
ЈОАКНМ ВУЈИЋ У СРБНЈ1Ј.

Јоаким Вујии: Пушешесшвије ио Сербији, Београд,

1901, 1902, књ. I, II (Српска Књижевна Задруга, 66, 72),

Пнтересантно је каткад разгледати како су

се наши стари књпжевници који нпсу родом из

Србије, понашалп у овој земљи кад су у њу

нрешли. За њихову моралну карактерисгику,

која се нас у књпжевној критици такође тиче,

то љихово понашање у Србији од овећег је

значаја. Србцја је на почетку нрошлога века

била нова земља, без икакве културе, патри-

архална и скоро примитивна, отворена широм

свима ученим Србима који су хтели у њу доћп:

зачпто је који од њих долазио, какво је учешће

у њој имао, какве је иослове у љој чииио, све

су то ствари које непосредно открлвају и но-

казују карактер његов.

Има их који су из чистог патриотизма до-

лазили п који су се врло коректно у Србији

држали. Доситије је један од таквих, његово

учешће у Србији врло је симпатичио. Пошто

је сам од евоје сиротпње иомогао устанак још

кад је у Трсту био, једва је чекао да у Ср-

бију дође. „Мепи бп било, каже он у почетку
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1805, као да први ред божнјим благолјетелиим

воздухом дишем кад бп слатки.м, свободипм,

миле матере наше Сербпје воздтхом гдп нпбуд

дпсатп помео ; то бп за мене на земљп бда-

женство бпло.“ II то не каже он само једанпут,

него стално тако говорн чпм помене Србпју:

чптајте његова ппсма на ћете се пзненадптп

оном нскреном акценту, оној дирљивој спмна-

тпјп с којом он о Србпјп говори чпм је у уста

узме. Па не само да тако говорп, пего тако п

Ј,Тадп. Пре свега, он одмах нре свпју кљп:кев-

нпка долазп у Србпју. Пе могућп да иређе у

Београд одмах чпм је устанак почео, он долазп

у Земун, лута по њему, гледа пролнку да ма за

мало пређе гранпцу, провуче се једанпут у Сме-

дерево, а чим се Београд предао, одмах улазп

у њ п настањује се у њему. То нпје лака ствар

за њега бпла, нарочпто под старост; да се то

тачно оценп, треба впдетп колпко је оклевао

II нремпшљао да дође у Србпју Соларпћ, којп

је уз то бпо млад а којп шгак, нп на толпке

нозпве, ннкад нпје дошао. Ба оида, Доептпје,

чпм је прешао у Србпју, ради за њу својски,

као човек којп се осећа дужан тој земљи коју

дотле нпкад нпје впдео. Оп ту, у Београду,

оснпва школу о којој је толпко годпна ранпје

сањао. Признва учене људе радп тога, преклпње

Соларнћа да за учптеља те школе дође, доводн

Впћентнја Ракића тога радп, трудп се п мучп



ЈоАКШ! Вујић. 135

да шкоду унаиредп. Хоће и штампарију да

оснује у Београду, хоће бпблиотеку да уста-

нови, и тога ради намељује евоју домаћу књи-

жницу за „белградскога народнога училишта

књигохр анилиште “, итд.

Такав је Доситије био у Србији; какав је

Јоаким био, видећемо пз ове његоВе књиге коју

смо намернп прегледати.

Јоакнм је првн нут дошао у Собију 14 но-

вембра 1823. Дошао је да моли кнеза Милоша

(као што је дотле молио толике друге, при-

ватне људе у Пешти, Земуну, Араду и другим

градовима где је Срба било) да га номогне прп

пздавању једне његове књиге, позпатог „Но-

вејшег Земљеоиисанија.Кнез Милој.н му не

даде тада, али му обећа номоћ, и посла му у

јануару 1826 хиљаду гроша на дар. Јоаким

дође у Србију да му благодари, и '2 августа

1826 у Пожаревцу изиђе пред њега. Кнез одмах

тада одлучн да га иошље по Србији да је прође

и оишпе, саошптп му то преко свога секретара,

н Јоаким цође на пут и иаппше своје „Путе-

шествије."

