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Омирова Илијада.
С грчког од Л. М.‘ Врвице.

III. Пј е в  а њ е.
(Свршетак.)

гОче Диво, Иде краљу, најславниј’, највиши,
,.И ти Суице, што све видиш, што ’но свашта чујеш, 
„И ти Земљо, и ви Р’јеке, о подземни Бози,
„Што казнито мртво људе, те се криво кдеше, 
„Ви свједоч’ го и ви тврде чувајте заклетво. 
„Александро Менелаја ако би убио,
„Нск Јелена и цијело ирпиане му благо,
„А ми ћемо с лађама ео вратит’ моренловним ; 
„Но ако га Менелајо свлада нлавокоси,
„Нск Јелену и све благо поврате Тројанци, 
„Аргејцима но нравици накнаду нек даду,
„А да би со н иотомци сиомињали тога.
„Ако Иријам и ђсва му iioiiiheny накнаду 
гДа мн даду, кад би дивни пао Александро,
„Рад накнадо остати ћу и борит’ се овђен, 
„Доклен краја и свршетка ратоваљу нађем.
Тако рече, на гркљано жељезом иемилим 
Јагањцима нресијече ; на земљу их стави,
Да се туна нраћакају, али без живота,
Јер им снагу љуто гвожђе бјеше одузело.
Тад купама из крчага вино заиташе,
Иа га лију, а моле со вјечним Боговпма,
Ђекоји би ово река’ Тројац ил’ Ахајац:
„0  најславниј’ очо Диво, о беомртни Бози, 
гКоји ’но би прекршилн најиријед заклегве,
„Нека им се мозак просие, као оно вино,
„На земл»ици њима иеткм, и ђечици њиној,
„А жене им ка’ робиње други нек одведу.
To рекоше, ал’ им Диво не исиуни молбу.
Тад им Пријам Дардањевић бесједити иоче : 
„Чујте Тројци 11 кићоии чујто ме Ахајци,
„Ја ое сада пут Илија враћам вјетровигог, 
гЈер ноднлјет’ нс бих мога’, да очима гледам,
„Да ми син св бори мили с Менслајем зорним ; 
„Диво сами to he знати и бесмртнн Бози,
„Којему је од њих двојв мријети суђено.
Тако рсчо, иа у кола јуиак богуравни 
Јагњад стави н сам уђе, а узде уотегну,
С њим у дивна Антенор се кола иосадио,
1Га ее натраг обојица иут Троје вратише.
Тада Хектор, син Иријама, и Одисеј мудри 
Најнре иростор измјерише, иза тога коцке 
У мјодсни шљем бацише иа их. мијсшаше,
Ко he ирви да се баца коиљем мједенијем.
Цут Богова дижуЈг’ рукв војска се мољаше,
Ђекоји би ово река’ Тројац ил’ Ахајац:

?,Оче Диво, Иде краљу, најелавниј’ пајвиши, 
ј.Ко је нрви ову борбу од њих заночео,
„Нек погиие, у Адове нек утоне дворе,
,.Међу нама вјеру тврду и љубав ноставп.
To рекошв, тада Хсктор, силни перјаниче, 
Натраг очи обрнуо, па шљемом затресе,
А из шљема Паридова коцка искочила.
Тада војеко редом сједну, ђо оно свакоме 
Брзоиоги бјеху кољи и оружје сјајно.
0  рамена затим метиу прекраоно оружјо 
Му:к Јелено љепокосе, дивпи Александро. 
Иајпре дивне докољенв на иоге навуче,
Те бпјаху сребрнијем свезане ковчама,
Па на иреи оклои стави брата Хеликона, 
Тијелу га ириљубио, да му згодно стоји,
Мач челични, среброкорац, о раме објеси,
IIа у руке штит приватп, велики и чврсти,
Па натаче дивна шљема на јуначку главу,
На њему јо иерјанпда од коњскога рена,
А страшно му изнад шљема перјаница треити ; 
На он узе бојно коиље, тв му руко краси. 
Исто тако Менелај со наоружа’ бјешо.
Кад Beh бјеху иод оружјем па обијо стране,
У средину тада ступе међ обије војске, 
Страшно гледе; ужао хвата Тројцв бињаџије, 
И Ахајцо оклошшкс, када на њих гледе.
Тад стадоше оба близу биљеге мегдана,
Кивни један на другога копљем замахују. 
Алекеаидро ирви иушта коиље сјеновито,
И иогоди Атревића у штит округао,
Ма не проби, ио се иреви у чврстоме штиту. 
Тад иотежо Менелаје коиље убојито,
Па он сгадо да се моли оцу Кроиевићу:
„Оче Диво, дај да казним дивног Александра, 
„Да од мојо руке иане зликовац невјернп,
„А да би се и потомак који иобојао,
„Да зло враћа домаћину, за љубав иримљену. 
Тако рече, па замахну копљем сјеновитим,
II баци га на Иарида и у штит га згоди,
И кроз сјајни штит пројури конл»о силовито,
11 кроз оклоп ировуче се дивно израђени,
И кошуљу прореже му крај слабине т’ јела,
Тад се уви Александро u избјеже смрти,
Ал’ Атревић тад иовуче мача ореброкорца,
С њим замахну и иогоди у заслон кациге,
Но се о њој иа чстворо преломило нусто,
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Па из руке исиане му иа земљицу црну.
На то врисиу Менелаје а у небо гледа:
..Оче Диво, зулумћар си, мимо сваког Бога, - 
гАлександра мњах да казним, злотворника мога, 
„У руци ми мач ее иреби, у таман мп копље 
гИз шаке је полећсло, јер га но иогодих.
Тако рече, на носкочи и за шљем кигњастн 
Уо>ати га, иа га вуче за собом у војску,
А ремен га извезени, те му испод браде 
Шл>ем држаше, давит’ стано иод бијелим грлом. 
П тада га Менелајо с собом повућ’ шћаше 
И славу би силну стека', да га Афродита, 
Кр.оиевпћа кћи, не саази и ремен прекину.
Празан шљем му тад остану у јуначкој руци, 
Њим замахну тс га јунак међ Ахајцо баци,
Мили друзи са земље га тада нодигоше.
Оиет скочи Менелаје с копљем мједенијем 
Да убијв Алексавдра, ал’ га, ка’ богиња,
АФродита, лако зграби и у густу маглу 
Умота га ; ионесе га до мирисне кл’јети. 
Афродита затим иође, да Јелепу зовне,
Затече је иа високој ђо стојаше кули,
А око ње скуииле се тројанкшве миоге,
1Га јој стадо говорити, њеној прељи налик,
To јој вуну предијаше, док у Шиарти бјеше. 
Прељи слпчна Афродита поче бесједити :
,.Ајдо дома, Парид впче, да се дома враћаш,,
ГУ одаји ето лсжи, на дивном кревсту,
„А сјаји се од љеноте и од руха свога,
„Неби рекла, да је еада са мегдапа допГо,
„Већ у коло да се сирема, илн да из кола 
..Уморан со натраг враћа, па да се одмара.
Тако рсчо и срцо јој у груди пробуди.
Ал’ Јелена кад опази грло АФродите 
Груди њежне и блиставе и очи јо ј сјајне,
Задиви се и овако љојзи проговори :
„Зар и сад ме иремамљујеш, о богвљо чудна ? 
,Л1о другн иут у Фригијску или Моонијску 
„Варош какву да ме водиш, илодну и обилну ? 
Ј.Да драгана каквог твога смртног задовољиш ? 
„Јере ће мо Мснелајо дома да одводи 
„Кад нобједи Александра, као мрску жену.
;.С тога си се зар до мепс лукаво довила ?
,.Сама сједи нокрај љега, прођи се божанства,
,,Ма Олимп се твојом иогом вишо враћат’ всмој, 
.,Но уз њсга чемерикуј и чувај га добро,
,.3а љубовцу док те узме или за робињу,
,,Ја заиста тамо нсћу, зазор би ми било
„Да постел>у њему справљам, све би ме Тројанке
„Укориле, п овако јадикујем тужна.
Љутито јој АФродита на то одговара :

