згарајућој ватри смртне борбе осећала је про-

хлађење душевно, те је на његовој руци преминула.

Криза оца нам прође срећно, али од оног часа,

кад је она очи на свагда затворпла, измени ми се

очинска кућа. Нпје то она кућа, која је била, докје
она у њој дисала. Све добије други вид и изглед;

нестане оне сјајности, којом ју је обасипала њена не-

измерна љубав к нама, све потамни, онеми, све нам

се страиим укаже.
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Јака зима укаже се добрпм помоћнпком мађар-
ским. Панпево не могоше истпна добити, али су нај-
већи део Баната заузели.

После освојеног Србобрана, поставп им србијан-
ски генерал Книћанин

у мошорпнском стану пречагу,

коју не могоше прекорачитп.

Јелачићев нападај на Варадпн из Н. Сада бејаше

ову варош сасвим уништио; п Карловди су били у

већој опасности него икада.

Ја сам био у Карловцих, кад је бан Јелачпћ
уда-

рпо на Варадин.
Он се надао, да ће овај град предати, како иују г

да је бан ту са војском царском. Но преварп се у

надп. У Варадину су били мађароки комеоарп, п за-

поведник тврдиње, генерал Благојевпћ, није смео пред

њима писнутп.

Од Варадина браниле су Карловце чете, које су

биле тамо устањене. А од стране Каменпце утаборпо
се био обрштер Мамула. Из овога стана гледали смо

ми како Варадин Н. Сад руши. Нашп запале мост,

којп је свезивао Варадин са утврђењем моста у Н.

Саду; али Мађари запале више кућа у Н. Саду. Све

се више и више пожара појављпваше у Н. Саду. Бан

нггје пмао артилерије да може с успехом такву тврдпњу

нападати. Наједеред заповеди, да се његова војска пз

Н. Сада повлачи, мислећп, да Мађарп онда неће Н.

Сада рушпти.
Сасвпм изненада пукне глас у Н. Саду,

да се спасава којп хоће, и да пзносп што има. Вој-

ска се из Н. Сада извуче, а сиротп Новосађани стану

бегати, понајвише без ичега с голи руку, остављајући
све милости иепријатеља.

Но и ова намера банова остане празна.

Кад се војска из Н. Сада извуче, онда појуре

противнпцп у Н. Сад; може се помислптп, каквога

света ту нпје било, те стану куће српске пљачкати,

п одиесу све, што се само однети дало, пак онда за-

пале из руке највећи број српскпх кућа, те сва варош

с малим изузетком изгоре.
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Од Србаља бејаху остали неки, не зна се из ког

узрока; ови похптају у Варадин тражећи тамо за-

клона и спаса. Но на жалост не нађоше што тражи-

ше. Потукоше их крвнпди на новосадским улидама. Ту

је страдао и доктор мед. Камбер, човек кога су сви

радп своје вештпне п благости љубилп п поштовали.

Но то га не спасе. Грозно га измрцварише.

Највпше Новосаћана уклонило се у први мах без

ичега, као што горе рекосмо, надајући се, да ће вој-

ничка влада мађарска одмах усиоставити ред и запт у

Н. Саду, па ће се најдаље други дан својим кућама

вратпти, јер нису они нападали на Варадин, него цар-

скп генерал и царска војска. Али им се та нада не

испуни.

У Новом Саду стане кућа више горети, него док

су на њега из Варадина пуцади, и место војнпчке

владе, осплп се у вароши страст освете, пљачке п

разузданости. Те ти они мораше бегати са барутане,
где су ноћ провели, и упутити се даље у шајкашки

баталијон, од куда после у Срем пређу, те у Кар-
ловцих, Земуну п Београду станка потраже.

Идући у Бечкерек к патријарху прођем кроз наш

перлески стан. Овај је био између Перлеза и Бечке-

река на по пута на друму намештен. Нисам био

никада у нашој војски, и тако ми се раздрага срце

кад дођем до првих стража, па онда до командантове

кућице и т. д.

Видим онамо једну батерију, онамо другу, тамо

трећу и четврту, а за логором утврђене поште до

близу села
. . .

7б
) Ту сам се познао са месностима

76)
тога логора, што ми је касније врло угодно пало, кад

сам моју приповест „Женски јунак“ писао. Тамо је
све верно описано, почињући од места, па кроз све

одношаје војске до лпчности заповедника. Све су те

75) место имена еела стоје у рки. тачке.

715) у ркп. ова реч није јасно написана.
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особе биле мени динно познате, п потом сам био у

стању све верно надртатп, чак до начпна говора.

Пад тога логора, велику је сметљу у нас напра-

впо, јер више нпкада не могосмо ову стражу нашу

тако добро утврдпти, као што је пре тога бпла. После

Ускрса г. 1849. бпди смо доста утешњенп; још нас је
само Кнића[ни]нов Мошорпн чувао, да мађарска војска
не продере преко Дунава, а ген[ерал] Мамула заклањао

нас је од Варадина.

Но оад се покажу другп Фактори на ратном по-

зоришту.

Долазак Руса до Ваца и њпхов пораз маl,арског

језгра код Вилагошвара, где се Гергеп, главнокоман-

дујући мађарске војске, са језгром њпхове војске рус-

ком маршалу нреда, те пораз генерала Беме по Ру-
сима у Ердељу код Сибиња, најпосле пад Арада п

Темишвара, даде стварима сасвпм другп пзглед. Ма-

ђарски је устанак бпо окончан, и мп смо билп сп-

гурнп од даљих нападаја њпховпх нижих заповеднпка.

То донесе п у нашој управп промену. Сад већ

нпје впше снага лежала у рукама патрпјарховпм. него

генерала МајерхоФера.

Испочетка почео је овај све мало по мало своју

снагу зближаватп, каснпје заплаши патрпјарха, да га

као узурпатора и ребела
77) не прогласе п најпосле

изјави патријарху п његовој влади, да њпхово дело-

вање ирестаје, него да гледе да се што брже из Зе-

муна очпсте.

Разпђемо се.

Ја п мој прпјате.љ Стојаковпћ пођемо својој кућп.

Пајпре дођемо пз Земуна у Добриице мом оцу, и ту

се с њим опростим, затим одемо у Паланку к њего-

вом оцу и матерп, те се он с њпма растане. А у то

77) отимач власти и одметник.
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се отвори бродидба Дунавом, и ми дођемо заједно кући

у Пешту.
Он отпде пз Пеште у Беч, а ја останем у Пешти

до пролећа 1850., пак онда одем и ја у Беп.

У Бечу се састанемо опет.

Један дан дође нам барон Флук, који нас је

обадвојицу од пређе познао, и приопшти нам, да један

од нас ваља да остане, јер ће нас требати као Yer-

tranensmanner-eTS) за нашу страну.

Стојаковић је предлагао да останем ја, а ја сам

доказивао, да треба да остане он: те тако остане он,

те осветла образ и себи и нама. Јер у самом одбору,
где су били мађарскп, хрватскп поузданици и он, тако

се одлпкује знаљем од свију чланова, да је био десна

рука минјистра] Шмерлпнга. Од овуд се после датира

све оно поверење, које је код тог државнпка нем[ач-
ког] уживао, те су га употребили најпре у Темпшвару
код оберландесгерихта, 79) а касније код мађарске кан-

целарије као реФерендара.
80)

Ја сам међутим радпо најпре кроз две године код

министра гроФа Туна за наше школе. Ту сам написао

читанке за четири гимназијалне класе и „Цветник Сло-

весности“ за VII. и VIII. гимназијалнп разред.

Ту сам уредпо године 1851. и 1852. четир књиге

Срп. Летописа. 81 )
Имао сам изглед, да ће ме гроФ Тун узети за

секретара код свог министарства; али мп се ово дуго

развлачило, и неки унутарњи нагон гонио ме је да

иштем адвокатуру у Н. Саду и да идем у народ.

Нудилп су ми, да ме начине котарским суцем у

Руми, али ми то није годило.

78) нем. поверенике, мало нижекаже Суб. „поузданике“.
79) нем. врховни земаљски суд.
80 ) лат. извештач; то је наслов правника после првога

државног испита.

81) књ. 83—86.

135Покрет



При решавању молбе мп за адв[окатско] место у
Н. Саду, правили су мп свакојака зановетања, док се

нисан једаред расрдпо, те мпнпстру Краусу поштено

очитао у брк. Наскоро затим добијем декрет п одем

у октобру 1853. у Н. Сад.

Са овпм се свршује ова епоха мога жпвота.

Писање чптанака и „Цветника СловесностаС вра-

тило ме је натраг на моје старо поље, на пол.е књижев-

ног рада.

При састављању „Цветнпка Словесностп“ стао

сам на укупно поље књижевиостп наше, од св. Саве

и Дометпјана кроз векове нашпх хпсторпјскпх ппсме-

нпх споменпка до књпжевностп дубровачке: пак одавде

кроз све време ппсања у славонских сппсатеља до

времена нашег Досптпја, а оданде до нашпх дана.

Сам сам се зачудио, каква се ту лепа слика

указала.

Ова је књига министарством прописана бпла за

све впше гимназпје наше, и тако се овај правац у

живот увукао.

У ЈГетописима овога доба написао сам следеће

зиаменптпје чланке.

Уређивање С. Летоппса преузео је од мене, као

што сам на другом месту казао. Спма Фплиповић.

Али је он само трп табака за годпну 1850. бпо

уредпо, и онда је пз Цеште отишао. На позпв С. Ма-

тице од 15. јануара 1850. преузмем ја наново уре-

ђивање тога часописа.

Уl.ч. од 1850. год.
82) дадем штампати „Првп

мај 1848.“ 0 овом сам случају мислио већу песму на-

писати, и за то сам навео, да је то одломак из већег

дела мога; алп мп се каснпје ова мисао изгуби, и

тако је овај комад све, што сам о том писао.

Напротпв пак наставим низ приповедака из нашег

живота год. 1848. п 1849., којп сам започео са прп-

82) КЈБ. 81.
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поветком „Мађарица“, што сам је дао у овој частп

С. Летоппса штампати, те ћу на свом месту о свима

уједно говоритп.

У Бечу ое оастанем са ц. кр. умировљенпм ма-

јором Стеваном Главашем. Он је много допринео, да

се град Осек 14. Фебруара 1849. царској војсци преда.

Ову предају написао сам ја по казивању и докази-

вању истога господина, и дао сам је штампатп у ч.

I. С. Летописа год. 1851. S3) А уједно сам написао и

кратки нацрт живота истога родољупца.
84)

Године 1853. бављење моје у Бечу после покрета

доведе ме у додир са још две знаменптије особе на-

шега народа, а те су биле кап[етан] Тпма Ђурпћ, и

његов син, каи. Давид Ђурић.

Кап[етанј Тпма Ђурић служио јеу нашој војсци
за време покрета. Тима је био смеран, поуздан човек;

а син му Давид, којп је у наше дане дотерао до

Фелдмаршалајтнанта
85

) у царској војсци, и броји се

међу одличне генерале, био је женијална природа, пун

ватре и енергије. Написао сам животопис обојице и

дао их штампати у С. Л[етопису] од год. 1853. ч. II. 86
)

У то време превео сам кронику Попа Дукљанпна,
п дао сам штампати у С. Л[етопису] од г. 1853. ч. II. 87 )

Поп Дукљанин има за нас Србе особиту знаме-

нитост, као очевидац свога времена. Што он пише о

другим временима по другим кроникама, то важи у

толико, колпко и те кронике; али један део свога

списа приредпо је он из искуства својих дана, из соп-

ственог знања и казивања својих сувремеиика, и који
га знаде читати, наћи ће у њему многа зрна чисте

истине из жпвота иашег народа оне добе. Пре је
ретко ко могао до ове кронпке доћи; ја сам је за

свакога лако приступном учпнио.

83) књ. 83. стр. 1—45.
w) Ibid.

85) у ркп. стоји „Ф. М. JI.“

80) књ. 88. стр. 199 216,
87

J књ. 88. стр I—B6.
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У исто време у Бечу наиисао сам [у С. Летопису

за] 1853.1. ч. критику на дело „Повесница српског на-

рода од најстаријих времена до год. 1850.,“ коју бејаше
написао и о свом трошку издао др. Дан. Медаковик у

H. Саду у 4 частп. Ову рецензију штампао сам у

I. ч. С. Летописа за годину 1853. 55
)

С похвалним трудом наппсао је ппсац ово дело

опширно, слогом лаким, и журналистичком топлпном.

Није чудо да га је народ куповао и чптао.