Зашто је кнсз Милош послао Јоакима да

опише Србију? Јс ли Јоаким био најснособнпјн

од тадашњих књидсевника да тај посао сврнш?

Зар за такав носао није бпо пречи Вук? Ту јс

ваљао човск којн зна народ, позиаје личностп

и догађајс, разуме ондашње јавне н нриватпе



136 Пз Кљижквиости.

олиосе, ипје слеп за народне обичаје п умо-

■гворине, а уме да ппше лепо п просто. Је ли

то све знао п тмео Јоаким? Шта је могао за

вредно наћи п описатп један славеносрпскп

кљижевник, сав заљубљеп у своје „литератор

ске“ послове, пеобпчно сујетан на љих п на

свој позпв, уских сталешкпх погледа у једној

скроз сељачкој земљи, васпптаља из основа

протпвног народу у којп је ушао?

Што је Јоакпм волео п знао, п што је но-

главитошиГузео да оппнт^ то~ су манастппп у

Србпјп. То му је п кнез Милош дао као главнп

Тгосао, како изгледа. „Препоручујо се свпм вла-

стима нашим, ка;ке кнез Мплош у пасошу којп

му је дао, да пмају свуда. . господпна Јоакпма

Бујпча, снпсатеља, који нолази впдитп мана-

стпре и церкве наше... п преглсдатп све у љпма

сушчествујуће древности и реткостп, нрпстојно

п са сваком учтпвостију... дочекатп...“ Манјг

стпре и љихове старпне готово једпно је п

онисивао Јоаким у својој књпзп. У свакп је

ваљда ушао, расмотрпо га п поппсао његове

старпне: тако је радпо евуда где год је прошао.

А нрошао је целу ондашљу Србпју. Сутрадан

носле Преображења, пре којег дана нпје хтео по-

лазпти „јербо је био рад свету тајну прпчашче-

нија ирпмптп", 7 августа 1826 дакле, креие се

овај старн „вандрокаш- пз Пожаревца на пут, у

кодпма, са својпм момком Пантом којп је пред
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њим на коњу јахао; обнђе најпре данашњи но-

жаревачкп н моравскн округ п нсточну Србпју.

за}гстављајућн се пајвише у Горњаку, Манаснјн,

Раваницп, .Ђубостињи, Каленићу н осталим по-

знатим п мање познатим манастприма; уђе нај-

после крајем августа у Црагујевац. у којем про-

веде трп недеље „писајући своје путешествије“

и чекајућп нове топлије хаљпне које му је,

због његовог слабог здравља, кнез Милош преко

Амиџе поручио. Из Крагујевца оде даље, како

му је кнез нрепоручпо, па данашње КраљЈЗво,

нође уз Ибар до Маглича само, а затим ее

поврати Чачку и обиђе цео чачапски округ,

одакле преЈје у Ужице; том прпликом ирегледа

Жичу, Бдаговештење, Овчарске п лруге мана-

сгирс. Из Ужица пође на Дрпну, и низ Дрпну

до нод Крупањ, одакле се врати Ваљеву, нрође

ваљевски округ, пређе затим у шабачки, одакле

дође у Београд; на том путу од Ужица у Бео-

град, обиђе манастире Рачу, Боговађу, Петко-

вицу, Чокешпну и многе друге. II3 Београда

се крене 12 новембра и упути се Крагујевцу,

алп не преким нутем него гледајући да нрође

н цео руднички округ II нешто ужнчког у исто

доба; том приликом обиђе манастпре Никоље,

Вољавчу, Враћевшиицу, Вујап н друге, а уз

то н место везана за Карађорђа и Милоша,

Трполу и Добриње. У Крагујевац је стигао

ваљда крајем новембра и ту завршио своје
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скоро чстворомесечно п}~товањс, пишући своју

књигу и чекајући ваљда кнеза Мплоша, како

му је овај још пз Пожаревца наредпо, да му

иоднесе усмен реф.ерах. и да се одмах крене

за своју „резидвћцнју•• Сент-Андријт.

