
ЈОАКИМ ВУЈИЋ И ЊЕГОВ ПУТ

НА ИСТОК

У свом Животоописанију (1833) Јодким Вујић

описује на дутачко и на широ|ко свој пут на Исток

из 1803—1805 године. Пре тога, у својој Краткој

биографији (1826), коју је издао на немдчком и

анонимно, он тај пут спомиње али врло укратко.

Дошавпш 14 новембра 1801 год. у Трст, пи-

сац Фернанда и Јарике, као млад човек од дваг

десет и девет година, био је примљен у кућу бо-

гатога трговца Бокеља Антуна Квекића и давао

кондиције његову сину Јовану. Квекић и њешва

млада и лепа жена Анета били су врло добри пре-

ма новоме учитељу; њиховом помоћу он је успео

да пропутује добар део Италије у октобру и новем-

бру 1802. Једног дана он зажели да учини једно

много веће путовање, по мору. У новеМбру или

децембру 1803, ^ошао је Квекићу у госте његов

синовац Иван Квекић, поморски капетан на једној

трговачкој лађи, који се баш био вратио из Пор-

тугалије и спремао се ца нов пут, за Смирну, по

трговачким пословима. Једанпут при вечери он је

причао о лепотама и страхотама поморског путо-

вања; на Јоакима, који је с њима заједно вечерао,

ово је причање учинило врло јак утисак. Целе но-

ћи он није могао заспати, и једнако је мислио ка-
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ко би и он пошао с капетаном Иваном само да

види далеке земље које иначе никад не би видео.

Сутра дан, он замоли госпођу Анету и њеног мужа

да му то допусте и они то учине, и ако не без

бриге и страха за њега. Квекић га постави за

„јшкривана” на лађи, са сто форината месечно и

бесплатном храном. Нико срећнији од Јоакима. На-

разно, он није ни слутио на какве ће све тешкоће

и опасности наићи на том путу, који ће трајати

близу годину и по дана, на трговачкој галији, по

(морима где су буре врло честе и где гусари крста-

ре етално.

Полазак је био 15 децембра 1803. Брод је имао

да иде најпре ка Палестини; било је десет побож-

них путника, који су ишли у Јерусалим на хаџи-

лук, и које је требало искрцати у Јафи. Ишло се

на Полу, Задар, Дубровник, Херцег Нови, Крф,

Јонска острва. Код Занте ужасна бура, која траје

два пуна дана. Код Крита, нова бура, много ужас-

нија и која траје пет дана. Најзад, после десет

недерва, 20 фебруара 1804, брод је стигао у Јафу

где остане четири дана, до 23 фебруара — нека ме

читалац извини што стално стављам датуме; они

ће бити потребни —; ту се хаџије искрцају. Бројд

продужи пут 24 фебруара и 14 марта је у Смирни;

ту је истовар и утовар робе, подуже бављење. Апри-

ла 24 долазак у Цариград, где се остало до 5 ;ма-

ја. Јоаким, на том месту у својој књизи, опширно

прича о Цариграду и његовим знаменитостима, о

Турцима уопште, њиховој вери и обичајима. Прича

и о својим властитим доживљајима. Једанпут сто-

ји он на обали, кад чује како некакав Турчин уз-

викне: „О Иштенем” (О Боже!). Откуд Турчин зна
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мађарски, помисли Јоаким, приступи му и поведе

разговор с њим. Турчин, управо потурчени Мађар

из Калоче, исприча му целу своју историју. На

крају покаже' се да су рни у неку руку и, познаници:

учећи као дечко нпсоле у Калочи, Јоаким је био

на стану у стрица овога Пиште... Из Цариграда

крену нанш путници 5 маја за Таганрог у врх А-

зовског мора. Кад су и до сад на мање опасним

морима доживели буре, можете мислити какву ће

доживети на Црном Мору! Трајала је, до душе,

само двадесет и четири сата, али је била страшна;

