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Уредник :

ЈОВАН НАВДШШЋ.

Пргтнлата пз Црнс Горе 
и сна ннема шал.у се са- 
мом уреднику.

Ирстплата из Србиј е у- 
nyliyje сс Вслимиру Вало- 
жи1.у у Впоград, а нз дру- 
гпјех крајева иод адрсчом 
Р. R a ш a cl a n o v i c Catlat o 
за „Цр«огорку„).

Претплату нримају omi 
паиш кпликарн и новинар- 
ске ексиедиције. Нефран- 
кОрааа писма не иримају 

се.

Број 10. ЦЕТИЊЕ, 24-Маја 1884. Година I.

с  A  31 а  ц .
Дупи, о вјетре, дуни 
Са мора innрокога ! 
Г>родару једра нупи, 
Жељан јо дома свига.

11 мено на крај, јадна, 
Нека твој дах обвија —

1882.

Ах, твоја рука хладна 
Како ми срцу npiija !

0 пухај вјетре само.
Нрсло ми чело хлади —
Њежније руке камо,
Да ме no челу глади !

Нриморац.

М(ШК' II СРЦЕ .V Ш 1 Ш Н 0 С Т 1 1 .
(Паставак *).

Чпста мождаиа радња, у којој срце псма 
цосла ипмало плп врло мало, створила је паучпу 
ињпжсвност., т. ј. кљижевиост у којој се само 
m u c .ui у сппјема облпцпма и комбинацијама.

У  држави те књижсвпоети мозак је са 
цијелнм еиојнм апаратом иекл.учиви господар. 
У својој радноннци on прера1)ује материјал 
који <“ IIo.i.а добија и који се односи па иојаве 
v сиол.ашп.ој ирироди, у човјеку самом за себс 
и у друштву л.удском.

Ту јо замстак —  аптропософији, мудроетп 
људској.

Врло је згодно узст тај термин, да се њпм 
нзрази ево што је човјек до данас мозгом сво- 
јим измислио на такозваном аистрактном пол.у 
мшиљења. Јср пгга јс оиа такозвана фплософп- 
ја. паслагана од толико вјекова у дебелпм 
кшижуринама, — шта је то друго него гола 
антропосоФија, мудрост л.удска ? Само у толико 
може опа и пмати врпједиости, пначе је шпита. 
Све је то производ радљс мозгова људских 
оваковнх гсаквн су од кнко сс историјски човјек 
илмти, овакових живаца, в-кових чула оргап• 
екнх. Све то дак е стоји у корелацијп с душом 
човјековом, оваковом каква је од ово исколпко 
етотина вјекова, те знамо за човјека и дјсла

*) Ввди број 17. „Црвогорке“. У.

љегова. ПТго ф и л о с о ф и говоре о нским ансо- 
лутпим исгпнама, то је гола будалаштпна, јер 
сћ- те истине вријсде само за овај данаииви 
наш мозак, дапашље живце и дапашња чула 
органска. Н само два иут два четпр — истипа 
је релатшша, т. ј. истина за паш данашњн мо* 
загс/Ко бп знао, бм ли бпло два пуг два четир, 
да нам јс мозак друкчије сложен, око друкчијс 
да види, ухо друкчије чује н т. д. Ignoramus 
(4 fgnorabimiis !

Али мозак човјечији xohc да ,,мисли‘*, ма 
то било и на свој пачин.

Мислећп о свему н свачему и бпл»еже1ш 
своје мисли on пам је оставио у нашљедетво 
тако зваиу научиу кљпжевпост.

У тој књижевности философија (т. ј. та- 
козвана, а мпого бол.и јој је назпв антроиосо* 
Фија) стојн у ирвом рсду као пнаукаи чистога 
мпш.Ђења, као чиста мождана радн.а, која сс 
бави искл.учиво нојмовима.

He знамо, да лп је бпло какве „фплософи- 
јс“ у ирехиеторијеког човјека. Али ии у хието- 
Јшјских л.уди још нпјесу били мозгови за дуго 
сгфојени за ФИлоеоФисан.е чисто и непомијеша- 
но с осјећаљем. Ов > иотоње превлађивало ,је 
за дуго, као што се јасно внди паукама Буде, 
Зороастра п другпх алијских ..зшсленпка" из 
ранога доба нсторије л.удске.

Тек у јелииекога народа нојавилп еу се 
л.удп јаке и чисте мождапе радње. Међу ови-
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јема прави су Феномени два човјека : Платон п 
Аристотеле. Мозак у та два човјека мора бити 
да је био необично јако развијеп, јер оно што 
имамо данас, дакле иослије толико Јркова, као 
ироизвод љихове мождане радње, евједочи о 
необично интенсивној и екстенеинној радњи 
мозга. II данас још, послпје толикијех 
вјегова, њихова мождана радња не можс 
да се мимовђе у фнлософији, а толико се век 
наиисало од онога доба, да би се читави мага- 
звнн могли до гредида набити философскијсх 
књижурина. Та радња у толико се више ције- 
нити мора, што је она у пуном смислу ријепн 
орпгипалиа, јер ни Нлатон нн Аристотеле иије- 
су имали пред собом ннкакве праве фплософскс 
литерагуре, да се њом окористе при свом фи- 
лософском мозгању. За Платона вели Бокло *) 
да јс био најдубљи мислеиик старога доба — 
the deepest thinker of antiquity ; a за Аристо- 
тела ])ече, да је бпо још прострапији од Нла- 
топа, п ако нпје бпо онако дубок као овај — 
little inferior to Plato in depth, and much his 
superior in comprehensiveness.

It данашљега вијека мислеиици још се uo- 
зивљу на Нлатонову „Реиублпкуи н „Раеправу 
о законимаи ; а од Арпстотелове логпке nnje 
било боље нит је имало што да сс прпповн све 
до Бакопа и Џона Ст. Мпла. Арпстотеле је у 
логици основао систему силогистичну, која још 
п данас стоји п којој се све до данас ншита 
иије придодало, нзузимајући квантиФикацпју пре- 
диката, која је пронађенау данашљем вијеку.**) 
Ten је Бакон придао логици пову пидуктивну 
еистему, и све до Џопа Ст. Мила свпјет се ло- 
мио између Арпстотелове дедуктшше системе, 
која полази од општега к особеном, и Бапоио- 
ве индуктивне, која полази од особепога к он- 
штем. Годиие 1843 изишла је Система Љгике 
(System of Logie) од 1,1 она Ст. Мила, којој је 
основна мисао, да логични процес не иде нитп 
од ошптега к иоједвпом (особепом, почесиом — 
particular), нмти од појединога к општем, нсто 
од иојединога к поједпном.

