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Г Е Т Е
И ЊЕГОВА

Н А О Д Н А. С В И ЈГ Е С Т-
II.

(Н а с т а в а к).

Прпје по што бисмо приступили опјепп понагааша Ге- 
товог оца и осјећања славпог му сниа у том зпачајпом 
догађају, да влдимо можемо ли се ослонпти па ноузданост, 
на историјску истипитост сваког важпијег чина, сваке 
важније црте у љој.

Гете је сам назвао своје успомепе пз живота: 
АУаћгћећ ии<1 ПшћШп^ (истипа и појезија, пли: истипа 
п измишљај; јер љемачка ријеч ГИсћћт# зпачп н 
једно и друго); према томе било би врло лако могуће да 
је баш најважпије у тој причи, на чему бпсмо мн можда 
оснивали своје разматраље и своје најкрулнпје разлоге, 
било само пзмишљеио, сама појезија без икакве стварне 
основе. Таква мјеста јамачно имају у тпм успоменама;
I она увнјек нриказују догађаје и прилике из пјесни- 
.. . >г живота лепше но што су виле. Тако је н. пр. до- 
к. :шо из рођених писама пјесникових п несумљивим 

,м свједоџбама, да љегова љубав према Јила нпје
. I ни блпзу онако сплпа и дубока, као што је он сам 

ољ :ује у тијем успоменама.
Нема дакле ни једног мјеста, нп једпе ријечп у тој 

обнјограФијп, која би нам нрпчала какву год цртицу 
ј оре, незгодпије, пеиријатније ио самога пјесипка, по гато 
је у истини била. То се, у осталом, не може пп зами- 
»лни да би и обичан човјек прп чисто] свијести могао 
учппити хотпмице. А ии нехотице јамачно се није могло 
дссити, иначе Гете не би био пи озбиљан књижевиак, а
к:. оли великп пјеспик, највећи лирик.

У осталом, те су успомепе писане у зрелије доба, 
у нетој десетини живота, у вријеме кад је разбирање и 
< аузимаље за јавни жпвот, кад је пародна свијест, ако 

опште пкад бнло, морала битп пајразвијепија, у пу- 
иом јеку свом. Да је у то доба пјесппк мислио да ће 

пз љегова дјетиљства бпти зазорно по цјелипу ље- 
говог живота, он бн јамачпо гледао да ту незгодпу по- 
ш/ .0 лу ублажи којом реченицом, да је об^аспи каквом по-
редипом нли да је оправда каквом извипом.

11о, на протпв, Гете човјвк нема никакве при- 
мјсдт* против чуства дјетета Гета, педесетогодишљп 
■ као да сасвим одобрава чуства десетогодишљега

га у спору његовог оца с контом Тораиом
Да бп смо могли разумјети нопашаље старога Гета 

.ом дагађају и објасннти синовљу оцјену тог попаша- 
ц.нужно је да речемо коју рнјеч о зпачају седмого-
д.впљег рата.

Нема сумље да је тај рат највећа слава пруског 
оружја, тв и навјвиша војничка слава љемачког парода. 
Но, н ако су велики ратнп догађаји повнјег доба, од 
Садове па до Седана, својим големпм обимом и својим 
сплним успјеснма далеко надмашнли пошљедице п зама- 
шај седмогодишљег рата, у ногледу уунаштва и војне 
вЈвштине седмогодишљи рат нпје тим падмашен. 
Бисмарк јесте највећн државнпк љгмачког племена од 
памтнвпјека, ал’ Молтке ннје највећи љемачки војвода.

Фридрих Велпки надвишује Молтка у војводству, з 
љеговп војници бпли су још бољи јунацн од Молтковпх 
острагушана.

Јамачно је било мудрије п корисније ударати увијек 
већом војеком па маљу, као што је то удешавао Бисмарк, 
од Дипла до Париза; али је било далеко јуначкије и 
славпије, борити се у једаи мах прогив двпје веље ца- 
ревиие и једне краљевине, као што је то чинио Фрпдрих 
Велпки.

Разум п мудрост велпког државника може да по- 
стигне трајније успјехе од највеће смјелости, ал’ јунак 
и прегалац увнјек ће већма одушевити свој народ, уви- 
јек ће силније заиијети народну свијест, но што би то 
могао учунити најтачнији рачун државничкп.

Побједа љемачке војске код Седана била је јамачно 
од пајвећих н најсавршенијгх у војној повјести; ал’та 
је нобједа бпла у напријед извјесна, већа сила смрвила 
јс маљу. Ио нобк; Фридрихова код Росбаха била 
је јуначкија и с. -внцја, ту је маља чета јупачка потук- 
ла и разбила много већу војеку чранцуску под марша- 
лом Субизом.

Но давии јунак те славе, еами краљ Фридрих Ве- 
лики, био је само родом Нијемац, а духом и умом био 
је Францу. Велики Француски кљижевник Волтер био 
му је најмилији друг и уживао је највеће му поштоваље.

Још сувише, љегова главна противпица Марија Те- 
резија, бјеше рнмско-љемачка царица, а ФранкФурт вјен- 
чани град царски. Сам пјеснпк Геге гледао је вјепчање 
н&шљедиика царичиног, потољег пара ЈоспФа II. за кра- 
ља и описује ту свечапост врло подробно у истим својим 
успомспама. Та велика парада, којом су се грађапп цар- 
скога града толико поносили, више је одушевљавала и 
дјетића и зрелог човјека у спомену но сва слава јуначка 
од Росбаха. Ево како се он иснричава о тој великој наради :

„Политичко-религпјозпа светковпна нма њешто што 
сплно заноси (ћа1 ешеп цпепЈИећеп Вепг). Ми видимо на 
своје очп земаљско величапство, окружено свима синво- 
лима своје власти ; но, клаљајући се пред небееким, оно 
пам даје слпку и прилику заједпице оба величанства; 
јер ии поједпнац не може друкчнје да покаже евога срод- 
ства са божаством, но иокоравајућп се п обожавајући/

Па и ако се та свечаност догодила тек 1764, дакле 
пет година послпје оног догађаја са Гетовпм оцем, ипак 
је свјетлост из те млађе успомепе морала у ппсца ода- 
сјавати п на причање ранпјег догађаја.

Но у самој ствари, у погледу пародног, љемачког 
значаја, није личност Марпје Терезије била претсжнија 
од Фридрихове. Ако је Фридрих ш ао евог Волтера, бечка 
је царица пмала евог Талијана, Метастазија. Према томе 
уживала је њемачка кљижевноет поједпако „височајше“ 
презираље, како од љемачко-рпмске цараце, тако и од 
љемачко-прускога краља.