за више дана доцније путници су гледали како по

мору пливају поломљене катарке и греде потоп-

љених галија, и чак и лешине подављених, све од

те ужасне буре. На овом месту има у књизи и

једна слика, „изображеније страшне на Церному

Мору буре с трепетострашнима молнијама (муње)

и громови”: Јоакимова лађа скоро потонула у та-

ласима а трокраке муње парају небб. У Таганрог

путници су приспели 31 маја, и остали су по трго-

вачком послу цео месец дана. По том су обишли

Крим, пловили поред Јадте, Балаклаве, Севасто-

поља, најзад стигли у Одесу 14 августа; овде у

књизи опис ове познате варошИ, к;ао често и свих

других куда су долазили. На том путу, негде из-

међу Севастопоља и Одесе, 12 августа, усни наш

писац како је његова добротворка госпођа Анета

Квекићка умрла, и дрдматично се узбуди због тог

несрећног сна. Септембра 20 они крену понова ка

Цариграду камо стигну 15 октобра. Отуд нове е-

тапе: Солун 10 новембра, Негропонт 20 новембра;

у овом последшем месту, потврди се вест да је

Квекићка доиста умрда, и то баш сутрадан по ње-



58 Из књижевности

гову сну, 13 августа; то каже Јоакиму неки капе-

тан Србин Сима Лечић којега он ту нађе. Ново

путовање сад — с три буре, узгред буди речено,

— за Египат: полазак 24 новембра, долазак 'у Да-

мијету 25 децембра; у Розету 28, у Александрију

31, тачно у очи нове године. Овде, код Египта^

Јоаким се нарочито распричао. У његовој књизи

најпре је неколико листова о крокодилу, ихнеумо-

ну и хипопотаму; то су потпуни природњачки о-

писи ових животиња. Описи су тим важнији што

је наш писац сам гледао све те три животнње;

једнога је крокодила видео баш кад су га ухва-

тцли; има и слика у књизи како њих двоје, Јоа-

ким и крокодил, стоје један поред другога. После

су два три листа о Египту уопште, опис географ-

ски, етнографски и иначе. Најзад је лист два о

једном личном догађају пишчеву. Некакав потур-

чењак, родом Шпанац, заустави Јоакгша на улици

у Александрији, па му одмах, сасвим неочекивано

и ако потпуно непознатом човеку, почне световати

да се и он потурчи. Можете мислити шта је наш

писац одговорио. „Да се ја мога преблагога Хри-

ста Спаситеља одрекнем и њега изневерим” — ни

пошто! Како је Шпанац био јако наоружан, то се

Јоаким још и „весма уплашио”. — Време је већ

да се наши путници врате кући. Пошли су кра-

јем 1803 а ево сад је већ почела 1805 година;

путују дакле више од годину дана; свршили су

све послове ради којих су пошли, продали једну

робу а купили другу. Они доиста крену натраг

28 јануара 1805; на повратку неће пристајати ни-

куда него право ићи за Трст. Само, сад их дру-

ге опасности чекају, не више буре него гусари.
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Најпр-е их нападне чувени гусар Абдула из Три-

