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Завпчају, српске земље 

Ти си перпвој :

Дедер развиј твоје чари 

И вас раскош твој.

У сред зпме зелениш се, 

А сада је Мај,

Сад наранче твоје цвате, 

Сад си прави рај.

А сада ће твога рода 

Мајка Кљагнља

Милу ћерку дома провест’ 

Са мора спља.

Брже бери твоје цв’јеће, 

Ружу, каранФиљ;

Тужпп пут јој већ застпру 

Грк пелпм п цмпљ.

Цв’јеће берп све сватовско 

В’јенац јој савпј ;

Из тнсућа.. цвијетаках 

Мирисе разлпј.

Е те впше походпти 

Нпкада неће ;

Е је ово Кљагпљици 

Задље прољеће!

Др. Л. Томановкћ.
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(Н а с т л в а к).

— Родио сам се у селу Ковиљу, поред намастпра 
Ковиља, гдје је Јован Рајић њекад архимандритовао ц 
иисао своју „Историју Сербов, Болгаров п Хорватов") 
1841 године, на Три Јерарха, у поноћи.

Немој примнти за педостатак смјерпостп, драгп прн- 
јатељу, ако већ мој долазав на свијет упоредпм са ро- 
ђеним часом великог њемачког пјесника. Није, вјеруј, за 
то да се уздижем до њега, но само да ти дам гато вигае 
гра1)С иснитивању п објагањсњу њеких појава у човјечи- 
јсм животу, које се чине врло нејасне, скоро тајанствсие.

У онште, ако будем сномињао какве приликеизмо- 
г:ч дјетињства које ће се теби чинитп сувигае ситне, пе 
мпелн да је за то гато бих. ја себи присвајао толики зна- 
п1Ј, да бпх могао с њеким иравом захтијевати твоју паж- 
гу п на најмање снтнице из мога живота; но више што 
>гаслнм да је могуће, ако пе сасвим вјероватно, да њекс 
п илпке из незпатнијег живота помогну објаснити погдје- 
к< ‘с тамнијс, необјашњене догађаје у мпого знатнијем 
животу каквог иризнатог умног великапа.

Гете је, као гато сам прича, утледао евијет 28. Ав- 
густа, у подне, кад је куцало дванаест, у ФранкФурт;.

Он у сред жарког љста, ја у сред љуте зиме; оч у 
по бијела дапа, ја у по црне ноћи. Ои, у нрвоме нро- 
гледу, обасут пајобилатнјом свјетдошћу иолудневног суп- 
ца најдужих, иајврелијих љетпих даиа, тс му је можда 
п за то било све тако јасно што је у његово вријеме 
- пло јасно свјетској науци, и у њеколико још јасније. 
Геније нолуднева није се могао задовољити сутонскпм 
егворовима пјесничким, псплетеним пола сунчевим зраком 
пола мјесечнпом; њему као да је часом ностанка било 
памијењено да обаеја и дневио видјело иауке, те ту иа- 
уку умножн, да јој остави у наслијеђе што ће тек по- 
тоња иокољења иаучара моћи опијенити и уважнти. — 
Он, тако рећи, размажен свјетлогаћу у часу свога по- 
станка те је, можда већ због тога, и у ношљедњи свој 
час нскао: „Мећг Б1сћ1!и —

А ја, догаао па свијет у по понајдуже ноћп, педо- 
чекан скоро никакво л другом свјетлогаћу, осим блажено- 
бопога сјаја мајчнипх очију, дахнуо нрвим дахом у то- 
илој, иаложсиој одаји, а на пољу пајљућа зима, цпча и 
мећава.

Можда мп је и за то било суђено да ироведем свој 
впјек у борбп, иосред разпнх иротивности и крајности, у 
неирестаном отимању, у вјечном укргатају; и да будем 
исиитивач п проновједник тога начела.

— Но то је, рећи ћеш, само иуста сањарија ; коли- 
ко се њих родило у сред љета, у по дана, иа ипак се 
нијесу ирнмакли Гету; а колико ли је њих догало на 
свнјет у сред љуте зпмз, у но ноћи, па ипак нијесу нс- 
знатпијн од тсбе.

— Можда пмага право, мфкда је то само иравиђење 
магате поноћиог дјетета. Хајдекго даље.

Одрастао сам у селу, у кућп мог ујака, Павла Јо- 
г.ановића, у кући свега нуној, за оно доба и ирема на- 
шим ирпликама упрпво богатој. Кућу је воднла једина 
преостала иајстарија сеетра му, Катарина удова Ата- 
иацковића, снаха иокојпог Платона Атанаиковића, 
нознатог владпке бачког, књижевника, Вуковог при«! 
јчгеља н мецепата. Она ме је нримила мјесто мајке и 
ја бих је иавнјек звао мајком до њепе смртн. а умрла 
је нрнђе трипаест година, неколико дапа прије ио гато 

* мене, ио налогу гроФа Аидрашнја, одвести у затвор 
под оитужбом велеиздаје; жнвјсла јс близу деведесет го-, 
дпна. То је бпла ријетка жена п заслужила би да о њој
пашинем једну књигу, ил’ бар једну главу.

Своју праву матер једва иамтнм. Само се сјећам да 
ме је отац једном понио „да иољубнм маму.“ Она је лс- 
жала иа бопој постељи, жута ка’ смиљ. Бпла је мртва; 
по ја не зпадох. Кад год бих нослије пнтао за њу, рфк>- 
гае ми да је отигала у рај да мн донесе колача. Ја 
то њеколико годнна вјеровао — ни)е мп било ин четНри 
године — док ме друга сељачка дјеца нијесу пемилостивЦ 
обавијестила ; ал’ онда сам сс. био већ привикао даје немЛ

Из тог доба причала мн је мајка Ката и ово :
Бјегае ме једном окупала п стала мс чешљатп.
„Лијено ме чешљага“, рекао бих јој ја, „сасвим као 

мама; н дајеш ми све гато хоћу п чннпга мн све гато 
хоћу, сасвим као мама. Ал’ ипак мп нијееи мпла као 
мама“.

„Вјерујем, сппко,“ уздахнула би мајка, гладсћп ме 
по глави.

Једпом нам дође у иоходе њеки рођак плп кум, ви- 
шп ОФицир, чини ми се иуковник; сјећам се бар да је 
имао златну јаку, свакојако међу граничарима велнки го- 
снодии. Док је мајка разговарала с њнм, ја сам јој сје- 
дио на нрилу и иосматрао шарепило и иозлату његове 
униФорме,

„N0, ћаго, Мб1 <1и ћгау ?“ запигаће гост сагнувши 
се мепп. Ја га иогледам попрпјеко.

„Нијссам ја брав44, одговорим осорпо, „ако си тии.
То мн је био први каламбур.
Отац ми је био у другом селу „у стацији41, по по- 

гдјекад би долазио да нас види п онда би се и са мпом 
нозабавио. Таком једпом приликом, бјеху се сви домаћи 
скунили око њега, узме ме на крпло п заподене се раз- 
говор, вигае ј* гаали, гата ће бпти оц мене. Но ја поч- 
нем озбиљно мпслитп о томе п стапем пх заниткивати.

-— Кад ћу ја бити ОФИцнр ?
— То може брзо битп, тек гато парастеш.