У ово се не можемо овдје дал>е уиуштатп, 
еамо наводимо тога ради, да би се впдјело, ко- 
лика је огромна радња мождана била у та два 
човјека, кад дјела љпхова још и даи данашњи 
могу имати вриједности.

Народ, у ком су се људи с таквим мозго- 
шша иојавилн, морао је јако наиредовати у ои-

*) E s s a y s  by Henry Thomas B u c k l e ,  Au
thor of ..A History of Civilization in England”. With a 
biographical sketch of the Author. New York, 1). Ap
pleton and Company. 443 & 445 Broadway. 1850.

*s ) To eaxf M и л иотпрђује y својој Логиди 
(Mill’s Logic, 4th edition 1856, еи. 1. n  p. 451). гдје re 
вј>ло тачпо, као што је то само умио Џоп Ст. Mn I, 
апа.шшу те сиеге.че.

штој образованости. Тсорпја л.удског образога- 
ња, основана на физиолошком тсмел.у као што, 
смо је до сад иаложили, то претноставл»а, a то 
се и па самом ^јелу потврђуј«. Уз такове ко- 
лосе, као што бјеху Нлатон п Аристотеле, пн- 
кли cv још и многи други. Мозгови су грчкн 
нрорадили силнпјс по у нкога другог иарода, a 
радили су илп нскључпво у својој СФерп или у 
симиатији са срцем. Дакле душа грчкога паро- 
да раднла је на сав мах, п радњу је своју оста- 
вила забнљежепу, било иа пергамептпма или иа- 
пиросу, било у камен урезану.

Мозак и срце грчко иоказа највшпу еилу 
своју у књижевности п вјепггииама. Народ је 
грчкп тада стојао на највгшем степену свога 
образовања. Уз Платомаи Аристотела иојавпше 
се Иродот и Тукидид, Питагора и Архимед,Есхино 
II Еехиле, Фидпјa п Нраксителе и многи други. Све 
у чеммозак и срце човјеково ради у књнжсвности, 
би. застуиљено да не може битн дмвније. Не еа- 
мо чиета мождаиа радња, као што је : -иплософпја, 
математика, исторпјаи.т. д. иађе евојих достојппх 
нредставника, него и с њом спојепа сенситивно- 
срчана, као: поезија, кпиарство, и т. д. уздиже 
се до највншег степеиа

Веома је занпмљива појава ’ у старијех 
Грка : јако развпјепо осјсћање љепоте, без ко- 
јега се, као што је познаго, неда ништа ура 
дити у такозваиој лијеиој кљижевноети и вје- 
штипама.

Од куда Грцима старим то осјекање ?
Тога оејећаља у толикој мјери разспјеног 

доиста не палазимо пи у једпога од старијех 
народа, који су се много нриђе издигли до пз 
вјесног сгепена образованости. Но као што ии 
у једног од тих старих парода можданп разви- 
так нмје достигао толпки етеиен еавршенетва 
као у старпх Грка, то ее нп осјекање љепоте 
у љнх iiuje могло развити у толиком стенепу 
као у овијех. Цептрално сједиште свијеетп ии- 
је било довол.ио развијено ии за пријемљивост 
нп за реиродукцију љепоте у толиком стеисну 
као у старијех Грка.

II овдје дакле долазпмо иа всћ иоставл,е- 
ini паш теорем : шго вшпи мождапи развитак, 
што јаче развијепо ценгрално сједиште свије- 
стп, то виши стеиеи н нространији обпм осје- 
ћања љеиоте.

У свакога човјека n у свијех народа има 
осјећања л.сиоте, али је на скалн тога осјећа- 

I ња размак врло велики пзмеђу л>уди и народа 
јаког и слабог можданог развитка, па према 
томс ве.пп; је п ра:шак у репродукцији тога 
оејећања.

Старп Грци са евојпм јаким мождаипм 
развитком, јаки.м централним еједиштем свије- 
сти Морали су пмати и јако развијсно осјећање
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л.еиоте као н спс способиости срчаио-сеис-и* 
тшше за н.сиу репродукцију у разним облнци- 
ма. Још за рана впдимо, како се у љнх раз- 
вио иојам, који јс  еложен у рпјечи „kalokaga- 
tlieia“ , као идалиа замисао пајвпшег еавршен- 
ства, којем човјек има да тежи. Та замисао, 
дакле, била је сложена из „л»енотеи (kalos) и 
„добротеи (agathos). Савршени човјек, но ста- 
ројелинској пдсалоој зампедн, имао је бити „ли- 
jeiiu и „добар“ . Ова л»енота и доброта односи- 
ла се на цијслн оргапизам човјеклв у смпслу 
нспхофпзнчком. Љепота тијела човјечијег тра- 
жила се у снази и здрлвљу тјелесном ; доброта 
у оном, што ее у тијелу човјечијем зове душа: 
у радљи мождаиој и срчаној. Једно је с дру- 
гим тијесно спојено, баш као и рнјсч : kaloka- 
gatheia; једно без другога нс иде.

Према тој замисли о човјечијем савршен- 
ству удсшавали су стари Грци своје друштпо 
и циједи друштвени живот. Цмјело васиитање 
младих нараштаја састојало се у љеговаљу тје- 
лесне снаге која здрлвљем даје тијелу лпјепе 
облике и у његоваљу мождано-срчаннх моћи и 
спосрбности без којих пема нсихичке вал.аности. 
Олимипјске игре, утакммце у јачању снагом фп- 
уичком и мождаио-срчаном бпле су у старијех 
Грка редовне велике лародпв светковине, бмо 
је утврђени народии адет и закон.

Гдје се јако развијеним мозгом и осјетљи- 
пим срцем толпко радило, гдје је цијели дру- 
штвош! строј био удешеи на гато внши развп- 
так психофпзпчких моћн и спосооностп, ту је 
мора.и и књнжевност врло високи степен до- 
стигнути, као што је збиља н достигла. Пе само 
чието мождана радња, него и она срчаном сим- 
иатпјом загријана и оилођена морала јс нзноси- 
ти на видјело пропзводе необичне љеноте и са- 
вршенства. Само у овакијех Грка могла је по- 
hii1.ii Илијада и Одисеја, којој се и дан дапа- 
шњи дивимо; само у овакнјсх Грка могао је 
Софокло пис-атп опако дпвне трагедије; само у 
овакијсх Грка могле су се камену у онако див- 
1шм облицима даватн дивне замисли, дивва осје- 
ћања.