полиса. Он је имао 250 људи на својој галији док

је наших путника било свега 29 и једно дете; он

је имао и много топова, „три пут више топова

неже ли ми”. На срећу, један енглески брик дође

у помоћ; борба се тада започне у троје, да се за-

врши потпуним поразом гусара. Борба је била, о-

горчена и тешка по губицима. На Јоакимовој га-

лији погинуло је њих четворо, на енглеској осам-

наест, на гусарској педесет и шест, свега седам-

десет и осам; то само мртвих; додајте јоћг да је

било и рањених као и материалне штете на ла-

ђама. јоаким и овде даје слику; то је „Вуича (бдш

његово) морскоје сраженије с туреким корсаром

Абдулом Триполитаном”. Десетак дана доцније, на-

падну их француски гусари. Борба је трајала осам

сати; колико је штете и губитака било не кајже

се, само се напомиње да их је опет спасао један

енглески брод. Спасао их је, објашњава наш пи-

сац „зашто су Аустријани и Англези алирати би-

ли онда против Французд”; као што је позцато,

1805 био је трећи коалициони рат који су Енгле-

ска, Аустрија, Русија и Шведска водиле против

Наполеона. Напослетку наши путници стигну уТрст

4 марта 1805. Јоакима су ту чеквла два писма,

једно од његове матере, која се за цело то време

„непрестано молила Богу” да јој син „благополуч-

но” заврши своје путовање, и друго од ценсора да

је његова, Јоакимова, Француска Граматика већ

штампана.

Ово је путовање веома знаменито. Ни сад не-

ма у нас много оних који су чинили тако велико

и дуго путовање по мору, а у оно доба нико то
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није чинио. Доситије је баш путовао; кад погле-

дате на мапу где је он свуда био, видите да је

прошао целу Европу унакрст, са запада на исток,

са југа на север, од Лондона до Ца,риграда, од

Месине до Риге; био је још и у Смирни: али све

то није ништа у поређењу с путовањем нашега

писца. Где је Доситију Крим, Јафа, и Александри-

ја? Јоаким је тукао рекорд великог светског пут-

ника. Сетите се још да је то било за живота на-

шег философа, који је, као што је познато, умро

1811. Рекорд је у толико већи што је Јоакимово

путовање било скопчано са авантурама. Доситије

је имао само једну буру, на Црном мору, а Јоа-

ким шест, по разним морима. Доситије је свуда

Налазио пријатеље, а Јоаким је наишао на гуса-

ре, и тукао се с њима, издржао формалну помор-

ску битку, „сраженије” највећег стила .„Тко није

видио сраженије морско, тај није ништа на свету

видио”, каже он. Сиромах Доситије! Он, ето, није

ништа видио. И није се ни сликао у друштву с

крокодилом. Бадава, овако неустрашивом путнику

као што је био Јоаким, ваља скинути капу, с див-

љењем.

*

* •»

Само...

Само, једно је ту чудно. Како то да такав

подвиг остане непримећен у савременика, да га нико

не забележи? Ето, ни Доситије није то ни један-

пут споменуо. Рецимо да је то „из зависти”, али

ни Вук не спомцње, ни Копитар, нити ико о<д су-

временика, ни у то доба ни нешто доцније. Ова

двојица су у својој коресподенцији забележили пу-
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но ствари о сваком од наншх књижевника, и то

ствари ситне, врло ситне: како да не забележе овај

невероватно крупни подвиг Јоакимов! Ни они који

су пис.али о њему не говоре ништа о томе. Анто-

није Арнот написао је у своме МаГази1ну 1838

кратку биографију нашега писца, управо биограф-

ско-библиографску црту о њему, па ни он не по-

миње ово поморско путовање његово. Очекивало

би се, најзад, да се и сам Јоаким похвали тим

подвигом. Он је више пута имао прилике да то

учини у Јдругим својим књигама. У Зелцљопису (1825)

он врло често говори о себи, говорећи о вароши-

ма у којима је био. Код Баје на пр. он к,аже: „у

овом сам се месту ја... родио”; код Пожуна: „ја

сам (ту)... науке философическе... почерцавао”; код

Футога: „ја сам... овде како латински професорј...

јуност... обучавао”; код Земуна: „ја сад! овде два

лета должност моју учитељску исподњавао”; код

Темишвара: „овде с.ам (једанпут) на особити честни

начин био примљен и угошчен”; итд. Зашто оцда,

код Цариграда, Смирне или Александрије, о ко-

јима такође говори, не помене да је и ту био?

