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Praelectio in explicationem elegiarum Propertii

U doba kad u evropskim velikim središtima u 15. i 16. veku 
žive i rade najznačajniji predstavnici humanističke epohe, u Dalmaciji 
se javja plejada naših humanista odražavaući duh svojeg doba. Oni 
su, doduše, još uvek duboko vezani za religiozne srednjevekovne te
me, tek malo preteče renesanse gde se religija i humanističko-pagan- 
ske ideje nekako mire. U osnovi su stvaranja naših humanista hrišćan- 
sko moralizatorska ili po temama samo spolja klasična. (Šiško Menče- 
tić, Džore Držić, Marko Marulić, Juraj Šišgorić i dr.) Za razliku od 
njih Dubrovčanin Ilija Crijević, latinist, poeta laureatus, izraziti je 
humanist: on za nas predstavlja kulturno nasledje humanizma za raz
liku od spomenutih Splićana, Šibenčana i drugih Dubrovčana.

Po povratku iz Italije sa solidnim obrazovanjem, Ilija Crijević, 
jedan od najvećih erudita svojeg doba, Dubrovnik je video kao Ro
mulo vu koloniju, a Dubrovčane kao rimske kvirite. S visine i s pre- 
zrenjem, medjutim, gledao je srednjovekovni grubi latinski jezik (stri
biligo illyrica, schitica lingua). Živo je želeo da Dubrovnik prihvati i 
ozvaniči klasični latinski, „neka ponovo procveta ljupkost jezika de- 
dovau govorio je, jer je bio uveren da prava pesma može nastati 
samo na Kikeronova i Vergilijeva jeziku. Nije video ni osećao u svo
jem zanosu da su u Dalmaciju i samom Dubrovniku nastajale i pesme 
na narodnom jeziku.

U takvom humanističkom zavaravanju ostao je do kraja života 
ne napisavši nijedan redak ili stih na slovinskom jeziku. S takvom 
egzaltacijom romanstva sticao je mnoge neprijatelje čemu je doprino
sio njegov burni život u mladićskoj razuzdanosti s ostalom vlastelom 
u renesansom vrtloga života u Dubrovniku. Vodili su život pun noć
nih zabava i razonoda u svakakvim avanturama. Stvarali su sasvim 
drukčiju atmosferu u jednom društvenom poretku u kojem je poštena 
i stroga uprava tražila bezuslovnu pokornost zakonima otadžbine i 
samopregor za njeno opšte dobro. To je bila moćna društvena sila, 13
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jer je Dubrovnik rano uvideo da su ekonomska snaga, blagostanje i 
mir glavni uslov za samoodržanje. Takvom društvu i konzervativnim 
običajima predaka bilo je opasno suprotstavljati se. Ali, iako je život 
pronalazio različite puteve pod sve većim uticajem Italije gde renesan
sa naveliko menja običaje, ipak su Crijevićevi postupci izlagani kritici 
i kažnjavani, zatvorom, gubljenjem službe, a jednom i oduzimanjem 
imanja.

U domaću sredinu Crijević se nikad nije mogao uneti, uvek se 
držao kao miljenik vatikanskih krugova i renesansnog Rima. Njegovo 
plemićsko poreklo, medjutim, i brojni prijatelji uvek su ga spašavali, 
a dubrovačka vlast ga nije zaboravljala. Bio je zapovednik tvrdjave, 
rektor škole, član Veća umoljenih, besednik na pogrebima, a uz to 
trgovac, zajmodavac, robijaš.

U svom burnom životu uvek ponosan poeta laureatus, nezado
voljan sredinom u kojoj je živeo, pun razočaranja, sanjao je kako bi 
se domogao Italije ili ugarskog dvora. Privlačili su ga krugovi literar
nog stvaranja na dvorovima i oko papske stolice. Poniznom molbom 
kralju Viađisiavu Jageloncu traži da mu se podari mesto učitelja knji
ževnosti -  magister litterarum -  tužeći se drsko na ono što mu je 
Dubrovnik dao. Dubrovačka vlast me je, veli on, od oratora načinila 
retorom, a od pesnika sam postao običan skamlijski učitelj. Ta mu se 
želja nikad nije ispunila, jer su loše zapisivane njegove suviše slobod
ne pesničke igre i veselja (scholam sive ludum terretarum), koja je 
priredjivao u svojoj kući. Njegova žučljiva narav uz to, prirodna nad- 
menost u odnosima, kršenje discipline -  sve je bilo u oprečnosti sa 
dubrovačkom konzervativnom sredinom o čemu su slati izveštaji bi
skupu varadinskom koji je cenio da to ne pogoduje dvorskim običaji
ma. j

Pred kraj života (1520) postao je kanonik, povukao se u senovi- 
te tremove samostana i hramova. „Došlo se, govorio je, do kraja 
života i ovo još malo vremena želim da posvetim boga'4. Samo malo 
vremena, medjutim, posvetio je bogu, jer je bavljenje svakodnevnim 
životnim brigama i poslovima (kanonički prihodi sa zemlje, kupopro
daja vina, izlaženje pred sud, traženje naplate dugova) oduzimalo sve 
ono vreme koje nije bilo ispunjeno njegovim pesničkim i pedagoškim 
radom. U dubrovačkoj školi radio je do smrti. Bilo je uvek natezanja 
oko njegovog izbora, nikad nije bio kandidovan za prvog rektora. 
Marta meseca 1520. poslednji put je potvrdjen kao drugi učitelj na 
šest meseci. Umro je tačno na kraja mandata.

U svome testamentu dubrovačkim crkvama i samostanima osta
vio je manje nego što su to činili siromašni gradjani. Knjige, ćilime, 
srebreninu i predmete od zlata ostavio je svojoj miadjoj kćeri za mi
raz, ako se uda.

U ovom veoma zanimljivom i talentovanom pesniku i govorniku 
skrivala se ipak dvostruka, protivrečna ličnost. Oduševljenje roman- 
stvom, kao što smo videli, obuzimalo je sav njegov duh, ali će biti 
momenata kad će se probuditi humanizmom zapretena ljubav njegova
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prema dedovima, precima njihovom značaju za Republiku i bliže za 
svoj rod Sorkočevića.

U posmrtnom govoru svojem ujaku IN JUNIUM SORGIUM 
AVUNCULUM SUUM FUNEBRIS ORATIO1, u stvari iskazuje ve
liku ljubav i poštovanje ćelom rodu Sorkočevića. On, doduše, počinje 
od deda Paskoja, ali naglašava, s obzirom na prošlost, „da se to ple
me ceni po mnogim znamenitim ljudima“. Hvaleći ugled i značaj uja
ka Junija, Crijević će se prisećati veza svojih prapradedova, njihovih 
čvrstih, poslovnih i prijateljskih veza sa Raškom i Dušanovim car
stvom. Dživo Sorkočević je 1349. godine bio poslanik kod cara Stefa- 
na Dušana, a kasnije niz godina knez Dubrovačke republike. Pra- 
praunuk, silaznom linijom idući, je ovaj naš Ilija Crijević, poeta lau
reatus, potomak drevnog dubrovačkog plemstva.

Iz dokumenata toga doba, isečak iz istorije, zanimljivo je sagle
dati kako je dubrovačka vlast preko svojih providura dobro poznavala 
prilike u Srbiji posle raspada Dušanova carstva, a sasvim precizno 
pratila situaciju nakon smrti kneza Lazara (Dubrovačka akta) i Senat 
je znao kakav je odnos izmedju Stefana i Vuka. Stefan Lazarević se 
oslovljava samo kao „potčeni gospodin“ nasuprot uvaženom Vuku 
Brankoviću „slavnom i velmožnom gospodinu“ koji je od Dubrovnika 
tražio „srpski ili svetodmitarski danak“. Dubrovnik mu je to odbio, 
„jer im on nije mogao obezbediti slobodnu trgovinu koju su imali u 
Đušanovom carstvu“. Odlučili su ipak 1390. godine da će mu obezbe
diti kod sebe sklonište, „ako ne uzmože gospodin Vuk držati zemlju 
srpsku“. To je Vuk iskoristio najvećma zahvaljujući rodu Sorkočevića 
kad je 1395. prebacio u Dubrovnik porodično blago samo godinu 
dana pre nego što mu je Bajazid oduzeo zemlju i zarobio ga.