Иарочито у овој ношљедљој струци Грци 
су старн достиглп толпки степсн савршенства, 
да V томе и модерним народима служе за обра- 
зац. Што су стари Грци умјелн из камена да 
створе, то је и данас још за чуђеље н дивље- 
н»е. Лаокоонова груиа, Налада Атина, АФро- 
дита, Херкуле, Фебо Аиолон и толики други 
своменици чипе к дан данашњн најсилнији ути- 
сак на гледаоца. Кад човјек иогледа иа тај ка- 
мен, не видн нимало камен, него мнсао и осје
l.aj у свој сили, свој чнстотм, свој вјерностн и 
истшштостн љиховој. To су не само лијепи, 
правилнп, тачнп облицп човјечијег организма, не

само погођени мишићнп сиоиићи, тетнвке и да- 
марн, костн п зглобови, него ту је мозак и ср- 
це са цијелом радљом својом, ту је изражено 
оно што се зове душа човјечија у свим мпјена- 
ма и облицпма њеним. Из камена бије читавн 
живот душе. He можеш погледати у Веперу Ми- 
лонову. а да те нека милипа ие обузме; не мо- 
жеш погледати у Ниобу, а да те неки бол не 
подиђе. Довољно ти је иогледатн само у око 
Паладе Атине, на да те онхрва неко осјећање 
дубоке збиље а свсчаностп.

(Наставиће се).

MII.10III ОД НОЦЕРЈА.
Приповијетка из народног живота.

Пише Симо Матавуљ.
(Н а с т а в а к).

Сад навалише нитаљима. Капетан п слу- 
шкиња примакоше се и они да чуј)̂ , те све 
четверо препријечигае пут нзмеђу њега и По- 
церца. Овај стојаше глје је п остао улазећн. 
Милан је одговарао својима, смнјући се љихо- 
вијем дипломатским увијањнма којима хтједоше 
да дознаду је ли био у онаснсстн жнвота. Ни- 
;је да јс и он : аборавио пријатеља, него му се 
није могло иначе а да их не уврпједи ; али вп- 
де1̂ и да онн пе кане на скоро нрекидати. ире- 
киде он те нође к пријател.у, говорећи: „онро- 
сти брате“ !

Мнлош скидс капу н погледа бојажл.пво 
господу. Опи га сад видјеше лијепо. Шиљасто 
лпде, испијеио, потављело, још јадније чињашс 
се под стршећим неједиакијем прамовима коее 
а на танкој шији, т оја се откри као и грбаве 
груди, кад маче каницу. јер разгрпу струку. 
Десна му рука у превпјеној марами заузланој 
пза врата. Одјећа прл.ава и нодерана; оианцн 
једва inго су на иогама. Придодајмо и то да се 
јако иостидио и снлео.

Погледи онс чстворпце стскоше ее на љ, 
пак се међу се погледаше ; и још га једном нре- 
мјерише и згледнуше ее. Милога, јадиик, обо- 
рио главу нод тијем исннтујућим погледима п 
радо бп тога часа утонуо у земл>у од му- 
ке, ocjeliajykn веК.ма по икад своју грдо- 
бу. Али га Милан узе за руку н ирпвсде 
к онпјема, гладећи га но рашчешл>аној ко- 
си, те речс : „мамо, ово ми је no Богу брат,
а ни да је рођени не би ми милнји могао бнти, 
јер се рођена браћа не .Ђубе увијек, а овакова 
увијек. — Милошу, чоче, ово ми је мајка a 
ово ееетра, прпмакнн им се, чоче“ !

Поцерац се иагло саже, те пољуби руку 
госпођи Јелени, за тијем, све онако пош/т, ма- 
ши се најнрије руке дјевојчпие, која не даде
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да је цјелива, пак хтједс каиетаиа, п пајзад 
слушкињу Марпју, н њу хоће да у руку дје- 
липа. Наемија сс Мкдан, трже га, иатаче му 
кадицу, загрлн га н дјелпвау чело. — ногледав 
мајку и сестру.

Оне разумјете у томе погледу прнјекор 
њпховој хладиоћи дрема оиоме кога Милаи на- 
аивље братом. Нраво, one су више биле зачу- 
кеде, него лп што им јс страпац пепријатаи 
био. Сад се љубазно руковаше с њим сви, a 
мајка га и загрли.

Стара слушкиња стаде умпватн руке у 
ваздуху, те му изрече добродошлицу : „Добро 
иам дошли! Е ви ће те иам бпти мио као да си 
ннш,‘кад ете госнодипу мпли. Пак ћемо те нре- 
обуР»п — ако госпођа рече. С њим кемо у ону 
камарицу крај моје, је ли Олгицс душо ? Моје 
дпјете, шта ти је руди ? Да вас пушка иије 
убила У А што сп се зар и ти бпо ? Ох ђецо, 
ђецо ! Куку мени кукавмцп, још нп огља дало- 
жила иијееам, шта ја ов]>е радим” —  и отрча 
уза стсиенице.

Грохотни смпјех оте се Мнлапу, јср му те 
збркане рнјечи Маријне надомспушс доста о њој 
и о његову дјетшвству. Мајчиио и ссстрино 
срцс угодио потресе тај смијех, кога давно 
пе чуше. Оие сад влдјеше око ссбе све у 
другој боји и тад им пзлани н пошљедљи 
трачак сјете, нојс се бјеше иагомилало доста у 
љвховпјем груд 1ма. IT оне се стадоше смија- 
тп на сав мах, пак и Милош. Као да весеље 
ириону н бездахипм стварима те се испунише 
љим ; сваки лнстак у дивдој баштд затредерд 
од мнла ; шкрипање нпјеска иод гвпховијем сто- 
пама и то се Олги учини као гласак поздравља 
Милапу ; зелени, растворепп нрозорп као рашп- 
рене руке што чекају да загрле Милапа. Старп 
Јоио растаде се с њима. Олга отрчи ирва a 
остали за љом у иуку.

Ходник дијелп ирвп тавап у двпјо поло- 
внпе, у свакој по три еобе. На дувару виеп 
ше< т елпка, еа сваке стране ио три, међу дво- 
ја врата но једна. Слпке су па дебелој хартн- 
ји у позлаКеиим оквпрпма.