У осталом, то нпје могло ни одређиватп симпатија
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ни антппатија, ни у сина ни у оца Гета. У сина већ 
ради дјетињства му, које не може још ни слутити раз- 
лике између народног а пенародног понашаља владалаца. 
А у оца не само за то што није био кљпжевник, но по- 
најпрпје ради тога, што, према дондашљем развоју ље- 
мачке кљпжевпости и према духу онога времепа, љемач- 
ки парод ннје био нп свикао томе, да му љегови влада- 
оци помажу п заштићују нејаку кљигу. Њеких двадесет 
година иослпје седмогодишљег рата још је могао ПЈе- 
вати Шилер:

Кеш Аи&ивНвсћ АИег ћ1ић!е,
Кешев Ме<Нс&ег8 ОШе

БасћеНе 4ег Јеи1всћеп Кппв1;
8Је теаг<1 шсћ! &ер/1е&1 тот Кићте,
81е еп11аНе1е сПе В1ито

N10^1 ат 81гаћ1 <1ег Гигв1еп^ип81.
(Августово доба није,
Ни осмијак Медичије

Грија’ виле љемице;
Није славом његована,
Нит’ јој цвијет видје дана

Владалачке зенице).
Па, па пошљедак, баш п да је царица мање прези- 

рала недозрелу љемачку кљижевност од славнијег про- 
тивника јој, великога краља пруског, ипак то не би мо- 
гло доћи у обзир при оцјенп симпатија у Гетовој поро- 
дпци, јер овдје је рпјеч о сукобу са француском вој- 
ском, са војском оне друге, или, ако хоћете треће од 
оппх „трпју сукаља“, са којима се Фридрих Велики, по 
љеговој рођеној ријечи, имао да бори (царица аустриј- 
ска, или римско-љемачка, Марија Терезпја, царица руска 
Једиса! ета, ц Маркиза Помиадурска, милосница Францу- 
скога краља Луја ХУ-ог).

Што гроФ Торан кори грађане Франкфурта, као да 
нијесу добри „царскпм грађани, што показују да им пп- 
јесу милп Французи, и ако су савезници царпчичи, то 
пде на другн лист. То су разлозп осниванп на случају 
треиутног дипломатског односа, који је, особито у оно 
доба, могао часком понићи пз какве женске сплетке или 
олијепог случаја, а исто тако у сплетку илп слијеп слу- 
чај утонути, као што је и руско војеваље протпв Фри- 
дриха збиља часком престало смрћу царице Јелпсавете 
и доласком на владу цара Павла, жарког обожатеља ве- 
ликога краља.

Народпо чуство, свијест правога Нијемца, није мо- 
ла распитивати за таке случајности и беспослице. На- 

родпој свијести било је довољно знатп да је највећп ју- 
Јак онога доба био Нијемац, теје морала урођенпм на- 
опом крви и племенске заједпице у свакој прплпци же- 

љети, да тај човјек, у коме је сваки Нпјемац морао гле- 
хати оличен свој понос и своју славу, падвлада све своје 
фотивнике, особито кад ти противнпци пијесу Нијемци.

Та и сам Шилер, и ако се тек родио прп крају 
седмогодишљег рата, назива Фридриха, у истој пјесми 
те је споменусмо мало час, највећим њемачким сином, 
Јкалећи се, што ни он није заштптио ни поштовао ље- 
мачке внле:

„Уоп Дет &гбв81еп <1еи18сћеп 8оћпо,
Уоп 4е8 &го88еп ГпеДпсћв Тћгопе

81в 8сћи1г1о8, ип&еећг1и.
То је осјећаље тако прнродпо, незавпсно од вре- 

?на и ноложаја, да мора захватити свакога који чује 
себн своје ндеме, своју крв, и савладати, у часовима 

аздраге, свако друго размншљаље. У тпг^м часовпмл

може тај нагон да захвати п разборптиЈЈ-, иЈоле одра- 
слију дјецу, можда впше и неодољивије од зрелијег чо- 
вјека; јер зрпо човјек размишља више о својој личној 
користи, особито кад има да чува породицу, као што 
имађаше Гетов отац, а могао је, послије толпко годипа 
рата, и неосјетљивији постати, огутлати према промјен- 
љивим случајевима ратне ереће.

Ипак мп у Гетовом случају впдпмо сасвим противно
Гете, сјећајући се у своје најзрелије мушко доб 

догађаја из десете своје годппе п понашања и чуств 
свог оца из тог доба, као да још неирестано жали, шт 
јс љегов бабо онда бпо „ргеиаз1зсћ §е8шп1“ и као д. 
хоће да нас увјерп да је Француска нашаст у Франк 
Фурт само „по љегову мпшљељуи бпла пајвећа иевоља. 
Криво му је, што ии онако љубазно попашаље краље 
вог намјесника према оцу, одмах по доласку, „не могаип 
измпјенитимишљеља његова, ни ириклоиити карактера му.

За Французом је тако занесеп, да му је крива . 
сама мајка му, која уу је ипаче разборитија, бар у овом 
случају, што је бпла тако неваспитана и неотмјена, да 
иије зиала ни што је слатки лед! Као да се и у сно- 
мепу стиди љене простоте!

Руга се свијема који су иочели презиратп Францу- 
зе послије Росбаха, а све Нијемце ФранкФуртске те су же- 
љели да њемачка војска потуче француску, све једномп- 
шљенпке свог оца, назива нросто „пруским пријатељима“. 
Мајка му је друкче мислила, љој би то била „велика 
несрећа“, и славии јој син за то пздаје свједоџбу, да је 
била „довољпо мудра“, из чега излази, да му се отан 
налазио у противпом стаљу.

Па како му је још иослнје двије-трп десетпне го 
дипа било мпло разумјетн да се „у псторпји славно сио 
миље“ маршал Брољи, кога је онда виђао у кући свог 
оца; а што се, из истог доба, Фридрпх Велнки у исто 
рији далеко славније спомиље, то се великог пјесника 
ништа пе тнче, то као да пема рашта ни спомнљати, н 
ако је тај далеко славнији јунак био Нијемац.

Збиља! Занпмљиво би било испитати и дозпати з; 
што се највећи пјесник љемачки скоро павалнце клонп, 
тако рећп, сваког спомепа пајвећег јупака љемачког. 
Шплер је, у вријеме најодсуднијег наиредоваља Фрапцу- 
ске војске у Њемачкој, помншљао да спјева велику ју- 
начку пјесму, народни еиос љемачкп, коме би Фридрих 
Велики био јунак ; а и други су савремепи пјесници осје- 
ћали ту потребу. Само иајвећп лирик међу љима, Гете, 
није се никад одушевљавао том јупачком славом, и ако 
је толпко живио, да је видио у два маха, у свом дје- 
тпљству п у својој старости, нобједу пруског, љсмачког 
оружја, над Француеким.

