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ПОСВЕћЕНО
Г. С. МНЛУТИНОВИћУ

(На ЦетинкЈ 1. Ма1н 1845.)

^а , свагда ми драгш наставниче ’ 
СрбскЈИ пћвче небомЂ осјинбш, 
ЗадатакЂ е смћшнкш лгодска судба ! — 
Лјодскш животђ сновидћнћ страшно ! — 
Чов^кђ изгнатЂ за врата чудествахЋ, 
Онђ самт» собомЂ чудо сочинива;

^ЧовћкЂ баченЂ на бурну брежину, 
ТаиномЂ рукомЂ см4лога случал, 
СиромашанЂ безЋ надзиратели 
Подђ влЈннћмЂ таинога проммсла. —
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Онђ се с1>ћа прве свое славе, 
Онђ сшева пресретнћ блаженство,
Ал’ нћгови снови и сћћанн 
Крвпо му се н’ко одћ погледа,
Бћже хитро у мрачнммт. врстама 
У лћтОПИСЂ обширНБ1И вћчНОСТИ, 
Само што му тамшемт. проласкомЂ 
ТрагЂ жалости на душу оставе, 
Те се трза бадава изт> ланца, 
Да за собомЂ проникне мрачности. —

ЧовћкЋ баченЂ подђ облачну сФеру 
Нрима л’ овдћ оба зачат1н ?
6л’ му овдћ двострука колевка ? 
6л’ му землн творцемЂ одређена
За наказу какву таинствену, 
Ал’ награду бурну и времену,
Ал’ разсаднцкЂ духовногЂ блаженства ? 
Ахђ , ово е наивиша таина,
II духовне наистрашше буре, 
Овога су у гробу клшчеви. —

Колико самв и колико путахв, 
Дубок1вмЂ заузетЂ мвшлима,
У ЦВ16ТНО лоно природино 
Хранећи се питателнвгмЂ сокомћ
Изђ нћ сисе голе и прелестне, 
МатерЂ штедру запв1тива’ смћло,
Рад’ чеса 6 творацЂ сатворш: 
Ради л’ ђеце свое многоброине ?
Али ђецу за нћ удоволвства ? 
Ал’ обое едно рад’ другога ? —
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Но времена питателница мш 
Окићена цв1бтнммт» временомЂ,. 
Окрунћна сунчанвЈмтј зракама, 
Али власе- цвЈстне плетући, 
Бисерномт. ихт> росомт. насиплшћи 
При игранк) свћтлокосвххЂ звћздахЋ 
Да дичшн на готро измде 
Предт> очима свога владаоца, 
На сва мон жарка лк)бопв1тства 
См1бхомт> ми одговара нћнммт>. —

Колико самв и колико путахв 
Сводт> плаветнвш неба свештенога, 
Брил1антнБ1мт> зас1нтт> сћменомт>, 
Заклинно душомт> запалћномт>, 
Да ми свету одкр1в таину: 
Али га 6 творацт> украсш, 
Велику му кнвигу отворш, 
Да тварт> слави творца и блаженство. 
Ал’ да човћкт> на нћ листу чита 
Ништавило прекомћрно свов. —

Сђ вниманћмЂ самБ земалвске мудраце 
Вопрошава’ о судби човћка,
О звашш нЕговомћ предЋ Богомђ; 
Но нБихове различне доказе 
Непостоиноств колеба ужасна, 
Све нбихђ мбјсли на вдно сабране 
Друго ништа непредставлнш ми 
До крозЂ мраке жедно тумаранћ, 
До швмогЂ вдногЂ нарћч1н, 
До погледа с’ мракомЂ угашена. — 

3



6

Сномђ о чов4кђ успаванЂ тЛжтпемЂ, 
У комб види страшна привпдћнн, 
И сдва се опредћлнт’ може * 
Да му биће у нвима ие спада;
Онт, поммсли да е неке путе 
Одђ сна овогђ освободЈо се;
Ахђ, нћгове преварне надежде! 
Онђ е тада себе утоп!о
У сна царство тврђе и мрачшв 
И на позорЂ страшнш сновид^нн.

Хитроств му 6 и лукавство дато, 
Само теке да 6 члент. достоинбш 
На земалвскш санмЂ несмБ1сленвш. 
Волћ му е основђ положена 
На крв1лима непостоиности, 
Жели му в страстихЂ ужасшвхЂ 
ПобудителБ , руковођа сл^пбш; 
Злоћа, завиств, адско наслђд1в, 
Ово чоика ниже скота ставли, — 
Умђ га опетЂ сђ безсмртнвша равни !

У временомЋ и бурномЂ жилишту 
Човђку в срећа непозната, 
Права срећа, за комђ вђчно трчи, 
Онђ 1ои незна мћре ни границе: 
Што се више кћ врху славе пенћ, 
гГо е виши среће непр1ителБ.
Наша землн, мати милшнахЂ, 
Свша едногЂ не мож’ вћнчат’ срећомЂ 
СамовладцемЂ кздђ постане нћнБгмЂ 
ТадЂ наздрави чашомЂ ХеркуловомЂ.
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Наше жизни пролћће 6 кратко, 
Зноино лђто за нвиме слћдун, 
Смутна есенЂ и ледена зима, 
Дант» за даномт> вћнчав се токомт> 
Свакш нашомЂ по на особт> мукомт,; 
Нема дана, кои мм желимо, 
Нит’ блаженства, за коимт> чезнемо. 
Ко ће вћтарт> лудкш зауздати ?

Кол’ границу^желви назначити ? —

У чоика е едант> храмт> воздвигнутт>, 
Зла обителв туге и жалости;
Свакш смртнми на землви рођенми 
Овомт> мрачномт> обителк) влада, 
Подт> кое се сводомт> отровшемт> 
Мучеши времена гнв1езде, 
Ово грко наслћдге лгодско 
Човђкт> чоику, човћкт> себи дава. 
НансретнБИга нзв ништа ствараш 
Ради смртне тужне^армоше. —

ЧовђкЂ органт> доста слабми има, 
Да изрази свое чувствован^,
Зато знаке различите дава, 
Различита тђлодвижешн,
Умна чувства да об1)лодани; 
Но сви наши слаби изговори, 
И сва наша слаба чувствованн, 
Спрамт> онога што бв1 шћели казат, 
Н1емо су сплетно нар%ч1е 
11 клапнин4“душе погребене.
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С’ точке сваке поглодаИ човћка! 
Како хоћешв суди о чов^ћку! 
шаина чоику човћкЋ е наивицта. — 
ТварЋ е творца чов^јкћ изабрана! 
Ј1ко истокђ супце свћтло рађа, 
Ако бмће ври у луче снине, 
Дко земли привиђенћ нЈе, 
Душа лшдска есте безсамртна, 
Мв1 смо искра у смртну прашину, 
Мбт смо лучаТтамомЂ обузета. —

О свевишнБш творче непостижнвгИ! 
У човђка искра безпредћлног’ 
Ума твога огледа се свћтла,
Ка’ сводћ"еданЋлодЂ твое палате, 
Што с’ огледа у пучину нашу, 
Дант> ти свћтлостћ круне показуе, 
Ноћв порФире^твое таинствене, 
Непоннтна*чудества  дивотахЋ; 
Творв ти слаба дћла не постиже. 
Само што се тобомЂ восхићава. —

Пиоагоре и тб1 Епикуре!
Зли тирнни душе безсамртне, 
МрачанЋ ли васЋ облакЂ покркшва 
И све ваше послћдователћ;
Вбт сте лјодско име унизили 
И зваше предЂ Богомћ човћка, 
бдначећ’ га са безсловесносћу, 
Небу грабећ’ искру божествену, 
Сђ коега е скочила огнвишта, 
У скотско е селећи мртвило. —
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Будалама кадт> бм вћровали
Поете су поволћнћ лудо;
Нашу сФеру да ноћв неполази
Бмл’ овако лице неба снло ?
БезЋ остргехЂ зубахЂ ледне зиме,
БбГл топлоте благоств познавали ?
Безт» будалахЂ тупога погледа,
Бмл’ умови могли блистат’ свћтли ? 
Свемогућство — светомЂ таиномц шапти 
Само души пламена поете. —

Све дивоте неба и небесахЂ,
Све што цвћта лучамв свештешемЂ, 
Мјрови ли, ал’ умови бвтли;
Све прелести смртне и безсмртне,
Што е скупа ово свеколико,
До обштега оца поез1и ?
•Зваше е свештено поете,
ГласЂ е ићговЋ неба влтинте,
Луча свћтла руководителв му, 
ДтилектЂ му величество творца. —

Дивнми пћвче Србске народности!
Бичђ си судбе веће испв1тао :
СвтетЂ желви незна угодити. —
Судба ти е и мон позната,,
Мб1Слимђ нсима подобне на землћи, 
До вратахЂ самв изника Тартара, 
Адђ на мене са ^проклетствомЂ рвгче, 
Сва му гледамЂ гадна позоришта;
Ал’ на судбу викати несм1емЂ —
Надежда ми волбомђ творца блиста! . . —
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М одв гебе 1оште много иштемЋ! 
Да поставишн у пламтеће врсте 
Предт. очима Србства и Славннства 
Обилића, ђорђа и Душана, 
И 1оштћ кога Србскога херон — 
Да прогрмишв хуломт, страховитомЋ 
На Вуицу , Вука, Вукашина, 
Богомрске Србства одпаднике; 
Злоћа нвима мрачи име Срба, 
Тартарт. имт> е наказа малена! -

—•>♦>•>•> •»»<•<•<•<•—



II 'ћ <УН Л 1

Тежко ии се у полетљ пуштати 
На лађицм крмлахЂ распеттвхЂ 
БезЂ кормила и безЂ руковође 
У безкраитши океант. воздушнкти, 
ђе су сунца само каплђ свћтле, 
А мјрови сдва видне искре; 
ђе ужасне буре господствуто 
Ока смртну отворит’ не дато,
Већ'в га гоне у мрачно жилиште, 
Богт> зна каквомт. судбомт. назначено

Правдо , рукомЂ Творца освештана ! 
Тбј, кое е име свуда свето
До границе зракахт. свтетлтехЂ, 
Заштити ме штитомђ могућтемЋ 
ОдЂ ОЛуНХЂ КОраблћкру1ПНЈбХЂ ! 
Ево жертва сђ олтара чистога! 
Не даду 1ои право кђ небу ићи, 
На кога е славу сажежена. 
Поклоника виђи сиромаха,
Како плови моремЋ кћ светилишту;
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Гогово е смрзнутЂ побожносћу, 
Носи завћтЂ на олтарЂ Вктшнћга, 
На нћ се буре ст> нросћу пуштак), 
ћерак) га тамо и овамо, 
Мучећи га стравомв погибЈе, 
Докђ га баце у бездну кипећу. — 
Богђ убЈо ту безпутну силу!
Кон твое попире законе,

<Кон пуни мракомЂ и ужасомЂ 
НашЂ оризонтЂ и нашу судбину.

У ноћв, страшномЂ буромЋ разћчану, 
Сину мени зрака предЂ очима,
И гласЂ зачухЂ, кано гласЂ ангела: 
„Н самк душе твое помраченеј 
Зрака снина огнн безсмртнога, 
Мномђ се сћћашв, шта си изгубЈо; 
Бадава ти ватрени поете 
Сатварак) и кличу богинћ, 
Н едина мраке проницавамЂ, 
И допиремЂ на небесна врата. — “

Пои ми дакле , безсамртна твари ! 
Страшно твое сђ неба падеше,
И времено твое заточенћ
У јодоли туге и жалости 
Каква те е сила нечестива
Да сагрћшишЋ Богу превластила, 
Да вћчнога попирешћ законе ? 
Што е нроств безсмртнога Творца 
На зло твое толико разжегло ? 
Причаи мени тужну твојо судбу!
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Ахђ, страшнога твога падешк! 
Ахђ, ужаса, што смртне постиже’ 
Тужнога смо мученјн жертва
РадЂ пагубногЂ тога преступленн; 
Забораве санЂ те обузео,
Те си прво блажено бмтје 
11 источникђ безсамртне среће, 
Раиска полн, вћчито блаженство, 
Животворнми погледЂ Ствррителн, 
Заборави несрећнои предала.

