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Д 0  М 0  в  и  н  и .
Пјева’ сам ти, Домовино, 
Твојих гора с врх висина, 
Пјева’ сам ти у пољима, 
Пјева’ сам тисаурвина.

Гледао сам туђа добра 
И у раскош ђе св’јет живи, 
И номишља’ немаштину 
Соколова твојих сиви’ ,

Пјева’ caai ти у храмове 
И иод ведро небо твоје, 
Олтар ти је освјештани 
Свуђе вјерно срцо моје.

Па и тада ијева’ сам тн, 
Нун заноса, зомљо моја! 
Ријетка је наша Фала 
Сиротиња љута твоја.

Пјева’ сам ти у даљини # 
И од жеље сузе лио,
И за тобом венуо сам 
А тобом со поносио.

Јер млетачко сухо злато 
Нуђено ти по сто пута 
Са гордијсм са презрењем 
Одбија ти рука крута.

Нјева’ сам ти у Хофбургу, 
Зимском Дворцу и Кремлину, 
И 1>огу се ту молио 
За epeby ти, величину.

Цариграда и Султа.ча 
Mob си екоро преживјела, 
Њпн мах дивљи, домовино, 
Највише си ти сломила.

Сравњипа’ ти сиромаштво 
11 богаства ту игго сјају — 
Ја сам волиј на твој камен 
11о у еамом бити рају.

Од иједа и бијеса 
Марков лаФ је на те режа’ 
И напада’, ал’ од тобе 

' С иодвитијем репом бјежа’.

На како ти нјеват’ но by 
Са најдаљег св’јота краја, 
Љеиша си ми и милија 
Од Божијег самог раја!

У П а р и з у ,  1883.

О ИЈЕСНИШТВУ НАШИЈЕХ ДА11Л.
(Наставак.)

Цјесништво се обнчно дијели по врстама 
иа елско, лирско и драматско. Из душе свакога 
иарода ниче прво еиско ијесништво. „Еиска је | 
посчпја рујна зора културе, она је прва рнјеч ј

н. м.

којом народ о себи говорим -— каже чувени 
њемачки естетичар Мориц Каријер*). .

Је лп то тако и за што је тако ?
Да је тако, учп пас културна псторпја свп-
*) Die Poesie. ibr Wesen und ihre Formen, mit 

GrundzUgen der vergleicheoden Literaturgesehichte. Von 
Moriz Carriere. Zweite umgearbeiteto Aufiage. Leipzig: 
F. A. Brockhaus. 1884.
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јех народа, јер код свијвх видимо, 
да је пјесништво .почпњало са епском 
ноезијом, .а најбоље видимо to код старијех 
Јелина, код којпх се цијело пјеспиштво најор- 
ганичније развило.

Да тако мора битп, до тога закључења 
долазимо студијом развитка душе у човјека и 
народа.

У нримитивном стаљу свом, у патриархал 
пом склоиу друштва, човјек ее вшпе бавн .сви- 
јетом око себе него свијетом у себи. Душа још 
лије у покрет ставила сву свају радионицу.; 
нпјееу јој расклонљене све скриње у ризпиди 
њеној. Душа је више на нољу, него унутри ; 
више јој раде органи сиољашњн, пого унутраш- 
љи. Душа долази у додир са свијетом,али ути- 
сци којп јој долазе из овнјета, нијееу тако јаки 
II тако многоетручни да би је у  пок(рет стави- 
лп, да би узбунули њену унутрашљост, да бн 
пзазвали њену унутрашњу рсакцију.

Човјек у то доба само лосматра оно лгго 
се збива, и опда о том лрича. Ако јо то што 
•сс збива — у природи или међу људма — ве- 
ома необично, онда ће му то најдуже остатн 
у памети, о томе ће најдуже причати, та ће се 
нрпчаља задубитп у паметп онијема који их 
слушају II тако ће прелази ги с кољена на кољено.

Првобитпом човјеку ншпта већма не може 
насти у очи него какав ванредни догађај ! у 
ирвродц. He умпјући тумачити нрмродне нојаве 
овако mo што се данас тумаче, ои их пршш- 
сује силама много вишим од себе. Р1а тај начшт 
лостала је митологија п иостао је првп еп — 
митолошки еп. Те силе у лрнроди мозак је 
првобптног човјека персониФиковао, па како је 
■на нојавима природним оиазио да су једни бла- 
ге а другп онаке ћуди, једнп да граде а другп 
руше, то је  маштом својом створио ме!)у љима 
ратове и сваки ванредни догађај у ирироди 
представио себи као рат међу тим вишим сила- 
ivia прпроднпм —  тим боговима — и тако га 
дазпвао својему параштају, овај онет евојему 
II т. д.

Митолошки еп прешао је у прави народии 
ие, ч«ш еу се људи иочели више удруживати, 
та су међу њима настала дјела у којима ее 
овај или онај одликовао. Рузумије се да су 
мс1)у тим дјелима личии мегдаии па првом мјес- 
ту Ванредна Физична снага, којом је овај или 
овај чинио ванредпа дјелА, удубила се је у 
дамет поједшшјема ш*то опако као што еу нм 
се удубила у памет и ваиредпа дјела снла при- 
родпих. И ова дјела казивала су се нарашта- 
јпма и ггрелазила су иредаљем с кољена на ко- 
л.еио. Па како су већ остала иредања од богова, 
као виших сила у природи, и њихових међусоб- 
иих ратова, то се митолошгси еи измијешао са
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народншм, те $вл§вн ратују заједно (С народнма 
и народпим ,|упацима, држећн страну час једнон 
час другол.

На тај пачнн лостала је лародпа еиека 
поезија.

Шга ie главно п карактериетично у тојј 
поезији ?

Главпо је иричање догађаја који 'ey се 
збили, а 101|)актериетично је : објективиост еи- 
скога нричања.

Догађаји, о којпма се у епу прича, пе Me
ry бити ма каквп, иего морају битн велики н 
тијесло епојенм са лснвотом цијелога парода. 
Јунак, о коме ее у епу нјева, мора бити пред- 
ставник евога народа, носилац цијеле душе ње- 
гове. На дјелима тога јупака видп се душа 
цијелога ннрода и судбина његова.

Објективноет спслога лјевап>а главна је 
карактеристика, којом ее епски спјев разликује 
од лиреке пјесме или драматеког дјела. У еиу 
ијееник се пи мало не внди ; његова се душа 
гу лимало не чује ; он стоји скривсн иза свига 
дјела. А што се у епу и чује и види, што прави 
у њему читаву грају, што му даје најразновр- 
снији живот и највишу жт?ост, то с /  дјела 
друтпјех људи, то је иоглавито борба његовога 
јунакз ^ ДЈ̂ угијема л>удма и е випшм силама 
сиољашњизд, које му на 1уту стоје у тежљи ње> 
говој да до иобједе ,дође.

Код еисгсога сијева нјесник стојп нза сво- 
]е ifjec»ic. Код .дирскога сијсва ијесинк стоји 
посред своје лјесме. У еиском снјеву не впдиш н не 
чујеш самога пјееника, јер све други раде, мисле 
и осјећају. У лирекоЈ ијесми не видиш н не 
чујеш никога другога него ијееника ; он ти се 
нредставл,а сам собом, открнва ти душу своју, 
те вндиш на пјееми љеговој, како му куца било 
душино.

У лпрском пјеснлштву ЛЈгевлађује дакле су- 
бјектлвнаст. To му је главна карактернстииа. Ду- 
ша се враћа из спол>ашљега свијета к себи 
самој. Она се већ више не задовол.ава посма- 
траљем спољашњега свијета, него се обраћа к 
себи самој и нина своје сопствено билс. Ома 
већ себе саму чује и осјсћа. Утисци спољаш- 
љега евпјета не нролазе мнмо ње без трага и 
не дубе се само у иамети њеној, тек да се не 
забораве. Оии у љој нраве револуцпју, праве уз- 
буну и немир, изазивл.у је па реакцију, на 
одзлвање. Душа жнви својим унутрашњим сви- 
јетом; оно, што из ље изиде, њен је нетиеак.

По томе лирска је пјеема лвчно издање 
пјесникове душе у сопствепој ваклади. У лпр- 
ској пјесмп пјесник износи на ериједу своју 
душу онакову каква ј е : ако јој је мирна повр- 
шина, и пјесма тече тихо и мирно; ако је 
шибају вјетровп, и нјесма је бурна и устала-
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иапа ; кад је болови притисну, пјесма јечћ и 
плаче; пад јс  туга обузм ,̂ ијеема уЗдише; 
снађе ли је гњев и јарост, Вроз пјесму сипа 
огањ.

У eiiCKOM Пјесништву ду* народни превла- 
1)ује и: Вростире се на духове појединих људи. 
За то <Ју све епске пјесме једнога народа ис- 
товјетне, јер нико не мисли и ие оејећа ceojo.n 
душом него душом народа.

Чим ночну поједини у народу својом ду- 
шом мислити и осјећати, па то стану и нјес- 
мом исказнвати, наступи доба лирскога ијесни- 
штва.

Из до сад реченога јасно се види, далир-- 
ско пјесништво може до својега цвијета; доћи 
иза ијесништва еискога. За лнрско вјеспиштво 
хоће се ириличан одмак у историји, приличан 
развитак живота народнога; хоће се тјешње 
друттво људско и ж и в .ђ и  саобраћај: међу људ- 
ма; хоће се јачи развитак, јача- сарадња моз- 
га, срца и жпваца. Без тога не 6и се имало 
шта ирихватити из снољашњега свијета, и то 
liiTO би се прихватило не би одјекнуло у души. 
Утисци из спољашљега свпјета, не само пз при- 
роде него и из свеколиког друштвеног живота 
људског, морају бити јаки, силии и многоструч- 
ни с једне стране, а опет е друге страие мо- 
рају иадати не само на површину душе да у 
њој начине само свијест о оном што је с поља у- 
л.егло, псго се морају зарити у дубиие њепе, 
ускомешати је у цијелом пространству љеном и 
узбунити у њој све силе којима раснолаже. Ра- 
доватп се п веселити, тужити и нлакати, очаја- 
ватп п заносити се, срчити се и гњевити — 
све то у великом обиму и размјеру —  може 
човјек само на вишем етенену културе своје и 
своје околине.