Кад је Јоакпм тако узак круг рада себи

одредпо, нанме да само манастпре.по Србпјп

оиише п од тпх опнса да еаставп у главном

своју књпгу, прпродна је ствар да је његова

књпга остада сувонарна н без пнтереса за

обпчна чптаоца. 11>егова је књнга један низ

шаблонскпх оипса мапастпра н један регпстар

сгарпх књпга п црквеппх „утварп" по мана-

стпрпма; све то уоквпрено сувим онпсом иута,

(са нешто мало номена о његовим нбтТтерТР~

сантпнм дожпвљајпма на пугу) којп је псцеп-

кан на сптне одељке н заглавља као у каквој

географпјн. Још су тп онпсн манаетпра п њихо-1

вих старппа далеко од тога да буду стручнп п I

тачни. Додуше, опи, каквп су да су, пмају ппак

своје врсдмостп и учпнпли су коју услугу, алп

колпко је Јоакпм пропустпо лепога п пптере-

сантпога у ондаТпњоЈ (ЈрбпЈп само радн тнх

описа минастира н стприна 'у њима! "0нда је

још све врнлб^но СрбПјП, ТГ ШТО тај процес

врења могао се лепо онпсати плн назпачнтн
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била јо Ђаковјк- буна, четпри годипе пре ове

била је Абд.уЈШиа, а није много годппа бпло

нротекло пи од Мпл_ашева п Карађорђева у-

станка. Тада је остајало пуео впдљпвих тра-

гова тпх буна и кретања, тадашња генерација

сва је бнла учествовала у устанцпма Карађорђа

п Мплоша, па све стране било је успомена п

остатака пз -тпх времена, мдшљење п распо-

ложење народно морало је тада бптп врло из-

разито п карактерпстично, п ствар је бпла врло

иптересантна осетитп то расположење н по-

хвататп те трагове па нх оппсатп плп озпа-

чптп у свом нутоппсу. То Јоакн.м, наравно, није

урадпо.

Сем манастпра, Јоакнм није бпо у стању,

да иштадруго по Србији опише лено п разбо-1

рпто. Он је, као што смо већ у неколико па-

говестили, био готово туђ Србији; његова су

дотадашња занимања' оила врло далеко од посла

којим се сад узео бавити, његова је памет ншла

за стварима еасвим различним од оних које су

иаше Србијанце занимале, на је зато Јоаким

бпо вап могућнрсти да оиише с разумевањем

живот у Србији, да пргрди ирави тпн кад се

у свом опису и тога живота дотакие.

Пре свега, језик му смета да тај тон ио-.

годи. Ма шта рекао, кад то каже опим сројдм

смешним језиком, одмах његово казивање дис-

хармоиише са предметом о којем говорн. Кад
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н.пр. описује стварп по Томанпјпној кућп у

Шапцу, оп вели: „на среди собе јест један астал

с једним нрелеппм белпм горе чаршавом, по ко-

јему разно рукамп человјеческпмп художествено

пспословапо разно!' вида цвјеће у теглама на-

мештено стојп, птд“ (II, 94). Још овде дпсхар-

монпја п не пада у очп п језпк не пзглрда

толпко непрпкладап, пошто је мање вшпе реч

о предметпма којп су странп а не локално

пагап, алп кад је реч о стварпма чпсто срп-

скпм, онда је ефекат друкчпјп. Једанпут н.пр.

дошао Јоакпм у неко село Буковпцу, па жепе

п деца бедсалп од њега и чудилп се његову

оделу (он је бпо у „немепкпма хаљпнама“; то,

кроз целу књпгу, нпкако не престаје помпњатп)

п нарочпто његовој капп (ко зна каквог је

кроја бпла ова капа!), па он, помпњућн то,

светн IIм се чуђењем са своје стране њпховпм

капама, п оппсује женске капе п ношњу. „Оне

су, каже 011 за те капе, подобне маџарскпм

седлама....; обаче ова седла плптп рећп капе

стоју на женама напротпв, јербо што на коњма

сгојп напред, то на н-повпма главама стојп

остраг“, птд (II, 30). II то нпје један случај

оваквог оппса; ево одмах пза њега још једап:

„други опет впд главнаго украшенија женскаго

пола јест овај, то јест. иеке оиет носе горе

на главп... једну капу округлу како год бун-

;фву; из ове капе плнтп рећп бупдеве горе
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пзвпјепо впдп се...“; птд. Ко је јопт на овај