А кад ћу ја бпти капетан ?
— Мало ћега прпчекати, ал’ не ће нп то битп дуго
М тако ја нзре’ а I сву војничку јерархију, у колико 

ми је бпло позтато по рззговору у кући; а у граничар- 
ској кућп, гдје нма је;о н оФицир, о томе се доста гој
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рнло. На пошљедак дођох п до ђенералз. Сви се сложи- 
ше у томе, да с временом и то може бити, само ако бу- 
дем добар п послушан. Лакоћа којом тако дођох до ђе- 
нералског натента, осмјсли ме да мислим п на више. Но 
како мн внши степени вој’пнчки нијесу били познати, са- 
мо толико знадох да има неко и над ђепералом, заннтам 
једапак :

— А кад ћу Ј*а бнти цар ?
Сви се пасмијаше; но како Ј*а не поиуштах и пе 

нрестадох питати „кад ћу Ј*а постати цар ?“ допустш:1е 
мн да се и то може зампслитн, само морам битн увијек 
најбољи ђак, пајбољи јунак, наЈ*бољп у свему, н као што 
се већ у такој шали дјеци казује. Но мепи се учинн 
згодна прилика да постнгнем највпше до чега допираше 
моја дјечнЈ*а машта. Још они у рнјечи, а ја упадох с пи- 
тањем:

— А кад ћу Ј*а бпти Бог ? — Мислио сам онога са 
велико Б, онога Саваота са дугачком сиједом брадом п 
сунцем око главе што га гледах у цркви на пкони, коме 
се, као што слушах, клашају и највећи цареви и боје га 
се, пад којпм пема другог.

Јоц1 као да чуЈ*ем онај грохотнп смијех што га иза- 
зва то нптаље у мојнх старијих; но као да не добих 
одговора.

У пашоЈ* кући било Ј*е мпого слугу п слушкпља, 
скоро све сами Маџарн, нз иајближег маџарског села. 
„Рац ппје за слугу“, говорио би мој уЈ*ак. У опо доба 
звали су се тамошљи Србн у свакидашљем говору, осо- 
бито кад је ријеч о иростоти, Рацпма, као што нх Ма- 
џари и дан дапас обнчно зову. Као обичио дјеца, п ја 
бпх се радо мијешао са слугама и тако, ј*ош у прве моје 
годипе, научио бпх маџарски говоритп. Можда и због 
тога, а поиајирије што сам бпо „госиодско дијете“, оста- 
ла ссљачка ДЈ*еца гледала би ме иопријеко и њекп бн ме 
звалп „Швабом“.

У пашега комшије, нроста сељака, било Ј*е лјеце 
моје врсте, с којом сам ее по гдјекад заднЈ*евао. Једном 
се сноречках с љима нреко нлота. Они ме грднше:

— Шваба, Шваба, келераба (врста рене, те Швабе 
радо ију)!

А ја љима, преко идота, љутито одвпкујем:
— Рац, Рац, магарац !
У кући бијах маза свпма старијпма. Ујко мп, удо- 

вац, и мајка Ката, удовица, не пмадоше дјеце, а ја сам 
био мезимац мезнмице, јер и мати ми је бнла наЈ*млађа 
од браће п сестара. Тешко оном од ујка ко би у мене 
дирпуо; само би ме отац кад-кад покарао, по љега ри- 
јетко виђах. Зато су ми ваљда ујко и мајка иавијек би- 
ли љешто милпји од оца. Што год бих Ј*а зажелио то се 
морало створнти, свакојаке сиграчке, дрвепи кољн за Ј*а- 
хање, псн, јагањци и јарци што еами трчу кад се па- 
вију, свакоЈ*аке „Швабе“ што преврћу очпма и пју ва- 
љушке, златне птице што пјевају кад се иритисну; а 
кад би сиграчке попестале, што Ј*е често бнвало, Ј*ер ја 
бнх сваку брзо побуцао, онда дај што има у кући, ма 
како било скупоцјено, сребрне и златпе повце, тобож да 
„бројнм“, у пстнни пак да разбацујем. Једап екупоцЈ*еи 
с&хат мајкин, онточен бисером, те мп га дадоше да се с 
љнм позабавнм, покварио сам за тнлн час, а бисер по- 
разбацао по слами те га кокошп рашчепркаше и разпп 
Ј*еше по буљишту. Ујак бн ме често новезао са еобом у 
,,варош“, у Нови Сад, илп, како га моји сељапи зваше, 
по тврђави те Ј*е ирема љему, „Варадпн“, гдје је ујак 
пмао велику кућу. Што год бнх ту впдио п зажелио, 
морало би ми се куиитп.

У то дође и 1848-а годипа и маџарска бупа.
И моји се домаћи љешто узрујаше. Једном кр> 

мој ујак у Карловце те поведе и мене, да впднм „вој’во;
Кад стнгосмо, узе мс ујко за руку п одведе мс 

митронолптов, тада већ натрнјархов дгор, гдј*с бјс 
војвода. На ппЈ*аци п у двору иуио парода, једва 
пустише к војводи. Ујко му се поклонп п ја се -оогле.ш« 
у љега. Повиеок, сијед човјск, у ђенералекој уииФормп < а 
златним, великнм китама о златпом поЈ*аеу. Брзо иас тр- 
еп, Ј*ер много их чекаху да га внде. Ми се исти дан 
вратиемо дома.

(Наставићс се).

С Р Б Ђ. 1ХГ»ОСЈАКЈа..
Менп Ј*е позпата Ј*едпа истпна, која је старија и од | 

рала и од мотике, а та је: еиромаштво је пајвећа раиа, ј 
а богаство највеће добро овога свијета.

Чежља за богаством код старих народа до таквога * 
је стеиена била развијеиа, да су они свакоју срећу и ' 
напредак, свакоји мир н задовољство, на н саму славу, 
част п поштсње за евоје имуће везивали. Ко Ј*е им<‘ о, 
тај је п знао и могао; ко ниЈ*е имао, тај Ј*е био тнјело 
без душе. Празповн и безнишљаци били су робови нмућ- 
них госиодара — срество туђега богаства. Ниј’с бпло 
мјеста нп времена, кад ее ннЈ*е уиотребљавала оиа зна- 
менита њнхоџа ријеч : „ћошо вше ресиша 1ша<;о шогНз“ 
(човјек без имаља слика је смртп.)

Чежљу ову за богаством иајбоље су разумЈ*ели ста- 
ри Римљани, кад су је иазвалп : „аип засга Гатез“ (све- 
та глад за златом.) II тај свети глад за златом, одпоспо 
имућем, глођао је љуцко срце свуда и у свако врпјеме, 
ваљда још већом жестнном, него ли је то чинпо онај 
јаштреб од окованога Прометеја на Кавказу. — Једно

од најсмпоипјпх дјела и нодузећа, гато ј’с икад човј*с- 
чаиство урадило, зајиста је била и пловидба Аргонаута, 
које Ј*е предводио Јазоп, да отму златно руно од краља 
Ајета. У тој* прпчп Ј*е грчки народ изнио на внђело нај- 
љеитиу слпку љуцге нонешености за имањсм. Оиа је сва- 
коме иоле наображеном човјеку нозната, а прости иаш 
народ, коме су у главиоме п намијељенн ови чланцп, нека 
се сјетн оне своје баене „о златорупом^ овиу, на ће му 
све јасно иред очима бпти. И Ј*една п друга у начелу су 
исте; и из једне н из друге види се, да се човјек радн 
богаства п наЈ*већнм ногибијама излаже; животна снага 
је љему срество, којим нрнбавља душевни мир и задо- 
вољство, на ђе се овпх тпче, оп пе жали еебе ни на ка- 
кву коцку поставити.

