
Илија Ламприце Цријевић, крунисаии песник

ПОСМРТНИ ГОВОР СВОЈЕМ УЈАКУ 
ЈУНИЈУ СОРКОЧЕВИЋУ

Илија Цријевић држи посмртно слово људима који су се ис- 
тицали на разлмитим странама културне, политичке, економске И 
опште друштвене делатностд. Њима упућује најбоље речи извла- 
чећи их Ή.3 трезора своје говорничке спремносги и сваком према 
његову позиву и значају, гради оквир који му најбоље прЕстаје и из 
којега се најлепше виде његове способности и његова дела. Доку- 
менти, сем тога, које само лкчности остављају о себи, расути као 
златна зрнца> просути по многобројним службеним дубровачким 
актима онога доба, допршосе да се још боље сагледају не само осо- 
бе о којима се говори већ и једна цела епоха и да се у истинскЕм 
бојама наслика успон једне младе ϊί амбицкозне Републме са 
краја XV И почетка XVI века. Њен друштвени поредак, поштена, 
праведна и строга државна управа и у највећој мери развијена ода- 
ност поданика отаџбиш, безусловна покорност законима и само- 
прегор за њено опште добро ϋ спас — то ће се у доброј мери са- 
знавати из Цријевићевих говора. Делимично ће се сагледавати по- 
литичка и дапломатска вештина те Републике, што је, у ствари, и 
најтежи део њене историје који се може разумети само кад се про- 
уче прилике и односи с даљим и суседним државама и све оне 
тешкоће на које су у разним временима наилазили дубровачкЕ 
државници.

Из Цријевићевих говора упознају се групе људа везаних срод- 
ством и пријатељством чије су основне подлоге послови. Они на- 
ступају као моћна друштвена сила, јер су Дубровчани рано уви- 
дела да су економска снага и благостање главнд услов за самоодр- 
жавање. Упознају се углед Ή. богатство појединих властеоских ро- 
дова и утврђују њихове заслуге, јер се то доба у којем живи ti о 
којем пише Цријевић с правом може назвати златним веком ду- 
бровачке трговине и напретка уопште. Тај век је условио, после тако 
блиставог успона> високу дубровачку културу XVI и XVII века.

У састављању својих посмртних говора Иллја Цријевић се 
обично служЕ једним одређенвпм поступком. Скоро у сввпма њИма 
постоје уобичајена његова општа места: схватање о пр!шату ла-
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тинског језика, романско порекло племпћких родова, појам отаџ- 
бине Илирије, оснивање Дубровника, похвале покојникових за- 
слуга — све преплетено паганским украсима, хришћансккм учељем 
и веровањем у небески живот.

Као прави хуманист, Цријевић је живо желео да Дубровник 
прихвати и озваничи латински језик да би се на њему развмјао кри- 
тичко-филолошки рад, истичући међу гранама науке и књижевности, 
у оквиру реторике дакако, нарочито песништво. С висине је гледао 
на средњовековни груби латински, а с презрењем говорио о наро- 
дном језшсу. Био је уверен да права песма може настати само на 
Цицеронову или Вергилијеву језику и у таквом хуманистичком 
заваравању, овај наш најзначајнћји дубровачки латинист, остао је 
до краја живота. У овом говору1 ће он, у смислу таквог својег 
схватања, поласкати ученом дубровачком свештенству изгледајући 
помоћи и подршке из тог расадника просвећености: „Deprecandum 
tamen hoc munus iure merito videtur. . .  praesertim in hoc templo 
sacratissimo tot sacerdotum domicilio peritissimorum. . . (cum mihi 
sit agendum) in schola et familia tot theologorum et in caelesti Chris
tianorum meliori quam Platonis, aut Xenophontis, aut Ciceronis 
republica“.

Цријевић овај говор imine надахнуто. Емотивно је везан за 
драгог ујака, с једне стране, а с друге — има шта да каже очовеку 
ратншсу, дшломату, државнику, трговцу *и великом родољубу. 
чезик којим је говор натшсан тече глатко и стилски углађено (и 
Јоред швесних конвенционалних д каћиперских пзвињавања); ре- 
пеница је пуна, граматичкп правилна с богатством речи и облика у 
доста дугим перћодима испрекиданим, по његовом обичају, краћим 
и уметнутим реченицама. То је допрпнос елеганцији и не баш увек 
јасности његове зампсли, а произилази кз подражавања класичним 
писцима и култа спољашње форме. У њега је имитовање праћено 
многим лепим поређењима и стилскпм фигурама. Уздмао је све 
што је добро у класичних писаца, па и у својих савременика. Није 
се, ипак, задовољавао простим копирањем >1 позајмљивањем. У 
његовим саставима има стваралачког нерва. Пише о новој материји 
својој, савременој и суштински свежој. Он може, како каже Ј. Спа- 
ров (Ј. Sparrov), сам искрено да изрази сопствена осећања η да их 
изрази са уметничком оригиналношћу“2. У пригодним ситуацијама, 
међутим, послужиће се обликом и мислима као каквом парадиг- 
мом својих великих узора Цицерона, Лпвија и Квинтплкјана. Мес- 
та нз њихових списа наћи ће се у овом говору на самом његовом 
почетку. Док размишља како ће прићи материји и док се колеба 
да л‘и ће његове способности бити довољне да прмкажу јавности 
лик покојног ујака Јунија Соркочевића, прихватиће идеју Тита 
Лввија: „ et ingenii copia, nec nisi Demosthenis aut Ciceronis

1 Cod. Lat. Vat. 2939, f. 139v—149.v
2 J. Sparrov, Latin verse o f the high renaissance. Renaissance Studies, 1960, 

стр. 365.
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opus esset eloquentia443. Или ће се послужити Цицероновим при- 
мером кад смишља о томе каква треба да буде похвала: „ . . . nul
lumque maius in suorum desiderio solatium aut efficatius exemplar 
quam cognatorum est ad bonos mores444.

Кад je, међутим, реч o томе како да свој говор начини што 
обухватнијим али концизним, да само назначи податке које ће кас- 
није разрадити, износиће лепе и духовите паралеле и примере из 
властитог искуства што говори о његовој широкој упућености у 
све области књижевног и друштвеног живота.

Своју ученост у извођењу етимологија, за коју смо већ јед- 
ном реклп да је традицпонална и ненаучва али присутна у научника 
његова доба3 4 5, потрудиће се да изнесе и овом пршгиком. Реч Рагуза, 
на пример, изведена је по његову мишљењу од regendo са једним 
промењеним словом, као што већ „barbara colluvies sermonem 
ubique locorum depravaret44. Исто тако ћзноси мишљење нама не- 
познатог „највећег песника44 који тврди да од речи Сорго долази 
име Срђ. За Готе каже да су „наши земљаци44, а првча се, вели, 
да су и њихове жене ратоборне и „да су из рода Амазонки44.

У говору се сустижу бол и туга за ујаком, што није лишено 
извесне патетичности, неке резигнације и самилости над самим 
собом и у исти мах, горде хвалисавости. Јада се јавно да се изгубио 
у нераду и тами прекинут у раду на говорништву (intermissione 
dicendi desuetudine ac situ quodam consenuerim), оптерећен nopo- 
дичним недаћама6 и свакодневним разговорима с простим светом. 
У страху је пред задатком „кад се ш је нашао нико бољи и ако се 
народ не покаје што го је изабрао<с („si vulgus et triviales magis
tros repudiatum me praeter omnes selectum iri paeniteret44).

Овакав Цријевићев став ће се боље разумети кад се подсетимо 
колико је био незадовољан средином у којој живи, колнко је био обу- 
зет жељом за славом и почастима гледајући како се његови суграђани 
добро сналазе И држе високе и добро плаћене положаје на страним 
дворовпма. Њега су привлачили баш ти круговк литерарног ства- 
рања η научног истраживања на дворовима и око папске столице. 
Сматрао је да му је учињена неправда што он, poeta laureatus, 
није међу њима. Очи су му биле уперене нарочито на угарски двор, 
као најбољи међу свима, још од посмртне беседе краљу Матији 
(1490) коју му је поверко Дубровачки сенат. Наследнику престола, 
Владиславу Јагелонцу Ћ у овом говору он упућује неколпко ласкавих 
речи и подсећа га посредно на своју ранију преписку с њим и бис- 
купом варадинским и на молбе које им је усрдно упућивао (Hunc 
nostrum regem Vladislavum cum bello tum pace clarum. . .  quis or
bis terrarum imperio dignum non iudicet?).

3 T. Livius, Frg. из књ. CXX.
4 Μ. T. Cicero, Orationes Philippicae in M. Antonium XIV.
5 Д. Невенић-Грабовац, Oratio funebris Илије Цријевића дубровачком пес- 

нику Ивану (Џиву) Гучетићу. Жива антика XXIV, 1974, св. 1—2, стр. 347.
6 Песнику је умрла жена у младим годинама, а он остао сам са две де- 

војчице (bina sarcina).
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Цријевић се у то доба још надао да ће песме и ш сма која је 
слао краљу између 1492. и 1507. године донети неки позитиван ре- 
зултат. Последњих година је3 додуше, добкјао нека охрабрења да 
ће га краљ узети као помоћ у својим просветшм подухватима. 
У својем Дубровнику није био задовољан местом које му је власт 
доделила (33од говорнжа ме је начинила ретором3 а од песника сам 
постао обичан скамлијски учитељ“)73 па ипак м от  краља да га 
тражи од Дубровчана (33да не бћ изгледало да сам их оставио3 иако 
су ми дали пристојну плату“). Та му се жеља, међутим, нтсад није 
испун&ла Ћ.з више разлога. Његово понашање млада и обесна пле- 
мића било је сувише слободно, његова жучљива нарав, напраси- 
тост3 природна надменост у односима, кршење дисцишгине, све 
је било у опречноста с обичајима предака у конзерватввној дубровач- 
кој средшш, све се косило с брижним старањем Дубровачког се- 
ната3 племића и грађана о чувању мира, реда и труда око трговине 
и богаћења. Из тога је произилазило опште схватање о угледу а 
честитости појединаца.

Цријевићеви су поступци излагани критвди, кажњавани8. Ње- 
гова егзалтација романством и његово презирање матерњег јези- 
ка нису имали премца у Дубровнику и као такви имали су доста 
протавника. Дубровачка власт га ипак није заборављала. После 
издржаних казни добијао би поново своју учктељску службу; постао 
је члан Већа умољених (1506). Кад је изгледало да ће се песник ужи- 
вети у свој нови положај, његови немири узимају још више маха3 
и ето новог посла за бискупа у Будиму (1509). Преко њега понизно 
моли краља да му подари место учитеља књижевности (magister 
litterarum): 33Том жељом се јадник3 написаће он тада, тако дуго 
мучим да ни роб вшпе не жели слободу, ни изгнанлк после помило 
вања кућнд праг. . . ксшико ја желим да вддим Тебе, да са Тобом 
говорим и да падајући ничице грлим Твоја колена“9.

Одговор није стизао. Двор у Будпму је зазирао од такве буј- 
не и несређене личности. Свакако је било и Црпјевићу јаено да по- 
сле тих авантура Будим не жели да га прихвати. Најзад постаје 
каноник (1510); о томе се всповеда у песми (Н. Сола3 XVII3 190): 
33Дошло се3 вели3 до краја живота ϊι ово још мало времена желим 
да посветим Богу“.

7 Cod. Lat. Vat. 2939, f. 136r—138v.
8 Због тога што je јавно увредио (proterva verba) Петронилу, другу жену 

својег таста, Веће умољених га је казнило 1491. „Ad standum sex mensibus in 
uno ex tribus careeribus“. Ty своју несрећу описао je y затвору, y песми упуће- 
ној пријатељу Градићу, N. Sola, Archivio storico per la Dalmazia, III, p. 180 (f. 
69). 3a прекршај дисциплине y тврђави Соко 1505. Цријевић је опет кажњен 
губљењем службе и одузимањем имовине. Ту своју највећу казну описује у 
песми:

„Accumulant damnis damna priora novis.. . “
N. Sola, nav. casopis, III, 184, (f. 72).

9 Cod. Lat. Vat. 2939, f. 154r—155v.
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Посмртна беседа коју Цријевић држћ својем ујаку у ствари 
је исказивање велике љубави и поштовања целом роду Соркоче- 
вића. Он, додуше, почиње од деда Паскоја^ али наглашава, с ос- 
вртом на прошлост, „да се то племе цени у нашој држави по мно- 
гим знаменитим људима“. Изрећи ће, међутдм, и једну нетачност, 
да ли из незнања шш у својој занесености романством, да је та 
породица, као и већина племства, поникла из римске клвце. Онај 
други разлог је свакако вероватнији, јер се по неким његовим спи- 
сима, нарочито по песми De Epidauro добро види да познаје старе 
дубровачке анале. Чудно је што овде прелази преко података из 
њих и траддционалних вести по којима Соркочеввћи нису дошли из 
Епидаура и не спомињу се међу романским породкцама које су 
основале град и аутономну општину Рагузу, но ипак се спомињу 
у пописима пре краја ХШ века. У једанаест пописа које наводи М. 
Решетар, од 1440 (33 породдце) до 1926 (шест породица) међу 
властелом се Соркочевићи не налазе у свима5 али сви пошси нису 
поуздани, јер је напр. Де Диверспс у својем попису (1440) заборавио 
неколико породица; код Ле Мера (1766) и код Матвјашевића (1769) 
недостаје по пет породица, међу којима су и Соркочевићћ10. Те 
„заборављене“ породице би могле бдти неки знак да не спадају 
међу оне романске које су пребегле из порушеног старог града 
Епидаура. По Аналима Соркочевдћи су дошли нз Албаније, из 
места Редони11; по Дидаку Пиру, сабрату Цријевићеву нешто мла- 
ђем „Градовд Епира ш  послаше, у тешка времена за шшрско име“12. 
— И. Манкен ће одређено установитд да су Соркочовићи пореклом 
Словени као и Гучетићи, Ћурђевдћи и сл. и да су један међу многим 
Властеосквм родовима, веома разгранат и веома моћан. Разне 
његове гране потичу од неколицине браће из друге половдне XIII 
века чији је отац био Вита де Сорго. Име Сорго се пре њега не спо- 
миње, чак ни у попису из 1253. године, али је наведен некп Вита 
Доброславић. У подацима о њима двојдци постоји велика сличност, 
па се с правом може сматрати да је Вита Доброславић са женом 
Славом родоначелник породице Соркочевић13. Још један податак 
Иде у прилог тези да Соркочевићи ндсу били романског порекла: 
на значајним положајима општинске администрације и судства

10 М. Решетар, Попис дубровачкијех властеоскијех породица. Гласник ду- 
бровачког ученог друштва св. Влахо, 1929, стр. 1—11.

