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Читаоцима „Црногорке."
Због њекијех неирилика, које ее нијееу могле наиријед видјети нити отклонњ

ти када су настале, данашњи број „Црногорке“ није 

му је вријеме, него излази данас у недјељу.

и^ићиV четвртак, 
о. 5- * »

могао кад

Цетиње, 9. Јуна 1885. УРЕДНИШТВО.
Ч О В Ј Е К.

Подвржен јо промјени времена : 
Сили вјетра, ломњави громова, 
Љетној жези и зимекој студени. 
Голе хриди и зелени лузи,
Стрме горе и широка поља,
Сува мјеета и мочали тешко : 
Његовијем титрају се бићем 
И евоме га унодобе лицу.
Бадљи, трље, змије и јакрепи — 
Сметају му, задијевају га:
Од свачееа треба да се брани, 
Или свему да се прилагоди 
Ка’ остала друга животиња,
Ако му је мило живоваље.
Ка’ живина рађа се и умре, —
Ни донесе, ни штогод понесе. 
Гади опће сврхе у нарави 
11а св’јет дође : да у друге живот 
Свој подмлади, — а еа њега пође: 
Свом подмлатку да мЈесто уступи. 
Она борба вјечна, непрекндна, 
Којом нарав своју мету врши,
Ни човјека оетавила није.
Зар се тако не боре и људи ? — 
Један пада, а другп се диже . ..
До душе је вазда ието сунце,
Ал’ ако ће једног да огрије, — 
Мора другом да сједе и зађе.

/

Потиру се силе п народи,
Па у кога веће има снаге,
Вазда живи на рачун другога.
Празакон је Један за свакога :
За живину као за билину,
За њих двоЈе као за човјека.
Но бадава — ка’ у иаад свему,
Што га веже за друге створове, —
Човјек опет жнвотиња није,
Ни се може сматрати примјером 
Слвршене животне природв.
Самосталан у слободи својој,
Он другчијо образује царство,
Него што је царство магаради,
Или оних здосретних мајмуна,
Те прекину гркљан у бривању.
То се царство зове човјечанетво, 
И у њему нико нема права 
Да царује — до човјека сама.
Дух и разум и воља његова 
Заносе га у бескрајни иростор 
Васионе, да мјери висине 
И кретања најдаљих звијезда.
Земља му је поприште јуначко,
Да на њојзи своје моћи куша,
А небеса цгледало сјајно,
Ће назиро своју величину,
11а се мучи, иа на земљи ради
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Да се својом велпчином сравни. — 
Истражује сакривене тајне, 
Исиитује узроке постања;
Мотри разних стварп одношаје, 
Присподабља једне с другијема, 
Разлучује једне од другијех 
И све свађа на истину свету: — 
Онај дивнп закон у нрироди.
Смион, радан, у раду иостојан, 
Небеса је на земљу скинуо, 
Ваздусима громове отео;
Саставио исток са западом;
На сјеверу стожер ударио,
Иа с н>им на југ земљу утврдио.
Он изуми чудо нечувено,
Да у једном малом зрнцу праха,
Ил’ у канљи воде на цвијећу 
Може виђет блијеск и љеиоту — 
Величаиство цијела створеља ... 
Шта се море Фали с дубинама,
Јал’ охоле горе с висинама,
Кад нити је виса ни дубине,
1)е човјеку нога стат’ не може

ПРИОГоГЈчА Вр.
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Или ђе му већ станула нпјо?
Он се мучп да свему доскочи :
Шго је било и што може битп,
И почетак и свршетак свега 
Да сазнаде — да цпјелу нарав 
Сподобије в себи потчнни.
Те шго може, он хоће и радп ;
Што не може, он за тијем чезне 
И у тежњи таковој нестаје.
Па ко може да стане пред њиме ?
Њим, те умом истине дознаје,
Њим, те душом крјеоосто развија,
Њим те срцем руши н обара,
Ил’ но вољц иова дјела ствара ?
Нема тога! — Ал’ највише добро,
Те човјека диже и узноси 
Над остале грађаие свијета,
То Је опа вјера и надање ♦ |
У његова Бога-Створитеља, —
Вјера и над, без којих се нигата 
Са човјеком сравнити не смије;
Јер њих двоје ђе не може бити,
Ту заЈиста — нп човјека нпје.

Фнлип Ј. Ковачевић, 1
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Приповијетка из црногорског жизота.

IV.

(Иаставак).

Кад јссеп наста и донесе вјетрове п даждеве, мо- 
.пд дне раетати се. ГроФ бјеше најмио некога момчића 
из другога села, који се и иро зиме с дјецом састајао ј 
око двора, те им уручнвао кљиге п пиеманца од стрнка. !

Брат пм Венцел, увијек слабуљав и размажен, дру I 
Ј.-вао је сад с љнма почешће. Дјеца га нијесу мржјела. 
ади бијаху онрезпа с њиме, знајућп му лукавство. Оео- 
бито сс чуваху да не одаду чим свој\у велику „тајну“.

По очевој паредбп, пои је нрииуштао и љнх „па 
катихизпс“. То је .бпвало неколика нута у недјељи. Мо- 
жете замислпти би лп им досадпо сухопарно предавање 
ј >пипо, након жнвог и разновреног учења грофова.

Али зато би се искалилп у вече. Како би се затво- 
рилп у своју заједипчку собицу, почну да решетају све 
што чуше п видјеше од јутра, па се сити исмиј и попу 
и домаћима. За тијем заметни говор о гроФу н понављај 
љегово иредаваље, ја ли чптај кљиге што би нм он нослао.

Тако проведоше знму.
У неколнко ирилика умал’ се дјеца пе одаше.
Једном н. нр. Јап рече Венцлу: „требало би да што 

ддиш рукама, да се оенажиш; а, као властелину, нај- 
д би тн доликовало да ее научиш руковати сабљом.

Ево, на прнмјер, узмн тн овај штаи а ја ћу други на 
да ее сијечемо!“

Венцел, смијући се ирпстане. Одмах укрстише шта- 
нове. Јапић, након неколико јаловпјех махова, попустп 
крози, само што одбпјаше — и то немарно — братове 

ударце, пе. би лн га онај малко брцпуо. Не мога. Днјете 
илапу, па &е брату:

..Удри ти мене елободно по глави, по трбуху, по 
очима ако ћеш — ти мене, а ја ћу тебе само бости ! 
Удрн ’

11 опо мртвоиухало ражести се некОга јада, тЛ 
стаде млатнти што је јаче и хитрије могао, алн залудуЈ 
— Јан му сваки нут одбнје ударац, па га убоде и вц« 
кне : „раљеп сн у грудн, у мншицу два ! у слабнне три“< 
и т. д. Венцел се напједн на баци штаи пустопашпц«! 
Штап љосне о врата иа на таван. Врата се у тај мах 
отворише и у собу стуни Венцелов отац.

Вепцел син повједп му, готово кроз плач, што се 
догодило. Стари, пошто неко врнјеме омјераше Јана, ва- 
редп да се опет сијеку. Јап весело испријечи тољажнцу, 
желећи да се и нред оцем позори, али Впра, која бјеше 
ушла за оцем, даде брату некн зиак. Овај разумједе, иа, 
(сиромах са дипломатскијех разлога!), нусти да 
га старпји лупп. Отац потаише ио рамеиу побједпоца, 
па гладећи се по трбуху, (тпјем је вазда пзразивао заЕ 
довољство), обећа му, да ће га, с временом, он изучити 
у тој вјештпни.

Једном се и Внра замјери старијем брату. Овај је 
пз иског старог нриродоннса учпо, на казнваше да је а 
миш у истоме разреду животпља у коме п лав, јер оба 
пмају но четири ноге.