Него да завирпмо н у душу иашега народа, ми ћемо 
паћи ту исту чежљу, ту исту понешеност .за сјајем и 
богаством, које смо виђели код Грка п Римљана. Наро- 
дп се могу међу собом разликовати у језику и обичаЈ*има, 
у напретку п у разпим душевним способностима, али
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пеке мисли, неке жеље и осјећаји, неки урођени прнрод- I 
пи пагони, заједнички су свему човјечанству. Међу те 1 
снада, без сваке сумње, и свети глад за благом — глад, , 
која ми се чини, да нпје само код свију народа. пего п ' 
код свакога појединца, мање впше, најјачи нпстннкт : 
природе.

У нричама српскога народа увијек се спомињу злат- ј 
ни градови, вилини дворови од сувога злата, златни сто- 
лови. Ђаволу је најласнпје нонити памет човјеку н уло- ; 
вити га у своју мрежу, кад му иокаже иунани стог зла- ’ 
та, које се нослије обично у угљевље претвара. А и срп- 
ска народна иојезија као да је задахнута све само оном 
светом глади за златом. Мало је које нјесме, у којој се 
не сномиње „кутпја дуката44, „трп ћемера блага“, „седам 
кула гроша н дуката44, илп оип јевтини, алн тако омп- 
љени „товари блага“. Оружје је вазда у „златпи калон44 
салпвено; а коотуља пе може ни бпти друкчија него : 
„до нојаса од сувога злата, од нојаса од бијеле евиле44. 
И јунаци п ђевојке ођевени су увијек у срмп п у злату. 
Бошко Југовић, барјактар цара Лазара, језди иут Косо- 
ј; : „па алату вас у чпстом злату.44 Никац од Ровина, је- 
•ан од пајмилијих јунака владике Рада Љегоша из ста- 

глјег црногорског четовања, води уз Рудние „тридесет 
хајдука44 да отме, нли баш ако хоћете п да украде 
„ето волова44 Звиздић Усепна на крају Гатачкога поља,
;■ истоме сс Ннкцу сјају на нрсима „токе колајлије44,

златне токе од четнри оке.44 Марко Краљсвић, у кога 
је улнчен дух српскога народа, не оће нпкад за какву 
награду ин да се окусн мање од „три товара блага44, 

ко за пншта друго, а оно барем зато „што је свога му- 
чио отарпна.44

Оваквпх п сличних примјера пуне су српске народ- 
пе пјесме. Т1о њима је лако судпти, да је н Србо увн- 
јек њпзио ону свету глад за златом — за сјајем и бога- 
= твом. Шта више српски иарод толнко цијенп имуће, да 
нпје ни светптеље с њега иа миру оставио. Има једна 
народна пјесма, ђе свецн благо дијеле, па се све разлн- 
јеже, грми и нотреса — ио свој нрилици због њихова 
препирања и отимања, који ће виоте ионнјетп.

Ама највећа пошта одана је богаству у пјесми „Г>а- 
повић Страхиља44, кад стари дервиш прича своје јаде 
„делп-Страхпњ-бану44, иа завршује:

„Неста блага, неста иријагеља/
Ово је очевидна и ио себи јасна ствар, да народна 

Фаптазија сматра благо условом социјалпога живота. —
„Докле блага, дотле пријатеља 
„Неета блага, неста ирвјатсља.44

У изобиљу развпја се п нанредује друштво; ђе је 
неимаштина, ту нропада браство и пријатељство. Ја др- 
жим да је то нравз смисао ових стихова нрема опој по- 
словици, те народ каже: „празна рука мртвој друга.44 
Уз ово, као доиупа, добро стоје и опи стихови, који се 
у велике спонашају и често у пароду чују:

„Тешко мене и побрату моме,
Кад ја иемам у тобоцу своме44!

Сада моји драгп пет ето чпталаца *) зачудпће се 
какве среће може бити у просјаштву, када је љуцко ср- 
це толпко попешеио за богаством и када је нмање први 
услов друштву.

*) Не знамо хоће ли то<пико бити читалаца „Црногорци44. 
П р ет п л а т п и к а ни сад неМа ви.ие од 85! У.

Прпђе него се пустпм у сами одговор па ово пита- 
ње, нека ми буде дозвољено овђе синмнти једпу елику 
са онога жнвота нашега народа, којему је оистанак за- 
јамчен само надничарским радом. Ствар је са свнјем 
проста, алн истннита; њу је до сада многи вндио, па ако 
јој случајно није никакве пажње ноклоиио, то га ја овом 
нрилнком на њу упозоравам.

Село Н. стоји готово на самим морским пјенама у 
Бокн Которској. Грозд лијеиих кућа бијели се кроз гу- 
сто грање, које га је са свпју страна оиасало, као јато 
сивих лабудова на морској пучини кад се валови узбур- 
кају. Има у еелу нешто около двадесет домаћнна, а нај- 
пмућнији међу нама броји се газда Перо. Шегов је стан 
бијела кула на два пода са пространом авлијом и до- 
бријем даиом орања у доцу пред вратнма. Осим зсмље у 
пољу и других чивлака, зградица, долова, ластвнца, бра- 
њсвппа н увратака што има дома — има газда Перо 
још п јсдну брвњару поземљушу мало даље од села. У 
оскудици кутње чељади н домаћој инокоштини, насели 
газда Перо у ту поземљушу свакоје године но коју си- 
ромашну Фамнљу, да презими, а станарину да му радом 
одмучи.

Љетос, негђе испред божњ/љнјех пости, затечем се 
су иеколнко прпјатеља и иознаника у Будви. Но иагово- 
ру и ошитему разговору, ја се зауставим и замркпем ту, 
како ћемо сјутра у прве кокоте под^анити у лов па пат- 
ке, голубе и дивље кокоши нспод села Н. Ноћ бијагае 
лијепа; не требаше сумњати да п ју гро не ће бити ли- 
јено. Преспавасмо, подраппсмо п у ирвоме ираскозор- 
ју бијасмо се већ намјестили у барку. Четири ваљана 
восца замакоше весла па паоце, па уиријеше свом сиа- 
гом, два па се, а два с нога. Усиркос небесиој цибрннп 
п јутрњој тишипи, бијаше Опет мало ОТикавице па мору, 
али ребра у барке бијаху као од челика: стржеве корбе 
п мадијери, устројеии лојем и паклом, не пуштаваху нигђе 
капи воде. Послије сата вожње бијасмо стигли иод са- 
мијем селом. Двојпца завезоше, а двојпца унравигае; ба- 
цише и сидро у море, на, кад маре запеше, узеће један 
ируђес п искочити на крај да привеже барку. Изађосмо 
п ми са свом ловачком спремом и окрутом, оставивши 
барку на пруђесу, да нас чека, док се новратимо.

У лову ријетко кад двојица заједно иду, но се јра- 
зиђу тамо амо. Тако је п с нама било. Верући се кроз 
ломине и мочали за кокошпма н шуњајућп се од плота 
до нлота, од дуба до дуба за голубима, намјера ме на- 
песе на саму поземљушу газде Пера.

Ја пе пишем новелу, да натегнем радознрлост сво- 
јпх читалаца епилогисањем и завођпцама ; сно што еам 
ту онако просто затекао н впдпо, то ћу овђе исто тако 
нросто да искажем.

На врагнма о '/ора стојао је муж и жеиа, обојица 
починули са два бремена маслина. Муж је изгледао оз- 
биљан и задовољан; жена нешто брижна и жало- 
сна.

— Добро јутро! — назовем ја кад им приступим.
— Добра тп срећа ! — одговоре они једногласно.
— Јссте ли подрапили и скупили ?
— Јесмо што оће Бог. —
— Е да Бог да вам се богато платпле ; — додам јз 

и кренем панријед.
— Да Бог да, али је нама камп боље од те плаће — 

рећп ће жена уздахнувшп.
— Како то ? — приповрнем се ја.