Изтргнисе, искро божествена! 
Изђ наручн мрачне владалице,. 
Поднгнисе на свхетла крмла. 
Разпали се пламомЂ безсмртности, 
Скини мене са очихђ могехЂ 
Непрозрачну смртности завћсу, 
Тупе мое одтргни погледе 
Одђ метежа овогђ ништожнога, 
Уведи ихђ у полн блажена,
У творенћмЂ освештаномЂ храму,

Да обширну видимђ колхевку; 
У ко1ои се вћчноств однвихала, 
Из кое е у крвма удрила,
У безкраиншв просторЂ улећела, 
Одђ свачгехЂ скрвма се погледа 
До еднога, кои све прониче
У обширно светилиште бв1ћа, 
ђе с’ рађак) сунца и М1рови. 
ђе вћнчано бмће с’ зачат1емЂ, 
ђе се дуси безсмртносћу крсте.

X
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Поведи ме у небесна полн, 
Да погледамт. блажено жилиште, 
1)е си и тб1 никла и живила, 
СлЉдукЉи стопамЂ Архангела 
На безсмртнммЋ и свхетлимЋ крмл’ма 
Подт. знаменг/ма славомт. разв1ннммт». 
СветомЋ славомт. небесне благости, 
Како што му и сада слћдуепп. 
По блатноизи и мрачнои јодоли, 
У окову мртве тћлесине.

„Н самк твон искра безсамртна!“ 
Рече мени св1етла идеа,
Водићу те кт. вћчноме огнћишту, 
Одт> коегЂ самв и н излећела, 
Већв теготнми оковт. Физическш

1 Збацк1 с’ себе, освободи га се, 
Подт. тућ1емт» не стенви бременомт,; 
Онт. е стручакт. слабвги и нелкш 
За махт. смртна само изникао, 
Онт. е ручакт. гада пузећега.“

То изусти , рече: „слћдуИ за мномђ.! 
Одведе ме у царство свћтовахт., 
Како каплн росе са пдиета, 
Или зрнце леда прозрачнога, 
При погледу св1етлога сунца, 
Што у небо дигну слабе зраке, 
И н пламтећ’ величествомт. неба 
Подобно самБ нћима урадш : 
Некакво ме своиство дигло тамо, 
Некакавт. ме светвш магнетт. тегли. —
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Ево слабе и малене искре
Међу сунца пламтеће свћтове,
Што богатствомЂ лучахЂ безсмртшвхЋ 
Потапак) просторт> и м1рове!
Да! искра 6 светлостк породила, 
ОкеанЂ су каплћ саставиле;
СветкнИ творацт» величествомт> снв
У искрама како у сунцама,
У смртнкша ка у божествама, 
Све му скупа свемогуће слави!

Шеств небесахЂ коловнтнбтхђ пређемт,, 
Шеств млечшвхЂ прелетимЂ путовахЂ, 
Велк> сФеру играшћихЂ шарахЂ,
Кои вћчно св1бтла движенн
У ПраВИЛНБШЂ колим’ извршуш,
Кон имђ е рука свемогућа 
Начертала пресветомЂ мудросћу.
Ахђ тб1 таино, Богу текЂ извћстна! 
СаставЂ ове пресилне машине,
Коа креће безброине м^рове

ПетБ небесахЂ неподвижнБЈХЂ пређемЂ 
Слћдушћи зрачицБ1 идее,
Безконечно види овдћ царство 
Величества, постоннства М1рахЂ ! 
ПросторЂ имђ в шири разстоинн, 
Нег’ подвижнб1мђ много свћтовима ; 
Ал’ се виде зракомЂ облачени, 
Како морски велики острови, 
КадЂ ихђ зима сшвгомЂ обуче, 
Те ихђ пловацЂ изђ далвине гледа.
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Устав’ полетЂ , искро божествена ! 
кру гђ смо давно прешли возможности, 
Небесне су прешилисте зраке, 
Могу вредит’ смртноме погледу, 
Небеснкш е просторљ безконечант.. 
Вообраза сила деликатна.
Кћи небесна услиша ми молбу, 
II на десно кругЂ полета сави 
ПутЂ еднога м!ра великога, 
ЈЏа' св^тломђ му брегу починемо.

Св^ћтлосћу ми видђ очихђ пораженЂ 
ВеличествомЂ нћгов1вмЂ чувства, 
Те и паднемЂ на брхегЂ кристалнмА, 
II затворимЂ очи са рукама, 
Не см16мђ ихђ отворит’ никако. 
ЧуемЂ гласе безсмртне музике 
II небесну н11ну армонпо, 
Кои сладоств благодатну л!е, 
ГласЂ н1>нђ мом) душу забунћну 
БожественммЂ стреца електризмомт..

Докђ ме неко за руку дохвати, 
И позва ме пр1итшемЂ гласомЂ : 
„Диг’ се твари обштегЂ створителн. 
Те тк1 хитре наслађуи погледе 
У предивна створеши божн, 
ПредЂ великимЂ предпр1ит1има 
НекЂ се крБ1б име опасности; 
Сви свЗјтови безЂ очихђ су мрачни. - 
Ободри ме СБШЂ безсмртнвш неба, 
II справи ме на брегЂ непознатвш.
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Лгобопитство духе безсамртне 
Сроило е око мене кругомЂ, 
Ал’ погледи благи и проницни 
бднога се ст> мене не мицаху, 
У нбим’ сн’ше света симпаттн. — 
О блаженвш свше прев!>чнога ! 
Л му рекохт> умилн1бмт> гласомЂ, 
Што те мои судба занимава, 
Те ти знаке божествено лице 
Живомђ бригомЋ за ме изражава ’

„ВвЈсока ме волн назначила 
За ангела твога Хранителн, 
Одт> дужности свете не одступамт>, 
Коликђ зрака одт> св!>тлога сунца; 
Тб1 како си кругт> земнкш прешао, / 
Уску сФеру безумногт> метежа, 
Л самБ тебе пазити почео, 
КрозЂ гомиле провео громовахт>, 
Коима в ваше поднебш 
Вазда тежко и претоварено.

Бб1 ли смћла забун1>на душа 
Претрћ’ оковђ смртне тћлесине 
БезЂ свештене волћ створителн, 
По простору лећет’ небесноме, 
Тражит’ прво блажено жилиште 
Тражит’ судбу свога падешн ?
Све што блатнои землви принадлежи, \ 
То о небу поннтјн нема; '
ДуховнБХИ е животђ на небеси, 
Матерте у царству гнбилости.

2
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Сва , безсмртна ! виде намћренн, 
Тражишт, узрокЂ твога падешн, 
СвудЂ ћу тебе кудв хоћешв водити, 
Л жалостну вашу знадемЂ судбу. 
Ахђ , Божество , творцемЂ назначено! 
ЗарЂ толико могућега творца 
Наша мрачна занимава судба, 
Да атому едномЂ мшслећему 
Да божество таквога качества, 
Да |Г’ у полн води м1родржна !

Хаиде за мномђ по зрачномЋ бр!вгу 
Постоннствомђ окрунћна М1ра, 
Те ободри ухилћну душу, 
ВеличествомЋ неба разнесену!“ 
Поведе ме сретнвш духЂ небеснвш, 
Како маика устрашена скшка, 
Што га води нћжно милушћи, 
Докђ га себи врати и утћши ;
На брежулнкЂ еданЂ одћ топаза 
Изидемо и на нћмЂ сћдемо.

„Ето небо, кудЂ ћемо лећеги!“ 
Каза ми га са сшежномЂ рукомЋ 
II благости пушемЂ погледомЂ, 
На нв е престолЂ М1рос1нтелн, 
Те у свћтлоств бв1ће окупао, — 
1оштђ Богђ нек’ зна што ми ангелЂ прича, 
Но н погледЂ путЋ неба исправихв, 
И занешенЂ не чунхЂ ангела, ч.
ВећЂ трепетомЂ свћтЂ свћтовахЂгледахЂ, 
И сладка ме немоћв обузела.



19

„Сва ти овде гину пошгпн,
Вообрази сами себе гоне, 
И губе се у неизв!>стности !
Одђ свјета, на комђ мб1 с!1ђасмо, 
До небеса престолодржнога 
Разстоннћ преужасно б!лпе —
Сто пут’ више земл1Ј одђ Урана,
СавЂ небосклонЂ , што могахт. виђети, 
М1рт> мхровахЂ б^ше напунш ,
Са свогемЂ св1етл1ехМЂ шаромЂ.

Изђ н11га се луче безсамртне 
На све стране рћкама сипаху, 
Ко’ кадЂ творацв могуМемЂ словохМЂ 
Нашу землш у в^ћтарЂ разв1е, 
И у тренућЂ земни океани 
КадЂ се проспу сребрнммЂ струнма 
У пропасти бездне мраковите, 
Тако теку изобилно луче,
Са добротомЂ сво1омђ безсамртномЂ, 
У просторе обширнога бв1ћа.

КрозЋ валове небесне свћтлости 
Мир1аде лећаху кометахЋ,
Са наглосћу свошмђ прекомћрномЂ, 
На све стране тамо и овамо, 
Неке кђ небу, а неке одћ неба, 
Како оно трудолк)бне пчеле, 
КадЂ имђ рука благодатна Творца 
Са штедрошћу проспе манну сладку, 
Те узавру тамо и овамо 
На вћнчано са тишиномђ готро." 

2*
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Хранителк), превћчнога свтне! 
Шта шарићи они мали значе, 
У пламеномЂ овомђ поднебЈК) 
Те се дижу, спуштак) правилно, 
Тмасти ничу кђ небу свештеноме, 
А свћтли се кђ низу спуштавак) ? 
Божественкш на ме взорЂ окрену, 
ВћнчанЂ вћчномЂ красотомЂ младости, 
Ликђ бк1 дивнБШ нћговЂ помрачш 
Сва прелестна рађанн Авроре!

„Они шари , што се кђ небу дижу, 
Те се виде у св1етлои сФери 
Како лопте тмасте и беззрачне, 
То су сунца , вожди созвћздЈнхЂ, 
Избћжак) изв мрачнога нћдра 
По свештенои волви мјродавца, 
На небесна четмр’ кран иду, 
Да се крсте у безсмртну свћтлоств, 
Окрунћни свћтлосћу вБчитомђ 
На вћчно се царованћ врћу.„

Поведе ме мало понапр1едЂ, 
„Гледаи , каже, на лхеву страну! 
Те шарЂ види онаи поголемни, 
Те пружае црнократке луче ;
Онћ единми у простору свћтломЂ 
У црну е облаченЋ порфиру, 
Зла свакога наилгоће краиности, 
Подђ едномЂ су у ш, круномЂ сабране, 
Онђ катедру мрачну сочиНнва 
Позоришта свакогЂ ужаснога —
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Адђ се зове , царт> му е Сатана, 
Мрачна душа, неба ненавистникЂ;
Зло е нћму едина утћха,
Онђ се са зломћ вћчно обручш, 
Злу е жертву пришо велику: 
Шесткш Д1о небесногв воинства, 
«1иппо ихђ блаженства светога 
У мрачно ихђ царство повукао 
На безЂ конца мучеши страшна, 
Знаћешв и вамЂ што е урадш !“

Како море иза страшне буре, 
Присудств1емгБ духа оставлћно, 
Уморено силшвмЂ напрегомЂ, 
Прескачући природну границу, 
Утрућено нзтегне се лећи 
У ггћшчану својо колјевку: 
Тако исто мон слаба душа, 
Занешена творца чудесима 
За границе воображенјн, 
У дубоко падне унише ;

Крв1латога лишена мечтанн, 
Мрачне ши се отворе пропасти, 
Са ужасомЂ да е гладне прождру; 
Уплашена страшшемЂ виђенћмЂ, 
Узтрепета ка’ свештена птица, 
Поћерата смртшемЂ крицмма 
Нарушника мира воздушнога, 
На краи б^ше дошла падеши, 
Но хранителв крмлахв сшежшехЂ 
СвештенммЂ е магнетизмомЂ спасе.

// 



22

„Сини, каже, огнћмЂ створителн! 
Тм си искра за небо створена, 
БезсмертшемЂ Богомђ помазана;
Шта те КЂ ЛКЈДСКОИ вуче КОЛ16ВЦБ1, 
ђе куканћ и плачЂ окрунћно, 
ђе вћнчана глупостк са тирннствомЂ, 
ђе се само радЂ несреће лк>дске 
Боготвори ЦезарЂ сђ АлександромЂ, 
ђе прелести смртне свеколике 
Теке лицемЋ изђ глибине вире!“

ПовратимЂ се и отворимЂ очи, 
Хранителш безсмртноме речемЂ:
ДухЂ шеданЂ обштегЂ створителн
БезЂ силе се небк1 согласЈо
ИрамЂ носит’ смртнога окова; 
Ко бк1 игда сђ добре волћ хтјо 
Безумнога пожелћт’ метежа, 
ђе зло гнусно свагда торжествуе, 
ђе свакЂ знаме одђ раздора носи, 
ђе гнкилоћа душе каменуе ?