Али се менп учпнп. да критике у њему нема нп-

какве; да на много места што тврди, што нема ни-

каквих основа, а да му на много места, где основе

наводи, ти немају темеља.

Морам признати, да јс ту било мадо и личнога

узрока.

Др. Медаковпћ говорпо је пре тога још пре 1848.

о С. Летописима, па се о овпма врло неповољно пз-

јавпо, дижући старпје пре тога пздане Летоппсе у

небо, а ове, који су под мојим уредништвом пзишли,

осуђујући просто без разлога и узрока свакога, тврде-

ћи, „да један старији Летопис више вредп него два-

десет новпјих“ !

Његова Повесница пружила ми је прилику, да му

одшалим шалу, а што се тпче самих Летоппса, ту сам

му потанко одговорио чланком у
С. Летоппсу од год.

1853. ч. 11., 89) у ком сам чланку сравнио Летописе

моје са старијима и садржајем старпјпх и новпјих

Летописа потпуно доказао, да је само од ока говорпо.

Ко год ју прочита, видеће, да је мени допста до

тога било стало, да се не уведу у нашу повеснпцу

оне ствари, које је Медаковпћ проти старијим изво-

рима, олако ствари узимајућп, п обилазећп сваку оз-

биљну крптику, у нагау повеснпцу увео бпо.

А другн је узрок био, што сам био дознао, да

влада српска у киежевпни Србији има намеру, то дело

8S) књ. 87. стр. 116—205.

S9 ) књ. 88. стр. 221—240.
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увести у своје школе, п тин би се путем наравно и

најлакше све оне неистине у сам народ увеле, које су

у Медаковићевој повеснпди киптпле.

Написао сам пак редензију онако, како сам држао

и сада држим, да се редензија писати има. Ништа

нисам устврдио, што нисам одмах и доказао. Нарочито
нисам нпшта устврдио, да код њега не стоји, о пему

нисам у исто време доказао, како у истини постоји,

И по томе сам у овој рецензији много самостал-

них и нових назора о стварима српске повеснице при-

општио.

Тпм сам послом хтео уједно да покажем нашим

списатељима, како ваља да се рецензије пишу.

Рецензија испадне по ппсца неповољно, и учини

да му се дело у Србији у школе не уведе.

Тако сам у овој рецензији за нашу читајућу

публику конштатовао, шта су дела: Св. Саве, Доме-

тпјана, СтеФана, првовенчаног краља, митрополита Да-

нида, Кпрпла Живковпћа, епископа пакрачког, и ми-

трополита црногорског Василија, на која се писац

много позива, а која не бејаше ни видео.

Више
погрешнпх навода

90) и тврђења Медаковиће-

вих исправио сам, а тим сам путем више питања у

нашој повесници разбистрио и расветлио, куда спада;

питање о краљу Чаславу; о упливу цара Душана на

удављење оца му, краља дечанског, а иарочито при-

повест архиеп. Данила о овом догађају наводио; о

Љубомиру, прадеди Немањином, Урошудеду и Теши

оцу истога.

Затим сам се постарао критички испитати и

конштруирати родословље Немање (од стр. 168—204),

у ком сам, чини ми се, јасно исказао, да причање о

истом, што су до овога доба и писци повеснице и

тако званих летописа износили, не може да издржи

критику, него да се мора одбацити, те као исказано

90) у ркп. Суб. овде је над редом додато у загради;

(30 и више).
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узети, да је Немаља рођен од српске краљевске

куће која је до љега владала; да је бпо од онда вла-

дајуће лпнпје, пошто је љегов најскорљјп брат владао

у време, кад је он напрво ступио, јер сам прпповеда,

како је овому говорпо : „ако п јесмо п једнорођенп и си-

нови једнога оца п матере.“ А тај најстарпјп владајућп
његов рођенп брат јест Радослав 11., спн Градпњпн,
а по том је п сам Немања син Градпњин.

0 Деси или Тешп пак исказује се са друге стра-

не, да је био старијп годинама него Деса-Теша.

Том сам прплпком покушао п вредност
Попа

Дукљанског (Presbyter Diocleae) установпти, на што

сам такође први већу позорност обратио; нарочпто

сам испоставпо, да је Поп Дукљанпн бпо сувременик

Немањпн, и да његова прпповест о догађајпма, који

у његово време спадају, плп које је могао од својпх

непосреднпх старпјпх слушати п дознатп, очевидно

печат истпне на себи носе; дакледаје овај ппсац за

нашу повесницу тога доба од највеће вредностп.

Медаковић је имао лепе заслуге за наш народ,

особито својпм журналпстпчкмм радом. Ретко је наћп

перо у нашој књижевностп, које је тако удесно бпло

за журналистпчке чланке.

Али зато су људп п читалп врло радо његове

новине, те су му ове лепу заслужбу доноснле.

Медаковић је још у време покрета штампарпју
основао, коју је такођер паметно руководпо, те му је

и ова лепу корпст доноспла.

А п ииаче био је он индустрпјалан
91 ) дух, те је

знаменито имање стекао, сачувао и својој децп оставио.

Посед његов по највећој странп био је у Банату

у Кикиндп, у Београду у кућама, п у Хрватској у

пмању Ппсаровпна.
Он је био с једном плп две годпне дана млађи

од мене, а преставпо се у Загребу год. 1882.

91) лат. привредан, радпн.
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У покрету смо друговалп као родољуби. Каснпје-

удари он на уређивање Сри. ЈГетописа, и добије од-

говор у реценсији љегове Српске Повеснице.

Дуго се времена срдпо мој стари друг на мепе-

ради те рецензије. Но што смо имали у Војводипи,
то смо у њој оставилп. У последље време у Загребу

састајали смо се опет као старп пријатељп.
Лака му земља била! Доста је свом народу у

прилог урадпо.

Др. Анте Старчевпћ у Загребу наппше у загре-

бачким ~Нар[одним] Повинам-а“ год. 1852. од 27. сспт.

један инФаман чланак проти Србаља.
У Летопису од г. 1853. ч. II. 92

) напишем му ја
одговор на овај чланак, којп се од других мојих дела

разликује хумором и иронијом.
И овај је чланак пун самосталних п новпх на-

зора о догађајима Србаља и Хрвата н о стварима

хрватске иовеснице.

Др. Анте Старчевић тврдио је у свом означеном

чланку, да Срби нису Срби, него се само тако зову,

да Срби и пису код љега Срби, него Servi, да Срби код

љега украдоше туђ језик, ту|у веру, туђа имена,

туђу капу, туђе димлије, туђ ћурак, туђе песме, и

продају их под своје.
Нећу овде наводити оно, што сам управо наво-

дио, да његове тврдње оборим; него мп се чини, да

му споменутп ваља оно, што је ту изложено, као

нова мисао, нов назор, али нов садржај повеснице из-

наша и доказује.
Овамо сиада оно место, у којем се излаже од-

ношај између Хрвата и царевине Карла Ведикога, и

одношај њпхов к Франачкој сили. Овамо долази даље

она расправа, у којој се исказује одношај Србаља к

Бугарима, п у којој се критички исправља казивање

ПорФирогенитово о победи буг[арског] краља Симеуна,

92) књ. 88. стр. 116 168.
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услед које да су Бугарп ушлп у Србпју п „цео на-

род од нала до велпка у Бугарску у сужанство од-

вели“, и у којој се утвр|ује, да су Спмеуна потуклп

Србп, а не Хрвати, чпм се кроз векове забачена ис-

тина на свет изводи.
93)

Овамо спада даље и она расправа о садржају
псправе Петра Црног Гумаја, којом се конштатује
начпн, којим су хрватскп краљеви до престола дола-

зили, и о броју банова хрватскпх, те она тврдња Гу-
мајева као сваког темеља лишена исказује, да је хр-

ватска краљевина имала седам банова, п да су овп

бпли; бан хрватски, бооанскп, славонскп, пожешки.

рамски, арбанашки, којој се расиравп не може порећп
велика занпмљпвост.

Свуда се овде установљују нове хисторпчке пстпне

и стварп.

До овога дана није Анте нп речпце на ову крп-

тпку одговорио.

То је истп Анте Старчевић, којп се касније као

пророк у хрватској омладини појавио, п до великог

утицаја дошао.

Ја признајем добру вољу код овог оународника

нагаег, ади ми се чпии, да је код њега већа наклоност

за особеношћу, него к објектнвној истини. Поред тога

мп се чиии, да нема оне зрелостп у суђењу, која је

ансолутно иужна за реалнп успех ма какве доктрнне

п акцпје.

Њему примају што каже, јер говори само оно,

о чему зна, да ће се младим духовпма допастп; он се

допада, јер говори само опо, што зна, да свет желн

и воли. Може ли то бити, то није његова брпга: хоће

лп тим својој науци п свом народу впше шкодпти, за

то он ие ппта.

Цел му је магловита. За средства и не распитује.

93 ) иза тачке овде долази реч „Најиосле
11

, која јалачно

упућује на пдућн став.
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У овпм ЈЕетописима, које сам од год. 1852 —1853.

пздао, штампао сам коло прпповестп, које су из на-

шег покрета узете.

Ја сам у том иокретуна меродавном месту уче-

ствовао, нпје чудо, ако су му догађајп дубоко у мени

одјека нашли.

II сам сам оставио своје гњездо, које сам пре

тога био себп свио п отишао сам у средпну покрета.

Тамо сам био п онде, где се све састајало и све

јављало, нпје пудо, да ми је скупа свега позната била.

Ишао сам по народу, те сам се са сваком кла-

сом тога састајао п разговарао, познато ми је дакле

из непосредног додира, о чему је народ мислио, шта

га је заузимало, како је о чему судио.
Кад се вратим у Беч, дођу ми ови утисцп ре-

продуцпрани пред духовно око, те им дадем особите

облике у прпповестпма: „Мађарпца“, „Господар Арса“,

„Два брата“, „Женски јунак“.
94)

У првој приповести смерао сам на то, да таковп

појави, који се међу народима укажу, што су прије у

миру и пријатељству живели, кидају оне танке жице,

што невина срца деде различнпх народа скапчају, и

тако су и за један и за други народ судбоносне, и

у живот им дубоко засецају. А уједно сам намеравао,

да и Србљи и Мађари имадоше представника, који су

им на част служили.

У другој прпповести оличио сам онај пораз, ко-

јим је покрет читаве обитељи упропастпо, које иису

ни криве ни дужне.

„Два брата“ доносе слике из једнога народа,

једне обитељи, од којих је једна црпена из практич-

ног живота, а друга је пород узвишене идеје.

„Женски јунак“ даје нам прилпку, колико је оду-
шевљење онога времена у наш народ било пробило,
да је и саме жене на највеће жртве узбуђивало. „Жеи-

91) прва у Летопису за 1850. књ. 81., друга за 1850

књ. 82., треКа 1851. књ, 83., четврта 1851. књ. 84. и 1852.

књ. 85.
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оки јунак“ има битп слика поезије, слика идеје. пдеад

узвпшенства женског. Зато је п држана провпдном.

сјајпом маглом увпјена.

Где топовп грме, ту музе ћуте.
Тако се впди п код мене.

У оној вревп сваковрсних чуства п утицаја.

страшних, ужаснпх, опасних, у срце дпрајућпх, узвп-

шујућпх, сјајнпх п суровпх
95) ит. д. нп једна песма да

ми је преко усне прелетела!

Дуже је времена требало, док ми се душа тако

повратпла. да се опет стварајућа роса на њој поја-

вила, док ми се жпвцн тако опоравплп, да пх је п

њежнп глас музе могао задрмати.

Но прави узрок држим да је друго нешто.

Истпна је и нико неће порећи, да је у оваково

време сам живот једна поезпја, а кад човек жпвп по-

езију, не пада му пп на ум, да поезију ппше. Тек

кад тај жпвот престане, онда се сећањем и опоменом.

роди у њему поезпја осећања п Фантазпје.
Ово се потврћује п другпм непосредппм појавом

у мом животу.

Годпне, које сам у Бечу од 1850—1853. провео,

биле су за мене опет поезпја жпвота од друге врстп.

То су бпле године срцу мом најмплпје п најслаће. Па

и у току тога времена није се ни једна песма родпла;

Тек кад је неко време протекло, избпли су осе-

ћајп овпх даиа у песме, тако назване „Бечке еле-

гије“, и многе друге, које су годпне 1856. 1857. п

1858. из мога срца и пера исплпвале.

Кад је чега срце пуно, онда су уста поиајвпше

иема, а рука и перо писца нису нпшта друго него

сурогатп
96) уста.

Напротпв пак поступпо сам од г. 1848—1850.