Симпатија љеговог оца према Нпјемцпма и Фридри- 
ховој војсци њему је „пристрасност, (Раг1еШсћкеП),а јер 
љему треба да је све псто, а надвладалп Французи, а 
другн, по што ФранкФурт не иотпада ни пруском, ии 
Француском краљу. А кад отац пнје могао да дочека 
краја боју дома, но пође блпже бојишту, то се сину чи- 
ни „страсно н дрско“.

Како би се нзма свпдјело, кад бп се послије дваде- 
сет годипа тужло какав чувени кљижевппк, и ако не 
баш први ијееиик српскп на свог оца, кому је, рецпмо, 
завичај био Војводина, узмимо Нови Сад, што је за ври- 
јеме српско-турског рата био пристрастап п нпје крио 
своје жеље да Србија и Црпа Гора побитеде Турке, па 
Те 1овј био ст]



лоул СулеЈмапсв% оетавив жепу и Дјвцу, дошао у табор 
Господарев да види како је војска п може ли се још 
докле боритп, кад би му сип томе замјерао, гато је „при- 
страстапи, што се мијеша у ствари које га сене тичу, 
ко опје Новосађанип, а Нови Сад не потпада ни под Тур- 
ску, пп под Црпу Гору.

Па још кад би то бпо какав Херцеговац или Ста- 
оо-Србијанац, коме је у кући бпо какав паша те је по- 
;пао с војском у бој на Црну Гору, битка се почела, а 
(омаћин желећи Црногорцима побједу, пгаета пред њих; 
ад тамо, ал’ Турцп падвладалп, домаћин се љути, а же- 
а и дјеца радују се побједи турској, као што се ма- 
и Гете с осталом дјецом п с мајком својом радовао по-
једи Француза пад Нијемцима.

Може ли се зампслитп такав Србпп књижеввик, не 
, елпм појета, који би се послије десетиие годпна хвалпо, 

1ко се као дијете са својом мајком радовао побједп 
урској пад Србпма, а оцу свом замијерао што га је то
утпло ?!

До душе, могло бп се разумјетп, да се п мушко 
ијете до пеко доба више прпволијева мајци но оцу, и ако је 
о тешко појмити да може бптп у најмушквјој областн, 
;ад се тиче борбе и рата, народне муке и крвн. У томе 
е обпчно свако мугако дпјете пристати уз оца, а камо 

:>ц не бн овако необпчно дијете, као што је био мали
Гете.

Оп сам велп у тпм својим усномепама о себи на 
једноме мјесту ово:

„Мој отац ме је пз рана иавикао да свршавам пеке 
иве иослове у мјесто љега. Особито ми је паређпвао, 

журим радепике, у којпх је пмао наруџбипе, јер би 
1чио оклијевалн, он би иак искао уредап посао, а прн 

. шој псилати побпЈао бн цијену. Тиме сам ја долазпо 
оро у све радиоинце, п како мп је вило урођсно, да се 
/лагодим приликама других људи, да свтку осопиту вр- 

; човјечјег живота чујем и с драгом вољом учествујем 
њој, нроводпо бих, приликом таких паредаба, мпоги 

* чјатии час пт.д. (...., шн! с!а ез т јг ап^еВ огеп

чг а г, ннсћ т те 2из1ап<1е Апћегег зи ПпЈеп, ете је<1е 
БезопДеге Аг1 Нез тепзсћИсћеп Рабетз ги 1ић1еп ип<1 ин1 
ОеГаИеп <1агап Тћећ ги пећтеп, во . . .)

Даклс малом Гету бнло је урођено да се прилагоди 
приликама других људи, па и самог радеппка, да „сваку 
особиту врсту живота чује и да с драгом вољом уче- 
ствује у њоји, а није му вило урођспо да се прилагоди прн- 
ликама свога оца, да чује особиту врсту живота свог оца, 
а камо ли „да с драге воље учествује у љоји !

Већ ако племенско чуство пије нпкаква „приликаи, 
никакво стање (2и81ап<1); већ ако патриотизам, ако на- 
родна свијест није ннкакв" „особита врста човјечијег 
жпвотаи, но само љеко особељаштво, љека „прнстраност, 
љека страст и дрскост".

Он може да разумије особптост жнвота у сваког 
раденнка, његове навнке п добре и зле, љегове жеље и 
тежље и онравдапе п пеоправдане, и да с драгом вољом 
учествује у љој, а не може да разумије оправдапе љу- 
типе, свете огорчености свог рођ<н->г оца, а камо ли да 
би је уважио, камо ли да би „е драге воље учествово- 
вао у љоји !

Како онда да разумпјемо, како да вјерујемо, кад 
пјева овако :

Уот Уа1ег ћаћ’ 1сћ <Ке 8Шиг,
Оез Бећепз егп81ез Гћћгеп,

Уот МШегсћеп <Пе Ггоћпаиг 
ТЈп<1 Биз1 хи ГаћиИегеп.

(Од прплпке:
Од оца ми је етаситост,

Живота збиља евака,
Од мајчице ми веселост,

Причања всља лака.
Већ ако је иајвећи пјеснпк и мпслилац мпслплачког 

парода, <1епкегуо1к-а, мислио, да се заузнмаље за јавнп 
живот парода, да се народна евпјест ппкако не тпче 
„збиље живота,и да за то не треба да мари оиај којп 
хоће да разумије „<1ез Бећепз егпбГеа Кићгеа !и

(Наетавиће се).

--------------------------------------------

У С К 0 К Ј А Н К 0. 

'Припозијбтка нз црногорског шивота.

П1.

(Паставак).

Црп, округао облак летпјаше од сјевера; за љпм 
а се другн, на још пх неколико, читаво јато, — као 

■ е иоћера дигла за онпјем првијем. У пети мах дупу 
ер жеетоко, иа предуши, па још јаче суну и повитла 
зпм и боровпм гранама. Људи поустајагае свп једа- 
п стадоше гледатп око себе и поврх себе, као у

‘>-уду. Пробудише и опу тројицу који тврдо спаваху. 
„Јесу ли ?“ запита Рацоје онако саљив, дижућн се

‘ с патегом.
„Нијесу, но ево божије врпјеме ударии, одговори 

Оташ.
Оташ, не пзговорп јога а облак се иросу врх љпх, 

— пљуеак као пз кабла.
Момци ее вртијаху и сагпљаху да струкама покрију 

чаркове вељпјех пушака.

У тај час Пстар и Мпшаи дотрчаше, задпхани, ру- 
мепи.

„Дпж’те ! Ето пх !и проговорп једва Петар.
Не чекајући даљег обавјештеља свп потекоше једним 

правцем али размакнути, као да ће ее утркивати. Ши- 
бље праскаше под момачким стопама.

„Стап’те !“ впкну Оташ, тако спажпо да чуше сви 
успркос гауму вјетра п љнховој паглости.

