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Треба се пребацити у доба великог и слав-

ног Аугуста, који је са својим савременици-

ма у Риму живео последње деценије пре ро-

ђења Хриетова (63 пре Христа —- 14 после

Христа). Име тога човека гласи: Кај Јулије

Цезар Октавијан Аугуст, али ствар није тако

заплетена као што изгледа. По оцу свом и

лози Октавија, тај се лепи, богати и: даровити

младић звао просто Кај Октавцјан. А када

га је, свога сестрића-унучића, дете од сестри-

не кћери, у племство дигао, н тестаментом за

наследника себи одредио Јулије Цезар, Кај

Октавијан додао је своме имену и име свога

добротвора, и постао Кај Јулије Цезар Окта-

вијан. У оно доба, када су због морала и не-

морала, наравио и због политике, бездетства

и усињавања била на дневном реду, тако се

радило. Младом Октавијану свакако је го-

дило да уз своје име дода име једнога Јулија

Цезара, и веже се тако и за лозу Јулија. Нај-

зад, када је Кај Јулцје Цезар Октавијан по-

стигао што је хтео, што му је уосталом и по-

зив био, осветио убиство Јулија Цезара са-

таривши републиканце заједно са Брутом и

Касијем; после славне битке код Акциума

имао задовољство да сахрани и Марка Анто-

нија и Клеопатру, а немоћнима учини и Пом-



пеја и Лепида; кад је поетао један од најве-

ћих и најзаелужнијих римских владара, а о-

стао, мудро и скромно, само при имену прин-

цепс — онда му је Сенат, са грађанством, до-

дао уз име и атрибут „узвишен”, аугустус.

Живот, судбина и карактер Октавијана Ау-

густа значе једну суму човечанских подата-

ка и чињеница, добрих и рђавих; значе један

ванредан човечни процес уздизања ка бољем

и бољем, и најбољем. И зато је та судбина и

каријера моћно формирала менталитет Рима

онога доба, моћно инспирисала и писце оно-

га доба, моћно утицала да поред великог Ме-

цене меценатство уопште ухвати корена у Ри-

му, моћно утицала на богаташе да подижу

раскошне зграде и јавне и. приватне, и да та-

ко дижу Рим. А може се слободно рећи да

је Аугустово доба просто разбудило песнике

у Риму, који дотле није био у првом реду град

уметника и поета. Учени и даровити Рим-

љани изгледа да су од много читаног Пла-

тона научили пре свега оно што им је већ

у карактеру лежало: да страети треба савла-

ђивати, да много страсни и трагични песници

нису баш добродошли у држави.

Римљани доиста нису били карактеристич-

но народ песника. Од оснивања Рима про-

ђоше стотине година без поезије, без умет-

ничке поезије у стиховима. Требало је да се

доврше три Пунска рата и застане борба за

светку власт; требало је да Рим освоји Грчку

оружјем, а Грчка затим Рим културом и

уметношћу; требало је да дође време Аугу-

стово па да се Римљани у Риму, и по провин-



цијама, у Италији и у Шпанији, пробуде до

сазнања: да се и у њима крију поетске мисли

и поетска осећања, да је њихов језик не само

језик закона, него и језик високог уметничког

квалитета. Латиии нису у свом језику имали

ни реч за појам „песник”. Поета, грчка је

реч; ватес, келтска је реч; фесценинус, по

вароши Фесценији, у некадашњој Етрудији,

чувеној са народних песмица, етрурска је реч.

Први римски песници су Грци и полугрци; а

прве теме поезије: рат, историја, наука, људ-

ске радње, митологија, и тек затим чисто уну-

трашњи живот песника. Рим са својом сјај-

ном историјом, са јунаштвима војничким и

грађанским, нема свој национални еп. Ову

чињеницу тумачи уосталом једна околност

коју ми, љубитељи старог Рима, не волимо

без нужде да кажемо: из историских пода-

така излази да су у римским легијама нај-

бољи ратници били Гали и Германи, Гали као

коњаници, Германи, као пешаци, Национални

римски еп спремао се да напише Проперције.

За невољу, Проперције није био херојска крв,

и није уопште узевши марио за ратне теме.

У једној елегији каже: „Нико од мојих пре-

дака није триумфовао у Марсу”. Сем тога,

Проперције је млад умро, млађи од 40 го-

дина, изгледа. Вергилијева Енеида опет није

заправо римски национални еп. Она је грчка

по духу, тројанска по садржини, и пева тек

основе будућег и светеког Рима. И Херације

се спремао да напише народни еп, па га није

написао.

| Сви римски писци и песници иду за Грцима



у темама и у стилу. Ни сатира не чини изу-

зетак до краја, иако јс римски књижевни те-

оретичар Квинтилијан бар њу сасвим приева-

јао за Римл-,ане: „Сатира је међутим скроз

наша”. Али у једној врсти поезије, у еле-

гији, Римљани су достигли, у неком смислу и

престигли Грке. То постаје разумљиво ако

се узме на око карактер римске елегије, који

је нарочит, јер је карактер римског човека

нарочит. Римљанин, ни кад је песник, ни

љубавни песник, није човек искључиве осе-

ћајности. Њему ,је увек, па и у уметности

требала нека стварна садржина живота, не-

ка реална истина. Строгој римској глави за

јад и плач требала је права жалост и тра-

гедија, не само трагичност у срцу песникову;