11 По Аналима прича је јасна: у Дубровнику је 1272. харала велика глад. 
Неки трговац из Албаније, из места Редони, доносио је често животне намирнице 
(migli, sorbuli, sorghi), поклањао их сиромашнима, давао на кредит и продавао 
за готов новац. У свему зарадио много новаца. Због његове племенитости и до- 
бра које је учинио грађанима власти су га обдариле племством и назван је De 
Sorgo (сијерак), по врсти житарица коју је највише доносио (St. Nodilo, Anna
les Ragusini anonymi, стр. 35—40; Annales Nicolai de Ragnina, стр. 185, Monumen
ta spectantia historiam Slavorum meridionalium, JAZU, 1883).

12 Дидак Пир y својој песми O славним породицама које u данас постоје 
у  РаГузи (1582) у осам дистиха велича Соркочевића род. (Зборншс. Јеврејски ис- 
торијски музеј, Бгд. 1974, стр. 264. Прев. Д. Невенић-Грабовац).

13 И. Манкен, Дубровачки патрицијат y X IV  веку. Научно дело, Бгд. 
1960, стр. 408—410.



236 Даринка Невенић-Грабовац

појављују се тек на прелазу из XIII у XIV век. Тада су већ били јако 
развили своје трговачке послове3 па су помоћу њих и брачним ве- 
зама успостављали добре односе са угледним и утицајним Дубров- 
чанима.

Цријевић велизсу пошту указује деду Паскоју, оцу своје мајке3 
којим се дичи више пута3 нарочито у овом посмртном говору у 
част Јунија Соркочевића3 јединог Паскојева сина. Преко њих дво- 
јице интензивније ће се сагледати веза целог рода са историјом 
Србије3 царства и деспотовине, и сав њен друштвени и духовни 
живот који је тесно везан за Дубровник. Ова двојица Соркочевића 
били су са деспотом Ђурђем Бранковићем у најбољем пријатељ- 
ству3 везани најразличитијим пословима и услугама. Традицију 
веза3 међутим, са Србијом створио је један од далеких предака овог 
Јунија3 а оживео их исто татсо Јуније Марина Соркочевић, отац 
поменутог Паскоја (Pasqualis Junii de Sorgo 1397—1454) који je 
на двору деспота Ђурђа Брашсовића стекао угледан положај до- 
шавши у Србију још 1429. Живео је у Новом Брду, па кад је Деспо- 
товина пала у руке Турцима (1439)  ̂ новобрдски чиновници (valiosi) 
су га упутили као својег изасланшса, преко Дубровника и Сења3 
деспоту у Угарску. Отада је његов живот био везан за деспота и 
његов двор; верно и одано га је служио и помагао у свим држав- 
ним и његовим личним невољама. Постао је3 као што се зна3 ње- 
гов министар финансија (ризнички челник или egregio ceonich 
dei illustre signor despot) и живо учествовао y свим политичким 
питањима тога времена: у односима деспота Ђурђа са Јованом 
Хуњадијем, са Стефаном Вукчићем и са султаном. Из љубави према 
Паскоју, деспот је наредио да се његов грб (Гагта de Sorgo) по- 
стави на смедеревском граду (rocca di Semendria)14. Из тестамента 
Паскојеве жене Јелуше види се тек како су били лепи и чврсти при- 
јатељски и породични њихови односи. Јелуша, наиме3 спомиње две 
тубе скупоцених тканика „које јој је на њен захтев послала деспо- 
тица Јелина“15.

Као заслужном саветнику деспот је Паскоју3 спомиње Црије- 
вић3 у знак захвалности дао добра у Србији: у Топлици, у Дубочици 
и у Госпођину потоку. Цријевић о томе даље наставља да Паскоје 
33своје богатство није стекао само вођењем трговине3 већ и многим 
жетвама и приносима из поменутих илирских села44. Овом податку 
се не би могло поклонити пуно поверење кад се зна да је Топлицу и 
Дубочицу султан Мухамед II вратио деспоту тек 1451. године3 кад 
је наследио својег оца Мурата II и истовремено испратио с почас- 
тима деспоту Ђурђу кћер Мару3 бившу турску царицу16. Поуздано 
се зна уз то да је Паскоје последњи пут био у ерпекој служби 1453. 
а умро у Дубровнику 1454. године. Можда је вероватније оно што 
каже Орбини да је Паскоје своја добра при одласку из Србије про-

14 К. Јиречзк, Историја Срба IV, Београд 1923, стр. 139.
15Дубровачки хисторијски архив, Testamenta notarie, vol. 15, f. 134v.
16 K. Јиречек, o. c., II стр. 156.
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дао неком властелину (un barone de Rassia) Ή. ca силним благом 
дошао у Дубровник17 18 19.

Овакво богатство би одговарало Цријевћћевим речима, да је 
Паскоје своје Имање поделио са братом Дамјаном и подједнако 
обогатио и њега и себе. Више о њиховом ћметку ћемо сазнати из 
Паскојева тестамента. Дамјан је водпо њихову заједничку компа- 
нију Ћ обављао многе дужности у Паскојево име док је он бивао 
одсутан". Тоимањ еје било основ што је Паскоје, поред велике 
љубавд према својем Дубровшку, могао обилато да га мате- 
ријално помаже и штити. Лично је, о својем трошку, опремио 
делегацију султану Мехмеду II „кад је Херцег, вођ Влаха шга 
Дарданаца, својим упадпма пустошио нашу област“20. Кад је ду- 
бровачки сенат наредпо да се челнику исплати из државне благајне 
новац који је издао око посланства „он је усрдно молио. . . да 
те четирЈН стотине дуката прштожи за државу и њену слободу, по 
својој доброј вољи“.

Какав је он био заљубљеник у свој род, какав патриота, коли- 
ко добар отац и стриц, Ћ добар хришћанин, казују начин на који је 
завештао своје велико Дмање и правична подела добити од ком- 
пандје са наследницима брата Дамјана којк је умро само годдну 
дана пре њега. У свој тестамент, унесен у добровачке књиге 4. ав- 
густа 1454. а писан 6. јуна исте године21, забележио је десет легата 
дубровачким црквама, наменио суме за поправку олтара, за из- 
раду кипова светаца, одредио да се врати дубровачкој општипи, 
као што уосталом чини сваки њен грађанш, новац за несвесно учи- 
њену неправду (per incerto maltoleto). Одобрио је суму од 150 до 
200 дуката „да се дз руку Турака откупи седам особа заробљених

17 Дубр. хист. арх. Specchio dei Mciggior consilio 1440. sq.
18 K. Јиречек, o..c., стр. 139.
19 Између осталог био је тутор Паскојевим многобројним кћерима. Пас- 

које је, наиме, имао сина првенца Јунија и четири кћери. Четврта по рођењу 
била је Маруша (умрла 1482), мајка Илије Цријевића. Брат Јунијев Дамјан 
(1379—1453) имао је осморо деце: пет синова и три кћери (И. Манкен, о. с., 
стр. 419; табела LXVII/2).

20 У доба пада Цариграда, догађаја светско-историјског значаја, сва паж- 
ња хришћанских држава на ееверозападу полуострова била је обраћена кса ра- 
товање Дубровчана са Херцогом Стефаном због Конавоске жупе. Стефан је 
хтео да са своје територије потисне Дубровчане који су држали сву трговину 
у његовој земљи и средину његових области одсекли од мора. У два маха је са 
својим патаренима пустошио Дубровник, рушио цркве, ломио иконе. Дубров- 
чани су поред војничке одбране (на вису Бргат био је логор Дубровчана и њи- 
хових најамника) живо радили на томе да склопе савез са српским деспотом и 
босанским краљем. Три савезника су намеравала да од султана откупе земљу 
Херцегову за 15000 дуката, па да је међусобно поделе. У то доба на градској 
пијаци латински и словенски кавсцелари објаве огромну уцену на Стефанову 
главу и он, уплашен, напусти опсаду Дубровника. У ово питање умешао се као 
судија султан Мехмед II, вероватно на молбу оног Паскојева посланства које 
му је отишло у доба примирја између Угарске и Турске. Султан је тада, баш као 
што и Цријевић говори, успоставио ред (1452), бар за неко време.

21 Дубр. хист. арх. Test. not., vol. 15, f. l l l v—112r.
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код Усоре* а ако се оне не могу пронаћи3 нека се откупе други који 
су хришћанске вере“.

Тестатор даље наређује да се заједнвчка имовина подели из- 
међу њега и наследника брата Дамјана „онако како стоји у ду- 
бровачкој канцеларији за некретнине44, а да се братски новац 
да за опрему две Дамјанове кћери кад дође време њихове удаје 
„онако како је утврђено пред нотаром у јануару 1451. године44. Уз 
то набраја уложнв капитал свој и Дамјанов са жељом да се извр- 
ш:и Дамјанов тестамент.

Свој дом3 своју ужу породицу, Паскоје необично цени и воли. 
Жени ЈелушД оставља три стотине перпера „да дх утроиш на нај- 
бољи начин3 по свом нахођењу“5 „per anima mia e la sua44 Ћ сву не- 
покретну имовину за њена живота. Нежно се брине за најмлађу 
кћер Еенедикту д препоручује да јој се да опрема, уколико не буде 
удомљена за његова ждвота, мираз и хаљине у складу са дубровач- 
ким правшгама, д поврх тога још сто дуката. Свакој од својих шест 
кћерд оставља „per amoru по један прстен у вредности од десет 
дуката. Ако његов син Јуније „per disgratia de Dio44 не буде имао 
порода, да се његовим кћерима, сем прво удате Лињуше, да 500 
перпера, а Лињуша је „добила доста од свог дела Д још много 
више унапред44. Дарежљивост се протеже д на кћери брата Дам- 
јана: свакој од њих оставља по прстен у вредности од пет дуката, 
а снахи Декуши, жени Дамјановој, 30 перпера.

Своју жену Паскоје моли („колико то могу“5 каже) да живи „in 
bon accordio cum lo suo fio!44, a сину Јунију, универзалном на- 
следнћку, наређује „sotto sancta obedientia paternal44 — да ce добро 
слаже са својом мајком. Ако би Јуније Соркочевић умро без муш- 
ког порода, његова је неопозива жеља да се кућа у којој станују 
и теренв купљени од брата сер Јакоба, оставе његовим верним си- 
новцима. Та се кућа, даље, не може продати, поклонити шш за- 
ложити, нити издати под курију више од две године3 већ треба да 
прелази у наследство од једног до другог мушког наследника ове 
гране рода Соркочевића. За епитропе је> сем осталих, одредио 
своје зетове међу којима је и отац нашег Илије Цријевића.

Велико богатство Паскојеве куће видеће се још боље дз теста- 
мента његове жене Јелуше22. Ако је Паскоје у својих десетак легата 
доста штедљиво давао црквама и манастирима по два ил*и по пет 
перпера, Јелуша ће широке руке оставити тридесет и четири легата 
црквама, манастирпма, свештеницима, монасдма, болницама, 
свештенику који ће ићи у Рим да моли за њену душу. Неће забора- 
вити ни многе кћери својих слугу и кметова. Њима ће оставити по 
десет перпера да припомогне њиховој удаји. А суме у остављеним 
легатима нису безначајне: крећу се од 53 103 30 па све до 60 перпера! 
Права раскош ће се сагледати кад се почну набрајати драгоценос- 
ти које оставља својим кћерима, сину и сестри Катарини. Ту је 
златно прстење са бисером и грбом> ту су бисерне огрлдце, украси

82 Навед. Test., vol. 15. f. 133*'— 134ν.
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за главу са привеском, дукати, хаљдне од скупоценвх тканина прот- 
каш х сребром, од црвеног сомота украшене златним копчама, 
затим источњачкв: шалови, пелерине, тепелуци и др.

Из овакве куће, од оваквих родитеља, поникао је Јуније Сор- 
кочевић којем је, како говори Црдјевић, отац обасјао будућност. 
Али је син својом марљивошћу јн способношћу стекао много више 
и „оставио много више него што је примио у наследство. . . и много 
више часшх дужностд обављао у нашој држави него његов отац“.

Ми бисмо једну за другом прегледали све похвале које допри- 
носе стварању лика тако знаменита човека, јер бдсмо на тај начин 
извшли из извесне хронолошке замршеностд у коју запада Цријевић. 
Чини нам се, надме, да он не вде увек хронолоипаш редом, а није 
извесно ш  да набраја догађаје по њиховој важности. Цријевић, 
свакако, у лаудацијама износи чињенице које су Дубровчанима по- 
знате, јер у тако тешким пршшкама кроз које је, нарочито у то доба, 
пролазила дсторија Дубровншса — није остајало незапажено ш ш та 
што су његови људи радили foris et domi. Похвале дакако неће 
бити без извесшх претераности Ћ еуфорија, јер се ради о блиском 
и драгом рођаку; с друге стране, сама похвала покојнику, као књи- 
жевни род, намеће тон високих епитета, увеличава његове заслуге 
в значај његових подухвата. У Цријевлћевим похвалама Јушје 
Соркочевић ће бити приказан као добар војншс, заслужан дипло- 
мат, опрезан трговац, проницљив државник, заштитшк в бранилац 
своје отаџбине и велики доброчинитељ. Покушали смо да понешто 
провер&мо, колико смо могли> и да сведемо на праву меру.

Војну каријеру Јуније Соркочевић је> како нас обавештава 
говорник, започео као младић од деветнаест година поред славног 
деспота „који је владао украј Дунава“. Улагао је велжи труд и 
излагао се смртној опасности у рату кад је требало деспоту да по- 
врати државу. Одушевљен његовом храброшћу, наш ће се поета, 
његов сестрић, песмом обратити Дунаву и Панонији као сведоцима 
његова херојства и узвикнуће, нешто касније, да он ш је само у- 
чествовао у рату „него се два пута борио и два пута победио“ под 
командом војводе Јанка Хуњадија. Са њћм се он у логорском дру- 
говању „као владар возио у колима“. Одмах ће бити јасно колико 
је увеличано ово зрно истине о ратовању Јунија Соркочевћћа, мла- 
дића од 19 година који ће тек годину дана касније (1457) ући у 
Велдко вијеће!23

Два посланства из ове беседе која, по Цријевнћевим речима, 
дмају веома значајну улогу, јесу: једно у којем је Ј. Соркочевић шиао 
у Турску, а друго — у Угарску. Она се свакако морају датовати по- 
сле смрти деспота Ђурђа, односно за владавине деспота Лазара

23 То је свакако морало бити кад се деспот Ђурађ Бранковић склонио у 
Угарску испред турске најезде која је, одбијена од Смедерева, имала намеру да 
освоји Београд. Тада је Јанко Хуњади концентрисао своје трупе у Сланкамену 
и само тада је могао ратовати Јуније Соркочевић с њим, јер је Хуњади исте го- 
дине умро (К. Јиречек, о. с., II, стр, 167),
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(1457—1458). Говорнику је много стало до тога да ово турско по- 
сланство прикаже као догађај од великог политдчког утицаја. О 
њему он говори у два наврата. Прво обавештава да је Јуније Сор- 
кочввић ишао у Турску као члан посланства, суровом турском цару 
и да му је друг у посланству био „великћ челшк Михаило Анђе- 
ловић, брат Махмуд-паше, што је отприлвке друго име за царско 
достојанство“24. Догађај се> свакако, десио 1457. године, кад је 
Соркочевић, како се истиче, упорно посредовао око спасавања ве- 
лике суме новца у корист деспота. Сума заиста није била мала; 
требало је спасити 45000 дуката предвиђених као данак да би се 
остварио уговор о миру. Промућурни Дубровчанин добро је водио 
спор и сачувао новац. Због тога му је деспот указао велике почасти. 
„Кад је дошао, вели Цријевић, деспот му је тркпут устајао и трипут 
исказивао захвалност“.

