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иарске скспедиције. Нс- 
фраикирана писма не ири- 
мају се.
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Косово и Марко.
Сијев у двадесет и четири даворијо од Стевана X Ивановића.

м Ј е  с т о

Има једна прича,
Има једно име,
И имадо веља 
Једна пуета жеља 
У  жићу над свимо ;
Има што ме дави 
Као страшна мора,
Што мо тежом гњавц 
Ка’ гранитна гора ;

Од младога доба 
К лету мисли пови’
Што МО ј0 гонило,
Што ми вавјек било 
11 Јава « снови ;
Што мо гнало трошног 
Међ’ листиио праише,
Да тевтере ирошлог 
Ја ироучим страшне.

Лист прашљив за листом 
У  тевтеро кобне,
Кад сам превртао 
И жудно гутао 
Јадо им чаробнс,
Тад би мојо срце 
Гризла страшна чама,
Ток запира’ крвце 
У мојим жнлама ;

Ил би из очију 
Мрки гњев посукта’,
Као да би хтио 
Свијет ови цио 
Да огњем прогута :
To је истрзало 
Момо оку плача 
И то ми иружало 
Убојничког мача ;

Гпало ме у битке,
Давало ми тврђу 
Да се зв’јерски бијем,
Да са слашћу лијсм 
Крв моју и туђу.

II Р Е Д Г 0 В 0  Р А.

Да ! у мено ћуди 
Чисто животиљске 
Тих товтера буди 
Кој страшно истински !

Ал и често, често,
Кад се осјећањсм 
Груд препуни тјесна 
Заори се ијесна 
Из ље, ал — с ридањем 
0, Србине брајко,
0, Срикиљо селе,
Нјесма је, дакако,
Ад и — куку леле !

Она јо и море 
Горких уздиеаја,
И она со вила 
Тек да би створпла 
Грудма олакшаја,
А не да ми стечо 
Славу — на што она ? 
Мене једно иече :
Имо, ирича она !

To ја нисам пјева’ 
Љубави и вииу,
Нит’ се у мо нлодо 
Громозвучне одо 
Моћном властелнпу ;
Ја нијееам пјева’ 
Младости прол̂ ећу,
Ни Јатима шева 
Ни мирисном цв’је1у ;

Нијесам опјева’ 
Узбуркано море,
Ни красне долинс,
Ни тучно равшшс,
Нит’ врлетне rope ;
Ннтп сам опјева’
Поток, бистро врело,
11п српскијех дјева 
Оно лице б’јело ;
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Ни чудеса св’јета, 
Седмобојиу дугу,
Нит’ величЈО Бога........
Не ! нијесам мога’, —
Ја сам ијева’ тугу !
А друго нек* иоју 
Избравици други 
Мене нека мојој 
Нреоставе туги.

Ој нек други иоју 
Љубав, усхићене,
И младост и sKiihe,
Свијег, вјечно бићс,
Чуда васељене ;
А ја ћу тсн равну 
Запјсват’ Косову 
Једну стару, давну,
Ијеему вјечио нову !

Ал тс пјесме звуци 
Ка’ друге не струје,
Нит ја ијевам ка’но 
Када јутром рано 
Заиоји славује ;
Већ та ијесма дуга.
To мој0 ијевање :
To је она туга —
Моје је кукање !

Тек ријетко кад-кад,
Сред горкога пдача 
Дух ми се осм’јене —
Када со спомене 
С т а р о г с р и с к о г м а ч а, 
Да одмах ишчезне 
Осмјех на устима,
Да душа огрезнс 
Оиет у јадима!

Ето, зашто н ја 
He појах весеље,
Запгго u ја каде 
Пе слах кад да сладе 
Моћне и властеле ;
0, пек други поју,
0, нек каде њима.
Свак у груд ко своју 
Нустих жеља има ;

Којима се свијет 
Чини но сто крати,
Тек врт један лаком 
Са златајли зраком 
Озго (»басјати ;
Врт, са водопадом,
Лаким потоцима,
Са цвијећем. хладом,
Са водоскоцима ;

Они којих душа 
Нека мјеста друга 
Нпт’ лражи ппт’ знаде,
А ђе су хиљаде 
Милопгга и туга,
И ђе се не бројо 
На године дани,
Већ ђс ’но се ројо 
Јалове земани !

Вр. 40.

А ја ову пјесму 
.Појем (ад пе први) 
Нјеему суза врели, 
Невоља дебе.ш — 
Нјесму тешке крви ; 
Пјесму жеља иусти
И спомена мпога ........
Ал’ пушти ме пушти, 
Пајиро нризват’ Бога !

Пушти ме припаст’ му 
Са иобожним жаром,
Да ми дух озари,
Да ме он одари 
Мађијскијем чаром !
Да ми ирида гњева, 
Силе, задахнућа,
Па да се запјева 
Нјесма кукајућа!

Ти, огњени м а ч е ;
Ти, свемоћни творчс ; 
Свега створитсљу; 
Свега скрушитељу; 
Добру и злу очеI 
Ти, мржње нссите, 
Преиуне зависти,
И љубнви чиете 
Ти, лзворе бистри •

Ти, све милујући ;
Ти, све — с*ве мрдећи ; 
Всчер и свануће, 
Ирошло и будуће 
Ти, вјечпо трошећи! 
Ти, евега узроче — 
Неба и селене :
0, велики творчс 
Ти, снђи на мене !

Задахни мо духом 
И добрим и злијем,
Да минуло, давно, 
Прошло доба елавно 
У пјесму увијем — 
Јунаке и љута 
Да смјевам времена, 
Сузом ио ето пута 
Нашом умивена!