Олгица јс павлаш петрчала да дочска бра- 
та па вратпма лрпјсмпе собе, која бпјаше у 
средшш с деспа. Опа м\г ее церпмоннозно ио- 
кл чиц онако из шале. II он се, тада, укрути, 
:*а<ташЈ нете и прсклопи се, иолпко је вшие 
могао. па<; сс иогледаше, ирснуше у смпјех 
обоје. н загрлпше ее, улазекп у собу.

Госиођа Јелепа ul.aine за њима а иред 
Мплошем. Пзсму тешко бјсше да газн по дар- 
кету е олијсм оиапчпнама. с тога сс устави иа 
вратима. Из нобочнс орбе забруја кланир, a 
пги.о опи прстики вссс.к) ташлаху. Удозица 
етаде да срсд ходлпка п замислп ее за иеко-

лпко часака. За тијем обазрпјев се рече му л.у- 
базно : улазп дијете м«»је !

Те га рнјечи у мало ие паведоше за се 
заплачо, тако их је матермнски нзговорила, она 
богата госиођа, л>ему снромашиом сељанчсту. 
Сад га узе за руку да та поводе к дјеци, а у 
то канетан Јоко ма врата. ,,Ја се иоврнух — 
рече етарад — је]> мп се неда одмаки догс ее 
не разговорпм с Мпланом; иего iu> реду и за- 
кону, будитс сами сад дод се издовољите, а ја 
hy овом момчету локазатм што иајпријс треба 
да зна улазекн нод ови крови. To говореки, 
показа штапом онпјех \\ еет сллва. Гоеио^а му 
се лако иовлоии, као одобравајући и зач-ал.ују- 
iiк му, те уђе у собу.

Ми не ћемо дословпо ионав.Ћатп ријечм ка- 
петанове, којима је тумачио сликс Милошу, али 
но што о томе треба нешто зпата лрпје иего 
се удомаћимо — по мњењу капетанову — мк 
ћемо да у неколико обавнјеетгшо читаоце.

Ирва слика, с десна, ПЈ>естав.г>а брод са 
три кагарке, пеиегваве боје са црнпјем обру- 
бом. Калетан с моста нружпо руку као да у- 
иравл.а мапевре на броду. Алп залуду му ко- 
мапда, кад еу му мрнари обриулп леђа те се 
нарсђали ипа бочине од брода, тога чаеа гледа- 
jyliи каи. Јока н Поцерца. осгалом, иа томе 
броду као да је све шшјештено, само радн нре- 
гледа, као нека изложба. С двора па вијсицу 
од брода, нримичућн сс ка крми, штампаним, 
црвенпм словима : „II Folgorc“ . Cap.0 X. В.
(име Милапова оца). Једра разаиета и мало иа- 
дута да лм ее виде ноле п дебљина катараг;а. 
Бандијера (застава) на ередњој катарцп отегиу- 
та као да јс  од ковинс, а не свилена. Из тап- 
ког дпмљака канетаиске кујине витиие модра 

I дпма. Под бродом, на мору, дрвеппјем рукоилс- 
нпм словпма : ,.L. Fils du midi. Matseille” .

Друга слика преетав.ва — „то ието, али 
мало друкчије44, Истн брод, вапетаи, мрнари u 
све ост^ло као п у ирвој, али су у лоелу, јер 
пх је невјера ухватилн. Једра иадута, да 
прсну; бандпјера вашвујс руди, — одо 
прд далу иолут длаиа, а од noia исдје- 
пила се да траковс те као претп там-
бурају ио облаку („списходителда“ облак, да 
зачшш тај прпзор, спуштпо се дол>е до катара- 
ка те дм зачалмпо врховеС Кл»уд од брода уко- 
чио ее лут небеса, као што тдца одигде свој, 
да саедс воду пз њега у грло; крма ее нагла. 
1«а што се name еуд, треп дрпјед него ли 1«е се 
1внм захватитн ; од мрнара, некп vc уставпли на 
долошшм јсодоинпх л.естава те се п зт.вачили 
рукама д погама, -— једад ее ухвапто за впее- 
ћп ivOiian. uiicqko пад бродом, тс вјетар љим 
л»ул.а, 1.ао об|е)деиом даетрг.ом, — леколико 
n>:ix. гологлавд. мучо ее да савладају једарда, —
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пекакав старац, крај крмара, — по нрплпип „пп- 
лот“ — очајаио иружа р> ке пут каиетапа. Да 
Бог сачупа ! Непјера ка’ невјера! Све побркано, 
уекомешано ! Таласи успљускују и екачу као 
помампи, хоће да прзгутају ,,il Folgore“ . Kane- 
Tan је па мое-ту миран п пепомпчап, као судбана 
— мора да је вјешг скилпбрнста. — Беле да 
је Њшолеон хтио да сс иаслнка миран и пема- 
ран па коњу, у ирелазу прско Алиа, гдјс му 
се војиици ломе па комаде, алида умјетник нпјс 
пристао. „Fils<lumuliu је укуса велмког војско- 
вођс ; штета што их судба ие саставн !

У невиђелпци набаса „Фолгорс11 па пског 
адосретног друга, те му кљупом пробије ребра 
п пошље га .,а пико“ (српски: до врага). To 
је збиља величаиствеио престав.т.ено у трсћој 
елпци. „Фолгореи ионоснто —  малко уморпо — 
пагнуо предњи дио, као бпк, no игго је еавла- 
дао противпнка; а несретштку другом јсдва што 
се помал>а дебљм крај, тањн му је у дубллнш. 
Мрнари „с нашсга“ (онпјем другпм ие оста стр- 
ва mi једном), држе Фсњере к буктињс тс јс 
„зблтмје^ прмличпо оснијстл>сно. Капстан је и 
ту па свомс мјесту ; пе впдн му се израз лица, 
јер га плам освјетљује само до рамепа; алп еу 
му руке нрекргатене, те се no томе може еу- 
дити како му је. He зкаде сс no чпето ко бје- 
ше утонппк. Покојии капстан тврђате да је бпо 
,, Гснуеа*4 (геиувескп брод); no чем је хо ми- 
елпо, ие зпа се, јер нпкад нпјехтио да објасшт. 
И канетан Јоко уијерава то исто ; његовп су 
разлози то, да јс нокојпик знао што говорп. На 
жалоет, инјс извјеепо ип '̂дје ес сукобише. Го- 
епођа Јслсна кадсе : „у Машши“ (Маши); покој- 
па спекрва нрепнрашс се с п.ом да ппје пегоу 
„Ђиблптерп44 (Гпбралтару). Јоко нпје имао стална 
мљеп.а о томе, a ипјс пристајао нп уз једпу, пи 
уз друп .