невоља и јад да не леже у тренутку узбуђе-

ња, него да леже у животу. Римљанину тре-

ба чињеница, па потрес, па тек из тога да

произађе оеећајност. Наравно, прво порекло

елегије опет је грчко. У Малој Аији посто-

јао је при погребима обичај тужбалица уз

фрулу; то су биле елегије. По себи ее разуме,

кад је елегцја прешла у уметничку песму,

постала је одређена формом и ритмом, песма

у дистихонима, у везама хекеаметра и пента-

метра. Тај метар је најбоље изражавао рим-

ски дух у елегији, спој епоса и лирике, једне

стварне чињеничке подлоге која се епски при-

ча, и од тога потеклих осећаја који се лирски

изражавају. Хексаметар је миран, припове-

дачки; пентаметар, са два неједнака прекину-

та дела, узнемирује, узбуђује. Та уметничка

'елегија, и код Грка и код Римљана, према
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темпераменту пееника, садржавала ,је ратна

причања пуна поклича и охрабрења, или ком-

бинацију објективног и субјективног у неком

предмету који везује опште и лично, или је

била чисто еротска, елегија од љубавног јада

и страдања и резигнације пред смрћу.

По Квинтилијану, има четири елегичара у

римској књижевности: Гал, Тибул, Пропер-

ције, Овид. У оно време Гал је био цењен.

Проперције га у својим елегијана више пута

спомиње као пријатеља, пееника, љубавника.

Морали су бити много интимни другови; или

је можда и то био обичај у оном чудном Ри-

му где је, за Аугуста, уз све најбоље ишло

доета најгорег — у једној елегији каже нам

Проперције стихован реферат о присуствова-

њу најинтимнијој сцени између Гала и ње-

гове љубавнице. Али како тај Гал током

времена није могао да се одржи на линији и

данас читаних песника онога доба, остаје ди-

настија елегичара хронолошким редом ова:

Катул, Тибул, Проперције, Овид. Катул стро-

го узевши није савременик Аугустов, јер је

умро кад је потоњем Аугусту било тринаест

година. Али је Аугуст, и сам писац и естета,

ако не љубавник — имао је друга посла, а

мењао жене и без поезије — Аугуст је си-

гурно читао најватренијег римског љубавног

песника Катула, и рачунао га у своје време.

У то доба, златно доба поезије римске, спада-

ју још два песника, не елегичари, али зато

велика имена, Вергилије и Хорације. Катул

је имао од правог лирског темперамента,

имао грације, несташлука, страсти, понекад
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ватре. Али зато није имао оно друго: миран
поглед на ствари, филозофију. За поезију
љубави то му није миого ни требало. Од ре-
зигнације он није правио ни трагедију ни фи-
лозофију. Пошто се уверио да је Лезбија ко-
начно неверна, писао је и сада често цитиране

стихове:

Јадни Катуле, престани будалити!

што је пропало, пропало је.

Са задовољством је признавао Катул, на-
равно у стиховима, да њему, „ученом Кату-
лу”, Лезбија „стихове диктира”. У сличан
момент, момент инспирације од Цинтије, Про-
перције улази већ са више рефлексије. Ње-
гови стихови гласе: „Не талент, страдање ми
заповеда и диктира”. Катулов прштави тем-
перамент изражавао се и у необично оштрим
песмама против Јулцја Цезара, кога је Катул,
републиканац, нападао, и за разлику од дру-
гих песника и сатиричара, своје стихове пу-
ним именом потписивао. Има зналаца римске
поезије који Катула стављају врло високо. У
једном великом спеву он је доиста дао много
доказа чисте и високе поезије. Тибул, хро-
нолошки други по реду, има својих одлика.
Он је проетији у изразу, али виртуозно уме
остати на мотиву и исцрпсти га. Детињство је
Тибул провео на селу и, слично Вергилију,
топло певао о животу и радњама једностав-
них људи. Иаравно да је и Тибул имао своју
Делију; али како је он много времена провео
далеко од Рима пратећи Аугустова војсково-
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ђа Масалу, љубавне римскб елегије Тибула

сматрају се као чисто фантазирање песнико-

во. Већина елегија Тибулових обрађује ратне

мотиве, и по некима од тих елегија осећа се

да би у Тибулу, који) је такође млад умро,

сазрео временом мислен песник лепога ранга.

Од рагних његових елегија, бар по нама,

лепше су оне које певају чежњу за селом и

боловање песниково.

На ^еду би био Проперције. Као главну

тему у овој прилици, остављамо га за тре-

нутак го страни, и помињемо пре њега Овида,

последвег римског елегичара. За педесет го-

дина ршска је елегија била и прошла. Овид

је мајоор стиха и језика. Он нцје имао

страст ћатула, ни доследну мисленост Про-

перција; био је мекше природе, нежнији, али

зато дух«вит и пун инвенција. О живој и пу-

ној обрта фантазији његовој сведоче нарочи-

то његовг Метаморфозе, виртуозно изведене

песме о пјомени ствари, према разним фабу-

лама из г)чке и италијанске митологије. У

Овидову нивоту има једна тешка околност.

Аугуст га је, не зна се тачно зашто, послао

у прогонстк у Томис, садашњу Констанцу на

Црном Мор;, и на „ледене обале Дунава”, ка-

ко каже пестак. И остао је Цезар неумољив,

Овид се нијевратио, умро тамо, у нашим сла-

венским кразвима. То прогонство, наравно,

било је извормука и зато извор поезије. Па-

тио се Овид уненавикнутој клими, чезнуо за

Римом, он, гоподин римски са претцима вн-

тезовима, испушо душу меланхолијама. Уто-

лико више молда што је живео међу нашим
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претцима, меланхоличним Славенима. У

Рим је писао да је научио говорити гетеки и

сарматски, „СаеИае, ЗагтаИаецие 1оцш”, и да

је на сарматском језику написао и неке песме.