Моја удадба-
Нриповијетка Г. Пјетрантони-Мапћипи.

С талијанекога. Превео Филип Ј. Ковачевић.
(Свршетак).

То је нисмо гласило овако :
— „Драгане, данас долпзим у ТТизу, а чуо сам 

за твоју женкдбу : свакоје се ријечи о томе гово-
рс . . .  Ти си увјерен колико ти добра желим, зато н 
ие знам што ћу мислити, коме ли ћу вјеровати. Ка- 
жу да си узео дјепојку, коју нијеси иознавао ограгу 
истнајест, стару богату бабурину — веле од пек*>- 
лш;о милиона. и . . .  Hero држи се ! Можс бити ти

„Несретљице, не дражи мс, да те но баталим, 
„Да ми ерцу не омрзнеш, ка’ те силно л»убим, 
гДа на пово међ Тројанце н међу Ахајцо 
гНе заметнем грдну кавгу, у з’о час по тебе. 
Тако рече, унлапш се Дивова Јелена,
Па с’ огрну копреницом бјелушастом, сјајном, 
Те се сакри ; ниједна је не спази Тројанка,
И огиде а нред њоме богиња иђашо.
Кад дођоше у бијеле Паридове дворе,
Тад дворкиље и слушкињо на рад огидоше,
А Јелена, дивна жена, у одају уђе ;
АФродита, намигуша, етолицу прнхвати,
До Парида донесе је, па је нредањ стави,
А Јелена на њу еједе, чедо КроневиКа.
Па од мужа главу сврну, а ружит’ га стадс : 
„Са мегдана доша’ еи ми ? Еј, да си на њему 
„Погинуо од јунака мог ирвога мужа.
^Прије си се сам хвалио, да си сиагом јачи, 
„Конљем бол>и но Менелај, љубимац Ареја. 
„Дедер хајдо, па цозови зорпог Менелаја, 
гДа се оиет на јуиачком гледато зчегдану, 
гАл’ ти кажем, мируј туна, а боја ее кани,
„С нлавокосим Менелајем немој ее борити, 
гДа од коиља његовога не ногинеш лудо.
На то љојзи Александро ’вако одговара :
„Не грди ме тако жено, не наиадај иа ме, 
гТа помоћу Атене је Менелаје свлада,
„И мени he бог иомоћи, ја ћу другом њега. 
„Него хајде у љубави да легнемо сада,
„Још ми никад тако љубав но освоји душу, 
„Ни оиога истог иута кад сам то отео,
„Са лађама иобјегао, из нријатне Шпартс, 
„Прву нојцу на Краноји с тобом боравио,
„У кревегу бијело ти обл>убио лице ;
„Толико те сада желим, нун љубави слатке. 
Тако рече и он нрви у постел>у леже,
За љим жена, и тако су почнвали туна.
Ал’ Атревић ио војсци се ка’ звијер моташе, 
Небил’ ђе год уирежао Алекеандра дивног.
Но Тројанац нм савезник ниједан немога 
Александра да покаже зорном Менелају,
Сакрио га нико ие би, ал’ га не виђаху,
Ка’ смрт црну, сва еу њега једнако мрзили. 
Тад Атревић, краљ јунака, њима ’вако рече : 
„Чујте Тројци и Дардапци н ви Савезниди, 
„Овако види, побједа је зорног Менелаја.
„Ви Јелену Аргејкињу и цијело благо 
„Дајте нама и накнаде као што је право,
„А да би се и иотомцп тога сцомињали.
Тако рече, сви му на то одобре Ахајци.

ми нећеш опристити то пгго ти се усуђујем ииеати ; 
ама моје старо иријател>ство не зна само собом ио- 
годбе — правити : треба да чујем све, иа, ако је 
лаж, заборави је великодушно ; ако ли је истина, 
тражи лијека, не куиуј мачку у врећи, јер he ти и 
тако ово писмо ириспјети ирије пего ствар свршите.

Говори се . . .  ма пази ! то је нека женица те 
лијепо говори, иије ниједна од оних крвомутница, 
које бн из њихове злобе или слабости барјак noje/re 
ноклале. Говори се . . .  перо неби шћело открити оно, 
што сам наканио да ти кажем. . .  говори ее да јо 
тво)а вјереиица имала једну малу neepehy. Гонори 
се о њеном рођаку, ОФициру коњаништва, рђавчини, 
разблуђелом дјевојчару. који је кадар свакоју сра-
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моту нашгјети, и . . .  и о иевом плавокоеом дјетету, 
које со чува у јодпој кућнци и којс налнчи на Ката- 
рину као да си јабуку разрезао. Ово дијсте, за којо 
пе она — ироети јади бирсм ! — увијек брине, биће 
тн наметнуто, и ти ћеш га однијети кући са милију- 
шша. Питао сам, разумије с е ; — Ма рашта се њих 
дноје као рођаци нијесу узсли ? — Одговорили су 
ми да је она одвише ћудљива и да јо . . .  посље те 
која је  имала саставити је с рођапо.м, почела мрзити 
ужасно својега сукривца; што је са свијем наравно, 
и ја се нимало не чудим од такве жепе. Само . . .  
само би ми миого милијо било да се с љом вјенча 
други човјек, а нс мој драгоцјени пријатељ, мој иле* 
менити Ђорђијо, ,ча кога бих био рад да му остане 
увијек часнн и поштени глас. Опрости што ти се 
уеудих рећи, чини што хоћеш; како год одлучиш, ја 
ћу увијек останути твој вјерни и поуздани ирија- 
тељ . . . . “

Бијах ирочитала цијело писмо мучећи се мало 
да га бол.е разумијсм, за тим нашавши ствар чуд- 
новатом, куријозном, немах рапгга да св једим. Шта 
ми прсбациваху ? Да сам мајка Ђурице, да ме нре- 
варио Ђулно као опу сиромашицу Делију. И одвише 
смијснша работа! Ко је могао измис.лити такву лаж ? 
Ко ме је могао тако онадпути ? Ваљда каква моја 
пеиозната утакмица, вал*да. . .  Алм откло гњев, туга 
и забуна код ЂорђиЈа ? Малух со чптања а иоглодах 
га у очи. Опо блиједо лице, искоиечено, уилаши ме; 
иочех дрхтати, изгубих присутноет духа. стадох буп- 
цати ријечи без смисла, смућене.