Немилп утисак што та слцка остави у па- 
метп, изгладп се у wax како човјек погледа опу 
до н>е, на број четврту. Та баш с тога да и њу 
опишемо. „Фолгоре41 једрм па сва једра и по- 
тежс холапдссап једап скуиср. .,Холалдсзи је озго 
чист као длам; ни арбула, пи крмс, нп бока, — 
порте ; понссс евс олуја на дебелом мору: шћа- 
ше поиијстн и војску, јер се скунср већ при- 
личпо насркао — провалио се нсгдје. А сад, и 
ако је утонуо до уста, шиштри ,.за пашпјем-. 
Мгпарп с њега прскрцпли се и преппјелп дра- 
гогјеппје ствари. А каквл су тп гусци ! Њихов 
капетан обрпјап, пао п њихов екупер, сједп на 
кастелу уз гпокојника.и РБеговп мрпарп помп- 
јешали ее е пашпм no броду, а мд ла;:о пх је 
раеиозпатп. заФалећи вјештомс кпету што пх од- 
ллкова. ГлодајуКи (или замишл»ају1»п i ту сли- 
!.*у могло би чрвј ка навсетп да размишд.а ова- 
ко: кад Бог некоме да ирплппе да учвпп зла.

нехотлце, иак одма затнјем даднс му прплпке да 
учппп добра хотлмице, онда тај пеко— у овомс 
елучају „Фолгоре“ — пма још капптала код 
оцл небеског; има право да очскује накнаду.

II бп му шшпађепо илдашпо, „Фолгору“ . 
Кад се усидрп у Хаг-у п довсде ск>лер, — којн 
је, да кажемо узгред, — путовао државпнм no- 
слом, свп капетаип што ее налазаху у лу- 
цп, здружнше се н дадоше сјајан објед за- 
иовједиику. Једап од књажева из владају- 
ћег дома, којк се случајно ту паођаше, до- 
шао је да иосјети „Фолгореи. To преетавл,а 
псга слпка. Kano је дрпјево нри самој обали, 
тако се све јаено вмди ; виеови гоет (кап. Јоко 
мпп да је то крал> главом бпо), у цивилном оди- 
јслу, еа високим клобуком на главм ; у дееној 
руцп држи штапик и куцка љим no лијевоме 
длапу. Разазнају се жута пуца иа ’ плавом фраку 
каиетанову и оне три пруге на стремену њего- 
впјех бијелијсх рукавпца. Мррарм се мспелп на 
копоине љестве те разјагшлн уета, како внкаху : 

i „ураи. Свпта- књажева ноизмакла се у дно крмс 
ј а тако и каиетанови часипцп п пратпоцп — ови 
потоњп бјеху шегови иови позпаиици, холанде 
скп капеташт. Међу часницима показа кан. Јоко 

.Милошу и себе, т. ј. своју слпку.
Смрт „Фолгора“ ! Да! и њему је треба го 

'пенпти евоју, прпје рокап прсмсна, као евапом 
савршенијем сгвору Божпјему п људскоме. Али 
је. барем, јупачкп свршио, а умјетна рука сачу- 
ва иам помен о тбме. Врћукн сс пз Америке, на 
домаку Евроие, о бискајеке хридп сломи га нро- 
КЛ0ТИ вјетар. Страховито ! Корито па двоје ; 
обје поле нзврпулс ребра иа вшие, која још 
еиажно прптпскују бјеспе таласе. Кд>ун и кзтар- 
ке су под хридима, крма плута оеграг. —  A 
војска? 1Бу је капетап на вријемс преручпо у 
шалуну, те се слопше рву протнв бјескијсх та- 
ласа. II спасли еу се.

Тс је потоња слпка с лнјсве странс, у ход- 
пику, према првој.

Упптаће мпогп чнталац : рашта јс требао 
oiiiic тпјех слика ? Радп тога што нико улазио 
у кућу ннје прпје него што би их обпшао. 
Мјсшћапп еу их пмалм у паметн ; дјеца би их, 
no памтеп.у, умјела пацртатп. И да бл сс па- 
шао иеко толпко бсзобзнран дапх мнмоиђс, иа- 
шао би се опет пеко да га подсјетн ; поуздапо 
удовнца, ако се ту ие бп деспо старп јоко. 
Пак оис еу прпморској кући, што п крст цршш, 
чемпрсс гробжу. One су и пешто впше дапас : 
успомспс бољијех времена, јер откад пароброди 
мутс . . . .  алн о томе нећсмб.

„Нок ое ннаду name ;шду:1:бии.с :
Нек сс знаде да смо цајишали".

А сад ћемо, еа оејећајем непуњепе дужно-
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сти, да се прпдружпмо к’ укућанима, ка којима 
су веК се придружили капетан и Ноцерац.

(Наставиће се).

НЈБСМБ 113 BACOJEBlIIi \.
(Нагтавак).

У пјесми која иде представља сс смрт Г> о ж a 
В е ш о в a. Kao што је Милош 'Виновић ногинуо од 
војводе кучкога Радоње, тако ;е исто и овај иогуб* 
л»ен ио наредби коју је издао скадарски наша Бу- 
шатлија гусињском бегу Шабапагићу, а као неио- 
срсдии извршитељ послужио јс један нотурчењак из 
села Божића (у Нахији) — но имену Курто.

X.
Ногибпја !»пжа Ueinona.

(Од рпрђа ђукића.)
Књигу паша Бушатлија mime 1
Од бијела Скадра са Бојане,
Иа јо шиље у Гусињв равно 
На рукама бег-Шабанагића:

„0  чу л’ беже, моја вјерна елуго 1 5
Ево пуно двадесет година,
Од како ми даве додијаше 
На сокола Марковић Милогаа;
Мнлоша емо с благом погубили.
Земља ипак мирна не остану; 10
На ми опет даве доди}аше 
На сокола Вешовића Божа.
Сво од Турско до7де давуџије;
Тежак зулум сиротињи ради :
Разваљује куле и авлије 15
11 изводи коље и волове,
А нлијења на буљуке браве ;
А све иоси ла тојаге главе,
А с и ј е ч е a r e  и б е г о в е ;
II о з е II ђ п л о ј В а с о в о ј Н а х и ј и 20 
II е д а в а и si a р а ч е к у м и т и.
На, чу̂ ли ме, моја вјерна слугг !
Ако 'I и га Бог и срећа дадне,
Да изгубиш Bemoenha Божа,
Даћу тебе гри стогин’ читлука 25
У зенђилу Васову Нахију,
Да агујеш и да господујеш.“

