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II
2^б1Г Та&е аиГ Моп1епе^го, Бе- 

зсћиеБеп уоп Б-г ТУПћећп Еће1, Рпуа1- 
Носеп! ап Пег Итуегаћа! ги Кош^8- 
ћег^ Егз1е8 НеН КеЈаећепсћ!. Кећз! 
етег Ап81сћ1 уоп Се111^пе Пег Ке81- 
Пепг Пе8 У1асНка уоп Моп1епе^го. 
Кош^зћег^. 1842. Уег1а^ уоп Ј. Н. 
Воп. 8°Т IV —135. (Дванаеет дана 
у Црној Горн).

Друга свеска овога дјела иза- 
шла је 1844. године IV -ј- 176 -ј- 
XXXIX — и садржи у себи бота- 
нику су четври таблице слика раз- 
личитих биљака. Ми ћемо се зауста- 
вити само на првој свесци.

Ово је путовање предувео био 
д-р Ебел потпором прускога мини- 
старства духовних, просвјетних и ме- 
дицинских послова; главни му је циљ 
био — ботаничка истразкивања по 
Далмацији. Али су путиику окол- 
ности помогле да пропутује и Црну 
Гору.

8-га маја 1841. г. стигао је он 
у Тр< т, гдје се састао с Биазолетом 
и добио препоруку од Томавиии,

иредсједника ондашњег магистрата. 
Ту је он сио у пароброд, који је 
имао ићи само за Далмацију; али је 
на путу добио налог, да иде чак у 
Котор. То је било вбог некаквих 
пограничних сукоба взмеђу Црного- 
раца и Паштровића. Због тога кре- 
нуше тамо барон Шалер, хофрат дал- 
матинског губернатор тва и руски 
штатфат Чевкин са још једним хоф- 
ратом. У исто вријеме ту се је на- 
шао Вук Стеф. Караџић, који је био 
кренуо по други пут у Црну Гору, 
да види, што има у њој новога, јер 
се је причало много о владичиним 
реформама. Били су ту и још не- 
каква два доктора из Загреба.

У Спљету се Ебељ састајао с 
Франческом Нетером, који је још 
1832. год. написао „8к122е уоп Моп- 
1епе^го“ у акурналу Зомера „Таз- 
сћепћисћ гиг Уегћгећип^ ^ео^гарћћ 
асћ* г Кепп1пб8сеи е!с у Прагу.

Из Котора је узео два пра 
тиоца: Петрарку Шкаљара, с ко 
јим је зборио италијански, и Шпира 
Мартиновића, ва којега не зна окле 
је био, али казке, да је зборио руски, 
а то сигурно значи српски. Кад су 
дошли на Цетиње, тамо су ради до- 
чека Чевкина пуцали ив топа н 
при овоме двојица су били рањени, 
од којих је један од тога и ослијепио. 
Одсио је у једној „локанди44, у којој 
је послузкивао газда са женом и на-
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лим синчићем. Ова је кућа припа- 
дала Ђор^у Петровићу, коју је он 
давао под ћирију, а сам је стајао у 
манастиру.

Подробно описује путник мана- 
стир, а особито квартир Ђорђа Пе- 
тровића, као предсједника сената. 0- 
писује он тако исто округлу кулу 
(табљу) и додаје: „она служи ва И8- 
ложбу отсјеченијех турскијех глава, 
које се истичу наоколо по њеном 
виду, и којијех је у вријеме мојега 
бављења тамо, дакле сасвим у мир- 
но вријеме, било 30—40 на дугач- 
ким палицама“ (стр. 67.) и стоји то 
у књизи насликано.

Ево како он описује владику:
„Ја сам био пренеражен њего- 

вом сликом. Представите себи мла- 
дога човјека, око 27 година, седам 
стопа висока и јакога састава. Ње- 
гов поглед — колико сам могао при- 
мјетити — био је озбиљан и благ. На 
глави му је био црвен, сукнен фес, 
омотан шаренијем, турскијем свиле- 
нијем шалом, с дутачком свиленом 
китом, која се спуштала нив фес. 
Дугачка коса спуштала се по стра- 
нама лица и на ватиљку је надала 
праменовима. Брада без икакве фри 
зуре била је према његовим годи- 
нама сувише јака и обухватала му 
је цијело лице. На њему је био цр- 
вен јелек, по крајевима опшивен вла- 
том; на рукама, продјевеним кроз 
јелек, била је бијела кошуља од нај- 
финијега платна; благодарећи ње- 
гову високом стасу, изгледао је им 
побантан. Преко паса био је етегнут 
силавом и појасом мрке боје, 8а ко- 
јијем су биле задјевене двије леде- 
нице и ханцар. Широке гаће модре 
боје и докољенице, по обичају узи- 
цом стегнуте око ноге; фине чарапе 
и црне кожане цревље довршивале 
су његово одијело.

Његови пратиоци, и ако нијесу 
били малога раста, били су много

нижи од њега и његова фигура се 
истицала над свијема њима. Кад је 
пролазио, сви су се дизали са својих 
мјеста, ако су сјеђели, а ако су ра 
дили, прекидали су рад и с високопо- 
штовањем скидали би капе. Неки су 
му приступали и цјеливали пружену 
им руку или његово одијело, Он је 
ивгледао и књажевски и величан- 
ствено. У колико сам га могао пра- 
тити очима, он је са свијема гостима 
и са пратњом од сенатора, дворских 
људи, перјаника и других црного- 
раца, ишао на ливаду, која сејена- 
лавила ива гостионице, да присуствује 
вјежбањима у трчању, скакању и 
бацању камена, која су тамо чиње- 
на“ (46—47).

Од људи, који су били при вла- 
дици, Ебељ спомиње Вукотића, као 
секретара, и Милаковића, који је тада 
био у осуству. Још спомиње он 
једнога седамнаестогодишњега кнева, 
који је скоро био посјекао једнога на- 
шу, а сада је дошао био к влади- 
ци. На њему је био онај исти нож, 
којим га је посјекао, а на глави му 
чалма, на којој су се виђели ударци 
од сабље и рупе, пробијене куршу- 
мом. Он је доста дуго био међу нама, 
сједећи на једној клупи при прозору 
и пушећи турску лулу, на дугачком 
чибуку, са великим ћилибаром на вр 
ху њега (53.).

Даље Ебељ прича, како је вла- 
дика поградио много путова; сагра 
дио магазине за жито, од којих се 
један налазио на Цетињу, на једном 
усамљеном мјесту, а на путу к Баји- 
цама; отворио је школе и дао равли- 
чите друге уредбе Црној Гори. Од- 
носно школе примјећује, да црно- 
горци нерадо иду у њу.

Од онога, што је владика увра- 
дио већ су се опажале добре пошље 
дице; али опазиће се још више у бу- 
дуће. „К безграиичној љ} бави спрема 
своје отацбине и народа, које му не
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дају никад да буде у миру и спокој- 
ству — продужује Ебељ — придру- 
жује се у овом, сада већ врелом, му- 
жу и архијепископу ријетка одрегпи- 
тост и крјепост с којима он, при сво- 
јем постојанству, настојавању и на- 
превању у стању је преодолијевати 
највећим потешкоћама, које су до тад 
виниле препреке ва потпуну срећу 
вемље. Надати се је, да ће Црна 
Гора са истим напревањем и разум- 
ним схваћањем онога, што је потре- 
бито за њезино благостање, одгово- 
рити његовим човјекољубивим намје- 
рама. (55.).

Био је Ебељ и у суду, па о то- 
ме вели: „У цијелој расправи вла- 
дика се је понашао више као савје- 
тујући пријатељ, него као један пра- 
вомоћан судац. Тада, као и уопште 
ови узајамни одношаји учинише на 
ме пријатан утиеак. То су одношаји 
оца према својој дјеци или још бо- 
ље, одношаји једнога вашитача и 
пријатеља према својим внспитани- 
цима.“ (132.).

У вријеме његова бављења, вла- 
дика је шиљао људе у Добрску 
пећину и предлага му је, да и он 
отиде тамо; али било је р^аво ври- 
јеме те је од тога одустао; но његов 
слуга, Шпиро, ишао је, и били су 
у тој пећини 10 сати. (119).

У манастиру нашао је и архи- 
мандрита Петронија. родом из Угар- 
ске, који је зборио њемачки и покавао 
му је све црквене ствари. Вио је ту 
и још један калу^ер. (125)

Трећег дана Ебељ је кренуо на 
пут у Црмницу. И ако се оно што 
о томе пише не односи на владику, 
ипак је интересантно за каракгери- 
стику земље и народа у то доба, 
8ато ћемо навести нешто и из овога.

Прије но ће отпочети свој пу- 
топис, Ебељ износи опис ци*еле Црне 
Горе и овом приликом говори. да 
му је Вукотић причао, како је на

Цетињу изра^ена била мапа Црне 
Горе и већ послата у Праг ва штам- 
пу, али вбог нечега је ватрајала.

У свом путу спомиње он Врела, 
Угње, Петрову цркву, која је стајала 
празна, млине, који су припадали 
владици, Чеоску гору, Рудинице 
и т. д. Дошли су у Утрг, гдје су но- 
ћили код попа Тодора и Вука Ма- 
ровића. Прича како су при вечери, 
жене стајале при лијепој трапеви ћу- 
тећи, али љубавно гледајући у нас. 
„Што сам ја њима — вели — давао, оне 
су примале само подвеликим примора- 
њем. Једна ђевојка се је збунила и 
одаљила се; мајка такођер није оста- 
ла 8а дуго, и ми смо њих угледали 
тек сјутри дан. Али то није било 
ббог њиховог униженог стања спрема 
мушкијема. него их је чиста скром- 
ност њихова нагнала на то, као што 
сам то видио много пута и на дру- 
гијема мјестима“. (70.—71.).

Опазио је он у свему чистоћу, 
која свједочи о благостању станов- 
ника. И још примјећава он, да у 
Црној Гори нема ни једнога сиромаха 
— просјака (114.).

У Брчелима коначио је код попа 
Андрије Станковића; то је био човјек 
млад од својијех тридесет годижа, 
без браде, само с брцима, са обичним 
црвеним фесом на глави, у кратком 
модре боје гуњу и гаћама, у бијелим 
чарапама и црним цревљама. У Бо- 
љевићима је срио капетана Јакова 
Пламенца. 8а којега збори: „То мора 
бити један од најизображенијих Цр- 
ногораца; он је мене већ при првом 
погледу поразио својим не само па- 
метним, но и лукавим изгледом, ка- 
кав сам ријетко сријетаои (93.—.94).