ЦРНОГОРКА 153.

— Богме ово није наше — настави она.
— Него ? —
— Газде Пера. —
Е сада сам све зпао, по ономе што сам чуо, да је ово 

једпа од оних мпогих Фамиља, које газда Перо вазда у по- 
четку зиме на своју кућу поземљушу досељава.

— А како жпвите ? — ирипитам ја.
М — Симо што пе проспмо ! одговори муж.

— Ах ! имам осмеро ђеце — уздахну жена — па 
свакојему треба барем ио три комада леба па дан! —

И збиља у исти трен искочнше четверо старије, да 
штогод ирихвате.

— Виднш ли их господине ? — рсћп ће муж. — 
Још имам четверо млађе у пепељаку: ие могу једно 
другоме јш воде дати ! Бог је ваљда сам тако паредио, 
да највише ђеце буде онђе, ђе је највећа снротпља. 
0 ! колико сам ја мука са женом поднно, само да се не 
поскитамо у прошљу од врата до врата ! Ми смо мора- 
лн сам леб јести и голу воду нити. Бог нас је обдарно 
с овом ђечпцом н ми смо их кадрп љивити знојем мо- 
јега чела п су опо десет мозоља моје жене. Тешко нам 
је, господине, п нретешко ! Али нам је Бог дао здра- 
вља п снаге, да можемо заслужнти корицу лсба, на сам 
сретан, само кад не просим ! . ..

Само кад не проси !

И Србин ће врло ријетко узети просјачкп штап, 
ако ппје кљаст пли ћорав. У снромаштву човјек изгуби 
слободу п јунаштво, а у нросјаштву образ и ноштење. 
Тако он обнчно вели ; сасвим тим просјак пма код себе 
неких лијених ногода и слатких часова, којн се могу 
иуннм правом његовом срећом назвати. Зато, у хатар 
и на утјеху тога убогог невољпика, који сваки дан куца 
на туђа врата, ја ћу овђе проговорнти неколико ријечи 
и то у најкраћим нотезима.

Когод је путовао сентом и свијетом, видпо је шта 
су просјаци. Има нх разне Феле: и великих и малнх, и 
бијелих и црнпх ; Талијана и Инглеза, Шваба и Фраи- 
цуза, Чеха п Руса, Срба н Бугара. Једни иросе нла- 
чући ; други пзмаме смијући се. Један ти се клаља и 
чреноручује, а другн ти неком уљудношћу нонуди у 
птмрк дувапа, па ти за њега узме грош. Еле па тај, 
нли на овај начин, теке само да испросе. Просјаштво 
је у томе погледу једна између ирвпх вјештпна, у којој 
пскусан просјак ужива ништа мање него лп Август 
Харамбашић у копирању Змајевих пјесама.

За вријеме мога ђаковања у Бечу познавао сам се 
с једнијем Швабом, фнлозофом, кога нијесам никад др\т 
чнје звао, него: „госнодине колега“ ! Мој колега пм.-е 
је својих двадест и шест до двадест и седам години а 
био је у трећему курсу Филологије. Поред својих ђ; ч 
ких дужности, он бијаше одан н срцем н душом изуч:.- 
ваљу комедпје. Иознавао је у нрсте сва нравила; исто- 
рични развитак комедије и све њене иреставнике од 
класичних времена, на до данас, тако је био утувис <а 
је могао о њима у свакоје доба без икаква затезнља 
читава предавања држати. Осим тога осјећао је у себи 
и нагон за писаљем комичних драма. Њему дакле ,шјс 
преостајало ништа друго, него да нроучи живу природу, 
иа своја иравила и знање да нрнмијени на евагдашп •. 
ирактични живот.

Једне лијепе вечерп, послије првога сата ноћи, 
узеће ме мој колега нспод руке, па неком озбиљношћу: 
„ајде са миом !“ — рече.

— Камо ? — унитам ја.
— Да видите, а то још нијесте виђели — дода- 

де оп.
И за тили часак стојасмо у дућану некога чиву-

тппа.
— Дајте иам двпје нреобуке прља ! — иаредпћс 

Чиви мој колега ?
— Али шта је то, господине колега ? — упитам 

ја пзненађен.
— Немајте бриге ! Обућпћемо се у иросјачко рухо, 

па отнћи у просјачки подрум, да нроучимо и ту стр, ну 
друштвенога жнвота. —

И колнко би човјек дланом о длан ударио бп , 
смо спремни. Проста избуцана кошуља под вп г- 
ким јелечпћем и одртнм канутом , ианталоле - н 
но веле, од трнста краљева н цпнеле проналпјех нљ ч; 
нокрнше одмах наше, иначе пристојно ђачко ођело 
прависмо се као Мплош Бојновић, кад је незван у - 
тове пошао.

„Просјачки подрум“, а Бог би знао како га др 
чије тамо зову, стојао је у неком од бечких нрсдгр и,ч 
у улици Б.* Нешто са сумље, шта ће од пас да б ( 
а нешто онет са жеље, да н тај свијет вндпм, ннје 
иануло на ум да упамтпм ни једио пн друго.

(Наставиће се).

1п вотша варр! сће Гиг сћегсђ

Вечерља се свршила у једној од главнијех цркава потро- 
градскијех. Отац Нико враћаше се ^аганим кораком кући, која 
му је била на крају једнога од оближњих сокака. Бјеше то чо- 
вјек од својих тридесет година, ередњега раста, сухоњав, риђе 
косе и браде, очију граорастих, великих, суморних, носа мало 
угнута, образа жутељавих. Чим га погледаш, читаш на љому 
благост, бојажљивосг, немоћ. Корачаше удубљен у дубоке ми- 
ели, то не оиази ни свога протојереја, „чешњејшег“ оца Рађо- 
нова, кад прође мимо љега.

1)'ип те<1евто ресса1о а1 топЈо 1егс1.
Б а п 1 е, 1п1егпо, Сап1о XV.

Таман је био близу кућо, опази неку жену, која се • . % 
диже с прага, кад видје њега, те потече устрављена даље. Он 
је викну, устави је и заиита што 6)ежи. „Побојала сам се — 
рече — да не зовнете полицаја да ме ухватии.

— Ма за што то ? иитаће поп у чуду.
— За то што поиови не знају за шалу с нама иросјг л- 

ма, одврати жена; ето нрото ми је понријетио, да ће ме д 
затворити, ако ме већ нађе овдје. А видиш, мој ноно, како .V. 
не нроси ко је гладан и ко има на дому ситну дјечицу те дре -
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■ ц зиме и ишту корицу хљеба. Да знаш како је мени и мо- 
/ гци, шесторо их имам, и твоје би се срце смиловало.

Поиа немило дарну оно „ии, које јв жена са свијем нри- 
ролгО изрекла гледајући га са страхом. „Кажи ми се ко си, 
речс, и не бој ме се ништа. Ако ти је доиста невоља, поста- 
раћу ее за тебе.и

Иоп јој занише име и стан тдје станује. Она га још јед- 
нако гледаше с неким страхом. Кад пон сврши нисаље, она му 
рече: „Мој оче, ево век два дана како нијесмо ни мрвице 
окусили/

— Само да ме не вараш, рече потмулпм гласом нзвадивши 
нз шпага нешто новаца ; ево ти по рубл,е, то ти је доета да се 
нахраните до сјутра. Ма, тако тн Бога, ие шалн се да то ионе- 
сеш у крчму, јер ...