А кад бегу књига донанула 
И кад виђе, што му ситна нише,
Оиу тури, нову књигу ипше, 30
Па је шил»е у Нахију равну 
На рукама Обадовић Курта:

.0  Турчине, Обадовић Курто!
Како кн.игу на рукама примиш,
Одма ајде у Гусиње равно 35
На дворовс бег-Шабанагића.*

Кад јо Курту књига долазила,
И видпо, пгго му књига пише,
Азгим Type на ногс скочило 
II готова коња закрочило ; 40
На га ето у Гусиље равно 
На бијеле бегове дворове.
Сусрете га бег-Шабанагићу:

„Добро доша’, од крајино крило !“
Т1а му даде каве и дувана. 4Г>
А кад су ее каве иапојили,
Онда бсже књигу доФатео,
Иа нред њиме ентну проучио

II овако њему бссједио :
г11здај мене Божа Всшовога, .»0
11 даћу ти трндееет читлука 
У нахи|у бег-Шабанагића,
Које ми је паша обдарио.
Typuhy те првога војводу 
У зенђилу Васову Нахију,
Ти да судиш, а ја да не судимД 

Онда Курто на ноге устаде,
Те му тако Курто бееједио : 

гЈе л’ истина, бег-Шабанагићу,
Да Lein дати, што си обећао V 60 
Ја ћу Божа ласно преварити.
Тек ми дадни тридееет Турака 
Од бијела Плава и Гусиња :
Т>о гој има доброга јунака,
Е је Божо јуиан на свијету, 65
Те не siory сам га иогубитиД 

Бег му даде тридесет јунака,
Биранијех добријех момака 
Од бијела Плава и Гусиња.
Тај мах Курто на ноге устпде TO
И за њиме тридесет Турака ;
Па га ето у Божиће равне.
Ту јс ситау књигу накитио,
Те је  шиље Божу Вешовићу,
На јв шид>е на Лопате равие : Т5

гКако књигу на рукама иримши, 
Устанућеш на поге јуначке,
На кумство ми ајде у 11ахи)у.ц 

Оида Курто иа ноге устаде,
Па новеде чсту уз планину ; 80.
Докле дође ка Љубан иланину,
Па ту гради метеризс тврде 
Око иута с обадвије банде.
А кад Божу књига доианула,
II кад виђе, што му еитна иише, 85. 
Он дозива мила брата свога,
11 о имену Вешов Радована ;
Па му каже, што му књига пише ;
11а овако љему бесједио :

„Сигурај ми два коња једнаиа.и 00. 
Онда мајка њсму бсеједила :

„Оћеш ли мс иослушати, сине,
Да не идеш у Пахију равну,
Е те тебе Турцн преварити.
У name су прифатили мито, 05.
Како Кучи Марковић Милоша.“
— „Неће мене Type преваритп :
Оно није Type од нсконп,
11о је родом од Васојевића,
Па је скоро к дииу ирискочило.и — 100. 

Па од зсмље на ноге скочио.
Окити ео што бол.е могаше ;
Иа припаса свијетло оружје,
А у руке узмс џеФсрдана.
Млађи њима коље изведоше ; 105.
Грлведоше до бињеш-камепа,
11а готове коње појахаше.
На их ето Комом п нланином,
Док дођоше на Рогам-нланину ;
Углсда пх Курто арамбаша. 110.
Кад угледа доброга јупака,
Н на љега рухо и оружје :
Илаиину је еунце огријало 
Од њекових тока п јелека ;
На ее бјеше Type иокајало, 115.
Жа’ му било њега иштетити.
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Иа Турцима ријеч говорио :
„Чујте менс, моја браћо Турци !
Како зналем два добра јунака,
Какво поее ерце у њедрима 120,
11 још вишо свијегло оружје,
Данас те не, богме, нагрдити.“

Па му Турци 'вако бесједили :
„Знаш ди, Type, срамота те било ! 
Кад искаше бегу агалуке 125.
II војводство над Васојевићс ? 
Срамота се тако иовратити.
Кад одемо Плаву и Гуеињу,
Карат’ те не буле и кадуне.
Ми смо ради главом ногннути. 130. 
Hero ’вако дома нолааити.ц 

У ријечи, у које су били,
У то етаса Г»ожо Вешовићу 
0 Радованом, братом његовијем ;
Ту на турску чету нагазише. 135.
Из бусије пушке зап^цаше,
Погодише два добра јунака :

КЊИЖЕВНИ ПРЕГЛЕД.

Ирвп.јех 15година опетапка Нетрогрлдског 
Славснгног Добротворног Друштва. 1883 г. II, 
1882, in 8.о

(Наставак).

Највећи дно овијех сума потрошен је за чети- 
ри године народиог етрадања на словенском југу. У 
овом перијоду иотроишло ее сваке године : у 1875 
г. — 116,432 руб. 57 кои.; у 1876 г. — 953,143 руб. 
17 K0U.; у 1877 — 314,461 р. 37 коп. и у 1878 — 
Ј 82,485 р. 83 к .; док међутим другијех година трош- 
кови су износили — 6, 8, 13 до 26 и највише 35 
хил.ада рубаља.

Иије чудо, у тако тешкијем за евакога година- 
ма унуурашље размирице и рата у средини јвдиог 
дијела Словенетва, да је иомоћ у материјалпијем 
пуждама смстала задовољавањ.у духовних потреба. 
Отуд јо дошло, да у извјештају за 1876 г. ми нала* 
знмо са свим празне рубрико — полупирања књи- 
жевнога рада у Словенству и помагања изображава- 
љу словенеке младежи у Русији. Но одма иза тога у 
1877 11 78 годинама ирва је рубрика узрасла на 6,907 
м 8,918 рубаља, чему нримјера г.о бјеше ми у једној 
вз нредидућијех година; друга вак на 1,708 и 2,248 
рубал.а. Ово доказује, да се главни задатак ни па 
један трснут ппје губио из вида, него, напротив, 
при првом иовољном елучају био јо задивол>аван и 
сувише.

Прнжећи, да колико је могуће, задовољи иетин 
еке потребе, a ме своју солствену Фигсцију, Друштво 
ге је у разређивању евојих новчаних пздатака обаи- 
рало па нрактику и њоме управљало, на пме — оио 
је нриређивало евоје предрачуна иа темељу ирет- 
ходнијех годииа и нужда. Но нри свему томе није 
Moryhe било држаги се једне, једчом за вазда уста- 
вовл»ено мјоре, иочем т.јесу сване године биле јед* 
наке потребе, нити су била једпака ередетва, који- 
јема је Друштво расиолагало. Најбол»е се ово моке 
пиђети no онштим цпфрама за евијех 15 година.