Тада ме нска неописана туга савлада, осјетих 
као да сам крива, и у моме срцу жудијпх иа ирсчац 
умријети. Била сам со ваљда новјерила једноме чо- 
ијеку, који ме тако мало цијснио, да јс могао вјеро- 
»ати у какву срамоту ? Како да се браним? Да за- 
исмарим 'Бурицу ? Ах ! јадни мој малонко, а не бих 
га ни за жииу главу оставила ! А тада ? Тада се 
трсбашо раставити . . . али с*с не шћах вшие врати- 
ти к iBojoj стрини, шћах узети Ђурицу и ноћи да- 
лско, далско, у чесово мјесто гдје ео не нанадају 
жсне, гдје со ио брка иорок са истином, гдје сс 
права не дадо иреварити.

Двијв горко сузс омакошс ми со низ врело ли- 
це и скотрљаше ми сс на руке, којо држах прекр* 
штоне на кол»еиа. Друге сузе, опет горке, иокаиаше 
«>ио блпједо лицс. Бијаху то сузе Ђорђија, узбуњена, 
растужсна . . .

— Катарино, апђело лгој, јсдина љубави моја! 
Каво то љубим ! Какву си ми узбуну у души иотак- 
иула! Дијело мојо биће к тсби лети, јаноћудазнам 
што си ти . . . мо разумијем ништа до јсдне јсдито 
«твари : љубим тс и не могу живјети без тобе. Л>у- 
бим то и ти си савршсна, и љубим тс и презирсм 
иепитивати што је бил«, нрезирсм уображана- 
тп што lie бити. Садашњи јс час, који же- 
лим, твој јо ио.губац, који жудим. Катарино, сирото 
моја, иемој ми рећм да сн згријешила, немој со бо- 
јати да ћу те оставитн! Да те не љубим као луда, 
бих ли пристао па вјенчање кад мн иронаст за вра- 
том стојаше ? Нијеси ли чула ваљда оно који мс 
криве и коро ради нохлене ? Али ти нијеси иосумња- 
ла у мене, ти знаш да то ја обожавам . . .  да тс 
нијесам узео ради твојега новца. А могу ли ја вјс- 
ровати да си крива ? . .  Несретна, може бити . . .  A 
још од нрвога дана иретиостављао сам твоју тајну... 
Они мали илавојко у гвоја наручја, постицања старе 
Свјотлаис . . . дп, још од првога дана сумњао сам н

љубио те ! He плаши се да ми све исновједнш, Ка* 
тарино, Екторова ћери, моја ћеЈш . . .

Мало по мало макох се из његова паручја н 
сједох у најкрајњи угао, далеко од љега. Блак лети- 
јашо преиасном брзином, точкови штропотаху нреко 
пруга, древад бјежаху, мјесто постајаше зеленије н 
веселије. Ријека Арио жубораше под луковима мо- 
сгова, звоник Пнзе савијаше ее ирема нама; бијасмо 
стигли на мету.

Он вјероваше да сам гријешпа, а бљуљаше ме. 
Шта морах мислити о љеговој љубави ? Дакле ои 
не бијаше човјек без чурука, кавалијер, витез, као 
што пегда сањах ?

Са свим тим ни у томе часу не могах иосум* 
њати о њему ; моја вјера бијашо пуна и тврда. По- 
вјерила сам му се иа први ноглед и осјећах неку 
горку насладу што ме ие нозиаје. Да се браиим ? lie, 
никада!

— Брзо ћемо приспјети — рече Ђорђије па no 
гласа.

— Приспјсти! — повторих још нижим гласом 
од његова.

— Одсјешћемо у хотел „Виторија“ те је према 
штацији, паредио еам да нам сирсме собе, а ту ћс- 
мо наћи и пртљагу, и . . .

— Мога сина ! — рекох неким нагласком иза- 
зивања. Ђорђије баци на мепе поглед, у коме се бр- 
каше туга еа молбом, ма ие рече друго пишта. Ја 
се исиовједих на.свршетку, али, без сумње, страст и 
част врзаху се без ирестанка кроз љегов мозак.

Бијах раеијана и отуњавах много које шта; na
no дођем у хотел, мишљах, наћи liy Ђуриду, иа 1 >у 
се с љим затворити у еобу; ноћу ћу ее с љим no* 
вратити на штацију, утећп у Ливорну, а отоло со 
упрцати за Америку. Ђорђију бих у толико писала : 
„Љубим те и невина сам. У часу мојега одласка no 
знам лагатп, а да оетанем но знам nano бих тс увје* 
рила о мојој певппости.ц

Фантазирајући тако бијах се нешто умирила н, 
не знам како, видјевши на диванима ово друго писмо, 
тс бијаше на мсне управљено, узех га и распечатих. 
Долажашо пз далска, управо из Америпе, а бијашо 
од Делијо. Сирота жена иисашо ми како је изгубила 
мужа, како је дознала од мајко да се ја бриием о 
дјетсту, те јо  она оетавила, и nano би га рада еада 
пред свијетом признати, ношто јо слободпа, а уз то 
има и лијетш имегап. На моју носрећу ударих у во» 
лики смијех ; то неочекивано оправдање чиљашо ми 
ес тако романткчпо и невјсроватио да је потакло у 
мени опет ону умористичну жицу која мо ријетко 
оставља.

Ђорђије се стрсее, погледа ме прво љежно, за 
тмм љубопитљиво, па се на пошл.стку и ои насмија. 
Без икакво дру*'е ријечи већ вјсровашо у моју нсвп- 
ност: опај voj љупки и весели осмјех више је врп- 
једмо од иједио клетве. Тада му пружих нисмо 5 on 
га прочита и остаде замишл.ен. —

— А да иије ово дошло, ти со шКаше пуститп 
да то ноправсдио оптужс, шћашо пустити да мп 
сумња срцо поцијеца У

— He умијем ти се разјаснити али опет мислим 
да није тако ружио, као што веде, бити оптужеп за 
пеппо, чему човјек није крив ; има неко особито 
тајно задовољство бити увјерен да се други варају.

— Ђаволицо ! Е иа добро, хоћу да п ја тебо 
казним. Зиади па своју срамогу да моји послгви од 
пеколико дана иду добро, то ако је и било једном 
опаена чаеа, њега више пема. Зпади да сам ја Oorat
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и да нијесам више онај остављени на цједилу, за 
кога си се надала е си га из снротиње извукла, да 
нијесам подлачина који би со превио да живн у  же- 
ниној прћији. Еле, иреварили смо се обојица...