„Онда човјек и тице спадају у псти ред,«јер еу 
двопошцл! — рече опа подругљиво. За тнјем, у душак. 
каза она нрнродпију подјелу животнијех, како бјеше ОД 
чике научнла. Вепцел је слушао у чуду, иа за обједо^ 
приновједи то. Цурица се некако взвуче, али у длаиу г 
уђоше у траг љнховој тајии.

II у много другијех прилпка, дјепа не могсше нре- 
• подабљатн се увнјек, ни мучати. Срећом, домаћи.и^ б^
| ху кратковидп.

Тако нровсдоше зпму, а кад прољеће грану, ка!
| први нут накои толико, онет састаше са стриком, <•<:-/
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љу љихову не бн мјере. Неколика рочишта требало им 
је, да Павлу испричају све што преживјеше зимус, и да 
му иоповс оно што прије паучише, на онда насгавише 
нови наук.

Дуго бн било нотанко новиједатп те чудне састапке, 
на које двоје нануштене ;\јеце крадом иђаху, да чпсто 
краду душевну храиу. Таково шта ријетко се можда у 
свијету догађало. Њихов учитељ знао је е ће му их брзо 
из руку истргнутп, с тога не губљаше нн часка времена

Тај особењак бијаше такођер „второрођени“ Нше- 
пеловпћ. У здравље некога стрица, протонона у Златноме 
Ирагу, Павле сврши тамо велику школу. Стриц умрнје 
таман кад је требало, те млади Пшенел, примив- 
шн оставштпну сгричеву, (не бјеше иремасна), стаде 
зврљатн но Јевроии, па кад све потроши, ступи у Фран- 
цуску војску, као часник. Ту је служио до годину нред 
велнком буном, п тада се иовратн дома, јер му сгарпји 
брат умрије неожељен. Дома, уз мајку и тетку, живља- 
ше мирно, клонећн ее од свакога, иреживајући оне ве- 
лпке мнслн, што породише буну, п којнма ои у Фран- 
цуској бјеше падојпо душу. Као што већ рекосмо, ионо- 
ви п људи старога кова озлогласише га међу простим на- 
родом, те по чнтавој околипп причало се којсшта о љему.

С дјецом се догодило што бјеше гроФ предвидно. 
Венцеловцп — дознадоше све. Чуда те се и толико мо- 
гло крити ! Разумнје се да их је отац одмах затворпо у 
двору, киљио и казнпо их како су — ио љегову мншљељу 
— и заслужилп.

То ’се десило иа пзмаку љета.
На крају јесспп, Јаиа отправпше у „царско-војнич- 

ко-племпћко-васниталшнте“ у Прагу. Вјеше му тад на- 
стала тринаеста година. — Виру задржаше дома, разу- 
мије се, у великој стези.

Сиромах Јан пађе се пенадно гдје никад не би по- 
желио. Замијенити неограничени простор свога завнчаја 
са тјескобом васппталишта, слободу са гвозденим заптом, 
стриково мило лпце и нредавање са ћосим учитељима, 
који му сад ућераваху у главу иразне изреке и још ира- 
зиије ноуке како ће параднратн.

Иснрва бјеше клонуо и готов да очаја, али његова 
снажна нарав оте се, те наелак, — бар се тако прп- 
чпни, — нрнклони се свему.

Стари слободљак, по цијелу бп иедјељу смишљао 
што ће ипсати своме посннку ; не бјеху то обпчпа нп- 
сма, но но читави табаци исписаин. Посинак му је од- 
говарао исто тако на дуго.

Тако му прође прва годипа. Уснио бјеше средље, 
алп би одликован у „Фехтоваљу“.

0 школским празннцнма, дома затече све по старо- 
мс пачину, али му домаћи имаху пешто обзнра према 
царскоме мундиру. Уз то, како га невоља нагнала бјеше 
да се понешто нретвара, умио је отклопити њнхово ио- 
дозрпјеваље. Дакако да је нашао иачнна да се са стри- 
ком састаје. Внра пак чекала га је и дочекала као озе- 
бао сунце.

Тако му протекогае једна за другом, четир године. 
Једноличнп љегов жнвот и досаду му, прекидаху једнно 
гроФОва ппсма, којн га је соколио и тјсшио будућношћу. 
ЈВегов добротвор обрицаше му оставити све своје има- 
ље, ношто одрасте п измакпе испод очева јарма.

Јап ћаше сигурно издржати, да се не догоди нешто 
што помјери љегово стриљеље. Живно јс наиме у вре- 
мену кад, из љубави ја ди из мрзости, свачпјп погледи, •

! свачије мнслн, бјеху усрсдсређенс на једноме човјеку. 
Име тога човјека као да наиуљаше иростор; дјела ње- 
гова заглушила бјеху свијет, а свпјет, клео или бла- 
госиљао, помиљаше узбуђено велпко то име — Наноаеон. 

Јап га је обожавао.
По читаве ноћи не бп успио с љега. Час бн одјек 

неке љегове славне нобједе занио Јана. Час оиет псдаћа 
Наполеонова, пстинпта ја ли пзмишљена, ражалостила 
момче. А највпше га дпраше мрзост, која се, иа сто на- 
чина, расипала по заводу на његова кумпра.

У тој трзавици затсче га знаменитн догађај кад 
Фрапцуски змај утече са Елбе.

Сва се Јевропа снеби најприје, на здружепа крену 
да сатаре аждаху.

Јан — чисто као да га нска невпдовиа сила ионесе, 
ускочи у Француску.

Знао није што се с љим догађа, но је био у неком 
бунилу, те ни сам, можда, не би јмио повпједати како 
је тамо допр’о.

Повијест је крупним словима забнљежила догађаје 
опијех чувенијех сто дана, кад се див потоњп пут по- 
диже и замахну да једним ударом сиршти своје ситне 
супоетате.

У Јановој души пе остаде јасна трага од гпјзх сто 
дана, јер му протекоше као у сну. Осјећао се „као слам- 
ка међу вихорове“, али је сретаи био, јер је шљедио 
нагону срца свога . . .

Кад се Јан освијестпо, пађе се па колима. Прво што 
му к уху доприје, би јаук рањеника и љемачке ријечи. 
Брзо се ггрибра и сјети евсга. На Ватерлу, снла — број- 
на сила, савлада великога цара н љегову храбру војску. 
Међу миоштвом раљенијех заробљеника, Њемци поведо 
ше и Јана. Рана му не бјеше тешка, но за дуго лежао 
иа му се крв нстопила.

Пошто се рнвида и каза род и постојбину своју, 
Њемци га предадоше у 'Кесарпју. Тамо је трунуо годи- 
ну дана у тавпицп. Из тавнпце избави га гроФ Павле, 
чудиим, невЈероватним мајсторлуком, на имс преко но- 
пова . . . Да, „стрико“ је то постигао потајно, љпх 1 .
помоћу, — у оно доба свемогућом. Тај безбожник 1 
мити духовенство и тијем, (и ако радп добре сврхе), јед.ш 
грнјех више натовари на своју душу. ГроФ Бенцел, н 
само што се није хтио гријешпти те избављатп сина, : 
да оиере љагу, ћаше драге воље својим рукама задавити 
тога „изрода, одмстиика, аптикрпста кога је Пшенсл 
отровао“, — како је он говорпо.

Влада, одбивши Јану на лудост, а и с тога што 
бјеше кољеновић и што му старн увпјек вјерни биш- 
оиростп му, ама под увјетом да изучп и иотољи раз 
ред војничке школе, а по томе да служи у 
војсци.

Не бп ни то доста.
Пред том грком чантом, мораде још грку иошг. 