Над изоставимо извапредне трошкове, што их 
јс рат изазвао, ми IiCmo добити ошнту циФру раехо- 
да : 245,597 рубаља.

Радована с раном саставише ;
Миого пушкс Божа погодише,
Од доброга коља одвојише. 140.
Паде Божо у зелену траву ;
На њег’ Турци загон учинише.
Но је јунак, кукала му мајка !
Иа од паеа вади пушке мале,
Те он уби два добра јунака 145.
И трећега е раном саставио.
Па ту друге пушке заиуцаше,
Те јунаку срце оналише ;
Па на љега загон учинише,
Те му добру главу иосјекоше. 150.
Радовану јуриш учвпише ;
Ho се неда Вешов Радоване ;
Но дофати биетра џеФердара,
Те он уби доброга Турчина,
Арпаута од града Гусиња. 155.
Онда Турци натраг узмакоше,
Своје мртве дома ионесоше.

(HacTaBiiLe ее).

• Највшпи расход учињен je на изобргжење сло- 
•венске младежи (57,236 рубаља).

Из ове суме у 1883 г. добијали еу издржаваље 
па рачун Друштва у разним заводима 27 стииендг« 
јата и стииенДијаткиња (овијех 5); у 1878 г. били 
icy 41 стићендијат, који су се по народпости дије- 
јлили овако : 15 Бугара, 17 Срба (9 из Књажевине, 6 
из Херцеговпне, 2 из Дрне Pope) н 9 Чсха. Јсдни- 
јем од ових издавало се но 25 рубаља мјесечно или 
300 рубаља на годину; други су били смјештени у 
разне питомнике под иогодбу и на услове, учиљенв 
између Друштва и уиравитеља тијсх иитомника (иан- 
сијона). Некијема иокрај стипендијо датат је додатак 
од 10 рубаља мјееечно п у једаи мах ио 8 рубаља 
на књиге. Давало се на иутни трошак, па прим. јед- 
номе Србину 50 рубаља на пут од Биограда до 11е- 
трограда. Исто се тако издавало на премјештај ђака 
из јепог мјеста у друго у Русији, као из Иетрогра- 
да у Москву или Кијев, кад је то изиекнвало стање 
здравља опог или оиог учећег со мллдиКа. Једномс 
Србину дато је 50 рубаља на прелазак у Беч ради 
довршетка свог изображеља. Једиоме, којп је свршио 
науке са одличним уепјсхом, издато је 100 руб. на 
новратак у отаџбииу и да купи потребитих му књи- 
га. Чсшкињк једној, која је дошла у Иетроград, да 
ео усавршава у музикалпом изображењу, издавало се 
no 35 рубаља у иродужењу неколикијех мјесеци, док 
иста није била прпм.вена на етипендију у консерва- 
торију. Издато у један иут 100 рубаља Србину, који 
бјеше стунио у Академију вјештииа. Нослато 50 пу- 
баља једноме гимназистп у Љубљани.

Није мучно издати неку своту, кад новаца има 
н кад еу они већ одре1>они на то. Но еваки пут 
гребало је овом издатку иретиослати иеки труд око 
тог. да се дозна. вакав је тај, којему је требала по- 
моћ, и колико он њу заелужује. Податке овако до- 
ста нута није баш тано лако било ирикупити, је|> 
чссто је требало иисмено ее обра!»ати у оно мјести, 
оккуд јс био родом овај. те сс нуждава, или је тре- 
бало слатн неког од својох чланова у ону школу у 
ПетроградЈ7, у којој се он налазио. Између многијех 
просиоца требало јс задовољити најдостојнијега или 
онога, који ее. је иајвише нуждавао.

(Наетавиће се>.
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Шижевне вијести из странијех латература.
— Па њсмачком језмку изашла је у Штудгарту

књига под наеловом : „ Da s  D o n a u g c b i e t  mit
Kiicksiclit auf seine Wasserstrassen nach den Haupt 
gesiehtspuncten tier wtbsehaftlidien Geographic dar 
gestcllt. Von W. G6tz.a Ty ee ouucyjy и земље na 
Дунаву y којима наш народ живи, а.ш екроз еа гле- 
дишта п с тепдснцијама великоњемачким.

— У Долипговом часопиеу „ D i e  G с g е п- 
vv a г t“ (свесса 25, С>р. 20) изишао је лијси члаиак 
од Дабла о чувеном руеком приаовједачу Ф. М. 
Д о е т о ј е в с к о м.

— Сниридоп Г п ч е п и ћ шкпе у њемачком 
часопиеу „ D a h e i m “ о кпиееким гусарима.

— У Инглеекој пзишла- је књига под паслпвом : 
„ T h e  g r е е k l i t u r g i e s .  Cbieily from original 
authorities. Edited and translated by B e z o 1 d.u

— Под насловом : „Was thun ? Erzlthlungen von 
ncuen Menschen,44 — плишао je код Брокхауза y 
Лајицигу њемачки нријевод у три дијела чувеиога 
ромаиа Ч е р и п ш е в с к о в a : „Что дклатв

— Петроградеки лиетовм јавл.ају, да еу се ме* 
by папирима иокошога пјеепика Ж у к о в с к о г, осим 
оригипалнијех рукописа од „Оњспша44, „ Алђела44 и 
„Бормса Годунова44, пашли и многи други до садјош 
неиозпатм сипеи Пушкиновп.

Д. Г р и г о р о в п ћ нздајс евоја „Цјелокуи- 
на Дјсла" у 10 евеаака.

— Чајковски је прерадио Иушкиповог „0  љ е- 
г а н а“ у лпбрето од Ј јш акта иод наеловом : Лпреке 
сдеве.

— 0. Гербел превео јс Б а ј р о н о в а дјела на 
руски.

— Одабране пјесме Л е р м о н т о и а изашле су 
ла Фрамцуеком јсзпку. Иревео их je М. Е. de Villama- 
rie. Овај je neh прије тога превео Лермонтовљевог'Ј 
„Јупака ппшсга доба.а

— Шше политичаре могу зашшатп кљиге : ј  
„0  s t е г r е i с h und it u m a n i e n in der Donaufrage44 1 
коју je написао Ђ. Јелииск.— Un m i n i s t r e  r o u-| 
ma i n  en l’an dc grace 1884, par 1c prince GeorgcsJ 
Bibesco. Bucharest, 1884.