— У свему !
— 0  не у свему ! Наша љубав плану ненадпо 

брзо, потхрани се умншљеним ножртвоваљем, ужа- 
сним сумњама, и живјесмо јодну ведјољу дана вишо 
нсго ће други за цијелога живота.. . Погледај на

ономе брежуљку онамо димњаник моје радионице, и 
закупимо се овђе на ирагу нашег брачног живота, 
да ћемо потурити дјетињариЈе, а заночети нови жи- 
вот рада и љубави, живот, у коме не ће имати ди- 
јела ни сумња, ни пријевара, ни страст. Обећајеш ли 
ми то, љубави моја ?

— Обећајем !
II тако се, слатка Корнно, свршила права исто- 

рија моје удадбе.

riJECLUA ЗА СОФРОМ.
ТГпјсм, љубпм — ни бриге ме ! 

Шта да радим ино ?
Та л.убав је ирво добро,
На за њомо вино.

II зашто је Бог створио 
Своју ђецу туде,
Но да иију што јо старо,
А да младо љубе ?

Наш јо лшвот нунак трња, 
Ншита није равно :
На ко нема чаше, цуре,
Мртав је одавио.

Цура танне, випо акио . . .
Ал’ со пуне груди ! —
Ал’ јо дивно кад се пије ! — 
Дивпијо кад љуби !

Наши сриски соколови 
Баш еу људи били :
Јунаштва су отварали 
Што су добро Ш1ЛИ.

А Јанковић из Когара —
0 срискога сина ! —
За Ајком јо  уздапуо,
Кад с’ нанио вииа.

Пјаница јв Марко бно,
Тај нобратим вило,
Ма су за то крчмарице 
За љим луде биле.

А душмано страх и тренет 
Увијек обузо,
Кад га виде на срод пол»а 
гБе леђепом музе.

А ми, браћо, што стојимо ? 
Што жеднимо туди ? —
На старо се угледајмо,
Па будимо л>уди !

Искапимо ову, другу . . .  
Пету . . . и девету, —
Иа тад иимо догод има 
Вина у бурету.

Иимо, браћо’ иек иам живе 
Мете овог св’јета :
Младе моме, стара вина—
И слобода света!

И и к п ц  о д  F o B i i i i a .

Кладенац и шеталица.
Нрича Едгара Ное.

(Свршетак.)
Очигледно је : join десет-дванајест размаха — п 

челик ће се дотакнути моје одјеће, и заједно с тијем 
увЈерељем у моме се ушу угннјездила усродсређена 
мирноћа очајања. Први пут послије толпко сахати, a 
може битп и дана, почео сам мислвтп. Наде мп на ум 
да завоји пли ремвци, који су me стезало, бпли су 
од једног комада, који је обмотавао цпјело моје тн- 
јело. Нрва зарезотпна, коју би учинно челпчпи нолу- 
Bijecen, ма у ком дпјелу ремика, толико би морала 
ослабпти исти, да би лако послпје тога моја лиЈева 
рука могла развезати га. Али у томе елучају како 
мн јс страховига бпла близина челика! Најмањп по- 
крст — и ја сам мртав! Па уз то је ли рјероватп,да 
моји џелати вијесу то предвиђели и да нпјесу ништа 
редузсли против такве могућностп? Да ли заиста

завој покрвва моје прсп на оном мјесту на којо се 
iviopa спуштнти шеталвца? Бојећи се, да се не лошиш 
п те поељедње наде, с некол1 зебњом поднгао сам 
главу, да погледам на прси. Ремик је јако стезао u 
обавнјао моје удове у свпјеш правцима, и з у з е в  с амо  
о н о м ј е с т о н а п р с и ма ,  к о ј е ј е  с т a ј а л о н a 
и у т у  с т р а х о в и т о г  п о л у м ј е с е ц а  к о ј и  мu 
с а мо  с м р т но с и.

Тек што 1>ш је глава заузела првп положај, кад 
осјетнх, да аш је у глави спнуло нешто, што не умн- 
jeai друкчвје назвати, него другоа! половвноат онемис- 
ли за ослобођење о којој caai ја већ говорио онда, 
кад је прва њена половина проатакла нејасно у aioai 
мозгу, кад сам приносио храну мојим устима.

Сад је већ васколика миеао била сложепа, и ако 
блиједо, јодва схватљпво, али опет иотнуно. Тај 
исти час ночео сам јс изводити у дјело са очајнич- 
ком енергијом.

Већ ево иеколико сахати, како око клупе, на 
којој сам ја лежао, трчкарају и шетају гомиле 

одважнијех и прождрљивијех пацова ; њихове црвено
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очи ногледале су мо тако, као да су очекивалс само, 
да ја ностансм неиомичан, иа да нолете на ме, као 
на стрвииу. На какву су се храну научили у томо 
кладенцу ? Помислио сам.

He гледајућо на сва моја успљавања, да 
пх проћерам, јони су ми појели еве, гато је било у 
еуду, изузев мало нешто, што је још остало. Већ мн 
се претворило било у нзвнку, да машем неирекидно 
руком к суду н од суда, н машкнална једноликост 
тога кретаља одузела му је сво дјејство, те прождр- 
љиви гадови почеше забадати своје ооггре зубе у моје 
прсте. Цокупивши остатке меса, које je бпло доста 
шаено в снабдјевено мирођијама, ја натарем с њима 
ремок, ђе сам само могао докучнти; за тим сам 
одмакао руку од суда, легао сам неиомично, уздржа- 
вајући сс, шта више, од дисања.

Испрва гу прождрљиве живине биле изненађене 
п пренлашсне од те промјене — што се је рука 
тако изпенадио зауставила и прекпнула кретање. 
У страху су обрнуле биле назад, па шта више неке 
су се повратпле у кладенац, оклен су и изашле; 
али*је то за мало трајало: један само минут. Није-
сам се узалуд надпо' . на њихову прождрљивост: 
увЈеривши ее, да се ја већ не мичем, један или два 
од најодпажнпјих нацова успузаше на клупу н почеше 
њушотп ремике. To је био зпак за општи нападај. 
Нове гомпле искочнше из кладенца, попеше се на клу- 
иу и пскочише неколике^стотние на моје тијело. Пра- 
вилио кретањо шеталице нп најмање их нвје плашнло; 
они су се некако вјешто уклањали од ње и јуначки 
су со заузолн за омашћенн ремвк. Они су се гомилалн 
трчкалали, и цпјеле гомнле пеле су се на ме; гази’ 
ли су по мом врату, тнцали су пш се губица са сво. 
дијем хлАДнијсм љушкама. Већ сам се готов био у- 
јпушитп под љиховом тежвном ; гадљнвост, којој се 

