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БРОЈ 0. ЦЕТИЊЕ 14. АВГУСТА 1871. ГОД. I.

ПЕШТК1.

Псшто б’јела на Дуиаву
Са Будимом твојим градом,
Која прса — дивећ ти се —
Да не нровру горким јадом!

Из крви ти славског рода
Толик украс и богатство;
А од тебе иам уздарјс:
Бич чикошки, сиромаштво.

Трепти Пешто, горда Пешто,
Грнјешницо тврдокорна;
Бој се Бога, бој се казни,
Издајницо безазорна!

У трнов се в’јенац лако
Златна.круна преобрати;
В’јек злочинцу мора да се
Иреполовн н прекрати. —

Словаке ти дивља спла
Са жестином подјармнла,
А Србе сн и Хрвате
На хљеб и со’ преварила;

Гоманн ти и Сикулн
Обманама шаке пали,
А па твој су канџук брзо
Свнколици заиознали.

Газећ права, газећ правду:
Газнла си образ, вјеру;
Сад са својом охолости
Нревршујеш сваку мјеру.

С бечким Швабаи јаранећи,

Ж11ВОТ Н ДЈБ.11
ДАНТА АЛИГЈЕРА.

(Прсдавао у „Зории Стеваи В. Вркевик)

(Свршетак.)

Морални повод Дантеовог спјева сљедећн 
јс: Он хтједе рајом да означи блажен жпвот, 
којн ужива блаженик кад се од царства разсма-

Власти сн се дојагмила;
Па себична — као што сн — 
Ког под пете не би збила?...

У свом нјанству ствараш себи 
Маџар-орсаг с мора к мору; 
А не вндиш, (не гледала!) 
Свој властити дом у снору?...

Кад Хрватн н Словаци,
Срби, Власи и Сикули,
Из твојијех крила, сваки 
Своје перо, теби изгули:

Ти ћеш остат гола, нага,
К’о у басни она сврака; 
Покрнће те срам пред св’јетом, 
Покриће те вјечна мрака.

ЧиФути ће и Цигани, 
Разпињати тебе тада,
К'о што на крст ти удараш 
Не-Маџаре своје сада. —

Без озбиљна покајања 
Не ухвај се у проштење;
Кај се Нешто! — гле, твоје је 
Неизбјежно уннштење!

Црн те облак опасао: 
Счетир’страие гром тп грозн; 
Кад укрсте четир’ грома:
Нек те твоји спасу бози! —

У Псшти 1869.

Ј. Сундсчнћ.

трањеи одаљи, којем блажеиству не ступа, ако 
није очистно душу у царству ума назначеном 
чистилишту, нити може ум против страстима 
силу своју употребљавати, ако није уплашен 
страшпим погледом пакла, под којим је са- 
кривепа страствеиа нарав, која гризе оне, који 
се њој предаду.

Ово су дакле поводи Дантеовог спјева.
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Који је пак од ова два, по којему се Данте 
равнао, доказатп се не може, јер онн, којн се 
првога држе. налазе доказа у Дантеовом спје- 
ву, као н они, који се другога држе, те ни 
једни нн други не гријеше.

Сувишно бити неће, ако још разгледамо 
важност нстога спјева, и то што су други о 
њему говорили.

Дантеова : “Отпа Соте(Па“ била је до- 
стојно од свакога похваљена, и као Италијан- 
ске славе вјечнп споменпк остала, иајвећа и 
најизворннја од сваког пронзвода љуцкога зна- 
ља. Она, да тако кажем, јест оно дјело, којему 
је Свемогућн удјелио љешто од свога соб- 
ственог, што иикаквом другом умрлом дјелу 
није! Гласовнти италијански списатељ В а р к и 
ево што гсвори: „колпко год сам нута чнтао 
божанствену комедију, умножавало мн се у- 
дивлење, чпнећп мн се да налазнм у њој нове 
љепоте, нове науке н нове неласноћеЛ А 
Француски списатељ, којн се особпто показао да 
је Данте-а познавао Гннгвене, овако велп: 
„Данте у божанственој комедији днже се од 
Философскпјех расматрања до поетске снле, и 
сто га својнм живим полетои одвијеиа од па- 
кла у чистнлиште, од овога у рај, па ето чуда 
на све стране. Ето су по њсму у послу де- 
монн, анђели и свецн. Ето отвореиа поетскнм 
промншљањем толнко свијета и тако разлпчнога 
но чину једног самог спјева нтд.а