Svoj govor ujaku luniju, rekosmo, Crijević započinje od Paskoja 
Sorkočevića svoga deda po majci Marusji2, koji je bio čelnik, visoka, 
ugledna ličnost na dvoru „despota Djurdja Brankovića u državi kraj 
Dunava“. I njemu su Sorkočevići pomogli da mu Senat pruži „gosto
primstvo vernosti i hrabrosti“ u Dubrovniku gde je ostao sa porodi
com od sredine aprila do kraja jula 1441. posle pada Smedereva 1439. 
a pod opasnom pretnjom cara Murata po opstanak Dubrovnika3.

! Cod. Lat. Vat. 2939, fl39v-149g
2 Didak Pir, Ad Paulum, prev. D. Nevenić Grabovac, Jevr. istor. muzej Zbor

nik, Beograd, 1971.
3 Kad je po drugi put postao sultan, Mehmed II je postavio na mesto beglerbe- 

da Rumelije Mahmud-pašu Andjelovića jednu od najznamenitijih ličnosti osmanlijske 
carske istorije, čija uspomena i tragična sudbina još i danas živi u narodu. Andjelovići 
su pored Kantakuzena bili veoma uvažena porodica u srpskoj despotovini. Ona je 
poticala od roda Aleksija Andjelovića Filantropena i njegovog sina Manojla Andjelovi
ća. Mihaiio, njegov sin živeo je u Novom brdu, oženjen Srpkinjom, a njegova dva sina 
imala su čudesne istorije: jednog su kao dečka zajedno sa majkom zarobili turski konja
nici i odveli na turski dvor. Tu se vaspitavao i družio sa princom naslednikom Mehme- 
dom, buduam sultanom. Njegov brat Mihajlo Andjelović dospeo je do velikog dosto
janstva na dvoru despota Gjurgja Brankovića i njegovih naslednika. Postao je veliki 
čelnik 1457. (vir princeps). Braća su često imala prilike da se sreću u pregovorima na 
stranama dve neprijateljske zemlje. I. Božić, Kolebanja Mahmud-paše Andjelovića, 
Prilozi za književnost, jezik istoriju i folklor, Beograd, 1975., knj. XLI, sv. 3-4.

13*
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Posmrtni govor Crijević drži Juniju sinu Paskoja Sorkočevića4, 
a tadašnji despot kraj Dunava je Lazar, sin Djurgja Brankovića. Svo
ga ujaka Crijević će obasuti veliku hvalama naročito za dva uspešno 
obavljena poslanstva kojima je despotu učinio ogromne usluge. Naro
čito ističe poslanstvo u Tursku kuda je išao zajedno sa Mihailom An- 
djelovićem, ministrom finansija na Lazarevu dvoru, i susret njegov sa 
rodjenim bratom Mehmedpašom -  beglerbegom Rumelije. Vrativši 
se svojem vladaru Junije je bio primljen s velikom zahvalnošću. „De
spot mu je, ističe Crijević, triput ustajao i triput iskazivao zahval
nost.“ Takav je značaj, veli Crijević njegov ujak imao na srpskom 
dvoru kojim treba da se diči sve potomstvo.

U svom intelektualnom radu, u visokoj atmosferi humanizma 
Crijević se bavio najvišim ličnostima rimske i helenske književnosti, a 
pridružuje se humanistima koje obuzima bezumni zanos u pronalaže
nju i izdavanju klasičnih pisaca. Naročito se oduševljava objavljiva
njem delà De rerum natura Lukrecija Kara. Filologiji iskazuje pohva
lu što se trudi da iz truleži izvuče ono „što je izopačilo razorno vre- 
me“, Lukreciju se obraća direktno: „Sad si radostan što si pri svesti 
povrativši pamet (mentis compos) i što bujaš u svojoj negovanoj ko
ži“5.

Po prirodu lak i okretan na peru, vešt latinist, dobar Versifika
tor, talentovan pesnik, u kompoziciji, stilistici i rečitosti može se reći 
da se približio vrednosti starih pisaca. Njegov razum se nije mirio s 
praksom da se iz klasika uzima samo spoljna i filološka strana, temelj
no je proučavao suštinsku vrednost, u meo da udje u kritički duh hu
manističkog istraživanja. Bliži izvor i neposredan ugled u ovom pita
nju našem pesniku bio je Kikeron. Tu će Crijević pronaći shvatanje 
retorike kao sveopšte nauke u duhu antičkih teorija. Uvek je ostao 
veran humanističkom načelu: vraćanje antici elegantno je približujući 
svojem dobu.

Iz Crijevićeva pedagoškog rada ostala su tri vredna predavanja 
Praelectiones napisana u Dubrovniku: O Plautu, O Vergiliju, O Pro- 
perciju6 7.

Bliže ćemo se pozabaviti raspravom o Properciju (Praelectio in 
explicationem elegiarum Propertii/ .

Baveći se najznačajnijim rimskim pesnicima i književnim vrsta
ma stigao je do rimske elegije koja je s Propercijem dostigla vrhunac, 
ili Propercije je najveći ljubavni elegičar u rimskoj književnosti. Stran 
dvorskom pesništvu živeo je povučeno, ali je plenio svojom otmenoš- 
ću, učenošću i lepim pesmama. Ljubav prema Cintiji je skoro ćelo

4 Aelius Lampidius Cervinus, Posmrtni govor J. Sorkočevića i prev. D. Nevenić 
Grabovac, Živa Antika, Skopje, 1977 god. sv. XXVII.

3 N. Sola, Arch. stor. per la Daim. Pars 158, f. 126
6 Govoreći o Crijevićevu pedagoškom radu Stanislav Škunca, Aelius Cervinus 

poeta Ragusinus (Saec. XV) navodi ova tri spomenata predavanja. U Enciklopediji 
Jugoslavije, medjutim, piše da je Crijević raspravu De Vergilio napisao u Rimu.

7 Cod. Lat. Vat. 2939, f. 95v-101r.
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njegovo delo. Po dužnosti i nagovoru Majkenata koji ga je pridružio 
svojoj slavnoj petorici (Tibul, Horacije, Ovidije, Vergilije, Gal), ispe- 
vao je dve elegije drukčije sadržine: Rastanak na bojištu i Zavičaj 
koje kazuju njegovu tugu i živo sećanje na pogibiju senatora oca i 
rodjaka -  republikanaca pod zidinama Perugje.

O takvom pesniku čije mu je stvaralaštvo služilo kao uzor, a 
nije krnjilo Crijevićevu autentičnost, jer je svoju krepku, senzualnu, 
razdraganu i bujnu erotiku bogatio odabranim tvorevinama lirike sa
čuvavši svoju pesničku osobenost.

Da bi pokazao koliko su vredne i lepe Propercijeve elegije, Cri- 
jević se prvo laća odbrane poezije i pesnika i prvo će se sukobiti s 
Platonovom osudom poezije i njenim sociološkim značajem. Nekako 
blago i s poštovanjem prema Platonu, pokušaće da na primerima do
kaže svoje suprotno mišljenje. Naročito vojuje protiv njegovog etič
kog prigovora da pesništvo štetno utiče na snage razumnog delà duše, 
podstiče rdjave nagone i potkopava moral. „Ко bi odbacio božanske 
darove, kad se poezija izjednačuje s ljudskim duhom koji dolazi s 
nebeskih visina“, uzvikuje Crijević u Pesmi Fratn Francisco pro poe- 
ticas. Odmah će se udubiti kao i drugi humanisti u pitanja o biću 
pesnika i suštini njegove delatnosti. Ali postoji i drugi momenat u 
odbrani poezije. Rigorozni hrišćanski pogled na svet potiskivao je 
literaturu antičkih autora, naročito je i sa te strane izrazito bilo nepo- 
verenje u poeziju. Oživljavanje grčko-rimske starine, medjutim, bila 
je činjenica s kojom su se morali miriti i najogorčeniji protivnici no
vog pokreta. Već oko polovine XV veka napadi na istoriju nauke o 
pesništvu nisu imali takav značaj kao ranije. Obrazovanje na temelju 
antičkih pisaca pravdalo se neophodnošću da bi se stečeno znanje 
koristilo za razumevanje Svetog pisma. Pravdanje pesničkih sloboda 
zavijalo se funkcijom i koprenom alegorije i tako nalazilo svoju teori
ju u formulaciji Horacijevih stihova: „Aut prodesse volunt, aut delec
tare poetae“ (A d Pisones, v. 333).