„Станпте, кудстепаглп тако ! Хоћете да испогпбате 
лудо, без икакве вајде !и

Уставнше се.
Отаиг се прпмпцао дугпм кораком али без хитње, 

ка’по ти човјек који је сигур о опоме што радп. Лице му 
бјегае ведро; ппкаква трага узбуђења не показа.

„За мном !“ рече пм. „Један за другнјем ајте ; пе 
грајте, кад се ја сагпем, сагпњите се и вп !и



Киша је једнако падала и вјетар дувао. Четпици 
насукате се за четовођом. Ка дугачка гуја впјугаше та 
поворка кроз расјечине, кроз грмове; час се исппи врх ка- 
кве косе па сви подегуши ; час силаза низа њу сваки по- 
гнут и ослањајући се на кундак а лпјебом руком прихва- 
ћајући се за гране п травину.

Тако су пшли некијех двјеста корака, док стиго- 
ше у пеку лијепу дугодолипу. На сред ње Оташ се уста- 
ви па махпу својима да похитају. Наврста пх дуж њи а 
он стаде у српједи.

„Полакоте сад ви крајњи, све за нама, а како који 
изпђе на помол горе44 — рече Оташ, махнув главом пут 
пвице брипе нред којом бнјаху — „онако легаи сваки 
и чекај мој зпак.“

Он пође првп п оба му крила крепуше једапак. С 
деспе му бпјаше Јанко а с лијеве Мишап; тако се на- 
маиуше, а пе да их је ко иамјештао.

Мучно су се пењали, јер је сваки држао свој пра- 
вац а бјеше кршевита страпа; алн пи једап пе заоста 
другоме ни стопе. Да нх јз ко из далека гледао, не би 
могао разазнати бјеху ли људи или плапинска звјерад.

На вршнпп стадоше. Под њима, друга страна бри- 
јега, бијагае прплично заодјевепа. На њепом поданку ви- 
југаше пошпрок пут што- водп из Гацка у Никшић.

На десно, пугакомет далеко, помоли се један пјешак. 
Цијев од дуге пушке одпгла му пекакву суру кабаиицу. 
Око Феса обавио чалму ; лијепо се влди како му кита па 
главп вије.

Зв овијем указаше се још двојица. Иђаху раздалеко 
једап од другога. Трп коњика шљедоваху, а за овпјема 
још тројпца пјегаке.

Турци, свп пмаху веље пугаке, а за пусат пе треба 
пп помпљати. Не грајаху, но звјераху око себе.

Отага се не маче, док се не увјерп да их пема 
впгае. Дружппи погледп пестрнљиво летнјаху с турака 
на четовођино лнце.

„Једап вигае — добро је !“ рече Оташ сам собом.
Кшиа преста а сунце спну, од једном.
„Хоћемо лп слазити већ ?“ уиптаће Мишап готово 

пјетко.
„Хоћемо, по...........
„А, глето, браћо, врћу се !“ рече Јапко, као пре- 

стрављел.
Друговп му пасмијагае се.
Турци, збиља, сврнугае с пута па једпу ледппицу. 

Коњици сјахагае и привезагае коље, па цочеше простп- 
ратп аљипе по земљп.

„Почппуће, Бога мл ! Можда ће п поспатп — е, 
благо нама !“ рече Мишап.

— „Ићипдија!“ прозборп Оташ, погледавшп иа 
сунце.

„Да, да, нћипдија !“ рекоше у глас Радоје п Спасо, 
као да се опп сјетише што је.

„Ма што опо раде ?“ заппта Јапко, кад турцп по- 
сједашс у коло п почеше да клаљају.

„Моле се Богу људп !....“ одговорп пекп од 
Озрипића, па као да п њега тај прпзор павсде па по- 
божнс мисли, скиде капу п крстећп се рече гласпо :

„Помози Боже п светп Арапђеле !“
Свп остали шљедовагае његову примјеру. Љсгушп 

за Богом помепушс Ђурђа светога.
„Е, ајмо дјецо !“ рече Отага п пођс.

Сви снђоше ннза страну и уставише сс вшло 
пута.

„Радоје и ти Крцупе, са то двоје момчади запанпте 
тамо ; чувајте их, вјере вп ! не грабпте се лудо око гла- 
ва да не платпте својпм главама; ајте!“ нзреди Огага.

Она два те пх помену и ш њнма Мншап и Јапко 
пријеђоше пут, па измакнувши се подаље, екрише се иза 
крша н стабала.

С Оташем остадоше: Спасоје, Пстар и Марко. Ч 
товођа је хтно да на њега првога напду Турци, да ј 
пропусти колико треба п да ударн кад треба.

Сваки се нотаја и зби гза својг бусије, санатегн 
там нушкама и леденицамз, са јатаганпма мало извуч 
пим из корица; сваки је напизао преда се по неколи 
Фпшека.

Вјетар бјеше утолио те наста потпупа тпшина. Тн 
весело нјеваху по зеленим честима.

Нијесу дуго чекали.
Турцп истим редом, као што их прнје угледа; 

прпмицаху се, само што, — ваљда раздрагапи молит. 
а може бИти п тутумом, — говораху и емпјаху се. 0.- 
иредњи п занјева путнички, лпјеппм, снажпим гласом .

„На путу нам добра срећа била... !и
„Кога познајеш од љпх ?и упита лагано Ма- 

Спасоја.
Овај одговорп: „Сва три она на коњима позг 

бпх са вр’ нлапнне. Онај у српједи опо јс Имбро-Г 
што тн је ранпо Милупа. Сва трп су Мушовићп, зм 
љуте....

„А, опо је Имбро ?и прекпде га момак а очи 
плапуше и • лпце му нреблијеђе. Трже се као да ј 
искочити но га Оташ поглсдом и ријечју уставп.

„Лагано, дијсте, не нренагљуј, јер ће нам свп 
погибија пући!“

„Оно су два Аџајлића, оиа два нмтрпјед ; м 
стари крвници. Осталн .... јади их зпали свијех . .
II ове знам, јер смо негдје ономданп хваталл вјеру 
њима па доходише па саетанак у Рудине“, наст 
Спасојс шаиатом.

„Мпр !“ брскпу лагапо стари.
Онај први што пјеваше већ стиже. Турс ст 

баш пред шишаном Оташовом. Бјеше му, ваљда, пил 
што ли, унао у опапак иа се сагао да га извади.

„Ајте људп, мрче !“ викну нрви коњаник, јер с 
опа два нјешака бјеху уставилп за ирвнјсм.

„Вјере ти Р’слаи-беже што ми нешто хиташ дап 
чисто као да се бојига влаха ! ?“ рече Имбро, круи 
пршсладан човјек од тридесет годипа.

То говорећп стигао бјешС* и стао тамап нрема ј 
лу Маркове нушке. Као да га је усуд уставио ту.

Маркова плапу прије по што га је Оташ МО1 
уставити.

Бсг и ђогат под њим љоснуше као да их гр 
бјеше свалио.

