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види, врло рано, и то као магичка формула. Том цил>у je свакако
требало да послужи и темниЬки натпис.
N. Bonwetsch je у збирци Studien zur Geschichte der Theologie
und Kirche I, 80—4 у студии о тестаменту четрдесеторице севастиских
мученика oÖjaBHo читири каталога са именима тих мученика. Ред
н>ихових имена у тим каталозима Hwje исти. Ja немам при руци ту
Бонвечову расправу, али би занимл>иво било констатовати, да ли се
и са kojhm од тих каталога слаже ред имена у темниЬком натпису.
Сш. CtUaHojeeuk.

2.

Траг ]'едно|' Вуково]'
песми

у

народно]

юъижевности

У neToj кн>изи Вукових
су различие женске njecMe",
под 6pojeM 522, налази се и
кове збирке С. H. FljeCMe из

женско]

16 века.

Српских Народних IljecaMa, „у Kojoj
на стряни 392 у државном издажу,
ова песмица. унета из штампане ВуХерцеговине:

Шта je оно славиЬу?
Славу], слаткн разговоре!
Што HHje чути п]есне TBOje?50)
Не чудим се све ни теби,
Befc се чудим Toj даници,
Што те Tajii у тамници.
У тамници, у травици,
У зелено] дубравици !
Да народна песма ова HHje сачувана у првобитно} форми,
floöpoj и CMHcaoHoj, види се одмах веЬ и по пометености у садржини H>enoj. Чудити се даници што onaeyja Kpnje у тамници у ду
бравици, join иде; али откуда де га Kpnje у шравици?
На давнину, од Koje путу]уЬи доспе из Херцеговине у Вукову
збирку, могла би упуЬивати и старичска форма : щесна, примл>ена,
додуше, вей и у народски говор, по коме je и Вук прво издание
CBoje збирке назвао: ГЦеснарица.
06jamft>eH>a пак, и за садржину и за старину, добива ова
песмица кад je упоредимо са „П|есанцом штурку" дум-Мавра Чав4uha ВетраниЬа (Stari Pisci Hrvatski, knj. Ill):
г>0) Припев уза сваку врсту.
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Шшурче, слашки разговоре
jefla те je KOja вила
у зеленци nocpjeA горе
чемериком опоила?

Покомоли мало главе,
помоли се из шравице
без прикора и забаве
од небеске згар данице.

Тер ниje чуши шво]е ajecHu,
да ме тихо разговори,
од тужице и болезни
Moje ерце Koje гори.

Jbe се чудим utoj даници
како тебе с небес згара,
idu ce uiajuui у шравици,
не кори те и не кара?

Зач ве зора би}ела праска,
а даница зове данак,
и жубери птица свака
оставивши нокни санак;

Зашто би се прислало
да те кара, да те кори,
меу створен>е све остало
ûlBoje üjecHu гди не чу\е.

Само HjecoH mije чут TBojy
мимо птице све остале,
ке с даницом pajck-ум nojy
тер небеску Д)"еву хвале.

TjeM се болим и Tyryjy
у жалости рад л>убави,
сваке птице гди свуд чу|у
бил>ишуки по дубрави.

Драги штурче и л>увени,
ако Hiijecy туге Koje
у шравици у зелени
обу]миле ерце TBOje,

И nojykn 6pHjeMe Tpajy
тер крал>ици свих крал>ица
у г^есанце хвале flajy,
ка je cßjeTfl'ja нер даница.

TjeM, придраги, слашки штурче,
умоли се жел>ну мени,
HeMoj тако стати муче
У шравици у зелени. И т. д.
Да je ова ВетраниЬева гцесанца, на дугом путу свом од по
ловине 16. века до почетка 19, сачувана бар у овом и оволиком
одломку, целом, могла би то чуванэе CBoje оправдати садржином.
Овако Kpiboj и садржином збркано}, како jy je Вук добио из Херцеговине, потребно je друго неко оправдание. По сталном припеву
судеЬи, биНе да jy je од заборава спасла само мелод^а по Kojoj
je йевана.
Разумл>ив^е Beh je како je из палата, са тараца дубровачких
„госпара", доспела она ме^у херцеговачке „влашиЬе", од ко\нх су
неки служили и по дворима и, нарочито, по летнэиковцима дубро
вачких властелина, те имали прилике слушати и CBoje госпаре кад
се веселе и neeajy, па и запамтити по нешто из тих за н>их не
потпуно разумл>ивих п]есанаца н>ихових, 4Hja би им се мелод^а
свидела. После би се, пред другим „влашиНима'\ разметали знанием
и госпарских njecaHa, и ширили их дал>е, мен>а]уЬи их по свом
укусу (славу/ м. шшурещ) и схватажу.
Д. Kocüiuh.