иеизмерио у позиавању људи п њпховога живота. Од

најниже СФере спромашне и просте обитељп пак до

95) у ркп. иејаено 5 могло би се читати и „строгих“.
80) лат. замена.
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највшпег лабораторијума
97 ) у ком се стварп државне

препарирају прошао сам и сам, као некп суделујућп,
ако п не меродавнп, Фактор, утичући у много не сво-

јпм сплама него снагом времена, п примајући утиске

најразновиднијих, доста пута неодољивих сила.

У сваком поједпном случају морало се знати, илп

барем довијати, како где мпсле, п којим се плугом

дотнчна земља заорати даје, ако си желео до успеха

доћп, пли барем не покварити оно, што је ваљадо из-

радитп.

Ово је била школаживота, али школа у којој се

предавало у оно доба више, него што се у време мира

п уредних околности чути и научити давало.

А у оне три године бечког мога живота после

покрета проживео сам сав живот срца, љубави п ми-

лпне, среће и уж’пвања. ведра живота у најлепшој

природи, до крајне дубљине и висине, до које чове-

чпје осећање допрети може.

Огледало овога мога живота наћи ће сваки у

песмама горе означене епохе. И после овога могу се

те песме тек како ваља разумети и оценити.

Уређивање „Цветника Словесности“ бацило ме је

у све пространство наше књижевности, кроз цело

време њено. Тешко да је ко дотле пмао праву слпку

наше укупне књижевности.

За њену најстарију добу и слику мало је њих

знадо, а ти опет нису новија њена времена познавали.

Еоји су знали за дубровачко доба, нпсу старије
наше књижевности иознавали; а и новпја им је била

сакривена или оном страном, којом је живела код

Србаља или оном, у којој се јављала у Славонији и

Хрватској.
Ја сам првп целу ту слику саставио, иацртао, и

свету као једну целину представио, те тпм ударио

97) лат. радионица.

Књпге Мат. Срп. 5.
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правп темељ повесници наше књижевностп на славјен-

ckom] .југу.

Ова радња, морам признати, н мене је самога до

правог опсега наше књижевности довела; и ..Цветнпк

Српске Сдовесности“ могао сам ја само у Бечу напп-

сати, где су ми толике и такве библиотеке бпле отво-

рене, где сам се скоро са сваким делом, које мп је
ваљало позивати, могао упознати. А то бп ми било

немогућно, да сам посао радио изван Беча. као што

је и сваком другом било немогућно.

Бављењу мом у Бечу имам захвалнти и за све

оне нове дрте, које ми је разним поводима пошло за

руком у нашу књигу увести из иовеснпде нашега на-

рода, које би иначе до дан данас на другу руку че-

кати морале.

Године 1851. давао Михаило киез Обреиовић, ко-

ји је у оно време изван домовине у Аустрпјп још

издаљих времена обитавао, парастос Петру Петровићу

ББегошу, владицп Црне Горе и господару Брда. који

се бејаше 19. октобра преставио.

Ја сам овог нашег великана из Беча познавао.

Чујући да је у Бечу, одем да га посетим, и да

га лично познам.

Пријаве ме и позову у собу.

Ућем.

На канапету за столем седео је један Црногорац.
То гшје било за мене нпшта иово ; прије тог времена

био сам многе Црпогорце видео.

Алп сад се нађем у чуду.

Стаие се са канапета уетајућп дпзатн. Диже се,

дуго траје. Диже се још. Зар још иема краја? И још

се диже. Зар иеће битн краја тому дизању? Пајпосле

исправи се у нуиој својој висини.

Тако ми онога]?], чисто се бејах уплашио! Толнко

високог човека нисам био до тог даиа ппкад впдео.
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А при том сви удови тела у најлепшем размерју.
Па глава и лиде: заиста аполонска.

98) Био је млад

човек.

То је било неколико само година пред љегову

смрт, а млад је умро.

Нисам му се могао доста надивити. А не само

ја, него му се виспни и лепоти дивио п сав Беп, а у

Бечу се доиста виђа којеоткуд много депих људи у

сваком погледу.

Кажу, да му је ова депота баш и донела кдицу

смртну у живот. Но ја не знам; тако су говорпли.

Мало сам био код њега.

Ја сам га био желео само видети, а то се даје

брзо обавпти.

Он није нашао повода заустављати ме. Може бити

да је тому био узрок моја особност, којом сам више

одбијао непознате од себе, него што сам их к себи

привлачио.

После не бих дао за много што сам га бар једа-

ред видео. Барем сам могао потпуно разумети његов

„Горски Вијенац“ и „Шћепана Малог“, јер чини ми

се, да та дела не може нико потпуно разумети, који

писца није лично познавао.

Ја нисам од онпх људи, које нека особита сила

напрема великој господи привлачп: мене је баш на-

лротив нешто од те господе одбијало, особито док се

нисам боље с њима познао. Шта је то било, то онда

нисам јасно увиђао; сад знам.

Положају светском стављао сам одувек насупрот
особни положај човека, па ми се чинило, да се код

њега накиађа личним садржајем оно, што је њима

светски положај давао.

Био сам и сам у доста високпм ноложајима свет-

ским у мом животу; алн сам и оида то исто осећао,
и зато сам увек гдедао, да онај, који са мном гово-

38) Аполона, бога сунца и вештина, приказиваху Грци
као необично лепа младића.
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ри, заборави на светски подожај мој, него да гледа

само и мој и свој лични садржај.
Он се родио 1. јула 1813. био је дакле три годпне

и по од мене старији. Умро је 19. октобра 1851. у

38. години живота.

Кнез Михаило иозове мене, да приликом тога па-

растоса изговорим слово у сномен упокојенога му

друга.

Мени то не беше ни мало неугодно, јер сам упо-

којенога владику п сам познавао и уважавао.

Парастос се давао у грчкој црквп турских пода-

ника, који су у Бепу становали. Људства је било

много: сви министри аустријански п друге знаменпте

личности присуствовали, које из похптовања према

упокојеном, ког су по највећем делу лично познавали.

које из уважења напрема кнезу Михаилу, којије био

омиљена личност код бечког двора.

Држим да сам своме задатку доста добро одго-

ворио ; толико сам уверен, да је могао покојни вла-

дика ово моје слово за живота чути, да би се топлпје

растао са мном, него што смо се растали, кад сам му

живом неколико речи казао. Барем је долазпло све и»

чистог срда и пуног уверења.

Ово место означује задаћу и смисао слова:

„Оснивајући будућност свога народа, као војвода

Стеван (Шупљикад); сплан п красан телом као Ду-

шан; и окружен јунацпма, који су стотине хиљада

љуте Малеспје") побеђивати научнлп; учитељ свога

народа као Доснтије, песнпк као Мушидкп: и опет

паде!“

Најлепша места из његових дела повадио сам и

као дпвним китицама цвећа увенчао сам му мпсаоиу

слику. Ти су изваци њега лшва у тај збор довели.

То је слово штампано у С. Летошхеу од годггае

1852. ч. I. 100)

") племе арбанашко на Дриму
19 °) књ. 85. стр. 20—42.
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Ово слово упознаме санаследникомВладикеПетра.

Владика означп својпм наследнпком Зека, Данила

Петровића, и овај се крене у Петроград, да се тамо

мало ирпправи и за владпку Црне Горе посвети.

У ту сврху крене се он са малом пратњон и дође

1852. у Беч. Ту ме потражи, и тако се познамо.

Данило је био омален човек, јако црномањаст у

лицу, тако да је као местпц
101) изгледао. У телу је

био коштуњав. Ади је живот у њему врео.

Ту је у Бечу био онда и Стеван Цуца, син

срдара Андрије, зета покојног владике, што му је

сестру имао за жену, владика је дакле био Стевану

рођени ујак.
Стеван се негде у Аустрији у једном војничком

заводу учио, и био је леп, млад, повисок човек.

Ца сваки начпн био је лепши од Данила, а др-

жао се и наученијим и изображенпјим од њега.

Међутпм био је Данило духом далеко већи и

јачи од Стевана.

У оно време баш имали су између себе разми-

рицу. Владика је имао неке новце. У болести била је
око њега његова сестра, мати Стеванова. После смрти

владичине не нађу се ти новци, и сестра му искаже,

да су новци у ње, али да је те новце владика, брат

јој, њојзи поклонио.

Новци су ти били државно благо, које је- владика

од Русије за потпору Црне Горе био добио.

Данило је дакле исте новце тражио, да се њему,

као владару иредаду, а Стеван је бранио права сво-

је матере.

Од других сам био начуо, да има још и друга

зачкољица међу њима. Данпло је држао, да биАустрија

радо Стевана видела на влади у Црној Горп, а то

му наравно није могло бити по вољи.

Међутим је и Стеваи онда био у Бечу, и дола-

зио је чешће, скоро сваки дан, к Данилу. Овај га је

101) шпан. потомци од Јевропљана и Индијанаца,
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лепо примао, и нпде дао ничим познати, да у њему

такмаца сматра. Али је озбиљно тражио, да му се

они државни новци предаду.

Једаред је баш преда мном о томе са Стеваном

говорио.

„Jec’ чуо,
Стеване. Ја нећу више о том да го-

ворим, него ћу ти казати још ову иоследњу, па радп

како тп је воља. Ја не тражим те новце као Данило,
него као господар Црне ГСре и наследник владике

Петра. Зато ти их не могу ни опростити, јер мп то

не да дужност према Црној Горп. То су новцп њешх

а не мојп. Нека је истина, да је те новце владика

твојој матери дао. Људп говоре свашта; али ја ћу
узетп да је тако, како ти кажеш, да је. Али владика

ннгје имао права те новце својој сестрп поклањати. То

нпје било његова својина, него својина Црне Горе,
наше домовпне. Чуј ме дакле! Ако мп те новце до-

бровољно предаш, узећу те у шенат. па ћеш живетп

уз мене као брата, као што и јесмо браћа. А ако мп

те новце не издаш, вера п Бог, хоћу тп кућу иско-

пати, да је не буде впше у Црну Гору Жао ми је

оног твог доброг оца Андрије, оног поштеног човека:

ама нека кривп тебе, а не мене!“

Зеко је то с тако ужасном енержијом и збиљом

говорио, даније Стеван ни најмање могао посумњати,

да неће учпнитп како каже.

Како
су они после тај посао изравнали, нпје ми

познато.

Стеван иије отишао па Цетиње, него је неко време

шврљао по Цариграду, и после наједаред чујем, да га

је тамо један Црногорац убпо.

Данило се осећао угодно у мом друштву, те смо

тако кроз оних 5—6 недеља, што је у Бечу провео,

свако вече састајали се или код њега, или код мене.

Ја сам га у велико поштовао еа његове добре

воље према својој земљи и пароду, и ради његовог

одушевљења за будућност Црне Горе.
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Често ми је говорпо, да нема нимало воље да

ее покалуђерж, п да би волео него Бог зна шта, да

га то прође.
Отишавшп у Русију изјавп и тамо, да би му мж-

itge ои.то,-дага Русија призна за кнеза дрногорског,

а владику нека упжне другог кога. То му се уважи,

п он се врати пз Русије као црногорски кнез.

Били смо у „Хотел-Мајслу“ у Бепу, где бејаше
одсео кад се из Русије вратио. Наравно сад је био

признатп кнез црногорски, акадје ишао у Петроград,

онда је био само означени наследник Петра владике

у црногорској влади.

Сад се осећао самосталнијим и много снажни-

јпм, него пређе.

Према мени не беше се ни у чем променио. При-
поведао ми је све и свашта. Једаред ми почне кази-

вати, како је с царем Никодом прошао.

Најпре је са руским министром вањских послова

о ствари говорио, и љему је приопштио, да би му

већма по вољп било, да буде кнезом црногорским него

владиком.

Најпосле позове га цар к себи. Оде он тамо и у

бризи и у страху.
Ко је познавао цара Пиколу, зна да је био колос

од човека; а Данило је био низак и ситан.

„Ти хоћеш да будеш кнез црногорски, а не би

рад бити владиком?“ Тпм почне цар свој разговор.

„Тако је, Ваше Величанство!“

„Е па нека тако буде!“ пресече цар, приотупи

му п пригрли га на прса.

„Кад ме загрли и на своје прси пригрли, учинп

ми се, да ме са земље подиже, ж високо високо до

неба
уздиже

“ Ово су Данилове речи.
Он оде из Веча на Цетиње, но тамо наиђе на

заверу, коју срећно својом одважношћу у постанку

угушп.