Да запјевам, тужан, 
Пјесму царства, елаве : 
Кад у прошло слетим 
Те ее згријем светим 
Сјајом нрошле јаве ;
Да! да пјевам чудно 
Тад кпнећу радост,
И страспо и жудно 
И бујно ка’ младосг!

Па да одмах ерце 
Замрзие од боља,
Дух када се спушти 
У мучења густи 
Рој срнских невоља — 
Ој, да онда кличем,
Не ка’ славуј тица,
Већ да занаричем 
Ка’но иокајница!
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Чудо међ’ народе,
Дв’је су земљс биле :
Јсдно земд.а ерш-ка 
Друго земља турска —
Два дарства, дв’је сило.
У земље обије,
У обадва царства,
Горостае-двлијв 
Киие од јунаштва.

Једни свијет прште 
Кољским ксшитама,
А други големе 
Све руше бедеме 
Тешким буздован’ма.
На копљима једни 
Cb’jct натаћи жуде,
Други крвце жедни 
Cue сабл.ама рубе.

„Гнн’ ил’ клон’ пророку 
Главу“, једни вичу ;
„Крст на еебе робље 
Ил’ слази у гробљв"
Другн оиет кличу.
Далеким истоком 
Једни господарс,
Други бодрим оком 
На заиаду царе.

Једни веле: „блага 
Сва рај што имадс,
И св’јета широка 
Свега гроз пророка 
Алах иама дадс“ !
„Све је name4 — јечи 
С високих мунара —
Л1а ее згибај, клечи 
Црсд евсвлашћу цара“ !

Други ои ет кличу : 
гСабл»а св’]ету руба 
Законе крваве,
Сабљу пуци славо,
Небо јачег љуби ! /, L

Није св?јету ц’јена 
Р’јеч Мухамед’ старца 
Већ сабља огњена 
И крвца срдаца!

А св’јет је наш, бољих; 
Што нророка слава, 
Што Ислам, што Турди 
Кад сабља у руци 
Заигра крвава?Ј 
Иред српским сс царом 
Клањај, земљу љуби,
Ил’ једним ударом 
Русу главу губи“ !

Тако врсме траја, 
Трајашо године 
И Турци уз Грке 
Прелазише мрке 
Од мора дучине:
Све делије гордс 
Пагнуте, могуће,
Са Срб\ча на ђорде 
Да мЈеро прегнуће.

Ал’ ув’јек да иуту 
Њнном Срби бшис 
И на оштру иалу 
Њих све ка’ у шалу 
Лако разгоншпе :
У крше пх гонек’
Ил’ еијућ’ у rope,
Ил’ у сиње тодеК’ 
Прождрљиво море.
Ој, тн доба елавно 
И нсзаборавио :
Све дек’ буде, иека,
11о Српство до вјека 
Зри к тебе кунавно ;
II све моли да се 
Нрнеш кдама одет 
В a II е 1»: „Христе спае 
Ти домози, дродети ! 

(Наставиће се.)

О ПЈЕСНИШТВУ НАШИЈЕХ ДАНА.
(Наставак.)

Много јс ниеано о томе, како постаје нп- 
родно пјесништво, а парочпто како с*у иостали 
народни епи.

Да Ш1 једна ијесма ипје с неба пала, нсго 
да ју је морао неко од људи спјевати, то нпје 
"чмпко погодити. Народно је пјееништво изсамога 
' ..рода постало. Оно је никло из душе цијелога 
народа. Народна се ијесча не нише, онасе ијева. 
Али код народне ијесме има једна особпна, којом 

она карактеристично одлнкује од нјесме 
вјештачке, умјетпнчке : вјештачку пјесму нјева 
пјесник из своје главе, евога срца; народну 
пјесму пјева иједиик само своја.ч грло.ч, али из 
душе народпе, дз срца народпога.

I Сваку јс народпу пјесму нвко морао спје- 
I вати, али оиа иије љегова него народна. Она пз 
његовпх уста, из његова грла нрелази у своји- 
ну дијелога народа, и сваки из народа има 
послије ираво да јс пјева па свој иачин, да је 
прекраја, да јој ионешто дометие, или да иешто 
од ље одузме. Главно ииак мора остати у сва- 
кој ијесми народној, ма ее оиа нроносида кроз 
неколико вјекова и пролазила кроз грла неко- 
ликих нараштаја: a то је дух пародин који јо 
у њој, дјело јуначко које се ијеемом слави, 
основни облш; нјесме.

У народном ијесништву иико не пјева, да 
севе прославн као пјесник, него да прослави 
парод н веллка дјела пароднога јунака. За то 
опом, који неку нјесму народпу сијева, ни}с 

i стало до тога, да сс зиа за нме љсгово, да се зиа
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да је он ту пјесму спјевао. Право ауторства 
не постоји у пародном пјесништву, нити га ико 
за еебе рекламује као у пјесништву вјештачком. 
Аутор је сам народ, и његова Фирма стоји за- 
биљежена на народном пјесппштву.