Ту прекнде и нагло уђе у свој стан. Улазећп полугласно 
рашв ееби: »Још једнако се нас боје! За просјаке ми смо

псмвлосрднн! Полицај н поп, то је њима иста ствар!«
Дубоко уздахнувши уђе у своју собнцу, гдје је на столу 

кључао самовар.
Жена га сретне. Бијаше то женпца танка струка, црнома- 

вижљаста, врло оросто обучена. Она га дочека смвјеше-
.11 ее, али се вндјело на њој, да је, као обично, у послу. Брига 

је то лнце, пре времена зрело, урезала евоје бразде, које се
..рштају у углу од уста прије по што ће се дотаћи прстенова 

нснод очнЈу. Оцу Ноку разведрн се лпце кад оиази своју же- 
, и • •, јер онп се љубљаху и узела су се из љубави, а не за инте- 
ре; иао што обнчно чине нопови.

Нико, трећи сни једног сеоског капелапа из гуверинје 
псковске, иоказивао је још за рана особпте способности, такода 
му - отац, кад је свршио науке у гувернијској семпнарвји, 

у':но бно, ма га то колико стало, послати у академију пе- 
радску. Као дпјете, Нико је био страшљвв и вазда зами-

шљеп.
Семинарија пије оставила трага на том чељадету вазда 

нерпизном и сањаличком, које је себп стварало неки свпјет 
д{у;н изван овога. Он ннје постао ни неотесан, нн подао, ни 
осоварало, ни грамзивац. Само се журио да се пшчупа из тога 

1 • сног средошта коЈе се ннје подударало са његовом њежиом 
лдраеи, те је удвостручио труд и иоложио исппт. Архиенискон 
је чс твтаб његовом оцу што има таквога сина. У академији, 
из ..:оје је взишао као магистар, бнло му Је исто тако мучно 
цруштво као и у семинарнЈИ. Истина, у академнји била су му 
друг. и васпитанвји, друштво уљудније и Финије, али он јеопа- 
зио, да се иснод те спољашње углађености крију исте грабљпве 
гежње, исте гадне жудњс, а све спојено с претварањем финим, 
кпје се чиии хладно и с рачуном, те му је догадило. »Сањалнцо ! 
: »ворагае му брат његов Јевђеније, иреФесор на једно> гимназиЈн 
петр-Јградској; како си безазлен! Идн с Богом ! Море знаш ли 
да ваља људе узети онакве каквп су, на не задавати себи сто
. да абог њох ! Можеш ли ти исправити крпву Дрину?«

Слушазући те практичне разлоге свога брата, коме је оп 
; навао умље, још се већма задубио у себе самога, оејећају- 

нриЈед, да му је за луду казнватп своје мисли, коЈе не ће
•. . . нико разумЈети. Ипак се надао, онијем иоуздањем које 

ну млади људа у своју снагу, да ће нрема себи п својим 
ма моћп удесптн свој живот тако, да не смета другима и
други не буду на сметњп.

Гако надан носвећења, кад је за врпјеме херувике клекао 
ладику да га рукоположп, његово узбуђење бнјаше вели- 
д је ђакон почео да чита јектенију : »Помолимо се за 
да сиђе на њега благодат Духа Свегога«, он ногне глазу 

г ■' -ри.ми ту благодат ц њему ее збиља учини да га обузимље 
лух свети ; али кад, по обреду, владика узгласи: Аксиос! 
иоегојан) н кад свештенство нрихвати у збору: Аксиос! 
\ксиос!Акспос! у њему нешто изнутра збораше: Недо- 
стојан! нсдостојан сам ја! Ја оојећам, Господе, да нијесам до-
СТОЈ&Н.

Служећи службу божју са осталим свештенпцнма говораше 
V. : »Иа ово нкје сан, Ја сам допста тешку дужност узео 

л <41 е! Како ли ћу је нслуннтв?« II тога дана одлучн, да не 
' са свога пута. Ако другп не буду радилн као он, други 

исто свето бреме узелн на своја рамена, то није разлог
за њега, да нн он не нзвршава свој задатак.

Док је био у академији уиознао се бно са својом вјере- 
*вцо'Отац Анин био је свештеник у јужној Русији, одакде је 
/ !ОЈ кћери донио и нредао црне косе, црне очи и живахност. 

'.Ге јо бада права радост за оца Пикодајева, кад је, шест не-

дјеља послије иосвећења, благословио везу између ово двоје 
младих, те су се сами одабрали. Будућност Никова чињагае му 
се да ће бити најсјајнија. Доиста, тек што би носвећен, млади 
поп добије службу у црквп В . . ., која је једна од најјачих ну- 
рија руске столице. Кад се је оженио, ностао је нешто мало 
топлији. Приљубљивао се к својој жени све више и више, и 
мислио је да учини од ње повјереницу свијех својих плановн 
и неразлучну иријатељицу прп свијема својим радовима. Он јо 
у њој видио, оснм онијех својстава које је доиста имала, још 
и многа друга којих пије било у ње.

Иослије вјенчања, Нико је пошао са женицом у своје 
родно мјесто, гдје Је нашао сву своју Фамилију на окупу.

Видећн како му Је лијепо Бог благословио трудове, отац 
Ноков уживаше у радости вељоЈ, кад је дозиао, да му је снп 
добио масну парохију, и онога дана занвсао је у свој требник 
ове ријечн: »Благослови, душо моЈа, Госнода који је иеиунио 
све жеље твоје«.

То му је била потоња, можда једпиа радост у његовом 
трудном н мучном жнвоту, јер мало за тијем пошао је на онн 
свијет, да нађе овоју жену, која му је тамо на неколико годнна 
ванријед умакла. Породица му се расула; кћери му се разудаше 
за поиове ; један му снн постао ооп у једном селу ; старнји, 
као што смо нанријед казали, одао се на проФесуру.

Мало је времена иротекло иза рукоположења Нпкова, кад 
Ана осјети, да ће јој нресјести оно, чему се с почетка само 
смијала, а То је : што јој муж не пмађаше ни мало практичкога 
духа. Уметла се на оца, на је имала живу главу, разумјевала 
се у домаћвм пословима и имала је вазда будно око око свега 
што је се тпцало. Она је с ночетка слушала његова разлагања 
више онако иа једно ухо него лп са симпагијом, а сада већ 
ввше није било у ње ни толико стрнљења, и свс је више пре 
дузнмала себи, да га изведе на добар пут. Кад су се узели> 
купили су што им је најнужније; Нико још нпје добио мјоста- 
Но је Ана са оцем одлучила, чим Нико добије мјесто, да ее 
окуће и мало по мало намјесте. Шест година прошло јеодтада, 
пак како онда тако и сада: у кући су једва вмалп што им је 
најнужнпЈе; ниЈе ту било нп трага од какве раскоши, па ни од 
саме удобности. Отац Анин мало је попријеко гледао оне четнр 
гтолице, канаие и два стола, што је био сав намјештај у сало- 
ну. На голнм зпдовпма ни једпог огледала, на поду ки једног 
ћнлима, једном ријечју ништа што бн колико толико красило 
овај жалосни стан. У соби радионици један дугачак сто од би- 
јела дрвета, на ком је стојала гомила испреметанијех књига а 
хартија; једна олупана мастионица п пера те еу се цотезала; 
посред те гомиле; једна једина столпца и неке старе скриње, 
те су служиле за библиотеку, — ето то је сав намјештај у тој 
соби. У другим собама није било ништа боље. Најстарије им од 
троје дјеце те су ималн, морало Јв спаватн на сламњачи нро- 
стртој ио ноду, јер нијесу имали кревета.