Зна се, да се јуначки борио, да му Црна Гора

буде већа.
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Но судба му прекрати жжвот; набрзо га стиже

у Котору кугла убиде Кадпјћа, Црногорца.
Бејаше ое и оженио са Даринком, кћери трш-

ћанског банкера Квекпћа. 102)
Од тога доба добију многе девојчице код Србаља

то име црногорске кнегиње.

Споменуо сам већ впше пута, да сам се познао

за време мога бављења у Бечу, које пре покрета,

које после тога, са кнезом српским Михаилом Обре-
новићем.

Кнез Михаило бејашевећ прошао школу несреће.
кад су му оно оца, кнеза Мплоша, из земље нзгнали.

а затим кад су и самога њега после смрти брата му

Милана са престола кнежевског уда.љплп.

Он је дакле већ био познао збиљу жпвота, и та

му се огледала и на спољашњостп, п у понашању.

Др. Пацек, лечник, родом пз Словачке, бпо му

је major domo, п ко је хтео добитп прпступа кнезу.

тај је морао код Пацека покуцатп.

Кнез Мпхапло бпо је штоно веле до грла за-

копчан. У његовом положају пнти му је то ко заме-

рао, нптп је што друго тражитп могао.

Ја сам у њему у впше прплпка прпметио. да пма

врло одсудну, тврду и добру вољу, али ми се некако

чинило, да нема духа ипмало. Характер посве одлп-

чан, али творац не. И то се, као што се менп чпнп.

каснпје п показало.

Може бити, да би било пдрукчпје, алп га убише
злочинци баш кад је на прагу стајао, да што учинп.

Под њпм је Београд од Турака добпвен; алп то

је било чин других Фактора.

Увек је говорио о саједињењу Босне са Срби-

јом, а околина је његова раструбљивала, да ће он то

путем дипломатпчкпм средством Аустрије израдити,

али ко је веровао, веровао, сумњали су мпоги, а бпло

102 ) у ркп. стоје тачке место онога имена.
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их је и такових, што су одсудно одрпцали, да ће му

то поћи за руком. Како рекох, остаде hs sub judice 103)

јер га безбожна рука изненада са овога света оправи.

Он се за оно време, док сам се ја [y] Бечу ба-

вио, ожени са гроФицом Хуњадијевом, Јулком, најлеп-
шом госпођом у Бечу онога доба.

Сватовп
су му били сјајни. Да је имао Вишњи-

ћа, стајали би данас барабар уз сватове цара Душана,
крји је пшао по Роксанду у граду Легењу, и поред

сватова Црнојевпћ-Ива, црногорског кнеза и витеза.

Чудио сам се, да су ти дивни сватови остали

неопевани,

Но и то одговара карактеру кнеза Михаила, ком

је ма и најмањи швпндл у души мрзак био.

Код њега је могао само др. Пацек швиндловати,

али на врло фини начин.

Брак овај није био најсрећнији.

Странке умру једна на једној друга на другој

страни.

У таким прпликама једни криве страну једну, а

други другу; мени је Даничић у пуној збилш кази-

вао, да је кривица на страни мужа. Овај је честити

научењак околности сасвим потанко познавао, и са

особитпм одушевљењем о кнегињи говорио.

И Јауро Даничић спада у моје познанике онога

времена.

Њега сам истина још испре познао, кад сам к

Вуку Р{,араџићу каткад дошао. Он је онда код Вука
радио. Био је то леп, млад човек, као писан, а бавио

се филологијом и словарењем. Још се онда говорило,

да је он управо душа Вука Караџића, који је имао

пуно добре воље и среће у прикупљању материјала,
шхи му је посве недостајала наука п теоријско изо-

бражење.

103) лат. несвршена парница, неодлучено питаље.
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Ђуро је био сушти мрав. Није дизао главу од

iio сла. Радио је много, помњиво п добро. Са Микло-

гаићем и поред њега успевао је Ђуро гигантскпм ко-

рацима.

Пословаље крај Вука Караџића давало му је ма-

терпјала, какав је само могао желети.

Докле је Ђуро Даничић дотерао на свом путу,

то је сваком познато. Он је постао фплологом евро-

пејског имена.

Ја сам с њпм стајао за дела живота његова као

стархгји прпјатељ с млађнм. Ја еам њега уважавао као

једну од наших првпх снага, он је мене одлпковао

као старог, признатог радина на пољу народног жпвота.

Накратко пред његову смрт видеди смо се у

Загребу у кавани. Растали смо се као увек, као стари

иријатељи. Ја са своје стране држао сам, да ће се

опроститп болести, коју бејаше својом невештпном на

себе навукао; аје ли ои мислио, да ће пза неколико

дана са онаком славом у Београд бптп однесен, у ком

га је управо та болест и нашла, то не знам.

А да ово буде јасније, што мало час рекох, мо-

рам казати, да ми је пре тога из даље казпвао, како

се иоболео. Било је то у Београду. Београдски леч-

ниди иису познали болест; барем се менп бдмах тако

учинило, и то сам му казао. Он лх је бранио п то

жестином, која ми је у очи падала. РаЗмишљајући о

том учинило ми се, да он њих бранп, што бп иначе

морао сам себе кривптп, што није другде лечнпчког

савета потражио. А то му бејаше иајнесноснпја ми-

сао, да је сам у том noi'penrao.

Једаред мора битп крај свакојако ; он је тим пу-

. тем скончао. А ја морам овде рећп: то је бно поштен,

смеран, научен, радпн, славан човек као ретко који !

Још сам једног младог човека иознао у кући

Бука Караџића, а то је био Бранко Радпчевић.

То је био млад човек, високо узрастао, са круп-

ним цртама лида, велшшм очима. чистом кожом, п но-
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сио је натраг чешљану косу, као што наши свеште-

нпцп носе.

Бранка обдарижа нарав телом, које је за сто го-

дина снремљено било. Цеда нрилика бпла је јако

угодна, а нарочито лице и око било пуно живота и

лакокретног, несташног израза пуно.

Бранко је у овго доба, кад сам се ја у Бечу ба-

вио, био већ пздао и своје лирске песме п епоске.

Лирске су му песме свакога очаравале, а епоске еу

мање позорности на себе обраћале.

Приповедао ми је, како је 1848. у Земуну био,

у каФани са старим . . .

ш) о писмену ј у дишпуту

дошао п Земунце као Вуковац тако проти
себи раз-

јарио, да је морао управо утећи и из каване и из места.

У Земуну је владало у оно време

јер су тамо онда владали све стари православци. . .
. . , 105) Васа Васиљевић, и Димитрије Петровић.

А ови су у покрету врдо велике услуте чинили

народној ствари, и уживали изванредно поверење па-

тријарха Рајачића, а прп том стари православни Србљи
били и скоро искључжвп уплив на Земунце имали.

На све пак стране владала је мисао, да се Вук

Копитару продао, и да католицизам иде на то, да

Србље посредством Вукове писменице од право-

славне цркве оцепи, и тако к себи приближи и споји.
Ја кад сам последњи пут видео Бранка, није ми

ни на крај памети било, да је тај човек намењен, да

за неколико тако рећп недеља у гроб легне.

Он ми је казивао, да је био болестан и да је у

шпитаљу лежао: али му изглед није издавао рекон-

валесцента,
l06

) него здравог младог човека.

Бранко је био врло веселе нарави, лакокретнога

духа и окретна, врло окретна понашања у друштвима.

Грдна штета што му се не даде доживети ста-

рије године. Грдно песничко богатство пропало је е

I<u ) у ркп. стоје овде тачке.

lor,) у pKU> тачке, као да требаше да дође још једно име.

ieo) лат. који се оиоравља од болести.
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њим за наш народ и нашу књижевност. Онјеуправо
почео животом и из жпвота песниковатп: њему су

песма п жпвот једно бпли. Отуда она живост, она

истина у мисли, оеећању и изразу; отуд она гппкост

у кретању и Форми. У његовпм песмама пршти мла-

дост и здравље, несташлук и топлота крви.
Све је

живо, све се гибље, све се креће п пгра; у сваиему

бпје жила, у којој млада крв јурп.
Лака ти земљица, мили, врли песниче младости !

Сад бп ваљало коју да рекнем о нашем старом

Караџнћу. Али је ова лпчност од онога доба, кад сам

ја с њом опћио, са нашпм опћинством у општп додпр

дошла, и жпви у душп народа као особпта светла

слика. Не би мп дакле ваљало о њему изгубитп нп

речи. Али неке особитостп неће битп сувпшно о њему

споменути, јер су једпнствене, а прп том пнтересантне.

Вук је дошао из Србпје као прост србпјанскп
момчић, који је само знао нешто мало писатп. 0 је-

зикословљу п његовпм дубљинама, о песнословљу п

његовпм висинама није пмао нп појма.
И делога свога живота остао је у страним јези-

дпма. у теорији у опште, и у наукама посебпце сасвим

чисто дете. Нарочпто о естетпкп није могао ни уз

почетнике прпстати.

II опет је овај човек нову писменпду за наше

учене ппсце приредпо; он је српску граматпку управо

рећи могућном учпнио; он је покуппо што је нај-

лепше од нашпх народних песама; он је све псцрпао,

што се у народу нашем правог народног жпвота тиче.

Оп је материјал српскога језпка пскупио.

Он је првп народнп језик у књпге увео:
10 ') онје

први почео писати онако како Србпн мислп, и онако

како Србин говорп; наравно, да му је недостајала

впсина п дубљина, које ни у народу нема, али чпстота

,от) разуме се, код иравославних Срба.
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п истпна народне мнсли и израза, то је што је код

њега усхићавадо.
Он је хпљадама стпхова скуппо у народнпм иесма-

ма, и опет није био у стању ни једнога стиха наии-

сати! И то је срећа за нас, јер да је и он стихове-

правио, сигурно би многе и многе у народним песмама

држао за неваљале, па би пх са другима пз своје <i>a-

брике заменио, а тнм би народној пеоми онако исто-

шкодио, како су шкодиди Деситију они, који су ми-

слили, да му морају језик псправити. Нешто би можда

учинпо боље, а све бп било друго нешто, а не опо

право, што једино цеиу има.

Шта је Вук сам собом био, то се најбоље пока-

зало радом Ђуре Даничића, ком је европска наука

на услуги била!

Из мога бечког живота сећам се једнога човека,

који и ако није Србин, алп је Славјан Чех. То је др.

Јозсф Јиречек, ондашњи пристав, адјункт, код ми-

нистарства просвете, а каснпје ц. аустријски мннистар.

Овај човек, онда још млад, потврђивао је моје

уверење, да млад човек само ваља да учи, и да се

научи радити, пак да не треба да се брине о својој
будућности.

Он је зет славнога нашег Павла ШаФарика, ка-

жем нашег ШаФарика, јер је у нашој средини почео

радити, и као прослављени научењак отишао је из Н.

Сада у Праг.
А син му је, ако се не варам, млади др.

Јозсф

Јиречек, 108) који је онако дивно бугарску хисторију
написао, и који је као министар просвети у Бугар-
ској својим суплеменицима служио.

Жмао је и брата Ерментилда, који је себи
у

чешкој књижевности славно име прибавио.

108) Јозе® Конетантии, сада ироФесор универзитета бечкос

н ирослављен иеторик; обпчпо се нотпиеује Константпн. Суб.
пише „Јиричек 11

,
што није тачно.
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ЈозеФ Јиречек ина ту заслугу за мене, што је
он посредовао, те ми је министар гроФ Тун поверио,

да напишем српске читанке за нпжу и вишу гимна-

зију, који ми је посао онда гдавне изворе издржа-

вања чинио.

Јиречек је п другпм књпжевним пословима свој

глас у даљим круговима иознатим п признатим учинио.

Из онога времена сећам се још једне наше особе.

У оно време бавио се у Бечумлад један Србпн,

који се учио на академијп молерској, о ком се гово-

рнло, да га учптељи на тој академији хваде.

То је био млад човек из Мохола у Бачкој, који

је код познатог нашег дрквеног модера
Нпке учио,

пак онда у последње време у Беч на академију до-

шао, да се усаврши.

Пошто сам увек младпм људима у помоћи бно,

поручим и овом, да ми дође да се познамо, па шат

узмогнемо један другом у чему бптп на руцп плн у

помоћи.

Он је стајао негде даље на Видну, н ппсу ми

могли управо казати, у којој улпди и у ком дому

станује, да ја њега потражим, него преко друге, треће
ли руке даде ми се, да му моју жељу приопштпм.

Један дан седим ја с мојом супругом нри столу,

кад ал’ ето ти неко звони на вратих.

Пусте га. У собу уђемлад један протегљаот чо-

век с пуном брадом.
Како уђе у предњу собу, не хтеде се јавитп,

ко је, ни шта ће, него унраво као на јурпш уће у

собу, где смо ми били при ручку.