У виду песама писао је Овид многа писма

пријатељима, и нека жени. Болно је по-

нављао питање: да ли га се Рим сећа. Једна

серија стихованих писама зове се ЕрШЛае еж

РопГо. У нашој књижевности има випе ин-

спирација од тих писама. Стари нахп писац

Павле Соларић радио је једну студију о исто-

ветности Скита и Сармата, и позивао се на

„писанија понтијска Овидија Насона’. А у

модерној књижевности имамо песме у прози

од аустриских власти прогоњеног Ивг Андри-

ћа под насловом Ех Роп1о. Друга ;една се-

рија писама Овидових зове се ТпзГа, тулсне

песме, или тужбалице. Многа је цењена би-

ла и остала збирка љубавних песдаа, врло

нежних, премда се Овид трипута жешо. Нама

је Овид најмилији са заиста елегичшм песма-

ма о суровом крају где је живео, сраник ве-

тровитим зимама, али и о дивним фолећима.

И драг нам је са елегијом о бурикоју је до-

живео између Италије и Грчке. И још нам

је драг, у чему ваљда смемо ста'и у ред са

Гетеом, са елегијом у којој се опрашта од

Рима. И Гете је доживео растахак од чароб-

не Италије и чудесног Рима, и 'одили су му

елегични стихови, кристалне сЈзе Овидове у

дивном латинском језику. Глатсост тога ван-

редног језика код Овида, боптство слика,

звучан стих растуже читаоца њнекад до суза.

Проперције је фина комбињција осећајно-
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сти и рефлексија безмало у свакој својој еле-

гији. Шега такође носи страет, он је роб же-

ни недостојној, али кад тад у елегији не оста-

не дужан себи ни л-убави удубљену мисао,

став карактера, ударац по свести. У једној

елегији (II, 16) овако умује над страшћу сво-

јом према Цинтији која га недостојно мучи:

Зар никакве увреде не могу осушити сузе

моје?

Зар нема страдања без порочних слабости?

Срам ме је, срам! али можда, како се каже:

бестидна љубав обично глуве уши има.

У другој елегији, пред коначно кидање с

Центијом, Проперције одахњује не само груд-

ма него и разумом:

О Разуме добри, ако је тачно да си бог,

твоме жртвенику ја се посвећујем.

Има код Проперција увек нешто идејно и

апстрактно. Ако је Тибулу велики мотив по-

езије пеизаж, и тајне лепоте живота малих

људи; а Овиду велики: мотив Рим за којим

чезне из прогонетва, онда је Проперцију ста-

лан велики мотив бол од јасне свести над

свачим, над женом, отаџбином, Римом, смрћу,

над самим собом. У једној елегији (III, 5)

кружи немирна Проперцијева мисао над чо-

веком и његовом судбином од првог постанка

човекова; Пропорције ту говори мало да не

на начин хришћанеке теме о дуализму, и ка-

же: да Прометеј, месећи прву грудицу земље
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није доста водио бригу о духу, није почео с

душом, него с телом. И зато је човек играчка

свему, жени, ветру морском, смрти. Теши се

Проперције бар лично, што је песник, воли

вино и руже. Али ево је већ сенка мисли: а

кад прође младост, и време ружа и вина, за-

нимаће га велико питање суштине света и за-

кона васелене; шта су звезде, годишња доба,

плима; питање: има ли богова под земљом;

питање, неће ли једнога дана свет заједно са

небесним сводом грунути; или

или су све то фабуле несрећних људи,

а с оне стране гроба страха више нема.

Карактерисгачно је за Проперција да та еле-

гија почиње речима: „Мира је бог, бог љу-

бави”, Рат Атог <Иеиз ез1; али мир тај, ви-

дели смо, набрзо је заронио у читав вртлог

питања којима нема одговора, и који заиста

не дају мир.

Највећи број песама, бар у прве три „књи-

ге”, то јест, у три одељка збирке, потекао је

из љубави, из односа Проперцијева према

Цингаји, односно из врло свакојаких душев-

них и телесних стања у вези с том љубављу.

Иду та стања од развратне занесености песни-

ка крај постеље Цинтијине, или крај страсне,

бесне, неправедне, вином наливене жене — па

до горке и презрцве критике, како већ реко-

смо, на жену, дух Рима, сама себе. Цинтија

је била — у том и јеете доживљај и страда-

ње — и душом вољена жена, и проста љу-

бавница, издржавана жена. Старија од Про-
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перција, искуснија у виртуозности вољења и

лагања, чим затегне односе с њим одмах ни-

је више само Проперцијева. Неки богати пре-

тор из Илирцје у два је маха ушао у елегије

љубоморног весника. Пева Проперције (II,

26):

Дакле се вратио из Илирије твој претор:

за тебе велик плен, за мене велика брига.

Тако ће сад и без мене врата ноћу отворена

бити.

Ако си паметна, нећеш промахнути жетву,

глупој сточици очупати густо крзно.

А кад све потроши, и буде сиромах,

реци му да пође у Илирију неку другу.

Дакле се љубав за новац купује!

О Јупитре, која срамота, жена што се продаје!

Огорчен и заљубљен, Проперције жели Цен-

тији да потроши и изгуби најзад све благо и

накит:

да немаднеш у руци до прашине и воде

Већ ова једна, ако се сме звати „љубавна”

пеема, открива чудне стране љубавног живота

у Риму доброга света, и чудне стране љубави

које чине предмет поезије. Заиста, чедност

брака, жене и љубави посрнула је била мно-

го и до Аугуста и није се поправила ни за Ау-

густа, иако је он прописивао законе о цели-
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бату, браку, лсени и деци. Како то већ бива,

било је и биће: закон једно, пракса и обичај

друго, идеал треће. Разуздана љубав и ра-

зврат заиста нису били ни у закону ни у иде-

алу ондашњег Рима, али су били у обичају.