начпн оппспвао нотпњу, п какво је то разу-

мевање ове кад се, ради јасноће, прпбегава

овпм компараццјама о мађарскпм седлпма и

бундевама! Нп мало нпје Јоакпм разумевао

нату ношњу. Доказ је томе п то што он и

фес опиеује као ствар за њега нову, коју дотле

ппје впдео: „што се нак тиче одјејанија му-

жескаго пола, господарн Београђанп обнчно па

главп носе капу на нодобпје једне диље, илн-

тн фес" (I, 39). Па не само ношњу, нп другс

наше стварп које му је ваљало знатп, ннје

Јоаким знао; петорнју, на иример. Ону Јерпну,

проклсту Јсрину, 0 којој зна сваки сељак нз

околнне у којој се Јоакнм ње сећа, он назпва:

„иека десиотида именем Јерина“ (I, 46). Вој-

водт Мутапа, позпатог борца из првог н другог

устанка, он зове „Лазар Мутафа“ (1, 136). Па

п кад зна факта историска, он им даје једно

тумачење које ни најмање ннје у сагласности

са оиштим схватањем, а при том, наравно, није

модерно историско. Ево н.пр. како говорн о

Мплошу Обилићу: „обаче доста лудо, без ра-

сужденија и због несогласија, па велику Сер-

бије жалост, изгубио је његов живот, и с ње-

говом суровом II јогунасгом главом целу Сербпју

јест упронастпо" (II, 73). Према овоме изгледа

да ннкад иије прочитао ни једну народну песму

о косовском боју. IIп друге народнс несмс (да
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еад на његово познавање овпх прећемо) као

да ппкад није чптао. Пначе, не би пнеао н.пр.
о соколу овако: ..сокол птпца јест велпкп како

какав прплпчан голуб : ...наперсна кобплпца јест

му тако танка п оштра како год нож, да. када

какву велпку нтпцу с њом у летењу напраснпм

његовпм устремленпјем ударн, то таког.у он

абпје смлатп и уморп; пак је тако смелп. дер-
зновен п пустапнскп..." (II, 48). У целом овом

онпсу. којп је досга дуг а све у пстом тону

преводиоца Рафова ,,Јестеетвословпја;\ пема шг

једпог места но којем бп се впдело да Јоакпм

зна да је соко класпчна тпца нашпх народнпх
песама, а бар је то могао знатп онај којп кроз

родну земљу тпх песама пролазп. Замнслпте да
је Бук пмао да опшпе сокола!

ТПто Јоакпм не погодп правп тон п пе но-

каже нраво разумевање стварп и односа у Ср-

бпјп, томе нпје крпво само гкегов,о..не.позц;шал.с

језпка, ношње, пс.тнрјтје, [цгролнчх пусама: цело
васпптање његово далеко је од тога да га учпни

зТТЈдннм п прш.ладнпм оппспвачем Србпје. Оп
нојма нема нп о томе како треба о Србпјн
нпсатп, нп како му се тамо треба понашатп.
Он н.пр. кад помене Хајдук-Вељка. каже: ,.г.

замолп да му се нокажу све собе Јеврембва
копака, он оваква увпјања употребп да ту
своју молбу слегаптно за пас- ошпне: ,,ја,
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с вњешнпм укратпеппјем ове резиденције нолно

задовољан, узмем дерзновеннје Јеја Внсокоро-

дије госпонту домувладичиду Томанцју покор-

њејше молнтп ие бп лп опа нмала доброту мепп.

чрез љеног домашњег надзиратеља. п внутреља

орпамента п украшеннја ове велпкољепне ре-

зидеицпје показати“ (II, 91). Алп најлепши

прнмер његова неразумеваља п сплетепостп

пмамо у љегову опису разговора са Сипђе- .