То је било вредно помена, свакако вредније него

да је био „примљен” и „угошчен” у Темишвару,

па ма на како „особити честни дачин”. У Путе-

шествију по Сербији (1828) он је тако исто могао

поменути своја далека путовања, ма на ком месту

књиге и ма којим поводом. То је могао учинитц

или да би се показао као искусан путник; или да

би, код извесних опасности на које је по Србији

надалазио, учинио поређеше како оне нису ништа

спрам оних које је доживео на мору; или ма из ког

другог сличног разлога. Међутим, ни у тој књизи
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нема ни једне речи о томе. Најзад у Јестествосло-

вију (1809) такође могао је — не правим рђаву

досетку — говорити нешто о својим путовањима.

Он је, поменули смо раније, гледао својим очима

крокодила, ихнеумона и хипопотама; могло би се

очекивати да ће он то и споменути кад у тој књизи

буде говорио о тим животињама. Ме(ђутим, ни овде

не каже о томе шшгга.

Има ту нешто што је још чудније. У своме

Бертолду (1807), кога је посветио Јевтимију Хри-

стићу, трговцу у Земуну, јоаким каже: „Дражај-

ши брате Јевтимије, лета 1804 јоште у Тријесту

кад сам био имао чест тебе познати”, итд. Како

се могао познати с њим у Трсту 1804 кад је целу

ту годину, од првог па до последњег дана, провео

на путу, далеко од ове вароши? Своју Француску

Граматику (1805) Јоаким посвећује митрополиту

Стратимировићу и посвету датује: „в Тријесте 1

јануарија 1805”. Како то може бити кад је он баш

тога дана био у Александрији, неколико стотина

1миља далеко од Трста?

Напослетку, има нешто што је и од тога чуд-

није, — ако је то уопште само чудно. У Јавору.

1889 штампао је Максим Лудајић збирку од де-

сет аутентичних писама која је писао Јоаким 1803—

1809 Петру Аси Марковићу*), једном доста познатом

човеку тога времена који је живео у Будиму. Шест

је писама из 1804 тј. из онога доба кад је Јоаким

био у велико на свом далеком путу. Одакле су

она писана? Свакако из Јафе, Смирне, Цариграда,

*) у Јавору погрешно је вабележено име као „Хаџи

Марковић"; пор. писмо 111, стр. 429, где се брат овога пра-

вилно назива „Аси Марковић*.
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Одесе, Александрије, из којег било места с тога

пута. Не, него су напротив сва писана из Трста,

и само из Трста. Уз то, она су по садржају све

друго само не писма с пута. На пример, по да-

тумима које смо горе навели, 20 фебруара 1804

наш путник стигао је после ужасних бура, у Ја-

фу, и остао у њој четири дана, до 23 фебруара;

ту су се тада оне хаџије искрцале. Им:а, међутим,

у поменутој збирци два писма баш од 20 и 22

фебруара те године, оба писана у Трсту, не у Ја-

фи, и у којима он говори о штампању своје Гра-

матике, која је, како смо видели, изишла почетКом

1805; ту дакле нема ни речи о каквим хаџијама

или бурама, како би требало да буде према Жи-

вотопису. Или: у мају 1804, између 5 и 31, Јоа-

ким је, према Животопису, на, путу од Цариграда

у Таганрог; ту је имао ону страшну буру чије је

трагове и последице дуго гледао и чијом је „тре-

петострашном” сликом украсио своју књигу. Ме-

ђутим, у поменутој збирци има једно писмо од 13

маја 1804 такође писано у Трсту и које говори не

о страхотама које је видео, него о неким! кошуља-

ма које му је мати послала и које он враћа. Или:

у августу и септембру те године, црема Живото-

пису, Јоаким је у Одеси, коју као што смо видели

и описује; дошао .је у њу 14 августа а пошар из

ње 20 септембра; ту, пред Одесом, 12 августа он

усни онај узбудљиви сан где му се предскдже смрт

госпође Квекић, о чему после добије потврду у

Негропонту, 20 новембра, од капетана Лечића. Ме-

ђутим, према Лудајићевој збирци, Јоаким пише јед-

но писмо 2 септембр.а опет из Трста и сасвим мир-

но извештава свога кореспондента о смрти госпође
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Квекић: „Моја почитајема госпожа благодетелница...