Лирско пјесииштво долази дакле па ред 
иза еискога.

А драматско долази пза обојега, јер се у 
њему спаја лирско ијесништво са енским и 
спаја се све оио што је карактеристично у јед- 
ном ц другом, сви елементи лирскога и еиског

пјесништва. Драма је, вели Каријер, објективна 
као и еп, iep представља догађаје, али их иред- 
стаква онако како иичу u како се развијају из 
карактернијех особина. Дра^а је субјективна 
као II лирика, јер нам открива дубине душе 
ОВијех које прсд нас изводи, алн она нам не 
открива само њихова осјећања него и то како 
их та осјећаља на д]ело нагоне, па видимо ли- 
јепо пред собом како се та дјела из унутраш- 
љих мотива развијају и у догађаје спољашље- 
га свијета засијецају. У драми је свака поједи- 
на особа лирски пјесник, који своју душу на 
сриједу износи, да на огледалу њеном нокаже na
no свијет изгледа, али сам пјеснив драме, тво- 
рац цјелине, стоји иза свога дјела, пуштајући 
да се оно у овој објеитивности самостално иред 
нама развија. Еиски је јунакбранич свога народа ; 
он с њим стоји и вада, дијели судбину његову ; 
што он ради, то сви његови раде ; за чим он 
тежи, за тим теже н сви остали из његовога 
народа. Драматспи је јунак сам свој ; он хоће 
само себи и својој индивидуалности да извоју- 
је побједу. Имајући пред собом извјесну ције.в 
за иојом тежи, он се одваја од своје околине, 
поја за тим ие тежн, н долази с љом у суиоб, 
или долази са самим собом у сувоб, пад во.ва 
има да му се одлучи иа извјесна дјела, а сти- 
сла су је. међу се борећи се, два иротивуборпа 
начела. Унутрашњи супоб дапле ирави ]е жп- 
вац драматспога дјелп, а сукоб може лежатн 
или у природи иараптера или у начелу радње.

Драмом се завршујс организам ијесништва. 
Пред њом мора ићи епско и лпрсио пјеспи- 
штво, да би она за њима могла доћи. За то се 
хоће да се живот народни већ јапо развио, да 
је и 0 1 сам постао драматичан, да су се у ње- 
му параптери одлучили, да је настала међу 
њима борба, борба између воље поја хоће сама 
себи и својим начелима пут да прокрчи и изме- 
ђу вренона друштвених, политичких, традпцио- 
налнпх и т. д.

(Иаставиће се).

Пјесма за софром.
Весео сам, души ми је 

Ка’ да )е у рају,
А нешто ме rope диже, 
Ђе се зв’језде сјају. — 
Ма ја рађе ту остајем 
Међу вама свима 
Украј ијосме радованке 
И чашице вина.

Та свијет 'је тако лијеи ! 
Пуно .су га груди !
А милије нигђе није 
Ка’ на земљи туди. —
И чујте ме, браћо моја, 
Истину вам рећу :
Док се иије, док сс ијева, 
Ја са земље ue hy.
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Крај другбва, пријатеља,
Крај веселе р’јечи,
Нек и ијесма пјесникова 
Уз чашице звеђи ; —
Нека бруји, нека хуји 
Као морски џали:
Здраво, брако! куцајмо се,
Ј\ад смо ,се састали !

Живао нам прво онај,
Који живот дава! —
Наш Господар I — ТБему нрвом 
ДОде част и слава ;
Он нае чува од душ.мана,
Он нам добра иггити:
У његово здравље вал»а 
II ћјеват, и пити.

i ” /' .
|: Другу, dpafeo'вРтезОви,

f ’oKo.ioim ciiisu,
Нек свак л?и]е свбјој aiOMH,
Да,/му дуго лшви ! , . * , ,,
Иијто, Дјрако, — и ја дијем —
Ала ^е то слива !

и моја! мбма ЈКрвк1? — .< >
! 7 • ' 'Goi*a'im(a еи&&! : ;

— ■**=*»='

Моја удадба.
Лрииовијетка Г. Пјетраптони-Мапћипи.

С тадијанскога. Иревео Филии Ј. Ковачевић.
(Иивтшк).'

Он устадо живо; прекрсти руке, намршти чело, 
аа ке некајем достојанством иуианијем искрености и 
љубави :

— И вас не вријеђа ова мисао., овај нредлог ? 
Ви ете племенита, Катарино ; да избавите наиасти 
очина иријатеља ви излажете вашо пмаље, да сна- 
сете иоколико <еироманших радиика иије вам ctaao 
саму себе упропастнти. Добри анђсле, вм ми бацате 
вашс хиљаде као кад би блцили један новчић сиро- 
маху.; uet;o какво мљење имате ви о мени ? Држите 
ли ме иодлачином износећи ми тај предлог ?

Бијах поражена, убијсна, али се ипак не стонпх 
од његова иогледа, онријех му се јуначки, а он на- 
стави даље:

— У осталом било што му драго, нв';а сте 
увријођени и позлијеђени, овај несретник, овај луда 
заборавио је иропаст која му за врат стоји, не сје- 
ћа сс више ирошлости, не би знао казати откада 
вае ..  . љуби ! Ноћсрајте ме, госпођице, умукните ме, 
не дајте ми да идем даље. . .  ја нијесам никада љу- 
био . . .  ироводио сам дане као саможивац радећи 
увијек без одмора. . .  мислио сам да је угашен у 
мени иламен младости; ама није, он букти свијем 
жаром, Фата ми се срца, узима ми памет. . .  Ох ! ја 
сам заиста иолудио; опростите, roonol/iae, забора- 
вите на моју дрскост, мбжда со tte ћемо вишо 
викада видјети.

Иружих му руку; он је само дот«ччет па крену.

Пријатељу на реду је 
Вазда чаша трећа ;
Она љому за то идо 
Што )е трећа срећа. —
Живјели нам! — који с нама 
Веселе се дању,
Л  велико нотње бри^
Чашама ирогању! . . .

Даљс, браћоЛ инјмо ! — пнјмо! —
1Нто не бисмо лили? —
А нијесмо ни у здравље
Др5това иапили ! — !
Нек нам жине сви, који се 
1>ао браћа дружс, —
И када им среКа двати,
И кад јади круже !

Бо»>е,!.боље! — набко.1о 
Илга И ;ЈШ11 Л>УД1̂  у- . ' i

L А ја свима добра -желим, ^
Као вама туди : . s. :
Нека жнви дио свиЈет 
У нади д СреМи! —
To je? оно, • дружбо мила,
.Шз’о сам 'гио реки.

Пикац од Ровинл.

Ти би га, драга пријатељицо, задржалп, пијв 
ли истпиа ? Ти би му рекла : немој ићи, и ја тебо 
љубим,остади!

Добро, али ја га не зивиух натраг; упамти 1 ја 
га нијесам зивнула натраг ; од је ради меде woiao 
отићи, ишчвзиути за }ш ,џ . . .

Ама враголан Т>ино дастир удараше у дудук 
силазећи низ један брешчић. Пиријаше мало вијора, 
иа опи жалоени звуди долажаху к нама неким та- 
квим нагласком молбе, туге и уздаха, да Ђорђије нв 
отиде ћа. Од се спусти код мене и сједе; де гово- 
расмо једно другоме ништа, ама Ћидо зборашс за 
нас оним евојим дримитпвним гласом, који достајаше 
све јачдм, наеилнијим, увјерљивијим ; . . Кад нас 
опази Ђипо лрестаде ударатм, а свиленоруно стадо, 
т е . вабијашо за собом, подиже своју главу вОлнчан- 
ствено и догледа нас благо и тијо нвким матррин- 
ским изразом.

— Дијсто — проговбри Ђорђије су ио гласа — 
једну капљу млијека !

Обратих ее књему;  како бијашв ублиједио! 
Викнух га ; не одговори ми !

Помоћу Т»ина дринијех му мало млијека на уста ; 
морала сам му главу држати, јср бијаше онесвије- 
стмо. Поврати се, отријо чело и промуда међу зубе : 
мислдо сам да сам човјек! Покуша и два дута да 
се дадигЊ, али бадава. У толико на парохијалпом 
звонику зазвони звоно на благослов. — Шта, већ 

; пет сати? — ускликну — иошао сам јутрос од куће 
на седам.

— На зар вам је с тога зло ? Пито још мало 
млијека. — Он ди, наслонивдш главу на моју руку.

— Дијете, млијеио од твојијех овада исто је као 
божи нектар — речо смијуКи ми ее у (Уш и дадо 
T>nny један златни новац.
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Зачуђсно пастирчо држаше опружспу руку и мо 
уеу^пваше се ни нромислити да jo оиа сввјетла 
лспра његова.

Ја ее дигох прва. — Трчи, Т>ино, трчн, однееи 
је мајци, слијеиој сиромашици ; и без очи вна he 
нозиати да )е то један шшолеон« Реци joj да ти га 
је даровао... Катариинп вјереник.

Дијете шмагну, а стадо му потрча за њим као 
иомамно. Тхорђије ме опиши руком као да је тијем 
начипом шћио узети црсјрство моје оеобе.
#$н- _— He ћето ли се најати када Катарино ? Ре- 
штте ми да оволијо сан. Изашао сам јутрос огорчон 
из куКе, ево ме сада иуна наде, осшуран будућио- 
шКу, сретан, пресретан !

И ја се oejehax сротном, ма већ еада, по што 
сам-га добила за себе, не уеуђивах со реКи ништа. 
Загонетиа приповијетка мојега вијека бијаше поста- 
ла руснрм. у пајкраће вријеме бпјах рс заручила с 
јед!цш иопознаником п еиасла. га пропасти и смрти. 
*7 ј, Спда, ко је најирви миелир на ту ствар, л>о је 
лредложпо ту удадбу V Стриц1\арло; заиета, садшш 
тим чујући га гдје ронће на свога светога Мартипа,, 
аидећп га блиједа и сузцњичава .нреда мнр.м, која му 
о.ткрввах свој иоеао, чињаше со као да он чује нај- 
ненаднију му ствар овога чуда. 11а ношл.етку слегну 
рамонима и: — како х о̂ћеш, дијет.е мојо — заврши 
ријеч. На велико моје чудо и преиаст освједочих се 
да сви, иа и он еам, који жудириие добра Заорђију, 
еумљаху да овај ио ћсра какву трговину мојом 
удадбом.

