
ПОЕМА ИЛИЈЕ ЦРИЈЕВИЋА

DE EPIDAURO

Imitatio као метод je суштински проблем хуманистичке 
епохе, a осветљавају га најбоље теоријска разматрања1 о комплек- 
сности имитовања евега најбољег у античких писаца, једне групе, 
или имитовања Кикерона1 2, универзалног узора, друге груие хума- 
ииста коју су страствено водили Анђело Полицијано и Паоло 
Кортезе у другој половини XV века. Нешто касније, почетком XVI 
века, водиће се још бурнија и значајнија распра за мимезу и против 
ње између Пика дела Мирандола и Пијетра Бемба, поткрепљивана 
новим аргументима и на вишем теоријском и филозофском плаиу, 
што je зависило од развијености studija humanitatis3: Платонове 
филозофијс, Хоратијеве поетике и Квинтилијанове реторике.

Хуманист лични однос према аутору преноси на књигу; преко 
ње му аутор постаје пријатељ и саветник и у сусрету и у дијалогу 
с њим5 добија одговоре иа своја питања и успоставља своје држање4. 
И једна и друга дискусија чине оквир у којем се хуманисти слободио 
крећу и у којем хумаиист увлачи античког аутора као саговорника 
у своју интимну сферу5. Ои тада прихвата античког аутора у свој 
његовој индивидуалној особености, духовио му се прилагођава 
и истовремено га уздиже као свој узор. Овај ириицип у нашем 
разматрању има двоструко велики методски значај, јер су хуманисти 
сасвим начелно усвојили антмчко духовно благо6, a преко њега се 
једино и може приступити делу једног хуманиста. Њега тада мо- 
рамо схватити као иитерпретатора онога што je већ дато у одре- 
ђеним уметничким облицима, јер се хуманист огледа у личности 
античког аутора, подражава му и ка тај начин no други пут ствара7.

1 М. Пантић, Поетика хуманизма u ренесансе I, Београд, 1963, Пред- 
говор, passim.

2 Cicero, Epistulae, F/, 6; De orat., HI, 5, 19; Pro Archia poeta, 14—19.
3 August Buck, Die studia humanitatis” und ihre Methode, Bibliotheque 

d’humanisme et renaissance, tome XXI, стр. 275.
4 „Quod non solum Graecos sed et Romanos auctores in suis theatris facti

tasse memoriae proditum est; hoc ego non sum reveritus facere. . (Aelii Lampridii 
Cervi(ni) poet(ae) laureati (opera), rkp. u Vatikanskoj biblioteci pod sign. Cod. lat. 
Vat. 2939, fol. VI).

5 Petrarca, Fam. XVIII, 2; Poggius Florentinus Guarino suo Veronensi, in 
Prosatori latini dtl Quattrocento, Milano (1952), 242.

6 Petrarca, Исто, 1, 8.
7 Аристотел, Поетика, I, 47,
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Све мање ће бити спонтане и непосредне везе између песника и 
његова света: између њих ће увек стајати Вергилије, Хоратије, 
Овидије, Катул, Статије. . . Тешко ће бити излучити из новог 
стварања све слике и боје које су хуманистима позајмили антички 
песници. Али та извесна равнодушност према садржини, даје пре- 
имућство утанчаном укусу и необично тананом осећању за форму 
која долази млада и свежа из дела римских песника. Према таквој 
уметности хуманист— уметник изграђује субјективио стваралаштво 
и свој „најнепосреднији и централни проблем, стил” .

Песник латинист, poeta laureatus, ретор, Илија Цријевић 
прославља свој град у академији Помпонија ЈТета. Захваћен преко- 
мерним одушевљењем за римску културу, он оживљава, касније 
у Дубровнику, романску прошлост првих становника тога града, 
претражује све традиције, старе записе и анале, и у свим траговима 
дубровачке старине гледа у својој фантазији Дубровник као Рому- 
лову колонију, Дубровчане као римске Квирите, наследнике рим- 
ских предака. У њима он види непрекинуту кит везану за Италију 
и њен развој и своје тамошње пријатеље.

Опседнут том мишљу он ће користити сваку прилику у дру- 
штвеном животу Дубровника и у својем књижевном раду да истакне 
своју замађијаност римском културом и цивилизацијом. Kao ретор 
je имао високе амбиције: да игра значајну улогу у јавном мнењу, 
a као педагог, јер je у том звању највише служио Републици, оку- 
пљао je око себе младе људе преносећи на њих своју опијеност и 
одушевљење римеком прошлошћу старе Рагузе и Епидауром, 
њеном колевком8.

Цријевић je као и остали хумаимсти, желео да нова култура 
обнавља духовне тековине римскога царства, na je стога сматрао 
да латинеки језик мора да се одржи као књижевни језик, a да ће 
се то постићи пожртвованим учењем латинског. Он je у том цогледу 
искључивији од оеталих: народии језик спомиње с одвратношћу 
(stribiligo Illyrica, Scythica lingua) и, рекло би се, не види и не осећа 
стварност савремеиог живота. Ои не спомиње песнике, своје савре- 
менике, који пишу на народном језику (Шишко Менчетић, Џоре 
Држић) и неће да зна како народни језик отима маха9. У посмртном 
говору, додуше, својем пријатељу Ивану Гучетићу, у епиграму, 
спомиње три језика којим се овај служи:

,,Sermone et teciirn gaudet utroque loqui 
Adde quod Illyrico tot carmina nectare condis 
Ter geminumque tuo spirat ab ore melos"10

8 Crijević, Cod. lat. Vat., 2939, fol. CLVI. . . „non tam Romam quam Rha- 
cusam esse romanam puto, nec magis Athenas atticas”.

9 Такав став му доноси многа непријагељства и у савременика и касније. 
Fr. Rački, Iz djela E. L. Crijevića Dubrovčanina, Starine, knj. IV, Zagreb, 1872, 
str. 190; N. Nodilo, Prvi letopisci dubrovački, Rad JAZU, knj. 65. Zagreb, 1883, 
str. 118.
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Цријевић сматра да je књижевни и службени језик латински 
оно no чему се Дубровник мора разликовати и нарочито истицати 
међу суседима. Међутим, народ и властела све више желе да говоре 
словенски; традидија се ломи, сенатори пишу словенске песме, 
сазрева „словинска мисао”11.

Кроз све Цријевићево дело провејава дах пријатељства и љу- 
бави према античкој просвећености која даје слободу свакој врсти 
људске смелости. Он je предано настојао да се она не зарази народ- 
ним духом (. . . nec sapio Illyriam, ст. 249) и το сматрао својом на- 
рочитом заслугом:

,,Sic nullis scatet, ut puto, Illyrismis. . .
Agnoscas facile et merum latinum
Ipsum ne magis Aelium putares”10 11 12.

Песма коју ћемо публиковати заједно c преводом можда 
најбоље показује ову страну Цријевићеве личности сложене no 
образовању (један од највећих ерудита својег доба), no уверењу, 
no инспкрацији за песме световне и духовне, лирске и епске, и, no 
реторском и ораторском дару.

Цријевић пева о Епидауру13, о граду одакле Дубровчани воде 
порекло, описује све од самих почетака и набраја њихове претке. To 
je ласкава ода с једне стране, a с друге, треба да представља доку- 
мент о славној прошлости дубровачке властеле м њихову римском 
пореклу. У њој се укрштају историја и фабула, говори се о географији 
истиче трговина, морепловство, земљорадња, заматство.

Веома учено, с одличним познавањем ствари, Цријевић гради 
композицмју ове дуге поеме према правилима која je прихватио 
од Хоратија (Ad Pisone s):. . . „Servavique quod ille praecepit.. .”14. 
У песмн je епска техника, сва класична, na чак ни материја није 
мање отмена од оне која се обрађује у великим епопејама старине. 
Примењен je, углавном, дијалошки облик, дакле — најомиљенији 
облик хуманистичког стварања. Постоји у песми proemium (стр. 
76—86); има у њој описа (ст. 1—52; 530—550); ту су, разуме се, 
говори главни носиоци радње (ст. 230—301; 307—451; 476—494; 
496--520); пееник се није лишио поређења (ст. 170— 175; 180—215 
итд.); обавезна je и у њега појава Бога (ст. 228; 302—305) и, у вези 
с тим, декор из античке мхтгологије.

10 Crijević, Cod. lat. Vat. 2939, fof. 127.
11 M. Medini, Starine dubrovačke, Dubrovnik, 1935, str. 143.
12 Crijević, Cod. lat. Vat. 2939, fol. 152.
13 Поема je настала 1505, када je Илија Цријсвић био кастелан у твр- 

ђавн Соко. Деветог августа 1505. кажњен je на губитак свих масти и права 
зато што je примао жене у тврђави. Мађутим, већ 16 јануара 1506. je поми- 
лован. Види Константшн Јиречек, Beiträge zur ragusanischen Literaturgeschichte, 
Archiv für slavische Philologie, Berlin, 1899, стр. 445/6.

14 Crijević, Cod. lat. Vat. 2939, fol. VIv—VIrt
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Неоспорие су амбиције нашег песника да хомерски, дубоко 
продре у материју и да опева све што je познато човеку на оном 
ступњу друштвеног развоја. Али je ред, уобичајен у античком епу, 
овде нешто испреметан. Почетак je посвећен опису околине и руше- 
вина Егшдаура, и тек кад се дотле дође, Цријевић ће призвати 
Рагузу и божмце које истражују тајне да му буду од помоћи у сла- 
вљењу племена и рода који се не затире не би ли заједничким сна- 
гама изнели на видело оно што je избрисаио смрћу и заборавом. 
To je учмњено скромно, хоратијевски, „ие разваљујући уета” , 
са жељом да се опева прошлост једнога града.

Радњу у песми покреће сам Епидаур. Он разметљмво прича 
своју историју и спори се с Богом што хоће да га уништи због 
старости, шго му не признаје заслуге, иако je кроз мучни живот 
и борбу постигао високи степен културе духовне и материјалне као 
потомак великог Рима. Разговор води Епидаур — паганин са 
својим иационално ограниченим Богом — паганином којем je 
нација изнад човека (Фојербах). Таквога Бога моли Епидаур, 
сасвим на антички начин, из страха да не нашкоди њему, чувару 
његових светиња, него да му опрости грехове и одстрани нагове- 
штену опасност. Аитички je и начин предсказања кроз тужну лабу- 
дову песму. Мотив лабудове песме која предсказује смрт, веома 
омиљен у античкој и хуманистичкој поезији и филозофији, био je 
нашем Цријевићу познат; он се с њим сусретао у највишим поет- 
ским творевинама својих најдражих аутора: Хоратија, Вергилија, 
Овидија, Кикерона, Платона15. Алберт Велики, филозоф из 
ХШ века, пише (XXIII, 5) да je видео лабудове који не певају само 
пред смрт него и „in qualibet tribulatione

Антички je овде и сам Бог који се зове Tonans (Громовник), 
a το je, као што се зиа, иајвиши хеленски Бог (Хом. //, i, 528—530); 
уз њега су Суђаје гадне (Parcae tetricae) и Медуза коју кад само 
угледаш — претвараш се у камен.

Бог у одговор на ову жалопојку не крије горку истину и своју 
чврсту одлуку о уништењу Епидаура. Ипак га теши што ће из 
страдања и рушења израсти нови и бољи град, срећнији и на лепшем 
месту. Бог ће, у лепој песничкој вмзији, до танчина предсказати 
пропаст Епидаура и његову обнову, баш као што je Епидаур,

15 Horat. IV, III, 20: ,,Ο mutis quoque piscibus donatura cycni sono. . 
Carm. II, 20, 15:,,Canorus ales” ; Yerg. Aen. VII, 700:

„Cum sese pastu referunt et longa canoros 
Dant per colla modos sonat amnis et Asia 
Longe pulsa palus. . Aen. XI, 458:
,,Dant sonitum rauci per stagna loquacia cycni” ;

Ovid. Metamorph. V, 387:

,,Carmina cycnorum labentibus audit in undis. .