Мора се, међутим приметити да се Соркочевићу у овом по- 
сланству дала већа улога него што је има Михаило Анђеловић, ве- 
лшси војвода у деспотовлш, који у ствари води преговоре и то са 
својим братом Махмуд-пашом> беглербегом Румелије. Браћа су 
услешно окончала ствар. Султан је пристао на мир, јер је Михаило 
Анђеловић у име деспота Лазара умео да прикаже ситуацију по 
којој је наеледник Тзурђа Бранковића у лошим однослма са Угрима, 
а Силађв му из Београда стоји за леђима25. Проблем мира ипак 
није био задуго решен.

По други пут ће Цријевић споменути ово посланство у Турску 
као догађај „од великог и изузетног значаја“. Он је, свакако, зиао 
како су се догађаји блиске прошлости у деспотовини вртоглаво из- 
мењивали. Развлачена између Турске и Угарске после смрти дес- 
пота ЈТазара, деспотовина се нашла под несложним намесшштвом 
којем је био на челу велики војвода Михаило Анђеловић („guber

24 Кад је по други пут постао султан, Мехмед II је на упражњено место 
беглербега Румелије поставио Махмуд-пашу Анђеловића, једну од ксајзнамени- 
тијих личности османлијске царске историје, чија успомена и трагична судбина 
још и данас живе у народу. Анђеловићи су поред Кантакузена били веома ува- 
жена породица у српској деспотовини. Она је потицала од рода цара Алексија 
Анђеловића Филантропена и његова брата или сина Манојла Ансђеловића, по- 
следњег хришћанског кнеза Тесалије. Михаило, син једног од ове двојице, живео 
је у Новом Брду и био ожењен Српкињом. Његова два сина имала су чудесне 
историје: једног су као дечка заједно с мајком заробили турски коњаници и од- 
вели у Турску, где је узет на двор. Васпитавао се и дружио са привсцом наслед- 
ником Мехмедом, будућим султаном. Његов рођени брат, Михаило Анђеловић, 
доспео је до великог достојанства на двору деспота Ђурђа Бранкозића и њего- 
вих наследника, постао је велики челник 1457 (vir princeps). Браћа су често имала 
прилике да се срећу у преговорима на странама две непријатељске земље. (К. 
Јиречек, о. с., IV, стр. 148. — Ф. Бабингер, Мехмед освајач и ње1ово доба, Нови 
Сад 1968, стр., 98. — И. Божић, Колебања Махмуд-паше Анђеловића, Прилози 
за књижевност, језик, историју и фолклор, Београд 1975, књ. XLI, св. 3—4, 
стр., 159.

25 К. Јиречек, о. с., стр. 169,
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nator Rassie“)26, пријатељ Порте, док су Лазарева удовица Јелена 
Палеологова и слепи Стефан хтели чвршће односе са Угарском. 
У тим размирицама (31. марта 1458) Михаило Анђеловић је бачен 
у татш цу, а сва му добра заплењена. Махмуд-паша Анђеловић 
тражио је од Дубровчана да му њихов властел&н Дамјан Ђурђевић, 
истакнуги деспотов сарадник, пусти брата на слободу, јер је био 
под његовим надзором27. Ускоро је решио да покори деспотовину.

Дубровчани су будно пратили развој догађаја и учествовали 
у њима штитећи своје штересе. По савету бивше турске царице Маре 
и слепог Гргура, Република је упутила султану два посланика који 
су се нашли у беглергегову табору 8. маја 1458. у селу Суботици, 
непосредно пред пад утврђеног манастира Ресаве (Манасија), 10. 
маја 1458. Односи са Портом били су сређени тек годину дана кас- 
нвје. Тада је султан Мехмед II (7. марта 1459), као што се зна, издао 
грчки писану повељу којом се Дубровчанима, како у рату тако и у 
мћру, у сввм земљама султановим и његових вазала, допушта пот- 
пуно слободна трговина уз плаћање данка од 12500 дуката28. То је 
био нови основ за трговину до којег су Дубровчани дошли уочи пот- 
пуног слома Србије (1459), и највероватшје је то оно посланство 
које, по Цријевићеву мпшљењу, „није било без мудрог схватања 
будуће полктшсе“; али виднијих знакова нема да је у њему учество- 
вао и Јуније Соркочевић.

Јуније Соркочевић је учествовао и у другом — угарском по- 
сланству које је било мање напорно, али је „вшпе части донело“ 
амбасадору. Оно се морало одиграти нешто пре овог турског по- 
сланства, јер се ту спомћње краљ Ладислав Посмрче (умро 1457) 
којп је тада одлучио да заслужне деспотове првјатеље произведе у 
вптезове и „пре свих је Соркочевпћа обдарио златном огрлицом“. 
Цријевићев ујак никад није тај почасни дар показивао у земљи 
„задовољан више сазнањем о својој духовној вредности него сја- 
јем одликовања или ввтешким достојанством“.

Кроз беседу се уопште на много места Знстичу карактерне осо- 
бкне Јунија Соркочевића, његов разум, схватање права и правич- 
ности. То је Цријевић лепо влустровао његовим одговором краљу 
Матији Корвину. Кад је, наиме, краљ Матија затражио од Дуб- 
ровчана депоновано благо покојног влашког војводе, Соркочевић 
му је одговорио: „Оно што ти, најбољи краљу, сам никад не би учи- 
нио, саветујеш да mii то урадимо. Ти који извршаваш све што си

26 Дубровачки Сенат је одлучио, 10. априла 1459. да упути писма великом 
челнику Михаилу Анђеловићу (gubernator Rassie) и дубровачким племићима и 
трговцима у деспотовини (К. Јиречек, о. с., стр. 171, in notis).

27 Данас се не зна да ли га је овај пустио и докле је велики војвода остао у 
затвору. Последња вест о њему била је из године 1463. Међутим, по подацима из 
Млетачког већа десеторице сазнало се да се Михаило Анђеловић спомиње поред 
брата Махмуд-паше седам година касније, значи 1470. (И. Божић, наведени рад 
стр. 164).

28 К. Јиречек, Прејлед дубровачке хисторије. 1924, стр. 11. У делу: М, 
Решетар, Дубровачка нумизматика.
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коме обећао5 а веру држшп чак и према непркјатељу, хтео би нешто 
теже него што можеш да учиниш — да узмеш ц туђе“. Тако је опоми- 
њао и саветовао краља из чисте правичности. Даље нам се Јуније 
Соркочевић приказује као образован човек који је у животу имао 
прилике и да служи Ή. да влада. Његова лакоћа у схватању, добро 
памћење, честитост, трезвеност и скромност добиће превагу над 
грешкама учињеним из уверења, не ш  злурадости. Ништа није 
радио да би се коме умилко или додворио, да би био омиљен или да 
ствара неслогу. Чувао је државну слободу и увек бдео над изврше- 
њем њених закона. Од те бриге га није могао одстранити ш  ро- 
ђак ни пријатељ, и никад се нико није усудио да од њега тражи 
нешто неправично.

Предњачио је у давању помоћи државној благајнм кад је, у 
тешким данима5 било потребно. Не би се могло проценити да ли је 
већма био правотан шга разуман. У оваква човека је била „поштена 
реч, смеран шраз, блог поглед“. То је била последица његова 
животног искуства јер се он у најмлађмм годинама калио у служби 
деспотима и у вођењу трговмне.

После пада деспотовше> Јуније Соркочевић је остао у срп- 
ским крајевима дуже времена, јер се његово име у јавном животу 
Дубровника помиње једну годину пре29 дана његове женидбе, 29. 
марта 1467. године. Оженко се тада Гајушом, ћерком покојлог 
Михаила Џамањића и, по жешдбеном уговору, који је склопљен 
по прописима и обичајкма града Дубровника, добио леп мираз од 
продаје младине земље у Врућици и од легата који јој је оставио 
дед по мајцн Вита Растић. Уз то је покојни Џамањић будућем зе- 
ту оставио раскошне поклоне30. Богата женидба увећавала је има- 
ње наслеђено од оца и стелено сопственим трудом.

Име Јуш ја Соркочевића ce 1. априла 1468 године помиње у 
повељи којом краљ Матија признаје да је од доносилаца Симона 
Бунића и Јунија Соркочевића примио 800 златних форшгш за одр- 
жавање тврђаве Почитељ и ову суму одбија Дубровчашма од уо- 
билајеног данка31. Од те године он ће стално вркшти извесне дуж- 
ности у јавном животу своје Републике. У сва звања ће улазити по- 
ступно од нижих ка вихшм32. „Обнављао их је3 каже његов хвалЕлац, 
непрекидном кружном путањом, као што то чини сунце сваке го- 
дине, а месец сваког месеца“. У државној управћ' био је једанаест

29 Кнез Михо Луке Соркочевића априла месеца 1486. године, на молбу 
Влатка Миловића сликара, дозволио је да се откаже закупни однос надућан 
Јуаија Соркочевића и да кључ остане у државној канцеларији без права на жал- 
бу — sine preiudicio aliquo iuris dicti ser Junii — (Грађа o сликарској школи y  
Дубровнику X III—X IV  век). Сабрао и уредио Јорјо Тадић, Београд 1952, стр. 
1485. САНУ Грађа књ. IV, Историјски институт књ. 3).

30 Дубр. хист. арх., Liber dotium, серија 32, вол. 7, год. 1467, стр. 78.
31 Дубровачка акта и повеље, књ. II, св. 1. Ј. Радонић, Београд 1934, стр. 

700. Српска краљевска академија. Зборник за историју, језик и књижевност, 
треће одељење, књ. 3.

32 Specchio XV и XVI век, f. 16, био је у звању службеника у рачуно- 
водству 1469. године,
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пута33; десет пута је као кнез стајао на челу државе, &мао је зваље 
конзула за грађанске парнице, био је сенатор, прокуратор многих 
манастдра, сталШх намесншс ϊϊ заштитнћк цркве св. Влаха и био је, 
што представља највећу част, државни ризшчар.

Цријевић високо цеш  државшчке способности својег ујака, а 
исто тако ϊί његове чвссто људске особкне. Са много лешх и духо- 
витих поређења, он ће истаћи као прнмер за углед његове заслуге 
не само за државне фкнансије већ и за јавни морал. Да би се рев- 
носно могао бавмти полЈгтком, бршу о Имању препустко је скну 
Петру. Тако је под очевим надзором богатство нарастало5 ал& је 
корисно послужило к друг&ма. Помоћ се пружала свуда, несвбично 
и племенито: болесшма5 остављенима баз икога својега; давао је 
сталну помоћ фратрима, свештеницима поклаљао скупоцене одеж- 
де? неупадљиво помагао сиромашне, често преко другкх, а често 
би предухитрио неч&је молбе. Трудно се да у свему буде правичан 
л доследан.

Из докумената Хдсторијског архива у Дубровнкку упознали 
смо многе послове и паршце које је Јушје Соркочевић водио, на- 
рочкто као млад домаћин, па ϊί каснмје, као угледнк достојан- 
ственик. Мора се признатзн да као грађанин, у свим процесима које 
води, тражи своја права и матер&јално обештећење макако оно 
б м о  незнатно, али ксто тако и сам полаже рачуне и бива оптужи- 
ван, а власт према њему заузима став по слову закона. Све је ра- 
дио озбиљно ϊί педантно. У једном дану је? 29. септембра 1488. г о  
дине, кнезу Стефану Ник. Цријевића поднео тужбе против четири 
различите личности од којих траж& дужан најам за земљДште н 
куће, новац за неплаћено лањско вкно итд34. Годину дана каснмје 
на захтев једног од тужених за кућни најам, морао је преко власти 
да покаже све рачуне из протекле године35. — Пред кнезом Мате- 
јом Бунићем је 29. августа 1489. годћне водио спор око 20 перпера са 
неким Петром који је користао пролаз поред његовекуће36; пред 
конзулом је 30. децембра 1488. године дао у руке Марину Рањини 
40 дуката који су били уложеш у његову касу37, а пред Паладмном 
Гучетићем исто тако конзулом, парничио се 22. марта 1491. годи- 
не са обућаром Маројем Радовановићем38. Пред Арбитражшм 
већем је, 16. фебруара 1490. године покренуо спор око 320 дуката 
са Јушјем Мар. Гундулића. Веће је 7. апрш т исте године донело 
одлуку коју су прихватиле обе странке, а по којој је већи део 
новца припао Јунију Соркочевићу39.

83 О. с. f. 19, између осталих занимања био је и члан Малога вијећа.
34 Дубр. ист. арх. Diver. Cancell., vol. 86 f. 119 (1478—1489)28. септембра

1488.
35 Ibid. vol., 87, f. 2, 28. септембра 1489.
36 Ibid., vol., 86, f. 244, од 29. августа 1489.
37 Ibid., vol. 86, f. 149, 30. децембра 1488.
38 Ibid., vol. 88, f. 11, 22. марта 1491.
39 Ibid., vol. 87, f. 75, 16. фебруара 1490.
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С друге стране, као вршилац вдсогах државних дужности, 
Јуније Соркочевић се појављује како приличи угледу и достојанству: 
он је spectabilis и generosus rector, consul, procurator. Расправља 
и пресуђује спорове које воде властела међусобно м властела са 
пучандма: трговцима, занатлијама, земљорадницима. Сваки зада- 
так је схватао озбиљно u стрвктно се придржавао закона. Једном је, 
као конзул са друговима Марином Гундулићем, Теодором Про- 
данелом и Јунијем Бунићем, судво Петру Менчетићу за увредљиве 
речи упућене канцелару Марину. Увреда није могла остати некаж- 
њена, па је пала пресуда да Петар Менчетић мора остати осам да- 
на у кућном затвору. Али Петар Менчетић по изрицању пресуде 
жестоко нагрди конзула Теодора Проданела. Конзули му к за тај 
прекршај одрезаше седам дана притвора, што је изнело петнаест 
дана, које је требало да издржава од наредног дана.40

Цријевић несумњиво познаје материјалне пршгике својег уја- 
ка, алд нас званична књига и он сам још боље о томе обавештавају. 
Иако је послове препустио сину Петру, иако је у њему свакако имао 
најбољег помоћника, под својвм именом он увек вода све велике 
трговачке подухвате у којима поред добрих резултата, неминовно 
има штете и губитака. У књигама ће се, 27. марта 1504. године Ha
lita  на дванаест страница исшсане историје о пловидби и пропас- 
тзн два брода. Бродови су, један под именом Јунија Соркочевића и 
Цвјетка Хилића, а други под именом Ивана Антића, пловнлн у 
конвоју (conserva) за Негропонт по жито за Дубровник. У близннд 
циља бродове су напале турске фусте и опљачкале их; људи са 
бродова су поубијани или мучени и бацани у тамницу. Власници 
бродова су губитак, који је тада настао, моралн да исплате учесни- 
цима у куповини. У дугој колони налазе се имена људи који су уло- 
жили новац у то предузеће41.