Због тога се већином и не зна, ко је коју 
иародну пјесму спјевао првп. Код свпјех паро- 
да, који су се пародним пјесппштвом одликова- 
лн, епомшву се иоименце многи пјевци, алп 
се не зна, која пјесма иринада овом а која о- 
ном. Тако се н. пр. у Омировој Одисеји спо- 
мнње пјевац Демодок, којега „дивпи страдалац“ 
овако хвали :

„Тебе, Демодочс, вшпе од снију ноштујем људи.
Ил то је Зеусова кћи научила ијевати Муза 
Или Аиолон, удес ваљано бо ахајски нјеваш,
Што су учинили, што су претрпјели мука Ахајци, 
Канда си видио ти, очевидца каида си чуо.
Hero настави нјесму о грађељу дрвеног коња,
Kora је с иомоћу био Атене начинио Епеј,
На га у тврђаву дивни Одисеј лукаво справи 

- Нанунив њега јупацима, који разорише Илиј.
Ако ли испјеваш, како ваљаде, ujecwy ми о том, 
Омда hy свуда међ људма казивати свима да имаш 
Од бога њекога благог, те умијеш ијевати длвно. *)

II у нашим народним нјесмама спомнњу 
се многи нјесницп-гуслари, нарочито с великоф 
хвалом гуслар Вишњић, али нјесме, које су ив 
њихова грла изпшле, само су се од њих чуле и 
слушале, а да су мх оии сами спјевали, то се ие 
зна пити се може казатн. Па и ако су их самп 
спјевалн, благо, које у тим пјесмама лежи није 
њихово иего иародно. Опи нијесу ипшта друго 
иего уста народпа, грло иародио. Њихова је 
творба н цијело граднво узето нз рпзиице,' 
у којој лежи благо народно у готовини.

Енско пародно пјесништво ностаје у мла- 
до д ба народа, докле још иароду није утисну- 
то перо и мастиопица у руке, „док се народ 
не дијели на образоване и необразовапе, на ви- 
ше и шше сталежс, докле још непомућена 
вјера и младићска Фантазпја у срцима жпвн, 
it док се догађају дјела у којијема сви уче- 
ствују, дјела која се ве збнвају по зановијести 
једнога нли носредством тајанствсне дииломаци- 
је, него ио инстнпкту и вољи свпјех, јер само 
су тада сви у ноједнако надраженом располо- 
жењу, и ко се осјетн иобуђен да пјесмом 
нсирича што се догодило, кроз његова уста 
збори парод, a он каже само опо што су сви 
доживјели п пскусили, он просто н вјерно на- 
браја дјела без ирекида н бсз освртања, и при 
томе нс иде за еФектом, јер је сигуран, да га 
радо слушају сви, који га с л у ш а ј у — каже 
Мориц Каријер.

И за дивно је чудо, да су најкласпчнпја 
сиска дјела у свијех народа ноетада у нраста-

*) Иријевод Тома Маретића.

ра времена, док су ти пароди још стојали у 
неленама културе. Омпрова Илијада и Одисеја, 
индијска Рамајаиа и Махабарата, Фирдуспјева 
краљевска књпга помаљају се из давнијех давнп- 
на људске нсторије као колосалне пирамиде, 
чијој се величини и дан данашљи дивимо. Та 
дјела оетају и остаће за навпјек нснадмашепа. 
Многп су од то доба огледалк, да створе не- 
што том нодобно; пајвећи ијеснички духовп 
(Вергил, Данте, Мплтон, Гете » т. д.) улагали 
су своје силе у енске творбе, али залуду ! 
дјела љихова имају трајну врпједиост, ма до 
висине номенутнх класичких узора нијесу сс 
могла уснети. А пије пп могуће да т}' впсину 
достигну, јер умјетничко пјесништво хшкада не 
може сустићи иародно на енском иол»у.

Међу естетичарима н књижевним критича- 
рима још је и данас велпка распра о томе, е 
да ли је народпе еис епјевао баш сам народ 
или су пх у цјелину сложили иоједини нјесници.

Ми смо мишљења, да велике народне еис 
инјс сијевао народ, т. ј. да их није он сложио 
у једпу једпоставиу органску цјелпну, у којој 
су дпјелови мсђу собом хармонично везани, те 
састављају ираво велико умјетничко дјсло, како 
се хоће no закошша ијесничке технике. Из на- 
рода су ипкле само поједине еиекз ијесме, од 
разнијех пјеваца, у разна времена и о разним 
јунацпма. Најпрпје су опјевана поједина дјсла 
овога или оног јунака. Ту је бнла свака пјесма 
исшто за себе, свршено дјело. Оијевани догађај 
стојао је can за себе, без везе са другим до- 
гађајима, на је и пјесма стојала сама за себе, 
без везе са другим пјесмама. Тагговс су прво- 
бптне нјесме епске у свијех народа, који су се 
тим пјесништвом одликовали. Таква је нобједиа 
пјесма Деборс, такве су староараиске пјесме 
прпје Мухамеда; такве су морале бити н је- 
линске пјесме прије Омпра, премда за њих не 
знамо. Но иајчистији епски карактер оваковн- 
јех ијссама налази се у српским народшш пје- 
смама. Скоро све иаше јуначке пјесме носе на 
себи овај карактер.

Тек ако се који јуиак особито одлпковао 
својим јуначким дјелнма, ако је одвојио од оста- 
лпјех, или ако је сам народ ирсдузео неко за- 

( једничко дјело на којем се усредсрпједила јунач- 
ка радња његових најбољих сннова, или ако се 
што у народу догодило тако важно да се око 
тога морала уложити сва сиага народна — оида 
се око таквога јунака илн таквога дјела или 
таквог догађаја нижу многе ијесме од разнијсх 
пјевача, али ипак без органске свезе међу 
собом.