Пита Проперције у елегији (II, 6):

Чему се дижу храмови чедности,

кад брак може да буде шта хоће.

И заиста је могао бити „шта хоће”. У пракси

се сматрало да је један аЛиИепит та!пто-

пшт, то јест, једно браколомство, један љу-

бавник удате жене важио је као брачна веза.

Епиграматичар из нешто касније епохе, Мар-

циал, има о томе апсурду у животу Рим-

љанке Галије овај епиграм:

Галија нема љубавника, до једног;

утолико горе: жена је двојици.

Љубавница, метреса, отета жена, промењена

жена, било ,је нешто примљено и јавно, па не-

када и поетично. Латински језик у пракси и

у поезији имао је само један израз за де-

војку и љубавницу, рие11а. (Да ли данас код

нас није безмало исто са изразом „девојчи-

ца”?) Развод брака, управо отказ брака, лака

је и честа ствар. Помпеј се пет пута женио.

Сам Аугуст је променио три жене. Ако неко

узме да прочита занимљиво дело Гуљелма

Ферера Жене цезара проћи ће као и ми: ни

памћењем, ни оловком не може човек да исте-

ра, што се каже, крсно име: ко је чији, ко-
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јим редом је чији, колико врсти деце и браће
излази из| једне утробе, по коме концу или

жили може неки младић да поетане неком

бездетном цезару наеледник. Љубав је по-

стојала углавном као страст, или жеља; по-

некад као висока врлина; сасвим ретко као

човечна сентименталност, или обична морал-

на дужност. Зреле жене узимају млађе љу-

де; жене из добрих породица бирају рваче и
кочијаше. Али, идеал стоји и важи, и кад се

оствари, значи утолико више триумф, узор.

Намеће се питање: какав је био тај Рим, тај
Римљанин, та Римљанка, нарочито? Што се

тиче физичке лепоте, стаса и лика, Боже мој,

нема века и света кад жене нису биле лепе!

По римској скулптури судимо да је Римљан-

ка била врло често висока, крепка, достојан-

ственог држања, гордих црта без осмеха,

врло вешта у облачењу и чешљању. Читамо

да еу Римљанке нарочито училе како се раз-

рађује чар који се има; које извештачености

се употребљују у говору и у понашању са

успехом. Училе су плакати без гримаса, љу-

тити се са студираним гестовима. Проперције

каже у једној елегији за Цинтију: ,,И кад је

бесна, лепа је”. У Напуљском музеју има

једна глава младе Римљанке, чудесно забра-

ђена да се истакне само узан профил лика,

који, ако је био лик неке Цинтије или Лезби-

је, извињава и песника и елегију. У музеју
у Риму има опет глава врло младе Римљанке,

савршено очешљане некако на детињску, а

лице дивно, али без кључа: можда ће шлем

носити и у рат ићи; можда сласти Рим ка-
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рактером; можда бар, како вели Проперције:
„оседети при једном огњишту”. А можда по-
стати прамајка потоњим куртизанама средње-
вековног Рима. По чисто душевним способ-
ностима, Римљанка, како изгледа, била је
врло слична Римљанину и Риму: није у ства-
рима тражила пре свега срце и осећај, него
неку животну садржину, моралну, или на-
прбтив. Проперције, не штедећи ни себе, ова-
кав табло приказује (II, 24):

Дошао ми, ето, прохтев да пијем из
језера!

До ђавола с онима што радо стоје пред
затвореним вратима!

Напротив, жена забачена вела, слободно
што хода,

без пратње и страха, та ми се, ето, свиди!
Што по Виа сакри блатњаве обуће шета,
и не одлаже, ако јој неко приђе.

Али се затим Проперције обраћа и Риму, са
исто тако храбрим и незавезаним језиком:

Данас, пусти су гајеви свети;
злато је све занело; злато пиетет руши;
злато веру гони, правду поткупљује;
злато закону диктира, и зато стид

закона нема.

Проричем, а отаџбини сам ваљда прави
пророк:

Рим ће пропасти са свог гордог богатства!



Дух Рима онбга доба био је дух обести. И

кад се држао закона, није то било зарад ду-

ша људи и жена, него зарад неког принципа

Рима, а тај принцип, висок или низак, био је

мушки принцип. Отуда и код Римљанки:

или врлина мушки крепка, или мушка еман-

ципација и лиценција. Жене су достизале

мушкарце са храброшћу, племенитошћу, пре-

гарањем, ставом пред смрћу, [Ареа довикује

мужу који за њом треба да буде погубљен:

Рае1е, поп с1о1еИ]; али су их достизале и у

блуди, мачевању, пијанчењу. Проперције пи-

ше (II, 33):

Вино урнише лепоту, крши снагу и

младост;

од вина жена често не зна ко јој је

љубавник.

Али моћ жене, чар жене стоји, страст љубав-

на се негује! Како да Проперције не воли

Цинтију кад је лепа, кад уме да се љути, уме

са стилом да мучи, музикална је изузетно,

свира, пева, чак и игра. Хорације се грозио

што Проперцијева Цинтија у јавности игра;

а Проперције је њему пркосио: да Цинтија и

стихове пише. Немамо сачуване те стихове,

али у једној елегији је Проперције овекове-

чио да Цинтија има „чисто уво”, да одлично

чује и цени стихове.