У Лимљанима дочекао га је поп 
Петар Ајдуковић. Ту су му доно- 
сили асирице, које је он одредио, као 
окамењене морске животиње — Епе- 
пшБз тот1еГогсш8, које на неким 
мјестима Њемци називају новчиКи св.
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Бонифација. При томе саопштили су 
му познату причу о св. краљици 
Јелени (101.).

Интересантан је и његов опис 
Вранине и Лесендра. 0 првој он 
пише ово:

„И ако Турци на овој граници 
увијек морају имати решпект спра- 
ма Црногорцима и боје се излазити 
из своје фортице (Жабљак), коју су 
скоро заузимали Црногорци; ипак 
њикова невјерност и лукавство тако 
су оглашени, да је непојмљива она 
безумна одважност, с којом стано- 
вници Вранине и других мјеста у 
својијема малијем ла^ицама вове се 
мимо Жабљака, на растојању јед- 
нога метка; тим више што је ово 
острво само четири године прије 
било у рукама Турака (?), и при- 
родна је ствар, да они увијек мисле 
о томе, како би га могли каквом 
вјештином опет освојити." (104—105).

Ово сб је и догодило кров три 
године.

Чудновато је, што при тачном 
опису Вранине, Ебељ ништа не спо- 
миње манастир; може бити, ово је с 
тога, што се манастир налази на 
другој страни острва, а био је ма- 
лешан, па тако није га ни видио

На Лесендри Ебељ је нашао 
само једну стражарицу, у којој је 
становао стражар с фамилијом. Мали 
островчић од 100 корачаја у дужи- 
ну и 40 стопа у ширину, узвишен 
над водом представи се њему, као 
лијепа башта, која је сва густо за- 
расла шипковим и смоковим дрве- 
ћем, а међу њима сваковрсне вију- 
гасте биљке, као дивља лоза, брш 
тани свакојаке врсте, а доље густа 
трава израсла тако, да се није од ње 
ви^ело ни земље, ни крша (108).

Као мјесто ва стражу, по њего’ 
вом мишљењу, Лесендра има важан 
значај: „Један човјек ако не може

обранити границу, а он може ја- 
вити о намјери противника. Уопште, 
ма како била мала Лесендра, она 
представља собом врло важну тачку, 
и ако би Вранииа била нападнута, 
Лесендра би се могла још држати и 
с ње би се могло радити противу 
нападача“ (109.).

Ебељ је пропутовао сву Црм- 
ницу, ивлазио је наврх Тројице, оклен 
је гледао Приморје, и на врх Сутор- 
мана, па описује поглед с њега; а 
послије се вратио возом на Ријаку. 
То је било у пазарни дан, кад је 
био велики скуп народа и он се 
чуди, како је при томе био потпун 
ред, и ако није било никакве 
полиције. Али пала мује у око једна 
ствар: „При тјескоби која је била 
на павару — говори он — бво је 
највиши ред, пристојност, братски 
одношаји и мирољубље, алж тим 
виши контраст с тијем чинила су 
стара вјешалаи што су стоала на 
пазару (114.).

То је било, кад је био предсјед- 
ник сената неки Иван Вукотић, који 
је у народу познат као ^енерал ру- 
ски Ивановић-Подгоричанин; он је 
неколико година управљао Црном 
Гором готово самовољно, а у нека- 
квом споравуму са руским консулом 
Гагићем; тада је он одредио казне, 
да престраши Црногорце, за убијство 
стријељање, а ва крађу вјешала, која 
су била стављена на Цетињу, на 
Крсцу, Ријеци и Прентиној Главици 
(у Бјелопавлићима).

Приликом овога великога скупа 
народа Ебељ даје овакву општу ка- 
рактерисгику Црногораца: „Још и 
при^е говори он — падао ми је у 
очи: важан, паметан и достојанствен 
изглед Цриогораца; али сада сам при- 
мјетио то још више у овом великом 
скупу, каквог до сад ни,есам видио. 
Округло, као уопште код Словена, 
лице, танка уста и покучен нос —
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чине пријатан утисак и дају одре^ен 
иврав фивиономији мушкараца и то 
им још више даје паметан, а понекад 
и лукав ивглед. Очи су код њих 
највиши црне, коса црна, а брци мали, 
које сваки мора носити, као и капу, 
бев које би физиономија Црногорца 
ивгледала еасвим друкчија, због тога 
што бривају косу на тјемену од 
једнога уха до другога. Ријетко сам 
видио човјека који не би био у лицу 
јако мршав. Код женскијех то се 
мање опажа, али многе и од њих 
ивгледаху много старе, и ако нијесу 
имале много година. И у њиховим 
лицима има израва крепости, посто- 
јанства и одважности. Оне тако исто 
имају косу црну, као гавран, која

особито блиста, а у плетеницама неко- 
лико пута обавија главу, коју обично 
покривају шареном марамом; |>евојке 
су у црвеним сукненим капицама, 
које су опшивене златним новцима 
више или мање вриједности. Црне 
очи код њих сјају, боја коже је 
свјежа. код мла^их смагнута (^ећга- 
ип1), код старијих, вбог свакодневног 
пребавања у диму њихових кућа, 
блиједа и прелази каткад у блиједо- 
жуту боју. Ред најљепшијех вуба 
украшава њикова уста. Све женске 
обучене су у своје обичне народне 
хаљине. Како мушки, тако и женске 
доста су високи и јакога саставаЛ 
(116—116).

—Наставике ов—

----- -аое------

Р у ш е в и н к чу
(Одломци)

I
Досадише ми, клети животе,

Све веће муке, веће страхоте,
Што душу муче, распињу, гњаве, 
Што дух ми запте, вежу и даве! — 
Нико не хоће, па и да може,
Ни да пожали, нит’ да поможе, — 
Никога нема, ма баш никога,
Осим вар једног јединог Бога! —
Он можда куша слабе ми моћи,
Ал’ може спасти, може помоћи. —
А људи?! — Људи све нешто снују, 
У очи т’ лажу, ва ле^’ма псују;
Ко с’ у њих нада памети нема,
Сам себи јадан он пропаст спрема, 
Сам себе рине он у суноврат,
Као год онај што метне на врат 
Стотину ока тешког олова,
Па се упусти преко валова,
Да плови, рони морске дубине 
И вади бисер са дна пучине —
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Ако с’ он отуд с бисером врати — 
Срце ће људско бисер постати!

Виде л’ човјека, доброту саму, 
Одмах му почну копати јаму, 
Падне ли у њу, мило је св’јема, 
Тек само да га међ њима нема,
Па на гроб почну тек да га жале, 
Да га узносе и да га хвале

Ја добра чиних, колико мога’, 
Свједока у том позивам Бога, — 
Поштење и рад бијаше ми свет,
Дадох им цио младости ми цв’јет,
А за то пожњех 8лоће људске трн, 
Да живот са њим заокитим црн....
А кад ми силе још већма клону,
Што ће усладит’ душу ми бону? —

Ето већ трпјех, ма трпјех свашта,
Што људска може представит’ машта,
Па из тог што је? Је ли што боље?
Смањише ли се моје невоље? —
Опет све нада, чекања дуга,
А живот пуни све већа туга,
Тај жижак слаби у трошној маси,
Док га најмањи вјетар угаси...
Надај се, веле, а нада шго је? —
Што сан на јави и нада то је! —
Па што ћеш, јадан, ти у овај св’јет? —
Проћ’ ће те туга, јад и бол и сјет,
Тек када Летин ти прелетиш лет! —

Регул.
------ -------------

Поправио се
- ЦРТИЦА СА СЕЛА —

Јоко Андрин, којега сам сад на- 
мјеран да преставим читаоцима, бје- 
ше човјек осредњег раста, туташан 
и дебео, јако развијен, особито у 
пдећима, ђе бјеше млетачки лакат

широк; бркова краткијех, јер их 
вазда потшишаваше покрај горње 
усне — по турски, пошто му се 
подвијаху у уста, те му сметаху, 
особито кад имаше посла с ложицом 
при сркању чорбе и каше с мли- 
јеком. Бјеше ћос само му на доњој 
вилици стрчаху — пошто се ри- 
јетко бријаше, — њеколико ријет- 
кијех, али у исто вријеме и дебели-
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јех длака. Чим је навршио 12 година 
почео се бривати: по образима, бра- 
ди и мјесту ђе су бркови требали ив- 
бити; али бадава, пошто је сој та- 
кви: и стари су му били безбрки и 
голобради. Таква врста људи, осо- 
бито у старости, ружна ивгледа — 
чине се бабасти; али то ништа не 
смета, да буду „пантати“ јунаци; 
а и отрови, пошто и народ каже: 
„Бог те сачунао од ћоса човјека“. 
На седластоме носу, носне му рупе 
бјеху тако широке. да је оба прва 
прста од десне руке са бурму- 
том, могао без муке у њих унијети. 
За његов необични велика нос много 
се причало, једни говорзху истоме 
Јоку у очи: „Јадан Јоко — не био 
нигда — што не пушта којега Тур- 
чина, да ти га подруби; он да убере 
поштења ка’ воде хладне, а тебе 
опет, да остане за твоје свакодневне 
преше доста“ !

На великом челу, ивнад слијепи- 
јех очију, имаше Јоко дубоко утомена, 
као два залива. Него имаше на њему 
и нешта необичног; да су му Турци 

у боју главу осјекли и однијели, 
браћа га шћаху лако и по љешини 
познати: имише по шест прста на 
рукама, а тако и на ногама. Они 
на рукама и не сметаху му толико; 
шта више, онај на лијевој руци бје- 
ше муг од користи: мало као на стра- 
ни израстао, па кав шћаше симсију 
да истресе, обичне прсте скупи, па 
с онијем „изргај“. Многи говораху 
да му је то као њеки биљег. Доктори 
га савјетоваху, да му пооткидају ове 
сувишке. увјераваху га о лакоћи 
тога посла, и да му животу неће
бити ништа. Не послуша вх.

Него опет, да си му и саму 
главу ^егод нашао, могао си га по- 
внати: све му лице бјеше од барута 
ишарано, особито десна страна, на 
којој немаше ока, но му га Турци 
у боју избили

Јока су рачунали међу десет 
најбољих зојника у чети, вато је и 
ивабран био у комисију, кад су се 
оне 25 медаља храбријех у чети ди- 
јелиле. Но имаше велику м&ну, бје- 
ше одвише сујевјеран; али опет и- 
маше више друштва оног доба, но 
она бијела врана. Дух га је вре- 
мена таквог ековао био. Оженио се 
је био „на мирав,“ почем је био пуки 
еиромах, а „у сиромаштву — вељаше 
он — гине чојство и јунаштво“.