А стрпна Марта, а рођаци ? Није било укорбе 
те ми нијесу у очи рекли. Ја сам тек сада видјела 
какво ћо бити јавно мњење о мојој удадби, али ле 
мишљах ни на што друго лего ла Ђорђпја. Бринути 
ее дамо за њога, показати се лрема њему тако чед- 
ва и љежна, да не узима када обраћати главе иа 
свјсцко лајаљо — бијаше ми у тој неврилици једила, 
али велика ytiexa.

Т>орђијо долажанте к мели у лоејету сваки дпп, 
о јутра и с вечера, како му већ радња допуштаваше, 
ц ја живијах само тада. Остало врпјеме митљах иа 
будућност, тјешах ее читајући лијоиа лисма мојега 
оца, која ми Ђорђије бијаше даровао, или се бри- 
љах о Т>урици, кога сада код себе држах.

Пријател.ицс моја, ти, која си искусила тешку 
жалост дјевојке, која мора оставлти своју кућу, ти, 
коју је мајка тјешила и ирппраиљала за мајку, ми- 
стсриозио лрсображел>е, ти таква за цијело можеш 
разумјети моје витсшке муко ради малога познавања 
Ђорђија и свијета, ради чудноватих околности, које 
се као стравичне авети врћаху около те лапрасно 
свадбе.

Свадба бијашо углављена у идућу нолјежу. He 
бијаше ту ни дарова,. ни изванредних лрмирава, ли 
свсчанога руха. Залаљела, устрављена, гледах гд]е 
лролазе они дани те мо дијељаху од тога корака, 
али се не кајах; бијах луна вјере и лоуздања умо- 
га Ђорђија, који сваки даи постајаше бољим, али 
замишљеним. Само у оиој драгој шуми, гдје свакоја 
травица, свакоји листић чуваху одзив олога првог 
дана љубавн, заборављасмо св е ; у оиће мирнв обо- 
јица, ,ар*л:асмо се за руке, глодасмо се у очи, тра- 
жећи измјенице да што нрочитамо у нагаим душама, 
које имаху миоге листове за нас непознате.

Тако дође н у очи недјеље ; на осам сатл че- 
каше ме биљежник да саставн свадбену погодбу.

Стрпц Карло није газио обпчаја него је иозвао 
све комшије, иначс би со они иједили. Ја не знам

**како јеГ са мном сто^пЛо^али ипак нијесам плтткала, 
док ми нијо за триезом неки ништави разлог сузе 
на очи nahepao. Кад се надигох са тањира, суеретох 
со с иогледом старога слуге Лоренца, који елЈжећи 
около трпезе ручником у руци као да бијаше изгу- 
бпо ваЗдацнву своју окретност. Руке му дрхћаху, и 
пружајуви mu јело прршанута ми на у х о : ово је
иотоњи иут, госпођице.

Иетољп! Омачо ми ео један уздах, иа опет 
други, иа трећи н морах се диКи са трпезе. Лореи- 
до се снеби, заце погом за моју столицу. а тањир 
са свијем шт.о је било у љсму изврну ее на лијеиу 
хаљинуМоје соФистичне стррне.

— Оетарао си, Лороицо‘ ! — викпу ана ијетко 
на сиромаха слу;гу, дој.и нонизно прјвгнутбм . главом 
чекашо тај заолужени укор ; бстарао си За сдужбу !

— Али нијос« да се л.убимо, добри Лорбнцо.
Рекох и ирихватнх з а 'т к у  уздрхтала старца,

за тим изађох 1)3 дворане. Малр каппве уђе стрид 
Карло ум оју  собу. и ирикреЈју- врата.
,, — ^а е^трга Мартина, дјевојко, ова 'твој^ свад-
ба није вес.ел<1 ; чшш мп се нао да смо у очн какве 
битке, иа увјерени да ћемо изгубити . . . Кагарпнр, 
др душе. је нсштр доцнан, ма дбк се не j.е i’e oiia ри« 
Јјвч вазда је на вријеме . . .  Л)убиш ли заисла г1оор- 
ђија, јеси ли се иокајала ?

— ЈБубим га — одгрвојшх свочапр ; — кунем 
вам се уснрменрм својих родитеља.

Ђорђија, који бијаше ушар тај чае, зачу моју 
клетву, дрмисли со штр ме јо стриц Карлр питар, 
па сједе му е̂ћн у једнрме Бошку, а нарблачио се у 
лицу. Кад се стриц рдаљи, завита ме и ои :

— Јеси ди ее покајала ?
— He, нијесам се иокајала, ма ти јоеи, чптам 

ти на твоме м])<ччноме лицу. Па дрбрр, ако си дршао 
да ми речеш : но ћу те више, ја то но ћу нустити 
да отидеш. Ти сп мој, вас мој !

— A Тина је Moja — зачу се један гласиб, и 
двије мале насилне ручице мучаху ое да мо раставо 
од Ђорђпја, који се бијашо дигао и wpmhauie чело 
као обичир.

— '1>ор])пјр, мило ми jo 6aui што ои дошао к 
мсни ирије нр ее иогодба веже ; шћела сам ти говр- 
рити о овоме дјетоту. Да, само Форме ради, јер знам 
да ћеш ми иогвдити. — Глодах дн се иасмијем и 
упирах му очи у очи, али on o6pahaiue главу.

— ДоЈзво.ваваш, је ли иетина ? Нека до^е е 
нама ; кад порасте етавићемо га гдје у какви колеђ, 
а доцпије pa;uiUo како ее иристоји; пегр сада ..  .

— Одлучићем« ’ посљо — рече отискујући 
њежно Ђуриц}- и кога ја глодах да aiy у екут мс- 
тнем. Дођи, Катарино, сви су uoh у двррапи ; немој 
да со чекаме.

И погрдба би иртписана уз неново.гпост мојијех 
и уз љубоииетво комвсије. Морах ое ирдпрћи Ђ р- 
ђијевој волдј, крји ме оставп гтчшђрм од мојсга, 
слоСрднрм да га управљам ио ћеФу.

Ојутрадан, прије иего но^ем у цркву, одох да 
се прздравим са стрииом и са рођачицом ; Ђулијо, 
наљућен онијем што иазиваше мојпм нонИжењем, 
бијаше се повратио к сввјвј регименти. Стрина Мар- 
та обучена у хаљину од велуда расхлађиваше со 
лепезом ; Ерминија стојаше још па огледалу китећц 
ее и нАређивајући. Огледах се и ја криомице у зр- 
цало : бијах блиједа, али ведра, у овиленој хажинп, 
крју еам имала још рнај дан када емо со заручилц 
у UiyMU.
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— Жао би ми било отићи из Вила Розе а да 
ие чујем од вас коју добру ријеч. —

Сједох украј етрине и приватих је за руку.
— Немој се ругати са мном — одговори она ; 

— вријеме еавјета минуло је а добре ријечи од сада 
у  наиријед слушаћеш од свога мужа.

Сподобљона неком новом њежиошћу падох на 
кољена пред стрнном и уздигох склоиљене руке:

— Стрина, етрина, не одговарајте ми тако 
лјстко; барем једном укажите ми мало л.убави, ре- 
ците ми да вам је жао е одлазим, да мп оираштате 
све, да мо желите сретву.

— Као хришћанка гледаћу да ти онростим. a 
као мајка не ћу никада заборавити што си презрела 
мога Ђулија.

— Презрела си пашега Ђулија — рече Ермн 
нија мичући се с огледала — да постанеш маркези- 
цим иамука и лакта. Желимо ти уснјех у свакоме 
раду и срећу са твојим чрговцем.

Она ме пољуби емијући с е ; за тим се мајка и 
к1ји узеше исиод рука и еађоше низа стубе да зау- 
зму мјесто у кочији.

Ово су били моји њежни Фамиљарни поздрави. 
Жалост и сумња, којо сам тога часа искуеила, оста- 
ти Le дубоком раном на моме срцу.

Добри наш наргх благослови нас брзо, а син- 
дину не бијаше доста читати параграФв, но му се 
ирошће да их тумачи на свој начнн. Благословен ио 
ето иута вриједии старац који изазва онога дана пр- 
ви оемијех на мојим уснама.

Носље церимонија требаше да се вратимо у 
Вила Розу на објед; ма мога новог госиодара и до- 
маћива зваху иријеки послови у Низу; није со могло 
ни чаеа почасити.

Слуга већ бијаше изнијола пртљагу, Тзурица 
дотрчао : морали смо с МЈеста кренути да у вријеме 
ириспи]емо на стацију и затечемо влак.

Стриц Карло није се надао томе ; провле све 
бптке овога свијета, на на пошљетку ионусти. lie 
знам како сс стари сиромах до иошљетка уздржао 
а да не иронлаче. Када видје на кочији гдје сједим 
код Ђорђија, рећи ће са евом озбиљншпНу :

— Учини је сретном, за светога Мартина, учи- 
ни је сретном; иначе ћу проклети час и уру, кад 
сам видио сина мојега генерала.

У тај нар иристуии стари Лоренцо, гронуо си- 
ромах усие се па стремен од кочије да нам нреда 
два писма, те бијаху дошла док емо ми у цркви 
били : једно за Ђорђија, а друго за мене. Милокрвни 
и добри слуга донио их сам главом да нас може 
ридјети и поздравити прије него кренемо.

Отегнути један звијук даде знак подажењу вла- 
ка и ми се на један ред нађосмо сами на иуту. 
Жељезница иролази крајем наше шуме ; видјесмо из 
далека мјесто гдје Ђорђије бијаше убио змију, кући- 
лу старе Свјетлан , извал>ени ровач на коме смо 
сједили, на иошљетку и бијело свилеиоруно стадо 
и Ђина иастира. Сваки од нас двојице дозиваше на 
»амет кратки идил наше љубави, али не говорасмо I 

"ЈЈишта.

На иошљетку узех она два пиема, те их бија- 
ше Лоренцо донио, и нружих их Ђорђију.

— XoLeiu ли пх читати ? — заиитах еамо да 
што речсм.