И тако је онда Проперције, потпун Римља-

нин у пракси и у идеалу, певао и оно што је

у пракси неговао, дакле сирову чулну љубав;

а певаће, у последњој евојој елегији нарочи-



»о, и оно што је био висок идеал, певаће Кор-

нелију, висок идеал римске жене у овом и у

оном свету. И тако је онда, кроз своју збир-

ку елегија, дао израза једној од најкрупни-

јих основних истина тадашњег Рима, а и ваз-

дашњег човечанства: да је континуитет до-

бра и зла напоредан и сталан, али идеал увек

савремен, и увек један. Један идеал, свејед-

но да ли су времена као она тадашњег Рима,

па и ова наша, када се цени додуше и хра-

брост и достојанство, али се уједно воли и

слаба воља и порок. Ево један врло скепти-

чан текст Проперцијев о љубави, љубави уоп-

ште, и о лепоти као демону (II, 34):

Кажем из искуства: нико у љубави веран!

Јер лепота ретко да пожуду не пробуди.

Бог љубави крвне везе прља, другове

раздваја,

у слогу упада, жалосно, с оружјем.

Тај мотив љубавне несреће, љубавног луди-

ла, носи Проперције собом кроз све љубавне

песме. На другом месту (III, 9) каже:

Нема заиста верности без гневних испада!

Млоха љубавница, дајем је душману

своме!

Нека се виде на врату мом трагови уједа,

нека завист зна да је била са мном,

и моја.

У љубави, или да страдам, или да

страдаш,

или моје сузе или твоје да видим!



Проперције, као не сувише давно модерии

француски писац Марсел Пруст, дошао је до

убеђења да је љубав нешто ван човека, целог

и свесног човека; да је неко лудило које се

дода човеку. Док тај занос траје, човек бива

све највише и најниже, иде од великодушно-

сти до свирепе осветљивости и до безумности,

али ништа од свега тога није прави лик чове-

ка ни пре ни после љубави. У елегији (III,

8) Проперције тачно тако иде од мирне ре-

флексије до раздраженог испада непамети:

Све се обрће, заиста се и љубав обрће:

победник или побеђен, само је точак

случаја.

Нећеш утећи, са мном мораш умрети!

Ово гвожђе обојима ће смрт да даде,

а што ће та смрт обешчастити мене,

нек’ обешчасти, али ти умрети мораш!

После страсти и лудила, најзад, на крају тре-

ће књиге стићи ће Проперције до последњих

акорда љубавне елегије, до завршетка љуба-

ви са више епских и прозних но лирских акце-

ната. Мирним али језивим речма каже Про-

перције Цинтији: да су њих двоје по њеној

вољи „изашли из јарма”; и онда, без труни

самилости, можда чак са мало хладне освете

упире прст у набрано лице Цинтијино, и за-

тим у свежу генерацију младих девојака.

„Лепота пролази, старост иде, дрхћи Цин-

тијо!”

Али Проперције не би био Проперције



када љубавни мотив, после страсти, не би но-

сио даље, превео га у област онога света, и

тек тиме можда Цинтијину љубав, колико се

дало, очистио и пренео у праву поезију. На-

ћи ћемо Цинтију, неочекивано, још једаред у

четвртој књизи, после њене смрти — умрла

је пре Проперција. Јавља му се у сну, са оно-

га света. Уводни стихови у ту елегију (IV, 7)

дивни су миром и слутњама врло далеким:

8ипГ аИдиа Мапез, Шит поп отпш ЏпИ:

Сени мртвих поетоје, смрт није крај

свему;

бледа сен се победно искрада из гроба...

Цинтија казује Проперцију неке своје ситне

молбе, па му признаје љубомору на нову љу-

бавницу његову. Меланхолично га моли да

спали стихове њој посвећене, да нестану по-

хвале њој речене. Па онда, сасвим од оног

света, окреће главу од живота, сећа се гроба

и себе у гробу, и казује стихове који потреса-

ју баш чудном римском мешавином лиризма

и стварности:

склони ми с гроба бршљан; гроздићи

његови се,

к’о меке косе, овијају, и кости моје стежу.

Како грко, хришћански приказује ту Про-

перције пролазност без трага свега светског,

нарочито чулних етрасти. Проперције је жи-

вео сасвим близу хришћанској ери, и вероват-

но су већ претходила расположења духа но-
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вога смера. Код нашиХ дубровачких песни-

ка, баш и код Гундулића, виде се покадшто

трагови велике симпатије за поезију Пропер-

цијеву.

У четвртој књизи, најкраћој, Проперције

ће својим талентом служити високе идеале:

отаџбину, Аугуста као римског цезара, моћ

Рима, и, најважније, лепоту надвременских

вредности које и спајају два света. И у ра-

нијим књигама има покушаја са патриотским

и херојским елегијама. Али без правог хе-

ројског стила. Када је оно Аугуст разјарио

био Рим оптужујући Марка Антонија да сво-

јим синовима с Клеопатром хоће Рим да пре-

да, плануо је гњевом Рим, па је плануо и

Проперције, и сурово апострофирао, додуше

не именујући је именом, Клеопатру; али је

смело довикнуо и Риму: да образ чува. За-

нимљиво је да ће и у тој и таквој елегији

Проперције остати мислен, реалан, истинољу-

бив, праведан. Трезвена глава, он катастро-

фу која прети Риму своди на безмерну моћ

жене над мушкарцем увек и уопште, и почи-

ње са својом рођеном слабошћу:

Зашто се чудити што жена мој живот

руши?

што жена вуче човека подлеглог

законима њеним?

мој пример нека вас научи страху...

Па онда прелази на низ примера из историје

и мнтологије о женама које су великим љу-
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дима заљубљенидима јарам набијале; следе

стихови:

Али игго ја ту хероје и богове претресам,

кад је и Јупитер осрамотио себе и свој

дом...

И најзад узима случај Клеопатрин, односно

случај Марка Антонија:

а шта рећи о жени која наше оружје

срамно изазва!