Судба наша , отрова е чаша, 
Вћчне судбе свети су закони,
Цћла бмћа нкима су покорна. 
Види човћкЂ свое заточенћ, 
Помало се прве славе сћћа,
И полети кђ небу како мунн ;
Ал’ га смртнми ланацЂ заустеже 
Докле рочно одстои сужанство,
Сђ тога смртни наисннш поете
Сђ вратахЂ неба у пропаств падаш. —
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2.

Како сунце дана облачнога, 
Када бацк! сђ ведрога запада 
Свок> хитру и пламену стрћлу 
На кристалну круну Чамалара; 
Члако трену безсамртнми ангелЂ 
На св1стла и огнћна крмла 
Кђ небу снину и трону Вмшнћга 
Међу свое блажене ликове, 
Мене узе подђ зеФирна крк1ла, 
И унесе у предћлЂ небеснвш.

Гле ! идео , искро безсамртна ! 
До садЂ су те струв и потоцк1 
Океана овогђ заносиле,
СадЂ насЂ ево на изворЂ чудесахЂ, 
СадЂ насЂ ево у царство св^тлости 
На валове тихе безконечне, 
Запалђне огн!јмђ безсмртшвМЂ, 
ВћчнммЋ огнЗјмђ свештене лшбови, 
Овђе наше силе изчезак>, 
Ка’ погледи у току времена.

*) наивећа планина на зеилвн.

/л
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М^сто очихђ да два сунца никну,
И идек> еданЂ вхект. смртнми 
Да по царству небовладца прате, 
Не бк! нкини свЈетли погледи 
Величества небесне прелести 
Свеколике могли прегледати;
Тм л’ де слаба усуђуешк руко, 
Да опишешк полнхђ небесше.ХЂ 
Величество и красоту дивну 
И ангелска вћчна наслажденн ?

Кратке мое обратимЂ погледе 
У просторе небесне равнине,
Погледи се у прелести топе
А езБЈКЂ се одђ чудествахЂ мрзне, 
Ко ће тебе разумћти , творче !
Ко л’ могућство вообразит’ твое ! 
МрачнБш владап/Б Ада неситога 
И заточникЂ изђ ран прогнанкш, 
Да су могли безсамртни дуси 
Твога плана постић’ величество,

Ада име 6б1 вћчно остало 
Ништожносћу шемомЂ засуто, 
СмртЂ бм на гробЋ нћговЂ очанла;
Не 6б1 АдамЂ свое легшне
У окове смртне оковао,
И на жертву себе преда’ сђ нвима 
Ужасима . . . смртнвш’ иаслћднмма . . 
Велвш еси Творче и Господи I
И чудна су творенЈн твон ! 
Величеству твоме кран неима!
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Плант, небесахт. премудростн 6 вћчна 
Сво1омт> вћштомт. рукомт> сочинила; 
Свеколике неоесне равнине 
Покрмте су цвћтннмЂ ливадама, 
Маи вћчито на нкима царув, 
Бои цвЉћа вћчна и прозрачна, 
У правилностк свакш цв1етт» ника’, 
Ка’ вћшттемЂ тканћмЂ разложенми, 
ВоздухЋ пуне благоуханјн, 
Но створеиа само радт> небесахт>.

На просторе китшвхт. ливадахт> 
Врсте су се непрегледне садахт>
У правилне разсуле редове, 
И на дивна кола изувиле;
Ту се горде кедри и нблани 
П породе неизброине дрвахт>, 
Све породе само небу сличне, 
Врхове имт> едва зазрет’ можешв 
У зелено вћчно обучене, 
Редт> свештенми на свему царуе.

Брегови су никли по равнини 
По правилу како све остало, 
Окружени китннмђ садовима, 
На нкима су дигнути престоли 
Одт> топаза и зрачна рубина 
Рад’ ангелахт> првопрестолшехт>, 
Надт> престоломт> свако1емт> стои 
На воздуху едно коло снино, 
Како што е коло Сатурново, 
Те се В1е , и те зраке Л1е.

5
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По средини полмхђ обширшехЂ 
Тече рћка воде безсмрачи, 
Нбои су струе ка’ прозрачне луче, 
Токђ е нћзинЂ безсмртна идеа —, 
Н1> брегови одђ чиста рубина, 
Одђ рубина хилнде мостовахЂ 
Управилне надЋ нбомћ стали дуге, 
Сви редови гордхехЂ ФонтанахЂ,. 
Кои скачу у небесна полн, 
Одђ нћ иду, у нго се повра’ћу.

Славословни ликови ангелахЂ 
На безброине хоре, легшне 
Усхнти у блажена полн, 
Разхорена сладкогласЈнма 
И химнима вћчите лнзбови, 
Уживаго безсмртну насладу, 
Кок> смртнкш незна вообразит’; 
Лепони опетЂ неизброини, 
На уредна нта разасути 
По небеснои благодатнои СФери,

Нвихак)ћ’ се на зеФирна крв1ла, 
Појо пћсне вћчите лнзбови. — 
Ахђ красоту небесногЂ воинства 
СмртнБш никадЂ постићи не може 
На свакоме лицу ангелскоме 
Совршенство блиста створителн 
И прелестна божн поез1а, 
На нБихова коплм и стргеле 
И свхетле воиничке штитове 
Клизаш се играгоће зраке.



На средини непрегледне равни 
Крута се е гора узвв1сила, 
Основђ 1ои е одђ чиста рубина, 
А сва гора масса брил1ннтна; 
Величину горе тронодржне 
И преливе нћзине свћтлости 
Сви погледи и воображенн 
У понитностб довести не могу. 
Ова таина вб1сокогт> проммсла 
Непостижна стои безсмртнкша.

На врхт> горе тронт> се гордми вмси 
И палата прев-ћчнога цара,
Вћчности е овде кол1ввка, —
Овде се е она окрунила
СветомЂ рукомт> великога творца, 
Одавде е хитро полећела
На обпшрно царство и господство;
Одавде е прва искра сћкла,
У предћле ноћи ускочила, 
И свћтлости обликт> показала!

Овде су се мрске мрачне силе
У комаде грдне раздробиле,
И изђ владе бк1ћа избћжале
У жалостно станћ хладне смрти ; 
Одавде се са свћтлосћу прва
Свему бв1ћу насм1лла зора ;
Овде се е безсмрт1емЋ правда 
На вћчито царство сачетала;
Одавде ти судба, волн сђ умомЂ, 
У едноме изб1нк> клк>чу. — 
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Надт» ВБ1СОКИМЂ престоломЂ престолахЂ 
У воздухЂ се сиино коло креће, 
Ка’ и друга што се кола крећу 
НадЂ престол’ма првхнхЂ ангелахЂ, 
Ма е оно мил!оне путахЋ 
Одђ свакога веће и снише;
Мир1аде снинЈехЂ сунацахЂ
О нћму су светЈвмЂ правиломЂ 
За свјстле власе повћшане,
Л1к> свћтлостк у обширну СФеру. —

То в круна Бога истиннога,
Са ко1Омђ 6 самЂ себе вћнчао
НадЂ вћчносћу и надЂ временима, 
Подђ ко1омђ в завћтЂ учишо 
Себе самомЂ на светоме трону, 
Да ће мраке гонит’ за предћле, 
II границе освћтлити бмћа;
Да ће правде име светковати 
Са мрачносћу засути мирови, 
Како што се на небу светкуе. —

Око горе престоладржеће
ЧетБ1ри су горе одђ алмаза 
Превв!соке у правилномЂ реду,
Нзђ нбихђ 6110 четвфи Фонтана
Са живосћу пламтећгехЂ лучахЂ, 
Дебели се нбихови стубови 
У правилномЂ подижу размћру 
У обширну небодржца сФеру;
КадЂ стубове у ввшину попну 
Колико е с’ землћ до мћсеца,
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Онда ти се у правилне дуге 
Св1к) СФеромт. неба блаженога, 
На четмри небесне границе 
У воздушнни океанЂ падак), 
Изђ безданахв ништожности шари — 
Одћ хаоса необдЕланога 
ТворителБмЂ на бк1ће позвани 
На струв имђ роевима лете, 
Те се крсте и надое лучахЂ, 
II воздушна постак) св^тила.

„СаДЂ СИ, ММСЛИМЂ, са СВ16МЂ ДОВОЛННЂ, 

II душа се ободрила твон !
Рече мени краснми жителн неба. 
„„Када ти е творапЂ допуштш, 
Да му престолЂ св!етлми погледашк 
И прелести ран свештеннога ! “ 
Хранителк), светми спроводниче! 
На равнине непрегледна неба 
Коме лику, коме легшну 
ПринадлежишЂ свет1ехЂ жителнхЂ ?

„Вмдишђ , каже , оне легшне, 
Те су близу горе трононосне, 
По равнини што су на гомиле 
До бреговахЂ рћке безсмрт1н ! 
Оно су ти густи легшни 
Михаила првопрестолнога;
Л нћгову принадлежимЂ лику, 
Онде ми е блажено жилиште, 
Онде ми е сладко вћкован^ 
СвемогућомЋ волђомђ назначено.

/У
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НадЂ натпе се легЈоне вмсе
Шеств хилндахв колахЂ св1етл1ехЂ, 
Великш е нашЂ станЂ заузео 
На сладостнои води безсмрт^и 
Четмридеств хилидахЂ мостовахЂ, 
6рЋ жителБи неба пространога 
Могу лећет’ ка’ огнћне мунћ, 
Могу ходит’ на ноге лагане, 
Возити се, кои хоће, могу 
На огнћнБ1МЋ своимђ колесницамЂ.

С-лавогласно хоренћ музике 
И пћше бесмртнБгхЂ ликовахЂ 
Почело се бћше утишават’;
Већн б1вли небесни полкови 
Све мостове бћху напунили 
Са сво16мђ дившемЂ массама;
СвакЂ се своме повраћаше стану, 
Некш пћшкомЂ , а некш на крмла, 
Непрегледне нБихове станове 
ПрекрБ1лигае бћлвшЂ околима.

Крк1латоме подобно облаку, 
КадЂ га гледашБ сђ вк1соке планине 
Ушикана тих16мђ зеФиромЂ,
КадЂ се спушти у цв1етна полм 
На велике и б1вле массе,
Да зеФирна поодмори крБ1ла 
На коврима цв1втна пролћћа ;
Видђ подобнБШ безсмртногЂ воинства 
Представлнху обширни станови 
На полБИма блажене радости.
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„Ево ! рече сладкогласнми ангелт>, 
СадЋ ће време бвгти одђ одиха, 
Што вб1 кодђ васЂ ноћу назБтвате.” 
НапргедЂ ми разказа нвлћнн, 
Кон ће се у нћм’ показати — 
Докђ одћ едномЂ сву небесну сФеру 
Прикрк! шаторк чистога кристала, 
Но 616ЛОГЂ и непрозрачнога, 
Заустави течеше лучахЋ, 
Лаку свћтлостк у небо усги.

Дивнбш шаторв бћше преобширнвш 
Са ВБ1СОКИМЂ своимђ идеама
Вћшта рука Творца украсила, 
Са блистанћмЂ сваке струке 6онхђ 
ИграшћихЂ на зрачномЂ прозраку; 
Ту лећаше вћчностк окрунћна, 
Вћшто свов полете сноваше
На крБЈЛИма тамо и овамо, 
ЧасомЋ у врхк, часомЋ у низину 
ТаинственомЋ покрБ1та завћсомЂ ;

За нбомђ време са великомЋ хукомЂ 
На зеФирна слћдоваше кркгла
У пшроке свов коловрате, 
Неће ли 6 како ухватити. 
Радимости ове неуморне 
И силнога нћгова напрега 
Нико себи представит’ неможе, 
Али свов цћлкг постић’ неће, 
6рЂ вћковахЂ мати безброишехЂ 
Има лакша него сћнка крк1ла.
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Друга бћи1е прозрачна идеа 
Изваина на кристалнкш шаторЂ, 
Свемогућа поезЈа Творца,
Окрунћна круномЂ творешн;
Све красоте , кое бмће има,
И уМЂ творца сиинбш безпредћлнмД, 
Кое види у царство свћтлости, 
Подђ томђ круномЂ бћху окрунћне, 
На томћ лицу бћху изражене, 
У сииности светогЂ совршенства.