Crijević kao i mnogi drugi savremeni i raniji autori pišući u 
odbrani poezije navodi primere iz mitologjije i Sv. pisma. To je stari 
poznati argument teološke poetike: opravdanje pomoću Biblije kao 
„delà datog od Boga“. Svi su ovi problemi značajni za Crijevića i 
pesniika i kanonika. „Nije, veli on, greh ni biti pesnik, ni ispevati 
pesmu“; braniče poeziju čak ako je pesnik kvari: „Ako prirodni zataji 
dar, zar krivcem treba smatrati Kaliopu“8 9 10?

Pre nego što će tumačiti Propercijeve pesme, istu misao o od
brani poezije Crijević će proširiti još na slikarstvo i muziku?0Poznato 
je, naime, da je Platon u razmatranju socijalne funkcije umetnosti 
bio krajnje odlučan prema poeziji u zahtevu za njenim striktnim po
koravanjem i kontrolom nad njom, a manje je to bio prema muzici i

8 Archivio storico per la Dalmazia 1934. N. Sola, P.I, p. 15.
9 Ibid. Arch stor. per la Daim., N. Sola, P. I. p. 55.

10 Cod. Lat. Vat. 2939, f. 95v-101r
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likovnoj umetnosti. Naklonjeniji je ipak umetnostima u kojima domi
nu je racionalni princip. Ovde će se Crijević, pre svega, založiti da 
prikaže odnos ličnosti pesnika prema poeziji, njegov moralni lik i 
njegovo stvaranje koje dostiže jedan viši stepen približavanja božan
skom prauzoru. Pesnici se, veli on, što se odmah mora dovesti u vezu 
sa Horacijevom pesničkom umetnošću, bave materijom koja život čini 
srećnijim i vode sveti život. Oni se ne ponašaju kao mnogi koji časnije 
i poštenije govore nego što u životu rade. I navodi tipičan, pristao 
primer Salustija Krispa! Suprotno njemu, izneće veliki broj primera u 
kojima pisanje i stil uopšte mogu biti raskalašni, ali život pesnika 
čist, naivno verujući Ovidijevoj molbi Avgusta da se njegov život raz
likuje od lažljivice muze!

Vjeruj mi, vladam se bolje nego što kazuje pesma,
Život mi je skroman, a vragolasta muza.11

Po spisu, po sadržini, nastavlja Crijević, ne može se suditi o karakteru 
čoveka. Epikur živi skromno i pošteno, a raspravlja o rdjavim i nepo
štenim stvarima. Šta tek da se kaže o komičarima (Menandar, Teren- 
cije, Scipion) koji lako, zabavno i šaljivo govore o bludnom životu! 
Šta o Parteniju (Vergiliju) koji je tako nazvan po čednosti, a piše ne 
samo o ljubavnom životu bogova i kraljeva, već o parenju divljih 
zveri i domaćih životinja! Pokazaće zatim koliko sve vrsta prljavih 
ljubavi vrvi u Starom zavetu. Sveto pismo je i samo pesma, ima u 
njemu čak i nemoralnih priča koje se navode kao argument u odbra- 
nu paganskog pesništva. Tu se otimaju tudje žene, grabe devojke, 
beščaste sestre. Koliko je tek ljubavnica samoga Solomona! Ali će 
naš pesnik odbraniti svete knjige, ako čak i sadrže izvesne neprilične 
ljubavne strasti. Jer, s druge strane, zar Sveto pismo nije živa istorij- 
ska istina koju vemici poštuju, ne poučava li ono stidljivosti, čistoti, 
skromnosti, i zar ga zaboravljaju oni čiji se karakteri iskvare? U nje
mu će i dobri i rdjavi ljudi pronaći uputstva i pravila za bolji život. 
Najgori će ostati oni koji jedno imaju na jeziku, a drugo zatvoreno u 
srcu itd. Crijević će stati čak u odbranu Platona i Sokrata, jer smatra 
da su insinuacije šaljivih pesničkih sastava o njihovoj ljubavi prema 
dečacima u stvari skrnavljenje njihovih časnih ljubavi prema njima.

Radi većeg autoriteta u odbrani poezije pozvaće u pomoć i hriš- 
ćanske kanone: ni odluke, veli on, kanona ne zabranjuju da se čitaju 
čisti i nadahnuti stihovi pesnika. Njih su rado čitali Avgustin, Hijero- 
nim, Laktancije pa čak i apostol Pavle, pored mnogih drugih. „Ра, 
ako se ovi sveti ljudi nisu grozili poetskih tvorevina, nego su svoje 
reci potkrepljivali njihovim svedočanstvima, kao što često rade filozo
fi, šta nas, utoliko pre, sprečava da priznamo da je pesnike slobodno 
čitati. Zar da odbacimo Propercija kao lektiru divnu, lepu i učenu? 
Da li ćemo je napustiti ako se u njoj ponavljaju šale i bestidne ljubav-

Ihid.. i. %'
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ne zdoge? To bi značilo da nam se zabranjuje da uživamo u sjaju i 
ugledu govo rn iš tv a , u duhovitim stvarima, u uzvišenosti reci i u 
mnogo čemu drugom dostojnom pohvale. To utoliko pre, što je pesni- 
cima dopušteno da se za šalu služe i jezikom i perom, da bi razveselili 

'život u stihovima nežnim, pa čak i skarednim,,,44 samo ako je njihov 
karakter čist i lišen bestidnosti.12

Na primerima slikara („zar je naslikano sramno delo donelo 
slikaru sramotu!'4) i muzičaru i, pre svega, pesnika, pokazaće kako se 
na rdjavim postupcima može učiti dobru: ako se nešto sramno i nedo
lično čita, težiće se većoj ljubavi prema poštenju; Tebanac Gismenije 
je svoje učenike vodio da slušaju rdjave svirače kako bi znali šta je 
dobra muzika itd.

I dok se ovako Crijević trudi da odbrani umetnosti, koje je 
Platon proterao iz svoje idealne države, u duhu matičnog humanistič
kog pokreta svoje sabraće u Italiji, prikazaće se njegovo široko pozna
vanje činjenica iz svih oblasti nauka, umetnosti i života uopšte, odakle 
će uzimati bezbroj primera. Zanimljivo je da Crijević u ovim svojim 
odbranama ne pominje izričito Platona, i kao da bi hteo da pre njim 
opravda -  svoj stav prema umetnosti baš tim bezbrojnim primerima, 
koji u vaspitnom pogledu mogu da donesu korist i da deluju suprotno 
od onoga čega se Platon plaši. Medjutim, kad bude govorio o ljubavi, 
gde se u svemu slaže s Platonom, on će radosno uzviknati: „Ко, 
medjutim, ne zna da je ljubav ime božanske prirode i da se nje ne 
odriču ni pesnici, ni platoničari, ni hrišćani44.13 Platona će u daljem 
izlaganju kititi epitetima: „božanski14, „mudar44, nazivati ga „bog me- 
dju filozofima44 i biće ponosan što navodi njegovo mišljenje. Očigled
no je da naš Crijević poznaje Platonov spis Timaj koji je bio pristupa
čan srednjem veku i sve do renesanse skoro jedino njegovo delo, 
sasvim različito od Gozbe i Fedra, koja Crijević verovatno nije čitao; 
jasno je i to da tema o lepoti i ljubavi Crijeviću veoma godi.