Како уђе, каже се ко је, па онда се стане на

све стране окретати п разгледатп, што му се оку

иокаже.

Ја га замолнм да седне е нам да обедује, што

се баш на столу на.ђе. Он одговорн, гледећп по собп:

„Нећу ручати, ја сам већ јео“.

Понудим га да седие. нак да ее мало норазговорпмо.
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г
Нећу седнти, одговори он, нисам уморан“. Пак

онда стане по собп овамо онамо ходпти и прегледати,

што га к себп прпвуче.

Чудан гост! Неће да једе, неће да седн, а неће

нн на једном месту да стоји, да се комотно човек с

њим може разговарати.

Једва једаред привучем ra једнпм питањем ближе

к столу, па онда га у полу силом на једну столицу

код стола посадим, те почнемо разговарати.

г
Ви дакле учпте овде на академији малање? 11

„Та мучим се као враг у цркви!“

„Без муке нема науке, одговорим ја, а временом

преетају муке сасвим, а наука плаћа се златом.“

„Код нас? Мислите!“

„Мислим, да како; шта више уверен сам да је
тако.“

Он се насмеје неверно, па одговори; „Нема ту

код нас злата: да је само подоста предерани фо-

ринтача!“
У оно време било мањак ситнпх новаца, па су

се дерале Фориптаче на четирн комада, те је сваки

заступао и вредио ио 15 кр.

„Сад је тако, одговорим муја, али докВи свршите,
и дођете у вилајет, биће ту и дуката.“

„Ја сам задовољан, само да не морам гладовати.“

Ова ме реч побуди, те га оштрије погледим. Из-

г.тед му је показпвао, да гурмандски
109) не живи.

Од онога новца, што је заслужио прије, него што

је у
Беч дошао, највећи део већ је био потрошен;

а у Бечу се заслуживало мало, те се морало кубу-

рити. Смплује мп се на срцу.
Мало nj>e био је у Бечу опет млад Србин, Ву-

летић, који је имао дара за ту уметност, па је сиро-
товао и гладовао, те је павукао на себе болештину,
која га је млада у гроб одвела.

И овај сад учини ми се да иде истим трагом.

109) Фраиц. goimnand, изелида.
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Питам га, где станује?

„Какав стан? Рупа; нема у њој пи зрака доста

ни светлости; али зато више влаге“ !

Кажем му да сам наумпо датп малатп себе п

своју младу сунругу, него нека ми донесе што од

свога иосла, да видим, на да се мало п поближе

нознамо.

И доиста дође и донесе мп неке своје нослове.

Видим, да ми нпсу сувише казали, који су мп га

хвалили.

Замолим га дакле, да се тога посла прими, те

пошто је п њему било до посла стало, измолује мене

и вашу матер. Ова му последња нароиито добро за

руком испадне. Исте годпне у лето дадем му, те мп

наслика п вашег деду и бабу са матерпне стране.

Од ове две друге слике, нарочито му је успела она

вашег деде, у којој исти пзгледа као да је жив.

Кад се преселим у
Н. Сад, позовем га к себи,

те га прпмим као драгог госта, и ту ми израдп слике

мога ода п брата, и ваша два ујака.
Мати ми је била пре тога умрла, п тако немамо

бар за мене најмилпје слике наше драге бабе Саре.

Препоручим га после патрнјарху Рајачпћу у

Карловце, те добијемо дивну ону слику у карло-

вачкој дворани, која пзврсношћу све друге превазп-

лази, ма да су ове од најславнпјих уметника свога

доба у Бечу моловане.

Био је две годпне по неколико месеци у Н.

Саду, и ту заради прпличну своту новаца, п онда оде

у Темишвар к епископу Машпревићу, пак п тамо

иословањем својпм умножп свој капиталчпћ.

Овако добије кураж те оде у Веиецпју, Флореиц
и Рим, а оданде у Неапел, где остане мало подуже.

Кад се оио отвори рат између Аустрије и Пије-

моита, побоји се мој Радонић, 1
,0 ) да га не затворе иод

110) Овде ирвм пут спомиње Суб. да је тај млади слп-

кар из Беча био Новак Радонић (видп 1. део АвтобпограФије

стр. 152.)
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куће не одсеку, па мп пише. да му пошљем бакара

да дође кући, што п упинп.

Е сад је бпо већ молер у правом смжслу речи,

знао је шта се може п шта се сме хтетп; кичидом је

научпо потпуно владатп као и бојама; а у мозгу су

му се скуппле чптаве нзложбе од пајбољега и нај-

уметнпјега, што је у свету било и постатп могло.

* Кад дођс кући, прогласп се, да ће се сентомашка

црква моловатп,

Ја се забрпнем, да се он нерадом не отпадп од

своје уметностп, п навалпм. да потражп ту цркву, и

да њу израдп.

Но ко ће Нову побудптп, да пде п датражи?

~Та знаду онп за мене, пак ако им је воља, а

онп ће мене самп потражитп“.
Истпна је, онп су за њега знали. Али га нису

познавалп.

Те ја њега силом на моја кола, те понеси две

пконе. и јурп у Сеитомаш. Кад тамо, алп се у ме-

родавнпх кругових већ одважили за другога, и то ко

пз овога ако пз онога разлога; тај компетенат бпо

је умешнији и практпчнпјп, па боље поранио и дошао

пре девојди: а ко прије девојцп, тога је девојка.
Но на његову талпју био је политички предстој-

нпк мој познати и пријатељ из школа још; а општина

је знала за моје пме, као једнога правог пријатеља
пашег народа: те које ја, које предстојник, а понај-

више општина, отмемо девојку.
Онај супарник попусти у цени и то знаменито:

алп општина пзјавп, да она неће да даде своју цркву

кваритп за љубав том, што ће при моловању 2 3OOO

Форината заштедети. Она види послове п једног и дру-

гог молера, она има поверење у Радонићу, и она за-

кључује, да се црква преда њему.

Нријатељи друге странке стану говоритп, да то

не може конзисторпја одобрити, да општина више

плати, кад може јеФтииије проћи и т. д. и т. д.

Књиге Матице Српоке. б. 11
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Но моја општпна, ослањајућп се на предстојнпка,

који јој са стране политичке властп осигурава, п на

мене, од кога се надала, да ће је протп конспсторпје

оспгуратп, остане прп свом, и Радонпћ добпје сенто-

машку лепу, велику, угледну цркву.

Он је тај посао радио у 11. Саду, п нзрадпо га

је прије него што се мислило на потпуно задовољство

п општпне и црквене властп.

II ту мој Радонпћ дође до квасца, којпм подмесп

крух, од ког је после живео.

Но увек је тужио, што нпје могао науке свршнтп.

Увек је говорпо, да ће у молерају остатп мазало

наувек, а науком би бар сам себп жпвот засладпо.

Од оио доба нисам га нпкад впше впдео. Станпо

се у Мохолу п тамо живп п данас, наппсао је кат-

кад ио штогод у повремене сппсе. То је увек бпло

пуно жпвота, оштроумља и досетака. А у молерској

уметностп попусти сасвпм: једва да је пеколико ко-

мадића урадио.

Ја сам отишао у Срем п даље, а ou је остао

самохран.

Спмић је моловао цркву у манастпру Кувеждпну,
на што је био позван од ондашњег кувеждинског ар-

химандрпта Никанора Грујпћа, п под руководством

овога учпнила се кувеждпнска црква, као каквим на-

родним музеумом, што јој особиту цену прибавља.
Али

у цртању надмашио је Радонпћ све наше

молере далеко.

Симић је пмао ту особеност, да су му боје биле

светле п љупке, то му је гледатеље прпвлачпло. На-

протпв боје Радонићеве имале су впше садржаја и тела.

Чудо ! Симпћ је био омален и дежмекаст, Радо-

пић повпсок п мршав. Па п свеци Симићеви били су

сви дежмекастп и мањи, Радопићевп впеоки и мршавп.

Ђорђе Кода у Н. Саду пма изредну слику ма-

тере Божије од Радонића, којој се свакп задпви, ко ју

само видп, па долазио он из Беча или из Мљетака.
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Покојнп Брановачки Стеван, имао је од Радо-

нића св. Димитрија, свог патропа, која слика такођер
пада међу најизврснпје, што се код нашег народа

находе.

Mei,y најлепше слике спада такођер и каменисање

св. архиђакона СтеФана, коју је уН. Саду за башу
Никодпћа моловао.

Највећа његова слика јест крштење Христово
код славног нашег Хаџића-Светића, сад сигурно код

његових наследника.

Ја мислим, да је грдна штета, што је Радонић

у свом посду радити престао, и пословање прекинуо.
Нега је требало које силом, које милом, које прија-

тељством, које мајсторијом наводитп, да ради мону-

мепталне послове; а нарочито портрете наших вели-

ких п заслужних мужева.
Слика смрт цара Уроша, што се у Матици Сри-

ској паходи, једна му је од првих дела; а најбоља

му је слика, премда не сасвим изведена, погреб Христа
Спасите.на, која се находи код тебе, Дејане.

111
)

Изврсне су његове копије: Бахуса од Рубенса 112)
и Флоре од Тицијана, које је пз Италије донео

ове су бпле у похрани Српске Матице уН. Саду,
а сад не знам куда су доспеле и св. Евстахије
од

. . .

ш
) који се оригинал находи у царском двор-

цу Белведере у Бечу, и коју је он мени у спомен

иријатељства, које сам му указивао, оставио, те се и

■сада код мене находи.

Као трећи у скупи био је молер Аврамовић,
који је београдску митрополитску цркву моловао. Но

ова црква није чувана, и тако је сав молерај, наро-

1U) прво беше у ркп. написано : „код мог сина, имп. рус.

полковника Деана Субботића у Русији“, после је ово преву-

чено и поправљено овако.

112) место „Рубенса 11 стоје у ркп. тачке; ова је слика

у Матици.
113) у ркп. стоје овде тачке.
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чжто онај на зидовнх, сасвим поирнио. Лепше се иу-

вала црква у Раваниди, коју је игуман Дан. Петро-
вић, касније архимандрпт, од Аврамовпћа моловатп дао.

П Аврамовпћ има све протегљасге Фигуре п осо-

бити свој колорит, којп се хармонпјом гледатељима

препоручивао.

У Пештп сам друговао са молером Јоцом По-

повпћем.

И ово је бжо молер узвпшенпјег духа п тежње.

Од њега имам ја ону моју слику тамо на зпду, аод

њега је и слпка твоје матере, Дејане, што ју тп код

себе пмаш.

Поповпћ нпје тако био срећан у портретима као'

Радонић, у опште, у том послу не може се ни један
од наших новпјпх молера с Радонићем присподобптп.

У томе стоји он много блпже старпјпм друговпма

Арси Теодоровићу, Ђурковпћу и Крачуну.
Него је Поповић био опет врдо савестан п при-

лежан у израђивању. Он је радије стварао слпке по

другима молерпма, нашпм п странпм нацртпма. али

је извео сваку најподробнпје и најмарљпвпје. Ено

то већ на оном мом портрету можете впдетп. Ппце моје
сасвим исто; може се рећи, да је налпк. Али плп где-

далп руке, или хаљине, или столицу, свугдп ћете наћп

да је с највећом пажњом рађено и ураћено.
Главни посао Јоце Поповпћа јест српска право

славна црква у Долови у банатској бпвшој војнјој]
Крајпни.

Мислпм, да је касније још једну цркву моловао

у оиој околпнп, али не знам управо. Млад је умро.

С њпм сам у Пешти многе прпјатељске пасове

провео.

И Поповпћ је био падобичнп наш молер.

Нисам познавао Нпку молера, Алекспћа, којп је

бпо од Радонпћа и Поповића старпјп; алп сам га је-

себе имаш.
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даред впдео у Меленцпх, где је нешто у црквп у мо-

лерају допуњивао.

Име његово било је нашнм људма добро по-

внато; сви су га хвалилп као најсмернијега човека н

најбољега молера.

Кад сам ја ишао 1859. год. у Темишвар, те сам

у Меленцпх код старога пароха Бибпћа ноћио, видео

сам и Нику и његов посао.

Онда је моловао неке иконе на зиду, у минија-

тури.
m) Колико се оиомнњем била му је кичица из-

врсна.

Нику је Радонић јако хвалио.

Ово је био највреднији од свију наших молера.

Радонпћ мп је говорио, да је Ника и ноћу спрам

свеће моловао, п да је он једини био у стању боју

спрам свеће тако наредити, да је била иста као што

је ваљало да буде при светлостп дана.