лпјом, мајком нгумана Пајсија (II, 106—113).С,

д- Свн мп знамо игумана Пајспја, мученпка

народнрг као. што се обпчно каже, кога су

Турцп за време Хаџп-Проданове буне набплн

на колац, и трагичну фигуру његове матере

која је морала с.ваког дана гледати свога сииа

на кону, кад је у град ишла и носила хлеба

свом другом снну у тамницп, којп је, мало

после, такође на коцу умро. Сад, Јоаким слу-

чајно пађе матер ове двојице п с љом раз-

говара. Ја тај разговор не могу због дужпне

наводпти, али га треба нарочпто нрочитати,

иа ће се видети каква је невероватна дисхар-

монпја пзмеђу предмета који се оннсује н па-

чпна иа којн ,г;е то чини. Све је у том опису

нескдадно, све вређа нескладношћу. Са том

женбм кбја уе~клас'нчап Аип једне (како бп се

то у старом стплу рекло) Осриске мајке“, п

као иека мшшатура „мајке Југовпћаи'( Јоакнм

ие, уме да разговара, не уме гш да ее наметцо
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пнтересује за њене несреће, нп да је ппта, пп

да је слута, нп жадп. Она му, спрота, нрича

своју трагпчну псторпју, а он је свакп час

прекпда евојпм невештпм пптањпма, нетмеснпм

прпмедбама, својпм чуђењем које је скоро без

ипјетета п ако одаје нешто мадо сажаљпво-

стп. Он, пре свега, не зна нпмало њену псто-

рију, као што, како пзгдеда, не зна нпшта нп

о Хаџн-Продану; ако је ппта, нпта јс само што

је „љубоиптан овакве вешчп знатп": па онда.

почпње разговор овако: „адп, драга госпођо

мајко, модим вае изводпте мн пзјавитп ову вашу

несрећу“, н наставља нптањпма: „иак после?“

п молбом: е, молпм, госпођо мајко, само даљс“;

а кад она после првпх објашњења долазп на

саму ствар, он спрсма себи ефекат прпчс овако:

,.но сада ће битп каур.ме п окршаја--, пдп „по,

сада ћемо лепе турске ноте чутп свпратп"; кад.

најзад, она стане казпватп крваве п варварске

ирпзоре које је гледада, он себп дозвољава не-

какве неразборпте неверпде п сумње о томе. п

ппта је: „е, алп, молпм вас, госпоћо мајко,

јесте дп вп вашег спна (Пајспја) на коцу вн-

дплп п иознадп? може бптп да је бпо какав

другп“, плп, кад она, за другог снна, каже да

су га пз Небојше пзвелп да га убију, IIа га она

]едно јутро нпје тамо нашла, он прпмећује:

„може бптп да су га пустнлп (на сдободу)“,

нтд. ТГска мс ппко крпво нс разуме; ја не кажем
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да је Јоаким овде неосетљив и индиферентан;

напротив, држим да је и он бпо дирнут овпм

причатвем (оно што он посде каже да је, на

крају тог причања, „скоро иао у несвест", то

већ, наравно, није истина), али ништа од свега

!тога што он ту каже и како се при том по-

наша, не одговара ситуацији, није у тону с њом.

Такав је Јоакпм скоро једнако, у свима ситуа-

цијама у којима се на свом путу нађс, по цежој

Србији: нигде ппје у тону, у хармонији, у

складу е онпм што га окружује.У

Има момената кад Јоаким пзгледа боље него

гато смо га сад оцрталп. Вратп се пред наше

очи по некн пут она стара његова слика „вап-

дрокаша" и ,,литератора“ коју ми одавна по-

знајемо и која, иоред свнх својих мана, није

без извесне занимљивости н пријатности. По-

каже се ои опет, у овој или оној прилици,

онај стари, мало комични тии сујетна списа-

хеља, пли иепоправна прецептора и морализа-

тоца, илп гладна и амишпа књижевпика. Ои

воли да ее похвали како га лруги знају и по-

пттују, или како његове књиге купују и чптају.