о блудници која се робовима својим нуди,

и која од безумног мужа тражи да јој

Рим

даде, и да њеној моћи потчини Сенат...

Ништа, о Риме, ту мрљу с тебе неће

схграти!

Наравно завршује се елегија славословом

Аугусту и Риму, који уосталом и неће дозво-

лити да до мрље дође. Другом једном при-

ликом Проперције скоро драстично прикзаује

како он није створен да буде песник рата.

Вели, ено се Феб наслонио на златну лиру,

гледа ме, и довикује ми:

Шта ,је наспело теби, о будало!

ко ти рече да у херојске песме дираш!

зашто излазиш из круга оцртаног?

Али дошла је Проперцију, кад је требало, и



за ту поему права и велика инспирација. По-

сле сјајне победе код Акциума освећиван је

храм на Палатину, слављен Аугуст и његова

победа. У Проперцијевој елегији (IV, 6)

имамо величанствену визију судара двеју

флота, и оног одлучног тренутка битке кад

се на кљун Аугустове лађе спустио Феб, сада,

наравно, без лире, ватром и стрелама наору-

жан, и када је Аугусту овим великим апо-

строфом прорекао победу:

О Аугусте, од Хектора и евих твојих

предака већи,

победи на мору, јер земља је твоја!

За тебе лук мој,

и сав овај терет што на рамену ми лежи.

Отаџбину страха реши; твојом одбраном

закриљена

на брод ти све своје жеље меће.

Не одбраниш ли Рим, Ромул је узалуд

с аугурима на Палатину стао.

А што лађе оних стотину крила имају,
(весла)

нека те не плаши; море њих нерадо носи.

А што лађе те вуку центауре и камење,

то, видећеш, шупље су греде и страшила
бедна.

Оно што крши, ил’ носи снагу војника:

то је побуда. Правди ако потчињена није,

срамота ће избити оружје из руку.

Време је! бродове крећи! ја сам господар
часа!

с лавором у руци повешћу лађе

Јулијске лозе.



У оригиналу читана, лепо скандирана, ова

је елегија пуна класичног ритма и правог пе-

сничког замаха. Али њоме књигу своју ипак

није могао завршити Проперције. Песник не

оружја и оружаних богова, он је овој елегији

додао другу, у којој ће Рим триумфовати

кроз духовни човечји напор без помоћи бо-

гова.

Наравно, чим смо изговорили реч: победа

човечје моћи без помоћи богова, изговорили

смо и реч трагика. Са високим степенима ду-

ховних моћи иду крајности живота, иде жрт-

ва, победа над болом и губитцима. Сенека је

забележио: „Најлепши поглед за бога то је

да види Катона како у несрећи право стоји”.

Сличну визију је морао! имати Проперције

кад је писао своју последњу елегију, од по-

томства названу „краљицом елегија”. Видео

је Корнелију како право стоји не само пред

смрћу, него право етоји, са римским мушким

држањем, и у оном свету, што се латински

каже ро«§ стегез, још и после пепела право

стоји.

Смрт, растанак од живота и од лепоте све-

та, провлачи ее кроз све дело Проперција.

Ломаче на којима су мртви спаљивани, гро-

бови, надгробни споменици и натписи над пе-

пелом спаљених, често су узнемиравали ма-

шту Проперцијеву. Црна врата, јапиа тдга,

оно што дели свет живих и свет мртвих, била

је визија свих латинских песника. Антички

свет је претке ценио, гробове поштовао и чу-

вао, поуке из онога света оелушкивао, и у дну

душе често дрхтао пред слутњом: можда је



цела истина да сени мртвих оста^у негде краЈ
гроба, на међи два света. Имамо малу еле-
гију (II, 25), безмало праву лирску песму у
данашњем смислу речи, у којој нам Пропер-
ције приказује смрт у нежној обради, са по-
ентом: да можда љубав може што је немо-
гућио, да може вратити човека с пута с које-
га се не враћа. Каже се у тој песмици: да

сваки смртни жели знати чае умирања и пут

којим ће смрт доћи. Али

Само песник зна кад ће умрети, и од
какве

смрти, и не боји се ни даха буре ни
оружја.

Кад већ се нађе у шевару Стикса, и
угледа подземне барке страшна једра —

ако крик вољене га тада натраг зовне,

вратиће се одонуд путем непознатим.

Лепа поетска замисао: да човек можда не мо-

ра пред смрћу сасвим капитулирати. Има
затим друга елегија о смрти, о смрти младог
Марцела, сина Октавије, сестре Аугустове и
чувене Римљанке-мајке, која је, још млада,
остала једино да чува децу: од првог мужа
сина) Марцела; затим децу од другог мужа,
Марка Антонија; па чак и децу Антонијеву
еа Клеопатром, пошто су њих двоје у несрећ-
ној политичкој и љубавној игри нашли смрт,
то јест задали себи смрт. Марцел је имао
свега двадесет година кад је умро, а изгледа
да је био даровит младић, и рано већ са за-
слугама. Чувено је место у Вергилијевој
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Енеиди, у сценама подземља, где се јавља

сен тога Марцела. Смрт Марцелову опевао је

и Проперције у врло лепој елегији; и тога

пута приказао емрт са пуном капитулацијом

човека пред њом; уједно са стоичким, некако

аскетским миром песника над свим што у жи-

воту значи тековину и славу.

Шта му је вредело порекло, врлина,

или најбоља

мајка, или што спадаше у опсег

Цезарева огњишта!

Умро је, а имао, несрећник, двадесет

година.

Толике вредности — један дан је собом

закључио.

Е, хајд еад, буди срчан, сневај о

победама,

уживај што ти театар стојећи кличе!