ако ћаше да се ослободп. „По паредби“, праћен двама ; 
зувитама и једним нандуром, морао је иоћп најприје д 
ма, те од родитеља и старијега брата свечано измолитт 
онроштеље што пх је осрамотио.

„Ја, Пшепелов нитомац, Наиолеонов војппк, ја 
то учиппм ! ? — Никада! — Радије ћу с мјеста >.;
вјешала!“ мпслпо је сам у себи, а поповима, који га 
то наговараху, одговарао би просто :

„Ја не тражлм милости, с тога пс иристајем па
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усзове. Нека ми се суди. Нећу никада нећу, нп дома, 
ии у војску!“

Тако се отимао пуне трп недјеље, пошто му „ми- 
лости објавише. Оброк му је бнвао сваког дана мањи, 
а гвожђа тежа; језувите су му свакога дана чешће и за 
дуље досађивади.

Једне вечери Јан лежаше на своме, сламом покри- 
веноме, одру. Врата се од тавнице отворише и уђе уну- 
тра један човјск. Јан се пе маче. Човјек извади испод 
скута ужежен Фењерић. Јап видје е је то оиет неки 
црноризац, па обрнув главу рече му :

„Каните ме се једпом !
„ Јап, дпјете моје!“ викну свештеппк, а Фењер му 

испаде из руке.
Тај глас потресе сваку жнлнцу у младића, те клиси 

као да иеко иодас)* углавље иод-а н>, и — паде у на- 
ручје тобожњег језувпте.

Бјеше то главом гроФ Павле Пшенељ, прерушен у 
језувиту.

„Везбожник41 и на то се наканио да сиасе посинка, 
јер је знао да се покорити иеће, а знао је да влада не- 
ће измијенити увјете. Колико хитростп, ајош више зве- 
чећијех доказа, морао је гроФ нотрошнти а да до тавни- 
ие дође !

У касно доба поћн растадоше се, а сутра дан Јаи, 
с тужппм срцем, нрнстаде на све.

Годину након тога, турише га као поручика у Тн- 
рол. Отуда премјестише његову регпменту у Истрију, а 
отолен најзад на крајну граннцу Аустрнје, у скоро до- 
бивену Боку, откуда умаче у „Черну Хору“ на бадљи 
дан 1817 године.

Из Котора бјеше писао сестрп п чики а казао им 
што бјеше иаканио.

Како је бнло љима јаднима кад разабраше е га, по 
свој прилици, неће више видјети !

А како нм ћаше бнти да знадоше што би с њим, 
нет мјесеци послије, у Дузи ! Јадна Вира слутијаше му 
ногибију, па ее дуго молнјаше Богу да јој брата и сада 
спасе. Бог јој уелиша молитве. па јој рањена брата нре- 
даде у милостиве руке.

Јер, сердар Пејо, чим дозиаде што се догоднло у? 
Дузи, даде ирсиијсти рањенога Јанка из Озрннића у сво-■ 
ју кућу и дозва нада-љ чувеиога впдара пз Црмнице, 
Илнчковића.

Тако, у кући гдје је првом познао црногорско го- 
стољубље, гдје га крстише новпјем нменом, у тој истој 
кући отимаху га сада прераној смрти.

(Наставиће се).

с. м.
—-------------

С Р Е Ти А ПРОСЈАКА.
(Овршетак).

Ја сам упамтпо пз свога ђетипства јад некога сли- 
пца из Црне Горе, који је често нросио милостињу 

,)03 Боку Которску. Оп је више иута и код нас дома 
замрцао. Починуо би са својом врећом, падушепом жи- 

, те је но најгорему времену, обијајући од села до 
! ела скунпо; гладан, уморан и озсбао, иочинуо 
ии, огријао се п вечерао, па оида замећао такву шалу 

1 смпјех, таквијем одушевљењем уз гусле пјевао, е би 
човјек рекао, да му свако јутро жути дукат под главом 
оевиће. А нпјесам заборавно ни знамените напаљеткови- 
нс по Мрчевоме пољу. С јесени, кад се бере кукуруз, 
днгчу сс ио циЈеле чете иросјака и просјачица, па купе 
з. л . ј.динка зрна и класиће, ако је ће који случајно

' или отпануо. Ја сам вшне пута бно очевидац, ђе 
ее поједипнм иросјацима иуди ио пола вреће жита, само 
д; помогну, али се не сјећам, да је пједан ту ионуду 

тноставио свомс занату, него га се свакоји држао 
- пјаг.п илота кад се увати. Је ли напаљетковииа би- 

добра, то впдшп с вечери иоврх поља наложепе огње- 
зе : чујеш кола како ијевају : разлнјеже се јека од пје- 

и пушака. Запиташ ли кога му драго, што је оно?
,Оно просјаци срећу дијеле“ — обичво ће тн одго- 

’ . п. А који еиромашни домаћпн, коме виси крд ђеце 
;ту, а њпва му се случајио изјаловила, уздахпе и

; ' том нриликом: „Е, људн, па ннје ли боље нросити,
■ ве евако залуду мучити као ја“ !

•Тросјак снава мирпо п безбрпжпо, не плаћа ника- 
норезе, ие тражи га нпко, не интају га за ништа,

!>. .виде му, ие ирогоне га. Ннтп му се ко клања, нн 
он коме клања ; ни га когод задијева, нп Га когод

криви; не иузи иред пикпм, не оиада пикога, не кона 
јаму никоме. Потреба му је само да сваки дан лаже илн 
једиако илн мало друкчнје, да паучи вјешто благосивља- 
ти п Фалитп човјеку род п нлеме до најстаријег шакун- 
ћеда. Је лп се у томе усавршио, он је на врхунцу сво- 
га заната.

Просјак не робује роби пп спољашњој углађености. 
Шта је њему стало е му се виде прсти кроз чарапе и 
оианке ? — А још мање марн за овратник и рукавкце. 
Дрепова батнна, да се њом брани од кучака, и грешње- 
ви чибук, да на ље,\;у прнпаљује лулу : то су му сви они 
скупоцјени штаичнћн, којима модерна господа, вртећи их 
у рукама, могу један другоме очп извадити, илн носове 
иоломнти на ироменадама. Просјак се чеше ђе га сврби 
и ие стиди се тога; састави се с каквом женом, па се, 
но иотреби, опет од ње растави, и ту није нужде од нн- 
каквог процеса; свакоје му је мјесто удобпо; свуда на- 
ће хљеба; пе трии рата ; пе боји се никакве пријеваре. 
Уснркос велнкој господи, јединије просјак граћаиин ци- 
јелога свијета.

Све што просјачком сталежу оекудијева, тоје дели- 
катпост, или опа убава таштина, којом ми немнјавамо 
све, што не изгледа добро. Него да се заиитамо : Ко је 
сретнији ? или онај спромашак, ле ће и неиељавп комад 
хљеба- с најбољпм апетитом појести кад огладни, или онај 
материпа маза, те ће сву планину гладан нројездитп, 
јербо нема код себе ппњате, лоица и таве да зготови 
ручак ? Нли зар просјаку боље срцу не пријења и < ) 
корпца х^еба, него мнозињи најбогатијп обједи ? Вел1 
је прОсјачко уживање, веће од пкаква другога.
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Ко је посматрао брижљиво падничаре, лако му се 
бидо увјерити, колико је горак тај хљеб. Од звијезде до 
звијезде морају тужни раднти, да знојем дввојега чела 
нреране себе н своју Фамиљу. Свакп јавни терет пада 
њима на врат. На сваки јурпш непрпјатељске странке 
морају џасатн и иредати. Да не нзгубе своје достојап- 
ство н новјерење, присиљени су сиротапн често пута 
голу воду питп и суви лебац јести, читаве ноћи у нај- 
тежнм бригама провести, у с-амоћи, ђе их ннко нс видн, 
најгорче су; е иролнјевати ... — 11а каква је грдиа раз- 
лика међу њима и оним празновпма. који се но всчери 
у „просјачком нодруму“ вјеривају, женс, играју и пје- 
вају ! Нг.је ли срећа опијех далеко одвојила од среће 
овијех ? Срећа је до душе релатнван нојам; она се не 
да у пикакве гвоздене законе везати, да вриједи свуда п 
за свакога једнако : али кад ствар носмотрнм с опћега 
гледшпта, то сам присиљеп, да просјачки сталеж назовем 
сретнијем од онога сталежа, који ради за другога, а сам 
мора вшпе иута гладовати.