Многи окрпвљују Данта, да је употребпо 
ријечи латннске, њеке опет варварске, њеке 
чудновате, њеке сасвим просте н иескладне. 
Истпна је. Алп је Данте увидпо, да јс ласио 
ствари просте изразпти, али не тако ствари 
вишенаравске, за које је нарочпто ковао ријечи 
н начнне њима подобне. Гледе ријечи од ла- 
тиискога узетнјех, пптамо одклен је морао цр- 
иитн него нз тог језика, од којега све друге 
италпјанске ријечи изходе ? II рад једно педе- 
сет таквпјех ријечн највише, које се у цијелом 
спјеву иалазе; рад њеколике ријечи нностране, 
које је пјесник употребио да самн чин, мисао 
или догађај боље опнше: не би ли бпла глу- 
пост грдити цпјело дјело, као што бн била 
глупост онога, који бн стао, опажајући у 
суицу ијеге, грдитп му неоскврњену вјечну 
љспоту? Ево како Салвнјати, талијански 
спнсатељ о његовом језику говорн: „Ово дје- 
ло, чпстог језика колико му нарав подиосп, 
неостаје за Виланом, а све остале без сумње 
надмашује. Рекосмо колико му нарав подноси ; 
јср начпн а особито својство божанственог 
снјева нзнзкује често ријсчн н говоре ино- 
стране; алп у Дантеовом спјеву треба знати,

кад он учевно оставља свој језнк, изваи којнх 
мјеста, рецимо да га исти Вилани цијени за 
свог учнтељаЛ А онима којн говоре да је Пе- 
трарка чистијп у језнку био, ево што каже 
нстн Салвијати: „У којем дјелу да је био, 
каке многи веле рад чистога језика Иетрарком 
надмашен; био је напротив како ми мислимо 
у овом погледу Петрарка њим надмашенЛ 
Најпосље Бокачио пишући о Данту вели: 
„Оио у ритму саставн таковом љепотом, да 
ниједног још нема, који би га у томе праведно 
нлп ма у чему другом окривнтн могаоЛ

Разгледајмо сада што је наш вијек о 
Данту говорио, а особито што је иа његовом 
темељу пословао, за корнст дотичиијех кн»н- 
жевностн.

Од оно доба од како се народн народпма 
прпблпжилн, од како јо један проницао особн- 
тостн другијех, од како је понајвише знаност 
њемачка уклонила нрепоне, које немогућним 
чињаху, да' се једно племе наслађује зрелнм 
умотворима својнјех другова: од то доба иа- 
стао је друти критеријум за разсудбу горо- 
стаснпјех дјела. Иознато нам је како се дивно 
разнесло нме и познавањс душевнијех јунака у 
све иароде, у сваку књнгу: 0 м п р, Ш е к с п н р. 
Т а с с о, А р и о ст о, Гете, III и л л е р, од сла- 
вена М п ц к и ј е в и ћ, II у ш к п н и Владнка 
II. ПетровићП.; та се пмена оре по свему 
свијету, а не Фали међ њпма нн име силнога 
Д а н т е-а.

Да, када бн смо цпјеиплн разширење ње- 
кога пјесмотвора по миожпни оног што је о 
њему писано н колнко је пута превађаио, то 
бн без сумње иза Шекспира одма, прво мјесто 
ншло Данту. Он је преведен у све германске 
п романскс језике, а такођер на руски, пољ- 
скп и ческн. Алн се то догађало н с много 
лошпјим пнсцем, те ћемо мп покушати, да му 
знамеиовање у спгурпој слнцн покажемо. Про- 
мотрнмо малко колико сс с Дантом Њемци баве. 
Ирпје свега прпјеводе.