„Ха власн !“ гракнушс турци смичућн веље пуш 
и потекавши напрпјед у буљуку ....

Плотуп пх дочека а другн им се осу с нлећи.
Двојица само падоше.
„Ха ко је Озринић !“ “Ха ко је Њсгуш !“ „Уд 

за крст часии !“ повикаше Црногорцп, гађајући из . 
лпјех пушака.

„Ха за му’амеда п за вјеру турску !“ викнуше 
турци гађајући опамо гдје је димило иза буснја.



ЦРНОГОРКА. 17.

Марко нрви искочи па друм, с јатаганом у руци. 
. замахнуо бјеше да посјече бега, ади овај опали из 
је шешане па хитро из обје кубуре иа Марка, а у 
о вријеме повика :

„А, Алија и Мујо, црн ви образ ! зар ме остависте?и
Олово нови Марком. Не осјети је ли рањен, но 

тпу нож у зубе иа извади обје леденице да ће у бе-
............али му би лоша срећа. Једап од онпјех пје-
1ка поврну се па ће га изалећа кундаком у сред за- 
ока. Његуш наде као камени стуб, не преви се.

„Нијееам рањен, но ме извуци ако Бога знаш !“ ви- 
у Имбро.

Сиажно туре пзвуче у час Имбра испод мртва 
ља.

Нарамајући пође Имбро напрвгјед ; не шће сврну- 
у гору, као онај што га извуче.

Дим густи срете га. Још би загрмјела по гдјекоја; 
-;тало се сиктање ножева, покличи и јечање. Погоња- 

, се даље, јер бјеху одмакли.
Имбро нагази на двије обезглављене трупипе. Види 

су турци, ама незпа који су. Он у лијевој држаше 
аган, а све трн иушке бјеше бацио код коња. Видје 
уку од кумбуре гдје вири под једним трупом ; оста- 
оружије с њих бјеше ионешено. Имбро се сагне, 
.уче нушку, натегну је и нође даље.

Напријед ираскаху пушке и покличи се чујаху да 
разлијегало нланином. Турци, и они бјеху запали за 

. мење и стабла на се брањаху јуначки. Но пошто пе 
аху но двпје одјелпте стране, пего гдје се ко нашао, 
сху се н једнн н другн да ие убијају своје, па пу-

, у опрезно.
Мишан пуњаше своју шешанпцу иза крша и звје- 

ле на све страпе. Украј њега лежаше турска глава; 
’.гап му и лнјева докољеница бијаху крваве. Он први 
гда Имбра, а како га угледа оставн све, па голнјем 
:ем залеће се друмом да га срете.

Имбро одане и погоди Мишана ио сред срца...
Вјетрић пирну и рашћера дим.
Сви вндјеше што би.
Јанко, чудном хитрином, нађе се према Турчину.
Турчин иодмаче свој јатаган те дочека Јапков, па 
двије муње, брзо се раздвојише и опет им се су- 
ие жељеза. Час је нанадао један час други. Тако је 
ло неколико трепутака. Јапко је био вјештпји и хп-

трпји, али у оиога бјеху што-но ријеч гвоздене очи. Нај- 
зад Јанко заскочи га и обрани по десној мишицп. Рука 
клону Турчину, а онај пробурази га, па кад паде, једвим 
махом одсјече му главу, пак се упути за дрво.

„Попеси главу !“ викну неки.
Јанко се поврну и сагну да прпхвати, а у тај мах 

двије пушке са стране плануше и саставише Јанка са 
земљом.

Бјеху двојица другова Имбровијех, што доскочише 
гором, испод мергина. Оба сад дотрчаше да нрихвате гла- 
ву свога друга да се власи не ноФале, и да узму Јапкову. 
Али сад нлоту.4 њих рашћера, не ногпбе ни један, но се је- 
дад лако рани.

На то и прекидоше.
Сунце већ пагло бЈ*еше за гору.
Турци оставише трп мртва, а толико пх рањеннјех 

пође. Оета им један коњ здрав на кога посадпше два 
рањенпка, а један је могао да иде.

Оташева дружина понесе Мншапа п Јанка. Овај по- 
тоњп бијаше још у животу.

Кад се поврпуше по Марка, али оп наслоппо гла- 
ву на мртве коње и отворио очп. Лагано, међу двојицом 
другова, пође он уз гору. Гледао Ј’е као иза дубо- 
кога сна, а проговорити није могао.

Једва у мрак пађоше ее на оној истој ледпницн 
г/џе прнје починуше.

Мјесец грану п затече их гдје полажу у гроб Ми- 
шана.

Кад тужну дужност извршише, забавише се око Јан- 
ка који једнако онесвијешћен лежаше.

„Бог ће дати, али нрилике нпје да ће ози зоре до- 
чекати !“ рече Оташ, који му бјеше рапе опрао н како 
је могао завно. Једно му зрно прошло кроза стегпе али 
није кости нреломило ; друго кроз ребра с бока на 
бок.

„А све због тебе, Марко ! Да се ти претрпје, не 
ћаше нити један од њих умаћи нити један од нас по- 
гинути !“ рече Оташ Марку који се већ бјеше нешто 
освијестио.

II тако осташе, ћутећи мраморком, погруженп вељом 
тугом.

(Наставпће се).
с.

Послије „Вукова“ неуспјеха.
Почетком ово године њеколико млађијех Срба нокренуше 

• фу књижеван лист, ком дадошо име В у к, име обновитеља 
о књижевности. Ово подузећо заелуживало јо симпатије и

}>и евијех пријатеља срнске кн>ижевности,тијем више што је од
I© године почео излазити у истоме Задру књижевии лист 
а, врло добро уређиван, али који дише духом N. 1.1 8 1а 
1 га. К а I о 11 б к е, што га с кљижевнијех ведријех висина 
у ниску нолитичку мутљавину. Доста је да је 18кг1 као 
8 1п и I). Ка1оПбкој пон уредник, па се већ зна ка- 
ј је тенденција. Ја сам већ обраћао пажњу на ову поја- 
овах уредниках листовах хрвацкијех, поповах нрваках на 

'вно-научном као на политичком пољу међу Хрватима, и 
риписао узрок данагање мржње п раздора сриско-хрвацко- 
»кле ће ова нојава, невиђена међу образованијем народима, 
Крватима особито у Далмацији још трајати!
1ли В у к не одговори своме имену. Одма у свом прпсту- 
ави, да му име само „донекдои нрсграм означава, као да

се и сам побојао од толиког имена. У ствари је шћио да наслиједв 
донекле нодитику дубровачкога 81оппса, који престаде баш та- 
да излазити. 81оппас је имао лијепу намјеру, да око себе оку- 
пи Србе и Хрвате од Иеретве до Бојане, па да их тако под 
једнијем именом измирп. Али словинство није могло коријена 
уФатити. Ово су име билн примили Срби католици из ружне 
нужде. Јот од доба Неманића, који остадоше коначно уз ца- 
риграцку цркву, име је срнско на западу означавало и владају- 
ћу вјеру српске државе, Тако Срби католици, особито изван 
српске државо, нијесу со могли већ Србима називати. Отуда 
словинство. Али данас, када је наука доказала да изме- 
ђу Неретве и Бојане живи чисти елеменат српски ; када се на- 
чело народности не обзире на вјеру или невјеру; када видимо 
да се може бити у исто доба и добри Срби п добри Католици ; 
када књажевско-црногорска влада ради, да обнови старсславну 
столицу Варске католичке бискуније, која ноеа наслов Примата 
од Србије; а здруге стране, када се нризнаје с католичке 
стране погретка, тто је велико хрватство затајало у оном 
гласовитом слазенском ходочашћу у Рим Србе, тер је на оној



Бр. 17. ЦРИОГОРКА 339.