'преставила (се) с овог света на вечни 13 авгу-

ста”, у дан доиста који је и у Животопису озна-

чен. Он за ту смрт зна, види се, док је у Трсту

и није му потребан никакав капетан Лечић да му

вест саопшти у Негропонту. Убрзо затим а уистом

року кад треба да је у Одеси, он 16 септембра

пише и друго писмо, опет наравно из Трста, на-

стазљајући говор у њему о Граматици, као и о

другим књигама, Фернанду и Јарици и Љубовној

зависти, које су такође биле у то време у штампи

(изишле су 1805); о Одеси или о путу ни споме-

на. Или: 20 септембра Јоаким је према Животопи-

су пошао из Одесе за Цариград и био на мору

неких двадесет и пет дана. Међутим, он стварно

пише 22 септембра из Трста, и опет о својим књи-

гама, оним трима поменутим, а уз то и о Награжде-

нију и наказанију; Фернанда и Јарику, каже, хоће

да посвети успомени „шспоже Ане Квекић”. О как-

вом путу по мору нема у том писму ни речи. Да-

љих писама нема из овога доба, ни у Лудајића ни

иначе, па не можемо поредити ствари како изла-

зе према датумима у Животопису а како према

онима у коресподенцији. Али је и без тога јасно

да су и она даља путовања, од 22 септембра 1804

до 4 марта 1805, за Цариград, Солун, Негропонт

и Александрију тако исто „сигурна” као и ова ко-

ја смо прешли.

Јоакимов пут на исток, дакле, чиста је изми-

шљотина. Нити је он видео Александрију, ни Смир-

ну, ни Јафу, ни Цариград, ни Одесу, нити и једно

место које у свом Животопису спомиње. Још ма-

ње је имао оне доживљаје са потурчењацима из
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Калоче и Шпаније, или претрпео коју страшну бу-

ру на мору, или видео жива крокодрла, ихнеумона

и хипопотама. Најмаше се тукао са гусарима фран-

цуским и гусаром Абдулом; већ сам невероватак

број жртава који он тада наводи, изазива одмах

сумњу. Уз то, ја сам узалуд тражио име Абдуле

Триполитанца међу познатим гусарима. Наш позна-

ти путописац Михаило Петровић га не помиње у

својој врло познатој скорашшој књизи У цссрству

гусара. Имам пред собом и две фравцуске књиге

о истом предмету, једну од Филипа Госа, другу

од Мориса Марга,*) обе такође скорашње, па ни

у њима се не налази име Абдулино. Можда је овај

и постојао; не кажем да није; али, свакако, Јоа-

ким се није с њим тукао. Све ово дакле што је

наш писац исприповедао о некаквом свом путова-

њу и авантурама по истоку апокрифно је и из-

мишЈвено, позајмљено из фантдзије или може бити

из које књиге. Ми смо поменули да у књизи има

и слика које представљају буру, борбу с гусарима,

самога аутора с крокодилом; и оне су тако исто

плод фантазије или поздјмице туђих клишета. Оне,

наравно, нису фотографије него произвољни црте-

жи: бура је као свака бура; борба с гусарима као

свака борба на мору на галијама. Што је на слици

с крокодилом представљен и аутор књиге, лик тај

није његов; то је лик ма којег младог господина,

с цилиндром, реденготом и штапом... За цело вре-

ме које каже да је провео на овом далеком путо-

вању Јоаким је просто седео у Трсту и бавио се

‘) РћШрре Соиве, НЈз)о1ге сЈе 1а р1га4ег!е, Раг!з 1933;
Маипсе Ма$ге, Р1га(ез, ШђизИегз, пЈегЈегз, Раг1з 1934.