II сасвим тнм, кад на овај начии приснодобим нонгг< 
на, брнжљива п мучена раднпка са безбрижним просјаком, 
опет морам ирнзнати, да се је човјеку тешко н претешко 
иаканитн да нође рађе у ирошњу, него ли иа радњу. 
Јер колпкогод пма среће код нросјака, свакоме је чо- 
вјеку урођено нско својељубље, по којсму нрезпре еве 
оно, штоје недостојно етечено. Црногорац, којн је здрав. 
на ир. нрпђе ће од глзди екаиати, нсго проејачку тор- 
бицу узети, особито, кад би то морало бити у његовоме 
мјесту. Просјаштво, као што смо виђели, има доста гиз- 
де н задовољства у себн, али зато, што се с њиме до- 
бија хљеб на ииски начии, испод љуцкога достојанства, 
то га се свакн здрави и поштеип човјек чува. Да нема у 
просјаштву тога недостатка, иросјаци би се моглп ема- 
трати најсретиијим људима овога свијета.

Толпко сам видно, изучио, прочитао, смнслпо н за 
добро нашао, да овђе напшпем о срећи просјака, молсћи 
у исто вријеме Бога, да мн од такве среће иикада дије- 
ла не учнии.

СЕОБА ИВАНА ЦРНОЈЕВИЋА НА ЦЕТИЊЕ.
(Мала приповијетка из црногсрске историје.)

(Ц а с т а в а к).

„0 вслики, свемогући Боже! Творче свјетова и свега што 
је у њима ; коме је иослушан цар као мравак, који у један 
тренутак ока можеш створити и уништитн милионе величан- 
етвсних евјотона! К тебп подижом молитву моју, и модпм ти 
се Божс нревјечни да оком твојим милосрднијем погледаш на 
мене и мој народ. 0 Снаеитељу евијета! који си од људи ири- 
мио за ману жуч, за воду оцат, за љубав ударце ; који си за 

Јспас свијета мучен био од свијета, иомози ми мученику и мо- 
ваме мученичкоме народу, на к«'*ји је нагрнула од сваке стране 
дгарјанска сила да га потлачи, да га иогази, и да уништи сва- 
кога ко у тебе вјерује ! Спаси Снаситељу ови остатак муче- 
ника, који се прикуни у ови љутл крш да брани евету вјеру 
и своју »слободу трпећи глад и жеђ, голотпњу и босотињу. Са- 
чувај господе моје Црногорце, и дај им силс и снаге да не 
клоиу у борби са душманском силом. Не доиушти господе да 
се утули ова свијећа те гори новрх овога љутога стијења. 
Даруј госиоде да она одавле свијетли и онијсма који падоше 
у мрак, те да и њима заснја свјетлост слободе. Милостива 
Мајко Божија, буди иред твојим сином молитвеница за мсне и 
народ мој. Свети Никола нутниче, номоћниче и на суву и на 
мору, иомози ми на нуту овом да послужи пут овај спасом за 
народ мој. Амнн.ц Понјто се овако Богу номолио, три иута се 
прекрстио крстом светијсм, иа пред светим иконама клекпуо 
на старачка кољена, н, дубоко уздахнувши, новторио у кратко 
мол.:тву своју : „Уелиши госноди глас мољења мога и номи- 
луј ме.“

Поеље молитве иробуди сс ЦрнојевиЕ Иво, као човјек 
иза дубокога пријатнога сна, иа рече у ссби : „Помози Боже 
и Мајко Богородице! До сада виђах готово свуда око ссбе 
мрак а сада иробљесну свјетлост око меие ! До сада виђах 
само ироиаст. а сада се просвијечлише моје очи болсанственом 
свјеглошћу, те нровидим да ова проиаст нашега народа јест 
само искушење, а да ће иза овога иастунити сиас, васкрсење 
нашега варода са обновљеном подјаченом снлом. До сада виђах 
у мојим Црногорцима мученике, који су обрекли еебе на пусти- 
њачкн живот у овим горама, а сада видим све љуте лавове, 
који су обрекли себе на јуначку борбу са злотвооом којој ће 
се борбн дивити цио свијет, и због које борбе обожаваће сви- 
јст моју Цриу Гору.“

Баш кад овако размишљаше Господар Иван, нримаче се к 
нгогору ог собе, који гледаше тоље к Ријеци. кад у исти час 

Г1, , .шце нролеће, вспод његовог прозора, тица

соко који бјсше уловио велику пекакву тичурппу, па је опако 
у канцама држаше, и прелеће с њом на друг< брдашце да тра. 
жи зтдније мјесто ђе ће пренијети евоју добит. Уловљ на тн- 
чурина бјсше миого виша од сокола, и виђише се да је било 
борбе док је соко савладао, јербо со опажаше крви по њсго- 
вим крилимл. Соко као да је баш хтио да нокаже сг.оје јуна- 
штво Господару Иву, тако му се блнзо нримакап. А Иву се 
срце радовашс видећи како је мали соколић притискао љутим 
каицама ону тичурину. Пошто је соко иодетио, Госиодар се 
маче с ирозора иа рсче : „иомози Боже моме народу, и ово 
је неко знаменије.и

Све се је оно продужавало ио еата. Госиодар Иво ио- 
гледа на меридијан, кад али већ иоловива другога. „Е! ја сам 
се задржао. Госнода ме чекају у саборници нсћ но сата ? До- 
ба је да и ја идем.ц

„Еј Ђурашко! дођи овамо!ц (Ћурашко бјеше собник који 
етојаше пред вратима од собе и чекашс Госиодаргве занови- 
ј дп). Ђурашко на иозив Госнодарев одма уђе у собу : „Запо- 
впједајте свијсгли ГосиодаруЛ гДај ми Ћурашко огртач и 
штапц (Иван Црнојевић бјеше толико стар да се је у ходу мо- 
рао потиомагати штаном). Ћурашко, на заиовијед Господареву, 
довати књажевски нлашт тс њи.м огрну Госнодара и додаде м\ 
штаи, носље тога отвори врата од собс, којијема се излазш. * 
у ходник. Пред вратима Госнодареви тјелохранитељи чек : 
те кад Господар изађе и ови се Јпутише за њим к саборниип. 
Застунници били су извијештени да Госиодар иде, те четв- - 
рлца од најстаријих бјеху изашли ирсд вратима од еаб« р;:ицо 
,.а ерету Госиодара. Кад дође Госнодар к вратима, војводе га 
поздравише покловом, и Госнодар им истим одврати, па, не 
ироговоривши ни рнјечи, уђе у саборницу, војводе за њим, а 
за овнма Господареви тјелохранитељи и собник. Собник 
учнни своју дужност, скиде с Госиодара нлашт, преслопи га 
преко руке, узе Гоенодарев штаи, па се удаљи из саборнице. 
Госнодар Иван иза.ђе на своје узвишено мјесто, војводе лаузс- 
ше своја мјеста, а тјелохраннтељи се подијелише на двоје ге 
једна половнна стаде с. једне, а друга с друге стране Гопш- 
дареве. Све бјеше на своме мјесту, само )ош нс бјеше ириспио 
у еаборницу светитељ владика, а без њега се пословање не 
може заночетн. Али баш у тили часак сво ти дође и внсоко-

! преосвештени Вавила, у нратњи имаше само јсднога нротођа- 
' I. на. Владика заузе узвншено мјесто поред Госиодара.