Впдео сам једно лепо портре, од Нике рађено,
код Светића-Хаџића, и то је била слика епископа

новосадског Гедеона, ујака Светићевог,

114) лат. сликање у маломе.
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ШАФАРИКОВА ОЦЕНА СУБОТИЂЕВЕ „СРПСКЕ ГРАМАТИКЕ"

(уза стр. 54.)

Чува се у Матичиној архивн под бројем 123. од год.

1847.; на рукопису је записано да је примљена 14. августа

те године. Оцена је писана лешш, доста ситним немачким

писменима, али не ШаФариковом руком; само јепотпис Ша-

Фариков. (Што је овде штампано курзивом, то је у руко-

пису подвучено).

Ова, доеад у оригиналу нештампана, оцена ШаФарикова
на српске граматике, које су стпгле на расписану награду

Матице Српске, у целини гласи овако ;

In Erlecligung des von dem loblichen Vereiue Matioa Srb-

ska mittelst verehrlicher Zuschrift vom 24. Jnni 1847. a. S. au

inicli gestellten Ansuchens nehme ich keinen Anstand mein nn-

massgebliches Gntachten iiber die drei mir zur Beurtheilung

zugetheilten handschriftlichen Elaborate der serbischen Grarama-

fik, nach aufmerksamem Durchlesen derselben, in Nachstehen-

dem zu aussern.

I.

Mauuskript betitelt: Srhslca gramatika mit dem Motto: Ghioa-

lite gošpoda iosi jazgci.
Bei diesem Elaborat kommen zwei wesentliche Seiteu in

Betracht: A) das orthographische Sgstem , B) dapeigentlich gram-

matische Sgstem, abgesehen von der Orthographie.

A) Das orthographische Sgstem.

tiber das vom Verf. der Grammatik befolgte uud zur all-

gemeinen Annahme empfohlene orthographische System miiss

ich mich ganzlich des Urtheils enthalten, und die Entscheidung



dem loblichen Vereine nnd den gelehrten Serbeu selbst iiber-

lassen. Es ist allgemein bekannt
7

dass nuter den serbischen

Schriftstellern in der Frage der Orthographie eiu entschiedener

tief gewurzelter Meinungszwiespalt obwaltet, indem die eine

Partei das h'storische Prinzip aufrechterhalten, die andere dem

ph'inetischen Prinzip Geltuug verschaffen wilL Nou nostrum tan-

tas componere lites! Mit eiuer theoretischen Beleuchtung des einen

und des andern Prinzips ist wenig ausgerichtet, wenig- geholfen.
Denn die Theorie als Theorie ist ins Dnendliche perfektibel,
und an ihr kann ein jeder nach Maassgabe seiner Einsicht, znm

Niitzcn oder Schaden der Wissenschaft, seine Krafte versttchen.

Hier handelt es sich um die praletische Realisirung theoretischer

Lehren, um die Sanktionirnng tmd allgemeine Einfithrtmg einer'

netten Orthographie uach phonetischem Prinzip gegen eine ande-

re, altere, gangbare, anf Mstorischem Prinzip bernhende. Znr

Beurtheilnng dieser praktischen Seite der verwickelten tmd

hochwichtigeu Frage reicht nttn die theoretische Auffasstmg der

Sache, zttmal von einem Gelehrten in der Ferne, dttrchaus nicht

hin; man muss mitten im Gentrum aller Вегоедипдеп des geistigen
Lebens vnd der Literatur eines Volhes leben. nm mit Sicherheit

heurtheilen zu, lcbnnen, wieweit das Alte unhalthar und vnbrauchhar

und dus A eve ausfiihriar vnd niltzlich sei.

ich so : Entweder stimmt der lohliche Verein der Matica Srhska

in der orthographischen Frngc mit dem Verfasser der Grrammatik

uherein tmd dann steht der Preisertheilimg uichts ira Wege,
falls das Elaborat sonst des Preises wiirdig befunden werden

sollte; oder der lohliche Verein hnldigt in dieser Frage einer

entgegengesetzten Meinttng tmd Ansicht, tmd dann ware es mein

tmmasšgehlieher Rath, class derselbe diese seine ahweichende

Meintmg in das iiher das Elaborat zn fallende Urtheil mit auf-

nehme, tmd das letztere sodann mit dieser Verwahrung, falls

namlich dem Elaborat seiner sonstigen Vorzlige wegen cler Preis

zuerkannt werden sollte, in clen Verhandltmgen cles Vereins

uncl in clen serhischen Zeitschriften veroffentliche, wenn sich der

Verf., tvie zu vermnthen steht, ehen clieser heschrankenclen Ver-

wahnmg wegen, nicht entschliessen konnte, das ganze Decisttm

seinem Werke vordrucken zu lassen.

B) Dns grammalische Systan, abgesehen von der Orthogrnpliie.
Bei der Beurtheilung cler grammatischen Leistung.des Verf.,

ahgesehen von der von ihm adoptirten Orthographie, kommt vor

allem die Avfgabe, clie er sich gestellt und clann ihre Lbsvng
in Betracht.

Es imterliegt keinem Zweifel, dass sich der Verf. zur Attf-

gahe gemacht, die Volksspraehe der Serhen, wie sie im Mimde.
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des Volkes, in deu zahkeicheu uud zum Theil wertbvo!leu

Volksliederu und in eiuigen neuern, iu der serbischen Tolks-

sprache gesehrieheueu, Buchern leht, iu ein moglichst voilstan-

diges, logiseh georduetes und auschauliehes System zu hringen,
uud hiebei eiuerseits deu altern Sprachgehrauch mit Hilfe der

hisher hekannt gewordenen altserhischen Urkunden, audererseits

aher den G-ehrauch der zunachts renvandten zwei sudlichen

Mundarteu, der kroatischen und der windischen, in soweit zu

herucksichtigeu, als ‘es die Ermittelung und Konstatiruug der

Eigenthumlichkeiten der lehenden serhischen Mundart unumgang-
lich zu erheischeu schienen. Seine Ahsicht ging ott'enhar dahin,
durch Zusammenstellung und Verauschaulichnng des Allgemeinen
und Geregelten in der fast unendliehen Mauuigfaltigkeit der naeh

Orten und Zeiteu variirenden serhiseheu Volkssprache fiir die-

jenigen Schriftsteller, welche sich der lehenden Volksspraehe
hei ihreu Arbeiten bedieuen wollen, ein moglichst vollstandiges
Formelwerk auszuarheiteu, welches ilmen hei der Bestimmung
der wahren Natur imd Eigenthumlichkeit der serbischen Mundart

als Regulativ, als Norm dienen konnte. Па uher das Prinzip,
dass die serhische Nationalbildung und Nationalliteratur nur

mittelst der Natioualsprache zu erstrehen und dass die iichte

Natioualsprache iu formaler oder grammatischer Auttassung uur

durch Ahstraktion aus der jetzigen Volkssprache, mit steter Be-

rucksichtigung des fruhern Sprachgehrauchs, so weit ihn zu

ermitteln moglich ist, zu gewinnen sei, wohl alle Inhefangenen

jetzt ziemlich uhereinstimmeud denken durften, so ware die Art,
wie der Verf. seine Aufgahe gefasst, uur zu hilligen uud zu

loheu. Sobald er eiue serhische, und keine kirehenslawische

Grammatik schreihen wollte und jenes wurde ihm ja duroh

die Preisaufgahe zur Pflicht gemacht so that er wohl darau,

dass er mit mogiiehster Umgehung aller jeuer Produkte de.r

neuern serhischen Litteratur, iu deneu mehr oder weniger ein

aiis zwei formell verschiedenen Dialekten gehildeter Styl herrseht,
seine Basis iu der Volkssprache allein suchte, mu ein allgemei-
nes Lchrgehamle der serhisehen Mundart aufzufuhren. Jeder nn-

hefaugene sieht es ein, dass sieh die serhische Literatur in

eiuem ueuen Stadium ihrer EnLviekluug, in einer .Durchgaugs-

periode befiudet, wo weder das Alte ganz halthar, noch das

neue durchweg annehmhar ist, dass sie, bei allen materiellen

Voi’ziigen einzelner Schriftsteller, kein goldnes Zeitalter besitzt,

wie die gricchische, romisehe, frauzosische, dentsche u. s. w.,

dessen klassische Schriftsteller in formeller oder grammatischer

Beziehung mustergehend wareu, und dass es demnach vorder-

hand am zweckmassigsten erseheint, die grammatischc Basis der

Schriftsprache in der naturwiichsigen Volkssprache zu suehen,
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шкl es der Urtheilski’aft und dem Gešchmack, kttrz dem G-enie

der hoher hegahten, hegeisterten Nationalschriftsteller zn hber-

Jassen, dieses so heschranlcte Gebiet der Tolksschriftsprache

dnrch Herhbernahme des sprachlichen Stofffs ans der altern

kirehenslaTvischen Mnndart imd arrs den Werken des mittlern

imbesehadet der rein zn wahrenden dialektischen Formen

des Serbischen, nach Thunlichkeit zn enveiteru und zn herei-

ehern. Denn in einer Entwicklnng - speriode der Volksknltnr nnd

Literatnr, ivie die serbische ist, werden sich g-eniale Sehriftstelier

hei der Gestaltnng- der Sprache cmd des Styls ohnehin durch

keine konventionelle Grammatik ahsolnt binden lassen.

TTas die Losnng der Anfgahe innerhalh der gesteckten
Granzen anhelangt, so kann ich ihr, naeh anfmerksamer Dnrch-

lesnng nnd Prhfung des Elahorats, nnr meinen volleu Beifall

rmd meiu nugetheiltes Lob ertheilen. Die Arheit zeichnet sieh

тог allem durch eine his jetztyon serbisehen Grammatiken nicht

erreichte und kanm erwartete Vollstandigkeit ans, namlioh dnroh

eine ebenmassige, gleich sorgfaltige Bearbeitnng aller Hanpttheile
der Grammatik: der Lautlehre, der TVortbiegung, der Tfortbil-

dnng und der IVortfugung. Dieselbe zeichnet sieh zweitens ehen-

so augenseheinlich und vortheilhaft durch eine rnhige und he-

sonnene, sieh тог allem, einem Lehrbnch nicht wohl anstehenden,

polemischen Ansschreitimgen sorgfaltig hiitende, kritische Prh-

iimg des sprachlichen Thatbestandes ans, welche sich znmal in

der nmsichtigen \'ergleicliung nnd Benutznng der altern serhi-

schen Sprachcpiellen, und der Berhcksichtignug der zunachst

Terwandten zwei Dialekte, des kroatisohen nnd windischen, dann

der Variateteu der eigentlichen serhischen Mundart knnclgiht.
Endlich glanhe ich anch die methodische, lichtTolle, die Übersicht

und Benntzung des reichhaltigen Stoffes sehr erleichternde An-

• ordnnng cles Ganzen, sowie die klare Darstellung und pracise

Eassnng der Sprachregeln lobencl herTorhehen zu mussen. Dass

hei so entschiedenen Torzligen einzelne Mangel топ geringerer
Bedeutung der Arbeit anhaften mogen, dass inshesondere manche

■einzelne Data und Behauptungen des Verfassers einer Berichti-

:gung heclhrfen, gianhe ich nicht nnerwahnt lassen zn mussen,
ohne es ira Einzelnen nachweisen zn wollen (sprachkundige ge-
lehrte Serben werden ohnehin топ selhst daranf kommen): clies

iiegt in der Natur der Sache, und ist топ grammatischen Lehr-

:gebauden sogar dort nntrennhar, wo das Spraehgehiet bereits

abgeschlossen, wie im Griechischen und Lateinischen, oder klas-

sisch bebaut ist, wie im Franzosischen, Deutschen u. s. w.,

; geschweige denn dort, wo, wie im Serbischen, der Grammatiker

mit seiner Wissenschaft sich auf dem schwankenclen Boclen eines

in unzahlige Varietaten zerfliessenden Volkssprachgebrauchs be-
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iindet. Nachst den hie und da eingestretiten, meist sehr sclnva-

chen und nnstichhaltigen Etymologien, finde ich znmeist das

ausznstellen, dass der Verf. den Sprachg-ehraneh nicht ofter ans

gedrnckten Qnellen, z. B. ans altserbischen Urknnden. ans Volks-

liedersammlnngen imd andern, die achte Volkssprache enthalten-

den Bilchern, ansdrhcklich, mit Nachnmisung der Stellen, helegt

hat, da man nicht friih genng anfangen kann die einzig richtige
Methode der Bewahrheitnng der Sprachregeln dnrch Xachweisnng
von ohjektiven, faktischen Zengnissen, mit Verlangnnng aller

Snhjektivitat des Sehreibenden, aneh in der serhischen Cframma-

tik anzmvenden. Im Ganzen ist, meiner Meinnng nach, iu der

vorliegenden G-rammatik ein Fortschritt gegen die frhhem un-

verkennbar, nnd die Leistnng so heschaffen, dass sie die ge-

rechten Anfordenmgen nnbefangener, hillig denkender Benrtheiler,
die nicht Alles gleich vollkommen hahen Avollen, mas hei der

Perfektibilitat alles mensehlichen Denkens nnd Thnns ohnehin

an sich unerreichhar ist, nicht nnr unter den Serhen, sondern

anch andern Slawen, reichlich hefriedigen dhrfte. Ich hin daher

der nnmassgehlichen Meinnng, dass der mir dnrchans unhekannte

Verf. den ansgeschriehenen Preis fhr seine fleissige, mhhevolle

Arheit vollauf verdient hahe, und dass es jedenfalls sehr nnhillig
und fhr die Wissenschuft ein Verlnst sein whrde, wenn sein

Werk ohne eiue angemessene Belohnnng bleihen nnd dureh den

Drnck uicht gemeinnhtzig gemacht werđen sollte.