— Оригиналан човјек! рећи ће стари ноп Нпколајев оно- 
га нстог дана кад почвње ова нриповјетка, ио што је ћутећн 
прегледао тај намјештај. Ано, тв би трсбало боље да управљаш 
својпм мужем. Ја знам да ваша нлата није велика и да је жи- 
вот у Петрограду е троје дјеце скуп ; ама нурија »е јака и прн- 
ходи морају бити замашни. Како је то, да вн не можете главе 
да днгнете?

— А, мој драги оче, одговорп Ана, оно нлате тедобпјамо, 
ја чувам, да имамо од чега живјеги. За остало, не вЈерујем да 
ћу пкада вндјети и једнога новчоћа 0 ускрсу, кад је поповска 
берба, ја једва да могу нскамчити од њега неку дваестнну ру- 
баља. Узму му све што год добије. Ои је честит, ма нема прак- 
тпчпе памети на колико једно дијете.

— Ама ко му узима новац? унитаће отац, намрштена чс- 
ла. Чннп ли то Јевђеније?

— 0 не! одговори Ана — пего свака стара бака, свака 
пјанчина, сваки скитач с којим се сретне. То су, вели, његова 
дјеца, његова браћа. У осталом, ја не могу знатп колико ом да- 
је, јер он о том никад не говори, а кад га ја запитам, он ће 
рсћн : Зар нијеси сота, зар ти није топлс, теби и дјеци ! Хвала 
Богу, нама ништа не иањка.

Стари Николајев сједне на једну столпцу доста расклнма^ 
тану, јер служа дјеци при игра као кољ или кола, па се стане 
смијати од иједа.

— Прскрасан је то зет! А ма шта мислп он, ако смиЈемо 
знатп ? Ко ће му дјецу васпнтатп и шта ће бити од њих ? Па 
ако наиђу болесто ? ВидЈећемо ко ће нам онда помоћп. Водио 
бих ја, како би њега његов сиромашни отац Василвје (отац
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Никое) послао био у академију п прпбавпо му ово мјезто које 
данас шиа, да је радио тако као он. Тоше треба крај учи- 
нати.

Ове ријечи одјекпвале еу у срцу Анвном. Зар ннје она 
самн толике ноћи пребдита, премишљајућв исте миели? Али је 
љубила Ника, па то јој је вазда одбијало страх. Због тога је и 
еад молпла свога оца да му о том нншта не говорн, а она ће 
већ сама гледатп, да га обрне на бољи пут. Иначе би Нико 
помислио да му се она жалила па то бн га јако бољело.

Отац НнколаЈев отиде обећавши да ће ћутатв док не види 
шта ће она израдити, али бијаше врло незадовољан са својпм 
зетом. Тако поематрати ствари чпњаше му се скоро као гријех. 
Ко би се могао дати тако огулити, норед жене и дјеце? Кад 
му се ћерка удавала, он се поносио са својим зетом, уважавао 
је његова лијепа својетва, ама се надао да ће скоријем постатн 
прото, на мало нослије духовиок царске Фамплије, иа пајпо- 
слиЈе члан светога синода: он Је у њему тледао своју дику, 
радост својих старих дана, бранача п потпору сзиЈвх св„јих. А 
сада, пвтао.се, хоће ли ишта битп од свега тога? Нс, јер Ннко 
ннје пошао добрим путем ; онако радећи никада не ће иепунити 
жеље свога таета. То је старца и бољело и л>утило јако. Фнн, 
као што је био, он је осјећао, да се његов зет не елаже е њиме 
у начину како треба нарохиЈу водити. »Занесен човјек, ништа 
друго!« промрмља Николајев кроз зубе. Међу тијем, Нико нот 
је осуђивао сг.ога таста нит је разумијевао мудре рачуне своје 
жене. Он је иросто осјећао да није способан да ради као њего- 
за сабраћа, јер он је ствари гледао другнм очима. То Је 
био наиван, или како га његов брат зваше, безазлен човјек.

Не тежећи ни за каквим раскошом ни за сујетом, њему се 
чииило да му је нлата довољназа подмирење потреба Фамилије, 
а остатак је уиотребљавао да оритече у номоћ бнједнима које 
је видио око себе. Тијем се он одликовао од осталих свештени- 
ка. Али у овај мах, кад говоримо, учини се нека мијена у ње- 
му. Мислв, које су му никле у младости, почеше сад да носе 
евој нлод. Почео једадржи проповиједи, еа свијем просте, за народ, 
тумачећи јеванђеље. То га је нобудило да ироучава мало боље 

-опе рвјсчи које је сваке недјсље о служби тек онако макпнално 
говорио. Узбунв га јако ова студија. Није он пспитивао крајне 
узроке: како је евијет постао и на што је, нити се је бавио 
иитањвма догматичким и социјалним. Остао је одан својој цр- 
кви и њеним обредвма, али је размишљао о начину како бп он 
требао да се влада. Заборавио је да је он само једна циФра 
у читавом броју, иа )е хтво да буде чељаде за еебе, читава 
индпвидуа, а зна се колико је то мрско свакој власти и 
свакоЈ задрузи. Не бих савЈетовао виком да има тако- 
ву претенсију, јер је она оиасна и нездрава. Лаено је живјети 
ерсћно и мирно, кад се иде широкпм друмом, кудијеп и цијела 
маса хода; на том друму и слабости со штеде и нокривају 
огртачем заштите. Спавај на миру, ревносиа слуго ностојећег 
реда! Али јао теби, мудријашу, који хоћсш све да исправљаш! 
Тебе ће друштво тући, док те не стуче, и оно нма разлог, јер 
ти си буитовник.

Нико поче да иије свој чај ћутећи. Добро се чувао да не 
номене ени о оиој просјакињи, с којом се разговарао иред 
вратима. јер знађаше, да би опет ражалио Ану овим новим 
доказом своје слабости. Узме на крило свога синчића од нет 
година, ■! на питање женино, како му је, одговори да је умо- 
ран. „А сјутра, додаде, имамо укоп трговца Трепникова“.

— Је ли то велики укоп ? питаће Ана.
— Јест, Бога ми, уздахну Нико. И лице му се смрачи.
Аиа, још под утиском разговора с оцем, хтјела је да му 

говори. Чекала је ипак док прође ужина. Нико рече синчићу да 
очита молитву, за тијем га одведе у собу, гдје су му спавале 
двпје сестре, које је отац ћутећи благословио. ЈБубио је од 
свег срца дјецу своју, њихао их је чеето на својим рукама кад 
би плакала и пазио их кад би била болесна.

— Никада мој син не ће битн нои, рекао би.
(Наставиће се).

КЊИЖЕВНЕ ВИЈЕСТИ.
Д р у ш т в а.