— Једно је  за тебе — одговори он.
— А зар нијесмо сада једна особа ? — нрому- 

цах стидна, глсдајућн да му гледам у очи ; ама он на- 
етављаше иосматрање шуме.

Све од једном обрати се к мени; нољуби мо 
страсно најприје у руке, за тим у чело, на у усне, 
и, држеКи ме стиснуту, проговори лагано :

— Ма што, збиља те није страх да сам те 
узео из интереса ? Како је могуће да та сумња није 
иомрачила твоју лијепу душу, кад је ја оиажам у тво 
јим очпма ? Па добро, ја нећу да со та сумња икада 
у теби нороди; ти еи ми постала женом у чуднова- 
тим околноетима! Чинићу ти се лудим, ма Си ми би- 
ли мило чути да си се нокајала што си учинила, да 
станеш говорити: ти си ме заслијепио гвојом лу* 
кавштином. . .  ти си ме сиодобио . . .  ти си ме осла- 
био.

— Ја те љубим, Ђорђијо! — промуцах вели* 
ком тугом. — У једном погледу прочитала еам пле- 
менитост твоје душе, и не ћу никада иосумњати о 
теби, баш да би те и моји родигељи из гроба ои* 
тужили. Твоја је воља била да нричувам свој новац, 
нека га ; ама ћеш га сјутра примити у зајам твоје 
жене, која he бити ностала сва твоја. . .  сва твоја! 
Ти си сам казао да со само од своје жене може 
све примити. Ах ! људи не умију љубити ; ти бв за- 
иста могао нотхрањивати сваке сумње о меии, могао 
би мислити е сам интересана, о сам иретворна и 
пошто си ме иољубио. . .  ја  нећу, не никада !

Он бијаше јако иотресен, ма гледашо да се 
умири ; неизвјесност читаше му се на челу ; у су- 
морним очима сијеваше иламен, који изражаваше не- 
ку велику муку љегове душе.

Без икакве даље ријечи, баци се у један ћошак 
кочије и безбрижно отвори својо иисмо.

Ја, сједећи ирема њему. гледах га пунаиом д>у- 
бављу, желећи му једнијем иогледом усадити моју 
нјеру у срце.

Он ирочита прве ретке ; иа за тим пеком ра- 
сијаношћу човјека, који, мислећи на друго што, није 
разумио ништа, али је  ипак нашао њешто, ријеч 
једну, која је обратила пажњу на себе, стаде оиет 
из почетка читати. Све од једном сиоену, поблиједи, 
обрати главу натраг и затвори .очи стискајући јако 
оно иисмо међу укочене ирете.

— Каква несрећа? — упитах стидна.
Он исколачи очи па их уирије у моје. Бијаху 

то очи иолуђела човјекл, који се б«>ји неке наирасне 
смрти, или ее справио да је  другоме зада.

Нротрнем сва од страха . . . нружим руку да 
узмем ону кобну хартију. Ђорђије ми је не iuhe 
одмах пуетити ; за тим, иромиеливши се боље, даде 
ми је и остаде неисмичан, гледаЈући ме ио иријено, 
ужасно, као неумитнв, ироницателни судац, док ја 
мраком на очн читах то злогласно, чудновато пиемо.

(Свршиће се)

II A Р A С Т A Н К У.
( Јенау).

Славуја већ нема ни цвијећа, 
А ие голјм и нијемом . угу

Чујем студен и јесењу тугу; 
Одиала је  с лишћсм моја срећа
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Его raja, куђ сам с тобом шстб, 
Ето шумо слаткога нам станка, 
Ђе у сласти етраонога нам санка 
Врлјеме нас већ остави ето,

Ти нутујош, хоћеш но евијету ; 
Ево стаае ледене иавите 
Као змија што силом мамн те 
У туђину, у заборав клсуу!

„Врод једрећи нокреће и мути 
Из мирнога почивала море,
Ал гек ирође вали ое затворо, 
Равнодушио оно опет ћути.

Ви'ш з дрвета тица нолеће ? 
Гле иако ее зањихлла грана,
Ал још мало па ће наКи стана; 
Тако TRoje јадовацде дреКе.“

Т.

Кладенац и шеталица.
Нрнча Едгара Ное.

(Наетавнк.)
ТТреварпо еам се такођо и одноено облика зда- 

ња. Пипајући ја сам наишао на много некаквФех 
углова. иа ми се учинило. да зидови имају врло пе- 
правилан облик. Ево какво је дјејство савршепог 
мрака на човјока, који се буди иза несвјестицо или 
сна! Ти углови пишта друго но бјеху, него незнатне 
кривине у зиду; ошнти облик тампицо био )е четве- 
роугласг. Оно, што ми се учинило, да је камеље, 
сад сам видио, да су то поволико илочо од гвожђа 
или каквог другог метала, између којијсх су сионе 
гвоздене, којо су чимиле оне кривине и неравии. 
Дијела новришна тог металичног здаша била је грубо 
избрљана многобројнијом, гаднијем и безобразнијсм 
емблемама, какве су у стању измиелити Фанатични 
римокаголички иоиови. Фигуре ђавола са изразом 
нријетње на лицу; облици костура и друге, овоме 
сличне слико обезображавале еу зидово у цијелој 
љиховој шириии. Нримјетио сам, да су контуре 
овијох страшила доста добро оиажљиве, док међу- 
тим боје су со ноквариле и исилавиле од влажнв 
атмосФсро. Тад сам тск оназио, да је иод поилочан 
камсном : на сред љега зијао је окрулог облика кла- 
денац, од кога еам ее случајно спасао, и осим њсга 
нијо било другог ту.

Свс сам то ја видио као кроз маглу и с неким 
усиљавањем, јер со мој физични положај чудновато 
иромијенио у вријсмо еиавања. Сад сам ја лежао 
ирућен колико сам дуг на леђима, на »екаквој као 
дрвоној оииекој клупи, за коју сам био привезан вр- 
ло јако некаквом вридом, налик на ремик. Она се 
неколико нута обавијала око цијелог тијела, оставив- 
ши ми слободне само главу и лијеву руку, тако да 
сам с муком могао докучити храну, к<>ја јс мвтнута 
била крај мене на иоду у земљаном еуду. Преетра- 
вио сам со, кад сам спазио, да нема ту конате с 
водом, а међутим страшна ме жеђ мучаше. Као да 
су моји мучитељи р.амјеравали довести ту жеђ до 
крајноств, јср је месо, које је било у суду, ибилно 
иринравл.ено било са мирођијама и соли.

Окренем очн и станем расматрати таван нада 
мнбм. Он је био нада мном високо око 30—40 стоиа, 
а иете је грађе био као и зидови. На једној од ило 
ча чудновата слика иривукла је сву моју пажњу. Та 
јо елика престављала собом вријеме *), као што га 
обично сликају, само с том разликом. што је у мје- 
сто косе она нмала неки предмет, који ми је исмрва 
изгледао као огромни наеликани сахат. Свакако били 
је нешто у облику тог иредмета, што ме је  примо- 
рало, да га пажљнвије разгледам, и док сам ја тако

гледао унравивши ноглод па н», почем се налазио 
нада мном, учинило ми се, да ее ои миче. Једну ми- 
дуту доцније ова св мисаб потврдила: дол>е исиод 
сахата клатида ео шеталида, оцдеујући иолагано но- 
кратак лук. Најдослнје, уморивпш се, посматрају!)« 
једнолико неирестано кретање, бадпм ноглед на дру* 
ге иродмете у мојој ћелији.

Лагани шум иривуче моју дажњу, и, ногледавииу 
на иод, углодам, како ио њему скачу огромни иадовиј 
Опи су изашли из кладенда, којм сам могао виђетц 
с десне стране, и они час, кад сам ја гледао на јц 
иацови иочеше гомр.лама искакивати отуд, 6y\vh»f 
привучени мирисом од меса. С великом сам муком 
могао их оћерати од мојо хране.

Ирошло је  око ио сахата, а може бити и дио 
сахат, — нијосам могао тачмо одредити вријеме. — 
кад сам оиет умравио погдсд rope иут тавлна. Оно, 
што сам тамо угледао, довело ме је у забуну и чу« 
ђење. Всћина шеталицв норасла је готово за цијели 
]а))Д, и кретање њено носгало је бржо. Али ме јо 
највише забунило, што се она, као што се могло ви- 
1>сти, спуштила на нижо. Тад сам оиазио ~  nehv 
казивати са каквим страхом, да је доња страна има̂  
ла облик челичног иолумјесеца, к< ј i се јако сјајио и 
који је могао нмати око једне етоне у дужину од 
једно1’ рога до другог; рогови су били окренути го* 
ј>6, а до1ви крај био јо наоттрен као бритва. Изгле- 
дао је такође тежак и маеиван, као бритва бријачи- 
ца, дсбл>ајући rope до овог широг краја, и био јо 
утвр^ен за тешки мједчи прут, на коме ое цул»ао
ЗВИЖДући КрОЗ ВАЗДуХ.

BeL еам рпзумио мој грозци положај  ̂ нијесам 
већ могао сумњати, какву ми је еудбину одредио 
проналазачки ум калуђерски. Агенти инквизиције ви- 
ђвли су, да сам ја пронашао кладонад, доетојну ка- 
зну за таковог јеретика као ја. Оавршено олучајно 
еам ее еачувао, тв нијееам пануо у н>; али у исто 
пријемо зиао епм, да }е вјештина од казие пранити 
кломко и изнепађења за осуђеие |една грана врло 
значајна од сво те Фантастично еистеме тајнијех ек- 
зекудија. Ночем ее мој изиенадни иад оеујетио. a 
налстњаци-калуђери нијеоу шћели наеилно ме бадитн 
у кладонад; због тога, дакле, ја сам осуђен био, и 
ови пут иод сваач! начнн, на другу, пријатнију 
смрт . . . .  Пријатнију ! Усред моје агоније ја сам ео 
насмнјешио, кад ми је пала на ум та чудновата ријеч.