u пме не може иаћп на овом евијету, превртала ми 
; цпо мој дроб, — изазвала ми бљување м ледила 
ен срце. Join једпа минута, и страшна ће ее опера- 
ција евршпти, — чисто сам оејећао, како је већ ре- 
мик ослдбио, и зиао сам, да је он већ прошупљен 
па неколпко мјеста. He гледпјући на еве те страхоте 
ја сам остао савршено непомпчан : нијесам се прева- 
рио у мом рачуну п нијесам страдао узалудно. Нлјзад 
сам осјетио, да сам с л о б о д а н .  Ремик је ппсио у 
комадима око мог тијела ;пли шетллица у своаГкретању 
тицала ми се прсију : већ је тпј сграховити челок раз- 
резао најприје горљу моју хаљвну, послије доњу ко- 
шуљу ; још се je размахнула двапут — и ocjeliair»e 
оштрог бола надражило је све моје жпвце. Алн час 
мог снаса настао ј е : еамо с Једпвм покрстом моје ру. 
ке моји ослободиоцп разбЈежаше се у велоком нере- 
ду. Тад пажљпвим, алп одважннм покрстом, полагано 
се увнјајући све пузшиице пзмакао сам из мојијех 
охова и испод страховитог мача. Сад сам савршено 
слободан! Слободан — а у капџама инквизицпје! 
Тек шго сам сишао с моје страшне постеље и тек што сам 
учмнио неколвко корака по поду моје тамнице, кад 
се кретаље паклене машинс заустави, п ја сам видно, 
како је иека непидовна свла дпже rope к тавану. 
Та лскција нспунила мо је срце очајаљем п засвје- 
дочвла ми је, да су сви мојп нокрети спаженн. Само 
еам зато нзбјегао^емртну агонију једне врсте, да се 
подвргнем другој ! Помисливши на то* грчевнто сам 
погледао иа гвоздене плоче, које еу ме оикољавале. 
Очнглсдно је, да у мојој гвозденој ћелвЈН збпва се нешто 
врло чудновато, — нека громЈева, коју нијссам могао 
никако себи објаенпти. У течају неколико мннута, ко- 
je су бпле налик иа саи, ја сам се губио у залудни. 
јем и несвезаннјем претиоставкама. Тек сам тад опа- 
зио првн пут постанак неке сузшорне свјетлости која

је освјетљавала ћелију : она је излазпла пз пучотипс 
која је била шнрока једно по оалца, а опасивала je 
цнјелу тамннцу оздо, од темеља зид >ва, којн су, због 
тога, изгледали и запсга бнлн су еавршемо одјељенп 
од пода. Ја сам ее старао, али наравно узалудно, 
иогледати кроз ту пукотпну.

Кад сам се врло ожалошћен мало прндигао, 
тајна промјсне облика собе на један пут постала јс 
разумљива за мој ум. Ја сам нећ спомињао, да п 
ако су облпцн слпка по зпдовизта били доста разго- 
вјетни, али су боје љпхове изгледале некако неодре* 
ђене и као исилавнле. Сад су ово боје иостајалс еве 
сјајније и сјајније, те су те паклене слике тако изгле- 
дале, да би човјек н са јачим жнвцвма, но што ру 
моји, преетравио се, видећн те грозие слнке. Очи со- 
тоне, — живе, жедне крви u некако грозномрке — 
ногледале су ме » са таквпјех мјеста, ђе ја пријо нп- 
јееам ни подозревао, — блнстале су као аламен од 
страховнте ватре, који сам ја усиљавао се вреставитп, 
да иостоји тек у mow уображењу.

У о б р а ж е њ у ! . .  Јијеио уображење, кад еа 
јсвакнм удисајем моје ноздрве увлаче иару накаље- 
иог гвожђа! Загушљиви неки мирис испунио јо там- 
ницу, и очи, којо су гледале моју смртну агопију, 
расиаљивале су со сво то више ! Безобразни крвави 
цртежп добијалп су сваки час црвенију боју ! Готов 
сам се бпо угушити, једва сам још иомало дисао. 
нијо требало већ сумњати, какве су биле намјерс 
односно мене у мојијех крвника ; о без срца, нећу 
рећи људи, но љути звјерови ! Ђаволи, а не људи !. . 
Ја одстуним од накаљеног гвожђа к средини тамни- 
це. Гледајући ту огљену смрт, мисао о хладовини 
кладсица блажила ми је, као балсам моју душу. По- 
јурим до љеговијех опаснијех крајева и иогледам му 
у дубљину. Блијесак накаљеног свода освјетл>авао јо 
све љегове најдубл»е вијуготине ; али, но гледајуКи 
на то, ум ми је мој одрекао објаснити оно, што сам 
тал!0 видио. Најзад јо т о, уљегло у моју душу — 
није ул»егло, но ео насилно увукло, тамо се одштам- 
пало огљенијем словима у мом расудку, који ме је 
веК почео остављаги. 0 !  ђо hy иозајмити ријсчи, с 
којима би могао исказати моја оејећања! — 0 !  стра- 
хога над страхотама! 0 !  бол»е сво страхоте, само 
не та !

Жаловнто заплачем и побЈегнем даље од кла- 
денца, иокривши очи рукама.

Врућина јо страшно расла, и ја још једиом 
отворим очи, дрхтећи у грозници. Збила се друга 
нека промјена у соби, и тај иут што се тиче обли- 
ка њеног. Као и ирви нут, ја сам се испрва узалуд 
мучио, да разумијем, што се ово збива ; али сумња 
моја трајала јо за мало. Оевета пнквизиције корача 
ла је сад великим корацима, иочем је већ два т;уг 
нретрпјела од мојо страно нораз, п за мало ми је 
још остало шалити се еа „Царем Страхоте^ Соба 
је прије била четвероуголна: сад сам ја сиазио, да 
су јој два угла постали огатри, а друга диа туиа. 
Ова противуиоложност увећавала ее брзо са муклим 
шумом и шкриињом. Један час сва се соба искриви, 
али иретвпраље се није на томо само зауставмло. Ја 
иећ нијесам ни желио, нити сам ее нпдао, да ho се 
зауетавити; већ сам спреман био нритиенути раске- 
љене зидове к мојим прсима, пао одјеКу вјечиог т .- 
која. — Смрт, ма каква смрт, али пе смрт у кладенцу ! 
Лудак сам ја ! Како то ја нијесам могао разумјети, 
да )е њима требао уирав к л а д е н а ц ,  да је с-амо 
гај кладенац био узрок ватре, која ме оцкол.апала 
са свију страна ? Да ли еам се могао ирптивити њс- 
пом пламену ? Па и код би могао, како би остао ва
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мјесту ? Косоугаоиик cnc се то више сиљоснпвао са 
таком брзином, да сам једва. могао размишљатн о 
»мему томе. Дентар њсг^в. који јо одговарао најиш- 
рој његоној линмјп, иалазио ее уирав иред безданом, 
i.oja је стрпишо зјала тај час. Illheo сам се одмаћи, 
али зидови, ирммичуКи се један другоме, Lepajin еу 
мс каирнјед. Најзад настаде час, кад моје тијело, 
опаљено и окорјело, готово нијс могло иаћи мјоста, 
над еу ноге моје једва могле стојати на иоду. Већ 
се нпјесам ни бранио ; али агоиија душе моје иека- 
зала се у дугом илачу и неиеказаном очајању. Оеје- 
тио оам да носр!»ем близу крајева кладепца и — 
обрнем се у ужасу.