(Матнца Српска у Новом Саду.) Књижевно одјељење 
: овога друштва имало је еастанак 24. Априла ов. г., на ком су 
[овп послови рађени : Књижевн ■. одбор иодноси извјештај о

раду своме од пошљедљег редовног састанка кљижевног одје- 
љења, од 8. (20.) Декембра 1884., до данас. — Књижевно 
одјељење изгубило је 19. (31.) Дек. 1884. свога члана Емила 
Чакру. На иогреб су му иозвани сви овдашњи лан ови кљи- 
жевног одјељења и на одар нокојников положеп је лијеи вије- 
нац са свиленим тракама и са натписом. На опијелу му гово- 
рио јо у име друштва секретар А. Хацић. Књижевни одбор 
ставио је у занисник своју тугу за тим губитком једнога од 
најстаријих чланова књпжевног одјељења, који је својим раз- 
новрсиим радом стекао имена и гласа у иашој књижевности 
— 30. Марта (11. Априла) ов. г. преминуо јс у Н. Саду на2 
родни добротвор Атанасије Герески, који је 10.000 Фор. оста. 
в„о „Матици Сриској“ па ту цијељ, да се оснује „фонд Ата- 
насије Герееког“, од кога ће ее приходи употребљавати иа 
награђивање књижевних дјела, или на нотномагање заслужних 
и сиромашних књижевника српеких. Књпжевни одбор у својој 
сједници устајањем и ускликом : „Слава Гереском!“ одао јо 
иочаст сномену тој ријетког родољуба и ставио је у заииспик 
своју преголему тугу за губитком честитог и врлог сина рода 
свога, који је својим родољубивим завјештањима и доброчин- 
ствима задоста показао. колико му је стало до нроевјетног на- 
претка народа српског, и који је својим свијетлим дјелима 
стекао једно од најодличиијих мјестау угледном колу иародних 
добротвора. На погребу му били су сви чланови књижевиог 
одјељења. Два члаиа књижевног одбора ишли су поред еанду- 
ка. На одар иокојников иоложен је лијеп вијеиац са тракама и 
натиисом, а у име „Матице Српске^ говорио је надгробпу ри 
јеч у Черевићу члан Андрија М. Матић. Чланови књижевног 
одбора пратили су мртво тијело покојииково у Черевић. - - 
Милован Ђ. Глишић ноднио је пиемену обвезу књижаре В. 
Валожића, да ће иста издати његову шаљиву игру ,.Подвалу<; 
и да ће проиисани број иримјерака од тог дјела послати „Ма- 
тици“. На основу тога иозван је уиравни одбор, да писцу 
досуђену награду од 100 Фор. исилати из Фонда Иакиног. — 
Васа Димитријевић иоднио је за награду двије својс шаљиве 
игре под овим иасловима: „Бачки натарош“ у 5 чинова и „Сво- 
толнк н Зораида“ у 2 радње, као наставак прве шаљиве игрг. 
На основу оцјене Јов. Грчића није нримљена ни једна од тг 
шаљивих игара. — Према оцјени дра. Малана Савића ни; . 
иримљена приповјетка : „Вјештица“ од иенозпатог иисца. - 
Неимсновани иисац ноднио је за награду своје иозоришпо 
дјело иод пасловом: „Кнез Бранислав и Милана шћерка 
Према оцјепи члана Ј. Грчића нијо иримљена та позории ■■■ 
игра. — Неименовани иисац поднио је за иаграду вап распи« > 
роман под наслсзом : „Патница1-. За оцјсну тога романа ум- - 
љени су : Милд •. Андрић и Паја Марковић. — На основу ои? 
не Аркадије В рађанина није примљено дјело Симеона Кончз 
ра под насловом : „Јоваи Хајнрих ПесталоаиД — Није пј - 
мљено дјело Милутина Ђурковића из МоНоштора нод иаслово 
„Богаташ, илн смрт грешника, иоучна књигаза народ“. — Б?Је 
нримљена нозоришна игра Николе Р. Козаровића иод насло -. 
„Мита сељак, или сномен ирошлости, а школа будућностн.14 -

„Апопушиз^ иоднио јс на оцјену своју трагедију: „Би;. • 
нисткиња.“ Издапа је на оцјену Јов. Грчићу. — Изашлт је 
142 св. „Љетописа“ (II. за 1885) и предата је у штамиу 1 Г 
свеска. — Према одлуцп главне скупштине иод бр. 35 « . С. 
ех 1884 поновљен је раепис награда из закладе Јована Оето- 
јића и жене му Тереаије е роком до 31. XII. 1885. — Југо! 
славенска академија знаности и умјетности јавила је, да је бан 
Хрватске краљевине ускратио дозволу за држање састанка ју- 
гославенских књижевника у Загребу. —

Примљени су за „Летопис“ ови саставци : 1. „Физика у 
Србаи, од Ст. Милованова, и писцу је одређсна награда од 
120 Фор. 2. Оцјена Мите Петровића на књигу „Без госћез Јез 
СогФИегеа", коју је нанисао Ј. М. Жујовић, и иисцу одређена 
награда од 12 Фор. 3. „Богобој Атанацковић“, од Мите Цопо- 
вића, и нисцу је одређена награда од 45 Фор. 4. Оцјена Моје 
Медића на: „Сремско вино“, енолошку расправу М. Петровића. 
5. „Елегија“, спјев Војислава Ј. Илијћа и ниеиу је одређено 
30 Фор. у име награде. 6. „Срнске народне приповеткеи, што 
их Јв скунио но Горњој Крајиии Владимир Красић. За њих је 
одређена скупљачу награда од 40 Фор. 7. Неке од „Сриских 
народних приповедака44, што их је скуиио у Славонији Јован 
Петровић. Скуиљачу је одређено 15 Фор. награде. Нлјесу ири- 
мљени за „Летописи ови састаеци : 1. Ијесме Иваиа Матг ”но- 
вића. 2. „Издајица" сајев Јовака Поповића-Лииозши 3. „Браи-
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ков споменики, пјеема М. Калића. 4. „Српске Народне песме“ 
и „Српеке народне приноветкеи, што их је снунио по Банату 
Љубомир Лотић. Чланак Јована Живановића: „Два три закона 
из науке о гласовима српским“ издан је на оцјену члану Сте- 
вану Лекићу. „Пет беседа М. Т. Цицерона“, које је на српски 
превео Јован Станковић, иредане су на оцјену Филину Обер- 
кнежевићу. На молбу враћени су рукописи : 1. „Мала иоетика" 
и „Наука о Несништвуц заједно са оценама, дру Стевану Иа- 
вловићу. 2. „Историја Педагогије“, од М. Симеона Кончара. 3. 
„Јован Хајнрих Песталоции, од истога. 4. „Основи рационал- 
ног земљодјелстваи, од Св. М. Стојановића, заједно са оцјеном. 
5. „Вештицац, ирииовијеткаЂурђа Јанковића. 6. „Мита Сељак“, 
од Н. Козаревића. 7. „БиограФија ђенерала Мијајла Мијаљеви 
ћац, од Григорија Ламбовића. 8. „Подвала“, комедија одМ. Ђ. 
Глишића. 9. „Петао и кокошка“, од Ђ. Гдибоњског. Никола В. 
Ђорићу одређена је још награда од 40 Фор. на већ примљених 
50 Фор. за његов превод „Федре“ од Ж. Раеина. —