Ја ћу морати мимоићн старпје прпјеводе 
божанствене комеднје, те ћу спомеиут само 
боље п новпје. А то су пријеводи: Канне- 
г н е з е р о в, С т р е к ф у с с. о в, Г у с е к о в, К о- 
п и ш е в, II л а н к о в, II о т е р о в, В п т о в, Ф п- 
л а л е т о в н X о ф н и г е р и ч н н и иајновији 
Крнгаров. Мање су превађане лпрске гјес- 
ме н ирозанчнн Дантсовн списи.

Међу овима пријеводнла њекојн су нзвр- 
СНН, II. II. К 0 Н II Ш С В, В II Т 0 В, X 0 Ф II II Г С р II- 
чпн, а мнмо све Фнлалетов п Кригаров. 
Име Филалстес учиниће вам се од првог ока 
сумњивпјем, јср одкуда Њемцу грчко име. Па
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се иеби преварили. Под именом Филалетеса ие 
крије се нитко други до Саскн краљ, без сумње 
данданас најученија окруњена глава. II за раз- 
јасиење Данте-а много су Њемцн чпинли. Ско- 
ро свакн пријевод носи уза-се и примјетбе и 
разправе; а поиаособ су радилн око тога, 
славнп историк Шлоссер, Вите, Блапк 
Фнлалетес. Но ни то небијаше доста мар- 
љивоме Њемцу, који знајући добро колнко је 
помогла друштвена радња при Шекспиру, ос- 
нова н Дантеово друштво, које се занима пз- 
даваљсм редовитпјех спнса.

Још ми допустите њеколнко ријечи, које с 
почетка пехтједох навађати. То се тиче најно- 
вијега дјела, које је нзашло о Данту. Оно је 
осиовано на широкб, те ће биги понајзгодније 
да уведе почетника у доба и у дух Дантеов. 
Иисца му Скартачиии-а крнтика весма хвалн. Но 
ја бих вам од већ дугпјем постао, да бих вам 
могао вјерну слнку датн. Као нацрт дпвне ље- 
поте спознати ће те оно, што је пнсао о Дан- 
ту чувенн Моиаковскн ПроФесор Марко Кар- 
рјер.

Иошљедипјем погледом промотримо то, што 
се код нас о Данту радило. Тога је, љубезнн 
читатељи, врло мало ; па да нам ннјесу којекакве 
околиости криве, моралн би смо пред ученијем 
свијетом поруменити. Првп је око Данта радно 
Стсф. Л>убиша, превевши уломак о Уго- 
лнновој смрти, који је печатаи у „Дубровиику* 
од годпне 1866. А иза Л>убшие је први п по- 
шљеднн ИетарПрерадовић, који иам је 
ирсвео њеколика уломка. од којих су њеки пе- 
чатаии у загрвбачком „Вјенцу* од год. 1870.*) 
II он и Љубншп превађаху у народиом мјерплу. 
Него ми се чини да им метрички нзбор није

*) Онда еу првн у наг, који су сс сДаитсом занималн : 
Ј. Сундечић, који јс превсо „Кнеза Угодина“у невезаиијсм 
стиховима за Петрановићеву „Историју књижевности* и печатно 
га са примјетбнма у својој и2у1ег«И“ год. 1863. Броју 14.; и 
гро* Мсдо Пуцић, који је опет у ирекрасиијем тсрцинамп

ПБСРЕТНКШЛ.
Ириповијетка од Ивана Тургсњева. 

(Иаставак.)

— Узео их је Виктор од Елеоноре Кар- 
повие, он рече, да сте му ви одобрили, од- 
говори Сузана такође полако.

— Рвче... рече... ја потврдио... гуиђаше 
Нван. А зар ја нијесам овђе? Требали сте ме 
нитатн.

— А коме су овијех 17 рубаља ?
— Трговинн од намјештаја собњег.
— Трговшш; А зашто?