На што нриповиједати о опијем дугијем, дугн- 
јем чаеовима, пунијем страхоте, у т$чају којијех сам 
)а бројио клатеша чолика еа страх(*внтим звуком ул 
то ? Он се је спуштао налад цо палад, линију ио 
линију, тако постоиено и неоиаж.гиво, да ее јс мо- 
гло иримјетити тек иослије нод}’жијех размака вро  ̂
меиа, који с)' се менв учињели цијели вјскови. Сиу<

! штао ее све наниже, н:и и ке! Прошло је, може бити, i неколико дгна иријг, но је шсталида иочгла ее нл - 
ј тити до мсне тако блнзу  ̂ д| сам могао осјетити кре-*) Костур с косом.
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тање ваздухз, ког просијецаше она. Мирис од нао- 
штреног челика доаирао ми је до носа. Молио сам 
небо, молио сам неирекидно, да се челин спушта бр- 
же. Ја сам био нолудио, обезуашо сам, и усиљавао 
сам се, да се подигнем иа сусрет томе иокретнот 
мачу. Послије, изненадно, највсћа мирноћа сиушти се 
у моју душу, и ја легнем неиомично, смнјешећи се и 
радујући се тој грозној смрти, као дијете лијеној 
вграчки.

И опвт обузе ме несвјестица, премда за мало 
времена, јер, дошавгаи себи, нијесам могао сиазити, 
да се шеталица спуштила бар толико, да се могло 
то опазити. Али опет, то вријеме могло би бити и 
крло дуго, јер сам знао, да су за сваким мојим по- 
кретом иазили ђавол>и калуђери, па су лако могли 
внђети, кад сам се занесвијестио, те су зауставили 
спуштаље шеталице no својој вољи. Освијестивши 
се савршено, осјетио сам неисказану, болесничку 
елабост, која је долазила о* дјгог гладовања. И усред 
'нравијех мука прпрода је тражила хране. С тешким 
усиљавањем нружио сам лијеву тоју руку, колико гу 
ми домушталс свезе, те сам дохватио тало неппо 
меса, што су оставилн били пацово. Док сам ја при 
иосио храну устшча, у тојој паметп снну нека нејас- 
па мисао радоета п паде. Но изгледу што је могло 
бити заједничког међу м н о м и надом ? И опет пов- 
тораваш, да је то била мисао пејасна, — човјеку 
често долазе такве мпслн без облика. Ја cam само 
осјсћао, да је то бнла мпеао радости u наде, ало се 
опа угасила, нестало је готово истп час, кад се роди- 
ла. Узалуд cam се мучио, да је поново пзазовем, да 
је схватим : дуго моје страдање уништило је у menu 
готово све умне способности. Био cam безуман, савр 
шенн пдиот.

Кретање шеталице бпло je у правој линпјп на- 
дп мном, н ја cam спазио, да je полутјесец намјештен 
тако, да ти прође носред срца. Најпрпје he он зађе 
сти тало тоју горњу хаљнну, послије ће се повратитн 
па he је ирорезати, u послије још Једном, још је* 
дном . .. Не гледајући на огротни простор крпве 
линије, коју полутјесец описује (око 30 стоиа), и на 
јачину размаха, који би у стању билн прорезати са-' 
me зидове, он нпје тогао у течају неколико минута, 
ништа више, вего зађести и ирорезати moje хаљнне. 
Над тот cam се мишљу зауставио, — даље нпјесат 
смио ићи. Сато cam о тоте и тислио, као да тијет 
начином тогу да уставпт полагано спуштање челика. 
Ја cam разтпшљао о томе, какав he звук учинити 
иолутјесец орелазећи по тојит хаљината, п какво he 
осјећаље произвеств иа moje срце треље сукна о moje 
тјело. Толико cam сс бпо удубиоу то, да вш настаде 
нлјзад неки сврбеж у зубима.

На ннже, — још на нижо — он се спушта још 
ниже. Ја cam сравњивао брзииу љеговог размахавања 
са брзином склажења, п то ти је чињело нско пакосно 
3'доволс.во. Десно, — лпјево, достиже он иа|вишетач- 
ке свог лука, п оиет се noBpnhao шкрннећп и звпж- 
дећи, и привлачно се к mome срце стотрено п крадг- 
мице, као тигар! Наизмјенице je cam се стијао н сте- 
њао од тешке муке, што је зависило од различнпјех 
мисли, које су ши једне за другот долазпле.

Још на ниже! — непротјенито, не&шлостиво 
нпже ! Он је звучао трп палца далеко од тојијех пр- 
сију. Ја cam се као поматан уиињао, да ослободит 
моју лијсву руку : она није бпла свезана сато од 
лаката до шаке. Могао cam е љом дохватвтп до суда, 
који се налазио крај мепе, и проноситн устпта храну 
— друго ништа ! Кад бих могао прскинути узицу, 
која ти је везала лакат, ја бнх ухватио шеталпцу о 
покушао бо зауставиги јс. To је било исто, што зау-

ставптп растопљену лаву, к о ј .ч  кул.а пз каквог вулкана.
Све ннже! нспрекидпо, нод свакп пачин на нпже.г 

Ја cam задржавао дисаље, п отптао савг^секао noma, 
тан уз сзаку вибрацпју; грчевито cam се јежао п скуп . 
љао уз свакп размах. Очи су moje са очаЈањем пратп- 
ле његов полет при пељању и силажен.у, u спазтодич- 
но затворале су се опи час, кад бн on достнгао до 
најниже тачке. 0  како бимитнлабпла смрт тај час-Г 
Не тоже се нсказатв, како би мила била ! При свему 
тоте тојв су сви удови дрхтала, кад ба camo поти- 
слпо, да је довољно, да се та машина спусти camo 
једну лпнију, па да се она дотакне mojnjex прспју са 
својов! оштрот, сја|ном сјекврот. . . .  Ја cam дрхтао, 
ол н а д е :  to je она и приторавала дрхтати свс мојо 
живце, циЈело moje биће — она н а д а, која утоје 
продрвјети, шта внше, и на camo губилиште п шаптитп 
на ухо осуђенијет на стрт, па ц у самијем татиица* 
ша ппквизицпјс !

(СврпшКе се).

Мало о правонису.
(П и с м о у р о д н и к у).

Драги Пријагељу !
У mojnjcma утвсцита Н а п о в р а т к у  з Б р а н- 

к о в е  с в е ч а н о с т н ,  што су у «Црногорки» иеча* 
тани, ита иравописнијех погрешака, којс ћсш ти до- 
пустити, да исправит. Ја cam ове утиске гшсао по 
еуФОнији, која влада на овпјет нпшијет страната. 
Тако cam ја предлог с претварао пред рпјечита, што 
почињу словвта б  и д, у з, а и јто  иочнњу словпма 
њ, љ, ђ и ћ, у ш, н. п .: л дрвета, з брда, :* Богом, 
ш њиве, ш људта, ш ђететот, ш ћеркот. Даљеја претва- 
рат ј  пред зубнијема д п т у \) и Is, тако тјесто д ј е- 
в о ј к а, г д ј е, в и д ј е т и, л е т ј е т и, т ј е ш н т и ја 
пишет : ђ е в о ј к а, ђ е, в и ђ е т и, л е h е т п, ћ еш п» 
тп. Пајпослпје ја пишет ш ј у т р а ,  шј еме,  шј е кп-  
р а мјесто с ј у т р a, с ј е m е, с ј е к м р a. А ти нп 
прво, ни друго, ни треће не трпиш, тс си me испра- 
вљао прета иравилнма еуфонпје већнном усвојениЈет, 
али не свуда, јер ти се ђе-ђе ноткрала која моја по 
грешка. Тако се догодило да су моји чламци изашли 
печатанв на по већином владајућвјет правилнма еуФо- 
није, ни по еуфонији која влада колпка је Херцеговина 
п Црнагора са љиховпЈет upuaiopjem, по којој бн ја 
iiihuo ннсатн;

Као да те слушат, ти ти сато напотпњеш Да- 
нпчића, да me покорнш. На што се усуђујем шљеде, 
ће двије првмједбе учпнитн. Прије свега ja тпслит, 
да се иокојни Даннчпћ доље теђу иата које доба 
бавио и уживао сладости нашега изговора, да га ћа- 
ше U он потпуно у кљизи усвојитп, ако пе ради до 
шљедности према иравилу већ коначно усвоЈенот 
«како изговараш тако пиши« а оно ш љеиоте came 
овога изговора. Друго ; ти знаш како су Хрвати про- 
тивнп п еатој Даничићевој, рецито у т ј е р е н о Ј  
еуфонпјн: на зар ппје могуће претпоставнти, да и
Даничић ћаше усвојпти п о т и у н у  еуфонију, да nnje 
било ове иротнвностн ? Зар н ije moryhe претпосгавн- 
ти, да је Данпчић п о с т е п е н о  шћпо увести ey«io- 
нпју ?

На сваки начин наш Будманп, којидапас замјс- 
њује Даничића, у својој Grammatica della lingua serbo- 
croata (Vienna, 1867) вели (ст. 10) да ce може pe 
ћи : c љим и ш љим, из љега и иж њега в т. д.

А М О  И Д Е  Д О Д А Д Л К
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11о томс даклс и з Вогом, з бр да, з дрвета, и т. д. 
тијем лрије што се тано пе еамо изговара него се 
друкчије и пе можс изговорити.

Даље, Факт је, да Херцеговина и Црна Гора 
са н»иховијем мриморјем слова зубиа т и д исиред ј  
лретварају у ћ и i>. Па зашто ми бар не биемо та- 
*<> и чшсали, кад се једном јужнијем нарјечјем олу- 
жимо ?

Најиоолије ево rio на једно пнтањо, којв је иоп 
Миљан назад њеколико годнна био погакао у „Slo- 
vincua. На име он је шћ.ч« свратити иажњу нашијех 
учењака па глас, што се у Херцеговини а чнни мп ео 
и у ЦрноЈ Гори, одиста пак п» њезином нриморју 
чујс, а за који глас у азбуцн нашој нема зпака. To 
jo онај глас између ш и с у рпјсчнма шј е ме ,  шје-  
к и р а ,  ш ј у т р а  и сличнијема, на што је био евр' 
иуо своју пажњу још прпјо г. Миљана г. Будмани у 
спомснутој својој граматицп, уепоредивши овај глас 
еа пољскпјем s (ст. 15). У оскудици дакле потребитог 
апака за овај глас ја уземљем шј, јер ова ј orick* 
шава ш тер ми се чини, да се овако најбоље може 
приближвти глаеу између ш и с бар у ћирилици, 
иошто би се у латиници зшгло коначно ириовијити s.