На тај начнн постао је иајвећи народнн 
еп У свјетској литератури : Омирова Илиј да 
it Одиоеја. Нрва се врзе око догађаја у рату
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тројанском, у којем су сва нлемена грчка уче- 
ствовала; друга стоји такође у свезп с тпм 
ратом, али се савија око догађаја којв 
су ее збивали са једипм јупаком из тога рата : са 
Одиспјем.

Ни Илијада ни Одисеја нијееу постале из 
једне главе. Те днвне ијесме, које данас чптамо 
у ијелини, нијесу стојале тако у цјелини нрпје 
Омпра, него се ијевала свака за себе. Један је 
ијевач снјевао једну, други другу и т. д. Један 
је ијевач био нз овог краја Грчке, други из 
оног, али сви су учествовали у великом народ- 
но м дјелу које оппјевају, сви су билн у тројан- 
ском рату, па се за то н ијесме свијех врзу 
око једнога догађаја, те их је могуће било са- 
ставитн у једну цјелину. И за тај посао требао 
је један велики ијесннчки геније ; Грцп су га 
ималн и тај им је саставио њихов велшш наро- 
днн еи : Илијаду н Одесеју. Звао се тај геније 
Омир или како му драго, то у ствари самој 
ништа пе мијења.

Наш народ иије био те среће као грчки. 
Ми имамо само једнога јунака, Краљевића Мар- 
ка, и један догађај, бој на Косову, око којега 
се наннзало иовише еиских пјесама. Те су еп- 
ске пјесме лијепе, као и све остале, алиизљих 
није ностао ен иародни, из узрока, које смо го- 
рје навсли.

Те ј<а тамо — па да видиш ереће ! — 
Стоји мома као мајско цв’јеће :
Жива, јсдрп, а зову је : Като !. .
„Ао Като, моје чието злато !а —

„Смртних си мо избавила ЗЈала, 
Сиасила ме — живот си ми дала ;
Ал’ си опет мало учинила,
Када не би, душо, моја била !и —

Застиди се, порумвни малко ;
Ја со сави’, пољубих је елатко,
Она мене . . .  и тако се згађе :
Ко смрт тражи — често живот нађе.

Филип Ј. Ковачовпћ.

СПАСЕЊЕ.
(Гете.)

Ао јада ! — прсвари мо нада !
Мојом момом други иреовлада ! —
Моје срце на жалост окрсну,
Те ја ирегну’ на воду студену.

Тече вода покрај мене живо ;
Ја тугујем — mhoio ми је криво !
Од кривице у воду бих иао,
IIа макар со свијет искоиао.

Кад од једном, али неко збори —
Окренем се и погледам гори,
Чујсм грло, ма не видим ока :
„Чувај море! — вода јо дубокаи !

Њекн у пас мисле, да би могуће било, пз 
пјесама о Краљевићу Марку н о боју на Ко- 
сову саставити ирави народни еп. 0 томе су 
пасалн чнтаве расцраве и водили нолемику кљи- 
жешшди Стојан Новаковнћ н Армнн Павић. 
Ако се добро опомињемо, чинио је Фра. Грга 
Мартић, по унутству Павићеву, покушај, да 
постапе српскн Омпр, т. ј. да из српских па- 
родпих пјесама, везујући једну с другом и до- 
давајући ради тога из своје главе ноњсшто, сло- 
жи велики народни ен о боју на Косову.

Мог-уће је, да бм то могао учинити какав 
велпкп ијееннчки геније, али то не би могао 
битн <i>pa. Грга Мартић, не за то што оп не 
бн нмао пјесничкога дара — ми му га потиуно 
прпзнајемо — него што би га сувремена поли- 
тичка тенденцпја занијела на странпутнду, на 
којој бп замутио само врело, пз којега су про- 
вреле цјесме о боју да Косову.

Осим тога, и да би иошло за руком каквом 
пјесничком генију да из иаших народних пје- 
еама о Краљевићу Марку илп о 6oiy ма Косо- 
ву састави велмки народни еп, том бп еиу фм- 
лила основа свакога велнког пЗродног еиа: Фа- 
лпла би му митологија, без које иародпи ед не 
може имати идеалиог узвишења.

(Наставиће сс).

ЊЕГОВАЊЕ ДУХА У ТИЈЕЛУ.
(Наставак.)

Ми полазимо са тога гледишта, да је све, учем 
се живот јавља, везано за организацнју, за елемсн- 
тарне саставине тијела, живе ћелијицс. Како се има 
разумјети та всза, то је велпка загонетка. Ни сва- 
колика радња духа не може се одијелити од ћсли 
јичног састава мозга ; то је цијела истина, ма да се 
отуд иишта не може извести ни закључити, чим Ои 
се могла иротумачити радља духовна и значај те 
завнсноети његове од материје. Много је простија