Cicero, Tuse, clisp. I, 73; Plato, Phaedon VIII E,
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осврнувши се на прошлост, приказао свој постанак и развој. Из 
велике љубави према римској домовини и римском пореклу дубро- 
вачке властеле и својем, иаш песник ће развити фабулу о пропасти 
Епидаура и осиивању Рагузе и трудити се да на основу догађаја, 
без обзира на то колико су они историјски тачни, казује истину. 
Вероватно je машта искитила догађаје, можда и изменила; али у 
њима може бити и зрно истиие. Цријевић je добро обавештен; 
проучио je изворе. Цар писац, Константин Порфирогенит (913—955), 
и други дају му богата обавештења о оснивању Дубровника16. 
Дубровачки аналист Ншсола Рањина, no неком латинском преводу. 
иаводи та иста обавештења, само исказана јасније17. У оба писца 
се подударају две ствари: оснивање Дубровника и његова обиова 
(ст. 375—382), и пресељавање Епидаврана у Дубровник (ст. 390). 
Цријевић комбинује, помиње и једно и друго место, a узима еле- 
менте и из других предања. Наши научници Нодило, Булић и Јиречек 
доказују да су Епидаур разорили Словени; Порфирогенит, међуттм, 
има и обавештење да су Сарацени за владе цара Михајла (842—867) 
уништили многе далматинске градове.

Слична се прича налази и у Ивана Равењанина, канцелара 
код дубровачке владе (1384—1387)18. У време Пипина Франачког 
(751—786), пише Равењанин, Арапи су опседали Цариград, na кад 
их je куга приморала да напусте опсаду, окрену на далматинску 
обалу и ударе на правоверне хришћане Епидавране и разруше им 
град. Цријевићеви стихови 342 и даље слажу се лотпуно с тим подат- 
ком. Али Цријевић у тај део приче уплеће и мотив друге фабуле 
И. Равењанииа19 о томе како су грађани били ван града, можда на 
некој црквеиој слави на острвима Св. Петра (данас Супетар), раз- 
драгани и безбрижии. Или су се нашли у чувеној епидаварс&ој 
пећини где се и данас иарод окупља и слави мученика Хилариона 
којега Цријевић иначе сгшмиње. У граду су остала деца и старији 
људи; зидине су биле без стража и посаде, незаштићене. To je оно 
место у песми које ће Бог истаћи и оштро укорити Епидаур због 
небриге око чувања бедема (ст. 346—354). И тада ће се, као што се 
у нашем песнику јавд>ају два човека, хуманист и хришћанин (ст. 
254—255:

,,Nec nisi cum Christo tihi servio dedita semper 
Et tibi mortales maculas purgantibus undis 
Iungor. . . . ”

и Бог паганин јављати и преобраћати у хришћанског универ- 
залног, космополитског Бога који обухвата цео свет. Taj Бог по- 
ручује (ст. 358—370) да je свако слободан да ради како хоће; али,

1(5 F. Šišić, О hrvatskoj kraljici Margareti, ,,Dubrovnik” (revija), I, 1929, br. 
4—5, str. 123; N. Nodilo, Scriptores Ϊ, Mon. speet. merid. vol. XIV, (1883), str. 3.

17 M. Medini, Starine dubrovačke, str. 5.
18 F. Šišić, O hrvatskoj kraljici Margareti, str. 123.

IIcto, стр. 138.
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no љеговој религији, осећањс зависиости има морално значеље: 
страх од срамних и рђавих поступака. Стога сс за рђава дсла плаћа 
казна a за добра добијају многоструке награде и обећања за срећан 
живот на небу. Тако Бог теши Епидаур због њстове будуће несреће, 
указујући му на пролазност и таштину земаљског живота, прспо- 
ручујућн пасивност и иеборбеиост:

„Nam tardare nefas parituros siđera casus”, (st. 371)

Taj ce хришћански хуманизам20 запажа уопште у великих 
ерудита међу католичким хуманистима. Они доспевају до двоструке 
антике: профане и свете. Ентузијасти за откривене античке вред- 
ности и друкчији начин живота, не презајући ни од његових изопа- 
чености, у њих се стварају многе противречности: ићи ће, с једне 
стране, за Катуловом духовитом изреком, Castum esse decet pium 
poetam ipsum, versiculos nihil necesse est, али lie, c друге стране, ти 
хуманисти у исти мах бити разуздани песници, живети раскалаш- 
ним животом и бити послушна деца Цркве. Они прихватају античку 
мудрост да би je довршили и обновили у Христу и у љеговој Цркви, 
јер има само једна мудрост, Христова м његове Цркве. Они сма- 
трају да чине католичко дело чак и кад коментаришу Платона и 
Аристотела, јер je постојало хришћанско схватање хуманизма, 
потврђено и санкционисано од Цркве. Taico су радили Марсили 
Фичиио, Пико дела Мирандола и др.21.

У Цријевићевој поеми наићи ћемо на још једну врсту против- 
речности. Мада je хришћански Бог прорекао уништење Епидаура и 
приказао му слику срећнијег живота на небу, паганско срце старе- 
шине епидаварске властеле као да није сасвим уверено у судбину 
предсказану са највишег места. Он се и даље нада „некој бољој 
судбини” и бодри грађане на одбрану (стр. 513: „Ergo propulsandus 
nohis securius hostis”). И. грађани плану храброшћу и одлуче се 
за борбу. Исти мотив се појављује у народној песми Пропаст 
царства cpückoia: хришћанин цар Лазар приволева се царству 
кебескоме, али паганин у њему полети с војском у бој: „Маче 
војску српски цар Лазаре”.

Наш песник у миогим описима с правим поетским одуше- 
вљењем слика природу. Ту нарочито делују контрасти у којима се 
љути и голи далматкнски крш емењује с плодном равницом и ве- 
селим усевима. реке понорнице и воденице поточаре са таласањем 
мора винове лозе22 и Церериних ллодова, поплављена поља са

20 Henri Bremond, Autour de Vhumanisme, Paris, 1936, стр. 26.
21 Исто, стр. 27.
22 К. Јиречех, Преглед дубровачке хисторије у делу Дубровачка нуми- 

зматика, САНУ, 1924, стр. 1—19: земљиште за сађење викове лозе било je 
строго одрсђено. За њега су ДуброЕчанк плаћали данак—могориш—српским 
владарима. Али, упрхос забраке виноградл се шире још у XII и XIII веку 
из жупе Жрковнкце, долиие Ријеке (Омла) и Затона и ускоро су допрли до 
епидаварских рушевина.
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великом сушом (ст. 1—60). Ту слику Цријевић има пред очима и 
с њом заједно, из своје тврђаве Соко, посматра рушевине Епидаура. 
Он исто тако предвиђа напредатс и изградњу Дубровника својег 
доба и таквом слитсом иадахњује Божије речи које казују какве 
храмове, какве камене зграде (Кнежев двор), вововод, луке, путеве, 
јаркове и ,,утврђења двоструких зидова” гради Рагуза23. Дубровник 
се тада кагло обогатио, развио трговину. Цео Балкан je његово 
тржиште; тргује се дубоко у унутрашњости османлијског царства, 
млетачки мајстори граде бродове у Дубровнитсу24, a Дубровчани 
постају ненадмашни мајстори у морепловству (ст. 425: „Namque 
gubernandis meliores nulla magistros. . . tellus habitura. . .”). Стварају 
везе ca целим Медитераном и одасвуд довозе жито (ст. 427 ss)25.

Поема je богата чињеницама, реминисценцијама, паралелама. 
Сасвим je у Кикеронову стилу (ст. 90 . .ne pignore — Aut sine
teste loquar per inania carmina”), y њој ће Цријевић врло учено 
изнети податке о писцима који први спомињу Епидаур и саопштити 
три имена која Епидаур носи26, a затим ће развити и своја разми- 
шљања о улози летописаца у историји градова.

У више махова запажају се реминисценције на Хомера, Верги- 
лија, Овидија у облику краћих синтагми (ст. 4 : . . .  saxum horrendum... 
formidabile visu; ст. 476: . . .ponite vesanum cives pavorem; стр. 185: 
. . . ceu pollice cera; стр. 303: . . . ad nutum cuius; ct. 350: . . . mille. . . 
classibus; ct. 564: . . . clypeos omne tegentes. . .). To ce нарочипго види 
y паралелама којих y поеми има доста и које су већином поетичне, 
лепе, верне, развијене и сложене. Kao мали медаљон делује и 
осветлзава напред изложену мисао о писцима поређење у ст. 133—134

,,In gemmis vitium est; maculae nec marmoris omnes,
Non omnis pulchro est inhonestus corpore naevus”.

Таква je паралела y ст. 173 на коју се наставља врло дуга и нешто 
трома и заморна паралела у којој се постанак, развој и смрт гра- 
дова пореди с људским животом (ст. 175—220).

Врло je пријатно и ефектно оно троструко поређење у којем 
je поједикачно проиађен tertium comparationis, односно тачка 
поређења која се везује с причањем. Оно говори о змији, птици 
фениксу и пресађеном дрвету (ст. 317—323).

Веома су честе митолошке реминисценције (Деукалион и 
Пира, ст. 16; Бакхо, ст. 25; божице које истражују тајне, ст. 83; Бог 
Епидаур, ст. 101; Тартар, ст. 482 итд.). Многобројни су loci 
communes, као доказ хуманистичке композиционе технике; али није

23 Исто, стр. 12.
24 М. Медини, Дубровник Гучетића, САН, посебна издања, књ. ССХ, 

одс. друштв. наука, нова серија, књ. 9, стр. 47.
25 Р. Јеремић и Ј. Тадић, Прилози за историју здравствене културе 

сншрог Дубровника, т. I, Београд, 1938, стр. 28.
26 Plinius, Nat. Hist, II, 89; Caesar, Comment. de bello civ. ΙΠ, 9.
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ретко ни пабирчење сентенција и готових фраза из разних извора 
за исту тему, када се преимућство даје Кикерону и Квинтилијану 
(ст. 121—125). Овај епилмон, управо због великог броја цитата 
и примера из аитичког каслеђа, добија мозаички карактер. Уз то, 
он je доста развучен, јер су честа и дуга епска понављања (ст. 342ss 
понавља се од ст. 453 ss). Радња на више места тече споро, при- 
чање постаје монотоно, говори су гломазни и с много реторике.

Поема, међутим, у првом реду има иеторијско-културну 
вредност, јер je  Цријевић један од пионира песника који предста- 
вљају процват дубровачког хуманизма. Поетски и естетски посма- 
трана, она je неуједначена. Ha Цријевића би се могле применити, 
каже Сола27, Квинтилијанове речи о Овидијевој Медеји: . .quantum 
ille vir praestare potuerit si ingenio suo imperare quam indulgere ma
luisset

Срећом, y више махова блесие песничко расположење, јави 
се закос, стихови потеку живље и бмвају динамични. Такви су, на 
пример, огшси етраха и устрепталости грађана пред кепријатељски 
напад (стр. 460 сс) или поеледња два говора кратка и садржајна 
(стр. 476 ss; ст. 496 ss); али њих смењују дуги, усиљени описи и 
набрајање оружја (стр. 530 ss).

Ту се поема и прекида. Не види се исход битке за одбрану 
града од напада Сарацена, иако je он у Божјем пророчанству опиеан. 
Beli Агић28 упућује на то да je поема недовршена, дајући опис ори- 
гиналног рукописа из Ват. библ. Codex 1678, fol. 155—167. Ha 
стр, 167, налази се само један стих, после њега има доста празног 
простора. Да je пеему икад завршио, пише за тим Агић, „procul 
dubio hunc codicem perficiendum curassef\ Даље тврђење Агићево 
да се, no речима самога Цријевића из прозног увода у песму 
De Epidauro, може закључити да je песма недовршена, може се 
лако оповргиути сашш ауторовим речима. Агић, наиме, вели: 
„Curu autem hoc opusculum nunquam perfecerit, non difficulter conjicien
dum videtur cx Praefatiuncula qua ante publicam huius carminis licet 
imperfecti reciiacionem qua die. . . allocutus e s f \  Цријевић, међутим, 
не говори тако. „Alioquin proderit me, каже он, hoc vobis emendari 
operis gratia priusquam publicetur r e c i ta s s e Једино би ce могла при- 
хватити претпоставка да je остало недовршено прегшсивање, да je 
песник у томе био нечим спречен, јер Забугин, Агић и Сола тврде 
да су ватмкански кодскси аутографски29. Значило би да je аутор 
читао завршеиу песму и завршену je посветио дубровачком већу;

“7 Sola, Prefacione, Arch. st. per la Dalm. 1934, str. 526 (De institutione ora
toria, X, 1, 85).