Књижевни одбор подноси у име одбора за издавање „Књи- 
га за народ'4 из задужбино Петра Коњевића о радњи тога 
одбора овај извјештај : На разаслане позиво стигла су за сно- 
меиуту библиотску за народ ова дјела : 1. „0 васпитању“,
наиисао Стеван Ј. Радосављевић ; 2. „Ратар у пољу и на 
дому“, превео и нанисао Иетар Ј. Кнежевић ; 3. „Одјело и 
станови у своме односу с ваздухом“ од Р. Радоа, сФранцуског 
превео Здравко Рајковић; 4. „Др. Ј. Марић у Бољевићу пли 
поуке о домаћем ваенитању“, од Богдана Добросављевића ; 5. 
„Чувај зубо-, од дра X. Жоржа, слободно превео Мита Пе- 
трогић ; 6. „Здрава кућац, од дра X. Жоржа, слободно иревео 
Мита Иетровић; 7. „Најглавнија нравила о нрактичном васии- 
тању дјсце,ц по њемачком написала Милена Симићева; 8. „На- 
зимо на здравље то највоће благо наше“, написао Стеван Ми- 
ло.анов. Сва та дјела оцијењена су и од њих су примљена за 
„библиотеку за народц само ова: 1. „Најглавнија правила о 
практипном васпитању дјецзц, од Милеве Симићеве; 2. „11ази- 
мо на здравље, то највећо благо нашец, од Ст. Милованова, 
али да се нешто изостави п измијенн, и 3. Спис „Здрава кућац 
од М. Поновића али да га иисац прошпри. Осим тога нонудио 
ее здравко Рајковић, да ио Француеком изради ова дјела : 1. 
„Нова теорија о сунцу“, 2. „Свјетлоет и климати", 3. „Нова 
Метеорологија и предвиђање временац, 4. „Историја земљец, 
5. „Појаве у атмосФериц, 6. „Иеторија водец, 7. „ГГрви појмо- 
ви вз наукац. Он је желио да му се јави, да ли ће се нрими- 
ти та дјела. Одговорено : да ео то у наиријед не може рећи. 
11о доеадањем раду видн се, да пе нише популарно. Према 
томе сложио се одбор за издавање књига за народ, да у ирву 
свеску уђе животонис Петра Коњевића, од дра Илије Вучети- 
ћа, и расирава Стевана В. Поновића „0 доброчинствима и за- 
дужбинама у опште“, коју је он обећао израдити, п која ће 
најбоље ириђтати у ирву свеску уз животонис народног 
добротвора Петра аКоњевића. За другу свеску дочекаће 
се обећани ирилози од неких признатијих сриских књижевника. 
Даље се одбор сложио у томе, да двије свеске изађу на један 
иут, а то је морао чинити и из тога разлога, п-то одмах прве 
свеске одабраним садржајем својим ваља да задобију свакога, 
који разбира за добру књигу, пиеану за народ. Сзе те иредме- 
те расправио је одбор на својим састанцима, којих је 4 било. 
Узима со на новољно знање. — Паја Марковић у Сремским 
Карловцима иод 4/111. ов. г. на одлуку књижевнога одбора нод 
бр. 6 К. 0. о. г. јавља да је ирочитао роман иод насловом : 
„Патиицац, од неименованог нисца и нодноси оншпрну оцјсну 
о том роману. По тој оцјсни роман ее тај креће у нашем се. 
оском н варошком животу: има ту проста света све до нред^ 
сгавника највише ннтелигенције наше, на је све то до крајпо- 
сти нокварено ; бар да је зачпњено каквим хумором, или 
сагиром, да исмијева и шиба окореле грешнике ! Бар да кога 
постигне зас-лужена казна, или од Бога или од људи и закона! 
Нигдје ведрог неба, нигдје зориног осмјеха, све сама дугаевна 
пусгош, све сам јектичави задах и друштвени трулеж. Да ро- 
ман буде нраво огледало друштвеног живота, треба да се у 
њему иотпуно слије, стопи оно, што је онште човјечанско с 
оннм, што је сувремено илп особено, да изнесе борбу узвигае-

ног с обичним. Шта је друго живот него борба? Јест истина, 
да је борба за опстанак најјача, али зар борба за тјелеени 
оистанак само, као што је то у овом роману? Зар је живот 
само онда живот, кад се има, што само тијелу треба ? Камо 
слобода, братетво, вјера и друге идеје, за које паде толико 
жртава ? У овом роману не карактерише со наше доба као 
доба напретка, него само оно, што је тако обично, да ти ј. 
сваки дан нред очима, па би п тако да га се ратосиљаш, а - 
да га читаш у књизи, којом хоћеш а и треба да се узнесг:. 
изнад свакидашње једноликости. Ноука наша мора биги заб.ч 
виија, а забава поучнија; а како у овом роману нема ни иоу 
ке ни забаве, како но одговара ни естетичним захтјевима, на 
сувременим назорима, како је и језик у њему тако рЗ^ав да бж 
се морао сасвим пречистити, кад би роман иначе и ваљзо: 
оцЈењивач на основу свега тога не може да нреноручи тај ро 
ман за награду. Милан Андрић у Н. Саду под 6. Мајем о. г. 
као други оцјењивач споменутог романа наводп, да то дјезо 
ни по унутрашњости својој, пи по облику своме није роман. 
Нема у њему никакве узвишене мисли, нема идеала, који бц 
читаоца занио, нобудио или бар загријао, а облик му ни прс>- 
стој приповијетци не доликује. Особо саме врло мало радо, иа 
и онда се ви:пе баве са сноредним околностима, а на протиј| 
писац сам п сувише много приповједа н то таким непоетсквм 
начином, да читалац у том приповједању не налази никаквог 
уживања. Језик је тако нечист, конструкције тако неправилне 
да онај, који би хтио све то ноправити; морао би готоћо 
цијело дЈело прописати и нрерадити, а етавке су тако на кр: 
тко скројене, да се човјек мора уморити у читању. Мјестимвц 
ће се чнталац и разљутити на нисца, што једпу околност каткад 
у размаку од два три рода, а често и истим ријечима дваиут 
казује. Предмет је узет из друштвеног живога, а тенденција 
је дјелу, да женску, која је у животу поклизла, не треба 
истиснути из друштва. По наслову романа нада се човјек, да 
ће у њему наћи Бог зна каквнх трагичних м ;моната, ал’ тога 
у опште пема. Оно је тешко, до душе, у обичном друштвеном 
животу наћи романтичног јунака, или јунакињу, ади пјееник 
умије да их створи. У том баш и лежи највећа снага пјеенж 
кова. Али овдје то пиецу није исиало за руком. Према свему 
томе оцјењивач не нредлаже споменути роман за награду. На 
основу тих једногласних оцјеиа не досуђује се пикаква награ, 
сиоменутом роману, а оцјењивачима истога Паји Марковићу к 
Милану Андрићу одређује се награда сваком но 20 Фор. иа 
Фонда матичиног. — Члан др. Стеван Павловић, изразлоганп 
„Летонисц већ ио свом појму и као народна књига троба : 1 
да буде пњижевиа слика свога времена, из које ће не са. 
читалац, него и књижевник моћи црпсти поуздане податке з.ч 
своје књижевне послове, — 2. да су ствари у њему трајашк 
вриједности, а не само за тренутну забаву, а без особите мислп 
и тежње, па да својом збиљом и нотнуношћу послужи зауглед 
и другим раденицима на иољу књижевностн — предлажо : 1. > 
да се но нримјеру старијих „Летоиисац навијек ставља у „Ле- 
тописц списак нових умотвора из <риске иу опште словенске 
књижевности и вјештине (умјетности) уз реценсију њихову,ћао 
и некролог иреминулих српскпх и словенских књижевника ; 2. 
да се стављају у „Летоиисц такве забавне ствари, које су 
вађене из народног живота, нли обичаја, и имају евоју особито 
нсихолошку или другатвену тежњу и замисао. Приједлог се у 
начелу прима, а књнжевном одбору оставља со, да га изводн у 
колико и како може. Рјешава се, да се књижевно одјељвње 
сазове на 8 дана нрије скупштине и одмах другн дан послијс 
свршене скушптине.

(Југоглавенгка Академнја знаности и умјетиости > 
Загребу.) У јавној сједницн математичко-природоеловнога ра- 
зреда, која је држапа 6. Маја у 6 сатп у вечер, читао је пра- 
ви члан др. Богослов Шулек раенраву : „II р е т е ч е Д 
в и н ац.

Цетље, у штамиарпји Читаонпце Цетиљске.