Буди и од Атала раскошније одевен...

једнога дана, све ћеш то пламену дати.

Најзад, међу елегијама о смрти стоји и еле-

гија о Корнелији. Велика поетска вредност

спева одмах је у томе што се стварност јавља

у пројекцији оносветској, очишћена од живо-

та, трагиком рано умрле младе жене обасја-

на. Монолог Римљанке Корнелије, који чи-

ни ову елегију, јесте монолог сеии. Опет смо

тамо: стс±иа Мапез, сени мртвих, то није

празна реч. Корнелија је умрла 26-те године

пре Христа, а њен песник убрзо затим. Оста-



вила је она за собом, у овом свету, мужа, Еми-

лија Паула Лепида, цензора римског, и троје

нејаке деце, два сина и кћер; још и брата,

Публија, консула; и матер Скрибонију, прву

жену Корнелија Сципиона из лозе славних

Спициона, једног Африканца, другог Нумен-

тинца, а другу жену самога великога Аугу-

ста. Корнелија је дакле била полусестра Ју-

лије, на жалост блудне кћери Аугустове са

Скрибонијом. Ову листу рођака и лозе на-

вели смо, јер је то римски, јер лоза и породи-

ца, што угледније, све теже задатке поетав-

љају потомцима, одређују им живот и смрт,

и право држање. Елегија о Корнелији почи-

ње како почињу добре песме, пуним акордом

у којем свирају сви главни тонови:

Престани, Павле, гроб мој сузама

потресати!

Не шире се црна, врата ни на какву молбу.

Уђу ли једном мртви у законе подземља,

неумољиве челичне браие пут натраг

им прече.

Мрачне палате бог ако и чује твоју

молбу,

глухе обале зато попиће сузе твоје.

Жеље наше достижу богове неба само;

чим возар овде пару прими,

језива врата смрти затварају се над

травним гробом.

То што је Корнелија сада рекла, чуло се већ,

каже нам она даље, и кроз погребне трубе

које су свирале док је тело њено спаљиванс.



Корнелија затим. наетавља монолог стихови-
ма који донекле потсећају на оне из елегије

на смрт Марцелову:

Шта ми вреди брак са Паулом, шта
победна кола

предака, или залоге и моје славе (деца),
ипак су Парке Корнелији непријатељке

биле,

и ево ме, колико у пет прста пепела

држиш.

Замислио је Проперције, према веровању у оно

доба, да Корнелија говори непосредно после
смрти и спаљивања, да дакле сен њена још
стоји на граници два света; и предвиђајући
подземни суд над својим животом, сен та, као

Римљанин за форум, спрема став и одговоре

на питања оних који у подземљу сачињавају

суд, и после саслушања бацају у урну плочи-
це гласања. Проперције је подземни суд за-

мислио можда мало и сувише сличним суду

на форуму; али с разлогом, јер су Римљани
у форуму гледали идеал, лик државе и прав-
де. Због чега ће монолог и врста одбране

Корнелијине чинити сву моралну вредност

елегије.

Иако сам овде прерано стигла, без

порока сам дошла;

нека ми дакле Плутон благ закон

припреми.

А ако Еак мора са осудном урном ту
сести,

очекујем жребање, по суђењу нада мном.
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И онда Корнелија сама позива Миноеа и Еу-

мениде, и еве друге. Па затим безмало запо-

ведничким тоном наређује свечан час, и од-

мор у паклу познатих мученика Сизифа, Тан-

тала и Иксиона. Чак и пас Цербер тога дана

нека не дира мртве, нека, како Корнелија ка-

же, олабави ланац на псу који је легао, и

нека, према томе, ћуте преворнице на врати-

ма за улаз мртвих у подземље. Ето га дакле,

са једним од својих ликова, са својим строго

исправним ликом, Рим онога доба, покварени

Рим онога доба: свечаност дакле настаје кад

настаје суд иад човеком. Свечаност је кад ће

идеал стати између Корнелије и судија над

њеним животом. У томе смислу Корнелија

наставља поносито:

Сама ћу о себи говорити! ако лажем,

нека се казна,

нека се осудна урна свали на моја плећа.

Све се јасније види, или наслућује узвише-

ност Проперцијеве концепције за овај спев.

Које концепције?

За тренутак да се вратимо на раније по-

стављену формулу. Има закон, има обичај,

има идеал. Човечно је, шта ћемо, да се та

три знамена људског прогреса никада не по-

кривају, обилазе се, не достижу се. Али упо-

редо постоје, и упоредо дејствују. У најцрња

времена мирно живе и раде чувари морала и

религије. У најбоља времена, с друге стра-

не, има ко ће подгризати и тровати моралну

хреаброст. Али идеал важи, и један је увек!



У древном Риму, у Средњем веку, данас, оби-

чаји су разни, идеал је један, идеал жене у

сва времена Корнелцја је. Спољашњом фи-

гуром Корнелије истакао је Проперције сим-

бол идеала о лози, о породици, о браку; који

идеал још никада нико није порекао, ако је

себи у образ погледао. Али песник је додао

Корнелији и један унутрашњи ореол: хра-

брост за измирење с удесом; а узео од Корне-

лије сјајан, чисто духовни тестамент за оне

који остају у овом свету. Шта је духовни те-

стамент ? То је истинита реч живота и иску-

ства онога ко,ји се олрашта од живота. Ду-

ховни тестамент Корнелијин још је виша

вредноет, то је реч оне која је већ отишла,

реч апсолутно нелажљива, јер је реч коју сен

упућује истовремено живима на земљи, и су-

дијама с оне стране. Ванредна је то поетска

замисао и визија. То је једна неслућена испо-

вест човекова, врста нове трагедије после жи-

вота, продужена човечја трагедија у којој

још треба право стојати.