„Боже (поменуће он да је не знам који чипов-

пик у Београду узвикнуо кад му је он иасош

нружио), гата ја видим! та јесте лп вн г. Јо-

аким Вујич?...“ (I, 22). Или кад онисује библио-

теку Јевремову' у Шапцу, он ће уживати да

каже како се ту иалазе „сочипепија ...немецкп

О
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спнсатеља, измежду којих впдео сам д моје

Новејше Земљеоппсаније п проче друге кљпге"

(II, 96). Он воли и да се покаже учен. п прпча

прплике т коГима је такав пзгдедао. Кад је

ушао у једну турску гаколу у Београду, он

затражп књпгу од ђака п, новодом ње, одржп

чптаво предаваље о јеврејском језпку које бед-

нога ђака Селпма толпко задивп да му каже:

„та тп далеко впше знаш него макар какав

наш муда“; прпметпмо п то, да бп слпка бпла

потпунпја, да је књпга Селпмова бпла арапска а

пе јеврејска, и да је о арапском језпку требадо

говорпти, алп како то Јоаким нпје умео, он о-

кренуо разговор на оно друго, њему познатије

(I, 32—35). Као год што је ту држао предавање,

тако IIX је чегаће држао на целом свом путу,

II с толпко пето умеснос-тп п одговарања сп-

туацпји. Говорпо је он п неком Мехмеду Тур-

чину у Црљенцу, п неким сељацпма у Љубнњу,

II некпм калуђерпма у манастпру Клпсури, п

сваком којп је хтео да га слуша, стварп тако

псто поучне као оне што је казпвао Селпму:

о спахпјама мађарскпм п десетку који се њпма

даје, о томе како нема грабашшјаша п „та-

тоша“ на овом свету (ту је лекцпју најпре

почео једном неспретном шалом с једном бабом,

у којој је само он нашао неког задовољства п

обешењаклука), како не треба веровати у вам-
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иире, итд. II ои то све опширно исприна, цело

евоје предавање п прпмедбе слушалаца.

Још се са једно.м етаром својом особином

Јоаким показује у овој књпзп, алп је та осо-

бпна друкчија од ових и без везе е њпма. То

је оно како он једе. Кроз целу књигу једнако

прпча како је јео, ручао, вечерао. Ма где да

дођс, прича шта су му за вечеру дали; ма гдс

да иође, напомене како је пре тога ручао илн

вечерао. „Ту ја, каже он н.пр., п мој момак

Панта били смо чесно угошчепи најпре с ракијом,

после са зеленпм пасуљом и с млади печени ку-

курузи (I, 70);“ пли: „ја код калуђера, каже,

будем прп ручку и после ручка опростим сс...

пак. . кренем се| (I, 79), итд. Ја п пе помишљам да

паведем сва оваква места; опа кипте по целој

књизи, на свакод страни скоро. Узмите онај

опис његова пута од Ужица до Шапца; скоро

које год село ту помене, код сваког каже да је

ту доручковао, ручао, вечерао. Фразе: „учиним

моје преношчије код (тога и тога) који ме чесио

угоети“; или: „по пријатију ручка (вечере, „фру-

штука"), благодарим мојему велпкодушному (ва-

риацијеради: „добролјетељном“, „человјекол.уб-

ному“, и др.) домаћину... и крепем се“; или

слнчне, стално се понављају на свакој странн.

Отворите књигу скоро ма где, свуда ћете на

овакве ствари наићи. „Мени би се ово наипачс

допадало чути“, прочптате на пример; игта лп

10
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му се то, Боже, допадало? помислпте вп. ..Јербо

бп се, наставља онреченппу, свагда опомињао на

онај наш светп, старп српскп обпчај да се гостп

прп јелт нуде“ (I, 601. Или прочптате: ,.ја овако

радостан пролазећп кроз мој премили народ“,

п пптате затпто лп је радостан, а он већ одго-

вара: ..јербо тамо вндпм код ватре гди се пече

јагње, онамо овцу, тамо мало даље јаре, теле

п пр. (I, 109).“ Тако једнако кроз целу књпгу.

Додуше, п Руео у својпм ,.Исповестпма“ не за-

боравља да спомене ручкове п вечере, алп Русо

је, као што каже Сент-Бев, гладовао у своме

жпвоту п пмао црне дане, док се за Јоакпма

то не може рећп, п ако нп он нпје царскп

жпвео; а после, Русо то не спомпње тако

често, нптп е пекпм готово гурманскпм апетп-

том као Јоакпм, него више гледа да укаже на

здраве п умерене обеде какви прпликују чо-

веку којп хоће трезвено и природно да живи.