ПланЂ небесахЂ предЂ собомЋ гледагпе 
И прелести правилпога вкуса,
Хилиде ти 6ож16хђ духовахЂ 
Занешени нкоизи ревноваху, 
Опивени нћномЋ поезшмЂ
По бл1вдомЂ тумараху свћту, 
II ствараху различне предмете;
Но привидна нвина творешн 
Бћжаху имђ одђ слабога вида, 
Ка што куле сновидћни бћже.

ИзнадЋ тихе небесне равнине 
Милшни лећаху шаровахЂ
На уредна кола и редове,
Коликђ луна на телескопЂ видна, 
А лунина цвћта и свћтлости;
На нбихћ бћше безсамртна рука 
Различите извезла планове,
Побшде и веселн неба
Са бонма разнимЂ украшене, 
Те у прозракЋ весело блистаху.
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Ахђ , честитвш створителн свше ! 
Чудеснога овога виђенн!
Свакш вечерв, хранителв ми каже, 
Нове, дивне , безсмртне идее
У нашу се скеру св1етлнк), 
И дант» свакш неба свештенога 
НасЂ честита новб1мђ наслађенђмЂ, 
Нови гласи безсмртне музике
Наша китна полн потресаш 
Новомђ славомЂ творца могућега! —

Уста ангелЂ на зеФирна крБ1ла, 
Поведе ме у напр^едЂ мало
Кодђ еднога источника малогЂ : 
„Ту тб! сђди ; и воде се напш 
Са бистрога тога источника, 
Она ђе ти у право одкрмти 
Страхпну судбу твога падешн!“ 
То изрече, и хитро полеће 
У св1етле свое легшне, 
Ка’ зв1езда с’ запада кђ истоку.

ОдлазакЂ ме мога Хранителн 
У плачевну тугу повргао,
Ка’ сироче кадЂ се оца лиши, 
И остане у свћтскомЂ метежу 
На произволЂ необуздне судбе. 
По дугоме мрачномЂ тугованш 
НашемЂ се воде сћ источника, 
Одкрв1 мени несретнш судбину, 
Ка предмете што за собомЂ видишб 
У св1етломЂ лицу огледала.

&
3
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Свемогућш на тронЂ сћдјише, 
ТаинственомЂ украшенЂ порФиромЂ, 
ТворителномЂ заннтЂ поезшмЂ ;
Кђ престолу му свћтломе М1рови 
Изђ’ мрачнога царства изницаху, 
Ка’ у ноћи одђ страшногЂ пожара 
КрозЂ облаке одђ густога дкша 
Што роима избћжаш искре 
Кђ своду дивну неба плаветнога, 
Презирући несносну стих1к).

Бћше света круна м^родавца 
Своимђ видомђ небо украсила,
Бћху нћнммЂ пламомЂ весел1емЋ 
Узиграла небесна свћтила
И сребрне струе безсмрт1н.
Два воиводе небесногЂ воинства 
Одлећеше кђ престолу Вкппнћга
На огнћне свое колеснице, 
Спровођени сђ много легшнахЂ 
И сђ грмлнвомЂ небесне музике.
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Ходђ се нбиховђ уподобит’ може 
Хучну ходу два морска воиводе, 
Кадт» се дигну на бЈела крмла 
И веселкшт« лете океаномт«,
А око нбихђ у дугачке врсте 
ИгракЉн просиплк) с’ валови;
Тако дивно небесно воинство 
Два воиводе свое спровођаше.
У дворт> снинбш уђоше воиводе, 
А воинство се с’ славомЂ хучномЂ врати.

„Ахђ , тгреблагш отче безсмртјн ! 
Рече Богу МихаилЂ АрхангелЂ, 
„„Безпрестано твои умЂ пресвЈетлБ1И 
ТворителномЂ блиста поезшмЂ, 
Жертва ти се благодареши 
На све снине сажиже м1рове 
У чистоти лучахЂ огнћшехЂ, 
Ал’ за твое силно попеченћ, 
И за твош нћжноств отеческу 
Малене су жертве творешнхЂ.

Изабрано мое твореше !
Тб1 си сунце међу духовима,
Само теби еданЂ е подобанЂ ! — “ 
Рече нћму творацЂ свемогућш : 
,,„И самБ еданЂ , кои стварат’ могу, 
И кои самБ свемогућствомЂ вћнчанЂ; 
бдноме е све покорно мени 
У просторе и за просторима;
Да одђ свете одступимв дужности 
Мраке царство 6б1 остало вћчно,

3*
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Бб1 М1ровахт> число, непонитно 
Никомђ другомт> до мени самому, 
Подт> хаосне остало облаке 
Закопано у н^дра мрачности. — 
Колико самк н посла имао, 
Докт> самв време отео мракама 
Изт> нвинога ланца и тавнице! 
Пушт1о га да лети свободно 
По обширнои држави вћчности 
И по царству св1втлога лица.

Бћше грдно едномт> мрачно царство 
Свуда своео владу разширило, 
И нћгови наказни ликови
Улазаху у полн небесна 
(Те грдобе и т1ехт> изродахт> 
До н нико вообразит’ незна), 
Само што се свештеноизи гори 
И момт> трону примаћ’ несм1нху, 
6рт> ихт> мои пламени погледи 
Са ужасомт> страшшемт> дробвху.

Ове грдне массе несммслене 
Покорне су мени вазда бкше, 
И у свок) мрачну ко.певку, 
На сломћне свое коловрате, 
Одт> вида ми стрмоглавт> скакале;
Но нћшемт> мртв1вмт> правиломт> 
Чесће 6б1 се путахт> извлачиле, 
Докле дигохђ круну надт> престоломЂ. 
Ударт> овб1и прввш и наиснинБШ 
Нбихово е раздробш царство. —
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Побћђене мо1омт> круномт> сниномт. 
Сакрк1ше се у густе гомиле 
У просторе мртв1ехт» безданахт.,

• Тамо свое мртве и плачевне 
Сатварак) са смрћу Фигуре 
По гнусноме нвиховоме вкусу. 
Што се више творешемт. пружамт« 
Све се нвино царство умалше ; 
Вр1еме ће и кт> тои цћлви доћи, 
Да се бездне мрачне осв1втле.

Зажега’ самв н пламене буре
У предћле ноћи и хаоса, 
Те ми буде сунца и м1рове 
Одт> сна хладна и превћчитога; 
Тамо свћтлоств ужасне побћде 
Надт> шемБ1мт> царствомЂ одржава, 
Разпространн св1етле границе, 
И позБша на сладко бв1Т1е 
Изћ смртнога обширнога лона 
Многоброине заточнике таме.““

„Источниче, среће безсмртшехЂ !
И надеждо права и св1етла 
УсопппехЋ у бездне м^ровахЂ !
Ко1ема сл1бпо мртвило
Неда познат’ великога творца,
Отеческо благоутроб1е,
Рече ГавршлЂ отцу безсмртноме,
И на нБине неброине ликове 
Заждиће се жертва кђ твоме трону, 
Свеће теби пламат’ признаносћу.

/3
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Началниче густГехЂ редовахЂ ! 
Снино сунце међу безсмртнвша! 
Кадт» пламови зракахЂ св1бтл1ехЂ 
Ноћне массе и нћзино лице 
Сажде огнћмЂ своимћ св1етл1вмЂ, 
И разпла’чу у св1втле зраке, 
Мрачне точке кадЂ нигђе небуде 
До пред11лахЂ ниги за предћле, 
КадЂ 1ои обликЂ прегнуснми погине 
КадЂ сви краи запламте св1>тлосћу,

Два воиводе, небесни првћнцБ1! 
ТадЂ ће обштми творацЂ починути, 
И свои светши завћтЋ испунити ; 
ТадЂ ће М1ри и простори страшни 
СладкогласномЂ грмћт’ армошомЂ 
Вћчне среће и вћчне лшбави;
ТадЂ ће мон отеческа душа 
Радо притећ’ кђ сладкоме покого, 
И безсмртномЂ гледат’ доволвносћу 
СрећомЂ свов твари окрунћне.

Ахђ, свеобштми оче благодушнкш ! 
бднммЂ гласомЂ оба Архангела, 
Имагоћи таквогЂ творители 
ВеличествомЂ неизмћрнммЂ душе, 
Кон свакогЂ добра совршенства 
Надвисув и у себе храни, 
Требало бм да све густе мраке, 
Сви М1рови у нбихђ закопати, 
Похитаго воскресенћмЂ сами, 
Да ти пређе свћтло лице виде.“



Два воиводе свћтлГехЂ полковахЂ ! 
Н самв, каже, самт> по себе бмо, 
Бб1т’ по себе већв ништа не може, 
врв е противЂ закона природе, 
Кои печатЂ мои на лице нбси 
Све некЂ краче свохемЂ временомЂ, 
Кога вћнчатЂ на безсамрт1е 
Тренућ’ су му вћкахЂ милгони, 
Корацв1 су мои божествени, 
Но н могу то назват’ просторомЂ.

Два наиснинш мои творешн
Међу свћма безсмртнБШЂ дусима! 
Како име обширногЂ простора 
Разумћти вама се допушта ?“ 
МихаилЂ му тихимђ гласомЂ рече: 
„Онђ е теби едноме извћстанЂ;
Ево како н о нћму мбшлимђ :
ШарЂ небеса престолодржнога 
Наиснинш е и наивећји, зна се 
Средина е онђ простора свега

Око нћга колахЂ небесшехЂ 
Милшни воображамЂ да су, 
Нека число и умножимЂ колахЂ 
У наивећш степенЂ счислешн,
Што безсмртно твое твореше 
Вообразит’ своимђ умомЂ може — 
Нас1нта кола са сунцвша;
Свако сунце предводи мхрове, 
Колика си коме обредш,
А мтрЂ свакш свош сФеру има.
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Међу кола мећемЂ разстолнћ, 
Ради славе Божескога вкуса — 
Кола далн ближа обузимлго, 
Ка’ шарж већи што обузме манки. 
Ст> тога коло, што е кое далћ, 
бсте вктше сувкппе шаровахт.;
Иза овогђ, те самв изказао, 
М допиремт. до границе мракахт«, 
Мракахт. мећемт. колико свћтлости; 
Л овако просторт, разумјемт».“ 

„„Архангеле ума вк1сокога 1 
Ка’ духт> едант. доволбно се дижешв, 
И честк твоме чинишб створителк), 
Могућш му творацт. одговара: 
Ал’ простора незнашв значеше: 
Просторт. мракахт. и просторт. свћтлости 
Кое умомт. твоимђ воображашБ, 
Да се цћла ова два простора 
У шарЂ еданЂ зракахЂ св1втл1ехЂ 
Преобрате и правилно сл1к>,

И шарЂ оваи да се пружи право 
У наитанк), што мож’ постић’ жицу 
Преко равни ужасни простора, 
Оваи просторЂ, што 6б1 ова жица 
Са танчиномЂ свћтломЂ проникнула 
У простору ономђ ужасноме, 
Кога крае н еданЂ постижемЂ, 
Бб1 ти 6бш само една точка.
Умђ е само еданЂ безЂ границе, 
Сви су други кратковидни уми. — 
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Чудо ми в ! свемогућш рече, 
Воиводама неба свештенога, 
ђе , ми у дворт. сђ вама ше доша’ 
ДругЂ вамт» чиномђ еднакш сатана, 
6рЂ сте често скупа долазнли, 
Ка’ небесни военачалницк1 ?
Истина е, сви безсмртни дуси 
Да свободе права уживак),
Свашто раде, што е нкима драго 
По лакоме и светомЂ правилу. — ““

„Свћтилниче, правдомЂ окрунћнми ! 
ГавршлЂ рече оцу превћчноме, 
Правила су твон освештана;
Нвихов1емЋ премудрммЂ поредкомЂ 
ПланЂ се краси неба и небесахЂ, 
Мк1 вћчиту срећу уживамо;
Сатана е, нашЂ другЂ блистателнвш, 
На своему остао престолу,
Међу свое велике полкове
НвиханЂ хоромЂ безсмртне лкзбави. — “

„„Архангели првопрестолницк1!
Н ћу вама одкрв1т’ нешто сада, 
Што ће душе узколебат’ ваше:
Горда се е душа сатанина 
Облачила у халвину црну, 
Славолк)бнкш оваи воевода
МирЂ небеснми поколебат’ хоће,
И у вћчну низврћ’ погиб1К)
Себе самогЂ и свое полкове:
ГнћвЂ праведнми оружћ е правде! —
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Ова горда и пакостна душа 
Зла е име у себе зачела, 
И развила знаме страдашн, 
Зла нћгова виђу послђдствге, 
II погибше твари сожалк>емт»;
Ал’ е име неблагодарности
Спрама оца погрешка наивећа: 
Свете правде строги су закони,
Све е дужно нвима слћдовати 
Преступнике мои бичт> наказуе. —

Грдну душу зломт> опоеника 
Мрачне буре узколебале су, 
Несмк1сленикт> гордкш помкпплнва, 
Да га ше мон моћна рука
На тронт> гордми изт> ништа попела, 
бре бм га мраке зацариле,
Божескш му престолт> уздигнуле, 
Па онт> тамо по СВО1ОИЗИ ћуди 
Да саставлн новбш кругт> небесахт>, 
И да дава вћнце безсмртхн.