11.

tiher die zwei andern Mannskripte, davon das eine hetitelt:

Slowstuo iliti slovmiai srbskn, init dem Motto: Dea proximus est

Ше, qnem
ratio mnvrt, nnđ das andere mit dem AVahlspruch: Izo-

braženost јегуЈси predpostnu'lja iznbraSenost naroda, enthalte ich

mich des weitern, ins Einzelne gehenden Urtheils, da sie augen-

seheinlieh an Vorzugen dem hereits hesprochenen nicht gleieh-
kommen nnd demnach mit demselhen nm den Preis nieht kon-

kurriren konnen, so schatzhar sonst das erste in mancher Bezie-

hung, besonders dnrch die Hervorhebimg der Eigenthhmlichkeiten
der dalmatischen Varietat ist, wiihrend das anđere, trotz des

hesten IVillens des Verf, doch nnr ein dhrftiger und lihehtiger
Entwnrf hleiht.

7 b-an, den 20-ten Angnst 1847.

Paul Joseph Schafarik, m. p.
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О СУБОТИЂЕВОЈ „СРПСКОЈ ГРАМАТИЦИ"

(уза стр. 50.)

Према оцени тако компетентног судије као што беше

П. Ј. ШаФарик види се да је велика штета што Суботићева

..Српска Граматика" у своје време није штампана. Тако

пропадоше нашој књижевности и Матичиних 100 дуката и

Суботићев труд, и то све због претеране конзервативностп

старих матичара у правопису.

Рукопис ове Граматике чува се у библиотеци Матице

Српске. Еад га је Суботић Матици дао, нпје се већ више

сећао кад је Автобиогра®ију писао (види стр. 55. ове књиге),

а у архиви Матичиној засад се није могло наћи. Рукопис је

увезан у тврде корице, има 458 стр. на вел. 4-ни. Писан је

врло лепим читким, нешто ситнијим словима. Цео материјал

је подељен у 401. §.
Место овој граматици у историјском развитку науке о

нашем језику одредиће кака специјална расправа. Овде ћемо

приказати садржину љену, колико да читаоци добију појма
шта има у њој.

Од I.—lß. стр, је „Увод“ са овим чланцима: §. 1.

Језик, §. 2. Мисли о постанку језика, §. 3. Наречија, §. 4.

Наречија српског језика (у наречја срп. језике рачуна Суб.

српско у ужем смиолу, „хорватско
11

и „словенско" ; дахрватски

и словеначки са ерпским могу бити дијалекти једнога јсзика,

Суб. је доказ немачки језик, у којем седијалекти јошвећма

разликују), §. 5. Поље и људство наречпја српског језика
(границе ерпског, хрватског и словеначког дијалекта; јужна
и источна граница орпског дијалекта је: Бојана, Ђаковица,
Призрен, Качаник, Тимок, између две последње тачке, према

бугарском, граница није поближе одређена), §. 6. Разноречија
наречија српског језика (дијалектичке особине), §. 7. Књи-



жеони језик, §. 8. Српскп књижевни језик, §. 9. Провинција-

лизми, §. 10. Части граматике.

Суб. дели граматику на трп дела : I. Наука о звуковима

(стр. 19. —7O. §§. 11, —44.), 11. Наука о реиима (стр. 71. 352.

§§■ 45. —231.), 111, Наука о слоговпма (реиеницама, стр. 858.

до 458. §§. 232. 321.); у додатку говори „о знацима слога“

(§§. 392.-401.)
У првој глави првога дела се говори доста опгаирно „о

звуковима посебице“, у другој „о слагаљу звукова", у трећој

„о писању звукова или наука о правопису“ ; трећа глава је

доста опшнрна, и Суб. иде у главном за тим, да на основу

жпвога говора и писаних сиоменпка докаже, да су за српски

језик потребни: 1.) ђ, j?, љ, њ, 2.) ј, а да не треба: 3. i, и,

4.) «, 6, затим 5.) да докаже, ди је р u вокал, п б.) да утврди

где треба писати х. Суботићева азбука има 31 слово (ева

Вукова и %).
Други део има два одељка; први, много већи, говорп

„о родовима и впдовима речи‘!
, други, мањп, ~о иропзвођењу

речи“. Именице пмају четири „склоненија“ (парадпгме за I.

јелвн, колач, зеленко, владалац, момак, Орбин, орао, нож; за

11. реч, мисао, неИ, смрт, цев, страст, Ji/нал. неправпло kfiu;

за Ш. Илија, ливада, царица, мајка, тиква, неправидно мати:

за IУ. село, лице, име, дугме, јаје, ттле, унучв, весло). Глаголи

имају шест „видова“ (1.) на -ати: датп, пратп, дизати, ле-

жати, ковати, испитивати; 2.) на -Ути и -ети: хтћти, м.тћти,

почети, узетп; 3.) на -ити: ппти, молитн, љубитп ; 4.) на -ути:

чути, викнути; 5.) на -сти: трестп, вестп, крастп, плести,

грепстп ; 6.) на -Ом: моћп, пећи, пћи). Други одељак је

краћи п говори прво „о корену речи, корене п произведене

рсчи“, затим опширно о наставцима пменпца, краће о на-

ставцима за образовање придева, заменпца п глагола, а у

додатку врло кратко о сложенпм речима.

У трећем делу (у спнтакси) поеле увода се говори о

зпачењу начина и времепа глаголскпх, одрнцању и питању,

о врстама реченица, значењу падежа п предлога (опшпрпо),

о реду речи, о зависнпм п независним реченпцама и врстама

им. На крају је у додатку чланак о интерпункцијп.

Као што се види пз овога кратког прегледа, ово је

потпуна, систематски изведена зграда српскога језика. Данас

је, дабогме, после радова Мпклошића, Даничића п др ,
већи

део опога што Суботић иигае заетарео, те је ова граматика

осуђена, да на вечита времена остане у рукопису. Ади баш

зато ћемо овде прештампати одломке о правопису и о књи-

жевном језику, којп ће и данас пнтересоватп шири круг

читалаца. (При прештампавању нравопис је измењен).
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§. 32. Правстис. Ретка је азбука, укојој би звук свакд

своје сопствено искљудително писмо имао ; у свпма се мање

више кубури. Ми би са горе пзложсшш редои писмсна једну

од првпх ако не прву ппсменицу ималн. Али најпре треба,

да се за њу сви изјаонимо, да је сви примимо.

Азбука је нешто еасвим цроизвољно ; то у власти човека

стоји, овим или оним знаком у писању служити се. Па зато-

и видимо, да се она код свију народа све дотле колебала,.

док сенајпосле пиеарима досадило нијенове начипе измишља-

вати : кад им се то већ досадило, онда је један начин мах

отео, и до мала тај је постао начином писања општпм, п дао

ппсменицу сталну.
Баш зато, што је писменица нешто сасвим произвољно,

напослетку је свеједно, пли овако изгледала, пли онако, само

нека је стална, n нека је оно, што ваља да је, т. ј. нека се

могу њом звукови језика изразити.
Но премда је најпосле свеједно, илн азбука овако пз-

гледала, или друкчије; али свагда и на то ваља да се гледи,

да не буде ружна, кад може бити лепа, да не буде сложена,

кад може бити проста, да не буде тешка п замргаена, кад

може бити лака и разговетна; јер кад нам стоји на вољп

ово или оно изабрати, како да изберемо горе, кад можсмо.

имати боље.

Да мп имамо азбуку, којом се сви једнако служимо,

онда о свему овом говорити сувишно би било; али код пас

се тек тражи она азбука, при којој сви да се сложимо. И у

оваковом стању етвари дужност је граматике не само на то

гледати, како ова или она страпа пише, него, како би у да-

тим околностима по основима разума требало да се пише.

§. 7. ЕшШевни језик. Књижевни језик постаје евагда из

језика, којим народ говори. Може ее истина олучити, да из

свакога наречија особити књижевни језик постане; али то се

ретко догађа,- него се понајвише једно наречије над другима

подигне, пак после сиисатељп свију наречија њим пишу, а

читатељи евију наречија исто, као своје више наречије, ра-

зуму и читају. И тако се сви они јако варају, који мисле,

да се може народу за кљижевни језик други који, од његових

наречија сасвим различан језик дати; а варају се и опи, којп
мисле, да се кљижевни језик као какво механичко цело иа

једанпут створити и народу датп може. Књижевни језик мора
бити upe свега народни јсзик, а друго, мора се органски

развити.
То нам и еам разум каже, а то и у искуству видимо.

Које наречије књижевним језиком да постане, завиои од

случаја, као а causa nltuma; изближе пак зависи од тога, ако

се љим више и ваљаније писало. пего другпма, особито пак,

ако му јс пеоништво пзредно; јер то је са свим природпо,

173
0 Суботићевој „Српској Граматици“



да се на ону страну, где што за њпх пма, куда пх што ва-

љано привЈачи, где какап ужнтак налазе, избрани духови

окрећу, 'и спеше, и чешће се враћају, пак п друге за еобом

доводе; а тако је пото наравно, да је овим предњоет наре-
чија призната и основана. Сад нека се само и даље у њему
исто тако добро ради, нека n даље у њему духовп других

наречија оно палазе, што дома немају, пак ће од туда опет

по самој природи следовати, да ће а.) оно духовима других

наречија својим постати; б.) да ће се баш кроз то над дру-

гима јошт већма уздигнути. Јер прво ; тим, што се употреб-

љава, мора све савршенијим постајати; друго пак, тим, што

се на већп круг растпре, баш оно добија, што је књижевном

језику upe свега нужно. Осим овога по еамој природи следо-

вати има, в.) да ће се најпосле њпм све боље него другпма,

а много којешта само љнм урадптп моћи. А кад наречије

које до овога дође, онда нпје тешко предвидетп, да ће спи-

сатељи свпју наречија раднје њпм ппсатп, него својим соп-

ственим, јер прво : пмају у њему много згоднијп алат за свој

занат, а друго : кроз њега добпјају много веће число чита-

тсља. Џосле овога за мало мора доћп п оно време, кад ће

со опште признати, да књижевне нослове само тим кп.ижсвпим

наречијем отправљати ваља.

Ово је природни пут, којпм ово или оно наречије књи-

жевним језиком постаје; то нам показује и искуство, у ком

видимо а.) да је овим путем често наречпје слабијег кољена,

или наречије ио себи лошпје књижевнпм језиком постало; а

б.) и то, да је овим путем кроз течење векова једно наре-

чије друго, које се већ кљижевним језиком учинило, измјенило,
њега с места кренуло, и оно књижевним језиком иостало.

Тако је језик Дубровпика у XVII в. постао књижевним је-

зиком, и прогонио је славенско-српски, којим су се ипсатељи

у писању рукописних књига служнли; тако у XIX. в. засту-

пао је језик иеточно-српски, е једне стране дубровачки, с

друге пак славенски и славеносрпеки. То вндимо и у етра-

ним повесницама књпжевног језика. У Француској ее одржало

северно наречије, премда је провенеалско по себи лепше,

због тога, што је у време, кад је паречије једно књнжевним

језиком постати имадо, много стихотвораца и преповедача у

њему било. Тако је тошкански диалект књижевним учжнио

двор Медицеја, и сппсатељи, које је исти као оживљавајуће

сунце к себн иривлачно, Тако јо у Енглеекој као дворски и

кљижевии језик важио језпк Француски, алп дође време, роде

се духови, који у народном саксонском наречију писатп стану,

и тако ппсати, да се тамо као извору особитог живота ду-

хови кретати стану: кад то буде, сиадне Фраицуски, п сак-

еонски постапе књижевним језнком Енглееке. У Немечкој пак
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видимо, да се књижевни језик више пута мењао, п да је

свагда оно наречпје ту чест иосило, у ком се иајвише и нај-
боље радило.