Али Јоакпм има у овој књпзи п једну нову

црту, и она се ноказује у оном што говорп о

тшезу Мплошу. Мп разумемо да је Јоакпм морао

хвалитп кнеза Милоша као што је хвалпо п

друге којп су помагалн да његове књпге пзпђу

па свет, али како он овде хвалп кнеза Мплоша.

Хр премаша бдагодарност Једнрг_спротог књп-

жевнпка према свом меценп. Јоакпм славп Мп-

лшпа цс.длш.-. свд-гп-м еце.пу. пего каа вл.адааца.

као год да јс он мог.ао__оценитп каква је вла-
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давпна Мплошева. Он то још чинн кроз целу

крвнгу, поводом чега било, без икаква повода

каткад, уплете где било у причање. Пије вино

, н.пр. у неким сватовпма, па ее одједаред сети

кнеза Мплоша и отпева му-у мпслима једну ем-

фатитау химну (I, 39). Илиговори селјацима како

нема грабанцијаша, па заврши говор како они

треба да „господара Милоша... љубе, почитују и

љему повинују се“ (Г, 85). Или кад чује неку ин-

дпферентну тужбу једног Турчина на неког

кмета; он опет ода хвалу кнезу Милошу, и то

са „рукама дигнутим к небу“ и у пуном облпку

једне молптве (I, 139). Или разговара с калуђе-

рима о вампирима, па у том разговору „управи

свој взор на небо“ и помоли се за здравље кнеза

Милоша (II, 6). II тако даље; по целој књизи,

услед ма чега било, он нађе начина да отиоји

химну Милошу. Једанпут је и у стиховпма

отпоји:

»Шарен штиглиц, зелен криглпц, и ви пјевајте,

»Хвалу Богу и Милошу усердно дајте... (I, 76).

Ми смо поменули како је он осудио Мплоша

Обилнћа; знате ли запгго га је осудио? Само да

похвали кнеза Милоша, којега пстиче нрема 0-

билићу као ослободиоца нрема упропаститељу

(II, 74). Не само што он сам тако о кнезу Мплошу

говори, него позајмљује своје речи и другима

које на путу сретне. .У селу Сладинцу наиђе
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на неког чичу који тако иото усклнкује као п

Јоаким кад о Мплошу говорп, п „љубп му (Ми-

лошу) и ноге п руке“ (Т. 73): у нланини Кл.еште-

вицп напђе тако псто на неког момка који у

пстом стплу о овој темп говорп, п којп, ако

не љуби руке Мплошу. љубп је Јоакпму кад

овај Мплоша похвали (II, 126), итд. Да ли је ово

све истина што Јоакнм прпча да је слушао, то

може бптп пптање, алп је пстнна да Јоакпм

толпко но.мпњс II хвалп Мплоша да пзгледа да

је само због тога евоју књпгу ппсао. Он у‘тбј

хвали пде некп пут далеко, толико да говори

пнфампје. „Којп год Сербљпн, каже.он (I, 142),

своме началнпку п управитељу Г. Мплошу не

бп благодаран п вјеран бпо, то таковп достојан

јс*11 Заслужује казн да се жпв на ватрп спалп

плп жпв на колац набпје“. Може човек колпко

хоће ноштоватп кнеза Мплоша, адп у том но-

штовању доћп до тог ступња, до псповедања

такве теорпје да сваког оног којп нпје благо-

дорлк њему, треба лсича на колац набити —

то прелазп сваку меру памети н поштења. II

то још Јоакпм каже, којп себе волп да назове

„Европејцем!“

Како ли је морало пзгледати Вуку и другнм

ваљанпм људима рођенпм у Србпјн, којп нпсу

били срећнп да буду у великој мнлостп код

• кнеза Мплоша, кад су гледали којпм се сред-
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ствима служи овај дошљак Јоаким да сс до-

дворн Милошу и да добпје пггогод пара!...

Не, не, Јоаким се ван икакве сумње пије

у Србпјп поиашао као Досптпје.

,С. К. Гласлик", 1 и 10 аирил, 1903.