Робт> глупости , врагт> поредка обштегт> 
Свемогућства важноств не познае, 
Мене ли се стбјди чествовати,
Коино самБ могућ1емт> словомт> 
Шарт> великш неба блаженога 
Утврд1о на лакомв воздуху,
Коино самБ океант> воздушнБ1ћ 
Нашно СНИНБ1МЂ островима,
И вћнча’ ихт> светБ1мт> магнетизмомт>, 
Те погледомт> едант> другогт> држи?
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Закони су обштега поредка
Мои аманетЂ, а животђ природе: 
Да ихђ почну сви м1рови рушит’, 
Мон бв1 се силна на нбихђ рука 
Оружала сђ ужасшвмЂ гн%вомћ, 
Д 6б1хђ све нбихђ у грдне комате 
Раздробш, у бездне заимш, 
Па 6мхђ друге изђ нова свћтове 
Изђ мрачнога лона цоскреснуо, 
И на кола окрунш нвина.

Духв лукаввш и зломђ задовнБШ, 
Онђ е својои погубнои намћри 
Све полкове свов обратго, 
Адама е на зло превластго 
(Одђ васЂ чиномђ млађега воиводу) 
И легшнЂ нЕговђ многоброинвш; 
Адамова лаков^рноств грдна 
И нћгова непостоиностБ лика 
БацБ1ће ихђ у плачевно станћ, — 
Што и наравБ ни у сну неснила. —*)

*) У овои строФИ десетога стиха неима, в оваи самв а до- 
дао, кои, ако невала и веприличуе, то да се мени при- 
пише, а и молимђ за опроштевј. — Тко зиа бол&, широ- 
ко му пол1. — Свудг’ и вазда, па и овди сада;

с. м. с.

Сатанине мрачне намБпплне 
Види мое свевидеће око:
Онђ е буну зажећ’ намвшлш 
На равнине неба обширнога, 
Слхепа му смћлоств показуе
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Да ће ваше силе побћдити,
Мене силомђ престолЂ ^грабити, 
Прекинути мхродржнБШ ланацЋ
ПоДЂ МО16МЂ привезанвхи трономЂ, 
Све у мраке утопит’ мхрове!
Ослћпл^ћна душа злочестшмЂ
И вћчИТОМЂ СВО1ОМЂ ПОГиб1ОМЂ 
Мбјсли са мномђ владу д1влити, 
Д1блити свемогућство са мномђ, 
Послћ скупа м1ротворцк1 да смо ; 
Адаму в почеств обећао
Послћ насЂ два наивБппу на небо; 
Воиника е одђ обадва лика
Обећао свакогЂ окрунити
По НаДЂ 6ДНБ1МЂ ВеЛИК16М М1рОМЂ. — ““

„Ахђ, пресилнБШ и преблагш оче! 
Архангела оба едногласно,
Чудо да насЂ у кристалне ступце
Те краиности дв1в несмрзоше 
Кодђ твоега трона пресвћтлога: 
Премогуће твое божествено 
И сл^ћпота духа сатанина.
Ко да сђ тобомЂ , оче , силу мћри ? 
Сђ то6омђ коме одђ еднога слова 
Узтрепећу бездне и М1рови ! —
Ахђ , пресветБш, милостивбш творче ! 
Слабо наше услмши моленћ 
За преблагоств божествене душе! 
Твои праведнБш гнб16вђ заустави 
Одђ вћчнога оногђ несретнБика 



И ЗЛХбХЂ му у ЗЛО ПОМОТНБИКаХЂ : 
Те су на прагЂ дошли погиб^е 
Атомђ уђе у сунчану зраку, 
То ли не ће у немирну душу;
Да’ко дођу КЂ себи изгубницк1!“

„„Отровносћу надоена душа 
И зависћу слЗјпомђ запалћна, 
Рече творацЂ военачалниц’ма, 
ПутЂ истине нигда виђет’ не ће, 
Ни вкусити среће безсамртне: 
Ко правдине попире законе 
Карателн има ужаснога;
Сатана е, лишенЂ светилишта, 
На гнћвЂ творца обратш страшнми, 
Злу вћчноме подига катедру. —

До какве е онђ доша’ глупости, 
Да прекиие ланацЂ М1родржнв1и! 
Шта ће тужна поммслит’ будала: 
Да е ланацЂ мЈродржнми свезанЂ 
За алмазне неброине стубове, 
Те се вмсе у моши палати; 
Незна да е ланацЂ м1родржнв1и 
Свемогуће слово створители, 
Кое просторЋ пуни м1ровима, 
А М1рове сретнммЂ ангелима! — ““
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4.

ДанЂ кђ вечеру бћше већЂ нагнуо 
У цвштне небесне равнине, 
Два вћнчаиа славомЂ полководца 
Улћгоше у густе полкове 
Врага неба , а несреће оца. 
Ка’ двћ лађе кркглахЂ надут1вхЂ, 
Када иду усшемЂ каналомЂ 
КрозЂ покрк1те сшегомЂ равнине; 
Тако они крозЋ б1еле масе 
Погублћне воиске пролазаху. —

„Ахђ сатано , равночинк1ћ брате! 
МихаилЂ му поче говорити, 
Какве черте вићу н погубне 
На твои образЂ и на све остале ! 
ЗарЂ се еси рћппо доиста 
Испмтати гнћвЂ праведнкш творца, 
И у вћчну поврћ’ ПОГИ61К) 
Себе самогЂ и све лепоне, 
Те су тво1ои власти подчинћни 
И тво1оизи круни Архангелскои ?
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ЗарЂ се СМ16Ш& врагомЂ зл1емЂ назват’ 
Оца свога и оца мЈровахЂ,
Кои те е изђ едногЂ атома 
у вћчнога претворш духа, 
Окрушо круномЂ архангелскомЂ, 
Да уживашв вћчите сладости 
У пред^ћле неба блаженога ?
Ахђ сатано, обрати погледе! 
Виђи престолЂ оца превЂчнога!
Онђ е старш начала и конца !

Обрати се , душе изгубл%на !
Пролш топле сузе поканнн
ПредЂ обштЈемЂ творцемЂ милостшемЂ; 
Познаи име свемогуће што е
И значенћ твое прама нћга ;
Изжен’ таму изђ сл^епа ума
И злу завистБ изђ пакостне душе ! 
Благш творацЂ многомилостивћ е, 
Опрости ће твое заблужденћ, 
Причислит’ те у вћчно блаженство.“

„Не! не!“ гласомЂ крупшемЂ прогрмћ 
Злбш губителБ душахЂ безсмртшехЂ, 
Да га чуе станЂ бунтовнми цћо, 
„Михаиле, подобнвш ми чиномђ 
Али духомЂ много нижи мене!
6рЋ ти душа како мон ше 
БлагородномЂ гордосћу заждена, 
Проштеши не иште сатана, 
Благородна мон намћренн
Небо чуе, а знаће м^рови! —



48

Грка су ми сва блаженства неба 
Докђ постигнемЂ мое намћренћ 
И правило друго бк1ћу дадемЂ, 
НепознавмЂ име свемогуће, 
Сђ ко16мђ ми толико грозите.
Рад’ чеса е вашЂ владалацЂ гордкЈм 
Мене одђ сна будш вћчнога
II дружину мок) благородну,
КадЂ намЂ круне самодржав1н 
Ставит’ ше на главе мвшлш ?

Н 6б1хћ воли да самв вћчно оста’ 
Усна мирнои влади и наручш
Са свомћ мошмђ св16тломђ дружиноии 
Него ђе самв на св1етЂ изиша’,
Да умножимЂ гордостк поноситу 
Несноснога мога противника ;
Неће нигда сатанина душа 
Умножават’ славу противника;
Не ће нигда сатанина уста 
Похвале му слова изгласити.

Већв е хитра сатанина душа 
Мрачну таину дивно разгледала, 
И у нш самк чисто разабрао 
Прошлу судбу горд1ехЂ небесахЂ, 
И како 6 гордкш владацЂ неба 
Свемогућство себи присвош 
И просторомЂ страшнБ1МЂ завладао. 
Мога бк1ћа чига’ самЋ причину 
II судбину мош свуколику 
II дружине мое благородне.
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Што се гордми непрјнтелв дичи, 
Да е тобожЂ мене сатворш 
П сЕиетле мое легшне;
Таинвш случаи нашЂ е отацЂ бно, 
Навлаштито насЂ е сатвор!о, 
Да правило бмћу сачинимо 
II гордости метнемо границу, 
Да ст> гордтеми владцемЂ небесшемЂ 
Дјвлимо владу н могућство, 
Да нмамо сви еднака права! —

Страшна судба првЈехЂ иебесахЂ, 
О ко1от1 е помбшлит’ ужасно 
Она даде смћломЋ грабителш 
Случаи згодаиЂ те просторт> завлада, 
И присвои пме свемогуће 
СвО1ОМТ> ВОЛћОМЋ, СВОИМЋ соглас1емт>. 
Ово страшно паденћ небесахЋ 
Начало му у тмине унесе, 
Тме вћковахЂ вћчно непроходне 
Око нћга нагомила кругомЋ.

ПросторЂ цћо у стара времена 
Бћше свћтлимЂ засут’ шаровима, I 
Лица таме нигђе бвмо ше. — 

свакои едне величине, '
Са наппемЂ свакш еднакЋ небомЋ 
У свћтлости и у обширности. 
Вбјс1о се у свакш шарЂ престолЂ, 
Како што е нашЂ престолЂ врхознБпђ 
На престолЋ е у свакое небо 
ВладацЂ 6бш еданЋ окрунћнћш.

4
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Величину прв1ехт» небесахЋ 
Изненада роктв ужаснми стиже: 
Некаква ти погубна судбина 
Узколеба просторт. и мЈрове, 
И буре се страшне разгрмћше 
У прошлога океана1) нћдра, 
МЈрогубни стреси зачестише, 
ЧасЋ суђенми зазвони свћтлости. 
На велику и ужасну жертву, 
Гладне бездне отворише уста ! —
У тренуће ока лаганога
Сва божества сђ престолахт. падоше, 
Сви стрмоглавЂ мјри полећеше,
Сви се хукомт> стравичномЂ скрушигаг 
На жертвеникљ мрачне владалице. 
Позоришта мога престрашнога
Сви умови представит’ не могу: 
Кадт» итаху кт» погребу шарови 
6даит» другогт. у лстћ раздраблнху, 
На комате лећаху кт» безднама! —
Сви м1рови ст> обширна простора 
Кт> погибји вћчнои одлећеше, 
6дант» само што невредимт. оста, 
По некаквои слгапои судбини, 
На коме се гордми престолт. вмси 
Противника мога ужаснога, 
6 кудт» срећа! да е и онт» тада 
У гробницу пануо м1ровахт», 
И премирне да е ноћи царство 
Свудт. свћтлости погасило зраку!

2) ВОЗДуШНБШ.
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На злу судбу пал1ехЂ небесахЂ 
Ноћв и пустошв царство уздигоше! 
Но с.пепе ове владалице
Безсилие се одмахЂ поклоиише 
Упориоме своме сопернику ! 
ДЕнтелнми властителв небеснкш
Изђ хаоса здробл ћншхЂ небесахв 
Поче мале стварати лпрове, 
Слабмма ихђ пунит’ жителвима, 
Како ће му све покорио бмти. —

Ево случаи ! са ужасомЂ крикну, 
Сђ ко1емЂ е смћлми владацк неба 
Свемогућства име получш !
Ал’ сатана одкркша таину: 
На обширне небесне равнине 
ИштемЂ владу да под1елимо, 
И небеса пала воздвигнемо, 
Првни законЂ да природи дамо, 
Нскђ се свакш са врховномЂ власћу 
На свомђ небу горди и велича ! —

ЗнамЂ н силу мога соперника 
II нћгово постоннство страшно.
Ал’ се куиемЂ св1етлммЂ оружћмЂ 
И МО16МЂ непобћднммЂ ШТИТОМЂ, 
Са храбросћу мошхђ воиводахЂ, 
Свимђ оружћмЂ мога легшна, 
Искреносћу лика Адамова, 
Да намћру испунит’ хоћемо, 
Ал’ сви жертва бмти благородна: 
ВћчанЂ покои вћчно е блаженство!