Пред крај очева живота, син Петар се појављује н сам у трго- 
вачким пословима42. Отац је био крепак, добра здравља. Црнјевић 
ће га рељефно и с љубављу наслшсатк: стаса је бно више висока но 
средњег; ншита немужевно није било у њега. Сва чула су му у ста- 
рости била добро очувана, ход дичан> појава пуна поштовања. Так- 
во здравље је постигао у младости, кад је „могао, ослањајућн се на 
снагу и гапкост мишића, једном руком лакше да савије по два лука 
него други по један“. Једном је као младнћ, хвали се њиме Цри- 
јевић, пред кнезом двапут погодио мету и био награђен луком и 
златним тоболцем. Такво здравље му је омогућило да подноси сва- 
кодневне напоре и невоље, да ради Ћ ствара за свој дом и за своје 
суграђане.

Из његова тестамента43 ће се тек стећи права слика о његовој 
хуманости, рационалној дарежљивости и правичности према љу- 
дима уопште, а посебно према једном делу сарадника у компани-

40 Ibid., vol. 86, f. 136, 27. октобра 1488.
41 Ibid., vol. 97, 27. f. 90—96, марта 1504.
42 Ibid., vol. 99, f. 138, 23. децембра 1506.; вол. 101, 28 марта 1509.
43 Testamenta notarie, vol. 30, f. 113r.
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јама. Колика је б м а  тек љубав и доброта Ј. Соркочевића према 
својој чељади! Слика коју о себи оставља веран је модел његова 
лика у Цријевићеву говору. Као и иначе Дубровчани, Ј. Соркоче- 
вић ће се побринути да обдари све цркве и манаствре, све свеште- 
нике и монахе да би држалк мвсе и велике и мале, за покој њего- 
ве душе 'к за душе његових мртвих. Неће заборавшчн да остави по 
десет перпера за одело двадесет властеоских девојака које одлазе 
у манастир, ш  сто перпера које ће његови егштропи по савести 
поделита удовицама властелинкама, по пет перпера свакој.

Кад се овако одужи легатима и молитвама, признајући грехе 
и кајући се не само за оне које је сам свесно шги несвесно учинио, 
већ и за оне које су почшили његови преци, савесно ће прегледати 
своје пословање Ћ свести рачуне. Иако је син под очевим надзо- 
ром управљао трговачким пословима, видеће се да све није саврше- 
но вођено. Нешто је пропустио отац, нечем је допринело синовље- 
во неискуство, а све је добродошло грамзивости сарадника. Прона- 
шао је да тестаменти његова оца Паскоја и стрица Дамјана нису 
дословно извршени, па наређује да се то исплати ез добара њего- 
вих Ή из добара синова Дамјанових. Послови у компанији са Паско- 
јем и Валентином Лоренција Соркочевића44 (његовим сестрићвма), 
не стоје добро. Њихов непоштен рад, лажи ϊί проневере из зајед- 
нвчке касе, Соркочевић ће изнети у мерама и цифрама и до танчи- 
на описати колико је оштећен. Позива се на веродостојне сведо- 
ке да би се о томе сазнало, да би се обавестила јавност. У интересу 
истше пршсазаће њмхово кривоклетство, лажно прикривање ства- 
ри да би на крају нагласио колико је већи каштал у то удружење 
уложио он него његови компањони. Због оваквих ствари он је 
своје сараднике изводио и пред суд, пред кадију (avante lo chadi) 
што значи — у крајевима где је била гурска управа, а што Дубро- 
вачка република није радо гледала.

Сличну невољу имао је и са Антуном Кабожићем који је у 
Фиренци водио заједничку трговину и у писмима тврдио да се 
придржава Јунмјевих упутстава. Међутим, ипак је преко његове 
воље и наређења утрошио силан новац и упропастио не само своје 
већ двоструко више Соркочевићевих добара. Све је то приказано

44 И. Манкен, о. с.: Катарина пето дете Паскоја Соркочевића, млађа сес- 
тра Јунијева, била је удата за Лоренција Бл. Соркочевића (1450). Имали су пе- 
торо деце:

Ра squalis Marussa
Рођен 1462. Удата
ушао у В. В. 1491

1482. за Мар-
Оженио се тола Џа-

1495. мањића.
Маријом Мар.

Г учетић.
Умро 1527.
(Test. not.; vol. 30, f. 98v —

Valent inus 
Рођен 1467. 
Ушао y B. B. 

1493.
Оженио ce 
Маријом. 
Умро 1528.

Franciscus 
Рођ. 1472. 
Ушао y B. B. 

1493.
Жена Франа. 
Умро 1529.

Nicoleta 
Удата за 
Миху Бо- 
баљевића.

98r; Test. not. vol. 34, f. 93v—93r.
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прецизно, са набрајањем врсте робе, количине м квалктета, с огш- 
сивањем многих појединост

После изношења оваквих догађаја, појавиће се опет углађен, 
добар д несебичан ЦрмјевДћев yjaic, којхх ће се сеткти слугу својег 
оца и својих и тражити да се пронађу о ш  или њихови наследнћци да 
би им се дао новац као захвалност њихова господара. Све ћмање 
садашње и оно што би могло придоћи оставља својем смну Петру 
уз благослов за добро здравље и дуг ж&вот, са жељом да ш а  ве- 
лики пород. Својим будућим унукама („нека знају да су имале доб- 
рог деду“) жели да свакој буде дато, осим уобичајеног мираза, још 
no двеста дуката. Као и његов отац Паскоје, и он ће, у великој 
љубави према својем дому, очхшски молкти сина да „жкви у ле- 
пој љубави и слозћ са својом мајком инекаје поштујекао мајку и 
жену, господарнцу и власницу свега имања за њена ж&вотас*45. 
Јуније Соркочевић не желЕ да падне углед његове куће, богате и 
угледне, што би се вероватно десило, ако дође до раздора и свађе. 
Тако се, међутћм, није држао његов сш  Петар у својем будућем 
домаћинству, не бар у односу на своју жену и онапрема њему46 47.

Цријевић о Јунију Соркочевићу казује и то да је бко скроман 
и штедљив и малим задсвољан у обичном жквоту. ПрЕгодно, с 
времена на време, би ипак прХфеђхшао „раскошне гозбе за пркја- 
теље“. Његова је кућа била позната по архктехтури, дворане су 
носшпх весокм стубови, „имала је светле прозоре, маварске та- 
вашше“. Много је трошко на леп к редак кућни намештај. Имао је 
летњиковце и друге зграде. СинПетаргаје у томе следио; подигао 
јеу  Гружузназападнојстрани пристаништа, леп летњкковац на чи- 
јем су прочељу урезана слова П. С. Та кућа постоји још и данас46, 
у њој се налази Хисторијски хшсгитут.

Пред оваквим човеком који је толж о учиндо за своју Репу- 
блику5 Цријевић не може да не проговори и о њеном значају и да 
не нагласи да је> после Млетака., она прва на Јадранском мору. 
За њега је карактеркстично што ће и овде показати извесну колеб- 
љквост у својем схватању романства, јер ће Дубровник већ по ко 
зна који пут узети као престоницу ИлкрЕЈе. У својој одушевљенос- 
тд њеном величином, пространством ‘и славом, отаџбином „по-

45 Test. not. vol. 30. f. 115v.
48 Из Петрова тестамевста (Test. not. vol. 36, f. 92v—93v) ce види да мла- 

ђа генерација помало отпада од строгих патријархалних обичаја. Петар је Цри- 
јевићев исписник и другар, такође задојекг идејама једног новог времепа. У ње- 
гову дому, чије богатство иије мање кего за очева живота, живи се раскошно што 
се види из тестамената и његова и његове жене Пауле. Син Паскоје је једини уни- 
верзални наследкик, али атсо он умре без порода, као и сви Дубровчани, он ће 
препоручити епитропима кћер Марију и њену сестру (о којој даље и у његову 
и у женину тестаменту нема ломена). У додатку тестамента његове жене, до- 
писана је ставка по којој он оставља особама за „које она зна“ три стотине ду- 
ката: једној две стотине и шездесет а другој четрдесет дуката. У случају да она 
умре пре ове исплате, кћер Марија треба да изврши очеву жељу,

47 К. Јиречек, Arch. fiir slav. Phil., 1899, XXI, стр. 416.
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знатом још од потопа“, он ће забораввти на своје погрдне речи о 
њој и проговорити јој у стиху:

„Ко год живи између далеке Москве,
Атлантскога и Црнога мора 
И топле далматпнске обале —
Владавином Илирије се дкгШ“.

Најлепша места у Цријевпћеву говору су и иначе пропраћена 
сткховима. Кроз нсторију Дубровника говориће о пксцима који 
га спомињу у старом веку, затим о Словешма („који у нашој об- 
ласти не оставише баш лепу успомену“) и кад сад погледа с диком 
и поносом, како је нарасла η процветала она мала римска колонија, 
он ће из душе излити прекрасни стих:

„Очњи виде мој Рагузо, моја отаџбино“ .

Последњу почаст својем ујаку Цријевић ће пспевати у духу 
хришћанског учења, у десет елегијских дистиха. У њима се Јуније 
опрашта од својег тела према црквеном, хршпћанском уверењу, 
од људске нечистоће, окова или гроба душе:

„Смрт ми је рађање светлости што је њен 
Крајњп циљ и вечне светлости порекло. .

да би се у следећим сгиховима његове мислв нешто трезвеније 
вратиле у човеково битисање:

„На земљи ја остах у својем потомству“ .

Овај свој говор, једну од својих најбољих посмртних беседа, 
Цријевпћ је послао Петру, својем брату од ујака, касније него што је 
мвслио. Тому је нашироко и узбудљиво објасшо48. Свакако говор 
је сгигао садржајније написан и дотеран („uberior tamen est et 
quasi corpulentior quae prius, pro ratione temporis habita fuerat 
exilis“). Урадпо je, дакле, као и његов вољени учитељ Цицерон који 
је неке своје говоре допуњавао и дотеривао пре него што би угледа- 
ли светла. Ни ову прнлпку наш умни и спретни хуманист није про- 
пустио да не начинк поређење, лепо и умесно. Време и труд које је 
употребио на свој говор, на „који је било вредно причекати“, упо- 
редиће с невестом којој протекне и година док се опрема, али „ако 
се укусно украшена и лепша појави, није потребно оправдање: због 
самог шпчекивања постаје дража“.

Београд. Дариика Невенић-Грабовац.

48 Cod. Lat. Vat. 2939, f. 138".
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Aelius Lampridius Cervinus poeta laureatus

m  JUNIUM SORGIUM AVUNCULUM SUUM 

Funebris oratio

Cum celerius quam opinabar avunculus meus decesserit, et ego gravibus 
curis distinear, neque in hoc obitu a lacrymis temperare possim, et hunc qui 
supra privatum virum est, in funere laudandum suscaeperim, non mea 
sed fortunae et temporis erit culpa, si neque larga, aut magnifica, neque 
amplitudine defuncti digna fluxerit oratio; et eo magis quod in ocio et umbra 
sine usu et stilo studiorum intermissione dicendi desuetudine ac situ quodam con- 

139r senuerim. Scitis enim quantis familiarium rerum praemor angustiis! Quo sermone 
quotidiano inter provinciales obruor, ut vix succissimo tantum tempore nec 
nisi libris legendis vacare possum. Quo magis magisque mirandum esset litteras 
et verba Romana, quae nunc ubique locorum in tanta hominum colluvione de
generant; mihi penitus non exolevisse praesertim cum mihi non patria nec 
ingenerata sed nova et ascita et aliunde quaesita fuerint. Quae tamen, si mihi 
propria et nativa contigissent, neque alius sermo quam laiinus mihi peculiaris 
ac domesticus fuisset. Deprecandum tamen hoc munus iure merito videretur 
in tanta civitatis expectatione celeritate consessu, et non unius Aristarchi sed 
ad unguem exactissima et semper recta quasi ad amusim multorum censura, 
praesertim in hoc templo sacratissimo tot sacerdotum domicilio peritissimorum 
cum mihi non sit agendum inter fratres Arvales, aut Salios, aut Flammines, 
Diales, aut reges Aricinos sed in schola et familia tot theologorum et in caelesti 
Christianorum meliori, quam Platonis, aut Xenophontis, aut Ciceronis Re- 
publica.

Quo minus habuisse videor rationem defunctum ornandi, superstites con
solandi, mei nominis servandi qui repentinam laudationem in obitu tanti viri 

139v neque solum equestri, sed etiam senatoria dignitate praediti sine ulla iusti 
temporis occasione suscipere non veritus sim. Quasi nesciam nihil triviale aut 
obscurum, aut exile sed amplum, magnificum, luculentum, excelsum et immorta
le. Quidam huic funeri ornando conferri oportere, alioqui maligni laudatoris 
esset et infelicis ingenii tot laudes deterere, gloriam elevare, amplitudinem 
coartare, fastigium detruncare, famam non extendere. Proinde ne quid 
tanti viri laudibus derogetur, multo maiori temporis et ingenii copia: nec nisi 
Demosthenis aut Ciceronis opus esset eloquentia. Nam ut imaginem Alexan
dri Magni nemini praeter Apellem et Lysippum licuit effingere, sic fortium vi
rorum pacis et bellis praeclara facinora ne scribendo devenustentur multum 
diuque, neque ab omnibus sudari oportet. Quod utrumque cum mihi desidere
tur, videlicet idonea temporis et ingenii facultas, temere me arbitrabor facere qui 
rude quiddam et inexpolitum in talis ac tanti viri laudes non verear effutire.