Kao што вндпш, ови ое моји назори оснпвају на 
нашем взговсру и на ohori правнлу : како изговараш 
тако пиши. Ако мн ове moje назоре можеш довољни- 
јом разлозима иромвјеиитп, ја бих тн заФалан остао. 
У iipoTUBiioRi случају иредложио бих тн, да усвојиш 
иотпуну еуФонију у »Црногорки«. To би ако вишта 
пзазвало пажњу нашмјсх језикорловаца, тер би се и 
ово питање коначио рјешило, што вапије наш ираво- 
IIис. Ако бисшо се морали иовратити у шљед top рје" 
шсн.а на умјерену еуФонију, мала штста, н да crio 
већи аукторитети у овој етруци.

Још њешто, кад crio на obori пољу. Мало по 
мало од У л ц и њ а, У л ћ и н а, као да ће остати у 
iiaumj књпзи копачно У ц и н». Зато rib јс дужност 
иримјетити, да овако народ не изговара. Нознато ти 
jo да јо наше п иморје од иамтивјека у свакдашљем 
;.о;иру оа огвјен градом ереством мора, ио козт му 
(рдовље nei рв тано наша првстаништа иолазс. II по 
цц елом наш ri приморју не говори се У ц п н> него 
О ц u њ. Ш о вишс чује сс и иословнца често к ао  
О ц п њ а н I! у дити еч случајевима. Зато бн требало 
и п гати 0 ц и њ а не У ц п њ.

Брацкпјеа! поз равом
С Ириморја 12.— 10.— 84.

Одговор.
Но могу се, драги нријатељу, сложпти стобом.
Што се тиче самога твога чланка „Н а н о- 

в р а т к у в Б р а н к о в о  с в е т к о в и н е,ц ја сам 
хтио, да он изиђе но ономо правонису, којим си 
га Tit наиисао — прсмда со с њнм никако не сла- 
жем — , но у штамнарији ири слагању и иослије при 
коректури учињсио су, против моје воље, измјене, о 
којијема ми пишеш. тс је доиста изишло љешто 
нопрлвљено, а њешто је оист задржано по твом ира- 
вопису.

To ћсш ми опроотити, а сада на етвар.
Но данашњем нашем правопису еуфонија со 

простире само на рИЈечи з а с е б е, на гласово у 
и о ј е д и н и к  ријечима, а но на више ријсчи међу 
собом, на читаве реченпцс. Тако нвту наши најбо- 
л»п филолози почињући од Даничића на на ииже. 
У њих со углодам и ја.

Тн би сад хтио, да еуфонији дадеш толику сна- 
гу, да ое но њој мнјељају, разумије со нрсма наши- 
јем законима о гласовима, читаве ријечи међу со- 
бом.

Да би видио, куд би те то одвело, ја ћу ти 
навести неколико иримјера, иретиоставл.ајуКи да тн 
xc*hcni ту еуФонију консеквеитно да изводиш.

Ти велиш, да но твојој суфонији т]>еба писати : 
з дЈжета, з брда и т. д., и да треба нисати, ш љиве, 
in људма, in ђететом (у овом иотоњем случају гри- 
јешиш против своје соиствене еуфоније, јер no тво- 
јој еуфонији не смије се нисати „ш ђететомц него 

‘ „ж ђететоми, почем се ш пређ ђ иротвара у ж.).
Добро, то је тако !
Али онда треба да будеш дошљедан, па да то 

правило спроводиш у сваком случају, гдје би се оно 
морало сировести no законима о гласовнма у нашсм 
језику. Тако н. ир. ти би морао нисати : Бок ти по 
могао (мјесто : Бог ти номогао), jep се јаоно г нрод 
муклим т мора иретворити у к. Ти би морао писа- 
ти : Вуг дође (м. Вук дође), Срн коља јаше (м. Орб 
коња јаше), то нучо (м. тои нуче), кнес нраво мјеро 
Rijepn (м. кнсз правом мјером мјери), нош твок ио- 
којиок нријагеља (м. нож твог иокојног пријатеља), 
обруџ буре држи (м. обруч буре држи) и т. д.

Тако би се морало пиеатп по твојој еуфошјг, 
а видиш куд би нас то одвело. Шта би било од иа- 
шега језика, кад би се тако ночело иисати ? Ко Гш 
могао разабраги ири том правопису, шта се хоћо 
да кажо ? Ја сам ти само ово неколико иримјсра 
навео, колино сам се могао сјетити у опај мах, кад 
ово писах; а било би још и других, на којијема бп 
се join боље могло видјети, до каквпх би со апсурд- 
пости дошло, кад би со тако иочело инсати.

Из тијех разлога, видиш, ја no могу ирихвати- 
ти твога иравописа, а добро би учинио и ти сам да 
га папустиш. Узгред ћу ти нлпоменути још н то, да 
наши најбољи филолози не илводе у свему еуфонијо 
ни у самим поједииим ријечма. Тако н. нр. они но 
нишу : љутски (ни љуцки) него л>удски, но иишу : 
гратеки (ни грацки) него градски, пе пишу: хрвацки 
него хрватски. И ја тако пшием, иремда за то не 
мам другога разлога него оио што иашн филолози 
кажу : да су г и с гласови Koiu у сриском језику не- 
радо другују, који ео не трие, иа за то со д ирод <*, 
противно иравилу, оставља непретворено.

Тобе иак (и многе друге нашо иисцо, нарочито 
млађе) видим гдјс нишетс : хрвацки, л.удки, градки ;

join вас нијееам вндио да пишете : оцлужити (м. 
одслужити), нацкакивати (м. надскакивати) оцуда (м. 
одсуда), оцтојање (м. одстојање) и т. д.

Што со тиче иромјене елова д и т у ђ и К, 
кад су пред ј, томо ја но замијсрам, ирсмда се др- 
жим Даничића, који јо д и г пред ј задржао у ри- 
јечима, које ти наводиш. Ои је иисао: видјети, дјо- 
војка и т. д. не за то што со међу Хрватима нала- 
зио (он је пнсао тако још ириђе иего што се иаста- 
нио у Хрватској) нити за то што ис би знао како со 
на овијема странама говорн, пего *бог тога, што јо 
имао за то јаких филолошких разлога.

Hero и ако не налазим погрјешке у претварању 
иоменутијех слова у ћ и 1>, нс може со ни теби ни 
другијема допустити бсз замјерко што пшпотв 
pinhiioa (м. хтио). Ако је no вашем претварпњу до* 
бар неодрсђепи пачин „шћетии, но можо бити добар 
глаголски придјев niiihiiou, јер се овдјо „јец (од лхо- 
тјеои или „хтјео“) веК претворило иред самогласним 
о у it, иа се нс можо онда још једаи пут иретварати са
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т у fs. По истим закоиима нс може ее писати од „ви- 
1>етии (но вашој еуфоиији): „виђио“ (него: видио), 
ин од „стиђети сеи : стиђио се (него: стлдио се) 
>i т. д. Нп ви са.ми не ипшете : виђио, врћио (м. вр- 
ти«), лећио (м. лстио), нолуђио (м. иолудио), хпћио 
(м. хитио) п т. д., а ова.мо пишсте.: шКио. Пазите, 
за Бога !

Што оо тиче пиоања ријечи: шјутра, шјеме,
шјекира и т. д., то је са свијем иогрјешпо, јор но 
нравилу вал.а писачи : или сјутра, ејсме, сјекира
(тако пише Даничић и ови други за њим, иа и ја)
11.1II шутра, шемо, шокира, а никако шјутра. шјомс, 
шјекира, јор то би ^ило нротив сваког правила. Да 
].ме и.ш иепрствараљо или претварање. Ако ћемо 
усвојити непретварањс, онда остаје : сјутра, сјемс, 
сјекира, што јо доиста лако и изговорити без ире- 
тварања. А ако you јјшо прстварање, прапило гласи, 
да ј  мора погинути без трагп, нрстворивши е у ш. 
л опда ј не може оиет па ионо искрснути, иа да 
будс : шјутра, шјеме, шјекира, него би морало битн : 
шутра, и:емс, шекира.

Знам лијеио, да се те ријечн на овијем стра- 
иама нзговарају онако као шт« ти велиш, промда нс 
свукуд једнако, јор док св омо ш код вас у Лри- 
морју нзговара мскше (ваљда уиливом тплијанштинс) 
нао опо пољеко s о рогом одозго, код нас овамо 
и.ловара сс оштрије и ближе је еамоме гласу јн. 
Е ма то су провипцијализми, који трсба да су ио- 
знати Филололима, јер им могу елужити као матери- 
јал за њмхово студије, али сс не могу' узети за општс 
правило језика. Ако би се почело иисати онако како 
се нровинцијално говори иа овој или оној странп 
иашсга народа, оида биемо од јединства својега је- 
аика отишли join даљо нек> што омо данас су три 
диалекта, јер би нам сс ј зик рлскоматао на десстак 
дијалската, кад бисмо провинцијализме уиијели у 
писаћи језик. Чуо еам ја овдје гдје се говори и : 
до!,ог (м. до!)Ох), нађог (м. нађох), или : добријах (м. 
добријсх), лијеичјах (м. лијенијех), грође (м. грожђе), 
јабукех (скоро више е него а, м. јабука, gen. pi.), 
крушакех (м. нрушака, gen. pi.), жнам (м. зпам) и 
т. д. Али ваљда ником ne lie пасти на ум да од то- 
га начини иравило за наш језик. Исто тако не може 
се од тога, што у (Триморју и Црној Гори изговара- 
ју шјутра, шјеме, шЈСкира, начинити правило за вас 
Језик.

Ш го ее тпче У д и њ а, и мени ее чини да ти 
имаш ираво. Кад народ каже 0 ц и њ (или можда 
0  ц и њ е), а никаквог филолошког разлога не може- 
бити против тога, онда јо ираво да ее и пише 
0  ц и њ (или Оциње).

Его то је мој одговор на твоје примједбе, дра- 
ги пријатељу!

11 ако се у мпогоме пе слажем с тобом, хвала 
ти ииак, што си ту ствар нотакао Ми нијесмо 
стручни филолози, ни ја ни ти, иремда сам ја (до- 
нусти ми мало сујете!) написао или бол.е 
рећи извео no Даничићу неку „Малу Сриеку Грама- 
тику“, с којом наравно нијесам барут нронашао. Али 
ту су наиш филолози, па иек нам они еуде. Ја hy 
ее њиховом суду нокорити.