од тога нрирода тјелесних Функција, па и у овој самој 
слабо пам је игго иознато, јер још се не зна и. пр. 
зашто сс под уиливом нервне сиетеме понски ми- 
шићни бич скрати, зашто сс понекад нека водњика- 
ва течност, без икаквих саставина за градиво o6.ni- 
ка, излучи, за што ћелијице са.чс мијељају свој облик 
и т. д. ? Али доста нам је да зиамо, да су ћелији- 
це сједишта тих разноликих радња, и да иомоћу 
живаца ћелијице у цијолом организму своје у везч 
једно с другијема. Стоје у вези но само међу собом, 
него и све скупа са такозваним сједиштима живота : 
са оним нервним чворовима у мозгу,  који постичу
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на кретање с р ц е, с а с у д е и н р и б о р з а д и с а- 
њ е. Да то вриједи и за душевну радњу, свак ће 
иризнати, кад иросуди, да је једна једина миоао 
кадра да нам било убрза, да нам број и дубину ире- 
диеања измијсни, да нам крв иотјера у образе. При 
јачем раздражењу шака се етиска у несницу, чело 
се сабира, можда и сузе иотеку, а и други мишићи 
н жлијезде стуио у радњу. Читава бура н.<а једне 
једнне помисли ! Једна једина мисао, а толико издва- 
јаље сила, толико повишење у размјени материје ! 
Једна једина представа, једна једина иетакнута ци- 
јел>, која надање пробуђује или чаетољубл>е задово- 
л>ава, може да држи тјелссни живог у ненрекидиој 
надражености, иа ако та надраженост не иријеђо 
иодесну мјеру, онда може под околностима циј е љ 
живота да иостане право в ј» е л о живота. Не могу 
л>уди да умру, крај све слабости тјслесне, јер пм 
живот лодржава велпка иека идеја, којој су ссбе 
носветили ! Али идеја може ла тај начин овладати 
човјеком л држати ia у животу само оида, кад дима 
узвшиену моралиу еадржину, јер само у том случм- 
ју нс ће се дјејство њено тјсчајсм времена у бирбн 
свакидашњсга живота отулити. 11ри том јс еа свијем 
свеједно, е да ли је мирална садржина неке идсје 
од с л hi т е вриједиоети ; довол.но јс, да бна лма 
велику вриједлост за оиога, који се њом носи, и да 
њсга задовољава. Одузми таквом човјеку могу̂ ност, 
да за своју лдсју живи и ради, лрекинуо си му и 
сам тјелесни живот љегов, лреејекао си му коиац 
живота. Намолеону лрвом и трећсм лотпиеана јс 
смртна иресуда онога часа, чим се урадило, да! нп 
једал ни други не може радити за своје лдсје : лр- 
воме је живот уннштен, тек је бачен ла острво*св. 
Јелеис ; други јо умр’о одмах лза Седана. И цшн 
Милсгић пе жлви од онога часа, како су му Маџари 
одузсли 'лрилпку, да у најзгоднијем тренутку ради 
за своју идеју. Ту јс душа потрла тијело, душевие 
сило расточиле својс солствено врело.

Али исто тако душенпим еилама можс да лрк- 
бави вишу енергију вјежбање тијела. Живе силе 
тјелеснс сцаже се најнише јачаљем мишића. Нервиим 
нодстријском, који се лри тјелесном вјежбању са- 
оиштава мпишћлим ћелијама, дријеши се читава сума 
снаге, i;oia је у толико виша од оне тс се лроизво- 
дн за вријене почивања, у колико се при свсм учи- 
њеном раду тоилота тјелесла на истој мјери одржи, 
а често л ловлси. Исто тако сваки мшчиКни локрет 
дражн средишта нервнв системе ; та драж лотијече 
од ианрасно иовишеног кретања молекуларних еле- 
мсната мншићних ћолија, а иза сваке такове дражи 
долази свс вил1в оживљавање нервних сида. Под 
тмм двоетрукпм узајмичним улливом расте сума 
лстрошспе л сагорјсле материје ; тсмнература крвл 
ловиеи се, а тијем се опет лово дражп изазивљу, 
кожа се лалуми вишом масом нрви, жлијезде јој јаче 
раде, орсдишта дисања и крвотока еилиије сс заху- 
кају у свом нослу, — док се оиет не утажи драж, 
тс је иотекла од мишпћа. температура дође на сви- 
ју обичну мјеру, ието тако и иромјеиа матсрије.

Међу органе, који су иајзгоднпји за ожипл>авање 
нервне еиетеме, дакле и за лотлору душевнога и 
тјелссног здравл.а, епада бсз сумње к о ж а. На л»е- 
31о) иоврллши бсзбројли су крајсви од живаца. Ту 
с-.мо даклс у стању, да дођемо у додпр еа својим 
(•оиственим живцима, да гако рсћи самп себе оли- 
ламо, да еи«л>ашњим упливом ла њпх лодјсјетвујсмо.

Међу тс спољашње уиливс, који дјејствују на 
жпвце name, епада и лр.мјена гемпературе. Познаго

је свакоме, какво велико дјејство на лашу иожу пма 
хладна вода. Особнто жива веза лостији између крај- 
них оргаиа, који се у кожи лалазс, и средишта за 
дисаље ; надражи ли се кожа, рецммо хладном водом, 
одмах се надражи и лрибор за днсање, а тијем и 
ерце, те оба лочну јаче радити. Кожа стојн у оео- 
беним одношајима к свјема унутрашњим органима, у 
којијема се збива ларнида сагиријевања ; ти еу од- 
ношаји разноврсни, али још нијесу потпуно објашњени. 
Кад иовршииа тијела човјечнјег дођс у додир са то- 
плом или са хладном водом, онда се најирпјо опажа 
мијена у подјели крви у кижи и (секундарно) у уну- 
трашњим органима. Сва је ирилика, да се ова на- 
нрасна, впшс или маље епергична мијена у садржају 
крви у нојединим органима има узети као нека драж 
за ћелије. К томе долази још, да се сваком мијеном 
у температури коже и крви мпјеља и степен еаго- 
ријевања у нојединим органима. Ако је хладноћа око 
нас, сагоријевање ће со умножити : ако ли јс тоило« 
та. оно he бити мање У тиилој води ми ћемо ее 
разолажити, стишати, јер она пам тоилоту из тијела 
само у умјереном степоиу одводи т. ј. молекуларна 
кретања у ћелијама постану слабија. Полијемо ли 
се хладном водом, онда нам крв стане јаче јурити 
кроз упутрашње органе и љихова се тонлота иовиси, 
јер крв бјежећи с поврпшие тијела мање је изложе- 
иа да изгуби од тоилоте своје, а због иовишспс том* 
исратуре унутрашњих оргаиа бива п нромјспа матс- 
рије у органским ћелијпма Beha. Потрајс ли дјејство 
хлалне воде нодужс, онда и губитак топлото, i;oja 
сз U3 тијела кроз кожу иреда води, иостапе всћи, 
те се нормалпи степен тоилоте, који је нуждаи жи* 
воту и здрављу, новрати тек иза иившпеис мишићне 
радње. Дакле, нолијсвање хладном водом, осим што 
дражи кожне жпвцо самом хладноКом, још н чијом 
благотворно дјејствујс, што јачом унутрашљом стру- 
јом тоилије крви енергију нервне снстеме ивносред- 
но иовиси ; а хладно куиап.е л-ети користи још и 
тијсм, што је дата могућноет, да се при кунању мо- 
гу чинити тјолесна вјежбпња без да се новнси уиу- 
трашња темиература, што мпого вриједи у љето, 
када иод уиливом високе температуре ослаби живот* 
на енергија.