4*
%
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Вождђ погубнкш кадЂ р1ечт> изрече 
Пуну кђ творцу отровне зависти. 
Милшни екнуше гласовахт.
У развратне, одметне полкове, 
Поздравлн га сђ удивлћнћмЂ свакш, 
вдногласно вћрноств изражуто. 
Колеблго се густи легшни
Ка’ по равни сазрела жит1н, 
Кон косу кђ погибш брусе 
КадЂ ихђ луди узмуте вихори.

„О зависти преотровне жертво ! 
Виновницб! в1>чне П0ГИ616 !“ 
ГавршлЂ поче АрхангелЂ зборити;
Но хуленн хилнде криковахт, 
На ввипнћга и на два воиводе 
Око нбихћ се почеше хорити, 
Гавршлову р1бчв пресћкоше.
Дигоше се два вћрни воиводе, 
На зеФирна полећеше крвма 
Међу свое блажене полкове. —

Сатанини злоумв1шлћницБ1
Иду кђ нћму сђ обштегЋ договора: 
АлззенкЂ, ИлзхудЂ и АлзавалгЂ гордвш. 
ОбенизремЂ и НобазЂ злобнвш, 
Зломе цару тежку круну дак>, 
Сђ ко1омђ круне свок> погиб1к) 
ОбшТОМЂ ВОЛБОМЂ ИЗГублћне ВОИСКв. 

Злбш владалацЂ кадЂ се са зломђ вћнча 
Поздрави му одсвудЋ загрмћше;
Онђ вћрности гордо захвалк)е. —
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Ево Адамт>! ево НоелопанЂ, 
Ево РазеЦЂ и ево Аскела 
Одђ нвихова несретн^га лика 
Одпадника неба поздравлнк), 
Куну му се бк1т’ дружина в4рна 
Само свок) р1ечБ да одржи, 
Да ихђ круни самодржав1бмт> 
По надт> еднк1мт>, ка е река, м1ромт. 
Ахт> несретнми роде славолк)бнши! 
Скупо ли те та погр!>шка стаде!
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<•>
3.

Тихш покои неба блаженога 
Проврже се страшнБЈМЋ позориштемт 
У нб се распре развише знамена, 
Крикови га хоре хулешн, 
Ратт> крваввш у нб е узаврјо, 
ЛегшнахЂ стравична кретанн 
Славомт> ратиомЂ опитчехЂ лјотомђ 
Колеблш га о6штбјмђ движенЈемЂ, 
ВрагЂ е неба грднвш похитао, 
Да испита наказЂ заслуженкш!

Два вишн^га в^рни воеводе 
Приправлн ш хитро легшне, 
Жедно хите крвавоме бок), 
Разпал^ни гаднвшЂ хулешемЂ 
Мрачне душе неба одметника; 
Дугачки се реде легшни 
На полнне неба пространога 
Сђ обадвш стране на пореду; 
Други стое ка массе облачне 
На воздуху кђ бош приправл^ни.
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Видђ подобнвш оку представлик) 
ПогледЂ гордвш сћверНБ1ХЂ лћсОВЗХБ , 
Кадв ихђ зима у кипу обуче, 
И иадЂ нвима на преведромв небу 
КадЂ се облакЂ на поли раздвои, 
Те у дв1е непрегледле массе 
Сђ два противна узмућена вћтра, 
Видђ ти таквБШ два страшнвз воинства 
Представлнху ва поли небесна, 
Кђ крвавои се борби готовећи.

Ломномћ екомЂ воиничке музике 
СпровођеномЂ ратнБЈМЂ восклицБпма 
Затутићше небесне равнине:
Бои се ужди међу безсмртнвша 
У наивБпнн степенЂ свирћпости, 
Ревниви се надскачу воиводе, 
Ко ће већу храброств показати.
Вћрни творцу казат’ усрд1в, 
А невћрни кђ цћлви напрезак), 
Да свемоћнБ1МЂ трономЂ завладак).

О слћпоћомЂ опоена злобо!
О зла жертво душе изгублћне !
РатЂ сте дигли иа свемогућега — . ! 
Бб1 несретнви мореходцБ! пређе, 
ПостигнутБ1 кораблћкрушенћмЂ 
На средину бучна океана,
КадЂ окрену сунцу на рађанћ 
Тражећ’ у нћмЂ себи спасешм, 
Пређе сунце рукамЂ докучили, 
Но вб1 моћнБ!МЂ трономЂ завладали.

Л’
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Сви ледови два противне Пола,
Те на дв!в массе почивак), 
И слом^ни напоромЂ вћтровахЂ, 
Те у санте иду и комате
По простору немиршехЂ полнхђ, 
Не просиплк) толико стрЈелахЂ 
Ка’ дв]} воиске една противЂ друге, 
Не казуто толико полома
Ка’ у борби што небеснои видишв 
Изломћна штита и оружн.

Два дни свћтла, двГе ноћи сиине 
У ирости бои еднакЈи траи:
Ст> обћ стране безсмртне воинике 
На гомиле видишв повалћне, 
Сви у лк)те ране огрезнули, 
Ма се наши воде безсмртчи, 
Мало тугуи па издрави одмахв, 
На хилнде удвоисе виде 
По воздуху и по равнинама 
Безт> велике мћшаше массахЂ.

Копли, мачи и пламене стрћле 
Ангелскомт> су крвлк> обоени;
Манви, вбппи безсмртни воиводе 
На огнћнмхмт> лете колесницамт>, 
Опоени воиничкомђ храбросћу 
Страшну борбу воисцк! показуго;
Многи, лк)ТБ1мт> постигнутв ранама, 
СвргнутЂ падне с’ свое колеснице 
На равнине међу редовима 
Дв1б воиске крв.по окупате.
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Треће к>тро позоришта страшна, 
Кадт> заигра у поли небесна,
Адамт> ст» ликомт. сво1емт» одступи 
Изт» несрећна бои погубнога 
Са дубокимт. душе покаинђмт«. 
На нћга се с’ жестокосћу срде 
НоелопанЂ, Разецт. и Аскела 
И ОСТаЛИ МИОГИ ПрВ1вНЦБ1,
Што именомт. сткЈДнога издаиства 
ЧесгБ помрачи свога легјона.

О подчини мени воеводе!
Коено е славолгобћ слђпо 
И пламена слава брана дигла 
С’ согласЈемт. моимт» воевати 
На своега свемогућегт. творца, 
Не дижите гласа противт. мене, 
Погр^шку самв поздно грдну позна’ 
Безразсудно наше заблуђенћ, 
И јпто важи име свемогућш, 
Гробт. е одпртЋ^наше погибје! —

На огнћнои летећ’ колесницБЈ 
Пред свануће сант> ме лакш стиже, 
У нћмт> виђехт. страшно видђше 
На наказу творца разгнћвлћна. 
Та е сила и гнвјевт. праведнБЈи 
Мојо тужну заблуђену душу 
Уплашила и оледенила.
Страшно бћше луду преступнику 
СвевБПлнђга оца могућега 
Обучена гн^вомђ погледати!
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Пес.гћ страшна пћгова каранн, 
Кога небо шштђ виђело ше, 
Легшни два вћрне воиводе 
Забунћна погнаше сатану 
II нћгову изгублћну воиску, 
На границе неба доћераше, 
Угнаше ихћ у бездну неситу 
Разпламану смрадлвивомт. стихјомђ, 
Богомрскш царт> са свошмђ воискомђ 
У горећу потонуше бездну. —

Бичђ праведнми свемогуће руке 
Када угна одметника неба

кипећу пламеномт. пучину.
Онда воинство поб1едоносно, 
Предвођено сђ два свое воиводе, 
На иасЂ силомђ непобћдномЂ удри, 
Заими и насЂ страшшемЂ крицвша 
Изђ небесногЂ блаженогЂ жилишта 
ТрагомЋ нашегЂ злога превластника, 
Злу побћду да сђ нбимђ дгелимо.

Свето слово премилостна оца 
НасЂ сђ границе вћчне погиб1"е 
СвемогућомЂ волбомђ заустави,
Вћрни небу тада легшни
У окове тежке и плачевне
Све иасЂ листомђ оковаше нко, 
На шарЂ мрачнкш необдћланЋ некш 
НасЂ бацБппе да ланце носимо, 
ђе блаженства споменЂ изчезава, 
ђб мрачносћу сФера узбунћна ! —
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Зла причина и зла предвћштателБ 
Кадт> злу судбу леНону каза, 
На ннихова божествена лица 
Воцари се ухиленћ мртво, 
Погибе имђ живоств божествена 
На движенн и на нвина лица. 
Видђ Фамилћ числа великога, 
Кадт> се лиши св^втле надежде 
И ст> гроба се ухилћна враћа, 
Представлнху полцб1 Адамови.

Врагт. небеснвш са слћпомт> иросћу 
Све еднако битку продужуе
II све жесћу и очаннпо,
Онт> ужасне примћре храбрости 
Казиваше на попришту 6оиномђ, 
Око нћга страгане мћшанЈе 
Представлнху туште безсмртникахт>, 
Трудно бћше неба одпадника 
II воене нћгове полкове 
Надвладати у крвавои битки.

Трећш данакЂ са стравичномЂ хукомЂ 
Већв пребћжа равнине иебесне.
ВечеромЂ се два воиводе вћрпи 
Представише творцу предЂ престоломЂ, 
Премилостна оца умолнк),
Да оружн одђ об1е воиске 
СмртоноснБ1МЂ наостри ударомЂ : 
Већв хулена , кажу , сатанина 
II нћгове неразсудне воиске 
НасЂ су вргла у очаншс.

&
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„„Нећу, каже, два вћрни воиводе ! 
ЗавћтЂ светми вћчно нарушити: 
Што самн сдномђ вћнча’ безсмрт1бМЂ, 
Смртну косу испмтати не ће.
ЗлобомЂ кђ небу враге оповне
Н самк чека на поканшв, 
Мб1слш самк да ће се сћтити 
Дара мога, вћчнога блаженства, 
И дужности твари кђ творителкг, 
Неба сладкогЂ увеселешн. —

6рЂ ангела едногЂ небеснога 
Да ул1вшк свето наслажденћ 
У гордми стасЂ кедра небеснога, 
Бн бездушнми великашЂ садовахЂ 
Полетш по небеснои СФери, 
Ал’ се сврха до дна растошо 
Одђ пресладке духовне насладе;
Ал’ зависћу душе следенћне 
Благоств творца есу пренебрегле, 
Лишиле се вћчно наслађенн.

Већв су вћси, светни обликЋ правде, 
Зломћ своГемЂ грдно препунили, 
Нагнули ИХЂ КЂ СВО1ОИ погибш.
ДанЋ четврткш сштра ће гранути 
На нбихћ страшнБтмЂ гнћвомЋ наказанн 
И вћчите НБИне погиб1в,
Чу ће сштра ударЂ свемогућш, 
ТрескЂ ће нћговЋ испитат’ ужаснвш, 
Стотра ће се одзват’ слава творца, 
Вб! кн1 смину ликоват’ побћду! —
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Сва небесна кола впродржна, 
И движима и неподвижнма, 
Празноваће ск>тра у хорима 
УдарЋ страшнкш могуће деспнце. 
Грдне бездне мрачне и шеме, 
Сномђ вћчшемЂ мртво успаване, 
Сштра ће се затрест’ екомЂ славе 
Пресилнога противника НБина, 
Хоћу сштра ударЂ дати страшнвш, 
Да га и н могу назват’ силнбјмђ ! —

Неправда е сатанине дугае
Зла шарЂ црнвш у воздухЂ извела, 
Адђ се зове, злости мучилигате, 
Злога цара мрачно владћше. 
ВрагЂ се нека црнвш у нћмЂ неба 
Горди адскимЂ самодржавхемЂ, 
Заслужена то му е награда 
И нћгову злобну лег1ону, 
1Пто су с’ дигли небомЂ завладати, 
ВвппнћгЂ творца престола лишити.