5
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обичним пословима приватног учитеља и писца књи-

га. Он је био у Трсту када је умрла госпођа Кве-'

кићка; био тада у њеном дому; нипгта се ја не

бих изненадио кад би се временом открило да јој

је он говорио и посмртно слозо. Он је мирно спре-

мао за штампу своју Граматику, Фернанда и Ја-
рику, Љубовну завист, Награжденије и наказани-

је, књиге које су, као што смо рекли, све изишле

1805, одмах после његова тобожњег пута, или не-

што доцније, 1807. Он се бринуо о њихову штам-

пању као што се уопште брину писци за штампа-

ње својнх књига. У поменутим писмима, доиста,

Јоаким само говори на какдој хартији те књиге

треба да се пггампају, у колико примерака, која

цена треба да буде, где ће доћи вињета и сличне

ствари. То је и сасвим природно; он је морао бри-

нути о томе и давати наредбе и упутства. А како

би то чинио кад се баш у тај мах туче с опаснкм

триполитанским гусарима тамо негде далеко по

Средоземном мору?
*

* *

Како је Јоаким могао овако крупно слагати;

откуд му идеја да то учини; у којем циљу је чинио?

Како је, после, успео да свој измишљени пут та-

ко опише да изгледа вероватан; кад сам није до-

живео и видео што описује, чиме се послужио за

тај опис, где је нашао потребан материал за њ?

Како је, најзад, постигао да га нико у томе не де-

мантује, ни за живота, ни све до данас? Јер, до-

иста, ево сто година и нешто више како је он

то написао, а ни сувременици, ни доцнији испити-

вачи нису рекли ни реч сумње о томе. Напротив,
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дешавало се да су и писци историје књижевности,

и писци чланака о овом књижевнику примили ње-

гово причање за готово.

Ево одговора на та питања, у три тачке.

Прво. Јоаким је једно време доиста помишљао

на поморско путовање овога рода, и то је било

баш у то време. У писму Аси Марковићу од 16

септембра (1 октобра) 1804, из Трста, он јавља:

„Намеран сам одавде скоро у Америку и, аште

буде произволеније Божије, Т1ндије восточне похо-

дити”. У писму од 22 сејптембра исте године: „1

јануара будуштаго лета 1805 у име Божје полазим

на море у Цариград, оданле куд ми милостиви Бог

даде”. Он, наравно, то шпце кад је према Живото-

пису већ био у Цариграду и кад је отуд отишао

куд му је милостиви Бог дао да оде, тј. у Таган-

рог и даље, али вемојмо му правити више шикане

за то. Главно је да је он доиста мислио на неко

поморско путовање. Узгред буди речено, он је тај

свој план крио од свакога, а нарочито (поредити

с оним што је горе о том речено) од матере, која

би, каже он, могла иначе умрети од бриге и стра-

ха. „То вам јављам тајно, наставља он у писму

од 16 септембра, да нитко не зна...; моја мати

мора се пређе времена скончати ако ово чује да

сам намеран на море ићи”. То је, као што види-

мо, било 1804... Доцније, неких двадеоет година

доцније, њему је пало на памет да не би било

рђаво кад би то што је била само намера пред-

ставио као непгго што је било у ствдри. Што да

не? То му, у осталом, не би била прва неистина

у животу. То што му је тако пало на памет он

је остварио кад је писао своју Кратку биоГрафију

5*



68 Из књпжевности

на немачком и анонимно 1826. Ево шта он ту ка-

же: „Године 1803, 15 децембра по ст. пошао је

Вујић (у овом анонимном спису он о себи говори

у трећем лицу) на море и попгго је видео вароши

Венецију, Херцег Нови, Негропонт, Цариград, О-

десу, Таганрог, Смирну у Малој Азији, Јафу у

Палестини, Розету и Александрију у Египту, ње-

гов брод је на повратку недалеко од острва Малте

био нападнут од француских гусара... од којих су

нас Енглези спасли”. Ту је Јоаким још бојажљив;