Из овога кратког прегледа радње иајважиијих 
тЈелесних органа видимо, да душевни н мишићни рад, 
иотиомогнут иодесним његовањем кожо, у толико ви- 
шс вријсди за здравље, у колико више дражи наносн 
нервној системи и тијем снажи онај opian који је за 
здравље и за идржање живота вајважнији. Органи 
треба ненрскидно да се драже и мостичу, јср без 
■гога брзо би издало молекуларно крстаље у ћели- 
јама. Радња је, која живот одржава.

Недавно обратио је славни берлински физиолог 
палсњу на то, да сс свако вјежоање Mniunlia пма сма- 
трати и као вјсжбање нервно системе. To вриједи 
за евако вјежбгпБе, било оно онако фино као што јо 
п. ир. опо кад се удара у клавир, или онако замаш* 
но као што јс ири гимпастици, пливању, тоцил»ањуч 
ла н ири самом ходз' и стојањ}г. Тим вјежбаљем 
ствпра сс жива енергија у ћелијичном ткању, нарочито 
у ономо иервие системо. Истим начином дјејствују 
к вјежбања осталијех органа. Што ми се нак за про- 
дулсење живота особито важно чиии, то јо свеетрана 

иепоередна или иосредна веза тијех нерпних сре- 
дшпта са ередиштима апарата за крвоток и диеањо. 
Ова средишта, која ћу ja у кратко иазвати животним 
органима, најиздашнијз со ијежбају вјежбан.см сви* 
јех осталих радних органа. Нека је чудиовато коли’
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ј,о хоћете. али je истина ово што ћу рсћи : ни једно колнко се може. Свака од тпјех радња иродужапа 
ежбањс у мишљењу, нн један мпшићни рад, ни shoot, јер сваком се од њих вјежбају животни ор- 

% и о  кунање у хладној води, но пропада заздравље, ган i.
јсмо кад се не претјера, т. ј. кад се чини ополико ! (Наставићв се).
са

АСТРОНОМПМА.
(Ши

Нс брбљито тако много 
0 сунцима м нјсгама, —
Зар је иарав зато силна 
Што се бројит’ даје вама ? —

С о к р а т.
Њ егов живот, карактер и пп ук!.

Пише Филии. Ј. Ковачевић.
(Наставак.)

У нашој анализа и излагаа.у софистичпих тео- 
рија видјели смо коликом су се окретношћу и лукав- 
ством СоФИСтв елужили да обмапу свијем, да засли- 
јоие ћораву нучину. Досјетљивим кукама и завракама 
измрсили су они свакоји природни иојам, изједначили 
истину и лаж, ираво и неправо. До душе нема ни- 
једнс рслигије иа свнјету, у којој не би човјек на- 
шао штогод добра и корисна за живот ; и у софи- 
стичној науцн било јс нрилично слободоумних назора, 
који су сс давали особиг им усијехом на другатво 
примијепити. Hero уираво иод тијом добром, нод 
том кожом од јагњста, сакривао се онај бијеени вук, 
који о длаци нијо стрмоглавио и упропастио домови- 
ну Сократа, СоФокла, Фиднјс. Софисто су учили за 
новац ; разумије со да им је у ту сврху требовало 
ћерати до крајности свој нимбус, јер је само на тај 
начии могао уфатити коријена љихов аукторитет ме- 
%у народом. 11» и збиља, осим нростога пука, ми ви- 
димо гдјс уз њих прчетају многи ирактични државпи- 
ци. Критија, глава тридесеторице тирана, јавно је 
говорио, да су богове и освету изумјели државни 
иолитнчари како Пи лакше грађано на нокорност 
крисилили. Из овога сс види какво јо било државио 
сгање Грчко у та врајеме, како јо софистика била 
све еиодобила и огровала. пМи емо учитељи, који 
сво знамо ; нама иијс ншита непознато.и И зајиста 
грчки је дух био у вслнке занешен тим празним 
хвмлисаљем ; сваки јс држао у зарок да они све 
знаду.