Пошто је с поносом казала од које је лозе

с очеве и с материне стране, Корнелија прела-

зи на лично: на момент кад је, сасвим млада

девојка, променила ношњу и друкчије под-

везала косу, и уз свадбене буктиње и откину-

та од девојаштва:

браком се везала, Павле, за тебе. -—

Камен овај сад потврдиће жену једном

удату;

то нек’ потврди и пепео предака мојих

од тебе, о Риме, поштованих.
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Никада законе државне не прекрших,

због меие дом наш није имао да црвени,

Није Корнелија смањила углед куће,

само му додала радећи као и кућа,

Живот мој без промена прође, цео без

. мрљв.

Законе ми пак природа из крви моје

даде —

и не бих могла бити боља због страха

од судија.

Ради даљег поступка према себи у доњем све-

ту, Корнелија суочава себе са случајевима

жена које су биле на тешком искушењу за

доказ своје чедности, или честитости друге

врсте, и каже да се ниједна од њих не би мо-

гла осећати понижена ако би Корнелија села

међу њих. Па се обраћа мајци својој, Скри-

бонији, још живој:

Шта би, драга мајко, друкчијим могла

пожелети

у животу мом, сем судбине. моје.

За похвалу ми служе сузе мајке, и

жаљење града.

За одбрану ми служе уздаси Цезара

над костима мојим.

Па се онда Корнелија обраћа породу свом, и

именом зове два сина своја иа чијим је рука-

ма издахнула. Затим спомиње брата, и срећ-

на је што је као консул изгубио сестру. По-

сле мушких глава обраћа се кћери, и учи је
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да се држи примера материна и идеала рим-

ског: да, то јест, буде жена само једног чове-

ка. Све заједно опомиње да не забораве ло-

зу. „Сви заједно поткрепљујте наш род”.

Још се једном враћа мужу:
« .., р

Теби остављам залоге заједнице наше;

брига за њих, к’о жиг на пепелу моме

стоји!

буди им отац са преданошћу мајке;

деца моја

сад о твој ће обиснути врат.

А кад, сузан, децу љубиш, додај

пољупце мајке.

Сав терет куће сад на тебе пада.

Јад ако те стегне, нек’ није у присуству

деце;

наиђу ли, сузе отари, пољупцима их

варај.

Доста ти је ноћи, Павле, за умор од

мисли на мене;

и доста снова са ликом мојим пред тобом.

А ако тајно слици мојој проговориш,

тако говори, као да имам да ти одговарам.

По други пут се обраћа деци, и то са врло

тешким проблемом. Деца Корнелије и Павла,

и свих часних предака, не могу имати лак

задатак у животу.

А ако се постеља брачна помакне даље:

умешна маћеха дође на моје место —

децо, брак оца трпите и одобрите.

Њу ако придобијете, пружиће вам руку.



А ако отац задовољи се с мојом сени,

мој пепео узме као вредан тога,

знајте већ сад да ће старост му доћи —

у самоћи његовој брига нек не нађе

место. —

Мени кол’ко се живота ускрати, вама

нека се дода...

О, добро беше: к’о мајка, црнину не

метнух на се,

на погребу моме сва моја чета је била...

Тестамент духовни предат је. Настаје момент

кад сен има да узмакне дубље у други свет.

Корнелија је то казала трима речма, простим,

латински сажетим, форумски акцентоваиим,

које су непреводљиве: Саит регогаШ ез1,

што значи да је, ето, сада живот и речима

изборен, и свему је крај. Ми то можемо пре-

вести само изразом: све је речено:

Све је речено. Ви што ме оплакујете,
стојте право!

Добра земља накнада ће ми бити за

драгоцени живот.

Врлини се и небо отвара; бићу зар
достојна

до кости моје, с предачким, дођу у
област части.

На крају овога нашега рада, који је желео

истаћи класичну снагу и лепоту једнога тек-

ста што формално диже читаоца, помиче га

силно некуда другде од свакидашњице — на
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крају тога огледа смемо и ми можда казати

Сата регогаШ ен1. Ето клаеична римска еле-

гија: тужна без очајања, усправљена и она

као Катон у несрећи. Са овом елегијом изво-

јевао је Проперције потврду: да су идеали

људски увек исти, и да човечанство зна сеој'

лрави пут и кад не иде њиме. Чули смо једаи

узоран образац духовног тестамента. Видели

смо безмало очима класичну сен једне кла-

сично идеалне жене.









МАЛА БИВЛИОТЕКА:

Св. 1. Рашко Димитријевић: Алфонс Доде

и Прованса-Дин. 4

Св. 2. Паулина Албала: Монтењ — Дин. 4

Св. 3. Исидора Секулић: Стопама Христо-

вим--Дин. 4

Св. 4. Др. Милош Ђурић: Еурипидова Ме-

деја и њен етигки знагај — Дин. 4

Св. 5. Миодраг Ибровац: Алфред де Вињи

(песник поноса и ћутања) Дин. 4

Св. 6. Станко Шкерљ: Макјавелијева „Ман-

драгола”--- — Дин. 4

Св. 7. Др. Милош Ђорђевић: Шилерова Ма-

рија Стуарт-Дин. 4

Св. 8. Др. Крешимир Георгијевић: Чапеко-

ва трилогија-Дин. 6

Св. 9. Исидора Секулић: Пункт контра-

пункт — —-Дин. ^

Св. 10. М. Будимир: 0 Илијади и њеном

песнику-Дин. 4

Св. 11. Исидора Секулић: ПропДрције, рим-

ски елегигар са последнк>~м својом

елегијом-Дин. 4