28 Rukopis don Luke Pavlovića, br. 19, u Hist. arhivu u Dubr. Agić, čiji je 
ovo prepis, nabraja 573 stiha u pesmi De Epidauro, Original ih, međutim, ima 
572; suvišan je stih: ,,Binis scatet amnibus, et tot exundat rivis“.

29 Wlad. Zabugin. Elio Lampridio Cerva in „Dalmatia Habana”, numero 
unico dei nuovo convito (a. 1919); Sola, Pref Arch. st. Dalm 1934, ΧΙΪ, str. 526; 
Agić, spomenuti rukopis don LI. Pavlovića.
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али je желео, свакако, да je на јавном читању дотера, према прија- 
тељским сугестијама, пре него што je објави. Ништа се друго иначе 
не може видети из кратке прозне посвете коју смо ставили испред 
песме De Epidauro.

Превод песме De Epidauro начинили смо према аутографу у 
Ватиканској библиотеци под сигн. Cod. lat. 1678, fol. 155—16730, 
о чијој смо се аутентичности, морамо признати, у прво време 
колебали. Јер подади на које смо наишли у литератури нису били 
довољно убедљиви и нису сасвим потврђивали чињеницу да су 
ватикански кодекси 1678 и 2939 Цријевићев аутограф. Колебљи- 
вост je настајала утолико пре што Ногара који je обрађивао руко- 
пис под бр. 1678 у Ватиканској библиотеци 1912. године, не говори 
ништа о томе да je το Цријевићев аутограф. Међутим, Забугин 
то тврди но без одређене аргументације, a са њим се слаже Сола31. 
Али аутографско Цријевићево писмо у Хисторијском архиву у 
Дубровнику, недатовано, упућено пријатељу Марину Бунићу 
{Aelius Mario s.), на које нас je упутио проф. др. Мирослав Пантић, 
развејало je наше сумње. Ми смо упоредили та два рукописа и уве- 
рили се да их je писала иста рука.

Овде ваља да исправимо погрешно везивање песме De Epidauro 
за Cod. lat. Vat. под сигн. 2939. Наиме, у Енциклопедији Југославије 
2, стр. 390—391, у чланку с потписом В. В. стоји да кодекс 2939 
садржи поред осталог и „недовршеиу песму De E p id a u ro To исто 
се понавља и у књизи Hrvatski latinisti32 која се недавно појавила 
у Загребу. У тој je књизи фрагментарно обухваћен латинитет 
IX—XIV века и писци XV и XVI века. Међу текетовима писаца 
се налазе и делови Цријевићеве песме De Epidauro (77 стихова на 
стр. 448—452). Врло je чудновато што je текст у преводу Томислава 
Ладана узет из манастира Мале браће у Дубровнику. Није, дакле, 
употребљен текст из Ватиканске библиотеке којрт je, како смо досада 
видели, највероватније Цријевићев аутограф; узет je, међутим, 
препис који je својевремено израдио млади Игњат Ђурђевић. Taj 
препис, за који Антуи Агић вели да je био препун погрешака и за 
њега стога претпостављао да je Ћурђевићев рад из школских дана, 
чувао се у некада богатој библиотеци манастира Св. Јакоба од 
Вишњице. О њему види М. Брлек, Рукописи књижнице Мале bpahe 
у Дубровнику, књ. i, Загреб, 1952, стр. 89.

30 Од лрофесора М. Пантића добили смо микрофилм Цријевићева 
аутографа из Ватиканскс библиотекс, na му за то и за аутографско писмо 
са којим смо упоредили рукопис песме De Epidauro, исказујемо велику за- 
хвалност. Што се тиче самог текста, сматрали смо да у њему не би требало 
ништа мењати. Уосталом, начин писања потлуно одговара времену и носи. 
све особености епохе (suplicij, гј; b — bus; q — que\ e — est; дифтонг ae 
писан je и icao e, али je το спроведено недоследно итд.), Интерпункција je 
практичио неприхватљква, na смо je одредили према логичном смислу. 
Текст смо описали и белешке ставили испод стихова.

31 Види напомену 29.
32 Hrvatski latinisti, Matica hrvatska, Zagreb, 1969, str. 380.
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Није било тешко уверити се у Агићево тврђеље да je поменути 
препис пун грешака. У 77 стихова проиашли смо 14 одетупања од 
Цријевићева аутографа. Одступања смо сврстали у грешке и исправ- 
љања. Једну такву исправку чини и Т. Ладан (стр. 14, ст. 449 у поме- 
нутој књизи). Грешке и исправљања су следеће:

Т. Ладан: Хрватски латинисти 1969 Аутограф И. Цријевића, В. б.

ред.
бр.

стр.
књ.

број
стиха

стр.
КШ.

број Cod. 1678 
стиха

I -— Г р е ш к е

1 449 11 испред „vertice” нема e 155 11 e vertice
2 449 16 „nisi cjuatenus area

calva est", y запетама 155 16 иста реченица y за-
градама

3 451 8 „effeta” 156 60 „effocta"
4 451 10 „saxosum" 156 62 „saxorum”
5 451 5 „sydera" 162 363 „sidera”
6 453 11 ,,sy der ibus" 162 374 „sideribus”
7 453 11 „cur sabere" 162 374 „versabere"
8 453 14 „restaurandam” 162 377 „ instaurandam”
9 453 15 „sylva” 162 378 „silva"

10 453 26 „Rhacusa” 163 389 „Ragusa"

П И с п р а в љ а њ а

11 449 14 „nec omnis” 155 14 „ne omnis"
12 449 14 „paulatim” 155 14 „paullatim"
13 453 19 „praecisae. .. fossae” 162 382 „praecisa. . .fossa"
14 453 25 „e stirpe” 163 385 „ex stirpe"

Међу грешкама су три под бр. 3,4, и 7 наше табеле које озбиљно 
могу да промене смисао поеме. Такав je случај са стиховима 10—12, 
стр. 451. Смисао превода се не може ухватити. „Saxosum" не стоји 
ни у каквој вези с осталим деловима стихова, али се оригинално 
„saxorum” одлично уклапа с речима: „per tot fragmenta. . Уз το 
указујемо на неке грешке у превођењу (стр. 452, ст. 9): „una” je 
преведено као број; нама се, међутим, чини да ce „una” мора пре- 
вести адвербијално; a исто тако се „altera. . .altera” односи иа не- 
бески и земаљски Епидаур. Тиме смисао постаје јасан што се слаже 
са даљим значењем стихова. У ст. 23, ст. 452 реч „portus” je преве- 
дено са „врата” . Вероватно омашком.
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AELII LAMPRIDII CERVI(NI) POET(AE) LAUREATI (OPERA), RKP.
U VATIKANSKOJ BIBLIOTECI POD SIGN. COD. LAT. VAT. 2939, fol. VIv-VIIr

Quod non solum Graecos sed etiam Romanos auctores in suis Theatris facti
tasse memoriae proditum est, hoc ego non sum reveritus facere, presertim hoc tempore 
novum Poema recitaturus de maioribus vestris hoc est Epidauro Romana Colonia; 
in quo sane sin minus ingenio, saltem amore atque benevolentia erga patriam lauda
bimur. Alioquin, proderit me hoc vobis emendandi operis gratia, priusquam publi
cetur recitasse. Nam ut stilus et usus magister est, sic etiam auditorum consessus 
hominum concursus ct expectatio. Recitantis pallor et indicii metus multorumque 
censura multo magis quam paucorum emendat, praesertim cum legimus, non dicimus 
neque incendimus: sed citra ullum affectum consulimus auditores. Quare prestat 
recitantis scripta quam dicentis verba laudari. In illis etiam mera lucubratio et ingenii 
vis, in his vero et extrorsum quam plurima commendantur lenocinia; namque vivida 
vox gestus animi motibus pares; corporisque vigor et manus ct oculi non minus 
quam oratio placrumque auditorum aures eblandiuntur. Sedentis vero refrigerata lectio 
et quasi mortua: quo minus incendit, minus audientium iudicia praevertit. luvabit 
igitur me non solum recitando sed etiam culpando proficere neque meam editionem te
mere et inconsulte precipitassem. Sciens tamen non fallor quicquid vobis dedicandum: 
diu multumqiie a pluribus examinari oportere. Servavique: quod ille praecepit nonum- 
que prematur in annum. Cactcrum hic dies celebrandae patriae potissimum electus 
est quod in illo sanctissimos martyres quibus benemerentibus maiores nostri tot 
honores decreverunt non solum conservandae libertatis sed etiam publicae salutis 
a perniciosissimis civibus auctores fuerunt; ut mihi non alia ratio illustrandae civi
tatis quam illis servandae et adserendae ab ultimo periculo fuisse videatur:

Оно што зиамо да cy раднли не само грчки већ и римски писци у својим 
позорипггама, то и ja поштујем м уважавам, карочито сад кад се спремам да 
читам нову песму о вашим прецнма тј. о Епидауру, римској колонији; у тој 
песми ћемо ми бити хваљени ако већ не због талента, a оно, свакако, бар због 
љубави и наклоности према отаџбини. Уосталом, биће од користи за испра- 
вљање самог дела то што сам вам га прочитао, пре него што се оно сбјави. 
Јер као mro су и стил и пракса наши учитељи, тако и скуп слушалаца представља 
борбу мишљења од које се нешто очекује. Устрепталост читаоца и страх од 
суда и критика већег броја људи много више може исправити него критика 
малог броја, особито кад читамо, a ке гозоримо и кад не распаљујемо, већ 
од слушалаца тражимо мишљење без икакве пристрасности. Зато je боље да 
се похвале списи рецитатора, него речи говорника. У списима. постоји и прави 
студиозни рад и снага духа, док се речима и гестовкма пркмамљује пажња 
у највећој мери; јер су жива реч и покрети исто што и покрети душе; телесна 
живахност, руке и очи врло често иријају слушаоцима ништа мање него говор 
њихов ушима. Међутим, читање je, још ако човек седи, хладно и као да умрт- 
вљује: уколико мање распаљује, утолико мање мења мишљење слушаоца. 
Мени ће, дакле бити мило што ћу користити не само читањем него и оптужи- 
вањем и што своје издање нисам спетљао на брзину и непромишљено. Не ва- 
рам се у томе, јер знам да оно што вама треба посветити, многи дуго и иаж- 
љиво треба да испитују.

Запамгио сам што je познати песнмк прзпоручио: ,,Нека се одложи за 
девег година“ 1. Уосталом, овај дан je кзабран у првом рсду за прослављање 
отаибине, јер тада падају света Мученици којима су као нарочито заслужнима, 
наши преци установили тслихе почасти не само због чувања слободе већ и 
зато што су они били заштитннци јавног спаса од најпогубнијих грађана; и 
тако мени изгледа да нисам имас другог разлога да славим државу него они 
кад je трсбало да je сачувају и заштите од крајње опасности.