: лада у саборници у очекивању благослова све 
*



тога владике и Госиодареке бееједе Госиодара Ива, само у 
иајкрајњим сједницима ћаше човјек опазити неколииину ђе не- 
што као-шаиућу међу собом, али се шапут не би могао пути, 
еамо си могао то закључити но кретању усга и ио томе што 
се с особитом нажњом један другоме бјсху окренули. И ако 
нијеси могао иишта разазраги, а.:и си се могао досјетити о 
чему је ријеч међу њима. Виђаху Госнодара веселога изгледа, 
па се чуђаху, и о томе бесједу вођаху: „За Вога, Дабиживе 
Добројсвићу, рећи ће Љеиоје Остојић, виђе ли ти јутрос Го 
снодара у вријеме свете лет^рђије, и носље кад изи.зе из цр. 
кве, како бјеше жалостан и мрачан, чнето жалосно бјеше чо- 
вјеку погледати на њега. Сад видиш како се је иро- 
мијенио, изгледа весео, лнце му је евијет :о као у ап- 
ђела, а река’ би, вјере ми, да се иомладио од јутрос 
за цијелијех дееет година. Фала Вогу да му пијо до- 
шло какво извјешће из Мљетака, да му није „ријатељ 
дужде помоћ обећао ? Тек јесте догодило се с њиме неко зна- 
меније. Што велиш ти Боровица Боројевићу?ц „Ја ти не бих 
могао ништд казати“ што је узрок иромјени Госнодаревој, али 
ти могу рећи да ми га је тако мило виђети оиако весела да 
је и у мене заиграла душа од весеља; а бјех ти брате ни 
мртав ни жив кад јутрос виђех онаквог Господара, и нраво да 
ти кажем ие миљаше ми се долазити овамо, али се инако не 
могаше тс дођох; али слава Богу, сад ми је мало одлануло на 
душу“. Право, могао си примјетити на сво заступнике да је

добро расположење Господарево имало добар уплив и па њих, 
те сви изгледаху доста весели.

Господар се диже на ноге, такође Господар Ђорђе На- 
шљедник, којн сједијаше с лијеве свога оца, јер на десну бје- 
ше владпка, дпже с' на ноге и светитељ владика, заступници 
још раније бјеху на ногама. Владнка узе свети крст у лијеву 
руку, а гранчицу босиока у десну, те с њом покроии еветом 
водом Госнодара Ивана, Госнодара Нашљедника Ђорђа и све 
заступнике ијевајућн: „Снаси Госноде људо твоје и благо- 
слови достојање твоје, побједу даруј над ненријагељима 
Госиодару нашему благовјерноме и благочаетивоме Ивану 
Црнојевићу, и сачувај нод штитом крста твога све право- 
славно житељство. Амини. „Амин“ разлијеже се нз три ето- 
тнне грла но саборници. Пред двором, ђе је била саборница, 
било се је окуиило много народа, те кад чуше ријеч „амин“, 
зпајући да је тада иодигнута молитва Вогу, једнијем гласои 
завикаше „аминц. Глас овај разлијеже се ио оближњим брди- 
ма, те се чу у неколико иута ђе повтори ехо „амин“, „а- 
мин“, „амини. Еј ви и брда и долине, и ваздух! ц ви се 
молите Богу за овај народ, јер и ви кад би сте се с па- 
ма заједно молили Вогу и тада .че би иревелика молнгва била 
„какве силе иут њега зјева}у.ц

(Наставиће се).

Марко ДраговнВ.

К р и т И К а.
Летошк* Матнце Срнске. Уређује А. X а џ и ћ. Књпга 

141 и 142, г. 1885 I. и II. свсска.
Од како је рвај иајсларији књижевпи наш орган (од г. 

1880) ночео излазпш у четнри годпшње свеске, долази нам ре- 
довно богат лијенпјсм и разноврснијем садржајем, што се види 
нз шљедећег садрја ове двије ношљедње књиге : I. С р е м- 
с к о в и н о (енодов'.ка расправа М. Петровића), II. Б р а н к о 
Р а д и ч е в и ћ (књпжевна расправа Д. Млића), III. Њ е к е н а- 
р о д н е и г р е (нокупљене од М. Модића), IV. ф е д р а траге- 
дпја Раеинова (превод В. Ђорића), V. 0 управи и н а д з о- 
р у ш к олско м (од М. Нешковића) VI. Ђ у р а Д а н и ч и ћ 
(књижевна расирава Ђ. Магарашсвића), VII. Култура и 
С р п е т в о у к у л т у р н о ј б о р б и, од Ј. Миодраговића, VIII. 
II о р е к л о Сте пан а Н е м а њ е и и р в е г о д и н е њ е г о- 
ве владе од Сиаигае, IX. Садашњозт и будућ- 
н о с т е л е к т р и ц и т е т а од А. Матића, X. Д и н л о м а 
властелинска и р о д о с л о в п о р о д и ц е С т р а т и м и- 
р о в и ћ а о д А. С а н д и ћ а, XI. П о ш љ е д њ и д а н и, пјесма 
Д. Илијћа, ХП. Књижевна критнка : Жубори и Вихори 
М. III а п ч а н и н а, П е с м е Д. Илића, од М. Савића, . л г е- 
б а р с к а а н а л и з а Д. Нешића од А. Матиђа. Осим овога ту 
су и оцјсно књижевнога одијељења иојединијсх ђела и члаиака, 
што се Матици иодноси да награди.

Како се из овог садржаја види, књижевно одијељење Ма- 
тице Срнске, које одлучује што је за Јетонис, нрима уњ 

шнке без обзира на струку. Тако поред Фсдре Расинове на- 
л шнмо Сремско вино, поред иоријекла Стевана Немање Садаш- 
њост и будућност елсктрицитета. И Сремско вино и Садашњост 

I будућност електрицитета одиста су чланци занимљиви и врло 
, учни, али некако нарушавају хармонију горњега садржаја, 
јер не иду у јсдан к њ и ж е в н и о р г а н као што је Љ е т о- 
п н е. Већину читалаца што занима Вранко Радичсвић, Ђура 
, Ц. шчић, Порнјекло Стевана Немање и т. д,, одиста не зани- 
мсју горње двије научне раснраве ; као оиет што неће зани- 
мати Народне Игре н Диилома властелинска Стратимировиће- 
ва мнознњу од онијех, што занимају номенута два научна 
чланка. Отуда слиједн да тако ваљани наш књижввни орган 
нема нреднлатнпках колико треба да ее нокрију ни штамиар- 
ски трошковн, јер не задовољава п о т п у н о ни једно ни дру- 
ге врсте своје читаоце. Зато би требало носветпти Љ е т о- 
иис нскључиво народноме животу пашему особито књижевно-
стиписторији срнској и сноредно опћесловенској: требало ј 
б и с е и о в р а т и т и н а с т а р и њ е гчо в н р о г р а м. Пре- ј 
ма овоме је врло умјестан скорашњи предлог г. II а в л о в и ћ а '

у књижевноме одијсљењу, да Д> е т о п и с доносн књпжевни и 
умјетнички преглед из српскога свијета а но могућству и сло- 
венскога и да доноси некрологије срнскијех н словенскијех 
(свијех бар у кратко) књижевниках и умјетннках.