Nadugo i naširoko će raspravljati o božanskoj i smrtnoj ljubavi 
i sa Platonova i sa svojeg gledišta -  gledišta hrišćanskog kanonika. O 
ljubavi treba suditi, nagoveštava on, ne osećanjem već razumom, što 
bi značilo spoznati šta da se sledi, šta da se izbegava. Jednim putem, 
naime, dospevamo do Boga kroz onu pravu savršenu ljubav koja je i 
sveti duh i slična plemenitosti i milosrdija, a njen je i početak i kraj 
sam Bog. Druga ljubav, smrtna, razgolićuje čoveka i Kirkinim napit
kom, tj. pomamnom strašću preobraća ga u životinju i gura u blato: 
zarobljava čoveka u sebi tako da se on više i ne oseća čovekom. Ali, 
ako je ljubav želja za lepotom, zašto se onda sramotimo i obmanjuje
mo lažnim sjajem lepote? 1 tu će Crijević spomenuti Platonovu misao 
o spoljnoj lepoti koja je ipak u nekoj ljupkosti i harmoniji, prilagodje- 
na svetiosti, broju i meri tela. To su ideje iz Timaja koji je veoma 
značajno delo za idealističku estetiku, jer je u njemu prdstava demiur-

12 Ibid, f. 97v
13 Ibid., f. 98г
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ga, tvorca kosmosa, bliska ljudima na koje je hrišćanstvo izvršilo veli
ki uticaj. Platon u njemu sve ono što je odrekao čoveku umetniku 
daje Graditelju kosmosa i time stvara o Boga kao umetniku prvobitnu 
predstavu, koja vlada u srednjem veku i dopire čak do modernog 
vremena. Prema tom deiu će Crijević raspravljati o lepoti i simetriji i 
razradjivati na više mesta u svojim spisima, naročito u posmrtnim 
govorima, sklad duše i tela, odnosno prizor koji postaje najlepši i 
najbolji, vezan ljubavlju, kad se sklad dovede do savršenstva, kad 
sklad duše i tela postane lepota vidljivog sveta. To nije samo odraz 
ideje kojoj vodi Eros, jer njega ovde zamenjuje Graditelj, objektivno- 
kosmički bog koji se stalno bavi geometrijom. Lepota je u Timaju 
najsavršenija kad je najbliža lepoti oblika lopte koju je Graditelj dao 
kosmosu, što znači savršeno zaobljeni svet koji nastaje kad preovlada 
ljubav.14 15

Sasvim suprotne ovoj ljubavi su strast i požuda. 1 Crijević će 
navesti Propercijev stih:

Ništa na zemlji nije surovije od onog
što u zaljubljenom čoveku živi,13

ili reći filozofa Arhite da je telesna požuda „ najubitačnija kuga koju 
je priroda dala ljudima“. Svoju misao će dalje razvijati i navesti sve 
posledice koje takva šlepa, telesna strast može prouzrokovati (izdaj
stvo otadžbine, rušenje poretka, tajni pregovori s neprijateljem); ne 
postoji čak ni prestup ni zločin na koji čoveka ne bi mogle nagoniti 
strast i požuda. Mišljenima helenskih filozofa i rimskih pisaca, do 
kojih mu je kao humanisti bilo veoma stalo, potkrepiće svoja hrišćan- 
ska načela; izneće da je za Hipokrata strast mladalačka bolest padavi- 
ca; za Antistena -  najveće zlo; za Katona Starijeg -  strast remeti 
planove, neprijatelj je uma i razumna rasudjivanja, zastire oči; za 
Plauta je strast prethodnica žalosti. Platon će mu u ovoj temi ipak 
poslužiti kao najveći autoritet. Njegovim rečima će žigosati strast kao 
hranu zla, i odmah zatim izneti blistavu njegovu misao o bestelesnoj 
lepoti, o lepoti božanskog porekla. Takvu platonsku lepotu, koja se 
može i očima gledati a ne samo ušima slušati, Crijević će prikazati u 
Propercijevim pesmama: lepotu Propercijeve dragane Cintije treba 
posmatrati izvan svih telesnih strasti i požuda kao savršenu harmonič- 
nost, neobičnu lepotu i prijatnost, kao božanski dar. Ali naš Crijević 
i sam pesnik ljubavnih pesama, kojih se do kraja života nije odrekao 
i nije ih spalio, zna da će se u Propercijevim pesmama naići na mnogo 
prave i iskreno doživljene strasti, pa će i za to pronaći, ne baš uverlji- 
vo rešenje: „Nećemo ipak odmah osuditi pesnika ako piše o sramnim 
stvarima, već ćemo pomisliti da je drukčije pisao nego što je živeo“.

14 Anica Savić Rebac, Antička estetika i nauka o književnosti, Bgd. 1955. st. 
144

15 Cod. Lat. Vat. 2939, f. 99r
anotacije 10. deo teksta D. Nevenić Grabovac, štampan u raspravi Reto

rika i poetika u spisima Ilije Crijevića, Anali Filološkog fakulteta, sv. 12, god 1976 
Beograd. 6
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Da bi još jedno opravdanje uz to dodao, poslužiće se lepim poredje- 
njem: „Lepotu ne kvari ni mladež na licu, ni žila na mermeru“.

Na kraju će Crijević sasvim realistički oceniti Propercijeva poe
zija, sa tek neznatim prizvukom one svoje prvašnje, teorije: pesničke 
slobode, igre reči, slobodnije šale, duhovite dosetke u časnoj nameri 
iznete, reći će on, obogaćuju ljudski život; u Propercijevim stihovima 
će se naći ona poznata njegova ljupkost, elegancija, nežnost i 
oštroumna duhovitost, a poštenje i časnost naći će se u njegovu ka
rakteru.

Aelius Lampidius Cervinus, Poeta laureatus

PRAELECTIO IN EXPLICATIONEM ELEGIARUM PROPERTII

(Cod. Lat. Vat. 2939, f.95v -  10Γ)

Plerique1 mortalium caste ac pudice magis loqui quam vivere 
student ut Cristum Salustium fecisse memoriae proditum est et illos, 
de quibus eleganter dictum est, qui Curios simulant et bacchanalia 
vivunt. Poetae vero longe secus faciunt qui materiam leatiorem, vitam 
sanctiorem sequntur.
Hinc illud Catulli:

„Nam castum esse2 decet pium poetam 
Ipsum versiculis nihil necesse est 
Qui tam denique habent salem et leporem 
Si sunt moliculi ac parum pudici“.

Hinc etiam Hadrianus3 imperator Voconio poetae decenter inscripsit: 
„Lascivus versu, mente pudicus erat“.

Nec minus et probatissimo viro Plinio tribuit Ausonius poeta, quod 
nos apud Martialem reperimus:

„Lasciva est nobis pagina, vita proba est“, 

quod uterque ab Ovidio mutuati sunt quod scribit ad Augustum: 
Crede mihi mores distant a carimine nostro 
Vita verecunda est, Musa mea iocosa est“.

Quid ipsius Augusti dicam, in vita severitatem in versibus nul
lam verborum verecundiam? Quid Sulipicii mores de carmine non 
spectandos? Quid Calvi, Tycidae, Memii, Cinae, Anseris, Cornificii, 
Catonis, Metelli, Hortensii, Cecinae et Galli et Tibulli et Ovidii, quo-

1 placrique
2 esse iznad decet
3 Adrianus

Napomena: Tekst smo prepisali iz rukopisa i zadržali ga kako je pisan s početka XVI 
veka. Izmenili smo interpunkciju prema savremenoj upotrebi. Sredili smo pisanje mi- 
nuskula i majuskula. Greške u pisanju ispravili smo u tekstu i to označili ispod teksta.
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rum non ex libris in quibus multa capiendis auribus confinguntur, sed 
ex moribus et honesta voluntate vitam pensitavit antiquitas? Quid 
Epicurum citra malos mores utpote parce et sobrie viventem, in prae
ceptis prava et inhonesta disserentem* 3 4 *? Quid Apuleum in Vita philo
sophorum' ad Cereaiiam obscena quaedam et impudica scribentem? 
Quid Fesceninam locutionem, quid Crothopegnion? Quid minimos 
obscaena iocantes, quid comicos, quid Menandrum, quid ipsum Te
rentium et cum eo Scipionem et Laelium6 gravissimos viros levia et 
ludicra et meretricia ioculariter dictantes?