евечаности изгледало, као да римска црква нема својијех 
шљедбеника у срнском народу : данас већ Словинство није од 
нптребе нити може опстати у кљижевности, која треба да науци 
слудеи.

Истина је да у В у к у није било словинства, али није ни 
српства ни хрваства. Он је самнјем именом шћио задовољити 
Србе, а њекијем космополиством, које је негација свијех на- 
родности, дакле и срнске, Хрвате. Што ћете више, В у к се 
бојао називати Вуков језик срнскијем, него је био опет започео 
„нашинством“ ! Шћио се узвисити изнад народности, што је 
ужасча бесмислица у кљижевности, која је баш главно оби- 
љежје, основ и главни носилац народности. И на ову га је бе- 
смислицу павукла н о л и т и к а, које се рпјечима одрицао а ђе- 
лом је вршоо, политика донекле словинчева а однекле космо- 
полицка, чим је пао у противурјечије собом самијем, којему јо 
противурјечију и подлего.

Да је В у к остао вјеран своме имену, показаном вољом п 
даром дружине му ћаше со развити у орган свијех младијех 
сила на срнеком приморју, који ћаше вршити велики позив и 
имати велику будућноет, и тијем ћаше као достојни син заузе- 
ти одлично мјесто у срнској кљижевности поред оца Вука, оца 
српске књижевности.

Истина „Вукц је још један гријех имао. Он је шћио бити 
. 'реставником најновије натуралистичке, вери- 
о т и ч к е школе у срнској кљижввности. Тежња, да се у лије 
пу књижевност не уноси ништа, што није нриродно и истини- 
то не можо се осуђивати, али се не мора ни слиједити. Та се 
гежња повлачи кроз опћу књижевност од најстаријех времена 
до данас. Куђ већег вористе у том смислу од Манзона у ље- 
говијем Вјереницима? Али когођ је читао Гверацијеву 
Онсаду Фиоренце, пред његовијем идеалима врлинах и 
нороках, ако му срце није иогашено угљевље, мора иризнати, 
да је идеализам у лпјепој књижевности на своме мјесту кори- 
стан. Али наЈНОвија школа веристичка не задовољава се не 
писати ништа што није природно и истинито, него хоће 
да иише све што је нриродно и истинито. 
Отуда порнографнја, чиј су се трагови и у В у к у налазили. 
Али писци његови огледали су спагу своју још у 81оттси, који 
их још Фалама обасипао. Дакле „Вук“ није нрви згријешио. 
На сааки начин ово би био много мањи Вуков гријех од прво- 
га, и односко маљн узрок његовог неуснјеха. Овај се гријех 
могао донекле и опростити млађаиијем сарадницима Вуковијсм, 
који послнје нрве ватре свјетом иупливом старијех нријатеља 
ћаше мало по мало и ишчезпути.

Жалећи што је морао В у к, иначо добро уређивани лист 
престати, ми се свакако имамо радовати љеговој нојави, у ко- 
лико нам он нружа доказ, да се и на приморју нашем иослије 
дугог сна буду младе силе наоружане вољом, прегнућем и ио- 
уздањем, тако да их овај први неуспјех не може омалодушити, 
него на трезвениј удвостручени рад потакнути.

И ми ћсмо их повјерењем изгледати на књижевноме пољу, 
на које данас владајуће околности у Аустро-Угарској унућу- 
ЈУ све младе Србе, који желе што за будућност срнску учи- 
вити.

Т.

Мајска ноћ или Утопљеница.
Прича пз малоруског живота

Н. В. Гогоља.
(Наставак.)

V.
У т о п љ е н и ц а.

Не мислећи ни о чему, ни најмање не бринући се о раза- 
слатој на све стране поћери, прави кривац свију догађаја те 
ноћи лагано со нримицао старој кући и рибњаку. Није потребно, 
мислим, говоритн, да је то Левко, син кметов. Црни његов ко- 
жух био је раснучен ; шубару је држао у руци; зној Ј*е про- 
сто цурио нпза њ. Величаиствено и мрачно се црнио кљенови 
гај, који бјеше управ нрема мјесечини окренут. Дивна ноћна 
хладовина са рибњака иријатно закусну умореног пјешака и 
нримора га, да отпочинв на обали. Била је тпишна ; у дубокој

чести тог шумаркг само се могао чути глас славуја. Тешки сан 
већ га бијаше обрвао, и очи му се саме скланаху, уморени 
удови тражили су одмора и већ га не служаху ; већ и глава 
му клону . . . „Е, е, још ћу ја ође и заспати !“ говораше он, 
дижућп се на ноге и тарући очи. Погледа око себе : ноћ му 
се чињаше још сјајнија. Некаква чудновата, пријатна свјетлост 
као да се измијегаала са сјајем мјесеца. Никад он ништа слично 
није видио. Сребрна магла бјеше нритисла околину. Мирис од 
јабука, које бјеху процвале, и од ноћног цвијећа разлијевао се 
по цијелој земљи. Зачуђено гледаше он на непомичпу воду у 
рибњаку : стара госиоцка кућа, изврнувши се кровом доље, 
огледаше се у љему чнсто и у неком свечаном сјају. Мјесто 
мрачнијех каната виђели су се весели стаклени нрозори и 
врата. Кроз чиста стакла на све стране могла се виђети по- 
злата. И гле : учини му се, као да се отвори прозор. Устежу- 
ћи дисање, не задрхтавши и не мичући очију са рибљака, < 
чинило се, као да со нренио у његову дубљину и види : пр» 
промоли кроз прозор биЈели лакат, затим номоли се див! . 
глава са бљештећијем очима, које су тихо свијетлиле кр 
тампорусу косу, и оирије се на лакат; и види : она лага: 
маше главом, она маше, она се осмјејкива .... Срце му жесто: 
стаде лунати . . . Вода се зањиха, а нрозор се наново затво| 
Тихо се он одмаче од рибњака и иогледа пут кућо : мрач: 
канати су били отворени ; прозори су се ејајили на мјесечип 
„Ево како мало треба вјеровати пароднијсм гаткама“, номисл 
он у себи. „Кућа јо нова; бојо су скорашње, као да је унра 
данас обојена. Овдје живи неко.ц Дивно звучне, силне пјесм 
славуја разлијегаху со на сво стране, п кад ове умираху < 
пријатна умора и љеге, чуло се шуштање и цвркутање цврк 
ваца или гуђење какве водене тице, који удараше клизавв 
својим кљуном о широко водено огледало. Неку иријатну тишп 
ну и неограничено весеље осјети Девко у свом срцу. Удесивш 
жице па тамбури, засвира он и запјева :

(>ј, мисјацју, мисјачењку !
И ти, зоре јасна !
Ој, свитит там ио подвирју,
До дивчина красна.