Цозпајући се с покојнијем Даничићем још из 
))ачког доба (био сам њено вријеме његов ђак), ја 
еам му више иута, а нарочито од како иишем јуж- 
пијем диалектом, досађивао иитањима о овоме или 
ономе што ми ее није свидјело или у чем нијесам 
бии на чисто, и он ми је (хвала му и с ону страну 
гроба!) вазда најтачпије и најеавјесније одговарао,

као што . је v свему био оугата оавјееноот и тачип< V. 
Имам и сад ноколика његова п«сма из Загроба. u 
ио н>има се влала.м и уиравЈМм у евојој књпжевппј 
радн»и ш то <?е тиче језика и пранописа, често и пе 
иитајућп за разл-ое, по опоме : juro in verba magi- 
stvi, jep ми лаиди гчеето иијеимо «и у стању да ира- 
тимо филолого у љиховим стручнпм испптивапуина 
до најмањих ситиица, него морамо да узмемо за го- 
тов новац резулгате, до којих они доспију.

Ја тако радим. А ат;о иашн новпји филололи 
докуче што новије и бол,е од оногашто је ДаничиК 
нашао, ја ћу им се иоалонити.

Теби братеки позлрав и «>д Бога здравље.
Цетиње, 24. Октобра 1884.

Ј>ваи Иавловић.

КЊ И Ж ЕВН И  П РЕГЛ ЕД.
К р и т и к а.

М и л о р а д Н. Ill а н ч а н и н, Ж у б о р и и 
В и х о р и, Иееме, издање нраљ. сри. дворсне књи- 
жпрпице А. Иурића у Београду 1883.

Више пута чула ее жалба, да наша књпжевиа 
критика није савјесиа : дп ое књижевпа ђела оашо 
худе или Фале, како је којн критвчар раеположен 
прсма личносгн ишичевој.

Опа .жалба пије л.снована. Могуће јс, дп he оо 
често фплвти ио која књига више него што заолужу- 
је. Али отолсн пема велнке штете. Фале само могу 
да потакну пиоца, да трезвеније и свестраније своје у 
мотворе обрађуЈе и усавршава, и да ее што већма 
паоружава зиашем н — етрпљељем, како бп се тнјех 
Фала шго впше удостојво. Па се те Фале могу разу- 
мјети п донекле п оправдати. Човјек и ако he отво- 
рено pehu иријатељу у четири ока, што aiy замијера, 
пред другијема he га штеђети, а кад кад у потребв и 
бранитп. Такав је човјек у обичном животу, па је 
такап и у књнжевној критицп. Али ако крпгичар у 
CBoivi послу кад-кад и iiorpiijemn ; ако га околнооти 
паведу, да о једном ппецу неоспован оуд изрече: 
от>да не олијодп да је он у ouhe несавЈееан и према 
остали.јема писцнма, које проучава, а које није никлд 
ни видио, иити ш њима у икаквијема односпма био. 
Најиоолије ако су те Фале неосноване, оне се не могу 
дуго одржатн.

Друкчије је са хуђењем. Појавв се млад човјок 
на ки>11жевшш пољу с трепетом у прсшма а стидом на 
лицу. Оголен он пажљиво поглсда око ссбе, каквијем 
га лпцем ки.ижевни радиици предуоретају, u ириелу- 
шкује, бћели е које стране чути Kojy ријеч о себп. 
Буде ли та риЈеч безобзирна, немилостива, она је 
кадра гву његову вољу за навијек убпти. »Ми треба 
да промиолито, да 1-:од нас они, којн пиш>, нсмају 
ое надати матерпјалиом каквом изгледу, као кпд дру 
гих већих изображенпх парода ; оад још поред тога, 
кад почппућег кљижевника нападати почну, каково је 
Друго шљедство него да се са огорчењем свега 
шаие«. •) С тога књижевне првине треба благошНу 
дочекатп. Када критичар дочека пријатељски новајли- 
ЈУ» онда му je слободно и пријатељоки га исправити. 
Једном ријечп, крптичар не смије бити џелит, него 
благи наставник шладијех снла. Што се тиче иак 
кљнжевника, који су већ на гласу, њима неоснована 
похуда иоједнног критнчара не може нахудити. Ннти 
опет тај критичар заолужује, да га несавјесннјем про. 
гласнмо, зато што јс Једнога посца неправо судно.

*) Ј- Иг љат о в  и ћ, Љетопис г. 1854.
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Аколп нак тпј критичпр и ннје о нијрдпом другом 
ппсцу ииоао, онда ои п не заелужује пме критичара. 
При евртетку и иохуде се неосмоване mory разумје- 
тп и ако пе онравдати. Мп знамо да је у наравн чо- 
»јечвЈОЈ да лакше оеуђује него ли фплн, као што my 
је  природна и тежља, да изпоен на видик овоје над- 
моћпје и кад га нема. Што ћето ? Тпјсх се 
мана не можемо отрестп када из човјсчмје на 
рави извнру, ц с тога их налазимо н код другијех 
књижевноети. Гвераци ппше : »Полутанн и завидљив- 
ци траже ил’ све за себе, ил’ свега друге да лише«. *)

Алп се овс mans губе без икаквијех пошљедица 
у књижевнијем критпкама другијех народа, као mane 
поједпнпјех критичара, a већина етвара суд крнтике 
о лијеиоте. У српској књижовности иак пе може би 
<ји говора о в-Жпни кригичара. Свн се паши естетнчкн 
крнтичарп могу избројати па прсте Једие руке п још 
да преостане ако ћс п једап прст, Мп имамо три 
четирп крптпчдра лијопе књижсвпости, а л и н е .*1 а- 
ш о е с т е т в ч к е  к р и т и к е, n е м a mo ко н а ч и о- 
1’ а е у д а о л н ј е п о m е.

Нама је мило што је лијспо, радујемо му се, 
окле слиједи да дијсио има њсшто, што је нашем 
срцу драго. **) Тако се о лијецоме тек може рећи, 
да озпачује у опће оно својетво заједничко њскијех 
предмета, које нам буди чусгво еететичко. А т к ј е м  
п р п л н а ј е м о, д а с е л и ј о п о п е м о ж е о п р е- 
д и ј е л и т и. ***) 0  т у д а е е в  и д и, к а к о  ј е т р у- 
д a n is о л и u е с т о т и ч к е к р и т и к е, ш т о и о- 
т в р ђ у ј е, д а н a ш а д в а т р и к р и т и ч a р а п е 
м о г у к о II a >1 н и с у д п з р и ц а т и, ш т о ј о л и- 
ј е u о, ш т о н и ј е.

Иемар наш ирема nojftimm lift нољу лијепе 
књижевности на врхупцу је. Ево „ Ј а в о р а и најмар- 
ллшијо уређиваног нашсг белотристичког листа, који 
ие допоси редовнно ни садржаја Љ о т о и и с а, који 
у истом мјеету излази еамо четири пут на годину, 
a за „ О т а џ б и н у ц и „Г о д и ш њ и ц у “ што у Пи- 
ограду излазе, дакле пеколико ура далеко од Новог 
Сада/ио -Ј а в о р уи ее не зпа ни да излазе ! ***) A 
пд полемнке критичке нема ии трага. У нашој се 
књижевиости у велике Фали Миличввић и Л>убиша 
као ирви приповиједачи. Од једном је изашао r. С а- 
н и ћ, у в а ж е п и н н ш к р и т и ч а р, еа свијем нро- 
тивнијем еудом. Такођер је изашао иа виђело у V. 
„Г о д и ш н» и ц ии ДанлчЛев суд о Љубишинијем 
ДТричањама Вука Дојчеввка“ врло неповољаи.

Па ђе еу опи обожатељи Миличевићеви и Љу- 
бипшни ? Још се није нашао пи један побуђси да 
рпјечи проговори на ова иротивпа мњења онаквијсх 
а укторитота. као што су Даничић и Санић ! А да се 
тако што догоди код друшјех народа, иолемика би 
трајала између странака докле би једна другу лре- 
добила.

Дакле рецимо, д а с м о и и о к о с и и и и н д и- 
ф е р е н т н и н а пољ у п а ш е е с т е т и ч к е к р и- 
т и к е а н е и с с а в ј с с н п. Јер кад бисмо имали 
тињо индиферентизма а вшпо критичара, не би пре- 
суда једнога рецимо нристраснога, нееавјоснога или

ООоада Фиоренције, Нешта, 1871, сгр. 482.
**) Чернишевски, ЈБетопис, 1874, II. стр. 20.
***) Ferrari, Preludio, 1882, (ip. 18.
****) „О т а џ б н н а“ је ове године престала излазити, алп 

<у почелн иалазнти ,А  в а л а (Иреетала је и она. Ј.) и „П р е • 
ај д ц и ц ли, чији еадржај такођер ннпш листови не доносе.

исиозванога критирача остала више пута коиачном и 
иуноснажном. To најбоље потврђујо јодан изузетак 
пн овомв по.Ђу — критика, која се занима књигом, 
коју смо у претрес узели. У овој су књизи сакуц- 
љене изворне пјесме М и л о р а д a III а и ч a н и n a, 
којо cy y „Новинама Општине Биограцкеи и у „Авали“ 
тако^ер биограцком листу немилостиво осуђене, дочим 
их јо гЈаворц новосацки врло ласкаво примио, a 
nSlovinacw дубровачки у велике поФалио. Дакле ту 
су два еудл, који један другога иекљ-учује. Ето слу- 
чпја, који иотврђује, што еам па вишо рекао, јср пп 
једап пи други еуд данас пе важи. докле се join ко- 
ји глас пс чује особито о бпограцкијсм критичарима 
у каквом еу одноеу личпом. друштвеном, или стра- 
начком ирема нјеснику. Јер у очм цада што се ува- 
Лчспи наш књижевпшс r. М. 1>ан нишао побуђеи, да у 

k<J>Slovmcuu па „књижсвпи двобоји изпзивл.е критмча- 
ра словинчепог, који јо опако Шапчанина пофплио.