Quid Partheniem a verecundia dictum qui non solum coitus re
gum et deorum sed etiam brutorum per admissarios et gregis maritos 
decenter immiscuit? Quid alia vel obscaena in libris illis quae tamen 
nihil illius vitam dehonestant? Quid ipsum Platonem severissimum 
hominem, quem deum unicum philosophorum plerique dicunt in eph
ebos ioculariter suos amores professum? Hinc illud de Agathone 
quod nos ita vertimus:

„Suavia dum velox Agathonis in oscula migrai
Vix anima est labris aegra reccnla meis“.

Eadem de Socratis amoribus dici possunt, n m  tamen aut Socratis 
aut Platonis intergerrimos7 amores ex ludicris rebus infamabimus? 
Quid ipsa Sacra volumina veteris insrumenti nonne tot amoribus in 
quibus uxores alienae violantur, virgines rapiuntur, sorores incestan
tur et per libidinem Astarte dea Sidoniorum hoc est Venus adoratur 
ut innumeras pellices et tot reginas uxores ipsius Solomonis omittam.

Habentur tamen in manibus Sacrae litterae, leguntur, ediscun
tur et licet mysticos sensus conscineanl salva tamen historiae veritas: 
sancte, pie ac religose inter fideles cuiusque ordinis sexus aetatis fre- 
quen tantur. Num tamen Veteris instrumenti sacra lectio nos pudici
tiam atque castitatem dedocet et sinistris moribus insinuandis memo
riae mandatur? An potius omnia boni operantur in bonum, mali vero 
et perversi et qui vitiorum studiosi sunt omnia depravant, omnia cor
rumpunt et inde pessimi fiant. Praecepta vel exempla nusquam non 
habent, quorum pessimi sunt qui aliud in lingua promptum, aliud in 
pectore clausum habent et quo magis in virtute loquitur, eo semprer 
deteriores sunt. Quos ego parietes et sepulcra dealbata iure ac merito 
dixerim, interius turpes extrorsum pelle decora et eo baratri intrusos, 
Quod vis nulla virum non ipsi extendere ferro caelicolae valeant.

Nos vero qui non speciam aut umbram sed solidum corpus vir
tutis sequimur, floriferis ut apes in saltibus omnia libant, sic aurea 
dicta poetarum decerpimus illud observantes quod Israelitis Dominus 
praecepit ut Aegyptios argento spoliarent. Quod tropologice intelli-

4 diserentem
3 philosophum

Ixlium
' integerimos
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gentes eloquentiam et eruditionem et quodlibet poetarum mutuamur, 
atque ut noster maro faciebt aurum ex luto elicimus.

Neque vero canonica decreta tersissimos poetarum versus legi 
vetant, quorum lectiones Augustinus, Lactantius et Paulus etiam apo
stolus, ut alios omitam, studiosi fuerunt. Quod si sanctissimi viri a 
poeticis carminibus non abhorrruerunt immo illorum testimoniis sua 
dicta quod et philosophi frequenter faciunt in nonnulis locis corrobo
rarunt, quid obstat quo minus fateamur licere legi poetas?

Cur lectio Propertiana tersa, elegans et erudita nobis est re- 
spuanda? An quia lasciviat et ludicra et amatoria et impudica decan
tet? Illum e manibus proiciemus, eruditio tamen et dicendi nitor et 
gravitas et spiritus in rebus et sublimitas in verbis et multa alia laude 
digna nos facere vetant et eo magis quod lingua et calamo poetis 
ludere praemittitur et versiculis mollioribus vel etiam obscaenis citra 
morum obscaenitatem et impudititiam vitre relaxari?

Nam pictoribus atque poetis quidlibet audiendi semper fuit ae
qua potestas, neque enim quod victum scriptum aut pictum aut sive 
honestum sive turpe pictoris, aut poetae honestatem sive turpitudi
nem arguit.

Neque mores ex scriptis pendent, neque res rusticas scribentes 
rustici sunt, neque convivia convivae, neque bella bellicosi. Quo mi
nus si nos aut legimus aut spectamus illa quae minime facienda sunt, 
ut matronae floralia vestales bacchanalia, perinde ac si faceremus 
condemnamur.

Immo si Lacedaemonii per ebrisiores servos quos helotes8 dice
bant rerum spectaculo turpium liberis suis turpitudinem dehortaban
tur, si Gismenias Thebanus malos etiam tibicinos suis discipulis au
diendos putavit, quo facilius in bonos evadant nobis. Quoque si qua 
interlegendum turpia occurrent odio sui maiorem virtutis amorem 
parturient. Nam quo potentiora9 sunt, eo magis ex alienis nostra edo
centur10 vitia. Hinc iure dicendum felix quicumque dolore alterius 
disces posse carere suo.

Quemadmodum enim latentia saxa vel doctos gubernatores na
vigandi decipiunt extentia minime vel rudes, sic nos magis in vitia 
caeca quam in manifesta passim impingimus et ea maxime quae virtu
tis habent imaginem.

Ut igitur subaeratum a solido auro perlidium lapidem discerni
tur, sic nos divinum amorem ab illo qui mortalis est discernentes et 
alterum veri ac solidi corporis, alterum specie tenus non sensibus sed 
rationis examine diladicantes se quam sequi vel vitare debemus con- 
templabimir11. Nam altero deum induimus, alterum hominem ipsum

8 Ilotas
q patentiora
10 aedocentur
11 contemplabimus (dep.)
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exuimus ac cyrcaeis poculis, hoc est voluptatum illecebris deleniti, in 
belluas convertimur.

Quis vero nesciat amorem nomen divinitatis esse, quod neque 
poetae neque platonici, neque Christiani diffitentur. Degenerat tamen 
et adulteratur per alterum cognominem rectius tamen Antherota di
cendum. Nam si amor est pulchritudinis fruendae desiderium, ille qui 
nos per ea quae facta sunt quaeque cernuntur ad quandam similitudi
nem ad invisibilem dei pulchritudinem deducit. Quaecumque par est 
desiderio quae vita per omnia quadrat, verus amor est et perfectus et 
idem quod spiritus sanctus, nec illi benivolentia quam nos charitatem 
vocamus absimilis. Hic nos per creaturas creatorem amare cogat et 
ad illum a corpore et umbra reflecti et penitus transferri a quo et in 
quo totius pulchritudinis est fons et origo, cuius amoris et principum 
et finis est deus qui e foedu tactu et belluino gustu et caduco olfastu 
temperat et puto aspectu, sincero auditu et pia cogitatione deum in
dagat.

Ille vero secundarius amor qui nos profano tactu et ferina rabie 
tamquam suos in lutum demergit corporis et formae perumbabilis et 
caducae quae re vera est summa deformitas, creat desiderium et obli
tum sui hominem et adeo penitus aversum facit obrutescere. At recte 
dici possit cum homo esset in honore non intelexit sed comparatus 
est brutis iumentis insipientibus.

Quod si amor est pulchritudinis desiderium, cur ad deformia 
delabimur? Cur personis et fuco et cerussa12 fallimur? Quibus detrac
tis nihil est foedius, nihil obscaenius, nihil inanius hac humana quam 
nos saepius admiramur atque obstepescimus pulchre tuđine. Quae ta
men exterius ut Platoni placuit, quadam gratia temperat et proportio
ne congrua et luce convenienti et numero et mensura.

Illius divinae nescio quam habet similitudinem interius in reces
su cuiusque obscaenitatis ac putritudinis est sentina aqua quoties tam
quam a baratro quodam absorbemur. Extra veram pulchritudinem 
deorbitantes et quis caelicolae natali sede relicta obscaenis stabula
mur Laris13 faciesqu ferarum induimus. Nihil est nobis miserius, nihil 
infelicius, ut recte dixit poeta propertius:

„Durius in terris nihil est
Quam vivat amante“.