Hero као гром кад тресне у какву трулу букви- 
ну, на јо олако процијена или извали, јер на голој 
лити иијс могла уфатити јаке и дубоко жиле, да јој 
старости вал.ају : тако је и Сократ нгустрапшвом 
рјешптошћу јуришао на СоФисте, да униппи њихов 
емртоноени наук. Ирвн његов принцип нротив лаж- 
ним тсорнјама СоФиста о положају и лвању човјека, i 
6»о је : п о з н a ј с а м о г а с е б е. На хвалисаву ј 
СоФистичку надутосг и њихово свезнање трзао је ј 
страшно оружје, кијс се састојало у начелу : н а ј- 
н л е м е и и т и ј и ј е о н а ј, к о ј и з н а д а н и ш- ; 
т а н о з н а.

Како су СоФисге дочекалп Сократа и те назоре ј 
сваки можс лако разумјети. Цијели Сократов живот,

лер.)
Најузвишениј’ у иростору 

Ваш се предмет с иравом броји; —
■ “5 Да. ал’ што јс узвишено,

У иростору то нс стоји.
Ппнац од Рошша.

као што смо већ казали, није био друго него пенрс- 
прскидиа борба са њима; с друге пак етране пајрев- 
није иатеге СоФиста од тога доба биле су им, да 
великоме мужу врат сломе.

Ама потанкости Сократова карактера и њсго- 
вих противника као и Сократову смрт оставл.амо за 
свршетак оно раеправе ; овђе Ксмо npchii сада на 
он<>, што нас је ваљда највсћма и побудило да овај 
члаиак наиишемо — на философију Сократову. 11аше 
драго триста читалаца неканас марљиво пропратс у 
шл.сдсћим вретама ; увјерени смо да им нс he шкоде 
напијети. А ако нам когод пребаци да емо и од вн- 
ше наклоњени патрицнзму, ми ћсмо се тјешити оиом 
Хербертовом ријечи : в̂шие ваља ирегрст хршнћан- 
окога живота и иоштења, него пунапа врећа мудро-
СТП”.

Цицеро је Си > говорник и то еамо говорник ; у 
свему осталом иуки шарлатан. Тако вели нека но- 
впја критика. Има ли она право илн не, нама иије 
овј>е до тога стало, ми само уважавауо Цицеропову 
Фразеологију, у којој је често иута пајеветија исти- 
иа завијеиа. Он је у својој фплозофији казао : Со- 
крат је  дозвао филозофију с неба, увео је у кућс и 
градове, присилио људе дамнелоо животу и мбралу, 
о добру и злу.

Сократ је даклс почетник one ФилозоФије, која 
прелази са анализе матсријалнога свијета на анали- 
зу душсвнога живота, еа објекта на субјект. „Познај 
самога еебеи основно му јс начело у пауци о човјеку 
као члану друштва и ковачу своје ереће. Cpeha л.уц- 
ка почива на крјепости имудростИ; ко је крјеио- 
сан и мудар, тај је и срећан.

Из овога се види илеменита памјера великога 
мужа. Он је себи поставио за задатак: учпти својо 
ближње крјепости и мудрости. Замашан труд, огром- 
на задаћа! Он је морао у ту сврху, е једне страие, 
да раждене прни мрак са разума својих грађана, да 
нобије соФпстику, да претрии од својих противника 
злобу, завист, клсветање и брукажс, да подноси си- 
})Отињу, и, што јс најтеже било, да ослободи Грке 
сујевјерне пропасти 0 другс нак стране морао је 
поштедити слабашне духор.с својих еуграђаиа, нзбјс 
гавати спорове и зађевицо, Гигги нријазан п иопует- 
хив, прегорети све и сва за својс начело. И зајиста 
она:, који је ироновиједао крјеност и мудрост, био 
јс и сам у томе крјепосан и мудар. Свакоју јс прс- 
иону он.са-ладао мудрошћу правога фплсзофп, устрп- 
љивошћу светога мученика, крјепошћу човјечапеког 
пријатеља, прегнућем иеустрашнвог јуиака и to cue
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на рачун својих добара, нп изгуб свакојега задовол.- 
ства. Здравље. имуће, иокој, мир, а на иошљетку и 
сами живот дао је Сократ за истину, за добро ево- 
га ближњега, за срећу и напредак човјечанства.

Ријвч из усти таквога човјека морала је падати 
на плодну њиву, морала је расиалити љуцка прса, 
морала јо увјерити, аривлачити, занијети. И збил>а 
кроз кратко вријеме Сократ је задобио тушту уче- 
ника; гомиле чарода око њега би се слијегало, гдје- 
год би св нојављивао. — A он је учио и проиовије- 
дао : „II о з н a ј с а м о г а с е б е ! б у д и м у д а р и 
крј еиоеан. и Ноиггење јо највеће блато на сви- 
јету, највећа моћ у душевноме животу. Ко је иоштен 
и од карактера, он је дошљедан у својим дужио- 
стима, а во врши своје дужности, тај врши оно зва- 
ње, за које је и дошао на свијет. — Познај самога 
себе ; буди мудар и крјепостан.

To су билс од нрилике нрве ријсчи, с којима 
е најмудрији Грк отпочео своју етичну ФилозоФију.

(Наставиће се.)

КЊИЖЕВНИ ПРЕГЛЕД.
Учепа друштва.

(М а т и ц a С р н с к a у Н о в о м е С а д у.) 
Књижевни одбор овога друштва имао је састанак 4. 
I1J). м., на којсм су ове ствари расправљене:

Потиредеједник Светозлр Савковић јавља, да је 
он са члаиовима Јованом Грчићем, др. Миланом Са- 
вићем и Савом ПетровиКем био на ногребу др. Ми- 
лана Ђорђевића у Руми, да су они у име Матице 
иоложили вијенац с натписом на одар и да је на оије- 
лу говорио члан др. Милан Савић.