Horatius, Ad Pisones.
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COD-. LAT . Кд/. 1678, fol. 155—167 
DE EPIDAURO

155r Est Socolitanum Castelli nomine saxum
Deserto sub monte loco, quod surgit in auras 
Vertice praeruptum summo, ab radicibus altis 
Saxum horrendum, ingens et formidabile visu; 
Desuper usque adeo specula prospectat ab alta 
Undique cinxerunt asperrima saxa fragosis 
Rupibus, et cautes avulsae a montibus altis.
A tergo ij sese circum flexere theatri 
In speciem, quos nec saxosos esse putares,
Sed saxa: horrorem sic per declivia vastum 
Usque ad radices lapidoso e vertice servant. 
Cunctaque saxorum magnis adoperta ruinis 
Vestiri, et late videas vatescere circum.
Mollescit facies paullatim a fronte, nec omnis 
Terra riget, cultuque rudis natura polita est 
Adsiduo, et durus (nisi quatenus area calva est) 
Exossatus ager; promotaque finibus auctis 
Terra laborantum studijs accrescere gaudet 
Inferius segetes laetantur; cultaque passim 
Aequora lata patent, parcoque undantia Baccho:

155v Namque illi quota pars terrae praescripta, nec audet 
Lege sibi iussos tantillum excedere fines,
Verum interdictae quocumque a limite vites.
Hic Cereri devotus ager, totumque ferendis 
Frugibus indulget, vetitum est quocumque Lyaeo.
Sed me complexi montes utrunque recludunt,
Ne mea tam longos Socolus custodia tractus 
Aestimet; et dextra laevaque recondita nostris 
Planities oculis est et tot nam dextri montis aquosum 
Per latus erumpit, dulcique sonantibus undis. 
Murmure Gluta celer vitreis devolvitur undis 
Inde supercilio laevi Vodovallia montis 
Tam puro de fonte cadit; rotat utraque plures 
Unda molas, fruges operosaque machina frangit, 
Totque rotae celeres versantur, aquatile nunquam 
Interspirat opus; magnis furit aestibus unda,
Et mola dat strepitus, versatilis orbita, magnos.
Hinc sese expediunt ambo, fluvijque voluti 
Per medios spatiantur agros, interque feruntur 
Tot laetas segetes, hominumque boumque labores. 
Sed velut emeritis cito cursibus ecce propinquum 
Subter labuntur montem, et radicibus imis
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Илија Цријевић

О ЕПИДАУРУ

155г Постоји стеиа соколова звана тврђава,
на пустолини гшд брдом, из дубине врхом napa 
у облак та стена ужасна, огромна 
и за око страшна; озго гледа као с витке 

5 осматрачнице: одасвуд су je
опасали љути крш оштрим гребенима 
и с високих брда истргнуте голе хриди.
С леђа се сместише у полукруг брда 
која човек не би могао сматрати стеиовитим 

10 већ правим стењаком; тако ти она страву и грозу стварају 
низ обронке од каменита врха до подножја, 
и можеш видети све срушеним стењем 
прекривено, како се као круг шири на све стране.
Спреда изглед бива блажи, и није сва земља 

15 гола, сталном je обрадом дивља природа
опмтомела и тврдој су земљи повађене кости 
(уколико већ сам простор није без камена); земља се 
унапређена напорима тежака радује проширеним границама. 
Доле весело бујају усеви; нашироко пукла обрађена поља 

20 no којима се овде-онде шкрто повија винова лоза, онолико
155v колико joj je земље прописано.

Не усуђује се она да иоле пређе границе које joj закон 
одређује, забрањено je да се лоза садп било где.
Ова je земља посвећена Церери, и одређена сва 

25 да жито на њој рађа: Бакху се уопште не даје.
A мене одасвуд затварају загрљаји брда
да моје страже не могу проценити Соколова огромна
пространства; десно и лево од наших очију скрила се

30 равница; из десног брда, из бока, водом обилна избија брза 
Љута и с пријатним жубором звучних валова бистра се ваља; 
затим испод врха левога брда, из тако бистра извора, 
Водоваља пада; и једна и друга вода покрећу многе

35 воденице, a вредна справа меље жито,
толико се брзих точкова врти да на води посао 
никад не престаје; силним струјама вода бесно лети, 
a шкрипа воденичког точка далеко се чује.
Одавде се обе реке ослобађају и вијугаве се 

40 разливају средином поља и теку између
толиких бујних усева плода људи и стоке.
И ? гле, као после завршена тока, нагло пониру
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In pelagus fluvijs per subterranea lapsis 
Sorbentur: verum pluvijs crassantibus illos

156r Heu male frenat hyems; frenis ac lege teneri
Indociles ambo. Nam cum novus ingruit imber, 
Una palus campos omnes simul, arvaque mersat 
Dilluvio quodam, et late stagnantibus undis.
Mox alia in sudo mandantur semina coelo,
Cum semel efluxit vitium breve, plusve minusve 
Menstrua tempestas campis fugitiva relictis.

Nec procul a nobis vestigia parva supersunt, 
Reliquiaeque breves Epidauri, et litora nuda:
Quod breve nos inter decimus kpis intervallum 
Metitur, medium quodcumque interiacet arvis 
Dedita planities, fundis peramoena propinquis 
Rura suburbanique soli nova praedia quondam 
Nunc quoque nec steriles campi, nec lassa colendo 
Aut effoeta seges; verum praetoria restant 
Nulla vetustatis, licet illa fuisse probemus,
Saxorum magnis per tot fragmenta ruinis, 
Ruderibusque novis: squallent magalia parvae 
Nunc angusta casae, duris habitata colonis.
Unum illustre tamen monumentum et nobile restat, 
Urbis aquaeductus, quem nulla oblitterat aetas, 
Materies adeo magni est operosa laboris,
Ferrea durities calcis, quae tempore nullo 
Trita est, adsidue quamvis calcetur eundo;
Sic ubi ductus aquae fuerat, nunc semita facta est;

156v Atque viae regio de nomine dicta Canalis.
Hoc iter ingressus Yodovallia vectus ad urbem 
Qua via nunc ducit bis septem milibus, hinc tu 
Agnoscas hominum vestigia certus, et urbis 
Antiquum decus, et reliquam metire figuram.

Sed quoniam nobis Epidauri mentio facta est, 
Ducimus unde genus; proavos ab origine prima 
incipiam memorare meos: mihi parva Quintum 
Effigies Rhacusa, fave; tua namque canenda 
Nobilitas, gentisque tuae cunabula nobis, 
Continuumque genus; multisque obscura Camoenis 
Illustrabo meis, vos muneris abdita quarum 
R im ari, et m em inisse deae, et m em orare canendo;
Si qua ignota latent, multosque sepulta per annos, 
Quae mors, et nigris oblivio decolor alis 
Occulit, in lucem revocate, et ferte sub auras.

Barbara Romanis urbs est formata colonis 
Quam veteres dicunt Epidaurum; millibus a qua

st. 83 sepulta iznad preert. obscura.
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под оближње брдо, и најдубљим струјама 
кроз подземно пространство теку док их море 

45 не прогута! Али авај! Наиђу ли кише, зима их 
156r с муком обуздава; обе су непокорне, стеге и закона 

не држе се. Али кад поново удари киша, 
сва поља и њиве преплави језеро водом 
што се широко разлије као да потоп настаде.

50 Ускоро се no сувом времену баца семе,
чим се повуче краткотрајна невоља и чим повремене 
олује, ипак некако пролазне, напусте поља.
Недалеко од нас стоје незнатни трагови 
и ситни остаци Епидаура и гола обала:

55 то кратко растојање између нас одмерава десети 
камен, и равница je све што се између њива 
простире, прекрасна села с оближњим имањима 
и некад напредна газдинства предградске земље, 
још и сад плоднога поља неослабљена гајењем 

60 усева; из старине никаквих нема остатака 
утврда на пољима, иако знамо да их je било 
по толиком камењару грдних рушевина 
и скоријих развалииа; сад су то прљави 
кућерци и мале колибе настањене грубим сељадима.

65 Један ипак славан и врстан спомен стоји,
водовод градски који не збриса ниједно доба; 
тврда je грађа начињена с много труда, 
гвоздену чврстину лепа ниједно време 
није истрло, мада се стално гажењем хаба;

156v где некада водовод беше сада je стаза, 
простор око пута назван je Канал.
Тим путем уиђе у град стара Водоваља,
туда и сада води пут дуг четрнаест хиљада корака,
с тог месга можеш препознати трагове људи;

75 процени сад негдашњу лепогу и дмван мзглед града!
Кад већ споменух Епидаур, 

одакле ми водимо порекло, поћи ћу од самог почетка 
да набројим своје претке. Буди ми наклоњена,
Рагузо, у малом слико римских грађана, јер о твојој 

80 ii твојег племена слави ваља певати, о нашој
колевци и роду што се не затире; моје ће Камене 
објаснити што je многима нејасно. A ви, божице, чија je

дужност,
да скрмвено истражујете, да се сећате и у песми казујете 
ако се шта непознато таји, претрпано многим годинама 

85 што смрт и избледели заборав црним крилима затурају, 
избаците на светлост, на видело изнесите,
Варварски град који стари зову Епидаур
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Dalmaticus distat centum Naro: Plinius orbis 
Describit qua parte situs (ne pignoris expers 
Aut sine teste loquar per inania carmina) nobis 
Pagina testatur celeberrima. Nobilis hospes 
Hanc urbem propter si non mentita vetustas,

157r Hieronymusque sacer, monimentis insita cuius
Fama est Hyllario vixit; tam vera loquuntur 
Addita Caesareis si commentaria Libris,
Caesaris hac etiam bellis civilibus urbe 
Praesidium mansit. Sed ne te nomine gentis 
Ambiguo fallas, adverte; docebere nobis 
Protinus. Est duplex Epidaurus, nobilis illo 
Altera, qui dictus deus est Epidaurus; angue 
Hanc Graij generis perhibent, temploque Draconis 
Foeonij celebrant insignem. A st: altera nostra est, 
Agarena manus quam sustulit, et nova rursus 
Et melior, quae vix cladem reminiscere possit 
Antiquam; usque adeo potiori pube propagat 
Ragusam celebrem, et de stragibus eruta surgit 
Saranis. Certis auctoribus ecce repertam 
Gratulor, agnosco reducem post saecula matrem. 
Tertia vicino est Epidaurus nomine, quam mox 
Dum veteres omen damni sentire verentur 
Dyrrachium potius dixere, quod ausa vocare 
Indocti toties Epidaurum, inscitia vulgi.
Hoc tamen emendant vitium plaerique: sed urbem 
(Quod pudet) ignorant Epidaurum in littore nostro. 
Nam licet (ut perhibent), pauca et felicia quondam 
Nomina, nec celebri memoratu digna fuerunt:

157v Attamen hic solus, quod eodem auctore docemur, 
Illyrico titillus clarescit ab usque Narone 
Quod vero tam multi tacitam dimittere passi 
Huic damus errori veniam, nam saepe videmus 
Non vulgus, verum proceres peccare, bonosque 
Scriptores falli: non omnibus omnia constant, 
Multaque scire licet, non cuncta; erroribus omnes 
Urgemur, nostrumque minus proclive doceri,
Quam falli ingenium; diversaque multa tenentur,
Et fugiunt alios alia. Hinc damnabile quicquid 
Nescitur minus est; alienis nostra vicissim 
Aeque absolvuntur delicta, reciproca nobis 
Nos inter venia est: scabimus per mutua semper.
Quo mage scriptores aequum est sibi parcere iustos, 
Quod quicquid peccant magna virtute rependunt.
In gemmis vitium est; maculae nec marmoris omnes,
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створише римски колони; од њега je далматииски Нарон1 
удаљен сто хиљада корака. Плннпје описује 

90 (да не бих без доказа и сведока говорио у песми
празној) у којем делу света лежи, што нам саопштава

157r на добро познатој страни. Племенити
туђинац Хиларион живљаше крај овога града 
(ако предање не лаже и свети Хијероним, гласа 

95 о њему има на споменицима); ако иетмну
говоре Коментари Цезаревих књига, у овом 
граду оста утврда њсгова из грађанских 
ратова. Али да се не би преварио нејасним 
именом племена, пази! Упутићемо те одмах.

100 Постоје два Епидаура; један je славнији од оног 
који се зове бог Епидаур; Грци веле
да je змијског порекла и као значајно божанство Пеоњани 
ra славе у храму Змаја. Други je Епидаур каш који je 
разорила агаренска рука. A сада опет нов и бољи град 

105 једва се може сетити негдашње пропасти;
снажним потомством славну Рагузу непрестано 
расплођује, из саранског покоља избављен 
поново се диже. Ja сам захвалан, гле! што су га неки писци 
пронашли и признајем да се мати после векова вратила. 