не сме да истиче много ово чиме се хвалише; ево

то је све што је о том путу тада написао; неко-

лико реди. Он као да хоће да проба пгга ће свет

рећи, хоће ли поверовати мистификацији. Проба се

та чини у немачкој књижици, дакле не пред пш-

роком публиком, и то књижици анонимној, да би

се писац вероватно могао одрећи ауторства, ако

буде потребе. Још доцније, неких седам година

доцније, 1833, Јоаким пише свој опширан живото-

пис. Запгго сад не би такође поменуо ово помор-

ско путовање, управо, зашто га не би потанко о-

писао? Проба из 1826 испала је повољно; мисти-

фикација се примила; нико у њу није нимало по-

сумњао; ствар се дакле може сад лепо извести. А

потребно је, сад је баш згодна прилика кад се

опширан животопис предаје публици и кад књига

треба да буде интересантна. Јер шта је Јоаким

имао у свом животу што би ,било нарочито инте-

ресантно? Он је био учитељ, давао позоришне пред-

ставе, писао књиге: то је све прост, обичан жи-

вот. Кога ће такав живот интересовати? И ко ће

да купи књигу у којој је само то? Зар не би

било боље описати непгго особито, необично, што
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нико није доживео? Тек тада ће књига бити о-

диста занимљива и може се продавати као алва.

Зато ће дакле Јоаким у своје ЖивотооГшсаније уне-

ти и буре, и крокодиле, и гусаре, и све угогуће

|азантуре. Њих одиста нико од Срба није дожи-

вео, ни писац сам. Још је Јоаким био скроман —

ако се тако може рећи — па је написао о том пу-

товању само једну главу у свом животопису а мо-

гао је ићи дотле с дрскошћу да целу једну посебну

књигу посвети томе предмету.

ДруГо. Јоаким је саставио свој опис према сво-

јим ранијим књигама, а нешто и према туђим. Не

треба заборавити да је он пре свога Животописа

писао свој Земљопис у којем говори о Јасри, Смир-

ни, Цариграду, Одеси, Александрији; што дакле не

би отуда узео понешто? Доиста, он ће се неки пут

чврсто држати свога Земљописа, просто преписи-

вати из њега. Опис Одесе, на пример, почиње у

његову Животопису овако: „Варош Одеса јест јед-

на новејша варош која лежи при заливу Црнога

мора; она има 12000 житеља, после има и казарме,

корабљестројенија, магазине за хеспап, жито и про-

чаја; овде су главна депозиторија, итд”. А у Зем-

љопису: „Одеса с 9000 житеља при заливу Црнога

мора,... једна новооснована варош; има казарме, ко-

рабљестројенија(, магазине за хеспап, жито и про-

чаја; овде су главна депозиторија итд”. То, на-

равно, неће бити врло често. Многи описи вароши

у Животопису друкчији су од оних у Земљопису,.

То је и природно. Јоаким се интересовао за гео-

графију и после свога Земљописа, читао књиге,

и знао у то доба и нешто више из те науке. Он > је

понешто и практично научио. У Животопису на пр.
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он каже да у Смирни почешће влада куга, и да због

тога лађе које отуда долазе у Трст морају издр-

жати контумац по више недеља; то је ствар коју

је могао научити из праксе у Трсту. Сбм Земљо-

писа и свога личног сазнан>а, Јоаким је своје пу-

товање састављао по мапи, коју је сигурно држао

пред собом за цело време писања. Каткад се ипак

збунио. У почетку описа, кад су оставили Трст и

ишли нашом обалом јадранског мора, он каже :