Tua tamen pietas, Petre, vir integerrime, paternis laudibus prospectura; 
caeteros omnes obaudit me unum, quod vehementer exoptat et expetit, sperat, 
vel extempore praestaturum praeterea neminem, quod si vulgus et triviales 

140r magistros repudiatum me praeter omnes selectum iri non poenituerit et tua te 
non fefellerit opinio. Non ingenio sed aleae dicentis erit tribuendum: incertum, 
anceps, fallax et citra rerum verborumque optionem. Nec lima elaboratum, nec 
cura perfectum dicendi genus sequuturi. Nam si bene ceciderit sors, bis commen
dabimur: bene dicendi copia et gratia celeritatis. Alioqui non fallor, minore 
plausu et delectatione dicentis ornatu nitentia quam contemptu et fastidio, quae 
negligentius obsolescunt suscipi solere magisque subsanari quam laudari digna. 
Utcunque erit, iuvabit me inierim haec avunculo meo iusta persolvisse deque 
posteris illius saltem amore atque benivolentia sin minus ingenio bene meruisse.

У преписивању из манускрипта текст смо задржали како је писан. Из- 
менили смо интерпункцију према савременој употреби и средкли писање 
мајускула и минускула. Код грешака у писању исправљали смо речи према 
класичном начину писања и описали текст где је било потребио. То смо 
означилн испод текста.
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Nam defunctorum laus instar patrimonii haereditarium bonum est nullumque 
maius in suorum desiderio solatium aut efficatius exemplar quam cognatorum 
est ad bonos mores.

Quamvis igitur repentina oratio periculoso plenum opus alea, cuncta ta
men temeritati non permittam pro temporis et loci ratione cursim dicturus; 
et mensariorum more facturus qui multorum annorum rationes in unam tabul- 
lam colligunt, aut naves gubernantium qui portus, maria, littora, insulas in unius 
membranae corio minore veritatis quam magnitudinis dispendio circumferunt. 
Sic ego breviter ero contentus et signanter tanti viri laudes indicare non persequi, 

140v perstringere non completi, mox eadem uberius et copiosius, ubi iustum tempus 
dabitur, literis relaturus.

Quamvis ut aliquando plura, non tamen omnia quae de tanto viro dicenda 
sunt libris vel voluminibus capi possunt. Quo fit ut non unus aut alter dies, sed 
ne plurimi quidem tantis virtutibus enarrandis satis essent. Facilius enim quis 
illius pacis et belli praeclara facinora nimis quam satis, ut puto, laudaret, que 
magis in hoc temporis articulo laboro et ineptire videor. Dicam tamen non ut 
volo, sed ut scio et possum; nec ab re est animi bona e t1 corporis et externa 
commoda recensere; neque quicquam quod domi aut foris militiaeve privatus, 
aut in potestate gesserit conticescere, ut tamen ordine quo quaeque pars expo
sita est transigatur. A virtute primum, quae sola est animi laus, incipiendum cu
ius contemplatio laudem procreat, admirationem parit et immensum illius com
parandae studium accendit. Sed ab illa primum quae semideos facit cuius meri
tis non unus Hercules in caelum volatus est, hoc est fortitudine. Summemus 
initium: cuius haeroicae virtutis undeviginti natus annos adhuc inde2 
singulare praebuit experimentum. Nam cum legatione fungeretur apud imma- 

141'” nissimum Turearum imperatorem missus ab illustri despoto qui prope Danu
bium regnabat, et eius collega vir princeps esset Michael Angelus. Machumi 
Bassae frater quod nomen est proxime secundum imperatoris dignitatis quin
que cum quadraginta millibus aureorum pertinaciter flagitantibus Tureis (tanta 
enim summa vectigalis paciscendae pacis gratia fuerat allata) nec nisi suspecta 
pax et insidiosa confoederatio, nec aequis conditionibus ad formulam respon
suram3 concederetur. Nullo vitae periculo aut hostium nimis crudelissimorum 
convinci potuit quin indissimulanda. Pervagandaque pecunia et sua fide et 
opibus despoti conservandis pertinax esset adeo, ut cum carnifex illum capite 
luiturum diceret nisi confestim vectigal redderet, ille4 5 imperterritus et sui pro
positi tenax, se malle de vita quam de sui principis fide decedere pronunciavit.

O, magnanimo viro dignam vocem nec carnificis aut tyranni vultu ef— 
faeminatam! O posteris imitandam fortitudinem qua pulcherrime mortis oc
casionem velut obviam, libens non detrectavit ut tanquam victima et martyr 
suum sanguinem Deo dedicaret.

Sed imperator ius gentium violare veritus, despoti principis legatum in
columem et illaesum dimisit incredibilem illius dictorum factorumque admi
ratus constantiam. Sospes igitur salvis etiam tot pecuniis sed magis integra fide, 
ad suum principem reversus tanta gratulatione suscaeptus est, ut illi venienti 

141v ter assurrexerit, ter publice gratias aegerit despothus.
Secunda legatio illius ut minus laboriosa, sed magis honorifica fuit. Nam 

Vladislaus rex Posthumus despotho gratificaturus cum cuperet amicos illius 
equites facere, hunc perprimis in gratiam despothi torquibus aureis donavit. 
Quem honorem numquam domi ostentare voluit, magis animi conscientia quam 
pompae splendore, aut equestri dignitati contentus. Quo pudore atque honesto 
non minus auctoritatis, minus invidiae suos inter cives comparavit.

1 Coniect. et.
2 emend. ex in indde
3 emend. ex formula responsura
4 Испред imperterritus прецрт. imperi
5 Исдред non прецрт. nonni
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Quam vero illius iusta, splendida, magnifica, ampla fuerit militia, quan
tum laboris periculi, molestiae, sumptus pro recipiendo despothi regno! Quod 
hostes occupaverant suscaeperit, ut nihil arduarum et difficilium rerum stabili 
et perpetua fide pro principe adiuvando formidaverit. Danubius et Pannonia 
virtutum pariens6 testis, hinc illud olim scripsimus:

Juni gloria magna Sorgiorum 
Cuius militiae nivalis Ister 
Et Pannonia bellicosa testis.

Neque enim in bello tantum, sed etiam in proelio versatus est atque inter 
confertissimos christiani nominis hostes bis pugnasse, bis vicisse dicitur. Ductu 

142r et auspicio Janci Gubernatoris in cuius castrensi contubernio sumptuose instar 
principis curribus vectus, ut nemo magis in tot victoriis iure ac merito gloriari 
possit. Haec foris, domi vero duplicem legationem nec magis Ungaricam quam 
Turcicham gessit; priorem aeque splendido, magnifice administravit atque con
stanter. Nam cum rex Matias a nostris civibus Vlatci ducis de mortuo7 depositum 
peteret, ausus est dicere: ,,Quod tu nunquam, optime rex, faceres, nobis faci
endum suades. Nam tu quicquid polliceris omnibus exhibes et fidem vel hosti
bus servas, quam minore periculo posses praevaricari. Qui non modo tua con
servare par est, sed etiam aliena obtinere difficilius velles quam posses. Nobis 
vero quibus nihil praeter fidem integrum superest, si ea salva non sint, omnium 
gentium praeda atque ludibrium sumus. Scimus enim quod iuris iurandi neglecta 
relligio, deos ultores habeat. Sic ille cum regem non tyrannum gereret huic 
deprecationi magis quam suae libidini locum dedit. Caeterum illa Turcica legatio 
magni et excelsi animi est, nec sine ampla et splendida mentis propositione; et 
maxime in hoc commendanda, quod nihil ad privatum commodum respicit; sed 
tota resp(ublica) est quae sola et unica causa est tanti laboris, molestiae, peri
culi suscipiendi.

Quid de iustitia talis ac tanti viri dicam! sine qua reges, tyranni, magis- 
142v tratus mera latrocinia sunt in qua servanda quam rectus fuerit. Testis curia, tes

tis magistratus, testis publice et privatim tota civitas, quod natura, quod usus, 
quod iuris et aequi cognitio, quod recta ratio suaserunt illum semper et fecisse 
et dixisse neque gratiae, aut simultati, aut privato commodo, quam iusto et 
aequo illum tribuisse, aut potius voluisse tribuere. Impudentem enim laudan
tis esset dicere: nunquam illum titubasse, nunquam exorbitavisse. Ausim tamen 
affirmare quandocumque peccaverit, opinione non voluptate lapsum fuisse; 
cuius rei cum clara et constans fama sit, et adhuc recens recordatio illorum qui 
vivunt. Me nihil falsi dicere, nihil veri silere, nihil in gratiam facere. Non modo 
senatus, sed etiam tota civitas est testis locupletissima. Quorum assidue non 
meminisse ut ingrati esset animi, sic etiam civis cum de republica, tum etiam de 
bonis moribus male merentis. Neque vero illud liberalissimi patris exemplar 
bonis civibus non imitandum. Quod tibi opem ter8, vir prudentissime, ut ille 
magis integer reipublicae vacaret, iam provectiori totam rem familiarem gu
bernandam commisserit? Nam cum senum praesertim tenacitas et avaritia sit 
morbus insanabilis, ita omnes supraquam oportet aut decet. Invigilant et ser- 

143f'viunt pecuniae, cuius habendae cupiditas una cum ipsa crescit. Ille degeneris 
et abiectionis animi putavit esse, privatae rei studio a publicis studio averti.

Quare curas familiares filio commendavit, ipse senatoriis muneribus acri
ter indulsit, quod utrumque bene et commode successit, nam quo plura in fili
um contulit, eo plura possedit. Illius opera crescentibus divitiis quas omnes 
filius ad patris imperium tenuit neque aliter quam iussit tantae liberalitatis 
auctor dispensavit. Omnia solus habens atque omnia dilargitus, neque vero tam 
pervigilem Argum fuisse fabulamur, neque illos dracones quorum alter poma,
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alter aureum arietem custodiebat. Quantum ille pro vectigalibus et publicis 
bonis et legibus et iustitia tutanda fixos inconniventesque oculos et soporis 
immunes habuit, exhausto tamen (ut fit) saepius aerario propter gravia tri
buta et finitimorum hostium sumptus. Sic patriae suffragatus est ut non solum 
investigandae pecuniae verbis hortator fuerit, sed etiam oblatis ultro divitiis 
caeteris senatoribus exemplar et praerogativam dederit, ut nemo suspicatus sit 
illum aut pecuniis, aut laboribus, aut saluti suae pro republica parcere; proinde 
illum neque hiems intractabilis, aut pluvius dies, aut ardor aestatis, aut ulla 
corporis valetudo et ipsa morbus senectus, quin comitia et senatum frequen- 

143v taret, unquam retardarunt. Quem vero aut servire, aut vivo regnare passus est.
Pro republica libertatis tuendae clypeus et defensor acerrimus. Cui non 

obstitit, a quo non dissensit, cuius gratiam aucupatus, cui vel unico verbo an
cillatus, cuius simultatem veritus? Quid non libere et aperte fronte gessit? A quo 
unquam vel amico, vel consanguineo pro patria abalienari timuit? Quis ab illo 
tanquam a Catone ini usta petere ausus? Qua spe, emulomento, quo metu, quo 
dolo, qua gratia unquam a sententia potuit abduci? Cui non inimicitias pro 
patria, cui non perpetuum bellum indixit? Ut iudicare nescias an iustior, an con- 
stantior fuerit! Hoc idem ob temperantia et omnium virtutum matre prudentia 
possum affirmare, quarum alterius oris probitate, frontis verecundia, oculorum 
temperie manifesta et perspicua signa paebuit. Alteram tot urbibus perspectis, 
tot moribus exploratis, tot diversarum rerum variis percepit eventis, hinc illius 
continentia, parsimonia, frugalitas, modestia, sobrietas, claementia, liberali- 
tas, circumspectio, providentia, docilitas, nec vulgaris memoria, sed qualis in 
Cynea aut Simonide, aut Temisthocle, aut Mitridate, sive in Seneca laudatur.

Sic ille quae unquam aut vidit, aut audivit, aut legit, memoriter tenebat; 
144r nihilque facilius quam iniurias de more lulii Caesaris obliviscebatur. Hinc 

illum conscia tot gestarum rerum recordatione et praeteritorum reminiscentia 
oraculum quodam esse diceres; neque annales, fastus, historias quotidiano ser
moni illius anteferas. Itaque in senatu nemo prudentius, nemo crebrius sen
tentiam rogatus dixit, nemo gnarius, nemo constantius.

Quid dicam de corpore, cuius dotes breviter perstringam? Vires quas stu
dio et industria rei militaris roboraverat, labori subeundo pares; staturam magis 
proceram quam mediocrem, membra bellis accommodata9, firmissimas manus, 
sensus fere omnes integerrimos; conspicuum et venerabilem in senectute inces
sum; vocem bellicam et canoram; gestus omnis decoris plenissimos; cultus 
ornatissimos, sed citra luxum et nihil eviratos habuit. laculari, equitare et Ro
mano more exerceri solutus. Dotes corpori a natura datas assiduo usu et tiro
cinii documentis auxerat; inde robore et arte lacertorum fretus, una manu binos 
arcus et una vice multis admirantibus saepius inflexit, quam tum vix in singulis 
alii facere potuerunt. Cumque crudam adhuc indolem sagittis ad scopum diri
gendis exerceret, spectante principe bis idem signum percussit. Quare ob eodem 
praeter caeteros arcu et aurea pharetra, quasi solus hoc munere dignus habe
retur donatus. Sic ille quod semper dissilit et adeo diversum est robur et pruden
tiam, vires corporis et ingenii coniunxit. Nec solum Ulyssem aut Aiacem sed 

144v utrumque rarissimis dotibus praestitit.
Quid dicam de rebus extraneis, patria, parentibus, patrimonio! Patria il

lius caput Illyrici est, in sinu Adriatico, Venetis secunda nam semper illis pri
mas partes tribuo. Illyriam vero ab Illuro et suis posteris denominatam omnium 
provinciarum amplissimam et numero gentium et dilluvio quodam populorum 
affluentissimam esse, nemo est qui nesciat:

Nam quicunque Moscum interiacet ultimum 
Thetymque Germanam et mare Ponticum 
Et Dalmatarum australe litus 
Illyriae imperio superbit.