Жена му бјеше мирна — сушти 
андио. — Не бјеше ни ње чесова ти 
јела, нит’ бјеше видоока, али ипак 
снажна, чврста као мазија, и све јој 
под рукама бјеше гњило.

Јоко се је оженио у 35. год. 
Ријетко код нас, да се људи млади 
жене; но обиђе свијет из два три 
пута, добије коју пару, донесе по- 
кућетва и хаљина у кући и на себи; 
једини је изузетак код сирочади, ко- 
ја немају оца ни браће, па већ ту 
грабе, да се што прије ожени, да се 
не „ископа“, да се не „истражи“ и 
да му имање н< осгане пусто, да га 
разносе куси и репати.

Друге године посље женидбе 
Јоку се родио син. То је сваког 
обрадовазо; кров село су пуцале 
пушке на свакојој страни као на Бо- 
жаћ. Старице, које Јока од малена 
познаваху, говораху: да му је син 
„фисни отац“ — као да му је главу 
откинуо, само што дијете имаше очи 
и прсте, као и остала здрава дјеца.

Јоко одвише вољаше свог сина 
Јеврема. Никад с павара није дошао 
а да му што не донесе; јер суза ђе- 
тета мамила је његове четири

Од много воћа ухвати Јеврема 
једном грозница. Вјеше му тада 
њешто више од три године.

Јоко је већ дошао био ван себе, 
те ће жени:

— Бојим се за овога ђетића ! 
’0ће ли остати?!
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— 'Оће — у кам ударило — 
вагда ли 8лу слутиш! Дијете је сла- 
бо, ма не опет тако — рече Манда — 
држећи дијете на простирци ува се.

— Је ли што обидова?
— И што изије, све поврне. Од 

попаска није крупно ништа ниб 
своје грло спушт^; а гори: би му се 
мога на трбушчић ’леб испећи. Јутрос 
је обиша од онога пипунчића и од 
оне диње, те му је тетка Гордана с 
Вира јучер донијела. Од ње је про- 
ждаро, колико би тица у кљун по- 
нијела. Она причаше, да су јој ланик 
од те работе и вељега кашља — 
далеко од нас — сва дјеца легла, ка 
да их је ко граном помлатио.

— Ма жено, жено, ти се не ави- 
8ајеш у ове работице, што ја снијем 
то се стијеца ка у амин Божи, и 
8а нашу кућу неће бити алавије 
овога пута. Пред-пасану ноћ шкла 
пах проз нечесове локве, а бос бо- 
сишат; те с крај пута ив једног 
жгробета, искочи једна змијурина, 
ка вратило дебела, а шарена к& 
бурник. те право ка ће пут мене, 
а не иђаше брзо, и винула, да би 
јој врана летећи у уста могла запа- 
сти. Препадох се, и коса ми се на 
глави накостреши. ’Оћах да је уби- 
јем — бјеше ми косијер у руке, — 
па се опет устручах. Рекох да не 
убијем свој сјен. Од страха се рав- 
будих, те за уру поелије нијесам 
мога васпати, и лијепо сам знава 
ва да ме нешто тицаше, да нећу 
овога пута утећи, а да ме њешто 
же окдапи по срчанику.

— Уједе ли те?
— Н§, да’ ј’ Бог.
— Бјеше ли мутна вода?
— Не вајстину, нако да те

лажем!
— То ђетету истом не слути 

ништа. Имаш нечесова мртвога не- 
прнјатеља, који не може ни себе до-

бра, ни тебе вла. Но, Гордана што 
је чињела 8а ђецу?

— Били су код доктора — рече 
ми — и трећи дан свако на могв 
здраво к& риба.

— Боље и ја да се часком 
заиграм.

— Није лијека. Но отвори сам, 
те увми испод онога заклопа од 
скриње хаљине, а у шкаву у ђив- 
дан под оном чарапом, ви^и ’оће 
ли бити — а биле су ако их иије- 
смо спенцали — двије вранцике, па 
их увми, нека се нађу при тебе.

— Не 8нам, како ћемо кават’ 
доктору ?

— Ти внаш, таман ка ја: бљује, 
врућ к& жеравица данас трећи даи; 
у вору се мало освијести; од њега 
није нишга ’одило; цаса кроза сан; 
пије и тражи воду; суше му се 
усне; полуи на језик прст дебео; 
ставља прстиће у нос; опар му по 
обра8& од огња и муке.

Баш кат је Јоко од куће окре- 
нуо, усу киша ка из рукава. Црни 
облаци летијаху као главице, а муње, 
све једна 8а другом. Од зла времена, 
притиште као мрак на 8емљу, а једва 
превалило подне. У часу се начи- 
нише путевима потоци до кољена, 
као да је земља подврела. Камење, 
улицама, коњским и човјечијим но- 
гама углађено, клизаше се као сапун, 
не даваше нози на себи.

Кад се је близу павара примакао, 
поче се сријетати са пазарницима, 
који, као и он, бјеху сви окисли. 
Стриц му Јанко и стрина Ивана 
зачуде се, кад га у невријеме сре- 
тоше ђе иде к павару.

- Која је добра? — запиташе 
га вачу^ено.

— Бог те чуо стрнко! Они 1>е- 
тић ми тек да пијехне.

— А откад је на те гране сиш&?
— Од ономадне, те сам се де8- 

бија, вућа ме не држж!
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— Гори ли?
— А, гори ли! јошт питаш!
— Јестели ли му метали угље 

у воду?
— Да ће Вог.
— Пијавице?
— Да ће Бог.
— Давали млијеко од магарице?
— Слуша’ му работу!
— Направљали трбух?
— А ко? ми смо се смели ка’ 

п&с у рж.
— Нећете му бит’ ни вратић 

дивали ?
— Ко? Кад?!
— Све је то требало, ако ћеш 

да се околезне. Но да се добави 
баба Вистра; она све то 8на у прсте, 
а рука јој је лака. Оиа је ва то мимо 
жена, а дође без ријечи, не тражи 
ништа, али јој треба дати бар шаку 
брашна, да не иде правна.

— А ко би то жалио сјутра му 
дошло вло јутро, но ’ћу ли ја, да- 
клен, пошто се батисмо, обрћат’ се 
пут дома?

— Н§! — додаде Ивана — но 
кад си дов^ен дош&, отиди док- 
тору; а не заборави узет’ — ако 
дома немаш — лука јапарцика; рав- 
режи главицу наполи, стави мало 
уља ив кандила, па обије ћепани- 
ке метни му на слијепе очи. Лук 
би с врућег гвожђа највиши огањ 
мака. А је ли сијевало тамо јутрос?

— Ах, је ли сијевало?! Ка оне 
године на Спасов дан.

— Да рекнем — нијеку ками — 
да га је устријелило, би црн био 
испод очи, к& бравља утробица. Ма 
га истом окупљите у „стрелицуа; 
а и ја ћу ноћас допанут’ до ваше 
куће; имам је у скрињу, па је бев 
моје руке не дајем, да ми је ко не 
упропасти. Промини ти Јанко — дода- 
де Ивана, па се примаче Јоку те му

шапну на уво: „Да ти отидеш Ра- 
ду пророку!“

— Зашто?
— Мене ти сметену пита 8а то. 

Ако не буде боље окини ми нос, па 
ми га дадни у шаке, — и повуче 
шаком преко носа. Ланик у жње- 
тву, сека Ивовица, кад јој се она 
^еца бјеху покотиљала, поноћи, да 
је ко не опта, била је код њега, 
и све јој је погодио; учини јој 8а- 
пис, да јој њеке траве да их трља 
по плећи и да свако јутро од во- 
де са шљеза пију „на ште срце“ по 
једну горужду; и да их замотаје 
у кашу од боба. И ништа јој не 
узе до два руна вуне и талијер. 
Ма да су му просте, и с Богом, 
немој ме имат’ на уста

Ивана се загрну стручицом и 
боса газећи локве, а носећи опанке 
под павухом, оде.

Јоко остао као укопан. Поче да 
се мисли. Метну прст на чело: 
„Вого ми —- промрмља — ова ми 
бабица не би жље рада, шупљо- 
главица није, нити је за такву чи- 
тају. Она се ^еца збиља дигоше; 
но ако ме ко видије, лијепо ће знати 
што тамо идем; просочи ли ме ко, 
бојим се од „двадес’ и пет.“ Дај да 
свратим, приспјећу истом дома док 
вечерњача изиде

Пошто је свршио код Рада пр- 
во, па код доктора, окренуо је кући. 
Кад је стигао, нашао је бабу Бис- 
тру и тетку Гордану у кући, а 
дијете мало прогледало. Жена му 
Манда, по савјету бабе Бистре, об- 
мотала дијете у вјенчану кошуљу; 
почела турати у чепчију вреле во- 
де, угљевље са жерава, да није 
ђетету што од урока било. Баба 
Бистра каза, да су сви жерави по- 
тонули; стрина Ивана вађаше стре- 
лицу из једног завежљаја и наре- 
^ује да се фрешка вода, за тај по- 
сао са иввора донесе, и у томе баба
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Бистра равнодушно при^е ђетету, 
баш као оно свештеник опијелу над 
мртвацем или доктор каквој опера- 
цији. Дијете хисну од свег грла кад 
угледа бабу, ђе прст од десне руке 
наређује, да му „врат диже,“ а у 
другу руку држапте окласину, ка ч 
дијете зине, да му стави у уста, 
да јој прст не откине. Није чуда 
што се је дијете од бабе препало, 
пошто Бистра изгледаше као некад 
сграњивата, па се у памети повр 
нула, а у лицу задржала облик су- 
лудности. Сувише и боре по обра 
8има, изгледаху као пруће у кота- 
рици, те је чињаху веома антипан- 
тичном и за више чељаде, које је 
често не гледа. Дијете стисло зу- 
бе да ни врх од ножа не може 
вапасти.

Баш кад и Јоко, у сами мрак, 
хтједе своју улогу изиграти, вадећи 
најприје запис, и амајлију да дјетету 
о грлу објеси, до^е и поп у кућу. 
Кад угледа шта се ради, сав се у 
лицу промијени. Ваба Ивана гурну 
руком бабу Бистру да скрије стре- 
лицу. Поп узвикну:

— Живино! у што си очи узео! 
Лијепога заната те си се прихватио! 
остав’ то, што то дијете замичеш! 
Ти да се вучеш код Рада сјерепице, 
ћуче и с њим који се не разумије 
колико магаре у кантар! Да што 
зна не би се пуклије пета вуцар& 
ка касапачка кучка! Ти се нећеш у 
сјен црквени копати! Баци то! пљуни 
на онога ко те је на то научио! 
(баба Ивана поче дрхтати) кућу ову 
не труј! Искрај доктора — ако си 
што донио — подај ђетету, како ти 
је река. Јока од срама ударише 
пламови уз обраве, уши му се згри- 
јаше, а руке клонуше, и амајлија се 
из руке сама отпушта. Поп приђе 
^етету, опипа пулс, тури топломјер, 
те причека мало и пошто се увје- 
ри да болијест није озбиљна, сје-

де на столицу, коју му принијеше, 
па се окрену к Јоку онако љут:

— А ну моја дебела главо, 
обрни се пут мене, и кажи ми, је 
ли Јована Иеткова отварала и за- 
писавала на двадест мјеста, ђегод 
јој је ко прстом каза, да би имала 
дијете?