110 Трећи je град Епидаур именом близак,
њега стари из страха да не осете несреће предзнак, 
јер се у глупости неуки народ усуди толико пута 
назвати га Егшдаур, убрзо радије назваше Дирахиј.
Ту грешку многи исправљају ипак; али не знају 

157v за Епидаур (каква ли срамота!) на нашој обали.
Мада некада, како веле, имена беху малобројна 
и срећу ношаху, не беху честог спомињања вредна: 
блиста само оно име, што сазнајемо од истога 
гшсца, позната све до илирског Нарона,

120 преко чега су многи знали да пређу ћутке;
ми им ту заблуду праштамо, јер видимо да често 
не греши прост народ већ прваци и да се и добри 
писци варају: није све познато свима,
може се много знати али не све; у заблуде се уваљујемо 

125 сви, a дух наш je мање склон поуци неголи 
обмани; многа се опречна мишљења држе, 
a опет једна од других беже. Отуда je мање за осуду 
оно што се не зна; наше се грешке наизменично подједнако 
туђим преступима праштају, међу нама постоји 

130 узајамно праштање; a увек се међусобно гложимо.
Право je да заслужни писци утолико више себи 
прашају, јер што год погреше плаћају великом вредношћу.

1 Неретва. 

17 Živa Antika
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Non omnis pulchro est inhonestus corpore naevus.
Quod si praeterita est magni scriptoribus orbis 

Una tot et tantis ex urbibus, haud mihi multum 
Culpanda est parva haec incuria namque videtur 
Dote sui merito reliqui redimenda laboris.
Verum illis quantum vel non poscentibus ultro 
Praebendum veniae, quos gloria magna tuetur,
Tam verae dabimus laudis scriptoribus illis,

158r Defecisse sui quos nulla parte laboris
Cernimus: esse hominis non haec operosa videtur 
Sedulitas, verum divina industria, si qua est.
Ast aliquis culpam hanc, auctoribus utpote magnis, 
Ut falsam impatiens impingi, crimen in urbem 
Indictam regerat, dicturus forsitan: esto.
Iam fuerit, tamen haec obscura, ingloria, vilis 
Neglecta est. Quod si detur vestigia quamvis 
Multa negant; tamen hoc dicendum: obscura fideles 
Oppida scriptores, multoque minora recensent.
Nec video, quare Romana colonia tantum 
Contemni meruit simulacra vel umbra Quiritum 
Hinc magis illorum est, urbis quam culpa, locorum 
Atque orbis quicumque situs scripsere, quod illa 
Indaganda fuit. Vasto tamen orbe latere 
Quid mirum, ignotis tot gentibus inque repertis 
Hanc unam? Quod si iam copia nulla fuisset 
Scriptorum, celebris quaecumque ignobilis esset 
Nobilitas; omnis terrarum, omnisque perisset 
Cognitio rerum, et cuctae sine nomine gentes,
Ignotae, viles; orbisque obscurior esset.
Ergo adeo notus celebris scriptoribus illi 
Debeat; hinc quicquid nostra haec incognita tellus, 
Illorum nobis penuria praestitit. Ergo 

158v Incumbit maior mihi sarcina, meque fatigat
Hoc gravior moles, quod nunc sub pondere tanto 
Marte laborandum est nostro; nam pene sepulta 
Nomina, quaeque situs obscuravere vetusti,
Detergunt cariem, et coelo donantur et astris, 
lamque emersa suis Epidaurus tota tenebris 
Eruitur, putrique e pulvere sidera cernit,
Utque novis ales vestito corpore plumis 
Praepetibus gaudet pennis volitare per orbem.

Sed quia momento mortalia saecla videmus 
Mutari et variare vices, quis semine parvo 
Nesciat, exiguoque urbes adolescere coetu,
Corpus, et in magnum spargi crescentibus annis?

st. 133 non iznad atque u zagradama.
st. 148 neglecta iznad preert. indicta,
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И драги камен буде с маном; није сваки мермер 
без мрље, нити je гадан сваки младеж на лепом телу.

135 A ko су велики светски писци запоставили један
од толиких и тако великих градова, чини ми се 
да ту ситиу аљкавост не треба много да осудим, 
јер се она мора накиадити даром и заслугом у другом 
послу. Уколико им ваља опростити, ако то сами 

140 и не траже, утолико ћемо праве хвале доделити оним 
писдима што стоје под окриљем велике славе

158г и што, како видимо, нису оманули ни у једном делу 
својег рада; изгледа да ту у питању није марљивост 
људска већ, ако се може рећи, божанска.

145 Понеко би9 не желећи да се великим писцима 
лажна кривица удари као жиг, вратио 
и злочин у спомеиути град, с намером да можда 
каже: нека буде, na макар тако и било, ипак он 
мрачан5неславан и презрења вредан оста.Када сето прихватњ, 

150 не помажу ни свеколики трагови, али ипак ваља рећи да одани
писци дене градове непознате, чак и много мање, 
na не видим чиме je римска колонија заелужила 
да се толико презиру ликови и сени Квирита.
Отуда више греше они што су описивали 

155 гшложај места и света иего града, јер je њега
требало пронаћи. Шта je чудно што се у широком 
свету ипак крије овај један град? међу толиким непознатим 
и пронађеним племенима! Да се уопште није нашло писаца, 
остала би непозната свака чувена лепота;

160 пропало би свако познавање земал^а и ствари, 
и сва би племена оетала без имена, непозната, 
незначајна, и свет би био још мрачнији.
Нека, дакле, onaj познати свет захваљује славним 
писцима, a нама je ова наша пепозната 

165 земља дала све ово, иако њих није било. Свалило се, 
елем, на ме велико бреме, и тишти ме утолико

158v већи терет што се под притиском толиких мука 
радити мора и борити; јер тек сахрањена 
имена, која je стара плесан замрачила,

170 скидају са себе рђу и показују се небу и звездама.
И сав се Епидаур, изронивши из сзојега мрака, 
ослобађа, и из прашине и трулежи посматра небо, 
весео као птица одевена у ново перје 
што брзим крилима no свету лети.

175 И пошто видимо да се људски век за ока
трен мења и други добија облик, ко ие би знао 
да из сићушна заметка и мале заједнице израстају градови,

17*
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Et vires augere suas! Infirmior aetas.
Et quasi nascentes infantia primitus urget
Hinc annis postquam flerent impuberis aevi, 180
Paullatimque rudes puerili corpore gaudent
Crescere, sanctarum placido moderamine legum
Formantur, lususque novos melioribus annis
Exercent; doctis ceu pollice caera, magistris
Finguntur, memoresque notas addiscere gaudent, 185
Prima rudimenta et varias flectuntur in artes.
Mox, simul imbelles animos robustior aetas 
Exclusit, magno que calent in corpore vires,

159r Artibus insudant operandis vomere terram
Praevalido, magnis proscindunt classibus aequor; 190
Tum tyrocinium bdli, studiumque vigescit 
Militiae, et ventos iuxta tolerare nivales,
Et calidos discunt aestivo in pulvere soles
Cumque siti perferre famem, atque adsuescere parvo
Aerumnasque graves, mortesque et vulnera sola 195
Laude paciscuntur: victoria sanguine tanto
Laetior, et viridis palmae nova gloria constat.
Sed desudatis paullum cessatur ab armis,
Consulitur paci; pollent aetate viiili
Consilia, et leges, et iura, et copia fandi. 200
Et nova maturis pendent prudentia canis:
Tunc illustrandis monimenta fidelia rebus 
Conduntur, florent scriptoribus ocia magnis,
Inde revivisci, mortalia saecla videntur
Interdicta mori mansuris insita carthis; 205
Immemorisque aevi, diraeque oblivia mortis 
Nigra valent: tanta est virtus felicibus annis!
Iam deflorescit tota, et delabitur aetas 
In senium praeceps, et inertia corpora, mensque 
Deficere effoetis iam viribus aegra videntur: 210
Membra resolvuntur vicino morbida letho;
Mors, tumulus, manes et fabula vana sequuntur.
Sic urbes vivunt pariter moriuntur et ipsae

159v Mortales: tanti est series mutabilis aevi!
Sic currunt anni, et secum simul omnia versant, 215
Omnia nobilitant, denigrant omnia rursus,
Omnia lege sua dispensant. Splendida nomen 
Saepius amittunt, lucem que obscura vicissim 
Accipiunt; adimunt et praestant tempora famam.

Ergo ubi transactis senior melioribus annis 220
Occasus properare suos praesentit; olores,
Quos sibi donavit Naro proximus; axe ligari
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и да се, како године одмичу, шире у велшсо тело, 
и да своје снаге јачају? Прво доба развоја 

180 притис&ује их у почетку као први дани тек рођену децу; 
затим, када наиђу још незреле године, 
помало се радују што им јача дечачко тело, 
изграђују се под благим надзором светих 
закона, у срећним годинама баве се новим играма;

185 спретни их учитељи уобличавају као восак палцем, 
a они раздрагани што уче писана слова, 
прва сазнања, стичу наклоности за разне вештине.
Ускоро, чим снажне године неборбени уклоне дух, a 
ојачају снаге у одраслом телу, зноје се

159r вешто обрађујући земљу чврстом ралицом
и великим бродовима пресецају пучину морску.
Онда наилази прва војничка служба и жеља за ратним 
подвизима: уче се да подносе снежне мећаве, 
да огуглају на врело сунце у летњој прашини,

195 да жеђ и глад подносе, да се навшсну
на оскудицу и тенже невоље, да смрт и ране
једино славом замењују; у толикој крви победа je милија,
a нову славу доноси зелека палма.
Тада се помало напушта мучно оружје,

200 настаје брига о миру; у мужевно доба држе се скупштине, 
доносе закони, траже права и држе говори, 
и нова се мудрост јавља са седим власима.
Да би се прославила историја подижу се трајни 
споменици, цвета доколкца за велике писце,

205 те изгледа да поново оживљује људски век,
спречен да се угаси, обујмљен списима који неће 
пропасти; оживљује потамнело сећање и заборављено доба 
злокобне смрти; толика je снага срећних година!
И тада сав живот прецветава и стрмоглаво 

210 јури у старост, na изгледају тела немоћна
a дух болестан, јер je своју способност већ истрошио.
Блиска смрт одузима снагу болешљивим удовима; 
долазе смрт, гроб, подушја и узалудне приче .
Тако градови живе, тако и умиру, јер су и сами

159v смртни; толитсо вреди променљиви ток времена!
Тако године теку и све са собом односе, 
све до славе уздижу, и опет све помрачују, 
све no својем закону сређују. Што je сјајно 
чешће изгуби име, и супротно, мрачно засија.

220 Време и одузима и доноси славу.
Кад тако старац осети да му се ближи 

крај, јер прохујаше већ најбоље годиие, нареди
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160r