Neque vero illa unquam pro creandis illustribus viris effaeto corpore 
senuit, siquidem tot imperatores, tot reges, tot excellentes in omni doctrina et

9 emend. ex accommoda
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sanctitate viros et quorum memoria nunquam interitura est, genuit. Quis Clau
dium ex Dalmatarum genere, quis Diocletianum, quis Aurelianum, Maximum, 
Probum, Constantinum et ex Triballis lustinum, Romanos duces et imperato
res maximos, Illuriciano sanguine procreatos non meminit? Quis Orpheum, quis 

145r Zamolsidem, quis Anacharsim, quis Democritum, quis ipsum Martem eiusdem 
provinciae municipes inffitetur? Quis Quirinum Siscianum praesulem martyrii 
corona illustrem, quis sanctissimum virum Hieronymum aeque linguarum atque 
doctrinae et integritatis et omnium virtutum genere cumulatissimum, non admi- 
retur? Ut taceam Gothos nobis conterraneos, qui rerum potiti sunt, quorum 
etiam faeminas fuisse belicosas ex Amazonum genere memoriae proditum est. 
Ut pontifices Romanos Caium et Ioannem etiam martyrio coronatos omittam. 
Quis sanctissimum regem Vladislavum, cui coelitus corona delapsa est, quis 
illum, qui se victimam pro re christiana devovit, nostri regis patruum, satis 
praedicare posset? Ut innumerabiles taceam. Hunc nostrum regem Vladisla
vum cum bello tum pace clarum, qui suis maioribus non tam nomine quam simi
litudine et cognatione virtutis respondet, quis orbis terrarum imperio dignum 
non indicet?

Sed omitto nationes, redeo ad patriam urbium Dalmatarum primariam, 
cuius originem indagare non tam necessarium quam difficile est. Constat tamen 
Epidauro a Sarracenis eversa, huc reliquos cives migrasse, mox etiam posterio
res Romanos ad Illuriam recuperandam bellum reges secutos; mortuo rege 
ibidem consedisse et nostram civitatem (hoc est) priorem coloniam, casu et 
fortuna auxisse. Nomen vero Ragusae inditum a regendo unius litterae per- 

145r mutatione, cum barbara colluvies Romanum sermonem ubique locorum de
pravaret.

Neque vero pernegaverim nostram civitatem multis nationibus coaluisse: 
Romanis, Graecis, Sclavis. Nam si nimis antiqua repeto in nostris maioribus 
referam Aesculapium, Apollinis filium, et Epidaurum et Achaiam quae post 
Ogygen habitata, tantam famam in regendis civitatibus comparavit, ut Senatus 
populusque Romanus (S.P.Q.R) maximam legum et institutionum partem ab 
inde transtulerit. Nostram vero Epidaurum non aliunde primitus fluxisse ipsum 
nomen testatur; cuius meminit Gregorius in Epistolis et Hieronymus in Illarionis 
vita et in quarto Caesaris Commentariorum libro mentio est, et in Plinii capite 
XXI libri III Naturalis historiae quam ibidem fuisse etiam Romanam coloniam 
facile cognoscimus. Quod si posteriore colonia prior aucta est, recte nos scrip
simus :

Ocelle mi Ragusa, ocelle mi patria,
Soli marisque quod solum omne Circuit 
Propago vera, verior colonia 

Bis prolesque quiritum.

Cum vero binominis Ragusae (ut Epidaurum sileam) alterum nomen sit Illyri- 
146r cum, nam et Dubrovnicus, hoc est silva sive Luceria dicitur, nomen ipsum attes

tatur. Haec loca Sclavos tenuisse, qui commerciorum usu et hospitalitatis vin
culo nostris maioribus socii confoederatique. Fugarunt ab his locis Sarracenos 
et omnes Adriatici maris insulas et Garganum montem occuparunt. Nostrae 
vero ditionis nedum omnia salva, sed etiam indies aucta reliquerunt. Quare 
cum fidem Christianam, nec sine nostrorum persuasione, recepissent, multos 
ex illorum principibus in nostros optimates ascivimus, praesertim Belli regis 
socios, qui Romam profecti et mox una cum Romanis huc reversi sunt, ut Illy
ricum recuperarent. Quo rege, quem secuti fuerant, apud suos Triballos mortuo 
et sepulto, hic consederunt. Sanctisque quorum reliquias secum attulerant sua
dentibus hic esse standum, nec usquam sanctiorem locum esse. Nam nostri 
maiores in Epidauro Ioannem episcopum habuerunt et ab inde profugi Christia
nis manibus huius civitatis fundamenta iecerunt. Semper enim ab incunabulis 
Ragusa Christum confessa nec ullo vicinarum gentium contaminata est contagio; 
quibus expurgandis sacrae fidei lavacro nunquam desiit esse studiosa. Nam et 
feras gentes tanquam mater officio putatis amplectitur et in gremio suo salu-
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146V taribos aquis renascentes coelo donat. Quare divinitus protegitur et avitam li
bertatem perpetua serie conservat.

Et cum Athenae, Lacedaemon, Thebae et reliqua Graecia perierunt, haec 
a tot fluctibus emersit et quasi redivivus ignis ab extinctis carbonibus 
reluxit. Proinde videre licet urbem Ragusam opulentam, magnificam, legibus 
armatam, moribus decoratam, religonis domicilium, pacis nutricem, quietis 
matrem, optimarum artium segetem et seminarium; alienis tutam, hospitibus 
amicam, bonis asylum, calamitosis perfugium, malis tamen perniciem. Neque 
cum opus est, rei militaris ignara, mare10 proximum tutata est. Nam ut navi
gantibus tutum praestare accessum, tot pyratas saepius captos suspensosque suae 
temeritatis poenas luere coegit, infensa latronibus et pacatissima.

Caeterum omissa patria, veniamus ad familiam cuius surculus11, ut maior 
fere pars patritiorum Romano germine sobolescit: hinc illud summi poetae12: 
„Genus a quo Sergia nomen“. Haec gens tot insignibus viris in nostra civitate 
censetur, sed maxime ceonico Pasquali nostro avo et huius defuncti patre. Neque 
enim de suo principe tantum benemeritus est, cuius ob signularem prudentiam 

146v a consilio fuit, sed etiam patriae tutela et publicae libertatis praesidium. Nam 
cum Chercegus, Volachorum dux sive Dardanorum, excursionibus et latroci
niis nostram regionem insectaret, ab Ungarorum rege per indutias ad impera
torem Magmedem, suo sumptu, legationem impetravit; qua sane tota nostra 
respiravit respublica. Cuius opera latronibus illis ab imperatore Turearum visis 
quiescere, nostris mercatoribus liberi commeatus esse coeperunt.

Ideo cum senatus noster sanxisset sumptus legationis, quos ceonicus pro 
patria fecerat, ex publico sibi restituendos, graviter deprecatus est, quod ille 
pro domo sua et patria non modo sumptus, sed etiam sanguinem, cum opus 
esset, effundere. Non subterfugeret CCCC igitur aureos et ultra patriae gratui
tos pro sua liberalitate sponte atque ultro remisit. Secunda liberalitas illius rara 
in civitate nostra, quod suo labore partas divitias cum fratre communicavit ita, 
ut illum aeque ac se locupletaverit. Non solum vero mercaturis exercendis de 
more civitatis ditatus est, sed tot proventibus et stipendiis pagorum, quos Top- 
licam, Dubocizam et Gospogin potoch Illyrici vocant, has enim villas, hos vicos 
in dono principis vectigales habuit. Ut taceam filiarum dotes et quatuor 
generos, immo si fratris filias numerare velim, plures.

Hic igitur pater huic filio praeluxit cuius splendor in sua posteritate cre- 
147v vit, nam filius maius reliquit quam accepit patrimonium. Plures honores in 

civitate nostra quam pater gessit: ut qui XI annos in magistratu tanquam Fa
bius in auguratu vixit. Nam decies rector in culmine civitatis stetit, censorium 
ius sive provisorium, et tutelaris Blasii perpetuus procurator, et publici thesauri 
custos aerarius qui summus est honor, creatus est. Omnium denique dignitatum 
quas gradatim suscepit, continuato cursu curcuitum tanquam sol annorum^ luna 
mensium vices iteravit. Ubi illi neque fortitudo constansque perseverantia, 
neque ulla tollerantia sive confidentia, neque iustitia sive aequitas, continentia, 
claementia, modestia, neque ipsa mater omnium virtutum in gubernanda re- 
publica defuit prudentia. Quae vero liberalitas illius fuerit tot largitiones in 
egenos docent nam Franciscenis et Dominicenis annuas pecunias et aureas ves
tes ad sacerdotes ornandos et festorum pompas obtulit. Multo etiam plura 
semotis arbitris mendicantium familiis dedit; ostentationis et aurae popularis 
contemptor. In sororis etiam filia collocanda quadrantem dotis dono supplevit, 
multorum etiam preces muneribus praevenit et illis qui naturali pudore pati 

148r extrema mallent quam petere, per alios ut ipse dator ignoraretur, saepissime 
donavit. Sanctissimos viros Paullinum Nolanum et Nicolaum episcopos imita
tus atque illud praeceptum secutus: ignorandum sinistrae quod dextera dederit, 
neque nobis canendum tuba cum liberales sumus. Civium vero animos non 
corruptelis aut largitione, sed humanitate et fide et benivolentia et integritate 
conciliabat, et virtutibus cultum honorem, reverentiam parabat. Neque enim

10 Испред mare прецрт. реч
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turpem quaestum aut infame compendium aut illicitos census, ut quadruplatores 
faciunt. Deo, templis, aegrotis et omni ope destitutis, aut captivis redimendis, 
ut nonnulli faciunt, obtulit. Sed patris et suo labore partas opes et utriusque 
parsimonia conservatas, ad inopiam multorum sublevandam, liberaliter et hones
te deprompsit. Sed quemadmodum vetustatis opinio fuit: Herculi decimas offe
rentium divitias augescere, sic ille pia pecuniarum effusione magis magisque 
videbatur ditescere. Qui licet in victu quotidiano parcus et frugi fuerit et modico 
contentus, tamen in publico largiores epulas dabat. Tapetis auleis, abacis, splen
didus et rara et excellenti supellectile, sumptuosus. Domus vero illius ultra 
privatos homines opulenta et magnifica est operosis cubiculis, luminosis fenes
tris, trabibus mauratis. Praetereo villas, domos et omnia caetera nitoris 

148v plenissima.
Venio ad ultimum actum et supremam vitae tanquam alicuius fabulae 

peractionem. Cum semper ab ineunte aetate rebus divinis, cultum, fidem, obser
vantiam, pietatem praestiterit, in hac extrema valetudine, qua tandem ingra
vescente decessit. Singula vitae commissa quae in toto vitae curriculo perpe
travit, optimo sacerdoti confessus non minus lacrimis quam sacerdotis expiatio
ne penitus abolevit et sic omni sordium aspergine detersus, puris sensibus ac 
sine ulla labe sanctissimum panem accepit. Immo Christum, immo potius ab 
illius immensa magnitudine receptus est in illo et per illum per omnia saecula 
sine fine permansurus. Quare non dubium est Iunium Sorgium, avunculum meum, 
propter vitam integerrime actam et ultimam mortis sanctimoniam, Deo op
timo conciliatum, aeterna faelicitatis gaudio perfruiturum.

Quod cum ita sit, cum praeterita si qua est humanae vitae faelicitas, tum 
praesens quae vera est et solida gloria, luctus muliebres, ululatus, lacrymas, 
planctus, querelas, lamenta, naenias dehortari videntur. Nam si stemus illos 
qui fragilitatem corruptioni, mortalitatem immortalitati, mortem vitae commu
tarunt, non illorum sed nostra lugemus incommoda, quorum iucundissima con
suetudine atque dulci praesentia sumus orbati. Sin vero qui suum diem tam pie, 

149r tam sancte ac devote obiverunt, miseros aut nullos putamus, maligni atque 
ingrati divinae clementiae et illorum faelicitatis interpretes sumus. Quare ut 
recte sentiamus illum nobis coelitus delapsum, haec putamus dicere:

Qui modo fretus eram germano corpore, cuius 
Hospitium consors pars fuit una mei,

Hei mihi divellor, quicum spiravimus una
Concordes, qui cum res simul una fui.

Corporis atque animae nexus solvuntur amici 
Copula naturae mutua parque fides.

Hinc procul invitus quamvis ad sidera cessi,
Invitus membris auferor ipse meis.

Verum operae precium est divortia cernere nostri 
Corporis et tanti est flebile dissidium.

Namque ego nunc faelix tenebrarum et carceris expers 
Laetor ab humana colluvione procul.

Ut prius includor nec carcere sive sepulcro,
Nec patior tenebras quae mihi corpus erant.

Lux mihi natalis mors est, haec ultima meta 
Mortis et aethereae lucis origo fuit.

Adde quod hic pulvis redivivo corpore surget,
149v Nec cinis est tumulis irrecidiva suis.

Namque hominis facies mea sole micantior ipso 
Clara renidescet praepes et ales erit.

Interea sobolis reparabimur indole: namque 
Hic patris, ille sui filius instar avi est.

Ergo querelarum iam sit modus. Ecce supersum 
Coelo anima, in terris posteritate mea.
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Илија ЈТампр. Цријевић, крунисани песник,
Јушју Соркочевићу, својем ујаку,

ПОСМРТНИ ГОВОР

Кахо мој ујак умре пре него што сам очекивао, а ја, обрван тешким 
бригама, ипак преузех на себе да њему, чија је вредност изнад обичног 
човека, одржим посмртно слово, иако се због ове смрти ни од суза не могу 
уздржати. Кривица неће бити моја већ ће потицати од околности и времена, 
уколико мој говор не буде потекао широко, узвишено и надахнуто, достојно 
личности покојника. То наглашавам утолико пре што сам се изгубио у 
нераду и тами, и што сам се, без вежбања у стилу, и, одвикнут, због пре- 

139г кидања рада на говорништву, нашао као у каквом запећку.
Ви, наиме, знате с коликим се породичним тешкоћама мучим, как- 

вим сам свакодневнсим разговором оптерећен међу простим светом, па 
једва уграбим мало времена за читање књига, а без њих не могу. Требало 
би се, међутим, све више дивити књижевности и римској речи, које се сада 
на сваком месту изопачују у овом људском метежу. Мени оне нису из срца 
ишчезле и поред тога што ми нису урођене ни отаџбинске, већ су дошле као 
нове, стране и одасвуд прикупљене. А да су ми пале у део као сопствене и 
домаће, все би ми ниједан други језик до латински био свој и матерњи.