Иа један пут зачу се смијешана граја од човје- 
чнјих гласова, иуцање, звуци, труба ! Моћан усвлик 
хил>адв гласова иотресе ваздух, као страховити гром ! 
Огњени зидовп брзо се поврагише назад. Нечија ру- 
ка ухвати моју руку оии иети час, кад сам ја, всћ 
савршено изнемогао, иадао у бездану. To је била 
)>ука ђенерала Лаеал.а. Француска је војска ушла у 
Уоледо: ннквизиција је билд у рукама својпјех не- 
лрпјатеља.

С руског.
./. Љ.

КОЊ ЈАБУЧИЛО У НАР. Г1ЈЕСМАМА.
У 3G. броју „Цриогорке" јавили емо, како је у 

журналу „Revue Internationale14 изишао д о и и е с 
Д . о т и и а  од иашсга иријатеља и еурадника дра 
Л а з a К о с т и ћ а, у којем ее свраћа пажња на иро 
елављенога коња Јабучила из нашијех народних пје- 
сама.

11о обећању доносимо тај допис овдјо у цијо- 
лости. Ои гласи овако :

„Са живом радошћу, коју су са мном дијелили 
многобројнп читаоци, прочитао сам занимљиву сту- 
дију „0  н а р о д н о м  к у л т у  ж и в о т и њ а 44, која 
)е изишла у журналу „Revue Internationale

У ејајном реду идеалппх коња, који се помињу 
у тој етудији, прослављеиа сшкатсл.ка заборавила 
је јсднога од ипјпптересантнијих легендарних коња, 
Ј.-оји се пепрсстапо појавл.ујо у српским народиим 
пјземама п који нод именом Ј а б у ч и л а  игра важ- 
иу улогу у пјесми : „Женидба краља Вукашинаи, која 
i:o налази у II. евесди Вукове збирке, етр. 104.

Ја сам се потрудио, да изнееем смиеао сриско- 
га орипш ала колико је могућо тачннје, не бринући 
се много за Форму. He ејеЈпш се да сам читао ову 
пјссму у пријеводу Француском, а што се тиче ен- 
ског стмха у пјссмама пародним, који је нентаметар 
трохејекм са цезуром па другом трохсју, ја држим 
да бц тај стнх врло )гђаво изгледчо, ако би га и 
Moryhc бпло изиијети на Фраицуеком. Боља је, no 
мојем мишл.ењу, проза.

Прпмјетиће ее, ирије свега, дпије особености 
еа евијем нарочите, којијема ее одлпкујо Јмбучило 
свијех других крилатих коња ночињући од Пегаза. 
Oil, пријо свсгн, пе нопушта својијех крила н’ако 
<*ко nouohii, „када првр запјевају нјсвции. a то је 
можда и незнана уеномеиа па поријекло његовоукрпј ј 
п.адарскога језера. Па онда. он јс охо.шји него Пе- 
1аз, јер нс допушта ма комо да му види његову бо- 
жапстзсиу оирему, коју откријева само па вољу ево- 

•л господара и показује је само тајанственим 
духовима мрака. Друга особеност, са свпјем јсдии- 
ствена, која га најтјешње веже са његовим госиода

ром, саегоји сс у том, што је Момчидо, начином о- 
ригиналним који се спомињо у иримјсдбн, сиасао 
живот Јабучилу у онај мах кад га је творац itcrou 
хтио сатрти у клици.

Сувише, тај занимиви коњ има још једну карак- 
теристичну црту, која проистјечс из судбине љегове 
и која заеијоца у државу пеихологије, у моралну 
природу. Њсгова је судбина ио преваеходству тра- 
гичпа, више него она њвговога земљака, Ш а р ц a 
Краљевића Марка. Натприродни дар, којим је обда- 
рен, његова чудновата крила, иостају нспосредни уз- 
рок љегове нропасти ; за љих се хаата љегов целат 
немилосрдни. Ои иада на жртву сиал»ивањем, он ио« 
стаје мученик, а „нови ахарии тијем постају храм 
за сва п о д о б п а створења.

Но што појаи Јабучила највише узноси, тоједра- 
матично коло у које је унлетен. Какви карактери, оео* 
бито у жснама! Какве дивне ецепе! Какве величаистве- 
не слине! Иреставите себи сцену катпстроФС Момчило« 
вс, кад му ироклета жена иреечјечо више pyicy крпу илат- 
на, коју му је претурила граду нвз бедеше сестра муче- 
ница да га избавп, а он се стропошта дол.е низ беде>и\ 
гд)е га краљеве слуге дочекаше на мачеве н на ко- 
нл>а бојна, а краљ га Вукапшн ударп копљем иосред 
срда жива ; гчало даље, на шшцп провалије, осакаће- 
ни Јабучило, издпшући, а еве окружено колосалннл 
стјенама и ледешш врхоншиа Дуркптора у дал>пнп .. . . 
Иек се преставп та бпрба титвнска под pyKuai јодногн 
Микел-Аиђела или Тппторета ! Па с u а љ u в а п- е 
(auto-da-te), са CBoiiim сутонош, ком се xohe иајбоља 
кичица Ретбрантова ! II join ое туже uaiuii нсторвЈски 
сликари да нсмају великијех Иј)едл!ета за CBOje ио- 
с.тове !

Можда јо моје уображењо за то вишс пријем- 
љиво за л>еиоте ове легенде, што живим у зем.вм 
кнеза-ијееника, гдје су ее збивали дога1>аји, о који- 
јема со у овој пјесми пјсва.

Ево је овдје у цјелини, то пјесме; ја је преда- 
јем с надом, да ће угодити публици исто опано као 
и одличном духу сиисатељко „о народпом култу жп- 
вотиљп.4*

(Иа тијем долазм Француеки пријсвод српеке на- 
родне пјесме „Жепидба Краља 11укашина“ .)

Цетиње, 30. Сеитемб1)а 1884.
Лаза Костић.

KIБИЖЕВНIT 11РЕ ГЛЕД.
К ]) и т и к а.
(Сиршетак.)