Јест — снужден од страха 
одговори Јоко.

— Ти знаш лијепо?
— Знам.
— Па има ли које?
— Бог има.
— Знам, но за њу те питам? 

Нб!
— Је ли Петрана Мићунова 

знала, а ками је знала да је туку 
у главу, чињашо ли се да диже 
ђеци врат; меће угље у воду, на- 
правља трбух с водом и ибриком? 
(Уздрхта баба Вистра.)

— Чињаше.
— Остаде ли јој које од оно- 

лике кошаре дјеце?
— Ниједно.
— Имаше код себе стрелицу 

њечесову, те вара свијет, и пуну 
скрињу до кључанице на сто мјеста 
вапосе завезано: јакика, крокоча, 
кора од корњаче и њекаквијех траву- 
рина?

Срећом не бјеше јошт свитак 
запаљен, а могао си виђети бабу 
Бистру и бабу Ивану ђе отскачу, 
као да се мјере на децималу.

— То сам и ја затека рече 
Јоко попу.

— Помога ли јој то?
— Нб!

— Знаде ли ти Ђикну Маркову?. 
До јучер је живљела. Пушта домаће 
касапе на Митра, да му ваде „мрчу 
кост“ испод ува, те му све жиле 
испресијецагае у попрек. Трећи дан 
без духа! Не потроши ли ПГћепан 
Марков све своје црно и бијело око 
ноге онога ^етета; па напосљетку,
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да не би доктора, шћаше ли се икад 
на њу опријет’ и поћи међу дружи- 
ну? Да му је домаћи доктори не 
бјеху нагрдили и отровали нећаше 
је рабазнати, но су му је кроз 
шупљине пода провуковали; он 
остани горе, па о провученој нози 
објеси по товар бубуља, да му се 
бајаги прави, а вучац га је био 
удрио у кољено — па тако држи 
га по по дневи, а он сиромах ври- 
јешти к$ брав, да се од њега све 
село разлијегало. Привија му траву 
од кувијерне, док му оне јадо жиле 
испрекидаше и згрчише! Сад кажи 
ми, што си мирита?

За све вријеме док је поп ово 
нервозно набрајао, Јоко је стао био 
на сред куће као прикован — ни 
два пут трепетнуо није, а ухватио 
га вној. Кад поп и то додаде: да су 
овакве будаласте и пријеварне работе 
и Вогу противне, сличне убиствима, 
угађе се лажи и демону, залеће се 
руци поповој, пољуби је из три 
пута, дуго држећи је, а квасећи 
сузама; те молећим гласом, гласом 
изгубљеног човјека, запита:

— Могу ли се, попе, на који 
начин од овога опростити за страх 
Божи?!!

— Можеш, да пљунеш на ова- 
кве работе, због којијех може омраза, 
па и свађа у кући и у селу, да се 
догоди — вјерујући бајалице, које 
варају бестије и маме паре; да при- 
знаш кривицу, и молиш Вога, да ти 
за ово до сад опрости.

Јоко паде пред попа на кољена, 
прекрсти руке на прса, а погледа у 
вис к тавану, у које се и запали 
свитак, као да ће га у суду клети, 
те се показа његово, посве блиједо 
лице. Поче:

— Попе, мој добри попе, мој 
избавитељу, кунем ти се Вогом, да- 
нашњијем даном и светијем Петром, 
које ме име нссиш; ако се икад по

икад у ово ухватим, ја, или које 
моје чељаде и не изажденем ана- 
темњака — пћ — вук му на пут — 
и пљуну — из мене и моје сваке 
работе, пукао тријес и грбм из ве- 
дрога неба на мене и сваку моју 
имјенију, да се са мном — лише 
вас — калижи мало и велико, ко 
чује и ко не чује! Ово ти Јокагцић 
на трезвену уру збори. Ваља ли 
овако?! Ако не ваља, да подубим?!

— Ваља! — рече поп — држи 
се тога, и причестићу те.

Пошто Јоку дијете оздрави по- 
моћу докторскијех понуда и љекова, 
кад је дочуо, случајно, да је ко код 
Рада, — његова негдашњег Рада,— 
и подобнијех варалица ишао, није 
их суду сочио, само што се је са 
чардака, држећи Јеврема на рукама, 
слатко смијао, чудећи се њиховој 
будалаштини, и свом староме сме- 
тенилу.

Лува Јововић
------

Дневник једне егоисткиже 7'
— Ведерскал —

ш,̂то се тако изванредно десило?! да 
је, НаталијаНиколајевнаМурска, хоћу днев- 
ник да водим. Зар ја која сам се увијек 
подсмијевала онијема, који сваки свој по- 
ступак и сваку своју мисао хоће да запи- 
шу, зар ја која сам то назввала: „иншти- 
тутском сентименталношћу “.

Па шта се десило?! Готово ништа... 
Узбуђена сам, колебам се, немам се с ким 
посавјетовати, немам се коме повјерити. 
Пријатеља немам! Имала сам једнога; па 
баш због њега по цио дан ходам по соби 
тамо амо, због њега мислим, мислим... Због 
њега сам и пореметила свој душевни мир. 
Мислила сам, ако запишем посљедње дога- 
ђаје да ће ми бити лакше схватити их и 
на нешто се одлучити. Да окушам. Ј\че 
смо дочекивали нови вијек код Лубининих. 
Свијета је било много: старији су се кар-
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тали, а иладезк је играла. За вечером по- 
слије честитања и жеља од сваке руке за 
„нову срећу“ непримјетно је разговор пре- 
шао на неисцрпну тему о љубави и прија- 
тељству и почело се расправљати да ли 
може постојати искрено пријатељство међу 
мушкињем и жеискињем. Говорило се оно, 
што се обично у таким приликама говори.

Ана Антоновна тврдила је, да и ако 
има таквог пријатељства, то је врло кратко, 
и оно је или почетак или свршетак љу- 
бави. Ма да је њено мишљење бало доста 
нејасно, нико јој га није хтио, као дома- 
ћици, побијати Старац Кавказов замоли 
присутне да му мало пажње поклоне. Он 
рече да је у младости разликовао прија- 
тељство од љубави овако:

— Питао бих се: „да ли желим пољуби- 
ти своју пријатељицу или не?“ Ако неже- 
лим то је пријатељство, а акожелим онда је 
љубав. Изговоривши ово слатко се насмија, 
а за њим и остали.

Ја нијесам судјеловала у препирци, ја 
сам с тијем питањем била на чисто. Према 
мени је сједио Димитрије Александровић 
и сваки пут кад бих сусрела поглед њего- 
вих лијепих очију, било ми је лако и ве- 
село, видећи у њему поузданог пријатеља.

Мој муж саопшти да је колико он 
памти, видио у младости доста примјера 
пријатељства, али сад нема времена бавити 
се тијем питањем, а зато најпонизније 
моли своју сусјетку, да га она упозна с ти 
јем интересним предметом. Лиза му сми- 
јући се одговори:

— Боље питајте Наталију и мог мужа, 
они су без сумње велики пријатељи.

Федор Федоровић поправи наочари и
рече:

— Дакле ви ријешисте то тешко пи- 
тање, значи такво пријатељство и сад по- 
стоји.

Вечера се свршила, Ана Антоновна 
устаде и гости се разиђоше по собама, јед- 
ни одошс у салон, а други у кабинет, да 
продуже прекинуту игру.

Један високи студент сједе за гласовир, 
а госпођица у ружичастој хаљини бенавећи 
се запјева једну нову циганску пјесму.

Димитрије Александровић ми приђе. 
Сједосмо код прозора и неколико минута 
ћутасмо слушајући пјевање.

— Вјерујете ли ви, Наталија Нико- 
лајевна, у пријатељство између мушкиња и 
женскиња? — полако ме упита Димитрије 
Александровић.

Особито нешто примјетих у његову 
гласу и нехотице напрегнух слух,

— Вјерујем... разумије се то ријетко 
осјећање маломе броју у дио пада, и ми 
смо међу те — у наше пријатељство ја вје 
рујем.

Он је неко вријеме ћутао.
— Вјерујте?... Узалуд... ја вас љу

бим! .
Ја стрекнем и учиним покрет као да 

бих га хтјела за^ставити, али он продужи
— Што сте се преплашили ?.., Нек 

све остане по старом, ако желите...
— Слушајте, Димитрије Александро- 

вићу, ја се надам да је то шала!..
— За вас иагледа да јест... али за 

мене... за мене. . све зависи од вашег од- 
говора: реците ми искрено љубите ли ме 
или не?.. онда ћу внати шта ми треба ра- 
дити.

Ја не одговорих одмах.
— Не, не љубим вас!... Али претпо- 

ставите за један часак, само за један ча- 
сак, да вас љубим... Шта ће бити даље?

— Даље — срећа!
— Зар је могућна та срећа?!.. И ви 

и ја — обоје смо везани. —
— Али реците само једну ријеч и ја 

ћу бити слободан.
— А ја?
— Ви, Наталија Николајевна! Па и 

ви мене љубите!
Старао се да ми у очи завири
Ја устанем.
— А не, Димитрије Александровићу, 

ја вас не љубим!... Ма и ви мене не љу- 
бите... Ја то и нећу. Жао ми је зашто сте 
и започели такав разговор. . Жао ми је 
нашег пријатељства.

— А зар мене не жалите?
— Молим вас, Димитрије Алексан- 

дровићу, прекините тај неумјесни разго 
вор!...