За тијем би требало ночети радити на иољу историје 
сриске књижевности иравцем, који нам је иоказао вриједни 
иаш књижевннк г. Вуловић његовнјем студијама о Његушу 
п Милутиновићу. Ми немамо још животописа оца српског ио- 
ворипгга и нјееника Стерије, нп пиеца „Старинах Старине Но~ 
вакаи Јоксима Новића, сигурно ни многијех мањијех њихо- 
вијех сарадниках и савремениках ; па зашто се та иразнина не 
исиуња док је још ко у животу, што би нам мого о њима што 
казати ?

Такођер у пстој мјери требало би обрађиватп историју 
на.шу нолитичку како из старијег тако из новијег доба. Особито 
историјски догађаји и историчке особе у Црпој Гори и около 
ње вапију писацах, који ће их побиљежити и у свезу е оста- 
лом историјом народном довести. II овђс трсба са нрпзнањем 
сиоменути г. М. Драговића, који је ирви међу млађијем Црно- 3 
горцима на ту празнипу своју иажњу обратно. Овакове раепра- - 
ве имале би у Љ е т о и и с у првенство имати.

Тада би Љ е т о п и с омилио свакоме књижевноме Србину 
и број његовијех претнлатника би се бсз сумње утростручио 
тер би благотворно ђеловао но цијелом раскомадапом српскомв 
народу.

Ми се уздамо да ће славно кљижевно одијељење матичи- 
но нашу намјеру разумјети, тср да ћо ову нримједбу нашу 
оправдати и у расуђеље своје узети.

Још бн смо се ог.ом ириликом имали зауставити на чл«>5^ 
нак о Вранку Радичевићу г. Илића, у коме се Врапкова ноезија 
доста омаловажава. Алк овај предмет тражи особите иажњс и 
проучавања. Зар ћемо се на-њ други иут цовратпти. Само да 
се види докло је донро наш ивдиФерентизам према књижевни* 
јем појавама, што емо још једном у овом листу нстнцали, би* 
љежимо, да је чланак г. Илића угледао свијста од назад по го- 
дине, и да се иа његов нов суд о Вранку ннко није још оба- 
зрио!

Такођер не можемо ћутке прећи г. Миодраговићев члапак 
„Култура и Срнство у културној борбиц, а изрично теорију 
натриотизма, што ту писац развија. Из овс теорије излази оно 
и1м ћене Љг рађ*1а — ђе је добро ту је отаџбина. Ово начело 
важи на жалост и важило је одавна и у срнскоме народу као 
код осталијех народа. То јс рецимо нравило, али свако нрави- 
ло има изнимака. И м и б и с м о б а ш и з и и м к у г о р н> е р 
и р а в и л а натриотизмои н а з в а л и. Иствна је у онћ© 
и да се у масама не буди натриотизам „исгоријоми н „живото
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писима славнијех људи“ али и ово правило баш у срискомо 1 
народу има своју изнимку. Овђе разумијемо гусле и јуначко 
нјсеме наше, коЈнјема нн г. М. неће одрицати моћ буђења па- 
триотизма срискога. Осим тога ако „историја“ и „жпвотонис 
слнвнијех људи" и не могу у масама будити иатриотпзам, могу 
у поједиацима. То нризнаје и нисац, али ови појединци, вели, 
„могу иостати занесењаци и Фантазије, али иатриоти никада“ ! 
Да само из нашега доба ссоменемо Маци н а иГвераца 
од Италијанацах и М и л е т и ћ а од Србах, довољно је да и 
сам писпц признаде, да се овђе мало затрчао. Куђ те среће 
да нам је оваквијех „засешака“ и „фаптазија“ не би ни Орн-
етву ни културц на никакву штету били. Оволико мимогред 
само да и на ову појаву сврнемо пажњу нашијех родољуба, 
који се брину опћом сриском ствари, не били тако важнутему 
у лретрес узели и особито п р е м а и а ш и ј е м и р и л и к а м а 
иснравили иначе лијепи овај чланак. На свакн начин чудимо 
се, како процјенитељу овога чланка (оцјену налазимо у истом 
Љетбнису) не запе око за ову теорију г. Миодраговића и мало 
је опширније не изложи књиж. одијељењу, које нрима и награ- 
ђује чланке. и зато за љих одговара.

|
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Свака књига ЈБ е т о п и с а дебела је по 10 до 11 табака 
велике оемине, а иретплата је годишња за све четири евеске 
само два Фиорина; појединијем јо свескамадућанска ције- 
на 70 новчпћа.

Ми најтоплије нреноручујемо овај наш најстарији и пај- 
бољи орган књижевни.

Т.

КЊИЖЕВНЕ ВИЈЕСТИ.
ЈЈреглед.

— Изишао је (у Новом Саду, издањем штампарпје А. Па- 
јевића) други дио »Јогунице«, романа Онетова, који је нре- < 
вео Бранко Мушицка. Тнм је дјело ово свршено. Похвално је 
што се нијо морало дуго чекатн иа друго дио.

— Чунпћева задужбана у Биограду, која стојп на врло 
аобром глаеу у књижевностн нашој, издала је нрнјевод дра. 
Драге ЈБочића : »Гајење мале дјеце«. Књига је нреведена 
с руског. Саетавила је Марија Манасијева. Дакле и писац и 
преводник — рода женскога : једно Руекиња а друго Срнкиња. 
Гадујемо се томе. Нек нас застнди наше женскиље, иае му- 
шкарце који се хвалимо да имамо неколвко грамова мозга 
више. Књвга ће ова врло добро доћи с-вакој кући српској која 
дјеце има п у онште еваком ко рззбира о здрављу народа и 
његова подмлатка. Прсиоручујемо је иајтоплије. Језикје у овом 
иријеводу врло добар.

— Уз књигу о гајењу мале дјеце нека одмах дође н књп- 
га »ГаЈење оваца удешено за наше нрилике.« Ову је књигу 
»по разиим ппсцпма а својој практици паннсао« Св. Љ. Гаврн- 
ловић, секретар а редовни члан српског иољопрнвредног дру- 
штва у Биограду. Кљигу је иадало ието друштво. У њој има 
22 елнке. Она ће лијеио нопунитн већ прилпчно Јаку библиоте- 
ку иољоиривредне кљнжевноета наше и бићеод вслике корпсти 
нашнм економима, којима је тоило препоручујемо.

■., — Мнтровачкн прота г. Урош Милутоновић у неколико је 
изневјерно свога црквеног цоглавара, јер се усудио да устуни 
за штампу п јавност свој »Говор намењен хиљадугодишњици 
елавенских апостола Кнрнла п Методија«, који је спремио да 
говори у цркви, али га није говорио због забране која је стн- 
!ла од патриарха. Што прото није смно говориги у црквп, то 
ее сад чнта у великој и живој цркви : у иароду. Нек је на чает 
и г. проту п одбору српске грађанске чнтаонице у Митровици, 
којв Је овај говор о свом трошку издао.

— Читамо, да је у Крагујенцу (у Србији) иочео излазитп 
нов лпет »за народно обавештавање« под насловом »Разв и- 
так« »У лвету ћемо — вели се у програму тога лнста — 
обрађввати другатпена, економека и просвјетна питања. Поли- 
тичких пвтања дотнцаћемо се само у толпко. у колико су она 
У нераздвојној везн с поменутим пнтањима. Тако и мора бити, 
ношто лист овај није орган ни Једне наше иолитичке странке«. 
Л». >т игл^чи уторником и суботом. Стаје та г -лину -5 Фрапака.
' рсдник му је 7Кј;вко Радовановић. Нијесмо га ;јш впдјелз.