160v

Praecepit geminos. Praesaga voce canentes 
Flebile praemittunt, solatia mortis acerbae, 
Turritamque senem nivei vexere iugales 
Dimotis vix ter pennis divinitus. Ecce 
Ocius ante pedes Epidaurus moesta Tonantis 
Procubuit supplex, et talibus orsa querellis:
„Evertis ne meam, rerum pater optime, gentem; 
Prosternique iubes Epidaurum a culmine summo, 
Immeritamque dari flammis ? Mea cuncta cremare 
Moenia, Romanisque paras viduare colonis 
Illyricum littus? Meque et mea nomina deles?
Quid tamen haec sceleris clades ulciscitur? Ausus
Si praeclusa suis maria infestare rapinis 
Barculus, insignis latro; si foedere rupto 
Perfida Teuca fuit Romano infecta cruore?
Non ego peccavi: nec sum rea proxima nobis 
Si modo barbaries abigendae est dedita praedae.
An, si finitimi Thraces immanibus ausis 
Perfidiaeque malis? Et inhospita pectora saevi 
Erravere Scythae, me damnum et poena sequetur? 
Immunem cujus memini me vivere ritu 
Silvestri, nec sim mulctabar barbara quondam.
Nunc ubi Romano penitus splendescere cultu.
Nec rudis oblito videor mansuescere pago 
Ad mores artesque bonas provecta Qui ritum 
In speciem, magnae deducta propagine Romae;
Nec sapio Illyriam; sed vivo et tota Latina
Maiestate loquor; postquam simul occidit omnis 
Vana superstitio, et veteris ludibria pagi 
Dedidici foedis cum religionibus, uni 
Nec nisi cum Christo tibi servio semper 
Et tibi mortales maculas purgantibus undis
fungor, et in prolem tanti Genitoris adoptor, 
Desolanda fero trador miserabilis hosti,
Barbaricis voveor flammis, clademque pavesco, 
Supremumque diem: mihi fila novissima Parcae, 
lamque senescenti tetricae nevere: rependis
Has magnas, Rex magne, vices? Haec praemia nobis? 
Nec satis est, quod me lapidosis montibus, et quae
Horrida crediderim visa riguisse Medusa 
Saxa relegatam cernis; quod littore parvo 
Atque infaecundo damnor totiesque vetustas
Ad glandes redeo, desuetaque pabula quaero 
Difficili victu, et numerosa prole laboro.
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да се два лабуда, којима га обдари блиски му Нарон, 
заједно вежу. Оии певајући тужну песму пророчким 
гласом, као утеху од горке смрти, покрену 
снежно бели пар, no Божјој вољи, трипут стари 
град с кулама, тешко размахнувши крилима.
И, гле, Епидаур тужни одмах пред ноге Громовнитса 
паде и понизно се овако поче тужити:
„Зар ћеш истребити род мој, најбољи једини Оче,
зар наређујеш да Епидаур потпуно и незаслужено
после свега буде предат пламену, зар се спремаш
да све моје зидине спалиш и да илирску обалу
оставиш без римских колона, да уништиш мене и моје име?
Који ли се злочин свети овим уништењем? Ако се Баркул,
no крађама чувени разбојник, дрзну да узнемирава
наше море затворено за његове пљачке; ако се вероломна
Теута, раскинувши савез, обли римском крвљу, —
нисам ja крив; нити сам крив ако су варвари, 
наши суседи, у ропство као плен пали.
Mene зар да стигне губитак и казна што се Трачани 
на граници усудише на иељудска дела и непоштење, 
и што сагрешише обесни Скити негостољубива срца?
Сећам се да сам и ja живео no њихову дивљем обичају, 
ослобођен стеге, и нисам некад као варварин био тако 
кажњаван. A сада када блистам у пуном сјају римске културе, 
и када нисам заборавио питоми живот на селу, 
изгледа да сам достигао морал и уметност Квирита, 
ja који водим порекло од великог Рима; не одишем 
више духом илирским већ живим и говорим 
с пуним достојанством једног Латина, када сасвим 
нестаде бесмислено празноверје и када заборавих 
старе смешне сеоске обичаје с мрским верским обредрхма: 
'одан сам само једној вери, служим ти увек 
са Христом, везан сам за те водом шго очишћује 
од смртних грехова, постајем син силног ода, 
пун очајања, јадан, предан сурову непријатељу, 
осуђен да ме спржи варварски пламен, несреће 
плашим се и судњега дана; мени су недавно Суђаје 
гадне, већ остарелом, предући судбину, пропаст испреле. 
Зар нам тако исплаћујеш, о велики краљу, наше заслуге, 
зар нам je το награда? Није зар довољно што ме видиш

прогнана
у каменита брда за која бих веровао да су, угледавши 
Медузу, постала такво непроходно стење 
и што сам везан за малу и неплодну обалу, 
што се толико пута враћам на жир као у старини,
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Namque procelloso quotiens mihi naufraga fluctu 
Deplorata seges? Nostrae dum plebis acerbam 
Lenitura famem vehitur: discrimine tanto
Pascimur et voto ventos captamus et annum 270
Supplice! Praecipue si quando elusit inanis 
Appula rura seges; trans aequora sentio damnum 
Commune: insanis precijs gravis auctio frugum 
Congestas exhaurit opes, dum quaeritur orbis
Vescendis aliunde cibis; populumque Quirini 275
Mendicata Ceres pascit: sic anxia curis 
Tam gravibus vexor, nec sola aetate senesco.
Quod tamen alterius damnum vacat, ultima clades 
Impendet; divina mihi sic somnia pandunt,
Et placidam turbant praesagia dira quietem. 280
Vox etiam audita est delapsa e montibus altis:
Infelix Epidaure, rues radicitus, omnes 
Dij tutelares templis fugere relictis:
Tu modo venturo mactanda relinqueris hosti.
Quorsum haec permittis, nostra nec clade moveris, 285

161 r O Genitor? Nec tu lacrimas miseratus aniles 
Supplicibus dignare tuis succurere? Tecurn 
Qui pariter Christum, venerabile numen, adorant.
Hoc pietatis opus? Quamvis mihi senior aetas
In senium fluxit; si tu tamen annuis, ultro 290
Incolumis multos possum superesse per annos.
Ergo fave, et tua sacra iuva. Rex magne, colentem.
Et praestare velis nostrae quodcunque saluti est:
Sacrilegas averte manus, totamque repelle
Barbariem nostris minitantem incendia tectis. 295
Si quod et exitium est, quo me mea crimina damnant,
Hoc tu. Summe Pater, magna pietate remittas:
Quod mihi patratum est, quicquid rea nequiter egi,
Ignosce; atque meis erroribus, optime Rector,
Indulge veniam, cunei osque absolve reatus. 300
Tum Genitor rerum, magni dominator et orbis,
Incipit; ad nutum cuius tremefacta silescit 
Machina cuncta poli, Sirenque innoxia muta est,
Terra tacet, venti ponunt, maria alta quiescunt,
Omnia voce favent, ultroque silentia praestant: 305
„Pone metus Epidaure, modumque impone querellis.
Vana fefellerunt nec te tua somnia, falsa 
Nec monitus lusere mei sub imagine: verum 
Desistas seniumque tuum, cariemque victam

st. 308 na margini ispisan stih:
,,Falsa nec monitus mei sub im a g in e stoji ispred verum.
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и у тешком живљењу тражим пашњаке од којих сам се одбио? 
Тешко ми je због толике деце; колико сам пута плакао 
над храном пропалом у олујним таласима! Док се онапревози 

270 да ублажи љуту глад нашега народа, ми живимо у
силном страху и заветом придобијамо наклоност ветрова 
и годишњег доба! Нарочито ако je неродица 
погодила апулске њиве; преко мора осећам 
заједничку штету. Док се тражи место одакле 

275 да се набави храна, дотле висока цена житу 
исцрпе нагомилано благо; и народ Ромулов 
живи од испрошене хране. Ако ме забринута муче 
татсо тешке бриге, не старим само од година,

280 јер ипак ме очекује и нова казна и прети ми крајња 
несрећа; то ми божански снови одгонетају, 
злокобна предсказања ремете ми мир и спокојство.
Чу се већ с брда високих слетели глас: ’Несрећни Епидауре, 
из темеља ћеш се срушити, сви богови заштитници узмакоше 

285 из напуштених храмова. Само ти остаде као жртва
да те непријатељ уништи! Зашто то допушташ, не узбу-

ђујеш се
161r зар мојом пропашћу,оТворче?Зар ти није жао старачких суза, 

зар нам нећеш милостиво притећи у помоћ кад те усрдно
молимо—

ми који с тобом заједно обожавамо Христа, узвишено
божанство!

290 Зар je το дело љубави? Мада je моје зрело доба у старост 
замакло, ако ти одобриш, ja ипак могу остати 
здрав и читав много година још. Буди ми наклоњен 
и помози мени, чувару твојих светиња, 
о велики краљу, и самилосно учини све што служи 

295 нашем спасењу! Одврати безбожне руке и заустави свако 
варварство што пожаром прети крововима нашим.
И, ако има што страшио на што ме осуђују моји преступи, 
то ми ти, узвишени Оче, опрости у великој својој љубави: 
за све што сам урадио и за све што сам као кривац лоше

учинио
300 опрости; и мојим гресима, најбољи Владаоче, 

подари милост и ослободи ме свих кривица”.
Тада Творац општк и Господар великог света 

отпоче. Ha његов миг затресе се и замукие 
сва земља, нема сиреиа више није опасна,

305 земља лежи као мртва, ветровр! стали, морска пучина 
мирује; све ћути и све се само no себи стишава.
,,Одбаци страх, Епидауре, умери своје јадиковке.
Е1ису те обманули твоји лажни снови, нити су те 
моје опомене, под лажним видом, превариле.
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Et putres positura situs, tua fata dolere, 310
161V Clade futura tua es felix, suprema ruina est 

Exoptanda tibi, quae mox rediviva resurges 
Splendidiore loco; damnis maiora rependam 
Emolumenta tuis: per tot mala funera, strages 
Erumnasque graves melior fortuna sequetur. 315
Qualis et exultat posita cute lubricus anguis,
Qualis et accensa de messe renascitur ales
Unica, vel qualis penitus cum stirpe revulsa
Et pingui mandata solo revirescit, et agro
In meliore novis se floribus induit arbor; 320
Et plures translata ferunt plantaria fructus
Uberiore loco: talis tu, absiste vereri,
Avellenda tuis e sedibus alta capesses
Sublimis potiore solo, recidivaque surges
Gaudebisque novo melior iuvenescere vultu. 325
Externo nec tu damnaris crimine, nec quod
Barculus, aut falax peccarint Teuca, teneris.
Illyriae quid enim facinus, Thracisve, Scythaeve
Est tibi praestandum? Nec te tua crimina damnant
Insontem ; verum felicia fata ruinis 330
Constatura tuis. Quod si sors utraque iuxta
Constiterit multo est pluris quaecunque sequetur
Alterius tristes compensatura ruinas
Haec igitur quo tu melius praenoscere possis

162r Praestatura malis solatia digna futuris; 335
Ante oculos species fortunae utriusque locetur.
Hinc dolendae Urbis cladem, rursusque decorem 
Dicam instaurandae, littus nomenque futurum,
Et genus egregium, et venturae stemmata gentis:
Nec tibi caelabo, quae sit mihi fixa voluntas. 340

Hellespontiaco quae nunc volat aequore classis,
Alterius Romae longa obsidione relicta 
Ionium postquam enabit, mox praepete cursu 
Ad dextram convertet iter; te protinus urbem
incustoditam, rapit, dum sacra frequentant, 345
Et cives genio indulgent nil tale verentes,
Festa suburbano refei entes annua templo,
Ecce manus Sarrana volant, cursuque citato 
Mille repentinis adoriri classibus urbem
Improvisa parant; hostes sua tempora nacti 350
Intempesti aderunt, inopinaque moenia vertent:
Tu male defendes vacuos improvida muros.
Quo tamen haec quaeris permittam? Cuique facultas 
Libera patrandi sceleris; sua copia nulli
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310 Немој да оплакујеш своју старост и своју судбину,
јер ћеш побеђену трулеж и мемљиво пребивалиште оставити, 

161V ти си срећан са своје будуће пропасти, и треба да желиш 
свој коначии пад, јер ћеш ускоро оживети 
и ускрснути на много лепшем месту; твојмм ћу губитком 

315 већу корист искупити: кроз страшне несреће,
покоље и тешке невоље, доћи ће бол^а судбина.
Kao што радосно подскакује, оставивши кошуљицу, глатка

гуја,
као што се из пепела поиово рађа јединствена птица, 
или, као што с кореном ишчупано стабло посађено 

320 у плодну земљу поново озелени, и на бољем 
тлу лепшим се дветовима оспе, 
као што пресађеи расад више плодова доиесе 
на богатијем месту: тако и ти престани да се плашиш,

325 треба да будеш истргнут из својих станишта, na ћеш, 
узвишен, тежити високо на бољем тлу? устаћеш 
поново жив, радостан што си лепши, подмлађена лица. 
Ииси осуђен због оптужби споља, 
ни крив што су грешили Баркул или Теута притворна. 
Какав злочин треба да учиниш Илирији, Трачанима 

330 или Скиту? Твоји те злочини невина не оптужују; 
у твојим ће рушевинама остати ипак 
срећна судбина. Ако би се обе судбине нашле 
једна уз другу9 много je важнија она што ће доћи 
да надокнади тужну пропаст оне прве.