,,'После оставимо на лево Кастел Ново, Дубров-

ник, Црну Гору, Свету Гору, после острове Корф,

Кефалонију, Итаку”. Јасно је, међутим, кад се иде

из Трста, да се прво наиђе на Дубровник, па онда

на Херцег Нови (Кастел Ново), а што се Свете

Горе тиче, онасеникад није налазила између Црне

Горе и Крфа. Јоаким је, даље, преписизао поне-

што и из свог Јестествословија. Рекли смо да је

он у Животопис метнуо три потпуно природњачка

описа крокодила, ихнеумона и хићопотама. Сва та

три описа су чист препис из јестествословија. Кро-

кодил је „ на предњем тјелу преко једног рифа

дебео а на стражњем тјелу, то јест репу...”, каже

се у Животопису; Крокодил је „на предњем тјелу

преко једног рифа дебео а на стрјажњем тјелу или

на репу”, итд. каже се у Јестествословију. Или:

„Ихнеумон илити фараонски миш... је велики ко-

лико год једна куна, и на њу је подобан” (Живо-

тоописаније); „Ихнеумон, или фараонски миш... јест

толико велик како једна куна, и на њу је подо-

бан” (Јестествословије). Или: Хипопотам „има весма

дебелу главу, и ужасно велике чељусти, очи мале,

итд.” (Животопис); Хипопотам „има весма дебелу

главу, и ужасно велике чељусти, очи мале, итд”.
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(Јестествословије). И тако даље; слагање је пот-

пуно; ја изостављам врло много, јер су пасажи

који се слажу врло дуги. Најзад, Јоаким није ни

свој опис буре сам измислио него га саставио пре-

ма туђем опису. Он каже: „Када нас таласи баце

горе, то мислимо да смо одлетили на небо, а када

нас опет спусте доле, то онда чини ндм се како

да бисмо у бездну морску пропали; даске и бал-

вани унутри шкрипе и пуцају”. Тај опис састав-

љен је по Доситију, који каже, говорећи о бури

на Црном мору: „Кад нас (волне) почињу дизати

у висину, рекао бих одосмо живи на небо, а кад

ти нас почну низ брдо терати,... бездан (је) и про-

паст... куд смо ми пропадали; даске око нас шкри-

пе и балвани испод нас јече”. (Живот II, писмо IX),

Треће. Пишући, Јоаким је морао пазити да га

ко не утера у лаж. Шта би било да његову књигу

прочита госпођа Квекић, или Антун, муж њен, или

ко било од његових тршћанских познаника, па да

каже како ништа није истина што он прича? Тре-

ба дакле публиковати књигу онда кад те опасности

не буде било. Ја доиста држим да је Јоаким пазио

да књига буде публикована тек кад нико од тих

евентуалних сведока није био жив. Ја, наравно, не

могу да похватам за све које он помиње кад је

ко умро, али знам бар за неке; за те податке

имам у осталом да благодарим Г. Нићифору Ву-

кадиновићу, пароху у Трсту, који је био љубазан

да за мене прегледа протоколе умрлих при тамо-

шњој црквеној општини. Госпођа Квекић је према

тим подацима умрла 13 августа 1804, онако како

и сам Јоаким каже, а Антун Квекић умро је 9

децембра 1821. За Вићентија Ракића, који је дуго
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живео у Трсту и којега наш писац такође помиње

у књизи као једног од својих првих тамошњих

познаника, знамо иначе да је умро 1818 године.

Они су дакле умрли пре но што је Јоаким опи-

сивао свој живот, било да се узме у обзир ње-

гова немачка књижица из 1826 или опишрна књига

из 1833. Сва је прилика да је то био случај и са

осталима. Што се тиче осталих сувременика, и на-

рочито књижевника, Јоаким се, сигуран да га шжо

не може ухватити у лажи, није много обазирао на

њих, а нису се ни они интересовали за њега. Он

је доиста тад (1833) био подоста заборављен књи-

жевник; свакако није био тако на дневном реду

да сви пазе шта ће он рећи. Вук и Копитар ја-

мачно су погађали да то неће бити истина што

говори, али нису смели ризиковати да ма шта ка-

жу. На томе је дакле и остало.

' (Летопис Матице Српске С1Х, 1935, књ. 343).