— Kao nsnop a a иеторијска исиитиваља на-Ј 
шијех крајева веома је вижна књпга коју је учепи 
Рус Л а м а н с к и, проФесор ма универеит.ету иетро-1 
градеком, издао под паслсвом : „ S e c r e t s  d’ Е t a t 
d c V e n i s eu (Tapie државе мљетачкс). Ty ey до-| 
кументп, извори, биљешке и студије које служо за| 
објашњењс одношаја пзмођу републике мљетачкс с 
једне, а Грка, Словена и иорте Отоманске с друге 
стране, на пзмаку XVr. и у XVI. вијеку. Књига је и- 
зишла ове године у Иетрограду. Има 36 страна у 
нредговору, 834 стр. у тексту, 96 стр. дсдатка и 62| 
с-тр. индекеа.

— Неихологе name без сумље јлко 1»е заиимати 
ови иовитетп на иољу иеихолошке литературе: Reich, јј 
die Gesehiclitc dor Seele, die Hygieine dcs Geisteslehens 
und die Civilisation. Minden, Bruns. 1884. — B a s t i a r. 
A., Zur natnrwissenscliattliclien Behandlungsweise der 
Psychologic dureh und litr die Volkerkunde. Berlin. 
Weidmann. — U a d e s t o c k ,  Dr. P., Genie und Walm* 
sinn. Line psyehologische Untersuchung. Breslau, P i>  
wondt. — J o l l y ,  G. prof., Psychologic des gran ts 
homines. Ова иотоња књига neh je изишла n na p c- 
kom јсаику y иријеводу Ф. Павленкова. — Les V 6-
J a n c o 1 i e s a n i m a 1 e s, par Ch. Lcxpe:t. 
1^84. Paris. Librairie Ohio. — Etudes fami-

lieres de p s y e h o 1 o g i e et do m o r a l  e, par Fran- 
cisque Bonillicr, de Flnstitut. 1884. Paris, Librairie Ohio.

— Љубитељпма иарискијсх романа од Волине
в))С*те (премда пе у евему), nx;i;e љест малоје число 
шј у пае, обракамо нажњу на ове пове романе : Ed- 
monde de G o n c o u r t :  Cherie, 1884, ('imrpentier Oc
Oie. — Додстова „S a p h o~, која je мочела од 15. 
Лприла пзлазнти у исто доба у једпо.м икриском г. 
једном бечком лпету и у Катвовл»евом „Руском Р»јее- 
пику.и Оба |>омана — болесни ироизводи болеспога 
друштва париеког. Гонкур — стара, ооиа, изпемоглн 
пјесничка сиага — всли за овај сво} ролан да му 
је  то „пошл.едње дјело.и Доде је евоју „СаФо“ но* 
еветно „ii mes fils, quasd ils aurout vingt ans“ . (eiu>- 
jinvi синовима, кад им будс двадесет годииа). Ио то- 
ме се види, да га људк млађп од 20 година no сми- 
ју читати, а дјсвојке док сс пе удаду. А;м забрање- 
пи плодови еу мајсла^и, па за to he и Додетова „О лфо- 
ii})ohn као халва ! — Коме то пије доста, ко хоћс 
join да чита и пајшжији производ пајврспнјега ђака 
Волипа, тај иека узме најновији ]к>мап Моиасаиов : 
„Miss llarictu Имаће шта да чига ! Изишао је у 11а- 
ризу у књижари Авардовој (Librairie Ilavard).

- Највиши интерес баш за пас у Дрној Гори 
мора пмати нова вњига: „Lcttres sur 1? A d r i a t i q u e  
et le M o n t e n e g r o  par Xavier Marmier,“ која je 
obo годпне изашла y Нармзу y нп.ижари Дмдјерп.

— Ратиа лптерату])а умнолгена је овим дјелом
Француеким које може и пае заипмати : „ S u l e y 
man-]) a с h a et son procesA Publication du „Specta- 
tcur militaireu. Par Faust-Lurion. У овој гљпзн браип 
ce Сулејман-паша и ироглашује за невипа, а нривица 
се баца на РеуФ пашу, због neycnjixi ту])ске lioieice 
у нотоњем руеко-турском ]>ату.

— У мајској свесци Флајшерове „Deutsche Ке- 
vuc:i илшпао један непотписапи чланак иод насловом : 
„Једна ријеч државном канцелару о псточној ноди- 
тицп.1{ Ту ее тражи од кпезн Бисмарка, да снергич- 
ио заузме становиште пелш;оц,смачке нолнтике п])е 
ма истоку, иа да прииремп све иутовс, који еу пуж* 
ни. да бн :емл.е и државс на Дупаву ц ВалкаЛу што 
приђе иале у иашљсдство Нмјомцима.

— Натуралистички роман, а иа пме његов вај- 
nehn апостол Зола, нашао је свога жсстоког протпв- 
ника у Фердипанду Бриптјеру, оштром критичару 
Ф]>авцускога часописа „Revue des deux mondes“ , који 
Beh од 1875 иишо у том часопису иротив натурали- 
стичног праица, а еада је срс своје критпчне „есејеи 
скупио у јсдну књмгу п издао код Калмапа Левпја у 
Иаризу под нвеловом : „L е г о ш а и ц a t u r a l i s t  c u. 
Критпчка метода Вјиттјерова знанствена је и етрого 
апалитична : иочина па опширпом ошитем обрпзова- 
љу и темељним опсцијалнпм студијама. Иајвтпе га 
у л.утипу доводи Золино разметаље са „паукоми, са 
„знањеми, која Вриитјер еавршело одрпче Золн нре- 
бацујућн му најоштрпјим рпјечма „дебело пезнал,си 
„cette vigoureuse ignorance14. Бриптјер је мајстор у 
клаеичној и модерпој литератури, оштар и добро осо* 
л>ен критичар, озбиљан мисленик. Са.мо му је јсзик 
доста тежак.

— У првој мпјској свесци дс Губернатисова ча* 
соппеа „К е v u c  Ј n t с r n a t i о n a 1 е“ изишао je 
члаиак од Јовапа Фаетспрата п чувеној К.а])мен Сил- 
ви, румуњекој кралшци Јелисавети, која ее својим 
нјесиичкпм производима већ гако високо иопела на 
Нарппе, да је исти ириказнвач назива крлљицом сви« 
јсх владалаца, који еу ее лели ла тај митолошки 
нјеснички врхупац.

Ц с т и н ,  е. \ држаиној штамнарији.