335 Ова ће тк судбина, дакле, ако боље треба да сазнаш 
162r будућност, донети утеху достојну будућег зла:

нека ти пред очима лебди слика једне и друге среће.
Тада ћу објавити несрећу града осуђена на пропаст 
и лепоту оног који ће ускрснути, обалу, будуће име,

340 одличан род и родослов будућег племена:
од тебе иећу сакрити на шта се чврсто одлучих.
Бродови што Хелеспонтским морем јуре, 
напустивши дугу опсаду другога Рима, 
чим из Јоније исплове, брзом ће ускоро пловидбом 

345 скренути десно; тебе ће одмах, небрањени
граде, зграбити, док мноштво раздраганих грађана 
присуствује служби божјој, лишено сваког страха, 
славећи годишње свечаности у храму изван града.
И гле! Долете саранска чета и већ се ужурбано 

350 припрема да с хиљаду лађа изненада нападне град; 
непријатељ ће, искористивши погодно време, 
упасти у глуво доба, и неочекивано разорити градске зидине. 
Ти ћеш, не"смотрен, утврђења без посаде лабаво бранити. 
Зашто хоћеш да ja το допустим? НекомеЈа дата могућност
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Interdicta fuit faciendi quodlibet; hoc nos 355
Arbitrium cunctis indulsimus, improba poenam 
Quo malefacta luant, referat sua praemia virtus. ,
Te tamen innocuam clementia nostra fovebit:

162v Namque tuos cives, olim quos barbarus ensis
Atque rapax flammis hostilibus hauserit ignis, 360
Municipes coeli faciam, et super alta locabo
Sidera, Martyribusque meis sociabo, futuros
Aetherei cives Epidauri: sic ego victos
Victores reddam insignes tot gaudia coelo
Digna relaturos, et partam sanguine laurum. 365
Multiplicis fructus tanta mercede futurae
Nec te paeniteat cladis, nec quaere triumphos
Differri, malesana, tuos; sed posce recentes
Mortalis, quandoque tamen moritura, ruinas:
Nam tardare nefas parituros sidera casus. 370
Tu nunc una duplex Epidaurus; et altera fies
Coelestis, summoque micantior orbe nitesces
Sideribus stellata novis; versabere terra
Altera, nam cives per summa cacumina montis
Elapsi, et reduce fato meliore novabunt, 375
Teque instaurandam propiori in littore condent
Hic, ubi tam multos incaedua silva per annos
Littoreas rupes, et Sergi montis obumbrat
Radices summas, lucum complexa superbis
Turribus, et duplicis vasto munimine muri, 380
Cautibus et duris praecisa ornabere fossa.

Quam vero magni facies operosa laboris,
163r introrsum quae te privata et publica rursus

Tecta manent, quantus superis nova templa dicabit 
Sumptus, aquaeductum, portus, et strata viarum 385
Qua mole, et quanto cultu studiosa repones!
Qui tibi venturi praesenti e stirpe nepotes!
Atque ibi mutato Ragusa vocabere tantum 
Nomine; translatum nec te migrasse pigebit,
Nobilis usque adeo fies, et stemmate magno 390
Tota refloresces. Tibi nobilitate perenni 
Clara renidebit series, quae tempore nullo 
Deficiet, nullo fiet mutabilis aevo;
Perpetuumque illi dabimus servare tenorem,
Et varias nescire vices; populumque dienten 395
Zenobia, et Blasius patroni numine dextro 
Servabunt sine fine; atque ipse fovebo decoros 
Illyrico cinctu proceres, gentemque togatam.
Atque adeo proceres aliquos numerare iuvabit,
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355 и слобода да изврши злочин, никоме није спречено 
да уради шта му се прохте. Ову смо слободу 
даровали свима, с тим да рђава дела казну 
плате a да врлина награђена буде.
Иаша ће милост тебе иевина помоћи ипак:

162v твоје ћу, елем, грађане, које некада варварски мач
и грабљиви огањ непријатељским захватише пламом, 
становницима неба начииити, сместити ихвисоко 
изнад звезда, и својим ћу мученицима придружити те 
будуће грађане небеског Епидаура: тако ћу побеђене

365 начинити врсним победницима јер су заслужили толико 
небеских радости и ловоров венац стечен у крви.
Не тугуј због своје будуће несреће,
кад je награда тако велика и многострука,
не захтевај да се славе твоје победе, несрећниче,

370 већ тражи, смртниче, ново рушење, кад ћеш ипак умрети. 
Јер je грех заустављати пропаст која ће донети рај.
Ти си сада уједно двоструки Епидаур; један ћеш бити 
небески, заблистаћеш од највишег круга сјајније, 
придружен новим звездама; други ћеш израсти

375 на земљи, јер ће те грађани, што умакоше на врхове 
брда, обновити, када се боља судбина врати.
Основаће те обнове ради овде, обали ближе,
где много година несечеиа шума ствара хлад
над обалским гребенима и дубоким коренима Срђова

380 брда, обухватиће raj високим кулама
и простаним утврђењем двоструких зидина, 
и украсиће те јарак усечен у оштрим стенама.

!63r Шта још треба да урадиш од великог напорног посла,
које ти приватне и јавне зграде унутра остају,

385 колики ће се новци дати на нове храмове
вишњима, на водовод, луке и камене путеве, 
каквим ли ћеш то радом и трудом изнова подићи!
Од садашњег рода какви ће ти потомци доћи:
Ту ћеш се, променивши име, звати само

390 Рагуза; нећеш се кајати што се пренесен овамо пресели, 
постаћеш за вечна времека чувен и у сјајиом ћеш 
племству процветати поново. У трајној слави 
блистаће твој отмени род што никад неће 
нестати и ни у једно се доба неће изменити;

395 допустићемо да свој непрекидни сачува ток,
и да за многе ударце судбине не сазна; заштитници Зенобија 
и Влахо штитиће одани народ срећним знамењем 
у векова веке; и сам ћу наклоњен бити часној 
властели с илирским појасом и мирним грађанима.
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Quos cladi superesse libet, mihi crede futuros 400
Solamen tibi grande; tuo nam sanguine proles 
Gotia, Gondoleumque genus, Gradijque manebunt 
Bonda, Benessa, Boni, Cervinorumque propago,
Mentia progenies, Putei, clarique Georgi,
Calisti, et Sorgi celebres et Aranea proles, 405
Et Zamanna domus, Crucij, dictique Bobales,

163v Buccinolum, Restique genus, Palmottaque, gensque 
Volcia, Lucarei, Lucae, Sarra cha, Basellus,
Et Martinusia cum gente Cabusius, et vos 
Bucca, Malasconae, Proculi, Binculla, Getaldi, 410
Et cum Theodosijs Prothanelli; has hostis et aevi 
Reliquias habitura breves, quibus astra patescent.
Moribus usque adeo insignes habitura nepotes 
lustitia, et cultu divino; pace vel armis;
Quorum immortales inscribent nomina fastus, 415
Nec te, quod sterili rursus fimdabere terra 
Invisam superis credas; industria solers,
Et labor adsiduus praestabunt quicquid in orbe est.
Sic tibi longinquas iungent commercia terras
Per maria; et toto facies compendia mundo. 420
Namque laborandis multum studiosa carinis 
Aequora praepetibus velis per cuncta volabis,
Invictaque graves superabis classe procellas.
Namque gubernandis meliores nulla magistros
Navibus est tellus habitura: hinc copia dives, 425
Hinc tibi cunctarum felix opulentia rerum 
Adfluet; ex toto pariter ditaberis orbe.
Nec modo finitimi vicinia tota Volachi 
Praestabit fruges: dives sed Apulia rumpet

164r Horrea; sed Siculi Dodoneique iuvcnci 430
Gaudebunt sudare tibi. Vexaverit annus 
Si sterilis terras propiores; Africa messes 
Et septem gemini transmittent hostia Nili,
Nullaque longinquis desperes pabula terris.
Nec tibi, quae toto versabere navibus orbe, 435
Formidanda fames: venalia littore quovis 
Invenies alimenta tuis vectanda carinis.
Hinc facili victu pasces, clementia coeli
Quam tibi nunc sobolem numerosam indulserit: at si
Pauperies quandoque gravis vexaverit illam; 440
Muneris haec instar censenda est, namque creabit 
Solertes animos, mores, artesque magistras,
Fingendis faecunda viris, industria dives 
Cuius ab ingenio fluxit, turpisque aeterni
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Мени je драго што ћу набројати племиће неке 
који срећно преживеше несрећу, и веруј ми, теби ће они 
бити велика утеха; потомци су твоје крви 
Гучетићи и Гундулића род, преостаће и Градићи,
Бундићи, Бенешићи, Бунићи и Цријевића сој, 
лоза Менчетића, Пуцићи и Ђурђевићи славни,
Калисти и познати Соркочевићи; род Рањина,
кућа Џамњића, Кружићи и Бобаљевића име, 
крв Бучинића, Растића, Палмотића и племе 
Вучића, Лукаревића, Луце, Сарака, Басиљевића,
Кабужићи с родом Мартинушића и ви 
Букше, Мласкоње, Прокулићи, Бинчулмћи, Гегалдићи, 
Проданели с Теодосићем; то ће бити они што су 
за кратко преостали од непријатеља и времена, 
њима ће се небо отворити. Али ћеш имати наследнике 
врло чувене no карактеру, праведности, гшбожности, 
у миру и у рату; бесмртни богови уписаће њихова имена 
у календар, и немој мислити да си Вишњима 
мрзак што ћеш поново бити саграђен на јаловој земљи; 
изузетна твоја марљивост и стални напор пружиће ти све: 
трговина ће те морима везати с далеким 
земљама, видећеш користи у целом свету.
Јер ћеш ти, марљиво и ревносно се бринући о лађама 
брзих једара свим морима летети, 
и непобедљивим бродовљем надбићеш олује страшне. 
Ниједна земља тада неће иматм бољих учитеља 
у управљању лађама: отуда изобиље, 
отуда ће притицати свакакво силно богатство; 
подједнако ћеш се богатити са свих страна света.
Неће давати плодове само околина суседног 
Влаха, већ ће и богата Апулија отворити житнице;
a сицилијски и додонски јунци ће се радовати 
што ће за тебе да се зноје. Ако иеродна година донесе пагње 
оближњим земљама, жито ће послати Африка 
и седмокрако ушће Нилово, не очајавај нимало
због хране из удаљених земаља и немој 
да се плашиш глади ти који ћеш лађама 
крстарити no целоме свету: на свакој обали 
биће хране на продају да je својим лађама 
превезеш. Тако ћеш лако хранити обилат подмладак
који ће ти даровати милостиво небо; ако ли га икад 
намучи тешка немаштина, њу онда ваља сматрати 
даром, јер ће баш она створити довитљиве 
умове, карактере и развити иауке, 
она ће бити плодна у стварању људи, од њена je духа
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Torpor, et ignavi concessit inertia luxus;
Humanas acuit paupertas sobria nentes:
Hinc vigil ornandis solertia gentibus orta est.
Tu modo finge animos, documentisque instrue, meque
Imprimis cole: sic virtuti dedita cunctis
Rebus abundabis: Deus et labor omnia praestant.”

Vix ea finierat, ventis Sarrana secundis 
Nocte intempesta classis, cum Luna silescit.
Appulerat, portumque Epidauri inimica tenebat.
Tunc sensim tacito demissa est anchora lapsu:
Non remex, clamor non nauticus obstrepit, atque 
Buccina nulla sonat, noctis torpore sepultam 
Urbem expergisci metuunt; ita munere somni,
Qui iam sopierat vigiles, tam calidus hostis 
Fretus, et officio tenebrarum, et noctis opacae 
Incauta admotis adoritur moenia scalis.
Protinus in muros omni custodes carentes 
Scanditur, hostilique ingens clamore tumultus 
Ingruit, excitos cives novus occupat horror.
Ploratus pueri, complexaque pignora matrem
Dant querulas circum, atque ululatibus astra lacescunt
Feminei sexus. Supplex vocat innuba virgo.
Numen adoratur si qua est Euncula: tectis 
Ante ipsam: capta rumor miserabilis urbe.
Undique concurrunt cives, et ad atria patres 
Confluxere: suos rectores curia caepit 
Insignes centum, solita nec veste decoros,
Nec cinctu Illyrico nitidos, sed in aere micantes,
Et ferro accinctos: tum numina magna precatus 
Sacrorum antistes animandis civibus infit:
„Ponite vesanum, cives, de corde pavorem,
Rursus et amissum mentis revocate vigorem:
Nos neque enim quod utrumque fuit, mortale, caducum, 
Terrestris patriae, et vitae dispendia tangant,
Quos vita meliore frui, patriaque licebit
Coelesti. Neque enim nos Tureae, Arabesque profani, 
Nec Sarrana manus, quos impia Tartara iustis 
Expectant poenis, sed viscera Numinis alti,
Et Christi pia membra sumus, nunc sancta futuri 
Victima, et aetheream merituri sanguine laurum.
Ergo passuri cives extrema, ferendo,
Fortunam superate gravem; pia Roma Quirites 
Laetetur vos esse suos, nec Christus ab alto 
Aethere degeneres videat; non vilia nobis 
Dona, sed aethereas laturus praemia sedes.
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445 потекла богата марљивост a нестала вечно одвратна 
тромост, нерадна и лења раскош.
Трезвено сиромаштво виспреним чини људски дух: 
из њега се родило живо прегалаштво на дику људскога 
рода. Ти само образуј људе, примерима их поучавај, мене

450 у првом реду поштуј. Тако у свему врлини предан, 
у изобиљу ћеш живети, јер Бог и рад дају све” .