Јавас данае не разумијем! Штовам је?
— Нишга!.. Ја сам се надао, да ћу 

се уздржати и да вам о томе нећу гово 
рити .. Кад сам већ почео, морам се до 
краја изјаснити, послије ћу ћутати и ви 
ћете бити мирни. А сад ме саслушајте... 
ако ћеге и у име нашег умирућег прија- 
тељства. Ја вас љубим одавно, врло давно, 
од оног доба, сјећате ли се, кад смо се 
први пут срели, били сте у бијелој ха- 
љини и ниско очешљани... били сте за- 
носни. . видите, ја све то памтим. Ја није- 
сам био свјестан, у то вријеме, да вас љу- 
бим Послије вас аа дуго нијесам виђао.
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Моја је љубав тињала.. А зашто, зашто 
до^осте љетос у Холмисто?... Моја се љу- 
бав сад још јаче распламти. Могао бих вам 
стопу по стопу описати кагсо је расла: 
борио сам се с њоме... али кад вас јесе- 
нас виђех, јасно ми је да је борба била 
узалудна... Вама је мило то звати прија- 
тељством. Па добро, нека буде тако.

Ја стојах и слушач очарана. Из го 
стинске собе долазило је пљесање, ја се 
сјетих да ми је ваљало противити се, 
отићи и не слушати га.

— Доста, Димитрије Александровићу, 
станите. Стидићете се послије својих ријечи... 
Обећавам вам да ћу то заборавити;. . само 
ми поштену ријеч дајте, да о томе никад 
више нећете говорити; иначе ћу бити при- 
нуђена избјегавати вас, и нашем је ирија- 
тељству крај!..

Он није имао времена ни да ми од- 
говори.

— Гдје је? гдје је? Чули су се ве- 
сели гласови. — А гдје сте се сакрили? 
И мене околи група младезки.

— Мила Наталија Николајевна, отпје- 
вајте нам: „Царује ли дан“; сви вас моле.

Хтјела сам се одговорити да сам умор- 
на, али ми Лиза рече: „Како си себична!.. 
Не дај се толико молити! Не почињи нови 
вијек с јогунством.и Одмах станем до гла- 
совира и запјевам. Хвалили су ме, захва- 
љивали ми, али ја сам осјећала да сам 
слабо пјевала. Бијах сувише узбуђена.

— Још што год, драга Наталија Ни- 
колајевна — молила је младеж, али ја за- 
молих оног високог студента, да нађе мог 
мужа и да му каже да сам уморна.

Федор Федоровић одмах преда карте 
другоме и ми отидосмо.

Дуго сам лежала с отвореним очима, 
нијесам могла заспати, по глави ми се не- 
престано врзло шта ми се догодило: жалост 
или срека?

Устала сам доцкан. Муж ми је давно 
отишао у посјете. Наредила сам да никог 
не примају. Цио дан нијесам могла себи 
мјеста наћи, — почињала сам читати — 
књига ми је из руку падала, све ми је 
било досадно, досадно.

У пет сати сам звонила; слуга ми 
донесе много посјетница и док сам поло 
вину прегледала нађем двије с натписом: 
Димитрије Александровик Бјељарин. Дје- 
тињарија! Обрадовала сам им се као дијете 
жад добије жељену играчку.

У шест сати вратио се Федор Федо- 
ровић и причао ми је за вечером гдје је 
био. У вече је отишае у клуб, а ја се опет 
предам својим мислима. На ум ми дође да 
их запишем, да их лакше схватим: Вели се 
да је то опробанн начин.

Писала сам и осјећала сам се посте- 
пено мирнија и сад ми се чини чудновато 
што сам тако узбуђена бпла, 8аписавши 
своје пошљедње доживљаје сад не налазим 
у њима ништа особитог... Зашто се узне- 
мирујем? Јвли могућно да је то само зато, 
што је Димитрију Александровићу дошло 
на памет, да ми љубав изјави. Јест, без 
сумње зато... Али ми није то први пут, 
да слугаам љубавне изјаве; вазда сам при 
том била мирна, а сад се осјећам да није- 
сам. А зашто?.. Зато што је то баш Дими- 
трије Александровић а не ко други. Зар 
ме је тако занио?.. Је ли могуће, да га 
љубим ?.

2. јануар.
До год се не утишам ријешила сам 

се да не излазим из куће. Рекла слм Фе- 
дору Федоровићу, да се осјећам мало слаба 
и да ми треба мира.

Писаћу; добро што сам нашла себи 
посао, који ми се свиђа. Прије свега хоћу 
да сам на чисто: ако заиста љубим Дими- 
трија Александровића, од кад сам га почела 
љубити? С њрм сам се упознала прве зиме 
по свом вјенчању, а то је било прије шеет 
година. Ја и Федор Федоровић тек се би- 
јасмо вратили с нашег свадбеног пута, а 
ја добијем дугачко писмо од Лизе у ком 
ми јављаше да ће скоро с мужем у Петров- 
град, да се упозна с његовом родбином. 
Знала сам да се она удала мјесец дана 
прије мене, да се с мужем упознала у 
Москви и да је у њега заљубљена. Лиза 
ми је била једина пријатељица и ја се јако 
обрадовах што ћу је видјети Наше се при- 
јатељство датира још кад нам је било по 
осам година У то доба најмилије ми је 
било посјећавати тетку Марију, сестру мог 
оца, код ње сам била омиљени гост, мазила 
ме и допуштала ми је да трчкарам по 
свима собама, и гувернантка ми код ње 
бијаше некако боља. Сјећам се, једанпут 
утрчим у собу код тетке Маре, кад тамо, 
мала црноока дјевојчица притрчи ми и 
загрли ме говорећи:

— Јесте ли Ви Наташа? Хоћете ли 
да и ми будемо пријатељице, као што су 
мама и тетка Мара?

Ја је с чуђењем погледах и одгово- 
рих јој.
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— Добро... али та(1ето18е11е ми до- 
пушта само француски говорити.

— Ништа не мари — одговори моја 
нова позианица — ја помало говорим. А 
говорите ли ви њемачки.

Ја јој рекох да говорим.
Тетка Мчра и висока пуна, млада 

госпођа, гледале су нас и смијале се.
— Говорите једна другој ти — рекне 

тетка Мара, а Лизина мајка дода:
— Спријатељите се, Наталија, с мојом 

малом дивљаком, ви сте врснице, она давно 
о томе сања да се с Вама упозна и нада 
се да ћете се често гледати. 1^и ћемо про- 
вести цио мјесец код тетке Маре.

Брзо смо се спријатељиле и није било 
дана кад се нијесмо састајале. Или бих ја 
с та<1ето18е11е дошла по њу и довели би је 
у нас на цио дан, или би ми код тетке 
Маре остајале. Лиза би ми причала како је 
код њих на селу лијепо, како по цио дан 
трчи с браћом по пољу, пење се по дрвећу, 
бере јагоде, причала ми је какве код њих 
има дивљачи, птица, цвијећа... Ја сам је 
слушала с раширеним очима представ 
љајући себи то тајанствено царство.

Сматрала сам да нема сретнијег створа 
од Лизе, која цијелу годину проводи на 
селу и највећа ми је жеља била да отидем 
у Холмисто

Олга Павловна називаше ме својом 
„малом пријатељицом“, и позивала ме да 
им љети с тетком Маром у госте дођем.

Но мене не пусте к њима, мами не 
бијаше мила очина сестра и своју антипа- 
тију шираше и на њену другарицу.

Мене по обичају одвезу на љетнико 
вац у Петерхоф, гдје сам морала озбиљно 
шетати с гувернантком по парку и знати 
да имам на себи нозу хаљину, коју Боже 
сачувај, да згужвам или подерем. А сретна 
тетка Мара отпутовала је у Холмисто на 
два мјесеца.

Кад се у јесен вратила, ја се само с 
њом разговарах о Олги Петровној и о 
Лизи; распитивала сам је за село, бројећи 
дане кад ће доћи у Петровград.

На жалост оне остадоше те зиме само 
двије недјеље код тетке Маре, а друге 
зиме нијесу никако ни долазиле. Лизу 
даду у институт у Москви, браћа су јој 
се већ тамо учила у војничко} школи, те 
се и Олга Павловна настани зими у Мо- 
скви. У Нетровград неколико година ни- 
јесу долазиле. Тетка Мара свако је љето 
код њих на селу проводила, а ја сам уви-

јек с нестрпљењем очекивала њен повратак 
да ми о Лизи прича.

Било ми је ваљда тринаест година 
кад тетка Мара изненадно отпутује зими 
у Москву, и тамо остане три мјесеца. Од 
старијих дознам да су Лизиног оца нехо- 
тице у лову убили и даје Олга Павловна 
опасно болесна. На мене то учини јак ути- 
сак, јер ми се чињаше да и Олга Павловна 
мора умријети. Али она не само да није 
умрла, него идуће године дође у тетке 
Маре, да заједно Божић проведу.

Лизу су пустили за двије неђеље 
дома и много ми причаше о институту, 
како једва чека да га сврши, па онда ће 
непрестано с мајком на селу живјети. Олгу 
Павловну једва сам могла поанати; од мла 
де, једре жене, постала је болесна, слаба 
старица.

Иза тога за дуго нијесам виђала Ли- 
зу. Тетка Мара ми је причала послије не- 
колико година, да је Лиза с одликом свр- 
шила институт и да сад на селу живи. 
На селу не сстаде дуго, једноликост јој 
брзо досади, варош је привлачила, жељела 
је забава. Зими је бивала код тетке Маре 
и заједно < мо ишле на забаве. Наше се дјв- 
чије пријатељство обновило.

Олга Павловна је у то доба нигдје 
не излазећи живјела на селу и писаше, да 
јој слабо здравље не допушта маћи се из 
села.

Дошла је у Петровград на годину 
прије мог вјенчања, на погреб тетке Маре.

Сирота моја тетка добила је запаљење 
плућа, боловала неколико дана и умрла 
Заједничка жалост зближи ме с Олгом 
Павловном и један дио љубави с тетке 
Маре пренесем на њу; она ме и сад нази- 
вашесвојом: „малом пријатељицоми и непре- 
стано ме позиваше у Холмисто. Обећала 
сам јој да ћу свакојако доћи кад будем 
самостална. Лизу је повела са собом и ни- 
јесам је гледала све до наше једновремене 
удадбе. Среле смо се веселе, али се само 
за кратко виђесмо. У Петровград бијаше 
дошла за мало. Димитрије Александровић 
хтио је да је упозна са својом родбином, 
и код мене је само два пута била. Дими- 
трије Александровић учинио ми се симпа- 
тичан, лијеп, али врло хладан.

Послије тога за дуго се нијесмо гле- 
дали. Живјели су у Москви, у Петровград 
не долажаху. Лиза ми уријетко писаше, 
имала је кћер и сина—животјој се осмје- 
хивао. У јесен јој се испуни давнашња 
жеља: Димитрија Александровића премјесте
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у Петровград и они се одмах преселе. Она 
на брзо уреди свој нови стан и крајем 
маја отиде с дјецом мајци, узевши од мене 
обећање да ћу их ове године свакако по- 
ходити. Лиза бијаше увијек весела, као и 
у дјетињству, а друкчија није могла ни 
бити,.. живот је мазио, имала је прелијепу 
здраву дјецу и музка, којега је љубила, 
она је била сретна.