Ирозор се тихо отвори и сна иета лпјеиа глава, које је л’ 
вндио у рибњаку, извири нажљиво слушајућп нјссму. Дугач! 
трепавнце њезине било су до половине снуштепе на очи. Св 
јо она била блиједа, као платпо, као сјај мјесеца; али како ј< 
дивна, како је умилна. Она се насмнја мало.......... 1евко задркта.

„Исијевај ми, млади козаче, какву нјесму !и тихо нрого- 
вараше она, паклонивши главу на страну и снустивши сасви 
тренавице.

„Какву би тп шћела пјесму, лијепа моја госпођице
Тихо потекоше сузе низ њезипо блиједо лице.
„Момче“, говораше она, и нека неисказана туга прови; 

ваше кроз њезине ријечи, „момчо, нађи ми моју маћсху ! I 
шта нећу жалити, само ми је нађи ! Добићеш велику, дш 
награду. Обдарићу те царски ! Ја имам рукаве, везене жс.: 
нијем златом и свилом, скуиоцјеннјех иакита од корала, огрлн 
ца. Иоклонићу ти иас са драгијем камењем. Имам ја злата . 
Момчо нађн ми маћеху ! она је страшна вјоштица : ја нијесам 
могла од ље живити на бијелом евијету. Она ме мучила : нри 
моравала ме, да радим, као каква проста сељанка. Поглсдај мл 
образе : она ми је својијем чаролијама смакла ружичасг; ру 
мен са образа. Ногле бијели врат мој: опе со никако не могу 
опрати. Не, оне се никад неће моћи опрати, ге модрице од 
гвозденијох канџа њезинијех ! ПогледаЈ моје бијеле ногс : 0‘ 
су много ченале, али само не но ћилиму, — но пијеску нрелс... 
по земљи мокрој, по бодљикавом трњу оне су ишле ! А на очи 
моје, ноглсдај на очи : оно не видо од суза !.. . Нађи ми је 
момче, нађи ми маћеху моју!...“

Глас њен, који се бјеше узвисио један часак, умуче.
Потоци суза појурише низ блиједо њено лице.
Некакво тешко осјећање, иуно жалости и туге, скупило 

се у нрсима момка
„Све ћу чињети, само тпто ми речеш, лијепа госпођице!“ 

рече он, у срцедирнут њеном тугом : „само гдјећује ја наћи, 
како ли ћу ?“

„Погледај, погледај !“ брзо изговори она : „она је овдје ! 
она на обали игра у колу са мојијем дјевојкама и грије се 
према мјесечини. Али је она лукава и вјешта. Она је узела на 
се облик утопљеиице, али ја знам, ја чујем, да је она ту. Мени
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је тешко, мени је загушљиво од ње. Ја ие могу одњепливати 
лако и слободпо, као риба. Ја тонем и надаз1 на дно, као сје- 
кира. Нађи је момче !ц

Левко ногледа на обалу : у ријеткој сребрној магли виђа- 
ху се дјевојке, лаке, као сјенке, у бијелијем, као снијег, кошу- 
љама; златне огрлице, ђердани, дукати блистали су се иа 
њиховијем вратовима ; али су сне биле : тијело њихово као да 
је било изведено од облака, али облака савршено провиднијех, 
и као да се скроз свијетлило на сребрној мјесечини. Коло, 
играјући, нримаче се к њему ближе. Чуше се гласови.

„Ајдемо, да се играмо гаврана, ајдемо, да се играмо га- 
врана !“ повикаше свеколике, и та њихова граја наличаше ви- 
ше шушњу, који чини трстина крај какве воде, кад је дотакне 
у тихи час сутона ваздушастијем својијсм устима вјетар.

„Ко ће бити гавран ?“
Бацише коцку — и једна дјевојка изађе из гомиле. Левко 

је стаде расматрати. Лице, хаљине, све је на њој било, као и 
IIа другијем. Само се могло сназити, да она није радо играла 
ч у улогу. Гомнла се отегну у дугачки ред и брзо претрчаваше 
,.д нападаја грабљивог ненријатеља.

„Не, ја нећу да будем гавран !“ рече дјевојка, падајућн 
умора : „мени је зкло отимати нилиће у јадне матере !“

„Ти нијсси вјештица !ц номисли Левко. „Ко ће сад бити 
јавран ?ц

Дјевојке се на ново спремаху, да бацају коцку.
„Ја ћу бити гавран !“ истаче се једна измсђу њих.
Левко је нажљаво посматраше неко вријеме, не мичућп 

шг погледа са лица јој. Брзо и слободно је она гонила цио 
■д и скакала јо на све етране, да ухвати своју жртву. Ту 

. ',вко тек онази, да јој тијоло не бје;ие свијетло, као у оста- 
1Јех : у ередини се виђело нешто црно. Наједаннут чу се клик : 

гавран појури једну од дјевојака, зграби је, и Левку се 
учини, као да она пружн канџе, а на лицу јој се виђаше па-
косна радост.

„Вјештица !“ рече он, наједанпут нруживши пут ње прст 
. окрсиувши се пут куће.

Госпођица се наСмија, и дјевојке с великом виком повуко- 
ше за собом ону, што је била гавран.

„Какву иштеш награду, момче ? Ја зпам, ти не тражиш 
ата : ти волиш Гану ; али сурови отац смета ти и не да, да 

? с њом ожениш. Он ти сад нсће већ бранити; узми, предај
му то писманце ....“

Бијелу ручицу иружи, лице јој се некако чудновато засви- 
јстли и заеја ....

Чисто дрхтећи, у великом узбуђењу, с јаким лупањем 
,ца, он шчепа писманце и . . . . пробуди ее.

(СвршниЕе се.)

КЊИЖЕВНЕ ВИЈЕСТИ.
Преглед.