сретаи. Јсдан је иосао са предметом чисто еп- 
ским, други је са иредметом, који је скроз и 
скроз изпреилетен дубокијем мислима и са свнм 
другојачијнм духом, гђе преплетене мнсли ишту 
и иреплетен метар, а прељевајућа се чувства, 
још н версатилан љубак стнх. За доказ мојем 
тврђењу служиће овај примјер. Иовнато је сва- 
ком изображеном човјеку, те је чисто нзлншно 
напомињат, да је, и те колнко лакшн посао 
преводиоцу, када се креће у слободнијем вр- 
стама; па нпак тврде свн, којн у таковијем 
стварима имају гласа, да је иајновији њемачки 
пријевод, који је преведен у мјерилу оригинала, 
н понајљепшн, те да ће се понајприје нз њега 
моћн иаучнтн Њемац шго је Данте. Да избјег- 
нем пак обширнијим наводима, осмјељујем се 
напутнти оие, који бп се хтјели о озом боље 
освједочити, на оно што је пнсано о истом 
предмету приликом рецензије СтрекФуссова прн- 
јевода у „УУјепегјаћгћисћег.^

За цијело сам увјсреи да ће се наћп њеко, 
ко ће ми прнговорнти, да би врло тешко било 
у нашем језику терцине пјеватн. А није лн 
Нрерадовић пјевао у терцинама њеке своје пјесме, 
и то тако лијепо, да нас се мнље хвата? Та 
нпјесте ли читалн Трнскову пјесму: „II о с љ е д- 
њ п Ф р а њ е в а ц С л о в и н с к на печатану у за- 
гребачком „Внјенцу“ лањске године, па зар вам 
се не допада?

Ово што најзад рекох ипјо никакав прн- 
говор, него је израз силне жеље, да и иаша 
српско-хрватска књига стече оволпког великана 
у одорн својој; по којој би ои као горостас 
изгледао, обасјан својим сјајом. Нсто тако добрн 
прнјеводн, као и изворна дјела, обогаћују књн - 
жевност н језик народии.

прсвео Даптеову „Франу с Римипе“ и печатпо је у истој „2\'јсг<Н“ 
Броју 15. г. 1863. Осим тога знамо дн је и старипа Стјепап 
Ивичсвић прсвео подавио савкодик Пакао, и то ако сс но 
варамо у терцинама, оди га нијс још на свијет нздао.

У редништво.

— Стоји у рачуну.
— У рачуну; Да внднм. II он истргне 

Сузани књнгу нз руке, натакне своје велике 
сребрне наочаре на нос и разгледаше рачун. 
„Само тако да вам је бацати новце кроз прозор.“ 
Али да оставпмо сада прозу. Сузана, однесите 
ове књиге, али дођпте опет, да наслаЈјавате 
мало уши нашега драгог госта са вашијем му- 
зпкалнијем даром, хоћу рећн вашом свирком.

Сузана окрене главу иа страну.
— Ја бнх бпо врло среташ прпхватн: 

брзо, када би то чуо. Но не бнх нп зашто на 
свнјету хтјео, да вам досађујем, госпођице.
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— Каква досада ! Но, Сузана, један, два,

три!
Сузана не одговори ништа и — оде. *

XIII.
Мислио сам да неће више доћн, алн на 

брзо дође она опет па још у истијем хаљинама, 
и сједе у једаи кутић и гледаше ме њеколико 
пута нажљиво. Да л’ је пз мога понашања могла 
нознати моје саучешће према њој, нли је била 
данас боље разположена, не заам, доста да она 
иаједаннут устаде, сједе за гласовнр, намјести 
руке и окрене се лицем к мени преко ра- 
мена, као да је хтјела питатн, шта да свира? 
По прнје што сам и могао одговоритн, она је 
већ отворнла ноте и почела свирати. Од детињ- 
ства сам љубно музику, али у оно доба слабо 
сам се разумјевао. II да није г. Рач узвикнуо : 
„аха, оиет тај БетовенР ја не би ни зпао, 
шта је Сузана изабрала. Слушао сам пажљнво, 
инјесам ни дисао. Случајно сам сједио са Су- 
заном и тако јој не могах лица видити, него 
само њезину дугачку, црну косу, што је пала 
на нлећа, њезин впти стас, који се превијао по 
покретима њежнијех руку.

— Да, да, рече г. Рач, то је лнјепа — 
ромаитпчка музика. Она је сад у модп. Али што 
не свпрате чпсто. То је оно, хоћете све брзо, 
то изгледа ватренпје.Вруће киФле, вруће кнФле! 
нродере сс наједаипут Рач.