— И у Новом Саду, норед два књижевна листа који тамо 
већ постоје, хоће да со покрено и троћп иод насловом : „Б р- 
ш љ а на. Уредник ће му бити честити књижевник наш Ђорђе 
Гајковић, а издаваће га свакога 1. и 15., дакле два пута у мје- 
сецу, вриједна штампарија А. Пајевића у Новом Саду. Нами- 
јељен је забави и поуци. Пријеводи не ће се нрим.ати него са- 
мо оригинали : приповијетке, романи, шаљиве игро црпане из 
нашег народног и друштвеног живота, ернекн жнвотониеи, сли- 
ке из српске прошлости, инема знаменитих Срба, народне умо- 
творине, старнне и биљешкс. Цијена му је годпшња 2 Фор. 
Почеће излазити од 1. Јула. Срећно да Бог да, ма нам се чини 
да ће ова препродукција брзо довести до банкротства све наше 
књижевне листове.

— Биће од великог иптерест књига „Интереси С р и- 
ства“ коју је нанисао и издаје у Биограду др. Драгиша Сга- 
нојевић. Иисац спада међу најумније млађо људе и одли;;?; 
се необичпом смјелошћу мисли и раднкалним нравцсм у пн.;. 
њнма иолитичним, економеким и друштвоним. Напријед < .■' 
увјерени да ће књига ова учинити сеизацију у свијема иаг-и ; 
круговима, у којнма се још пешто мисли.

— Добисмо и прве бројеве новога књижевног листа, кош 
Јв под насловом „Балканска В н л а“, а под урсдништгл 
младога пјесника Драгутина Ј. Илића, ночео излазити у Г :■■■■ 
граду недјељно један пут. Не знамо за што књижевни листови 
пе могу да се одрже за дуго у Србији. Бнло их је до сад ( 
лико, иа ни један, осим Новаковићеве „Внле“ која је њешс. 
дуже трајала, не могаше да састави ни нуну годнну. У чита » 
цима не ће бити оскудице, јер пх у Србији има довољно. Кпће 
ваљда оскудица у претилатницима. А биће да и политика мш - 
го квари посао књижевности. Новоме листу жслимо уенјоха ч 
дугоЈ' живота, јер он то потиуно заслужује. Цијонамује и ; •
Србије 9 Франака годишње.

Вијести из стрпнијех књижевности.
— Наш нри(атељ н Познаник, г. Артур Јпван Е в а н . 

који нам је још у свјежој намети са онога догађаја те ес абш> 
с њим у Дуброзннку, надал је на сввјет књигу о старина .. у 
староме Илирику под насловом : „АпНцпаНап К е 8 «■ о 
с ћ о 8 1п 111 у г I с и ш. СоттиЈнсакч! 1о 8осЈе<:у оГ АнБц ;ч ј- 
св ћу АНћиг Јоћп Еуапв. АУевћшпвГег, 1885/ У овој јо књн.ш 
трећи и четвртн дио тих старннских нснитивања у Нли« 
рику, то ће. рећи : у земљама Старе Србије. У трећем д; 
нзложена еу иетраживања о старом рнмском друму, који ј< 
дпо од Солина (у Далмацпји)до Скопља (у Дарданији тадаш: -ј), 
и о тамошн.им старинекнм муниципнјама н рудоконвма. У чс- 
твртој књизн опиеује се старинеко Скоиље, 1ДЈе ее родио Лу- 
стиниЈан, и етари римски друм, којо је водио од Скоиља . .» 
Ниша и до старе Ремелвјане (еадашње БнЈеле Паланке, »лп 
МуотаФа-пашине Паланке, како је Турци зеву). Књига је ш ш 
цртежа од старинекијех сиоменика и натписа, п има уз то двп- 
је прекрасне мане : од Дарданије еа јужним дијелом романске 
Далмације, и од Сконља еа околпном. Књига јс по садржа;у 
своме веома важна за нае, и нреноручујемо је најтоилијс на 
шпм историцима који разумију инглееки, а жељети бн било да 
је ко год од нашијсх Инглеза на сриски иреведе. Спољашња »• 
рада унраво је раскошна.

— Познато је, да су Нијемци слабп ромапспјерн . да 
се у романима ни пз далека не могу мјернтп с Францу; . - 
ма. То је Факт, који има својијсх узрока. Ми их овдјс не 
ћемо помиљатп; довол.но је рећн, да и самп Нијемци то 
признају. Много внше преводе Французи с рускога, увиђа- 
јућн већ, да ће нх Руси у романима претсћи. Да се који 
роман с љемачкога преведе на Француски, то бн било вели. 
ко чудо. Сада то чудо хоће да се дзгоди. Француеки 
лист „(таи1о184 јавља, да се спрема и да ће скоро изаћи у 
Француском пријеводу њемачки роман О’с и п а Ш у б и н а „Сш 
Ећгеи (за част). Хотећи ваљда надражнги своју нублику, уред- 
ништво реченога листа у огласу вели, како је то дјело, у ко- 
јем се оиисујс аустријска аристократија, саставила „једна ве- 
лика дама“ (ипе ртапДе Јате) која спада у/гу аристократију, и 
да се нод надимкрм „Осин Шубич^ крије једна „узвишена сни- 
сатељка“ (аиГепг аи^из^е). Бадава, Французи остају оригинални 
у евоме позиавању странијех ствари и одногш /Бо ј< • • •«« 
ШуОин*, . је онште иозиато у Њемачкој; зна с.-, да се у



”»ичн>м грађапскоч животу тај (или : та) „Оеиц ШуГ>лни нази- 
ва гоеиођица Кирп/иер и да јо кћи једног Фабрнканта из Сми- 
хопа близу Ирага.

— Један „ииенировани роман ! У књижевничким кругови- 
ма белгијеким нрави велику сензацију њеки плагијат. Тамошње 
друштво „Књижевна Заједница“ расииеала је награду од 500 
Фрапака за најбољи роман. Једноглаено би досуђеаа та награ- 
да сииеатељу Хинсу за његов веома заннмљиви роман : „М е- 
м о а р и ј е д н о г а у б и ц е“. Али — заклела се земља рају, 
да се сваке тајне зпају ! Ннђе се један млади књижевник, те 
јаии „Књижевној Заједници“, да тај славни и награђени роман 
није ништа диуго него нлагијат рускога романа : „3 л о ч и и- 
с т в о н К а з н аи од Достојевског, са истим особама, истпм 
нредмстом и истим ријешењем. Одбор „Књижевне Заједницеи 
у чуду, а славни снисатељ у још већем. Нека 500 Франака, 
оии ће се вриути од куд су и дошли ; али образ! У тјеснац са- 
тјерани сиисатељ одговорио је одбору, да је њега при саставу 
овога ромаиа руски романси,е истина „инсиировао“, но да је 
он ииак цијело дјело ирекројио и са свијем нрерадио. Добар 
изговор вриједи иоваца. Међу тијем одабран Је књижевнички 
„душевнн суди, да ову стваЈ) нресуди.

— Виктор Иго нрплично је преведен и на српски. 
Колико нам сада на иамет долази, ово су ти нријеводи : д р а- 
м е Ернани, Марион Делорм, Краљ се забавља, Лукреција Бор- 
ђија, Марија Тјудор, Анђадо, I уј Влас, Замачки Гј>офови ; р о- 
мани: Пошљсдњи дани једног осуђсника, Богородичина црква 
у Паризу, Сиромах Клаудије (С1аи<1е Сиеих), Јадници, Работни- 
ци иа мору, Двадссет трећа, Историја једног злочинства, Моји 
еинови. Биће јамачно још које дјело његово преведено, али нам 
у овај мах ие нада на намет. Оснм тога нреведено је новише 
ијесама.