Ја бих се окладио да оловинчев К. не позпајо 
личпо мјеснпка колико га ни ја не иознајелг. Што 
mime пе познајот га пи у цриватном домаћем живо- 
ту ни у јавноме. Али колико јо ово ружно за кри- 
тичари му е једпе стране у колико би боље разумио 
ијесника, толико је добро што му с*е не могу преба- 
mmi лично иобуде. Али га позпајем по љеговије.м 
лмјенијем прииовијеткама и no његовијем ијесмама, 
што је већином иреводио из туђијех књижевности цо 
нашијем листовима, кој<> су ми вазда добро долазиле. 
Па сам е тога и с нестрнљељем очекивао нјесникове 
„Жуборе и Вихореа. Ако јо истина, да само ијесник 
може запијсти читиаоца тако да ти се чини, датеби 
из душе извиру љегове пјес.ме, онда неће бити лако 
ПБшчапина еа нашега смјерпога Парнаса уклонитн. 
Рекох смјерногах јер нам Иарнас није бомо ни као 
оиај старо-грчки, ни као молернијвх ввћијех парода, 
тер пам ео је задовољити и еа смјернијем пјесницима.

Да прегледато дакле пјесме Шиичпшшове којо су 
изазвале на иољу н a ш е к р и т и к е н е о б и ч а н  
п о ј а в — толико критпчара п толику разлику у 
њсховот оцјепиван.у.

Мислим да ето еви сагласни да на овоте свнје- 
ту или боље у пашсту друштву влада себичпост, 
неискреност, и неправда. 0|уда опрандане жалбе сва- 
кн дан па ову невољу, што гони чонјека п што му 
овај лмјепп свтет нретвара у илаченпу долину. Ово- 
те човјечнјем јаду глужи понајача стр.жа на Шапча- 
ниновој лири. У лијеиијет пјесмата «Мојвм Ружата« 
пјесник одта овако озпачујо својв становишто npema 
људима :

Ваш мирис јс слађи нег’ што бодља жаца —
А како је сато у људских срднца?
У н>их цвета мало, а жаоке вшие,
А п цвета што је, давно пе мирнше,
Кад иштеш мнриеа уботћете опи —
Срце, њежно срце, о д л>у д и е е к л о н и.

Па с овога свога становпшта слнједп дал.о 
жалити се па људе тако разложно да чнтаоца потпу* 
но увјерава и за себе иредобива. У врло лијепој пје- 
смп «Матеро» ujeciiик јој ее тугује :

За чочјечне чине дижу на me грају,
А за тплосрђе нетилосг ти дају,
Где потражши срца нађеги парче кама,
А кад илачет, мајко, смију ее сузата.
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и овако је ФилозоФекијем иогледом а пјесничкијем 
осјећањем завршује:

Ко би знао свста замршене путе ?
Уеудова уста, кад нх питаш, ћуте.
Х а ј з а д р у г в  ч е с т о  ж и в п м о  п м р е м о  
Л л и р в з н а љ л  ц в о т а к  р е г к о  кад б е р е м о  
Mu сноси51о радо све часово дуге,
Судба пошље мајко жетеоце друге,
If за све те дражи, што нам махом узе,
Остави нам само једну мпл«ст: сузе.

(Свршиће се.)

С Т A Р II Н Е.
(С а в и н с к о с р е б р о). Г. Архитект Џ а к- 

е о н (Jackson), чувени археолог из Инглешке, иро- 
лутовао је ирошлога мјесеца шјеверну обалу јадран- 
ску до Когора, нроучавајући старине сребрне по 
црквама. Тако је сврћао и у манастир Савину, ђе 
јс остао изненађен, кад јо видио ризницу, у којпј 
се храни сребро манаетирско. ГГознато је како су 
калуђери из м. Тврдоша код Требиља, спископске 
тада столице херцеговачке, прибјегли иа Савину коч- 
дем XVII. вијека, кад јо млетачка војска морала 
иапусчити опсаду Требиња и за вазда одреки се 
евојијех освајачкијех намјера у Херцеговини. Тада 
су из Тврдоша пренешене на Савину све драгоцје- 
иоетп, којо се и данас ту налазе, већином крстп 
ручни, корице јеванђсља разне всличиие, канђела. 
Свс јо старинскога кова и лијева, бизантискога сти- 
ли ал с р н с к о-н а р о д н о г а п р о и з в о д а .  II 
само еребро, ие најчисткје врсте, има бити из срп- 
скијех руда. Г. Џаксон снимио јо најтачније два 
ручка крста, једво канђело и Једну нетохљсбницу. 
Један од ова два крста јесте онај на ком је зани- 
сано : с li к р о с т b с в а т а г о  С а в Нј. По суду 
овога стручњака збил>а овај крст могао би бити из 
доба Св. Саве. Крст ie од кристала, на ком су вје* 
iiiTO нзрезана обична иочетна словенска слова. A 
окован јо у срсбро иросто ал укусно. И ков и сре- 
бро Финије јо много од осталога иосуђа. Петохље-1 
бнпца јо гакођер врло лијепо израђена, али ио дру- 
1'ом укусу, који се оиажа на осталом еребру. На 
мјеста је нозлакена и 1>е 1>е илаветном жмалдом 
лзвеаена. Рађена је у II о ж а р е в ц у иочетком ХУП. 
вијека. Други крст снимљен одиста има бити из 
и а т а р е н с к о г  доба. Штета што вриједни пауче- 
њак нијо имао више времена на расположење, јер 
hanie имати још што да снима изобила. Госиођа 
Џаксоиова, која ирати свог мужа, доклс је он дртао, 
ч! нила јо биљешке о знаменитијем старинама. До 
сада није ни једаи стручњак проучавао ове name 
стариио. а и one су јасан доказ негдашње name на- 
родне културо. За то нека јо Фала г. ироФ. Ђсл- 
чићу у Дубровнику, који је г. Џаксона на Савину 
удутио.

Т.

му је : „унекла мс змија, владико свети !ц — одго* 
вирИ> — пГ1а придржи се, човјече, Бог с тобом ! Ја 
еам ваиетину мислио да те зуб болии, — додаде си. 
Петар и иође даље.

( Д о с ј е т љ и в о с т  В у к а Д о ј ч е в и h a.) 
Веле људи да је дужде млстачки био велики шадтв- 
чина. Његове су шале било лукаве заскочиде, коЈиг« 
ма је надмудривао својо комшијо. Чујукп за Иван- 
бега да је то хитар јунак, ваљан и мудар владар, 
да му се диве сви седам краљева, како наши говоре : 
није му било ираво, на га шКеде једном посрЈ-.мит« 
и надмашити својом шалом. Он му пише : ношљи. мд 
н и ш т а-к о л а ч у н и ш т а-т о р б у по н и шта*
ч о ј к у на н и ш т а к о љ у. Иаан-бег со нађо на
велико чудо ; он ее не могаше томе никако досјети- 
тн. Видећи да he га Латини надмудрити, прискочи 
Вуку Дојчевићу, своме вјерном слуги, mi he га за- 
нитати: „што ћемо, Вуче ? Надмудрише, заскочи- 
шеи ! — г11ијесу, Госиодару ; лако им је доскочити. 
Пошљн им к о л а ч о д е и ј е р к а у т о р б у о д
л и к а на м a г а р д у по д о м а з е т у, јер, Госно-
дару, у сиЈсрку нема колача, у лику нема торбе, у 
магарду нема коња, у домазету — нема чојка.ц

г Ђ е в о ј к a н а д м у д р и  л а д а р а.) Вила 
некаква ђевојка мудрија од свакогп, да и од самога 
цара. Кад јој је овај једиом заиовједио, да дође к 
њему ни гола ни обучена, она стави на себо танку 
мрежу, да изађе иред њега. Цар јој »ада иароди. 
да пресека сво море ; она се ирими д заиште од 
цара судове, 1>е ће то моро излити. Вилоћи цар да 
јој не може ништа, заповјсди да је убију. Ђевојка 
ее замоли дару, нека јој донусти изабраги смрт коју 
xohe. Дар приволи. Тада ђевојка народи џелатима, 
да од даревога робра ођељу колац и да јо њим 
ирободу. Кад ч\’је  то дар, пусти је на слободу.

II.

Би б.шо граф ија.
(Стигло уредпиштву „Црногорке^.) 

Краљевић Марко у сликама. Српска иародна 
псванија у 25 иесама са истумаченим речма туреким 
и гдеко}им необичним српским. За штамиу уредио и 
слике удесио Алегеандар Сандић. Друго издаље, 
украшемо са 10 слика најзнамеиитијих догађаја у 
неванији овој. Издаи>е ерпске књижаре М. Понови- 
ћа у Новом Саду 1884. Цијепа 50 новч. —

0 облику назвапом Ииокоштина у сеоској ио- 
родици Срба и Хрвата. Написао др. В. Bonimiih. С 
француског иревео Јован Аћимовић. У Београду. 
Штамнарпја напредне сгранке. 1884. —

G i o s u 6  C a r d u c c i  italijanski pjesnik. Bio 
graficno-kriticna crtica. Napisao Marko Car. U l)u- 
brovniku. Naklada tiskarnice 1). Pretnera. 1884.

B o j  n a  K o s o v u  na Vidovdan 1389 goJine, 
ili Propast Carstva Srpskog u narodnim pjesinama. 
Izdanje knjizare Brace M. Popovica u Novome Sadu. 
1884. Цијена 20 новч. —

ИРИЧЕ И ДОСКОЧИЦЕ.
(3 у б 0 б 0 љ а н а ј т е ж а б о л и ј е с т.) Кад јо 

ов. Петпр, Фала му и слава, ходио једном кроз неко 
дрногорско село, дричају људи, да је ту један сеља- 
нин јечао као рањеник. Уиитан од св. Петра, шта

КОРЕСПОНДЕНЦИЈА.
Пјоснику цјееме : »Г р а д у Ба р у“ у 11о д г о р и ц и. — 

Срдачно лријатељеко ноздракл.о. Кад се састанемо, имаксмо 
много да се рауговарамо о Вашем Пегазу.

Госп. Ф. Ђ. у Б г р у. — У ;о -тк  нз Вашс ијесме гО 
освојењу Бараи није з аупотрсое.

Ц е т и њ е , у штамиарији Чихаоннце Цетиљске.