Узима се на знаље и у записник ставха се 
туга за прерачим губитком члана књижев. одељења 
и врсног књижевнииа дра Милана Ђорђевића. —

Секретар, као уредник „Летописаи јавља, да ]е 
140 свеска „Ј1етонисаи, иом љедња за ову годину, го- 
това, да со иовезујс и да ће сс за који дан раза- 
слати члановима. —

Сгевану Миловановом одређује се у имо награ- 
дс 15 Фор. за његову оцјепу „Органска кемија од С. 
М. Лозанићаи, која је штамнана у свесци 140. „Ле- 
тоиисаи. —

Секретар као уредаик „Лето1шеаи јавља, да јс 
предао у штамну 141. свеску „Летонисаи, I-ву за год. 
1885., и да су за њу спремљени овн саставци : I. 
Сремско вино. Енолошка расправа Миге Петровића. 
—  II. Бранко Радичевић од Драгутина Ј. Илиј̂ а. — 
III. Њеке народне игре до сада не покуиљене пли 
другчије оииеапе. Прибрао Mojo Медић. — IV. „Фе- 
драи. Трагедија у 4 чина, нанисао Ж. Расин, с | 
француског превео Н. В. Ђорић. — V. 0 управи и i 
надзору школеком. (Једно еувремеио псдагошко ии- ! 
тање). Од 1̂ите Нешковића. — VI. Родостов н ди- 
илома Фамилије Стратимировића, од А. Сандића. — I 
VII. Књижевност : Алгебарска анализа наииеао Ди- | 
митрије Нешић. Оцјеиа A. М. Матића. — „Жубори и [ 
вихори“, ијссме Милорада П. Шапчанина. Оцјена Ми- | 
лана Савића. — Србија н Порта послс бомбардања { 
Кеограда. — Србија и српски иокрет у Уга|)ској од | 
Ј. Ристића. Оиепа М. Б. — VIII. Матица Српска: ј

Изводи из записника књижевног одбора и оделења 
1883 и 1884. —

A. Миоковић агроном подноси својс мишљешо о 
расирави Светислава М. СтОЈановића иод насловом : 
„Основи рационалног земл»еделстваи. Оцјењивач во 
може нреиоручити тај чланак за награду, пошто јо 
сувише једнострано израђен, а да би се могао штам* 
иати као засебна књижица, тим мањс пак као чла- 
нак за „Летоииси. —

Светозар М. Л. Бајић учитељ у Т>али шал.е за 
гЛстоииси „Сриске народне нрииоветкец, што их јо 
СЈ>-уиио ио Банату и моли да се награде.

Примају сс за „Летописа a пошиљачу одређујо 
со у име награде 25 Фор. —

Милан Савић подноси изјаву штамнарије А. Па- 
јевића, која се обвезујс, да ћо дјело нод насловом : 
Разни иугови од дра Милана Савића, најдаље за го- 
дину дана издати и ирописани број егземилара „Ма- 
тиции иродати.

На основу то изјаво и молбо Милана Caawlia 
иозван јс увравни одбор да истомо иисцу исилаги 
досуђену му награду од 200 ф. за сиомснуто дјоло. —

Стеван Јевтић модиоси взјаву штамнарије А. 
Пајевића, која се обвезује, да ће најдаље за годину 
дана издати позорншно дјело „Најбогатијии, од Ст. 
Ј. ЈеФтића и да ће проиисани број егземплара пре- 
дати „Матици“.

IIа оенову те обвсзе a ио молби Стевапа Ј. 
Јевтића позван јо уиравни одбор да истоме досуђеиу 
награду од 200 Фор. исплати за сиоменуто дјело 
његово. —

Светозар Арсенијсвић подноси на оцјену и иа* 
граду двијодрамо своје и то : „Частиолавц, драма у 
у једној радњи с пјевањем и „Краљ Свотозарц дра- 
ма у четири радње с пјевањем.

Издају сс иа оцјену иотиредсједнику Светозару 
Савковићу и члану Јовану Грчнћу. —

М. Спмеон Кончар иодноси на оцјену и награду 
свој нревод Дитесове „психологијеи.

Пошто ограничсна средства Матичина но дону- 
нггају да издаје књиге које су намењеие врло мале- 
ном кругу читалаца, го со поднессно дјело не издајо 
на оцјену. —

Драгутин Ј. Илић шаље за „Летонис“ нјссму : 
„Нослед|И1 даниа и тим се почиље одуживати за ње- 
гове награђенс пјесмв : „Мобуи и „Анакреонкаи. —

Но молби Драгутина Ј. Илића враћа му се jiy- 
кописдјела: „Сваком своје“ које нијс добило расни- 
сапе награде. —

B. Вујић ироФвсор у Карловцима изјављује, да 
му послови његови нс допуиггају да оцјени дјело 
дра Стевана Иавловића: „Мала иојетнка за школу 
и народ“. За оцјену споменутог дјела умољава.со 
члап књижевног одјељења Јоааи Бошковнћ. —

Стеван Ј. Јевтић моли, да му се врати љсгова 
шаљива игра нод насловом: „Нај6огатијии ла би је 
могао пре шта.мпањд ио оцјењивачким иримједбама 
поправити.

Враћа му се. —
На молбу Николе С. Јоваиовића враћа му со 

његов превод студијс Артура Џ. Евапса: „Божи1ј п 
староиоклоништво у Дрној Гори“. —

Ц е т и љ е , у штампарији Читаониде Цетињске.