А ја?.. бијах ли ја сретна?... Љу- 
бљах ли Федора Федоровића?.. Не, ја сам 
га само поштовала, осјећала сам к њему 
благодарност, имала сам у њ повјерења, 
али се при свем том опажала међу нама 
двадесетогодишња разлика. Он ме љу- 
бљаше, он бјеше сретан, пазаше ме и ста- 
раше се о мени и не кајах се што сам се 
за њега удала Домаћи живот с оним вје- 
читим: „кад ћеш се већ једанпут удати,м 
досадио ми је био. Такви усклици пратили су 
ме од онога доба, кад сам као седамнае- 
стогодишва дјевојчица одбила Конског: 
његове шездесет година плашиле су ме. 
Мама се онда ражљутила и назвала ме се- 
бичницом и том ми је приликом рекла, да 
се неће више о мојој судбини старати: 
„Још од дјетињства си била себичница и 
и вазда ћеш таква и остати!.. Само о себи 
мислиш.и

Па о коме сам могла и мислити од 
седамнаест година. Мати ме често звала 
себичницом, на ту сам се ријеч и навика. 
Биле смо сасвијем различите нарави: она 
је била весела, дружевна, а ја пак пову- 
чена и тешка карактера. Она је имала 
много пријатеља и пријатељица, а ја ни 
кад нијесам своје пријатељство на многе 
преносила. Очигледно да сам ја себичница.

Васпитала сам се као што се стоти- 
нама дјевојака васпитају, чији су родитељи 
за то могућни. Ишла сам у пансион, 
учила сам „предмете/ музику, играње, де- 
кламацију и т. д. Рекао би човјек да је 
то свестрано образовање; у ствари једино 
што знам добро језике, а и њих сам у дје- 
тињству научила. Кад ми је прошло ше- 
снаест година сматрали су да је моје обра- 
зовање довршено и почеше ме наређивати, 
изводити на балове и шетње, рачунајући 
да се морам богато удати.

Ја сам се и удала, али не тако брзо 
као што је то моја мајка жељ°ла. Између 
прошевине Конског и Федора Федоровића, 
морала сам не једном преживјети бурне 
сцене. Ја још ни сад не разумијем, зашто 
сам се баш ја морала богато удати; била 
сам без мираза, — досТа велико ма-

мино имање истрошило се на путовања, 
обједе, забаве, излете и хаљине. И ако ми 
је отац имао велику плату нијесмо с њом 
могли излазити на крај; дугови код шваље, 
код обућара и по дућанима све биваху 
већи и већи. Нрћије осим рубља нијесам 
имала, васпитана сам била врло ружно, 
једино сам имала љепушкасто лице, али 
за то и „ужасну иарав.“

На забавама сам се увијек лијепо 
проводила, увијек сам била опкољена мла- 
дијем људима, којп се грабљаху са мном да 
играју и ако су се бојали мог језика Ја 
сам врло добро знагала да то чине због 
мог оца, који је заузимао угледан поло- 
жај; илузија о себи нијесам имала. По- 
слије Конскога, по мишљењу мамином, 
„правих* просилаца није било. Онај без 
смислени живот, оно скитање из салона 
у позориште и из позоришта у салон тако 
ми је досадило, да сам без оклијевања 
пристала на просидбу Федора Федоровића. 
Мама је била усхићена, а ја осјећах да ћу 
у њему наћи поуздан ослонац, па и ако 
не будем сретна, бићу бар мирна. Тако је 
и било. За све вријеме од кад сам се удала 
ни једном се не покајах. Око мене су 
облијетали, жељ-^ху ми љубав изјавити, но 
ја све то знавах на вријеме спријечити, 
мени се нико не допадаше.

А сад сједећи већ два дана сама, кад 
сам своје мисли прибрала, виђу да ме је у 
пошљедње вријеме обхрвало неко непознато 
ми осјећање коме се никако нијесам вољна 
подати. Главно је да ништа не ваља пре- 
увеличати! Што има ту особитога да ми се 
Димитрије Александровић боље допада него 
ко други. Ја му то нећу никад казати, а 
он ми је обећао, да неће мој мир наруша 
вати. Дакле Г шсИеп! ез! с1оз! .

Доста сам сједјела у затвору!.. Бог 
зна што може Димитрије Александровић 
промислити!.. Сјутра почињем излазити... 
За ме је веома интересно срести се с њиме!

3. јануара.
И врпјеме као да се радоваше мом 

изласку. У три сата наредим да ми буду 
готове саонице и тако пођем к мајци, ва- 
љало јој је честитати нову годину.

С насладом сам удисала хладни ваздух; 
брза вожња увијек добро на мене утиче, 
нијесам ни примјетила кад сам се довезла 
до Литејне. У салону код клавира сјеђаше 
Изјумов и учаше дует с мојом сестром 
Вавом. Мама изгледаше врло лијено у пе- 
пељастој плишаној хаљини срмом извезеној, 
и одмах ми понуди чај.
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Ја је упитам: што тај дугачки гимна- 
зист у пошљедње вријеме не избија из 
куке? Мама ми зачуђено одговори :

— Наташа, зар си ти тзко наивна? —
— Представи себи да сам!
— Сћ&ге апие зар не знаш ^и’11 еа! 

псће е! огрћеНп!
— Та он још учи !
— Иа шта то мари .. Прво он свршава 

у прољеће, а друго данас се жене или 
врло млади, на ђачкој скамији или људи 
солидни, сГип сег!ат а&е, с положајем .. Ја 
се тако радујем што се Вава Изјумову до- 
пада, и надам се да ћу све учинити, да из 
тога изиђе што озбиљно.

Ја сам се сјетила да се то зове: „ста- 
рати се о срећи кћериноји и прећутим.

— Како си ти ? продужи мама, је ли 
здрав Федор Федоровић

Она увијек пита за здравље мога 
мужа и ако јој није симпатичан, јер 
није оправдао њена очекивања. Некако брзо 
послије мог вјенчања мама ме је умолила, 
да утичем на Федора Федоровића, да јој 
плати рачун код модискиње. Ја јој у први 
мах одречем.

— Каква си ти себичница, Наталија 
— чух већ стару пјесму — зар ти је жао 
муисевљевих новаца ? Добро, добро, ја ћу 
му сама искати. И кад мој муж послије 
неколико минута уђе, мама с умиљатијем 
осмјехом пружи му рачун и ко бајаги ша- 
лећи се замоли га, да га исплати.

Федор Федоровић двоумећи се погледа 
је тако хладно и извади новчаник преда 
јој неколико банака, али му се мама више 
никад није с таквим молбама обраћала; 
при свем том није се устезала иза леђа 
називати га тврдицом. Одношаји су међу 
нама остали исто добри. Прије свега мати 
се бојала да не буде смијешна, по њеном 
мишљењу ташта која се сва^а са зетом — 
зар може што бити вулгарније и тацуаЈз 
§епге.

Ја попијем чај, посједим још мало и 
одвезем се кући. Признати морам да сам 
хитала, да продужим писање. На обали 
сам се срела с Никодимовим он ме поздрави 
неким декаденским покретом; сјетих се кад 
сам љетос кретала за Холмисто како је до- 
шао да ме прати, донио ми букет цвијећа 
свезана неком широком пантљиком неизвје- 
сне боје.

— Ах лијепа цвијећа, захвалим му 
се ја, а он скренувши главу на страну 
замоли ме: „ипе Пеиг Је уо!ге ћоидие!и.

Ја му, разумије се, дам. Он узме цви- 
јет и закити се рекавши:

— Докле будете на путу чуваћу овај 
цвијетак да вам га свјежа покажем у Карл- 
сбаду. Ту малу своју бесједу он је свако- 
јако раније научио, и ја се потрудим да га 
похвалим са:

— Вгауо, ћгауо!
Нијесам управо ни мислила ићи у 

Холмисто, пошто сам толико пута обећа- 
вала, а нијесам никад отишла, те ми изгледа 
да то није могуће учинити.

У Павловском је било досадно, али 
предстојећи пут у иностранство биће ми 
награда за то. Првих дана мјесеца јула до- 
бијем два писма: од Олге Павловне и од 
Лизе у којима ме мољаху да већ једном 
испуним своје обећање и да им дођем у 
госте. И нехотице сам се смијала читајући 
та писма.

Олга ми Павловна писаше:
— Учините ми задовољство за имен- 

дан, моја мила, не будите себични, дођите 
да вас видим, да с нама проведете двије 
три недјеље, — што више то боље.

Радознала сам како сад изгледа она 
лијепа витка дјевојка, каквом сам је ја по- 
сљедњи пут прије неколико година видјела.

А Лиза ми је пиеала:
— Дођи свакојако. За Бога какво ти 

је задовољство зепсти у Павловском. Увје- 
рена сам да Федор Федоровић може врло 
лако двије неђеље без тебе провести Буди 
себична на неко вријеме, нек ти муж буде 
сам, а ти дођи да се огријеш на нашем 
јужном сунцу.

Појам о себичности у Олге Павловне 
и у њене кћери био је различит.

Оба сам писма показала Федору Фе- 
доровићу, он се насмије и понуди ме да 
отидем у Холмисто, говорећи ми да ће он 
чим сврши своје послове доћи по мене, па 
ћемо, као што смо већ мислили, у иностран- 
ство.

Много сам жељела да видим Олгу 
Павловну и Лизу и ријешим се да идем. 
Пођем, да се с мајком опростим, у Петер- 
хоф. Мама се јако зачуди моме путу и 
очита ми малу лекцију.

— Опрости ми Наташа, до душе то 
није мој посао, али при свем том мислим, 
да ко има тако добра мужа као ти, не треба 
да га оставља сама. Помисли: ци^ез! се 
ди’ П Гега <1е зез 8О1гее8 репЈап! 1оп аћзепсе.

— Ја ћу само на двије недјеље, мирно 
јој одговорих, а муж ми је то понудио.
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— При свем том ваљало је да се от- 
кажеш, продужи мама — што је века раз- 
лика у годинама између мужа и жене, ту 
разлику мудра женатребада ублажисвојим 
старањем.

Ја се већ бјех одучила од лекција; 
била сам узбуђена, не могох се уздржати 
но јој рекох:

— Па што је; разлика међу нама није 
велика, свега неких двадесетак година, 
а што ја чиним понешто фантастично и 
што сам каприциозна, Федор Федоровић је 
одавно на то навикнут, он је још као мла- 
дожења био обавијештен да еам себична.