— Руски роман на Француском језику : „ТЈ н е С о и г Н 8 а- 
н е г и « « с.“ од Срђа Носова. Изишао у Врусељу.

— Опст књига о Русији ! Зове се : „Еа БпввЈе <1е- 
р и ј 8 и н 8 1 <- с 1 с, раг Анћпг <1о8 Хоићези. Изишла у Па- 
рнзу код Данти-а.

— У 1С. бр. „Цриогорке“ јавили емо, како је њеки Фран- 
цуз Воаје у Риму нашао двије до сад неиздане н,есме Данте- 
ове, које снадају у „1п1ето“ његове „Божанствене К о- 
медије.и Сада јавља ироФвсор ЈЕБоли, предетојник библиоте- 
ке Виктора Манојла у Рнму, да те двије пјесме ннјесу од Дан- 
те-а, него од једнога његовог коиисте из 14. вијека, родом из 
Сијене.

— Руски кнез К р а и о т к и н, којн је у Француској 
затворен и осуђен на кише година тамнице, не сједи тамо за. 
бадава, но марљиво нише, нарочнто у ииглееке лиетове, а но- 
знат је као врло учен и начитан човјек. У најновије доба ии- 
сао је у инглеском журналу „X 1 п е 1 е е п 1И С е п 1 и г уи (Де- 
ветиаеети Вијек) знамените члаике о руској мисији у средњој 
Азији, доказујући да Руси морају освојити сву земљу до На- 
ропамиза, који је нриродна граница Авгаиистану од сјевера, 
да је то за њнх неизбјежна нужда и да ће то учинити, чим 
стаиу ногом на делту од Аму-Дарје. Тај поход њима иалажу 
разлозп физични, етнограФСки п нсторнјскн.

— ИајвоввЈв роман од В и к т о р а Ш е р б и л и ј е-а (Сћег- 
ћићех, а велсучсни њемачки „Ма§ахши пнше га погрЈешно: 
СћсгћиШех) — з«»ве се : „Е а 1сгтс <1 и С ћ о <ј и а г <1и. Ро- 
мани Шербили,е-ови за иреипруку су свакоме. У својим рома- 
нима Шербнлије је више философ него ијееник, али философ 
оштра погледа, крјнм иродире у ерца и утробе људеке. У овом 
роману онш-ује рђаве н ниеке људс.

— Чувсна Јенкова пјесма, која се пјева па свијема кра- 
јевима Словенсгва: »Заиреј застава С л а в е« преведена 
је на ннглески у истом размјеру, тако да се може н пнглески 
лнјеио ијеватп. Превели еу ,е заједничкн Ингле А. Б. Наг<1у и 
Словинац Јуртела. Ево како глаеи на инглеском .

АУНћ 81ауа’в ћаппег, ГопуагЈз !
То вНе<1 ћегојс ћ1оо<1,
Рог паНуе соипГгу’8 луеНаге 
Ее1 пНе’8 уоке гебоип<1!

ДУНћ оиг луеаропвш оиг ћапбз 
^Уе’11 1ћип<1ег а1 (ће Гое ;
Ап<1 ш ћ!оо<1 тпН сћит 1ће п^ћ!«
АУМећ ћоше ан<1 ћеаНћ Цешап<1.

МоГћег <1еаг \\а8 те епГгеаИп^,
Агтп8 агоии<1 ту песк маз ћдпсВп^,
АУћИе ту так1еп пеаг \уаз воћћт^ :
Му ће1оуе<1 з!ау 1ћои ћеге !

Раге\\ е11, тоЈћег, Гаге\\еП. таШен !
Хо\у шу иаВонДв ту то1ћег,
Нопоиг, &1огу — ту ће1гоГће<1;
Р1у Гћеи, 1еГ из, Г1у 1о агтв !

— У нрвом снопићу осме свеске Јагићевог : „А г с ћ 1 V 
111 г 8 1 а V 1 8 с ћ е Р ћ П о 1 о & 1 еи раснравља Ј. ПерволФ о 
имену »Словен нли Славен«, те закључу,е, да је то вме н да- 
нае још верастумачено, и да су свн иокушаЈв, да се оно нро- 
тумачи, остали без усијеха. Тако извађање од »чловјек« влп 
»слово» на (сунрот Ннјемцу), тако од »слава« (које се мора 
свијсм забацити, јер су се старв Словени у свијем приликама 
звали С л о в-ене) и т. д. Извађање Гримово од »свој« са свнм 
је Фантастичко. ШаФарвк, в још прнје њега Добровски, држалв 
су да се Словени зову тако по њекој земљи.

— „Сгегтапеп и п <1 81а\епи — Германи и Словени, 
зове се књига, коју је у Прагу издао Јулије Линерт. У њо, се 
разлаже историјеки развитак нротивности у иародном животу 
између Словена и Нијемаца, разумије се, са гледишта њемач- 
ког и са смјером велико-њемачким.

— Чувепи Француски романсоје Мопасан (ОиуДе Маираз- 
8ап!) наннсао Је чудповат један роман под насловом: „Ве1-
А ш 1.и У том роману — читава је редакција једнога великог 
париског лнста. Ту видимо како се праве велике новпне. Ту је 
сва војска уредннчка, почињући од редактора који гаилцоне сла-' 
же у евоје шпагове, на до јадиог реиортера који жнво од сво,е ? 
надннце. Нн жене не сгаију да Фале. Роман је мајсторекв паписан. ■

Читуља.

(т Д|>- Миллвој Тоионарски.) У најбољем добу евојега 
жнвота умр’о је овај вриједни синсвојега народа, који се одликовао 
богатим даровнма духа и ријетким благородством срца. Још као 
ђак у Иешти, бивши члан друштва »Преходнице«, иоказао је 
раеправом својом »0 смртној казно«, да на,зод срнски у 
њему има очекнвати јакога и спремног радника на иољу српске 
кн.ижевности. По што је с одлпчним уснЈехом нравне науке у 
Пешти евршно, постане адвокат и наетани се у Кикинди, гдје 
,е својим знањем и великим разумијевањем у ев >јој струци сте- 
као општу љубав и повјерење. Народ га је бираа у српски на- 
родно-црквени еабор, на ксм је такође одлично мјеето заузпмао. 
Тек се примицао годинама, у којима би могао без браге ради- 
ти н на књижевноме пољу, смрт га уграба прије времена. Умр’<> 
је од сухе болести 30. Марта ов. г. у 39 години живота. Лака 
му земља била !

Атанлсије Герееки.) Није био књижевник, није оста». 
вио ни једнога словца наннсана или натнтампаиа. али ј'с зна^ 
шта вриједи народу ироевјета, шта вриједи кљижевност и они 
људи којн се на том пољу око добра народнога труде и муче. 
То је поевједочио лијеио на иотоњем часу евоме, оетавпвши 
велики дио свога имања у закладу, из које се има васиитава- 
ти и на наукама издржавати омладина сриска. Осим тога за- 
вјештао је „Матицн Сриекоји у Новоме Саду јед н дио свога 
нмања као „фопд Атанаеија Герескоги, с опоруком, да се ив, 
тога Фонда награђују дјела српскијех књижевника, иа и сами 
спро.машни сриски књижевнпци да се но погреби из љега из« 
државају. Са евијема овим фоидовима мудро је расиоложио 
тако, да од Матице нријеђу нод управу ериских народних фоп- 
дова, ако би Матица прсстала. Овим дјелима својнм покојннк, 
родом из Срнјема, заузео је достојно мјесто у Пантеону срп- 
скнјех добротвора, кој'и нам броји већ прилнчан број дичнијех 
глава. Слава му и вјечан спомен међу Србима!

Цетин.е, у штамнарцјц Чнтаоницс Цстињсве.