Чиди се, међутим, да овај дар треба измолити, с правом га заслужи- 
ти у оваквом скупу кад се очекује напредак државе, што је мишљење не 
једино Аристархово већ дословно и потпуно тачно и увек правилно миш- 
љење многих других. То је од нарочите важности у овом пресветом храму, 
дому тако учених свештеника, јер ја не живим у братству Арвала или Са- 
лија, Ф ламит, Дијалија или арицијских краљева, већ у изврсној школи 
и заједници познатих теолога и хришћана која је боља од Платоиове или 
Ксенофонтове или Цицеронове државе. Утолико мање сам имао разлога, 
чини ми се, да се плашим да хвалим покојника, да тешим живе, да чувам 
своје име, кад преузех изненад апосмртно слово такву човеку, познатом 

139ν ие само по витешком него и по сенаторском достојанству, иако за то нису 
биле погодне околвсости, а није било ни довољно времева. Ја, дакако, не 
знам о њему ништа просто, ништа мрачно, ништа јадно већ само значајно, 
племенито, ваљано, узвишено и бесмртно. Неко треба похвалама да уве- 
лича овај погреб, али ће тај бити лош хвалилац и неплодан дух, ако не 
изнесе многе хвале, ако не узнесе славу, ако осиромаши сву његову ве- 
личину, ако умањи његово достојанство, ако не пронесе глас о њему. За- 
тим, да се не би шта одузело од похвала такву човеку, требало би се пре- 
нети у једно много боље доба и имати богатији дар: за то биваљала Де- 
мостенова или Цицеронова речитост. Јер као што није било допуштено 
никоме, сем Апелу и Лисипу, да сликају Александра Великог, тако би тре- 
бало да ратничка и мирнодопска дела храбрих људи у писменом саставу не 
постану досадна и дуга и да се људи не презнојавају над њима. Пошто се 
од мене, очевидно, тражи и једно и друго: прикладн'0  време и духовна спрет- 
ност, сматраћу да радим непромишљеао, ако се не плашим да што грубо 
и неодмерено ме избрбљам у похзалама тако угледну човеку. Твој углед 
ће се, Петре, врли човече, обасјати отаџбинским похвалама; за остале тре- 
ба да се побринем ја, јер се то жели, тражи, очекује у овој прилици, кад се 

140г већ није нашао нипсо бољи, и ако се народ не покаје што је одбацио уоби- 
чајене редовне говорнике и поред свих изабрао мене, и ако те још не буде 
преварило твоје добро мишљење о мени. Говорничкој неспретности треба 
приписати ако што буде нејасно, неодређено, сиромашно, јер осим избора 
дела и речи није се могла начинити исправка састава, нити се ишло за 
савршеном говорничком вештином. Али, ако буде добро испало, двостру- 
ко ћемо се препоручити: богатством доброг израза и спретношћу у сналаж- 
љивости. Ја се, уосталом, мање вређам скромним одобравањем и уживањем
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у кићеном cjajy говорника него презирањем и мржњом, јер оно што презре- 
мо изгуби вредност, обично више треба исправљати него што је достојно 
хвале. Како буде, уосталом, ја ћу се радовати да се правично одужим сво- 
јем ујаку у своје и у име његових потомака бар љубављу и поштовањем, 
ако то већ нисам заслужио као даровит говормик. Похвала покојлицима је 
као добро очинско наследство и нема боље утехе у жаљењу за својим, или 
успелијег примера за поштење и морал него што је пример рођака. Иако 
говор спремљен на брзину представља дело пудо опасних околности, ипак 
нећу све препустити случајности с обзиром на време и место, иако ћу тако 
нсапречац говорити. Поступићу по обичају банкара који рачуне од много 
година сабирају на једној табли, или као капетани бродова који уписују 
луке, мора, обале, острва на кожу једног јединог пергамента с мање штете 
по тачност него по опширност. Тако ћу и ја у кратком излагању бити за- 

140v довољан ако само назначим похвале такву човеку, не позабавивши се њима, 
ако их само дотакнем и не обухватим све, јер ћу ускоро то изнети садр- 
жајније и опширније као писмени састав, када се укаже повољна прилика. 
Иако се, наиме, одједномможе рећи више ствари, ипак све што о такву 
човеку треба рећи не могу обухватити списи ш  у више свезака. Из тога 
следи да нису довољна једно два дана, него да треба и више времена да 
би се испричало све о толиким вредним делима. Боље би било да неко, 
како ја мислим, и превише нахвали његова мирнодопска и ратничка дела, 
него да рекде тек нешто због чега се и ја, чини ми се, двоумим и мучим у 
овом одсудном тренутку. Говорићу ипак не како хођу, већ како знам и 
умем; нема сврхе само прелетети преко његових духовних и телесних 
врлина и спољашњих погодности, нити прећутати οιίο што је радио на 
дому или изван отаџбине, у војсци, као приватна личност или човек н:а 
положају, али ипак с тим да се иде по неком реду, да се излаже део по део.

Треба почети од врлине која је већ сама духовла хвала. Размишља- 
ње о њој ствара похвалу, изазива дивљење и буди у човека неизрециву 
жељу за њом. Али најпре о оној врлини, управо храбрости, која ствара 
полубогове, чијим заслугама се није само Херкул уздигао на небо. ГТоч- 

кгимо од ујакове херојске храбрости још кад је имао деветнаест година, о 
којој је касније, све досада, давао изванредне доказе. Кад се, наиме, као 
члан посланства бавио код сурова турског цара, камо га је послао славни 
Деспот који је владао украј Дунава, друг у посланству му је био велики 

141/ војвода Михаило Анђео, брат Мехмеда паше, што је отприлике друго име 
за царско достојанство. Турци су, наиме, упорно тражили четрдесет пет 
хиљада дуката (толики је износ био одређен као данак да би се одржао 
уговор о миру) да не би иначе мир био доведен у питање а савез се пољу- 
љао, па под истим условима не би могло доћи до предвиђеног уговора 
Њега није могла сломити никаква животна опасност или, боље рећи, 
опасност од најсвирепијих непријатеља, да им не подвали. Тако је био упо- 
ран у својој оданости да сачува споменути новац у Деспотову корист да је, 
незаплашен и држећи се одважно својег плана, кад је крвник хтео да га 
казаи смрћу ако одмах не положи данак, одговорио да више воли да умре 
него да изневери својега господара.

О речи достојне племенита човека чији глас није задрхтао пред ли- 
цем крволока или тиранзша! О храбрости којој потомство треба да подра- 
жава, а која најлегппе долази до изражаја приликом смрти! Он није оклевао 
да драговољно своју крв да за Бога као жртва и мученик. Цар, међутим, 
плашећи се да погази међувсародно право, врати владару Деспоту по- 
сланика здрава и читава, дивећи се невероватној чврстини његових 
речи и дела.

Од је, дакле, срећан што је спасао толики новац и још више због 
своје непоколебљиве верности, вративши се својем владару, био примљен 

14Ρ с велнком захвалношћу. Деспот му је, кад је дошао, трипут устајао и три- 
пут исказивао захвалност.

Друго његово посланоство, иако је било мање тешко, донело му је 
ипак више части. Краљ Владислав Посмрче, наиме, желећи да Деспоту 
учини по вољи, кад је, у знак захвалности одлучио да му пријатеље произ-
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веде у витезове, пре свих је Соркочевића обдарио златном огрлицом. Тај 
почасни дар он никад није хтео да показује у земљи, задовољан више са- 
знањем о својој духовној вредности него сјајем одликовања или витешким 
достојанством. Овом лепом и часном скромношћу прибавио је себи више 
угледа, а свакако мање зависти међу својим суграђанима.

Како је тек правична, сјајна, величанствеиа и племенита била ње- 
гова војничка служба! Коликом је труду, опасности, немиру био изложен 
да би повратио краљевство Деспоту: вратио је све што су непријатељи били 
заузели и ништа га није заплашило у чврстој и постојавој верности да по- 
могне Деспоту! Дунав и Панонија су будни сведоци његове храбрости. 
Отуда смо некад ово написали:

Велике војничке славе 
Соркочевића Јунија 
Сведок бејаше Дунав снежни 
И Панонија храбра.

Он, наиме, дије само учествовао у рату већ је бивао и у окршају; кажу да 
се у врло густим редовима непријатеља хришћанског имена двапут борио 
и двапут победио. Нико се ни би могао више хвалити, с правом и по за- 
слузи, толиким победама под воћством и командом војводе Јанка с којим 

142г се раскошно, у логорском друговању, као владар возио у колима. Тако је, 
у туђини и у земљи, подједнако добро вршио дужност двоструког послан- 
ства: угарског као и турск^г. Прву дужност је обављао сјајно, достојав- 
ствено и поуздано. Кад је Једном краљ Матија затражио од наших гра- 
ђана депоновано благо покојног влашког војводе, он’ се усудио да каже: 
„Оно што ти, најбољи краљу, сам не би никад учинио, саветујеш да ми то 
урадимо. Ти, наиме, извршаваш све што си ма коме обећао, а веру држиш 
чак и према непријатељу и не би је могао изневерити ни у ситној опасности. 
Ти који ниси праведан само кад треба да сачуваш своје, хтео би сад нешто 
што је теже него што можеш, да узмеш и туђе. Ми, међутим, којима ништа 
не преостаје осим беспрекорне части и поверења, па ако ни то не би било 
беспрекорно, постајемо плен и предмет ругања у свих народа, јер знамо 
и то да непоштовање заклетве за собом има богове осветнике“. Тако је 
он, кад је била реч о краљу, не о тиранину, више места дао овој врсти мол- 
бе а не некој својој пристрасвости.

И оно турско посланство, уосталом, од великог је и изузетног зна- 
чаја и не без широког и мудрог схватања будуће политике. Највише у 

142ν овоме т|зеба истаћи истину да он ништа није окретао у личну корист, већ 
је сама држава била сав и једини разлог што је преузимао на себе толики 
труд, тегобу и опасност.

Шта да кажем о правичности тако изванредна човека! Без ње су и 
краљеви, тирани, магистрати — праве пустахије. Да је више тежио да њу 
сачува него да себе сама уздиже потврђују скупштина и сенатори; потвр- 
ђује му, јавно и приватло, цела држава да су га његов карактер, његово 
држање, схватање права и правичности и разум тако саветовали, па је 
увек и радио и говорио не да би био омиљен, или да ствара неслогу, или 
ради личне користи, него је све процењивао исправно и праведно или, 
боље речено, хтео је тако да ради.

Било би бесмиследо заиста да хвалилац каже: никад он није погре- 
шио, никад скренуо с правог пута. Усудио бих се ипак да устврдим, маколи- 
ко некад и погрешио, грешка би била учињена из његова уверења, не из злу- 
радости. Иако о томе постоји јасан и трајан спомен, још је свеже сећање 
оних који су живи да ја не казујем ништа лажно, да не прећуткујем истинн- 
то, да не чиним ништа да бих се коме додворио. О томе је веродостојан 
јемац не само сенат већ и цела држава. Ако га се људи не би увек сећали, 
био би то знак и незахвална духа и грађанина мало заслужна, како за др- 
жаву тако и за морал. Том примеру врло племенита сенатора добри гра- 
ђани би требало да подражавају, јер шта би вредело, врли и веома мудри 
човече, да се он државом уопште није бавио него да се предао унапређењу

17 Ziva antika
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целокупне своје имовине? А како су штедљивост и нарочито тврдичлук не- 
излечљива болест старих људи, тако обавезио и приличи да их оне иадасве 
прогоне. Тада бде и скупљају новац, а жеља за њим расте с његовим сти- 

143г цањем. Мој ујак је сматрао да је то особина изрода и људи изопачена духа 
и да се у жељи за приватним богаћењем треба одстранити из јавиих пос- 
лова. Стога је бригу око имања препустио сину, а сам се ревносно посве- 
тио сенаторским дужвсостима; и једно и друго је, међутим, добро и повољ- 
но успевало, јер уколико је више иметка преносио на сина утолико је више 
имао. Син је очеве послове, пошто је богатство нарасло, обављао под ње- 
говим надзором и трошио је само с толико слободе колико би отац од- 
редио, а овај је, држећи све у својим рукама, био издашан.

Није, рећи ћемо, био тако будан ни Арг, ни они змајеви од којих 
је један чувао јабуку а други златно руно, колико је он имао широко от- 
ворене очи и био вечито будан да би заштитио правду у погледу пореза, 
јавних добара и закона. Кад би се благајна исцрпла (као што се чешће 
дешава) због тешких намета и издатака око суседгохх иепријатеља, др- 
жаву би помогао тиме што проналажење новца нжје подстрекавао само 
речима, већ је сам, понудивши своје богатство давао пример и преимућ- 
ство осталим сенаторима, па кико није могао посумњати, кад је у питању 
држава, да он штеди новац, труд или своје здравље. Њега, даље, није оме» 
тала неподношљива зима, ни кишни даии вси летња врућина, па ни сама 
болест-старост, да не оде кад би заседали скупштша или сенах.

143ν У животу је имао прилике и да служи и да влада. У чувању државне
слободе био је опасан бранилац и заштитник. Коме се он није супротста- 
вио, са чијим се мишљењем није сукобио; за чијим пријатељством није 
тежио, коме због једне речи иије постао роб, чијег се непријатељства упла- 
шио? Шта није радио слободна и ведра чела? Да ли се икад бојао да ће 
га који пријатељ или рођак одстранити од бриге за државу? Ко се од њега, 
баш као и од Катона, усудио да тражи нешто неправично? С каквом надом 
ж на какву добит, с каквим страхом, због чијег лукавства, због чије ми- 
лости се он могао икада одрећи својег мишљења? Коме због непријатељ- 
ства према држави није објавио непоштедни рат? Човек не би умео да про- 
суди да ли је био већма правичан или разуман. Могу да устврдим да су 
то условиле одмереиост и мудрост, мајка свих врлина, чији су, с једне стpa
ne, јаснн и видни знаци: поштена реч, смеран жзраз, благ поглед; с друге 
стране, иако је видео толико градова, искусио толжко обичаја, упознао 
разне догађаје многих сасвим супротних историја, ипак остаде у њему 
некористољубивост, штедљивост, скромност, честитост, трезвеност, 
племенитост, обазржвост, брижљивост, лакоћа у схватању и памћење, не 
обично него вредно хвале — овакво какво је било у Кинеја, Симонида или 
Темистокла, Митридата или Сенеке. Тако је и он па^мтио све што је икада 
или видео. или чуо, или прочитао. Није било ништа лакше него заборавити 
неправду нанету значају Јулија Цезара! А он је5 рекао би човек, као какво 

144г пророчиште, са зналачким сећањем причао о тим и ранијим историјским 
догађајима, да његовој свакодневној причи не би могао супротставити ана- 
ле, фасте, историју, У сенату, оак, нико нжје исказао мудрију, језгрови- 
тију, озбиљнију и поузданију мисао.

Шта да кажем о његовим физичким еилама, чијих ћу се добрих осо- 
бина укратко дотаћи? Те силе, које је учењем и марљивошћу у војничком 
животу ојачао, биле су равне напору који је подносио. Стаса је био вкше ви- 
сока него средњег, удове је имао прилагођене ратовању, руке веома јаке; 
скоро сва чула добро очувана; ход иу  старости дичан и пун поштовања; 
глас ратнички, звучан; покрети пуни љупкости, одело веома укусно, али 
без луксуза; ништа немужевно није било у њега. Бавио се, по римском 
обичају, вежбањем у бацању копља и јахањем. Телесне особине којим га 
је обдарила природа повећавао је сталш м вежбањем и војшчким вешти- 
нама; отуда би, ослањај>ћи се на снагу и гипкост мишића, чешће једном 
руком савијао по два лука одједанпут пред мношм задивљеним људима 
него што су то могли учинити други једним луком. Када је свој млади дар 
вежбао у гађању стрелом у одређену мету, двапут је, у присуству кнеза,
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погодиго исти циљ. Због тога је мимо осталих био награђен луком и злат- 
ним тоболцем, јер се сматрало да је он једини достојан ^ове вештине. И 
тако је оно што се увек одељује и што је тако различито, снсагу и мудрост, 

144ν телесне и духовне способности ипак у себи уједињавао. Није он само Оди- 
сеја или Ајакса већ је и једног и другог надмашио врло ретким спо- 
собностима.