Мама срдито диже своју љепушкасту 
главу и не знам чим би се свршио овај 
непријатни разговор, да у тај час не улеће 
као вихор Вава и загрли ме:

— Наташа, мила моја Наташа, зар си 
ти овдје, а ја то нијесам ни знала. Хоћеш 
ли код нас обједовати?

И ако јој рекох „не,и ипак настави:
— Хајдмо у моју собу, показаћу ти 

нешто лијепо,'тако лијепо!.. Изјумов може 
и почекати.

Ја пођем с Вавом и кад сам се вратила 
као да сам се с мајком договорила, почнемо 
разговарати о сасвијем другим стварима.

Сјутра дан ја отпутујем у Холмисто.
Олга Иавловна прими ме као жељно 

очекивану кћер. Лиза и дјеца бјеху раз- 
драгани мојим доласком.

Била сам ганута.
Недјељу дана прије мог доласка Ди- 

митрије Александровић је дошао на мјесец 
дана у Холмисто. Двије недјеље су проле- 
ћеле као сан. Никакав догађај не могу 
прибиљежити, сјећам се само пјесме, шетње, 
безбрижног смијеха и празничког располо- 
жења. За имен-дан Олге Павловне скупило 
се велико друштво, било је много младежи. 
Сваки смо дан приређивали нове шетње, 
игре и вожњу по ријеци. Ја сам у весељу 
живо учествовала. Сви су налазили да сам 
се поправила; ја се осјећах опет млада и 
весела. Пјевала сам за те двије недјеље 
без престанка.

Зашто сам била тако весела не знам, 
нијесам се ни питала!

Вријеме је нечујно, брзо прошло. Фе 
дор Федоровић дошао је по мене и ми смо 
сјутри-дан пошли за иностранство. Живо- 
сти ми наједанпут нестаде. Било ми је 
веома досадно у Карлсбаду.

Несносни Никодимов дошао је са сво- 
јим неувелим цвијетом и опет ми је ваљало 
слушати декадентске комплименте.

У Паризу сам оживјела. Допадало ми 
се наређивати и куповати тоалете, жељела 
сам да будем лијепо одјевена и интересан- 
тна. Кога ради?, Нијесам себе то питала... 
али се ми увијек за неког наређујвмо!

— Наставиће се —

С руског „Аидиб1а“.

8 и д ј е 1) е м о \/
(по Шатобријану)

Црошлост у животу баш ништа не вр’једи, 

А садашњост опет још вриједи мање;
К будућности сви су упрти погледи 
И чекају од ње срећу, радовање.

На будућност своје полажемо наде,
Са жељама к њојзи сви радо хитамо; 
Наши сретни снови њом се само сладе 
И живимо велећ’: видје&емо само.

Ал’ будућност, што нам такве дражи крије 
Ето већ на прагу, већ пред нама ступа,
Па шта ј’ она сада ? — Ништа друго није 
До садашњост, што се сузама окупа. —
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Чим пред нама једном отвори се сцена, 
Коју тако с зкаром и жељно чекамо, 
Хтјели б’ да с’ изгуби грозна слика њена 
И живимо велећ: видје&емо само. —

Гледај старца, — снага све више му пада, 
Готов је да оде са овога св’јета,
Па мисли ли о том? — 0, не, он се нада,
Да ће живјет’ јоште осамдесет љета.

Пун искуства, знања, каже љекар њему: 
Рано или позно сви морамо тамо! —
Али наш се старац руга томе свему 
И живи велећи: видјебемо само. —

Ето Петар, Павле, — о, како се држе, —
То је примјер дивног дружевског држања! —
Но, гле! Павле Петру у невољи трже,
Новаца му тражи и ставља до знања,

Да без тога ноћас у тамницу мора. —
Па зато је к њему дотрчао амо! —
Што, зар ноћас јоште!? — Ман’ се тог говора! — 
Дођи сјутра, драги, видје&емо само.

Видје&емо то је ријеч чудновата,
Што се може згодно употребит’ свуда;
Н>у понавља често вјешти дипломата,
Понавља несретник, понавља и луда;

И велики људи, новинари важни,
Они што шуњају и тамо и амо,
Другови невјерни, љубавници лажни, —
(Јве вам то понавља: вис

-------+(оИ

Дога^аји у Боки Ноторској од г. 1797 до181Н-
К историји Црне Горе тога доба

од Л. ТомановиКа
— наставак —

IX. Према црногорско - аустриј- 
скијем односима, којијема смо се упо- 
знали, није сасвијем јасна руска по- 
литика, коју су тада заступали Сан- 
ковски и Мавуревски. Они су ж шјели 
у Котору, а у Црну Гору долазили, 
кад су их послови позивали. Аустри- 
ја и Русија биле су тада савезнице

\емо само. —
Ж. Драговић.

противу Наполеона, а Мазуревски и 
Санковски имали су тада да извиде, 
што су били Вучетић и Ивелић 
замутили у традиционалнијем одно- 
сима између Црне Горе и Русије, и 
знамо да су истину одма увидјели 
и нечовјечне сплетке противу вла- 
дике открили Несрећни Долћи, који 
је, као католички свештеник, могао 
давати њеког основа клеветама Иве- 
лића и Вучетића пред руском вла- 
дом, био је уклоњен упливом руски- 
јем и аустријскијем; али Аустрији 
није ља Додћи сметао у Црној Гори 
као католичкз свештеник, него као
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француски емисар. Ербер, који је цр- 
пао из намјесничког архива задар- 
ског, категорички в<ли, да је Долћи 
био успио, да се Петар I сасвијем 
баци у француска наручја! Очевидно 
је да се тога бојала Аустрија, па 
јој се то и прибирало; али је немо- 
гуће, да су то у Петрогрпду могли 
вјеровати, Млади Цар Павао I, тек 
је дошао на престо, био је дао пот- 
пуну задовољштину господару цр- 
ногорскоме за увреде нанесене му; 
уз то у Петрограду се знало, како 
су Црногорци привржени Русији, и 
како је била слаба власт господарева 
над њима,

Смећа иише: „Да сасвијем успо- 
стави руски уплив у Црној Гори, 
компромитирани ђенералом Ивелићем, 
који још (послије доласка Мазурев- 
ског) бијаше на челу изасланства, 
био је поглкн у Црну Гору брига- 
дир и државни савјетник Стефан 
Санковски, до тада у мисији у Ђе- 
нови, и који га сасвијем успостави, 
особито када је био стављен на чело 
изасланства, а Ивелић опозван, прем- 
да не отпутова. Овај врло способни 
господин, као повјереник рускога 
Цара у Црној Гори, бавио се час у 
Црној Гори а час у Котору, пошто- 
ван образованијем људма, његују- 
ћи пријатељство са православнијем 
првацима у покрајини, који му се 
удвараху, и проучаваЈ*ући вЈ*ештину 
аустриЈ*ског делегата маркива Кавал- 
кабб, који управљаше покраЈ*ином, и 
аустриЈ*скијех војничкијех заповједни- 
ка. Примаше кадикад од свог двора 
писма која му вазда доношаху руске 
воЈ*ничке особе, и преписиваше се са 
рускијем генералнијем консулом Фон- 
тоном у Дубровнику, а у сусједнијем 
турскијем покрајинама са другиЈ*ем 
упливниЈ*ем особама праволлавниЈ*ем. 
Мало прије мисије овога господина 
у Црној Гори, руски је двор у два 
маха изражавао желу бечком двору,

да узме у иоејед Боку Коимрску, ну- 
деЛи му у замјену много веЛу накнаду у 
Полској, и иш су иотмраживања чињена 
са много енергиуе и насимјањаи. *) Ово 
је сасвијем ново откриће у ономе, 
што Ј*е до сада објелодањено о дога- 
^ајима у Боки тога доба; па и ако 
није ова тврдња ј’ош потврђена доку- 
ментално, она свакако свједочи да се 
та тежња тада у Боки приписивала 
Русији, По томе се може судити, ка- 
квиЈ*ем Ј*е оком Аустрија гледала ове 
руске и8асланике у Котору.

К томе имамо и докава, да су 
их аустриЈ*ске власти сматрале као 
непријатеље Аустрије. Ђуро Доља- 
ница, онај повнати во^а грбаљске по- 
буне, који је био ускочио у Црну 
Гору, допратио је у Котор Санков- 
ског 19 јула 1805, и одма Ј*е био 
8атворен. Мазуревски Ј*е лично по- 
средовао, да га ослободи, али је био 
одбиЈ*ен. Онда Ј*е Санковски писмено 
протестирао, али је морао одустати 
од протеста, кад му Ј*е било докавано, 
да Дољаница ниЈ*е црногорски пода- 
ник него аустријски. Затијем Ј*е одма 
21 јула слиЈ*едио крвави сукоб на цр- 
ногорском пазару у Котору, одакле 
се развио читави бој ивмеђу Црно- 
гораца и аустриЈ*ске посаде. Ербер 
паше, да су таЈ* дан ту наЈ*приЈ*е Црно- 
горци са Бокељима изме^у себе ва- 
метнули привидну сва^у, те један 
Црногорац испали пушку на свог 
противника, ал зрно погоди у прса 
аустријског војника на стражи, који 
мртав паде. Отуда се разви правн 
бој између аустриЈ*ске воЈ*ске и Цр- 
ногораца, у ком Ј*е пало 6 мртвијех 
и 23 рањена са Ј*едниЈ*ем лаЈ*тнантом 
гранадирскијем с аустријске стране. 
БроЈ* мртвијех и рањениЈ*ех Црного- 
раца не наводи се, него само да је 
био знатан. „Сјутридан су мртва 
тЈ*елеса Ј*адниЈ*ех воЈ*ника пренесена у 
град, искасапљена наЈ*ужасниЈ*е: ње-

х) Висковић, 28.
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коме је био одрезан језик, њекоме 
изва^ено срце и очи, и тако даље.“ 
По овоме се види, да се мртви исти 
дан нијесу могли у град унијети, што 
вначи да се аустријска војска мо- 
рала у граду затворити. По ау- 
стријскијем званичнијем извјештајима 
ивлази, да су за то унапријед знали и 
Санковски и Ивелић, што више, Ма- 
вуревски се окривљује као зачетник 
тог крвавог догађаја у исказу ње- 
ког Бојковића, у коме стоји, да је 
Мазуревски ивјутра био позван на 
пазар црногорски, гдје су били од 
црногорскијех главара: сердар Ђико 
Милов Мартиновић и Новак Стијепов 
Мартиновић са Цетиња и Михо Ни- 
ков Радонић с ББегуша, и кад је 
међу њима дошао, да их је укорио, 
што су њеки Црногорци тражили 
допуштење, да уђу у град, из ког су 
с оружјем као жене били ишћерани; 
и што слазе на пазар у Котор, ком је 
виша потреба од Црногораца, него 
овијема од Котора, пошто су им 
отворени сви турски сусједни па- 
зари; изјавивши им, да их неће сма- 
трати часнијема, док не освете у- 
вреду, коју су претрпјели. Очевидно 
је да је овај исказ подметнут Бој- 
ковићу. Свакако, није било потре« 
бито ово потицање. У дотичном 
извјештају Кавалкабб надоставља, 
да „чудновата заштита Русије у 
корист Црне Горе доприноси не 
мало жалосном стању у Боки Ко- 
торској, јер то Црногорце сили, те 
држе да им је слободно свако зло 
поступање против аустријскијех по- 
даника/ Кавалкабб дотле је до- 
про у свом извјештају, да је пред- 
ложио окупацију Стањевића и Ма 
јина. Али Бради, који је уз то по- 
стао гувернером у Задру, није ува- 
жио тај предлог и скоро је укором 
наредио которском делегату, да пази

што је више могуће да одржи мир 
са владиком*).