Зато се пјесник из велшсога евијета пунога 
л>уди врће у своје сеоцс, да неби кога вријеђао п 
да иеби к о м о с м е т а о. У врло красној o.icruji: 
„У Селу“ овако се излијевају ови љегови племепити 
осјсћаји :

Дошо сам ти, село, ерца здрава, цела,
Лл’ у њсму мпога забодсна етрсда :
Кад г.е смела оног што с мегдана бега,
Шта је нискост знала ? — цил*ала на њега. 
Викало ес „распиии свачему и свему,
Ro зашто ее ие би привик’ло и њему 
Машају се жила и t j i h v  п цвету —
Ах, тешко је, тешко у великом свету !
Његов точак оштри не штоди, пе бири,
И зато сам дошо да ио^жжим мира.
Доета су ми душу зле судбиие биле,
Сад у тоби тражим утсхе и силе,
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И росног дрозорја, и младачкс жари —
Та ми смо, селанце, иознаниди стари ;
Клонуо, уморан сад ио теби шетам,
Ту ииког не вређам, н и к о м с н е с м е т а м. 
Ја сам, село, екроман, мсни само треба 
Етирна чистота твога мирног неба,
Мало повстарца, што с нланине пирне 
Па анђелски благо у образе дирне ;
На вода из вира, па иеема из луга 
Мелеми су благи за иегдашњег друга.
Она зкица ПГапчаниново лире најразумљивпје 

бруји у оиој тако иуној пјееми грчкијех истина ,.Мим 
Куцовуи, с којијем се овако разговара :

Кучснце си негда био 
Сад „совршен“ куцов посто :
М н о г и д р у г н а с н о д л о и з д о,
Али ти си вераи остб.

Многи с’ дује, рекао би 
Да му образ нема мане,
А д а в н о ј о д у ш у и р о д б 
За биФтеко и Фазане.
Попасна јс моја соФра,
Али теби никад криво,
Око туђих столова се 
Никад ниси — улизиво.

У свету је, мој куцове,
Иуно људи што сс руже —
Д в о ј и ц у ј е т е ш к о н а ћ и 
К а о б р а ћ а д а с е д р у ж е.

Сјећати се добротвора 
Овет је данас слабо мараи,
Ал’ но и ти, мој куцове,
Ти си увек благодаран ;

Да те пустим, ишао би 
Куд год моја нога крочн,
Оа својега добротвора 
Не би никад скидо очи.

Има уља и ниткова,
Оваки дан со више роје,
Н и т и х х в а т a с р а м о д л> у д и,
Нит сс драгог Bora бојс :
Тп малчице само скривиш,
Кад на нежно цвеће стајеш,
Ја новикнем, тн у жсжел.,
Тамо •ћутши — на се кајсш.

Да свак, ко ти, своје гледа,
Друкчијм би ветар свир’о,
Cuair би осто на свом дому,
He би туђе „окуипрои.

Пун доброте, нун врлина 
До гроба мо вјерио ирати !
Срце ти јс да би мого
1>аш и л.удма малко дати..........

Menu ес чини да јс очевидиа узвишена сврха 
ијрсникова. Овијем горкијем нријекорима, овпјем 
ттинитвјем сравњењем ијссник узимље на себе 
илеменити позив наетавнпка оне божанствене науке : 
ги:то не желиш да теби ко учини, немој ни ти чи- 
iiirrn другомеа ; иозив проновиједника човјечанскијех 
врлнна, што овијем нјесмама даје трајне вриједности
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— докле гоћ узвлада међу нама ненравда, себичност, 
иодлоет са дружином.

Оваково сФаћање људи и свијета, пли бол>е 
ова зла природа љуцка мути љубав ијееникову тср 
у његовијем ијесмама љубавнијсм ненаходимо cpel»e 
Тиотиуне :

Љубав нема — циет мирпсни,
Суза твоја — росица је.
Утпремо л’ росу с цвста,
Шго га поји, 1нто га краеи ? (егр. 11.)

У мом сриу тишипа је. 
lie тишина блага, слатка,
Пооле дана тешких, лоши,
Већ мир оиај у ирмроди
Кад је бура опустоши. (с<р. 23.)

Отвори му твојо срис немо 
Да заједно, душо, болујемо,
Твоји јади да тшпте и менс,
Kai, tii клонеш — да и цпјетак свене.

(Стр. 42.)

И други је драгој иево,
Али ко ја нико није ;
Пјевајући пјесме тужне
Питам боле — лакше ми јс. (Стр. 09.)

Ипак ђе-ђе просијева иотпуна ерећа, нотпуна 
моћ љубави :

Љубиш ли ме ко ја тебе,
Нашто онда сузу лити ?
0 в о т ј е о в а ј т а к о м а л и 
Д а н а м м о ж е н а у д и т и. (Стр. 70.)

Љубимо се I Љубав само 
Љепипг, вечнк живот даје 
И велика дела ствара,
А н а с м р т и — у т е х а ј с. (Стр. 112).

Дакле л.убав ијссшшова калра је да свлада к 
опачиЈ»у свједку, и страхоту емртп, a то јс појимање, 
чувствоваљс љубавп на врхуниу ilciic моћи.

Слсио око не зна за супчане сјајо —
Ко љубио није, не зна л.убав шта :е.
Ни мајка, ни сестра. . .  с на онда шта је ?
Пе знам, селе, — њем}' иајрођенија је.
Свакога треиутка траже једпо друго,
Једном без другога тако дуто, дуго.
За њега се моли, он ее моли за љу,
Здружене им мисли и ноћу и дању. . Стр. 71.)
Још сам ове стихове павео, да со боље уиозиа- 

мо са ијеспиковпм љубави, са пјесмиковом краспом 
душом. Истина је, љубавне пјесме Шаичашшове не 
нижу се у једну сагласну цјелину као Т> у л п м 
Јовановићеви. One су често у нротивурјочју пзмеђу 
еебо; али сам рекао да жаца друштвенога бола 
падвлађује све друге жиде дакле и љубавну на лири 
Шапчаинповој. Једном ријечи и е с и м н з а м ствпрни 
Tjiyje му најслађс треиутке тер се овако среКвијезиа 
окрсће :

Сви сањајте, што вам живот 
Још ружичним зраком руди,
А ја 1>у ее Богу молит
Да вас дуго пе пробуди. (Стр. 35.)

Ова етруја неуображенога пееимизма, што се 
појављује из истинског живота у љубавнијем ијесма- 
ма ове збирке. разликује их онет од толикога мно- 
штва обичнијех веК у моди л.убаннијех нјесама, тер 
ћо се и оне тражити и читати р с л а т и в п о м на-
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сладом, u one he наћи коме ће и* срца извиратп.
Као што смо богати у љубавнијем ијесмама, 

тако смо у истој мјери срећни са и а т р и о цк и- 
ј е м а. И ту ie ллш пјееник једина изиимка нашега 
доба. Ои врло мало ијева родољубивијех ијесама, на 
и ту не оставља cboi узвишени позив, да наетавља 
иа ирави иут болом јавнога укора:

У нехару братства нема гутљај вина,
И з ч е з а о м и р и с н р е д а ч к и х в р л и н а,
11 е т о с т о ј и м о п р е д н р е д и м а м а л и 
Са модерни наши троииш идеали.
Л п с т о в и с е к р у н е с а л а в о р а с т а р и х ,  
Што нам југро роди то вече ноквари,
Не видимо нитта оа мајушни цељи, 
Б о р б у с б о ј н и х и о љ а м е ђ у с е п р в н е л и ,  
За слободу Српетва нема борца смела,
Ал зато бисгримо „друлггвела начела“,
Кол’ко бистрилаца толико је мњсња —
Огаџбино моја земљо искушења ! (Стр. 13.)
Пјесник јо свјестан велике народне нрошлости, 

лрема којој је садашњоет народа тако мајушна, да 
га нимало не одушевљава, исто као што нијо оду- 
шевљавала Стерију. Да је Шаичанин ијевао и још о 
своме народу, он му не ћаше моћи друго пего сла- 
вити претке, износити ђедовске славе и врлине, и 
еве за све моћ Србије за вријеме НемаљиКа, баш 
као што је Стерија чинио, да јаче задр.ма и разбу- 
дн савременико иза сна нлузија и обмана. И зато 
]с баш жалити што нам г. Шапчапин није пружио н 
још коју ијссму ноиут оне дивне „Отаџбинеи.