Haec est erumnarum causa, tot calamitatum rabies et corporis 
voluptas. Hinc illud Architae: nullam capitalorum pestem quam cor
poris voluptatem hominibus dicentis a natura datam. Cuius voluptatis 
avide libidinis temere et effrenatae ad potiundum incitarentur, hinc 
cum hostibus claudestina colloquia nasci dicebat. Nullun denique sce
lus, nullum magnum facinus esse ad quod suscipiendum non libido

ce rus a
13 Laris -  dodato iza stabulamur
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voluptatis impelleret. Stupra vero et adulteria et omne tale flagitium 
nullis aliis illecebris excitari nisi voluptate.

Cumque homini sive natura sive quis deus nihil mente praesta
bilius dedisset huic divino muneri ac dono, nihil tam esse inimicum 
quam voluptatem. Neque tamen libidine dominante temperantiae lo
cum esse omnino, nec in voluptatis regno virtutem posse consistere. 
Quod quo magis intelligi posset fingere animo aliquem iubebat tanta 
incitamentum voluptate corporis quanta tam diu dum ita gauderet 
nihil agitare mente, nihil ratione, nihil cogitatione posset.

Quocirca nihil tam detestabile, tamquam pestiferum quam vo
luptatem siquiden ea cum maior esset atque longior omne animi lu
men extingueret. Hinc illud in Catone Maiori: impedit enim consilium 
voluptas.

Rationi inimica ac mentis, ut ita dicam, praestringit oculos nec 
habet ullum cum virtute commercium, nec ab re divinus. Plato escam 
malorum voluptatem putavit, quod ea homines rapiuntur ut homo 
pisces. Iure itaque Claudianus14:

„Luxuries praedulce malum quae dedita semprer 
Corporis illecebris ebetat caligine sensus 
Blanda quidem vultu sed qua non tetrior illa 
Interius fucata genes et amicta dolosis 
Illecebris blandos auro circumligat angues 
Illa voluptatum multos15 connexuit humus“.

Huic sententiae Silius subscribit his versibus:
„Quippe nec ira deorum16 tantum, nec tela, nec hostes 
Quantum sola noces17 animis illapsa voluptas 
Ebrietas tibi fida comes, tibi luxus et atris 
Circa te semper volitans infamia pennis“.

Possem innumirabiles affere partim Gracos partim Lations qui 
contra voluptatem peroraverunt, quam Hypocrates18 levem morbum 
commitialem prodidit, Antisthenes summum malum, Aristoteles et 
Plato beluis communem. Ipse noster Plautus: praeviam maerori. Sed 
sastis est a me vobis indicari quod latissime constat: alteram volupta
tum honestam esse, alteram prorsus inhonesissimam. Illam quae citra 
perditam libidinem constaret ex oculis et auditu et cogitatione laudari 
ut puto divinum et omnium virtutum finem. Illam intemperatem tam 
beluis communem quae tactu et gustu capitur, ut capitale malum et 
omnium scelerum matrem a sapientibus damnari. Illam igitur sanctam 
et immortaiem cuius divinus amor est sequimini, hanc deterrimam 
pestem et immundissimam quae nos beluas facit profugite cuius causa 
non est existimandum.

14 Precr. prvi stih dopisane pesme
15 ргесг. reč
16 deum
17 n oc ces
18 Hippocrates
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Clarissimos poetas et elegiarum scriptores tot volumina confe
cisse, sed tamquam illos qui honesti vim non ignoraverint, ex hac 
humana divinam pulchritudinem indagari solitos cuius consequendae 
lucubrationibus suis minime compotes consequeruntur et miserabile 
elegos decentant. Nam si pulchritudo incorporea est ut Platoni placuit 
dicere et quadam lux, quaedam gratia et symetria corporis quam no
ster Maror9 his versibus indicavit:

„Os humerosque deo similis ipsa* 20 decorem
Caesariem nato genetrix lumenque juventae
Purpureum et laetos oculis afflarat honores“.

Pulchritudo omnis autem a deo est, quarum altera per oculos, 
altera per aures repraesentatur. Utraque per poetarum laudes quo 
derivatur rediti et accepta refertur. Quod utrumque pariter ut in om
nibus caeteris sic in uno Propertio vobis demonstrari facilium. Pri
mum ipsa carminis concinitas et pulchritudo iucundissima quam Plato 
nec nisi caelitus defluere dixit. Mirifica quadam suavitate et Harmo
nia21 interlegendum percipitur nec interlegendum me paenitet dixisse.

Nam qui bene legit, bene cantat ut doctissimorum hominum est 
sententia et constans de eadem re. Huius igitur divinae suavitatis non 
solum percipiendae sed etiam imitandae studio noctu diuque i en ta
mu r. Nam quemadmodum ferreus annulus amagnete naturam illicibi
lem mutuatur ut alius ab alio consequentur in cathenae speciem alli
datur, non minus instructus poetarum sic lectores suos afflat ut in 
illis nescio quam similitudinem sui parturire videatur.

Illa vero secunda venustas quae olim oculis nunc auribus perci
pitur materies poetae Cynthiae forma citra omne corpus et libidinis 
irritamentum nobis erit consideranda et copulata et commistra in hoc 
carmine divino divina sit humana ut non decorem et gratiam carminis. 
Ita forma citra corpus concinnitatem pulcherrimam a dei mente de
promptam esse divinus Plato indicavit. In hoc opusculo neutrum ocu
lis utrumqu cogitationis et auribus sentiemus. Licet poetae tanta sit 
virtus22 ut Cynthiae formam non legere sed spectare quodam modo 
videamur erit tamen hoc nobis non libidinis causa sed divinae pulchri
tudinis contemplandae stimulus. Quo penitus illa quae verissima est 
per hanc quae poetica depicta est flagrare docemur, flagrare pulchri
tudinis.

Si quid tamen obiter in hac lectione turpius inciderit, odio sui. 
Ipsius pulchritudinis amorem verissimum nobis augebit, non statim 
tamen poetam damnabimus ut turpia scribentem sed aliter illum scrip- 
ssise, aliter vixisse putabimus. Alioquin neque nevus formam, neque

precr. reč
20 îpa
21 amionia
22 precr. reč
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macula marmor dehonestant, neque omnis verbuorm licentia et lusus 
praesertim poeticus qui facetiis illustribus et fragmentum scatet san
ctiorem vitam et honestam voluntatem deformat. Salem23 tamen in 
verbis et leporem quaerimus, in moribus honestatem.

Sed ita receptui canamus et ad ipsum veniamus Propertium 
cùius opus quam sit tersum, venustum, mele, iocundum quotidiana 
vobis lectio quam nunc enarrandam suscepimus liquide demonstrabit.

26.IX.1989

Илија Ламприце Цријевић

УВОД У ТУМАЧЕЊЕ ПРОПЕРЦШЕВИХ ЕЛЕГИЈА

Већина људи ce труди да часније и смерније говоре него што y животу 
раде. Из предања ce зна да je тако радио Крисп Салустије и они о којима je 
елегантно речено да подржавају старим и чеетитим Римљанима, међутим, 
раскалашно живе.
Песници ипак сасвим друкчије раде, баве ce пријатнијим темама, a врло 
поштено живе. Отуда они Катулови стихови:

„Песнику приличи да je безазлен и поштен 
Такав y стиховима не мора уопште бити 
Тек онда je y њима духовитост и љупкост 
A ko су нежни и са бар мало стида.“

Тако je и цар Хадријан гтисао песнику Воконију:

„Бестидан беше y стиху, чистунац y нарави“.

Није глање значајно и оно што je уваженом Плинију написао песник Аузони- 
је, a το смо пронашли код Марцијала:

„Песма нам je бесрамна, али живот поштен“.

У Овидија су позајмили и један и и други од оног што пише Августу:

„Веруј ми, владање ми ce од песме разликује 
Живот смеран али враголаста муза“.