Сузана се окрене Рачу и сад јој могах 
видити лице са стране. Она јо подигла своје 
црне обрве, лице јој је мнјењало боју, а мале 
уши поцрвенише као крв под забаченпјем ви- 
тицама.

— Ја сам слушао најбоље виртуозв, на- 
стави Рач с намрштенијем лпцем, и сви су они 
ништа према покојном Филду. То је био човјек, 
па његова чнста свирка, па његове композиције! 
А сва ова нова господа што „тру-лу-лу-чу“ и 
„тра-та-та-чу“ они компонирају за почетнике. 
Ту не треба много. Удри само по гласовнру на 
лијепо. Опет њешто пзиђе. То вам је јанпчарска 
музика! (Иван Дамјановнћ убрише зној с че- 
ла.) У осталом, то се вас не тиче Сузано Ива- 
новна, ви сте лијепо свиралн и моје примједбе 
не треба да вас једе.

— Те је како се коме допада, одговори 
Сузаиа загушљивијем гласом п усне јој дрхтаху; 
а ваше примједбе Иване Дамјановићу, ви зиате 
то врло добро, да ме не могу разједити.

— 0 да боме! 11о не мојте мислити го- 
сподине, окрене се Рач к мени, да тај израз 
потиче пз доброте плн скромности. Не, него се 
ми чипимо тако узвишени, да зачуђеном

слушаоцу пада капа с главе н да пас никаква 
крнтпка не може достнћн. Самољубље, господине, 
самољубље је у нама. Да, да !

Ја сам се зачудно слушајући Рача. Свака 
рпјеч бјеше му отро на. Сузана ћуташе. Она 
само прекрстила руке и са уздигнутом главом 
слушаше га. И на њој се видила јака узбуђе- 
ност, вслнка мржња. Ја стојах као иа угљевљу.

— Ви сте обоје представници двеју раз- 
личнијех генерација, проговорнм ја с намјером 
да забашурпм цнјелу сгвар и да иокажем као 
д* ја нијесам ништа примјетио. Ннје дакле чудо, 
што се не слажете. Ви ми, Иване Дамјановићу 
зацијело нећете замјеритн, што и ја иристајем 
уз... млађу ђенерацпју. Ја сам наравно иевјешт, 
али нпак морам иризнати, да ме до сада још 
ни једна свирка није толико дирнула,као ова... 
као ова Сузане Ивановне.

Сад се подигне Рач на мене.
— Цјерујем вам, што рекосге за ђенера- 

цију. Нама старијема тешко је с вама младвјема. 
Наши назорн не слажу се ни у чему свашнје- 
ма, ни у вјештини, нн у животу, па ни у мо- 
ралу. Је л’ тако Сузано Ивановна?

Сузана се насмјеши с презирањем.
— Особито у моралу, као што се изво- 

лнсте изразити, не слажу се нашн назори нити 
се могу слагатн, одговори оиа и намршти чело, 
а усне јој задрхташе.

— Да, да, нрихвати оиет Рач, ја нијесам 
философ. Ја не могу тако високо. Ја сам обично 
смртно створзње, роб предрасуда, •— да!

Сузана се оиет насмјешн.
— А мени се чини, Иване Дамјановићу, 

да се умијете ви подићи над тако званијем 
предрасудама.

— Како ? Како ? Ја вас неразумијем!
— Неразумнјете ме? Јесте ли тако за- 

боравни?
Рач бјеше поражен.
— Ја ... ја ... ја...
Настаде тишина.
Али допустите, почне опет Рач, како мо- 

жете ви бити тако безоб...
Сузана се на једанпут исправи и стаде 

тако пред Рача, али још једнако с прекрштени- 
јем рукама и као да их сада још већма стиште. 
Изгледаше као да га изазива. Лице јој се са 
свнјем измпјенуло. Изгледаше за чудо лнјепо, 
али опет н страшно. Јест, Сузана изазиваше 
Рача, но он се скаменио, не могаше ријечи 
проговорити. Главу је увукао у плећа, а ноге 
као да дрхтаху под њнм. Рач се бојао, о то« 
нема сумње. (Наставиће се.)

У државној штампарији на Цетињу.