Овијем сам liihno обратити палсњу читалаца 
„Црногоркеи на ову књигу ијесама, којо су тако пу- 
ие пјоеничкијех мисли, племенитијех осјећаја и фило* 
еоФскијех реФлексија, и које извиру из таквог увје- 
рења и одушевљења за све што је лијепо и добро.

Г. Шапчаиин неће биги ијесник ирве врсте да 
може стати иорсд Змај-Јовановића, али одиета зау- 
зимљо одлично мјесто међу лирскијем пјеснпцима 
најбољијем другога реда.

Оеобито mu јс умјетничку моћ пјесннкову пстак- 
нутп, која ее огледа и из навсденијех одломака. Пје- 
омице <'Из Прве Младоети« п под насловом «Изле1 у 
Селу» у томе су поглсду савршене. Ала је свуда 
нјеснпк прави умјетник. Оеобито његов објективио 
жввоипс пз друштва н првроде ненадмашим је.

Ова споеобност открпјева нам п Ј ссн и к а , којега 
ерпска књпжевност одавна вапвЈс. Ми пмамо у <1>ра 
Гргн Мартвћу вал>анога еискога пјесника, алп је и 
љегове дпвне «Осветликс» загребачка политика одро- 
дила. Како се могу елавити јуначка ђела једнога на- 
рода у Једној епопеји а не називатн тај народ именом 
који је спнтеза његовиЈех врлина? А г. Шапчанил, 
којп се већ огледао на епоеу у «Невјестп Љутице 
Богдаиа« могао бп лам надокнаднтп ту жртву злосрећ- 
не србоФобвЈв хрвацке у нотпуној мјери.

Да, у овиј је збирцп п овај красни еијев епски 
којп јс Матпца Српска наградила на предлог њенијех 
оцјсљнвача г г. Савнћа ;i Оберкнежевића. Њихова ј 
оцјена овако свршвва: «Мп се радујемо, што се ме- 
hy нама појавио правп ијесипк који се чисто добро- 
творно одбвја од осгалпјех дилетаната, а оеобито што 
je изабрао етруку епску, која је у naweivi умјетпнчком 
„јесн.чштву врло занемарена н запуштена.»

■■   ■!!!■- 1 --- ---------------- .UU-i-’JJl—LIU-  ...4g:•

Уздајмо се да he одзмв тако симпатичан, који је 
пјеснвк нашао взван гранвца уже my отаџбине, потак- 
нуш га па још љеиша и biiuiu ђела.

Др. Л. Томлиовић.

Учепа друштва.
(Српгко учеио друштвп у Кнограду.) Управа

тога друттва вмала ie састанак 22. Септембра ов. г., 
на којем су ове етвари расирављане : Руско царско 
носланство у Биограду одговара на питан.е друштва 
како да ее иошље руском »шнистарству проевјете п 
другнм ироевјетннм заводима у Иетрограду заосталп 
оелвкн број књига друштвених пздања од више годп. 
на, да се опо тога ради обратило мнпвстарству ело- 
љашњих иослова у Иетрограду н“ добнло одговор, да 
•K ombccU  no междупародному o6wtny издаиШ« npn- 
стаје да нрпми па свој ј'ачун како доставку издања 
ученога друштва тако н разашвљање руским про- 
свјетпим уетановама. Нека дакле друштно пзволи ету- 
I)нти у пепосредну свезу еа наприЈед поменутом ко. 
mhciUom у Иетрограду. Узима ее на*знање. — У д<»- 
брињској цркви,у округу ужичком, била еу два ста|)а 
јеванђеља, ед којнх на јсдпом има једап етарнји п 
један шлађи запис. Оба еу иоелани ученом«; друштву- 
као ноклои од општвпе добрпњске, па чуваље п упо- 
требу. Једпо је од тшех јеванђеља, која се до еад чу. 
ваху у Добрпљп, српске реценеије а друго бу- 
гарске. Оба су доета старииска, плп Је српско 
crapuie, судећи ио Јсзмку, облнку елова п правоппеу. 
Старине ове бнше лримл.ене с хвалом и Дтређепо 
би, да се заведу у списак стармнских књига, као 
ноклон ошптине добрињске. Оиштипа пак да се :из- 
вијести, да су књиге иримљепс, и да јој се захвали 
јавно и парочито у писму. — Доиисии члап Рието 
Ковачић, ироФсеор приђе у Јакину а еад у Ђенопп, 
јављајући да јо нослао друштву ошпиран извјсштај 
у 7 раздјела, о насеобинама нашега парода у јулсној 
Италији, моли да му се исти хонорише, но што му 
иослана иоиутнина иије дотекла ни за путни тро- 
шак. 0  томе ее за сад ле може ништа одлучити, 
док ле стигве извјеипај и док се у одбору не про- 
чита или не да ла лреглед и оцјелу. —

Секретар јавља, даје у Биограду г.ђа М. Ву- 
комановићка, и да ]о сва лрилика, да he ее на ско- 
ро ријешити иитање о преиггампавању Вукових дје- 
ла. To је у свези са радом управе на 8. састапку, 
од27. Јула ов. г. бр. 2. Уједно износи списак старих 
српско еловелских дрквеиих књига (штамлалих п руко- 
лиса4* из Вукове оетавине, којс би биле за откул. 11р- 
во со узима на знање. А списак да се лореди са 
друштвсним каталигим, то да се one књиге, којих 
немамо, затраже ла преглед.

Биклиографија.
(Стигло уредништву „Црпогоркеа.)

Орио, велики илустровани калелдар за годину 
1885 која је проста. има 3G5 дана. Уз еарадњу срл- 
еких књижевника урсђује Стеван В. Поновић. Годи* 
ла једанаеста. У Повом Саду. Издање штампарије А. 
Иајевића. 1884. Цијела 50 новч. —

ЦарпБ, мали’ калевдар са сликамл, за 1885 
годину која је проста, има 365 дала. У Новоме Са- 
ду. Издање штампарије А. Најевића. 1884. Цијеиа 

1 20 повч.
Д е т н њ е, у штамнаријц Читаонидс Цстињско.