ШарЂ е оваи доста поголемкш 
Сдна масса црна и плачевна, 
СоставЂ ноћи и вћчногЂ риданн; 
Двћ стих1е у нћмЂ су ужасне, 
Разлнзћене наивБппомЋ краиносћу, 
СтудЂ и оганв, раздути бурама, 
Спровођени страшнБШЂ олунма, 
На све крае царства сатанина 
СтрашномЂ хукомЂ хоре непрестано 
У противне свое вихорове. —

V
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Стиксћ в царство злочестива цара
Са сво16мђ кипећимЂ волнама
II смолшбмђ смрадшемЂ пламеномт>, 
Ст> ледовима, ст> ужаснкшЂ мразима, 
ДеветЂ-стручнвшЂ окружш вћнцемЂ: 
Полу царства смолнђшђ и пламенБшт,, 
Полу царства мразнвшЂ и леденБШЂ. 
Оваи грднвш многостручнвш вћнацЂГ 
Ври стравично у свое кругове 
Са лштосћу СВО1ОМЋ мучителномЂ.

Коцита ће плачевни валови
Тамо потећ' са водомђ нечистомЂ 
Мучен1н неба одпадникахЂ,
А за нБиме ФлегетонЂ и Менте
Са лготосћу ада неситога, 
Међу дв1в противпе стих1б, 
Тамо тече таинкш потокћ Лете, 
На нћмЋ страже кћери Горгонове,
Да прегнусни неба одметницБЈ 
Одђ струв му прјитне не вкусе. —

Мучително врага’неба царство 
Ниск16мђ 6 сводомђ наднесено
Крута туча необдћланога;
По’ нћга 6 океанЂ великш
Смолне смрадне воде заузео, 
Кон кипи сђ ужасномЂ лк)тосћу, 
Пружамзћи бл1бде пламове
Смртне страве и вида пунане 
Сђ пламовима кола дкша смрадна, 
Те м1еша мраке са блћдносћу.
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У н4дрима гадна океана
Хилнде се надммлк) волканахЂ, 
Изригак) ст> мукл1емЂ ечанћмв, 
Надт> поврхоств дубоке пучине 
Страшне витле дмча и пламена, 
О тучномЂ ихђ своду разб1ик>. 
КадЂ волкани смрадлвиво двЈханћ 
У утробу разспалћну врате, 
За нБима се ужасне пропасти 
Пуне дкша и плама отворе.

Сви брегови кипеће пучине 
Брдима су честБ1МЂ засЈнти, 
Но гол1емт», вида плачевнога;
Изт> нбихб бно стравични волкани, 
Кои жедну и мрачну утробу 
Пуне гадномЂ смБсомђ океана, 
И опетт> е на мрачну пучину 
Океана истога мрскога
Блкно С'Б екомЋ крупномт. и ужасномБ 
У облаке дмма и пламена. —

У Тартару, царству хулителнхЋ, 
Природа е све ужасе свое 
Са нросћу наивећомЂ улила;
Природа е тамо поселила 
Сва страшила у безобраз1к>, 
Те бћсук) и за л;ертвомЂ рвшу 
У мракама по гаднвшЋ волнама;
Тамо хидре страховите Фиште 
Многоглаве на велика нта
Дигнут^ехЂ надЂ пучиномЋ главахЂ.
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Тамо мрзке безЂ брол Ехидне 
Изт. простране и жедне утробе 
Дижу мукле и плачевне гласе; 
Химере су тамо и дракони 
На велика стада разасути, 
Са ужасомт. лете по пучини 
Дугт. природе страшнк1и да испуне; 
Тамо зм1б, величине грдне, 
Крокодили, гадна чудовишта 
У мракама чекак> Сатану. ■—

Тамо лете ужасне Фурте 
Сђ криковима аду приличнмма, 
Смирит’ себе у мраке не могу, 
И ако е нвихова стих1н;
6рт» ихт. мучи зла ћудв и опака, 
Да мучен11 свое успу црно
На слјепе неба мутител’Б. 
Злоств нвихова превосходи много 
Сваку остроств зуба у тартару, 
Свако жало репа отровнога.

Мрачнога е половину царства 
Грозна зима вћчно следенила,
Тамо мрази у сгепент. наивећу 
Житкосги су водне скаменили, 
Мећаве се хоре колачима,
Свакогт. часа горда брда пешо, 
Свакогт. часа разносе ихт. хитро, 
Разв1шо у лште вихоре,
Тамо магле пунане сшега 
И крупнога спушташ се града.
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Два воИводе , вћрне мое слуге! 
Хуче страшно адски урагани, 
А вулканска мрачна грла ече, 
Рв1чу грдна тартарска страшила, 
Звече ланцк1 сђ нросћу уждени, 
Буче волне сђ мучителвскомт, букомт>, 
СвегласЂ слива подђ сводомђ мрачшемЂ, 
Тутнви тартарт, изђ мрачне утробе 
СтрашнвшЂ грломЂ зломђ обштега гласа 
Све за жертвомЂ хулителнхЂ чезне! —“*

Пошто р1ечв свемогућш сврши 
И обнви вћрнБШЂ воиводама 
Страшну казпу и погибелв вћчну
Врага неба и сопутникахЂ му, 
Архангели сђ благоговћшемЂ
Одђ ВБППнћга одоше престола 
Међу вћрне небесне полкове,
Кои страшну и крваву борбу 
Сђ царемЂ ада еднако вођаху,
У бон хучнБШ и они уђоше. —

На небу се данЂ четвртвш нви 
Са наивишомЂ 6оиномђ жестокосћу, 
ШумЂ пролама небесне равнине 
Злобне воиске богохулешемЂ,
Горда глава мрачна владаоца 
НепобћдномЂ већв мвшлнше да в, 
Незна да е свое судбе чашу
Препунш црнога отрова,
ЧасЂ не види , ђе се примакнуо, 
Да му звекне вћчномЂ погибшмЂ.

5
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У вданЂ махт», ка’ да мунл сину, 
Тушта велн теагкога облака 
Б1влога у едноизи масси 
Тронодржну сву обузе гору, 
У виду се уреди вјенца 
Правилнога, но деблкиномЂ страшна, 
Па се поче врћет’ са хитриномЋ 
На зеФирна разлгоћена крмла 
Око трона и горе свештене 
Са потресномЋ преужасномЂ екомт».

Свеколике борбе океанахт>, 
Кое чине са круткшт. скалама 
У наивећу нвихову бћсноћу, 
Свеколике напоре вћтровахт., 
Што се чук> на земноме шару 
ПротивЋ св16хћ густ1вхЋ лћсовахЂ, 
Да у еданЋ гласЂ могућш сл1ешк, 
Скђ бн нбиховђ слабЂ веома бмо 
Да покаже крупну силу гласа, 
Коимђ облакЂ витлећи ечаше.

Ово чудно ненадно нвленћ , 
Бои крвавми на небу прекиде, 
Сви воиницм вћрни и невћрни 
Кђ Трону творца погледЂ обратише, 
Ма невћрни све еднако хуле 
Име неба и славе господа, 
Докђ свакое небесно св^тило 
Течеше свое заустави,
И свћтлости свое половину, 
Свако врати подђ пламену круну.
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Одт> едномЂ се облакЂ разћчанкш 
У два Пола стравично састави, 
На нвима се одт> едномт> понви 
Колесница како сунце св1>тлај 
Хилндама муннхт> упреГнута, 
Те е возе на огн1на крмла. 
Свемогућш на нвои сћд1нше 
Са гнБ1евомт> вооружант> страшнв1мт>. 
О како му пламени погледи 
С1еваху ст> ужасномт. лштосћу! —

Пушти стрћлу снину и крвмату 
ИзТ> своега алмазнога лука
На сатану грдна одпадника, 
На нћгове мрске легшне, 
И кркмата полеће стр1вла 
У огнћнов великоИ колони. 
Звект> нћгова алмазнога лука^ 
Силну хуку нћзина полета 
НемамЂ чему ннгђе уподобит’, 
До нћговоИ премогуђои сили<

И кркглата погоди стр^ела 
На средину воиске Богохулне, 
Ту се ст> Гнћвомв огнћшемт> разби, 
Хилнде се крозт> одпадну воиску 
Одт> нћ страшнБ1ХТ> разћча громовахЂ^ 
ЦарЂ тартара и нћгова воиска 
ПопаДаше на полћ сраженн, 
Поражени стр1вломЂ Ввппнћга 
И нћшемЂ пламомЋ опалћни, 
Облачени у вћчно црнило.

5*
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Одћ удара овогћ Свевмшн^га 
Бездне хладне засуте зтомомђ, 
Кое досадт. име не познаше, 
До сна хладна и тишине мртве, 
Не зеФира, не луче, не гласа, 
СадЋ ихђ моћна потресе десница, 
Те Јои нћме изт» мрачне утробе 
Подекнуше свемогућомт. славомт.. 
Смртв изђ свое прев4чне гробнице 
Оваи ударт. у нвима пробуди.
Одт> Господнћ стрГеле удара 
Потресе се освћт.гћно бв1ће: — 
Непрегледна сва небесна кола, 
Мир^аде свћт.пехт. мјровахт.
ТаиномЂ судбомЂ и страшшемЂ стресомЂ 
ИзЂ СВО16ХЋ колахЋ искочише,
Сроише се творцу око трона, 
Свакш пунанЂ безсмртногЂ воинства, 
II одђ тада волбомђ свеввппнћга 
Постадоше небесни курири.*)
Свемогућш побћдителв снинми 
ТекЂ стрјелу громоносну баци 
Изћ силнога и звечнога лука 
На сатану неба одпадника 
И порази невћрне полкове, 
У тренућЂ се мунћ упрегнуте 
У свештену творца колесницу 
ДугомЂ кђ еднои све на ввппе страни 
Повратише полетЂ колесницв1;
Господђ славе на тронЂ се поврати.

') Комета,
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Заигра му круна надЂ П
У Ц1блои лучесипнои сл 
И остала небесна св^ћтила
Са живосћу новомт. узигр 
Два воиводе и вћрно воинсгво,
И сва воинства стекппехт> М1ровахт>
У облачне непрегледне хоре 
Узлећеше по благкенои СФери, 
Пошћ’ славу побћдника творца 
II лшбавн в^ћчите блаженство«

ДанЂ четврткш страшнога ивленн 
Могућности Господн-ћ деснице 
Бћше близу свештеногт. оддмха, 
Химни свете славе починуше 
И грмлнве сладк1вхт> музикахЂ, 
Лег1они у дуге редове 
Са поредкомтћ вол1> свемогуће 
Свакш кт> своме лет1нше мЈру, 
Те му га е Господћ славе силне 
Назначш за в^ћчно блаженство.

Два врховна военачалника 
Обратише велике полкове,
Да ћерак> неба одпадника
Изт> предћлахт> блаженогт> жилишта 
У тартарско мрачно влад!>н1б
На в^ћчита ивина мучеши.
Дивна кретни б^ћше и стравична
Вћрне воиске и поб^ћдоносне 
Кт> поб^ћђенои сатанинои воисцм
И ужасомт> смртнкЈМЂ обузетои I
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Одпздницб! неба устрашени
ПредЂ блаженомЂ побћгоше воискомћ 
Сћ криковима страве и хуленн;
Пренесретнн воиска мраке цара 
МрзакЂ ли е обликт. получила 
По праведнои надт> нвоме разрази ; 
Црна лица, роге и репове, 
Многима се разклопила уста, 
А мпогима за вратЋ обрнула, 
1оштђ изрода свакога гадности,

Иемилостно вћрне слуге неба 
Хулител!; свога творца гоне, 
Зло ћераш с' свштлога дан« 
У кипеће бездне тартарове, 
На пебесну догнаше границу. 
СтупЂ великш мрачнми сачинише 
Сатанини сопутницм грдни 
Одђ вћчнога свога падешн 
С’ сииногђ неба до пропасти ада, 
Те у страшномЂ виду дуб1мше.

Трн дана су адски легшни 
Непрестано за нбишбмђ царемц 
Сипали се цршемЂ потокомђ 
Сђ кран неба у утробу ада. 
Престрашно е ово позориште 
Све ужасе много надвисило : 
КадЂ падаху кривећи се полцб1 
У дммлвива жвала тартарова, 
Жедно тартарЂ дрхтећи ечаше, 
Грдну жертву радостно ждераше, —
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КадЂ се сабра сила нечестива
Подт> тучн1емт» сводомт. раскалћнв1мт>, 
Узавреше дреке и криванћ
Одт» враговахЂ и одт> чудовиштахт>, 
Чиннше се да ихт> сводт> тартара 
Не ће моћи уздржат’ никако, 
Него да ће треснут’ у комате. 
Докт> заурла Церберт> изт> дубине, 
Да е стадо у својо торину, 
И да стражи врата одт> тартара. —

■ ■ ■>■>»> »>»<*<»<«<. —

4?