Шта да кажем о животној строгости самог Августа? У стиховима н>его- 
вим, дакако, никакве стидљивости! Зашто би ce онда и Сулгтацијев морал 
ценио no песмама? A заихто и назори Калва, Тукиде, Мемија из Куме, Ансе- 
pa, Корнификија, Катона, Метела, Хортензија, Гала и Тибула и Овидија? 
Старина ипак не процењује њихов живот no књигама y којима je много тога 
измишљено што уши треба да прихвате, већ их одмерава no понашан>у и 
часном држању. Шта да ce каже о Епикуру, без обзира на н>егов карактер, 
будући да штедљиво и разумно живи, y списима, међутим, расправл>а о рђа- 
вом и нечасном; шта пак о Апулеју који живи no филозофским принципима.

23 sales
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a о Церери гтише ружне и срамне ствари! Шта рећи о фесценинским, a игго 
о кротонским шалама! Шта о мимичарима који ce бестидно ругају, a тек о 
комичарима, na о Меандру! Шта о самом Теренцију, a с њим о Сцигшону и 
Лелију, веома уваженим људима, који више пута износе безначајне, шаљиве 
и распусне лакрдије? Шта тек да ce каже о стидљивости Партенијевој који je 
оттисивао прељубе не само краљева и богова него и парења дивљих и дома- 
ћих животиња с пастувима? Или, шта о неким другим скаредностима y њего- 
вим делима, што све ипак његов живот не чини нечасним? Шта би ce могло 
рећи о Платону, врло озбиљном човеку, за којег врло много н>их говори да 
je јединствени бог међу филозофима, који y шали признаје своју љубав пре- 
ма младићима. Ево оног места из Агатона које овако преводимо:

„Он млађан слатке Агатонове пољупце граби 
Док болна сахне душа на уснама мојим“

To исто ce може рећи и о Сократовим љубавима. Али зар ћемо сасвим 
невине Сократове или Платонове љубави срамотити шал>ивим причама? Зар 
и сама света дела Старог завета не кипте толиким љубавима y којима ce 
туђе жене злостављају, девојке отимају, сестре бешчасте, a блудно ce обожа- 
ва сидонска божица Астарта тј. Венера као и друге безбројне наложнице. A 
оне толике краљице и жене самог Соломона -  да оставимо no страни!

Најзад Свето писмо je било приступачно свима, читано и изучувано, 
na иако ce y њему пева no неком тајновитом смислу, ипак je животна исто- 
ријска истина: свето, поштено и природно y одређено доба секс снажно изби- 
ja међу верницима. Зар нас онда Свето штиво Старог завета одучава од стид- 
љивоти и чистоће и зар онда забораву предаје тежњу за настраним навика- 
ма? Свакако добри све обвавл,ају за добробит људи, a рђави и искварени и 
они склони пороцима све изопачују и кваре и кроз то бивају још гори. Они 
не уважавају упутства и примере, a међу таквима су најбеднији они који 
имају једно спремно на језику, a друго затворено y срцу и о врлини говоре 
тим више, na тако постаје све гори. За њих бих ja с правом рекао да су 
изнутра ружни и шупљи, a спол>а украшени кожом, y ствари гурнути y по- 
нор. Никаква сила na ни небесници с мачем за такве људе не би вредели.

Ми, међутим, који следимо прави лик врлине, не њен изглед или при- 
вид, упијамо златне речи песника као пчеле што сисају све од цветних сла- 
сти, поштујемо при том оно што господ поручује Израелићакима да од Егип- 
ћана узимају сребро. a схватајући то y пренесеном смислу: ми речитост и 
ученост и све друго позајмљујемо од песника и одвајамо злато од блата, 
како je радио и наш Марон.

Да ce читају нежни и отмени стихови песника не бране ни канонски 
прописи. Велике присталице таквог читања били су Августин, Хијероним, 
Лактанције, na чак и апостол Павле, да друге не спомињем.

A ko ce ови свети људи нису противили песничким стиховима, него су 
чак, као што раде и филозофи, њима поткрепљивали своје мишљење на 
појединим местима, што нама, утолико пре, смета да признамо како je сло- 
бодно читати песнике? Зар онда треба да одбацимо бављење лепим, нежним 
и ученим Проперцијевим стиховима? Можда зато што он пева о раекала- 
шним, шалзивим, л>убавнт*м и блудним темама, или ћемо га избацити из руку 
што нам, да ce њиме бавимо, забрањују ученост и лепота н>егове учености, 
озбиљност, духовитост и узвишеност речи и много шта још друго достојно 
хвале? Зар нам можда више због тога смета што ce зна да ce песници пои- 
гравају и речју и пером да себе прославе стиховима допадљивим али и разу- 
зданим не мислећи на срам и стид? За сликаре, a и за песнике, увек je посто- 
јала иста могућност де ce о њима све чује, a није ce ни лоше примало оно 
што je написано или насликано, било значајно или ружно за сликара, било 
част или срамота за песника.

Морал и значај људи не зависи од crnica: ни земљорадници нису они 
који о земљорадн>и пишу, ни гости за столом нису писци о гозбама, ни рат-
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ници нису писцу о ратовима. Утолико мање ћемо ми бити осуђени ако чита- 
мо или посматрамо оно што не треба чинити, a το би важило и за матроне 
кад посматрају теревенке y част божице Флоре! Ако бисмо тако чинили, 
осудили бисмо сами себе.

A ko су Лакедемонци чак помоћу пијаних робова, које су називали хе- 
лотима, самим призором ружних догађаја одвраћали своју децу од срамоте, 
ако je учитељ музике Гисменије Требанац сматрао да његови ученици чак 
треба да слушају рђаве свираче, утолико je нама лакше да ce уздигнемо до 
ваљаних вредности. Па ако би ce y читању наишло на нешто ружно, то je и 
подстрек да ce y мржњи према њему, роди већа љубав према врлини. Уколи- 
ко то буде јасније изражено, утолико ће ce боље упознати наши пороци по- 
моћу туђег порока. С гтравом ce онда каже: схватићеш да си срећан кад 
узмогнеш да ce преко туђег бола лишиш свога!

Kao што искусне капетане пловидбе превари видљиво камење, или пак 
неке неуке, врло мало избочено стење, тако и ми ударамо више no невидљи- 
вим пороцима него no онима понегде јасно уоченим, a најмање no онима 
који ce скривају под видом врлине. Kao што ce позлаћени сјајан камен раз- 
ликује од сувога злата, тако и ми, делећи божанску љубав од оне која припа- 
да смртнима, проценићемо прву као особину правог и истинољубивог човека 
a другу само no изгледу такву, нећемо осећањима већ разумним одмерава- 
н>ем сагледати коју љубав треба следити, a коју избегавати. Првом љубављу, 
наиме, примамо бога y себе, a другој остављамо самог човека, очарани пак 
Киркиним напитком, то јест мамцима страсти, претварамо ce y животиње.

Ko не би знао да je љубав име божанског бића? Њу, наиме, не поричу 
ни песници, ни Платоничари, ни Хришћани. Она ce срамоти и изопачује под 
другим именом, или боље речено под именом Антерота. Јер, ако je љубав 
жеља за уживаљем y лепоти, она нас доводи до одређене сличности с лепо- 
том бога, кроз оно што je створено и видљиво. Све што je равно жељи, која 
ce слаже са свим заветима богу -  права je и савршена љубав, оно исто што 
и свети дух, a слична му je и no доброти коју зовемо милосрђем.

Таква љубав нагони људе да воле творца и да ce, окренувши му ce 
телом и духом дубоко измене y њему, од којега je и y којему je извор и 
порекло све лепоте. Почетак je, дакле, и крај љубави бог и сваки онај ко 
бога тражи чистим погледом, искреном покорношћу и побожним размишља- 
н>ем, уздржава ce од гадљивог додира, животињског укуса и ружног варљи- 
вог мириса.

Она пак љубав, друга no реду, која нас безбожним држањем и дивјбим 
бесом потапа као своје робове y телесно блато и магловиту пролазну лепоту, 
та заиста највиша изобличеност, ствара жудњу и човек заборавивши ce и 
дубоко себи окренут, засени ce мрахом. Право би ce могло рећи, кад човек 
не схвата шта би било часно држање упоређује ce са грубом и бесловесном 
стоком.