Тако у ХП. в. палази севећ једанјезик, којим

су се свп стпхотворци служили, и тај је најириличнији але-

манском наречију. Алн јс Алеманија п била онда главно

меето немачког иеспиштва. Доцније отме мах Франачко наре-

чије, јер се око Нирнберга пајвише и најбољс радпло и пе-

ва.то. У време реФормације највише се и пајбоље око Лутера

радило, те је тако и на језик књижевни ударен иечат, којп
свога виновника па први поглед издаје.

Кад се већ паречнје ua место књижевног језпка иопело,

онда је наравно, а и искуство учи, да се књижевни језик и

од свога рођенога нарсчија, од кога је постао, удаљујс, пак

с временом ж само ово, кад се еа књнжевпим језиком сравпи,

као наречије стоји. Ово бива двоструким путем: 1.) књи-

жевни језик све се већма и већма развија, а наречије го-

ворно иди остаје на једном месту, пли као обично на путу

развитка тек миди, наравно је дакле, да се у образу обадва

нека разлжка указати нора; даље, књижевни језнк друге по-

требе има, мора се дакле у многом друкчије угодити дати,

мора особите начине иримнти, и мора много којешта ново у

себе узети, што у иаречију нема, наравно је дакле, да се

овим све на даље од говордог паречнја размнче; најпосле
пак и то много чипи, што се књижевним језпком изображе-
пија класа народа служп, ова иак друкчије и мисли и говори,

него ирост народ, наравно је дакле, да се и с ове стране

књижевни језик од говорног удаљити мора. 2.) књижевни је-

зик, као што _смо рекли, раширује своју владу и на духове

другпх наречија, и они се њим као својим служе. Ово пак

бити не може, да се што и од њиног наречија у књижевни

језик не уеели. И заиста у жскуетву видимо, да књижевни је-
зик из свију наречија по што прими, и то uo својој нотреби
разложи и у себс узме ; овим пак наравпо, да се од свога

говорнога наречија у толико већма удаљује. И ово је једно

добро, којо је кљижевном језику нужно, и њему велику услугу

чини; јер тим истим ирестаје он особена сопственост једне
части народа бити, и постаје ошнтим благом, и све га страие

онда као једнако евога сматрају и придржавају.

Наравна је пак ствар, да се изговор кљижевпог језика
никад тако општим учинити не може, као његово иисмо: он

ће у изговору свагда интопацији наречија мање више подле-

жати морати. Та и у говорном иаречију многс речи у цисму
сасвим једнаке, овако се у овој, онако у оној иокрајипи иа-

рода изговарају. Пак и само ппсање у стању је речма у
кљижевном језику сасвим други изговор дати.
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§. 8. Сршки књижети језик. Сад да пређемо од општег

овог сматраља на особпто, што ее нашег књижевног језика
тжче, Од сјрпског, хоЈЈватског и словеиског паречпја, које да се

за књижевни језик уз.ме, већ је нрссуђено, п све еу се страие

у том сложплс, да се сртсским наречијем као књижевним по-

слује. Делаље дубровачко у овом иаречију у ХУП. в.; посло-

ваље нљижевно у њему у почстку XIX. в. кад се у оба друга

наречпја, тако рећи, сасвим ћутило; песппштво, које у на-

роднпм пссмама пешто у цслрј Европп особпто, невпђено

представља; и садашљп дух времена, којп свуда слагаље

спла, п тежеље к једипству захтева, учпнплп су, да се без

једнс речн признало, да књпжевнпм језиком Славена на југу

сртсско наречије бптп има.

И у овом смо срсћни, тс се оио учшшло, што је и нај-

ираведнмје и најзгоднпје; јер да-оставпмо па страну питање,

је ли српско паречијс лсшле од друга два своја брата, то

ћемо евп радо признатп, да опо ако нпје боље, то зацело

нијо нп горе, пп ружнпјс. Прп том пак еип знамо,' да оно

у простору и људству трппут толико има, колпко оба друга

заједно; да је особито богато, благогласно, n као говорно на-

речије sa чудо развијено. Оно жпвп и сад у двс по језпку неза-

висне државе, Србијп п Црној Гори, којима ће пре п.ш иоеле п

Tpeha, Боспа, приступити, може дакле очекпвати, да ће све

користи, које правитсљетва полптпчка језику датп могу, иматп.

А кад је већ ерпско наречије за кљпжевнп језик ода-

брано п примљеио, то је пре свега нужно и потребно, да се

оно потпуио нозна. Нужно је дакле, да се потпун Речник

скупп и изда, да тако сваки сппсатељ ону реч, која му треба,
наћи п употребитп може, да нс буде прпнуђен, плп пову ко-

вати; плп страпу узајпмати; а нужна је и Рраматика, која
ће састав наречија и строј му, као и значај у слогу потпуно

изложити, да га тако онп еписатељи, који га од матере .нау-

чили пису, добро познати, и чистоту му у ипсању сачу-

вати могу.

То је код других народа било, ца ће и код нас сп-

гурно бити, да ће [y] књижевнп језик по гдешто п пз другпх

наречија ући, али свагда мотрптп ваља, да се таково што

ие унесе, што је природи љеговој протнвно, плп је rope од

онога, што се у њему налази. У наше дане лако је то пра-

вило одржати, па се зато као прека дужноет п захтева.

Видимо код других народа, да су у оно вре.мс, док сс

књпжевни језпк саевпм утврдио бно није, спиеатељп сваки

својпм домашњпм наречијем писалп; ово емо и код пас код

куће иекусилн, јср знамо, да су баш и од напшх српеких

сппсатеља они, којп су у Срему рођени, оиако ппсалп, како

се у Срему говори, а којп су родом пз Ерцеговине бплп, ти
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су опет онако писали, како су онде наупили. Па ће тако си-

гурно још неко време протећи, док списатељи свију наречија
еасвим једним књижевним језиком писати буду, а међутим
ће Хорвати на хорватско наречије заносити, Словенци пак

словенским писати. Ово друкчије битп не може; кад се већ

књижевнп језик осили, онда ће то само од себе ирестати.

Разум и добри основи могу у садашње време слогу ускорити,

но силом се не да ни ту ништа учинити. Добро би било, л

нужно би било, да се списатељи једнодушно сложе, и оног

се наречија тврдо држе, које је за књижевни језик одабрано:
али код свију то нати је могуће, нити ће бити. Многи неће

хтети из тог узрока, што му је тешко материнско наречије
еасвим оставити; многн због тога, што је код нас мода пи-

сати, а језик, којим ваља писати, не научити; а гдекоји и

због тога, што му је више стало затим, да што напише и

печата, него да онако напише, како би ваљало. Многи ће пак

и при најбољој вољи пасти у наречије своје, јер не бива

ретко, да свој глас за општи глас држимо, а и навика: licet

eam fnrca expellas, tamen nsque redibit.

§. 9. Цровинцијализми. Где ce књижевни језик већ утвр-

дио, онде постоји разлика између речи књижевног језика и

провинцијализма. Свака сиреч реч, која уједном или другом

наречију живи, а у књижевни језик примљена није, зове.се

ировинцијалгшмом. Овакве речи у еталном већ књижевном

језику употребљавати само је каткад дозвољено.

Код нас место ових провинцијализма заступају речи

другог наречија, којена место речи српске употребити не би

саветно било. Но имамо јошт један род провинцијализма. Неки

сиреч предмети баш и у самом српском наречију у различним

покрајинама различна имена имају, како ћемо с овима? У

овом случају најбоље ће бити овако пресудити. Је ли реч које
покрајине у књигама већ позната, онда другу реч, која исти

предмет у другој покрајини означује, као провинцијализм

ематрати ваља; ако пак ни једна још примљена није, онда

је сваке право једнако, отворити им ваља врата, пак нека

кушаЈу срећу, која ће се одржати.
У провинцијализме пак не треба мећати оне речи, које

у једном крају живе, а у другима их нема, какве су н. пр.

многе речи морнарске, које ћемо бадава тражити, где мора

ни морнара нема. Такве речи не само да не треба искључа-

вати као провинцијализме, него их треба својски пригрља-

вати, и у случају потребе свахда најпре за њима погледати,

пак ако њих не буде, онда тек на то мислити, да се нова

кује или страна узме.

Кљпге Мат. Срп. 5.
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ДОПУНЕ ТУМАЧУ

стр. 3. У
рукопису има испред правога попетка приетуп.

Зато што овај прнступ има породичан карактер, овде је изо-

стављен, само је онолико колико је било потребно наведено

у Предговору. Суб. пред крај прпступа говори о себи у тре-

ћем лицу, стога је потребно било да се у првој реченици на

стр. 3. изменп „његов 1* у „мој“, „његова“ у „моја“.

стр. 4. у 3. реду од г. Суб. вели да је 1851. г. наета-

вио уређивање Летописа, а на етр. 136. опет да је 15. јан.
1850. преузео наново уређивање тога часописа. Овоједруго'

тачно, јер су 1850. год. изашле под његовом редакцијом две

књиге (81. и 82.). На истој страни у 5. реду од доле до-

лази реч „рабатли“ ; не могох докучити шта та реч значи.

стр. 10. Тачан наслов „Боеиља“ в. у I. делу стр. 146,

напом. 21. Наслови осталих дела које Суб. овде спомиње:
Бечљ и H’troße зпатности, сиисао Хоаннљ Субботићљ.

Издао Карлљ Гаибелљ 1844. (у Будиму, стр. 152 на 12-ни.)

Дабрацљ. ПреппвЉств изђ старине сремске. Списана одљ

Iоанна Субботића. Wie jganz anders war es dajv. Schiller. У

Будиму, писменн крал. Свеучшшшта Пештан. 1844. стр.

35 на 8-ни.

Наука о србскомт. стихотворешто. Списана одљ дра
Iоанна

Субботића. Трошкомт. Матице Сербске. У Будиму, нпеменм

кр. Свеучилишта Пештанскогт.. 1845. стр. 16>! на 8-нп.

стр. 17. Потпун наслов; „Кралв ДечанскЈи. Епост. у

оеамт. пћсама. Спћвао дрт..

Свеучил. Пештан. 1846. стр. 256 на 8-ни.

стр. 69. У 18. стиху „Предизвести" Брада је Мушицки.
У 29. стиху није мп познато ко је „Краго“, те је цео

стих нејасан.

стр 70. „Роморанка“ Ђ Марковића. По „Разјасници"

(тумачу) на крају књиге Роморанка значн „Ромори Анка, која



је млада, зелена умрла“ ; новирица, оволетна шмладпца,

наука стострука мајке гојазне, умазане меленица, лепак

жица. пут којим птица лети суварци, кошчице (скеле-

тон) ококостиште, ситрице меса кадисица, излив као из

кадионице лилис, зрак, жица којом се миље мириса по зраку

еели (радијн еФлувиорум) осваница, песма сломоде на

мозгу је краста, ветрогоњаста је на срцује к., беена, раска-

јашена река, вода т. ј. Призниц (водолек) огорчица, туго-

ванка. Зентилају, у летењу весело поју — жутицв, шибље

жуто млакалац, млак ветрић — РУЈке, прси кад боја оме-

стича галотхири, у перца се краде вриска, љутица шум-

ска диволишу, лију песму до размила летирају, пре-

кидно час по лете, час седну низимице, при земљи

влапке, млаткају крили на развлаке на швразе, натраг се

преметну. цивуж, црб, глас маторке.

стр. 74. Mirabeau (1749 1791) славан говорник, држав-

ник и публициста Француски.

стр. 76. Г. др. Теодор пл. Мандић ми рече да жена Јо-

вана Наке не беше од Рајевића, као што Суб. каже, него од

Вучетића из Трста. Име мужа Накине кћери Милеве у

рукопиеу није потпуно исшзсано, негоје нешто тачкама на-

значено; а и оно што је написано, није читко. Не могући
прочитати из рукописа цело име, метнуо еам онако, како се

у поеледње време његово име писало по новинана: conte di

San Marco. Он je био од старе мдетачке породице,

179Допуне туману



ШТАМПАРСКЕ ГРЕШКЕ

стр.
28. ред 5. од доле треба „долу

1
место „до.

етр. 84. ред 9. од горе -Eljen.

стр.
129. ред 4. од горе Богдаковжћ.
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