Најважнпјн пплаженик, који нам је ове недјеље дошао из 
иашега књижевнога свиЈета, то је : »Гласиик Српскога > че- 
ног Друштна. Књнга 60. Расправе и други чланци. Са једним 
цртачким прилогом. У Београду 1385, у штамнарији краљевине 
Србије. На продају у књнжарници В. Валожића«. Н Лважиије 
мјесто у овој књили заузима расправа г. Јована Ристића 
под наеловом : »Споља ш в>и одаошај о С р б н ј е. II. Срби- 
ч и кримска војна (1852—1856).« Она је потиуно заслужнла

1, >во мјесто у књизи. Из ове раснраве види се, да г. Ристић и 
нч књижевном иољу радп под двиломатским клобуком, а овај 

Је вазда добро етојао, иа и данас, мадага званично не носн.
»а радња 1. Рнстића бнће од трајне вриЈедноети за новију 

’ зторпју српску. — »0 г р а н и ц а м а з п а њ а« ФилосоФска је
!еправа г. А. Васпљевића у овоме »Гласнику«. Јалачно 

; * је на то потакао такозвани „1&пога1нши8-спор“, који се Је 
зодом једне б.сједе чувенога Фозиолога берлинског Днбоа-
■јмонда заметнуо у њемачкој књижевностн, па поелије одјекнуо 
у Русији, одакле га је, без сумње, и г. Васиљевнћ начуо.

Г. Васнљсвнћ има обичај да ФилосоФнше пз руекијех књига, 
па с том нрежваканом и подгријаном фнлософијом уносн чак и 
еопствена имсна нз странијех језика онако како се у руском

језику пншу и нзговарају. Тако в у овој расправн чвтамо вме- 
на: Дугаљт, Гертли н т. д. ; јединог Хегла није нам обукао V 
руски мувдир; оставио нам га је са »х«, а не са »г«. Цијела 
радња рађена јо без дубљег познавања предмета н литературе 
коЈа се ва њ односи. — Расирава Јастребова: »Нешто о 
горњој Морави« ваљаће за познавање српскијех крајевг: 
који су још остали под турским господарством. — За оввјеа 
долазе чланцв ваљанијех бооградеких стручњака: Днм. Неши 
ћа »Вовп обрасцп заброј комбинације друге. 
треће и четврте клаее при неогранпченом п броју в понављаау 
основака« ; Љуб. Клерића; »0 једначинн хроногра- 
Факодопште променљввогкретања«; С. М. Ло 
занића: »0 непоередном засгупању групе NН 
у ароматичнвм ам и н има х ал оген ама« ; Ј. М. Жу- 
јоввћа: »Нове п етрог раФс ке ф е л е«. Немамо шта да 
речемо о овим радњама, које може оцијеннтв еамо добар струч- 
љак. Тек толико имали бисмо примјетвти, да ће овс радње, 
овако саетављене, наћи врло мало читалаца у ерцском народу, 
а странци, баш да знају српски, поплашпли би се од грозно 
осакаћених навода из странијех језика, као што је н. пр. 
ХеКзсћпП Је<ј (1еи1зсћсп Оеве асћаЛ. —У расправп : »Дру- 
штвена и међународва борба за опстанак« г. 
Владимир Јовановић опет нам посвједочава, да со још није 
одлучио од познате своје Фразологвје, с којом он вазда вма 
обичај да пристуиа к рјешавању најтежпх питања. Разумвје се, 
да Је Фразологија најмање иодобна за рјешавање таквијех пита- 
ња. У задњсм одјељењу ове расправе своје он се сваки час 
нозивље на »Историју Срискога Народа« од Панте Срећковвћ{ 
Колико та всторија вриједи, показао нам >е Иларион Руварац у 
»Нагаем Добу«. — Завршна је расправа иравничка од Ј. 
Авакумовића: »Енглеска, францускаисроска 
п о р о т а.« — Иза тијех раснрава и члавака долазе »0 ц ј е н е 
и п р п к а з и к њ н г а« од Н. Д у ч и ћ а. Ту се оцјењују дввје 
богословске књпге архимандрита Никодима Милаша. --- На по- 
шљетку долазе : »Изводи вз записника српскога ученог друштва«. 
Иреглсда српске, словенске п стране књпжевпости нема у овој 
кшизц.

— Чувенп роман Ђорђије Онета (Оћпе!) : „Маћге 
<1е 1ог^е“ нреведен је (до сад у иола) на срнски, и изишао је 
у Новом Саду издањем штамиарије А. Пајевића под овим на- 
словом : „Ј о гу н и ц а“. Роман у два дела. Фрапцусгси нанисао 
Жорж Оне. Превео Бранко Мушицки. Први дио.“ С овијем пги- 
јеводом отворила јо штампарија А. Најевића издавање своје 
„Бнблиотеке одабраних романа“ које је иредузела. Не знамо 
шта је нреводника нагвало, да узме други наслов кљизи; б^ 
јамачно то, што је назив „таИге <1е Гог&ец тешко превесзи 
згодно на сриски. Овај ромаи изишао је јако на глас у Фр? * 1 
цуској, а отуда и но осталом свијету. Ђорђија Оне, нисац 
његов, прииада идеалистичкој школи Фрапцускијех нриновједа- 
ча, дакле је противник Золин. Оно што се у тој ириповијетш 
прича, страно је нашем народу, јер јо и „таИге <1е 1ог&ец — 
прави н а р и с к и роман, као што су и сви остали фраиц/с < 
изузимајућн оне одЖила Верна. Наш народ не може разумјети Па- 
риза. Ипак је боље, што јо „Библиотекац отворена са рома- 
ном, који заузимље једво од првијех мјеста у идеалистичк^м 
реду Францускијех прииовиједака. Језик је у иријеводу баш ли- 
јеи и правилан.

— Милпћевнћеве »ЗимњеВечер и«, одштамианв 
су п латиницом, за ону иоловину нашега народа, која не чнта 
ћприлпцу. На жалост, у нассујош нужна тадва поела. Кад ће 
доћи врвјеме, да се у циЈелом народу нашем чпта п латиница 
и ћирилпца исто онако, као што се н. пр. у Ннјемаца чотају 
књаге љемачкпм језпком писане, а штамиане било Фрактурпвм 
словпма бнло старвнскнм (антпквом) ? Онда се не ће морати 
чпннтп два посла и два трошка, као што Је овдје случај. Ово 
издање латинвцом изпшло Је у књпжарп Д. Претнера у Дг- 
бровнпку п чпни трпнаесту књпгу »Народне Бпблиотеке« коју 
та књпжара издаје.

— Фр. X о ф м а н, њемачкн проповједач за дјецу, прево- 
ђен је у нас много, па се □ данас још преводп — без икакве ■ 
потребе. Књога, којн је пред нама, зове се »Каптал, припо- : 
ветка за децу«. Превео јеЖарко Стакић, а пздала књижара а 
штампароја Ј Грчпћа у Вед. Бечкереку.

Ц е т и и, е, у шталнарнји Читаоидце Цетишске.