По побћди страшнои надЂ сатаномЂ 
Велико се собраше стече
У палату цара превћчнога: 
Архангели првопрестолницм
И премноге хилнде снишвхђ 
ХерувимахЂ и пакЂ сераФимахЂ, 
Благодаре творцу могућему 
РадЂ повратка блажене тишине 
За св1втлу нћгову побћду 
НадЋ владалцемЂ злости и несреће.

Свемогућш у обштему скупу 
Наказанћ Адамово нвлн:
„„ШарЋ ћу еданЂ , каже , поставити 
Не далеко одђ мрачнога ада 
РадЂ временогЂ тежкогЂ заточенн 
Адамова и нћгова лика,
ШарЂ ће оваи бв1т’ саставлћнЂ малнК 
Одђ хаоса и мрачне прашине, 
Стих1в ћу на нћмЂ поумћрит’, 
А времену непостоиноств дати.
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М1рт> ћу грубвш оваи землн назват’, 
Бм ће она водомђ изобилна,
Ц1вла ће бмти засћнна 
Разногт, рода произрастћшемт., 
На нк) ће се животне породе
У воздуху, води и на сухо 
Разне разсут’ у изобилЈк):
Ту ће бв)ти тих1вхт> породахт>, 
А бв1ти ће исто граблвив1ехт> 
И отровна гада пузећега.

Како што самв горду цару ада
И нћгову зломе легјону 
Спомент> живћш неба блаженога
Рад’ наказе веће оставш, 
Тако данаст> лишавамт> Адама
Ст> бунтовн1вмт> своимђ леНономЋ 
Блаженога жнлишта ... спомена, 
Да ни една наиманн частнца 
У душе имђ одђ нћг’ неостане, 
Ка’ да небо шесу гледали.

За наказу нкихова немира 
Немирни се нвихови духови
У окове блатне тћлесине 
бданЂ в161<ђ осућук) краткш;
Нека они чрезЂ јодолб плачевну 
Ланце тежке сђ бурама немира 
У стенннк) пренесу горкоме;
Нека свок) непостоиноств грдну 
Са проклетствомЂ тамо оплакук)
У сузама и у рв1дашк)! —
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Нект> т1ела свон препитак)
Са билхемЂ и нћнБ1МЂ сћменомт., 
Водомђ хладномт. и са животнима. 
Нбихово ће кратко заточенћ
Бб1т’ имђ тужно непостоинои души : 
Са плачемЂ ће на землк) падати, 
Са плачемЋ ће на землви живити, 
Са плачемЂ се у вћчноств враћати, 
МучителБ ће еданЋ другомЂ 6б1ти, 
Свакш себе по осо6ђ наивећи.

Смртв ћу извест’ изћ мрачне тавнице, 
На землк) е пуштит’ међу нвима 
Преодћту у разнБШЂ видима, 
Нека стравомЂ измећу нбихђ трчи, 
Чинећ’ страшиа опустошеши.
Ова ће ихђ тиринства царица 
Немилостно сћ ужасшемЂ видомђ, 
Насилствено по своему праву, 
Свободити одђ тежкога ирма, 
Те ихђ враћат’ у животђ духовнБ1и.

Непостоине нвихове надежде,
КадЂ помБ1Сле да су ихђ пристигли, 
Онда ће имђ далћ измакнути.
Ова НБИна пишта пр1еварна
Ббт ће сумнБОМЂ отрована лгото ; 
Лаковћрни земалБСКи сужнћви
Бичђ ће страшнБш сумић испвггати: 
Она ће ихђ свуда спроводати,
Она ће ихђ свуда претћцати, 
И погледе нвине кђ будућности.
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Лице смртно на землћи чов1»ка 
Прилично ће 6б1ти ангелскоме,
Само теке едну искру малу 
Вдохнут’ ћу му небесне лгобави,
У нћгову земноме плођенк>, • 
Да му тужну и кукаву судбу » 
Коликогодђ она ублажае;
6рЂ онђ опетЂ , ако и забунћнЋ, 
СвеђерЂ умно остае творенћ
И царљ землћ, и ако у робству. —

ЧовћкЂ волћ остае свободне,
Ка’ сви други безсмртни духовн ; 
Нћгова ће душевна таблица
Сђ обћ стране бвгти начертана
Сђ два са св1емЂ противна закона 
На едну ће законЋ правде благе
Бб1т’ у свете начертанЂ лише, 
На другу ће превластника нвина
Зла свакога црннт’ се закони, 
Адскш споменЂ свезе са сатаномЂ. —

Моћ’ ће човћкЂ ова два закона, 
КадЂ посвети мбшли моши правди,
БезЂ никакве муке различити;
Али адско проклетге духа
Човћка ће чесће плћнивати
Ова борба правде и неправде, 
Што е небо три дни колебала,
Ббт ће она са св1емБ ужасомЂ 
Печатана на душу човћку,
Да му робство горчи и колеблћ. —
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Са прв!емт> Адамт. покол^пгћмЋ 
На землви ће лкјто пострадати 
Одт> сатане душегубители, 
(6рт> ће Адамт> прввЈИ плотв човћчку 
Облвчити и почет’ носити): 
Злбш властителћ ада неситога 
Довести ће лнјдско поколћнћ
До глупости ове пресл1епе, 
Да похули на небесну свћтлоств,
А да мрачно име обожава.

бднога ће сунца зраке сиине 
Шарт> движимбш земнвш освћтлити, 
Моћ’ ће лк)ди са своега шара
На узано свое поднеб1е
Вићет’ доста мо1ехт> М1ровахт>;
Но погубне мраке сатанине 
Нвихове ће засл1епит’ очи, 
М1рови имт> силомт> свемогућомт> 
Не ће снти ибинимђ погледима, 
М1родавца похули ће име.

На землБИ ће хилиде божествахт> 
Ослћплћни сатварати лјоди ;
Бб1 ће нБина ништожна божества 
Све изроди у безобраз1К), 
Безумнога овогт> нзичества 
НечистБш ће престолт> представлити 
На гли6лбивомт> едноме брежулвку, 
Кое га ће гади и животна 
Непрестано по врху пузати, 
Да се билћмт> питак) разшбмт>.



Ово НИСКО Л1ОДСКО ослћплћнћ

Бб1 ће злоба душе сатанине 
На похулу неба и Ввппнћга.
Божествену мок) душу нћжну 
Заболћће судба човћческа, 
В ћу слово мое возлк>блћно 
У плотб лнздску послћ облачити, 
Послати га да избави лк>де, 
И закономт> свете мое правде, 
Помрачене освћтли умове.

Л самв отацЂ и свћтило правде! 
Када Адамт> ст» легјономт, своимб 
Осуђено изврше сужанство,
II пренесу чрезт> к>долт> плачевну 
Смртнвш оковт> теготнога робства, 
Могт> закона послћдователви 
Враћак) се у прво блаженство;
А закона цара злочестога
У адт> иду слћпи приверженцБ1 
У мракама вћчногЂ ридашн.

Послћ землк), ужаса катедру, 
Позориште богомрско залахт>, 
Гнћздилиште човћчке несреће, 
Са невиномт> крвлк) осквернћну, 
Отровану горшемт, сузама,
Кок>но ће воплби невиности 
Кодт> моега уклети престола, 
Нк> ће оганБ божествене правде 
У дант> суднБШ у едно тренуће 
Сажећ’ своимђ свештешемт> пламомт>.
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ЛеНонахт. сретнви началницм
Полећеше одт> трона Ввшшћга
На огнћне свов колеснице
У веселе небесне равнине,
Да светкун) у сладкои лшбави
Падешв неба противника
И рођенћ новогт> лепона,
Коега е на вћчно блаженство
Свемогућш изт> бездие извео, 
Да намири погублћну воиску.

Свемогућомт> волбомђ м1ротворца 
Четмри се вћтра разнрише
У дубине хладн1ехт> безданахт>, 
Те облаке страшне и дебеле 
Одт> прашине и црна хаоса, 
Изт> мрачн1вхт> дигоше нћдарахт>,
И са силомт> сво1омт> страховитомЂ
Са сваке ихт> стране ст1вснише,
II у тренућт, ока лаганога
Шарт> нашт> земнши тамнвш направише*

Изт> хладнога земалвскога нћдра
ИсточницБ1 водахт> потекоше, 
Сачинише океант, обширнвш,
Луче сунца животворнкшт, видомт> 
Растћшн рода сваковга
На поврхноств земну измамише, 
Узмнлћше стада животшвхт,
По воздуху, землБИ и водама.
У част> словомт> могућ1вмт> творца 
Земли доби хитро течешв.
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АдамЂ пређе небесну границу 
Са сво1емЂ жалостшемЂ ликомђ, 
Ставише ихђ предЂ врата в^чности. — 
Ево АдамЂ у плотв обученми 
Са подругомЂ у полн Едемска!
Тарућ’ очи одђ сна забораве, 
Погледуе сиине луче сунца, 
Погледуе дивну сопутницу, 
Погледуе Едемску красоту, 
Благодари небу за милости ! —

Оплакук>ћ’ мок) забунћну
И сномђ тежкимЂ обузету судбу, 
Вид1о самв мраке владаоца
У преварну зм1го претворена, 
ђе онђ пуза на зло чов-ћчества. 
Праматеро лк>дскога племена! 
Отровнога дара те прихвати! 
Купаћешв га горк1емЂ сузама, 
Осипат’ га плачнвхмЂ покаин^ћмЂ, 
Ал’ бадава, зав^ћтЂ е нарушенЂ! —

Посл1едЂ самБ сђ ужасомЂ видш 
Прву браћу те су помилћла, 
Плодђ лк>бави прввш божествене 
Родителвску премилу утћху, 
Царе М1ра едногЂ ц1елога, 
1)е са крвлк) братоубиственомЂ 
Младо лице землћ отроваше. 
Злобо клета! да те Богђ уб1е ! 
Зла поразо родителвске душе! 
Зла предсказо отровне судбине! —
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Прва се е крвлк) оскврнила 
Беззакона рука Каинова, 
Првога е сунце вид1вло 
Убоицу Каина на землни, 
РодителнхЂ првЈехЂ проклество 
На првога излило се смна. 
Каинови безброини потомцк1 
Зломђ свакГемЂ землк) испунише, 
ГрћхЂ имђ диза море надт> горама, 
Ал’ имђ злоће искру не погаси.

Ахт> како е землн напунћна 
Сђ идолима свакога изрода ! — 
О како е лице свемогуће 
Мрачна глупостн обезобразила! 
Таме царЂ се злкш обрадовао 
Видећ’ име неба подругано, 
Видећ лк)де, ђе свакои мрзкости 
Са тамнномЂ олтарЋ окађук), 
Видећ’ гадне зм1е , крокодиле 
Да безумна слћпоств обожава.

О невини СБ1НОВИ природе ! 
О мудрости проста наисниши!
До рођенн свћта истинога, 
Вв1 пресретни поклоницб! сунца! 
Вб1 сте вћрни небесни сбшови, 
ВасЂ свћтила луче животворне 
Носе кђ творцу лучахЂ источнику, 
ЛучЂ е сиина богослов1н вамЋ, 
ЛучЂ вамЂ жертву у небо уводи, 
Лучв вамЂ творца освђтлвва душу!
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Гле дивнога сада видћшн!
Сунце правде и землк> огр^н,
ХрамЂ се мрачнми засн заточникахт>, 
Робовима олакшаше ланцм:
Сбјнђ достоинбш оца превћчнога 
Обука’ се у человЗјчество, 
НаоружанЂ орулпемЂ правде 
И стрћлама светогЂ просв^штенн, 
Попирући злобу и тирннство, 
ДобродћтелБ у храмЂ освештава . . .

О преблагш тихш учителш ! 
Сладка ли е света бистра вода 
Ст» источника твога безсмртнога ! 
Одђ твога су свћтлога погледа 
Уплашене мраке изчезнуле, 
Одђ твога су хода свештенога 
Богохулнкш срушени олтари, 
ВоскресенћмЂ смртв си поразш, 
Небо тво1омђ хваломЂ одћкуе, 
Землн слави свога Спасителн !