Шта да кажем о пословима изван родне земље, о отаџбини, родите- 
љима, наследству? Његова је^домовина престоница Илирије, у Јадранском 
Мору, друга поред Млетака, јер ја Млецима увек дајем прво место. Не 
постоји, наиме, нико ко не би знао да је Илирија у свету позната још од 
потопа и да је названа по Илиру и његовим потомцима, да је најпростра- 
нија од свих провинција и најбогатија по броју племена и народа:

Ко год живи између далеког Московљанина,
Атлантског и Црног мора 
И далматинске топле обале 
Владавином Илирије се дичи.

Никад њено тело није остарело да не би рађало славне људе, јер је дала, 
као што се зна, толико царева, толико краљева, толшсо знамевитих људи 
у свим наукама и међу свецима, о којима успомена неће никад пропасти. 
Ко се не сећа да су из илирске крви настали римске војсковође и цареви, 
као Клаудије из далматинског рода, ко се не сећа Диоклецијана, Аурелијана 
Максима, Проба, Константина и Јустина из трибалског племена? Ко би се 
бацио блатом на Орфеја, Замолксида, Анахарза,?Демокрита, ко на самога 
Марса, суграђане исте провинције? Ко се ме би дивио побожном и слав- 

145г ном сисачком бискупу с мученичком круном, ко се не би дивио пресветом 
човгку Хијерониму који савршено познаје језике и свеопшту науку, а обда- 
рен је сваком врстом врлине? Да не говорим о Готима, нашим земљацима, 
који су се докопали власти, а прича се да су чак и њихове жене биле рато- 
борке и да су из рода Амазонки. Пропустићу и римске гшнтифике Гаја и 
Јована који су исто тако крунисани мучеништвом. Ко би могао довољно 
речи да искаже о најсветлијем краљу Владиславу којем је круна пала са 
неба? А ко о стрицу нашег краља који је себе принео ма жртву за хриш- 
ћадску ствар? Да прећутим многе друге. Ко не би проценио да је достојан 
да влада целим светом овај наш краљ Владислав, славан и у рату и у миру, 
а који својим прецима одговара не толико по имену колико по сличној и 
урођеној храбрости?

Остављам, међутим, народе и прелазим на првобитну~постојбину 
далматинских градова, чије порекло није толико потребно колико тешко 
истраживати. Позиато је да су, пошто су Сарацеди разорили Епидаур, 
овамо дошли преостали грађани, а ускоро и римски наследници који су 
помагали краљевима у рату да би повратили Илирију; кад краљ (босански) 
умре, они се настанише овде и увећаше нашу државу, тј. прву колонију, 

145*' на иашу радост и срећу. Име јој наденуше Рагуза од regendo с једним про- 
мењеним словом, као што већ варварски олош на сваком месту изопачује 
латински језик.

Не бих могао порећи да су се у^нашој држави стопили многи народи: 
Римљани, Грци, Словени. Ако се винем у|далеку прошлост, пронаћи ћу 
да је Ескулап, син Аполонов, постигао толику славу у државном уређењу 
у Епидауру и у Ахаји, која је основаш после Тебе, и да је Сенат и римски 
народ највећи број закона и институција отуда донео. Да је наш Епидаур у 
кајраније доба потехао баш са те стране казује само његово име.Њега спо- 
миње Грегорије у Писмима, Хијероним у делу Живот Илариоиа, а помена 
о њему има и у четвртој књизи Цезаревих Коментара; лако сазнајемо из 
Плинијева дела Историја природе, књ. Ш, гл. XXI да је на томе месту 
исто тако била римска колонија. Кад је каснијом колонијом прва вели- 
чином надмашена, ми смо одушевљено запевали:
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Очњи виде мој, Рагузо, моја отаџбино,
На земљи и мору што сву земљу опкољава 
Право поколење истинске колоније,
Двоструки наследниче римских грађана.

(Превела Радмила Шалабалић)

Како јз Рагуза двоимена (да не спомињем Епидаур), друго име јој је илир- 
ско, па се зове Дубровник, што значи боГаГп шумом или Luceria. Само име 

14бг потврђује да су ова места држали Словени који су по писменом уговору и 
везом гостопримства били пријатељи и савезшци наших предака. Из 
тих места су они протерали Сарацене и заузели сва острва у Јадранском 
Мору и Гарганско брдо. У нашој области оставише не баш лепу успомену, 
али се она из дана у дан поправљала. Стога, кад примише хришћанство, 
не без нашег наговарања, многе од њихових вођа узесмо међу наше пле- 
миће, нарочито пријатеље краља Беле, који отпутоваше у Рим и ускоро 
се заједно с Римљанима овамо вратише да би краљу (чије су присташе би- 
ли) повратили Илирију. Кад краљ умре и би сахрањен код својих Срба, 
они се овде настанише јер их њихови свеци, чије су мошти носили са со- 
бом, наговорише да ту треба да остану и да од овог нигде нема светијег 
места. Наши преци су, наиме, у Епидауру имали епископа Јована и, беже- 
ћи отуда, хришћанским су рукама ударили темеље овој држави. Увек је, 
дакле, од постанка, Рагуза исповедала Христа и није се укаљала никак- 
вим додиром са суседним племенима; никад није престала да се брине 
о њихову очишћењу водом свете вере. Чак је и дивља племена, рекло би се, 

146v као мајка, по дужности привијала уза се, у својем крилу покрштавала и 
небу давала поново рођене људе. Тако се штитила божјом помоћи и де- 
довску слободу сачувала у непрекидном низу година.

Кад пропадоше Атена, ЈТакедемон, Теба и остала Грчка, Дубровник 
изрони из мутних таласа и запламса као оживела ватра из угашена угље- 
вља. Отада се Рагуза може видети као град богат, величанствен, наоружан 
законима, украшен добрим обичајима, као дом побожности, хранилац 
мира, мајка спокојности, град у којем дозревају и одакле се расплођују 
најлепше вештине; био је безбедан за странце, пријатељ гостима, уточиште 
добрим људима, прибежиште несрећника, али опасност по рђаве људе. 
Кад је требало, није му била непозната војничка служба; штитио се близи- 
ном мора, а да би морепловцима обезбедио поуздан прилаз, присилио је 
толике похватане и на вешање осуђене гусаре да испаштају казну због своје 
осионости; био је непријатељ према разбојдицима, а иначе веома 
жељан мира.

Оставивши Соркочевићеву отаџбину, пређимо на породицу чији је 
он изданак која је, као и већина племства, поникла из римске клице; отуда 
и она позната реч највећег песника: „род од којег долази име Срђ“. То пле- 
ме се у нашој држави цени по многим знаменитим људима, а највећма 
по челнику Паскоју, нашем деду и оцу овог покојника. Паскоје није био 
заслужан само за деспота, којем је са своје изузетне мудрости био савет- 
ник, већ је исто тако био старалац својг отаџбине и заштига опште сло- 

147г боде. Кад јз, ншме, Херцег, вођ Влаха или Дарданаца, својим упадима и 
разбојништвом пустошио нашу област, опремио је, за време примирја, о 
свом трошку делегацију цару Мехмеду у име угарскога краља; на тај на- 
чин је сва наша држава заиста одахнула. Поиио турски цар сазнаде за те 
разбојнике, смирише се Херцегова злодела и отпоче слободна трговина за 
наше трговце. Кад је, међутим, наш еенат наредио да се челнику исплати 
из државне благајне трошак који је издао за државу око посланства, усрдно 
је молио да га тога ослободе, јер би, говорио је, не само трошио за свој 
дом и државу, већ би и крв пролио, кад би затребало; свакако не би ни сад 
узмакао да четири стотине дуката приложи бесплатно за државу и њену 
слободу, по својој доброј вољи?
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Друга је његова племенита особина, ретка у нашој држави, што је 
богатство, стечено личним радом, поделио са братом тако да је подјед- 
нако обогатио и њега и себе. Није стекао имовину само вођењем трговине 
по државном обичају, већ многим жетвама и приносима са села које Илири 
зову Топлица, Дубочица, Госпођин Поток; од ових села и заселака још 
је, као деспотов дар, примао порез. Да не говорим о миразу кћери и четири 
зета, а ако бих хтео да рачунам и братовље кћери, било би их више. Тако је, 
дакле, овакав отац обасјао будућност својем сину Јулију Соркочевићу чији 
је углед порастао код потомака, јер је син оставио много више него што је 

147ν примио у наследство и много више часних дужности обављао у нашој 
држави него његов отац. Тако је он једанаест година био у државној упра- 
ви, баш колико је и Фабије био на аугурској дужности. Десет пута је, 
наиме, као кнез, стајао на челу државе, имао је затим цензорско или прови- 
зорско право и био стални заштитник и намесник Б;Аажа; изабран је за 
чувара државне благајне, што представља највећу част. Сва звања у која 
је постепено улазио, обављао је непрекидном кружном путањом, као што 
сунце сваке године а месец сваког месеца обнављају своју путању. Ту му 
није недостајало ни храбрости ни чврсте упорности, нити икаква стрп- 
љења или поверења, ни правичности или равноправности, некористољу- 
бивости, благости, скромности, а није му недостајала ни сама мајка свих 
врлина у управљању државом — мудрост. Каква је била његова племе- 
нитост показују многа доброчинства према сиромашнима. Годишњу по- 
моћ давао је фрањевцима и доминиканцима, златне одежде свештеницима 
и помоћ за свечане прославе; још много више је давао кад нико не види 
гомилама просјака. Презирао је хвалисање, несталну наклоност светине. 
Додао је као дар четвртину мираза при удаји сестрине кћери; даровима је 
исто тако предухитрио молбе многих, а онима који би из урођеног стида 
више волели да трпе крајње невоље него да траже најчешће је помагао 

148к преко других, да би сам као дародавац остао непознат. Угледао се на пре- 
светле епископе Павла Нолана и Николу и држао се оног правила: нека не 
зна левица шта даје десница; ни ми зато не треба да јавно објављујемо кад 
смо дарежљиви. Љубав грађана ш је придобијао подмићивањем и дареж- 
љивошђу већ хуманошћу, поверењем, благонаклоношћу и поштењем; 
врлинама је стицао частан углед и поштовање. За њега није било ружног 
питања, или срамиог рачуна или лажног мишљења, као што бива у вара- 
лица. Давао је Богу, храмовима, болеснима и остављенима без икакве по- 
моћи, или помагао да се откупљују заробљеници, као што понеки раде. 
Стечено имање очевим и својим радом и сачувано штедљивашћу обојице 
позајмљивао је слободно и часно да би многе људе избавио из сиромаштва. 
И, према оном мишљењу из старине да се увећава ботатство оних који 
Херкулу понуде десетину, изгледало је да се и он правичном деобом нов- 
ца све више богати. *

Иако је у свакодневдом животу био скроман и штедљив и малим 
задовољан, ипак је приређивао раскошне јавне гозбе. Био је познат по 
теписима и стубовима у дворанама, много је трошио на леп и редак кућни 
намештај. Његов дом је био изнад кућа појединих људи; богат и величан- 
ствен по собама за рад, светлим прозорима, по маварским таваницама. 

148ν Да не спомињем летњиковце, куће и све остало пуно сјаја и отмености.
Долазим до последњег дела и, као у каквој драми, до последњег чи- 

на живота. Јер се увек од младих дана одликовао у божанским обредима, 
у вери, поштовању и побожности, умро је у изврсном здрављу, кад је нај- 
зад дубоко зашао у i одине. Поједина дела која је починио у току целог 
живота исповедио је најчаснијем свештенику и плачући и кајућисепред 
свештеником дубоко је у себи рашчистио све и тако очишћен светом во- 
дом од сваког греха, осећања чистих и без икакве љаге, примио је свето 
причешће. У Христа је дакако због његове неизмерне величине примљен 
утолико пре, примљен је у њега, и за њега и тамо ће остати за све векове 
без краја. Стога нема сумње да ће Јуније Соркочевић, мој ујак, због бес- 
прекорно вођена живота и последње светиње примљене пред смрт, ужива- 
ти у радости вечне среће уједињен с најбољим Богом. Па кад је тако, кад
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је ова срећа, акоје и има у људском животу, пролазна, а ова је садашња 
права и трајна слава, чини ми се да треба одстранити тужну цриину жена, 
прекинути кукање, сузе, бусање у груди, жалост и жалопојке. Јер ако опла- 
ук јемо оне који су заменили слабост пред исквареношћу, односно смртност 
за бесмртност, смрт за живот, не оплакујемо њихову већ своју невољу: 
лишени смо веома пријатне и драге навике да будемо с њима. Ако пак 

149г сматрамо да су јадни и ништавни они који су до дана смрти дошли тако 
побожно, свгто и часно, онда смо злобни и незахвални тумачи божанске 
милости и њихове среће. Стога, да бисмо истински осетили да нам је од 
сишао с деба мислимо да ваља рећи ово:

Само сам се ослањао на рођено тело,
Његов сам учесник гостопримства и делилац био.

Делим се, авај, од оног с којим сам дисао
Сложно и с којим сам истовремено био једно.

Кидају се пријатељске везе тела и душе,
Природне узајамне везе и поверење.

Издалека отуда, иако нерадо, дођох до звезда,
И против воље сам се отргох из својих удова.

Вредно је заиста видети одвајање од својега 
Тела, а дељење је стварно жалосно.

Али ја се сада срећан, ослобођен мрака и окова,
Радујем далеко од људске нечистоће.

Нисам затворен као пре тамкицом или гробсш,
Ие патим од таме која ми је била тело.

Смрт ми је рађање светлости што је њен 
Крајњи циљ и вечне светлости порекло.

149  ̂ Томе додај да ће прах оживети кад васкрске тело
Јер се пепео у гробу својем може да поврати.

Тада ће лице човека, од сунца самог сјајније,
Заблистати јасно и добру ће казивати слутњу.

Онда ћемо урођеним даром поправити род, јер
Овај је сличан оцу, а онај син је исти његов дед.

Нека се. дакле, туговања стишају; ја, ето, духом
Остах на небу, а на земљи у својем потомству.

Eeoipag, Даринка Невсчшћ-Г'рабовац.