Тек што он то рече, a под повољним ветром, 
у олујној ноћи, кад се месец еакри, пристаде 
саранско бродовље и непријатељ заузе Епидаура луку.

164v Тада je лагано, сасвим тихо бачено сидро: 
не зачу се ни весло ни морнарска бука, 
не одјекну војничка труба, из страха да се 
из мртвила не прене уснули град; и тако лукави иепријатељ, 
уз помоћ сна што беше успавао страже,

460 и помоћу мрака и мркле ноћи примаче 
лествице и нападе незаштићене бедеме.
Успуза се одмах на зидине без чувара, 
настаде страховит метеж на непријатељску 
вику, a из сна пренуте грађане обузе непојамни

465 страх. Плач деце, запомагање мајки што одасвуд 
нејачад грле, и сав ће женски род да удари 
у кукњаву до звезда; млада девојка преклињући дозива 
Бога. Пред сваким олтаром, ако га у кући има, 
моле се Богу; кад паде град, настаде тужна збрка.

470 Одасвуд хрле грађани, у атриј пристигли градски 
оци: стотину својих сенатора врлих дворана прими, 
неукрашених no обичају свечаним рухом ни сјајним 
илирским појасом, али блиставих са оружја 
и мачем опасаних. Надбискуп се тада помоли узвишеном

475 божанству и, да поврати храброст у грађана, отпоче говор: 
„Одбаците луди страх из срца, грађани,

165r призовите изгубљено присуство духа;
нека нас не мучи све то што je било смртно, 
пролазно, ни животне невоље у домовини на овоме

480 свету, јер ће нам бити дато да бољи уживамо живот 
и то у отаџбини небеској. Нас не очекују Турци, 
ни Арапи безбожни, ни војска саранека којима мрски Тартар 
припрема правичне казне, већ милост свевишњег Бога; 
ми, свети удови Христови, сада света жртва будућности,

485 крвљу ћемо заслужити ловоров венац небески.
Ви ћете, грађани, невољу најгрђу поднети; 
трпљењем савладајте тешку судбину; нека се свети 
Рим радује што сте његови Квирити, нека Христ 
с висока неба види да нисте изроди; он нам неће донети
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Nam mihi seu ferro pereundum est, sive voraces 490
Opperior flammas, seu diri praestolor hostis 
Tormenti omne genus; mortis quaecumque sequetur 
Sors mihi munus erit, vitam paritura perennem” .
Haec praesul. Procerum princeps tum subdidit: „Ergo 
Indefensa ruunt et inulta a culmine summo 495
Moenia; nos ferrum dextra torpente tenemus?
Et pecorum ritu turpi formidine carpi 
Sanguine constamus nullo? Sic prodimus urbem 
Nec desertores aras et templa tuemur,
Quae nunc ante oculos nobis gens barbara vastat? 500

165v Quid si extorquemus patriam de faucibus hostis,
Nostraque tot furijs respirant tecta fugatis?
Qui scit? An hostiles hostili sanguine flammas 
Tendimus extinctum? Dextras animemus in hostem;
Experiamur, an haec depellere monstra valemus 505
Quantulacumque urbis servandae copia nobis,
Quae nunc ante oculos vastatur. Saepe fugata est 
A paucis numerosa cohors, totiensque salutem 
Insperata salus peperit; nec damna sequentur
Ulla repugnantes victos: haec unica vitae 510
Nox brevis omnino morituris ultima restat.
Ergo propulsandus nobis securius hostis:
Sive occumbemus per mutua vulnera, dignas 
Summemus poenas; stragem luctumque vicissim
Morituri hosti; nec nos ridebit inultus 515
Degeneres victor: seu nos meliora sequentur,
Lucro opponendum est: seu nil sperare relictum,
Cum patria nobis suprema in luce cadendum,
Nam patriae superesse nefas” . Sic omnibus una
Excussus pavor, et pugnae sententia sedit; 520
Ardescitque novus furor. Ergo piacula primum 
Pontificis poscunt, veniam pacemque precantes,
Implorant lacrimis Christi placabile Numen,
Atque suam, rebus divinis rite peractis,

166r Coclitibus summis commendavere salutem. 525
Publica moris erat, dum res Epidauria stabat,

Arma palatino quondam pendere recessu,
Quae nunc antiquo ritu Ragusia servat
Nobilitas. Amplae medijs penetralibus aulae
Foetum armis videas conclave, quod armamentum 530
Nomine nunc dicunt, adfixum in postibus altis
Telorum omne genus, densisque hostilibus horret
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490 јевтина уздарја, у награду ће нам донети рајско насеље. 
Ja, дакле, пропасти морам, или од мача, или 
да чекам да ме прождре пламен, или да свакојаке 
изгледам муке од свирепа непријатеља; ма каква била 
судбина смрти, мени ће бити награда, јер ће ми живот донети

вечни” .
495 Овако рече првосвештеник, a првак ће властеле на то:

„Са самог се врха, ето, небрањени некажњено руше 
бедеми; зар да укипљени држимо мач у руци?
Зар да као стадо обузети грдним страхом 
стојимо без борбе и крви? Зар тако да издамо град,

500 зар да побегнемо и не штитимо олтаре и храмове 
које на наше очи пустоши варварско племе?

165y Ako истргнемо отаџбину из непријатељског ждрела, 
зар неће одахнути толики наши домови кад се бесни 
непријатељ одагна? Ко тврди да нећемо непријатељски пламен

505 непријатељском крвљу угушити? Дигнимо десницу
на непријатеља, покушајмо, да ли смо кадри да ово чудо 
отерамо, макако мало изгледа има да спасемо град 
што се на наше очи пустоши. Често je шачица људи 
разјурила велике чете и толико je пута неочекивано

510 донела cnac; никаква штета неће погодити
побеђене ако се боре; ова je кратка ноћ једино 
и последње што нам још пред смрт преостаје.
За нас je сигурније, дакле, да непријатеља одбијемо.
Или ћемо, пасти од узајамних рана и добити достојну

515 казну, na нас непријатељ, док му спремамо 
чемер и јад, неће исмевати некажњено 
као изроде; или ће то, ако нас боља судбина прати, 
ићи у нашу корист; или, ако нам не узбуде иикакве 
наде, с отаџбином, с последњим зраком светлости, ваља

520 и ми да паднемо, јер je грех надживети отаџбину” . Тако нам 
свима истеран би страх и чврсто се одлучисмо за борбу; 
плану у нама тада незнани бес! Од владике најпре народ 
затражи опроштај, молећи за милост и мир, 
еузних очију преклиње ммлостиво име Христово,

166r и своје спасење, одржавши ваљано и према обреду 
службу божју, препоруче вишњим боговима.
Био je некад јавни обичај, док je Епидаур стајао 
чврсто, да се оружје после боја веша у палати, 
што и сад чини, no обичају античком, рагузинска

530 властела. Усред унутрашњих просторија огромне 
палате, видиш оружјем испуњену одају коју сада 
арсеналом зову: о високим доврацима
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Martis aliena seges, coeloque micantia tendit 
Spicula, et obiecta mucronis luce corusci
Fulgura parietibus radiant, solemque lacessunt. 535
Triste renidentes galeae, conique micantes,
Et squammae horrentes thoracum, auroque trilices 
Loricae, et teretes ocreae, clibanique nitescunt 
Corporibus nostris animandi, areaeque sagittis
Stant gravidae, atque arcus retro in sua terga retortis 540
Cornibus, et nervis sese flexere remissis.
Quid dicam tonitrus imitantes fulmina parvos?
Quid clypeos parmasque, et scuta micantia? Quid tot 
Diversos enses? Quae nobis singula semper
In promptu patriae, libertatique tuendae. 545
Quoque magis niteant, poliendis additur armis 
Adsiduus custos; Janumque imitata bifrontem 
Non simplex loquitur, numerumque hinc inde recenset

166v Pagina; nec nisi scripta licet ferri atque referri.
Ergo recondendis armis, Epidaure, colebas 550

Hunc morem. Sed non lituo cinctuque Gabino,
Armorum insignis sed luce, repagula pandit 
Aerea bellipotens consul: simul ecce tumultus 
In furias cives agit ultimus ocius arma
Fulmineos enses dextra, clypeosque sinistra 555
Accipiunt, animant lamas, conisque renident,
Te iaculis horrent praefixa cuspide longis
Pars manibus sinuant arcus, gravibusque venenis
Illita suspendunt humeris geminantia mortem
Spicula, et insertam custodit fibula clavam. 560
Ast alios plumbi liventis missile pondus
Orbe pugillari armavit, cui laetifer ictus;
Sed laeva clypeos praetendunt omne tegentes 
Corpus et ense latus cingunt mucronis acuti;
Et galea caput, munimine pectus aheno 565
Praetexunt, ferrumque manus et brachia vestit 
Nexile, consertumque hamis; nec scorpio durus,
Nec balista gravis, ratibusque phalarica saevos 
Portatura ingens armandis defuit iliis,
Sulphureaeque pilae, mixtique bituminis orbes 570
Arsuri claesem, at salicis pulvisculus ustae

167r Ignis inextincti cum nitro et sulphure mixtus,
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висе све врсте оружја; силесијом копаља
стрчи бронзана жетва Марсова, сјајним врховима циља

535 у небо, a муње, одсјај с блистава мача, светлошћу 
no зидовима зраче и сунцу пркосе.
Сетно се сјаје кациге и блистави шлемови, 
истичу се љуске са оклопа и златом се сјакте штитови 
од троструке коже, обли назувци и оклопи,

540 заштита за наша тела; дворишта начичкана 
стрелама, a лукови се окренути крајевима 
извили, јер су им олабавили тетиве.
Шта да кажем о грмљавини што громовима подражава? 
Шта о разним штитовима, дугим, округлим, сјајним?

545 Шта о мноштву мачева свакојаких, a шта о свему
што увек спремно чека за отаџбине и слободе одбрану? 
Да би оружје боље блистало, за чишћење je придодат 
стални чувар; списак као Јан са два лица, 
казује стање, он проверава с времена на време број5

166v a може се однети и вратити само што je заведено.
Такав си обичај, ето, о чувању оружја неговао, 

Епидауре! Моћни ратник конзул, чувен 
не no труби и Габинову појасу већ no оружју светлом, 
широм отвори бронзана врата. И гле, одједном ужасни

555 метеж у помаму покрете грађане да хитро грабе
оружје, блиставе мачеве руком десном a штитове левом, 
оживе оштрица, засјаше шлемови a страх улеваху 
na дугим копљима причвршћене пикље, 
једни рукама запињу лукове и грозним отровом

560 намазане стреле што смрт двоструку носе
о рамена вешају, a положен топуз држи копча.
Други су наоружани од сивог олова тешком куглом 
што се руком баца, удар joj смртоносан; 
слева они штитове држе што све тело

565 бране, о бок припасују оштроврхи мач; 
главу штите кацигом a прса бронзаним 
штитником; рамена и руке овија плетено 
гвожђе спојено кукама; оружје им није 
ни без скорпиона тврда, ни без тешке балисте, ни без

570 огромне фаларике што ће се на сплавовима брзим
носити, ни без сумпорне кугле, ни без смеше од смоле 
што ће палити лађе, ни без неугасле ватре, праха

167r спаљене врбе измешане са содом и сумпором. . .

Београд. Даринка Невенмћ Грабовац.