Па ако je љубав чежња за лепотом, зашто западамо y срамоту? Зашто 
ce обмањујемо особама обојеним лажним руменилом? Јер, кад ce оно скине, 
не остаје ништа гадније, ништа тако бестидно, ни тако ништавно према оном 
што je природно лепо, чему ce дивимо и чијом лепотом ce усхићујемо. Ta je 
лепота, no Платоновом мишљењу, спољна, али ce ипак усклађује и бројем и 
мером y извесној љупкости, хармоничној пропорцији и прмлагођеној светло- 
сти.

Ja, не знам, међутим, какву сличност она има с оном божанском: изну- 
тра je ништавна, a од н>ене бестидности и трулежи настаје смрад, na ce од ње 
грозимо као пред паклом. И тако ce лишавамо праве лепоте a, као људи 
божанског порекла, оставивхпи родно место, станујемо y дому са бестидни- 
цима и на себе стављамо изглед звери.

Ништа за нас није бедније, ништа толико несрећно, како je добро ре- 
као песник Проперције: „Ништа није суровије на свету, од онога што y за- 
љубљеном живи“. Отуда узрок многих кевоља, из тог беса и телесне страсти
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проистичу толике несреће. Одатле и реч питагорејца Архите: „Ниједну опа- 
снију кугу од телесне страсти природа није дала људима. Њена телесна no
š e n a  и разуздана уживања непромишљено подстичу људе да ce докопају 
власти. Из њих ce, говорио je, рађају издајства отачбине, рушење јавног по- 
ретка, тајни разговори с негтријатељима. Најзад, ниједан злочин, ниједно 
ружно и срамно дело није подузето да га на то не би нагонила телесна 
страст“.

Никаквим другим мамцима ce осим страстима не подстичу блуд и пре- 
љуба и свако срамно дело те врсте. Пошто човеку било природа било који 
бог нису дали вреднији дар од памети, онда овоме божанском поклону и 
љубави од страсти не постоји већи непријатељ. A кад завлада телесна пожу- 
да, нема могућности за уздржавањем, na ни врлина не може опстати y њеној 
владавини.

Уколико би ко могао то добро да схвати, наређивао би себи да ce ура- 
зуми при толикој телесној ватри, бар док би y њој уживао, na зар баш ништа 
не би могао учинити својом памећу и способношћу и размишљањем? Стога 
гопита није тако за презирање као страст која доноси пропаст, јер ако би 
она била јача и трајала дуже, угушила би сваку духовну светлост. Отуда 
мисао y Катона Старијег: „Страст кочи разум“; Ta непријатељица разбори- 
тости и памети, да тако кажем, замрачи вид и нема никакве везе са врлином. 
Божански Платон je због тога сматрао да je страст храна свих зала, јер ce 
њоме хватају људи као рибе на удицу. С правом и Клаудијан пева:

„Разузданост, преслатко зло, које препуштено
мамцима тела увек замагљује чула
љупким лицем, али ништа од ње гадније
испод нарумењених образа и одела
варљивим опсенама, златом, улагљиве обавија змије,
због страсти je многе y земљу сатрла.“

Овој мисли и Силије дописује стихове:

Ни гнев богова толико, ни стреле, ни непријатељи 
колико ти, рушилачка страсти, сама духу нашкодиш, 
ггијанство ти je пратилац веран, a раскош крилима 
црним бестидно око тебе стално облеће.“

Morao бих навести многе Грке и Римљане који су говорили против страсти. 
Њу je Хипократ назвао: младалачка болест падавица; Антистен je зове: нај- 
горе зло, Аристотел и Платон сматрају да je заједничка са животињском 
страшћу. Сам наш Плаут каже да je страст претходница жалости.

Али доста je да вам потврдим, кратко речено, оно што je нашироко 
познато: једна страст je часна, a друга сасвим нечасна. Ону што би издржала 
пред пожудом која настаје из очију, слуха и мисли, a н>у, како ja сматрам, 
треба хвалити као божанску и врхунцем свих врлина. Ону пак неумерену, 
заједничку са животињама, која осваја додиром и уживањем, мудри треба 
да осуде као главно зло и мајку свих злочина. Ви, дакле, следите ону страст 
свету и бесмртну, чији je творац божанска л>убав; избегавајте ону најгору и 
најпрљавију кугу која нас чини животињама. He треба, међутим, сматрати 
да су славни песници елегија због ње написали толике књиге, већ их треба 
узимати као људе који су, поштени y души, познавали ту силу. Из овакве 
људске судбине, они су обично истраживали божанску лепоту. Да би то по- 
стигли, јадикују y свом ноћном бдењу нимало не уживајући y њему и певају 
елегије вредне жаљења. Ако je, наиме, лепота бестелесна, како Платону годи 
да каже, и нека светлост, нека љупкост и нека телесна складност, њу je наш 
Марон y Енејиди овим стиховима исказао:

По лику и стасу богу сличан, мајка je сама 
сина ореолом блиставе косе обдарила, 
a y очи ведру удахнула лепоту.“



Даринка Невенић Грабовац, A. L. Cervinus ЖА40( 1990) 193-211 211

Свака je лепота од бога: једна ce запажа очима, a друга слухом. Уколико 
изостане једна и друга, свака ипак остаје ту и обнавл*а ce.

Стога нам ce подједкако и једна и друга, као и y свих осталих песника, 
тако и y узвишеном Проперцију веома лако указује. Најпре je το сама умет- 
кичка складност песме и веома гтријатна лепота за какву je Платон рекао да 
ce таква само с небеса слива, a y читању ce ужива y некој чудовишној љуп- 
кости'и хармонији. И ja ce не кајем што сам за читање то исто рекао.

Ko, наиме, уме да чита, добро и песме пише, тако о истој ствари мисле 
врло учени људи. Трудимо ce дакле врло ревносно дању и коћу да не прихва- 
тамо само ову божанску лепоту, него да joj и подражавамо. Јер као што 
гвоздени прстен помоћу магаета недозвољено мења природу, na ce прстенови 
један до другог нижу y облик ланца, не маше ће изазов песника тако надах- 
нути читаоце, да изгледа као да y себи налазе неку сличност са његовим 
стварањем.

Ону пак, другу лепоту коју смо некада упијали очима, a сада о њој 
слушамо, требаће да посматрамо као да je тема Цинтијиног песника таква 
лепота која ce уопште не обазире на тело и пожудна драшкања, a додата 
кроз ову божанску песму, учиниће je божанском a не људском; као украс и 
љупкост песме, вактелесна лепота као најлепша складност, рекао je божан- 
ски Платон, узета je из божанске мисли.

У овом трактату ми нећемо гледати ниједну лепоту, али ћемо имати y 
мисли и једну и другу и слушати их. Ако je песников таленат такав да Цин- 
тијину лепоту осећамо не само y читању, него да je на неки начин гледамо, 
то нам ипак неће изазивати пожуду већ ће нас подстицати да y њој видимо 
божански одсјај лепоте. Уколико je та лепота дубоко y нама, a права je и 
истинита, кроз н>у песнички осликаној, учимо ce да сагарамо y љубави.

A ko би ce узгред y оваквом читању наишло на нешто ружно, на н>ега 
падне мржња. У нама ће то повећати праву љубав према лепоти, али нећемо 
одмах осудити песника што je опевао срамне ствари. Помислићемо ипак да 
je овако једно писао, a друкчије живео. Ни младеж на лицу, уосталом, не 
квари његову лепоту, ни мрља не ружи мермер, na το не чини ни сва слобода 
речи, особито песничка играрија, која би, на изглед, прљала свети живот 
духовитим досеткама и шалама, a срамотила часну намеру.

Ми ипак тражимо y речима досетљивост и пријатност, a y владању 
честитост, Но да о овоме сад завршимо и приђемо самом Проперцију чије he 
нам дело, које емо започели тумачити, јасно показати y свакодневном чита- 
њу како je његова поезија чиста, пријатна, љупка, и нежна.

Примљено 26. IX  1989.
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