У тој међународној мутљавини 
политички положај Боке, за вријеме 
ове прве аустријске владавине у њој, 
још нам више пада у очи, кад по- 
гледамо на дубровачку републику 
и на турски Клек и Суторину, који 
су растављали Воку од Далмације. 
За то је у самом почетку те влада- 
вине управа Боком била повјерена 
засебном гувернеру, који је исто као 
далматински гувернер зависио непо- 
средно од Беча. Али у новембру 
1804 г. бокељски гувернер ђенерал 
Бради постаде гувернером Далма- 
ције и „Арбаније,“ и тада Бока би 
административно саојена с Далма- 
цијом. Али за мало, јер усљед На- 
полеонове побједе код Аустерлица, 
уговором Презбуршког мира 26 де- 
цсмбра 1805, Аустрија је уступила 
Француској и Боку и Далмацију.

X. Русија у савезу с Инглес- 
ком, послије Аустерлица, није на мир 
пристала, и ми лако можемо себи 
преставити положај, који је насту- 
пио у Боки, кад је у почетку јану- 
ара стигао глас, да је Аустрија усту- 
пила Боку Француској, да се при- 
дружи Краљевини Италији и да је 
одређен рок предаје 28 фебруара. 
Савремени кроничар Смећа то стање 
потанко описује, и ми ћемо из тог ње- 
говог приповиједања суштину оже- 
ти. Тек је тај глас стигао у Котор, 
Мазуровски и Санковски, особито 
овај посљедњи, превасходством свог 
политичког схваћања (со11а зирепо- 
гћб Нет 8ио1 1ипп ро1Шс1), ступише 
у договоре са православнијем прва- 
цима и развише дјеловање у корист 
Русије. „Говори се, да на једној 
скупгптини у Црној Гори, гдје су 
се састали са црногорекијем глава- 
рима православни прваци из Боке,

*) Ербер, 101. (Архив. задар. намјес. 
пресид. акти Л1 298, 3 октобра.)
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ови посљедњи предложише, да се 
сви католици у Боки побију, да та- 
ко уклоне сметњу својој намјери и 
да присвоје њихова богаства; али 
да су се црногорски главари опрли, 
говорећи, да се они немају што жа- 
лити на католике. Обавијештена од 
вјернијех католика, особито од Пе- 
раштана, аустријска власт, што на- 
мјеравају православни, руково^ени 
рускијем агентима, и како су распо- 
ложени Црногорци, остаде ништа 
не радећи, нити покуша, да смотре- 
но стане на пут јачању православ- 
но-руске странке?4 Чуло се било, 
да је Санковеки саопштио аустриј- 
скијем властима руске претензије на 
Боку, и ако му је мирно не преда- 
ду, да ће је ваузети силом оружја, 
тек истече углављени рок предаје 
Францувима. Уз то Кавалкабб чу 
од војничкијех власти, да му Црно- 
горци пријете убиством цијеле му 
фамилије, чим би тако престрављен, 
да је то и својијем саопштио, и у ве- 
чер. ко је био код њега на посједу, 
затекао му је жеау и сестру пунијех 
очи сува. Кавалкобб је држао са- 
станке са војничкијем заповједници- 
ма, и једном су ту још били позвани 
вицеделегат конте Селватико и кон- 
те Буровић, начелник града Котора, 
гдје је први „са свом енергијом по- 
држао част Аустрије против руски- 
јех захтјева/ али Кавалкабб одма 
распусти састанак и сви се рази^оше 
„а да ништа нерекоше/ У то Сан- 
кавски пође у Црну Гору, па за њим 
и Мазуревски, „адвије уре пошто је 
овај посљедњи кренуо, било је преда- 
но ввааично писмо, датирано из Црне 
Горе, од бригадира (Санковског) де- 
легату Кавалкабб, којијем тражаше 
покрајину у име руског Цара, као 
припадајућу Краљевини Италији а 
не више Аустрији.“ Како је Кавал- 
кабб одговорио, не зна се, али се 
вна, да је војнички заповједник Ко-

тора послао наредбе војничкијем за- 
повједницима Будве и Новога, ако 
се појави каква му драго сила, за- 
хтјевајући те градове, да протести- 
рају, али да нипошто не улажу 
оружје, него да градове уступе и да 
у Котор дођу. Такво је упуство био 
послао из Задра гувернер Бради са 
првом вијезти о закљученом миру. 
Заповједник Новога упитао је, да ли 
да преда и муницију, ако је затра- 
же, и одговорено му је, да се не 
противи; и тада је повукао из гра- 
да једну чету гранадијера, оставив- 
ши само 170 војника. За Русију су 
се заузимали осим православнијех 
првака и православног свештенства 
и два католика из Котора: адвокат 
Ангон Фруска и пећар Иван Зар- 
барини. Православни послаше у Крф 
адмиралу Синјавину.писмо, којијем 
га позиваху, да заузме Боку. Знало 
се унапријед, да ће ово писмо пони- 
јети Јоко Црногорчевић из Баоши- 
ћа на свом броду, са рускијем ма- 
јором Милетићем, који је носио писма 
Санковског и ГГетра 1-ог, и Кавал- 
кабо није ни томе стао на пут, него 
је још дао броду санитетско увјере- 
ње. Опоменут о разнашању тајнијех 
писама, „не стаде им на пут, не из- 
даз;е никакве наредбз, ништа не учи- 
ње.“ Свз ово скупа побуђиваше сум- 
њу католика, да су аустријске вла- 
сти которске у споразуму са Сан 
ковским. Уз то су руско-православни 
емисари проповиједали, да је Бока, 
по услову предаје Аустрији, остала 
слободна, да располаже сама собом; 
оошто ју је Аустрија ородала Фран- 
цуској, да ту срамоту не смије под- 
носити народ, јер му вријеђа слобо- 
ду и старе повластицв, и квалифа- 
цира га као роба; да је наугупио 
чаз. да Бока врши своја права, кад 
се Цар аус^ријски не држи свечаног 
уговора, којијем му се Бока предала, 
и т. д. С друге стране Санковски и
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његови људи увјераваху, да ће Цар 
Александар признати Воку као сло- 
бодну републику, попут јонскијех 
република, и узети је под својом 
ваштитом, а Црна Гора би је пома- 
гала у свакој прилици. Владику је 
пак увјеравао, да ће Бока бити сје- 
дињена с Црном Гором. као једна ре- 
публика под руском 8аштитом, којој 
би владика био предсједник, што би 
га с временом довело у стање, да ра- 
шири своју власт и на сусједне турске 
покрајине; да је тако могао обевбје- 
дити својој фамилији или пресједни- 
штво насљедно, или подложити др- 
жаву једној особи из своје фамилнје 
са правом насљедства и т. д. „Таква 
су била обећања овога способнога и 
ученога министра, који без икаква 
упуства свог господара, подизаше 
републике и државем, само да по- 
дложи Боку Русији, — пише Смећа 
— па с временом и Црну Гору, а 
он да остане доживотни гувернер у 
Боки, обзиром на удаљеност од Ру< 
сије, као невависни господар, можда и 
са правом насљедства. Смећа ове сво- 
је јако интересантне успомене овако 
вавршује: „Не може се а да се не стави 
питање, пошто смо у почетку ови- 
јех успомена изложили предају по- 
крајине Францу II, и пошто смо 
изложили разлоге, којијема Санковски 
и православни Бокељи траже, да 
буду слободни у избору свога госпо- 
дара, понављам, не може се да се 
не стави питање, узевши у обзир 
ствари, које су се збиле г. 1797, да 
ли данашња јевропска политика, ста- 
тистика и дипломација данашњијех 
јевропскијех монархија, могу и имају 
равложно усвојити равлоге у корист 
слободе, које православно-руски Бо- 
кељи наводе, и да ли их руски двор 
може и има подржавати?" 8] А ми на 
ово питање одговарамо: очевидно је,

•) Висковић, 30—32.

да су сада православнијема Бокељима 
ти разлози важили исто толико, ко- 
лико су важили католичкијем Боке- 
љима г. 1797; што се у осталом 
прови^а и у овом Смећином питању, 
и ако то отворено не признаје.

Карактеристично је, што је ови- 
јем питањем учени и доста беспри- 
страсни Смећа прекинуо своје успо- 
мене; и ми ћемо наставити по Пи- 
занију, који је црпао са најпоузданијех 
иввора своје излагање даљијех до- 
гађаја.

Владика Петар је сазвао нлродну 
скупштину у Рисну 27 (15) фебруара, 
на којој је објавио долазак руског 
бродовља, и обећао Бокељима своју 
заштиту, изјавивши, да је готов бо- 
рити се не само против Француза, 
него да ће знати и Аустријанце 
удаљити првје доласка Француза. 
Руска ескадра стигла је на Росе 28 
(16) фебруара, гдје је ухватила један 
француски брод корсарски Друго 
одјељење руског бродовља стигло је 
5 марта; а Црногорца сађогпе у Боку 
и ваузеше све тачке, које нијесу 
биле у аустријскијем рукама Котор 
и Будву опсједнуше, а двије колоне 
од 1500 момака кренуше, једна преко 
Рисна а друга преко Роса, да се 
састану у Новоме. Марказ Гизили- 
јери, који је био одређен, да као 
аустријски комесар преда Воку Фран- 
цузима, пошао је на адмиралски 
руски брод, па мало ура кашње 
посла иаредбу војничком заповједни- 
ку у Новоме, да отвори врата, имају- 
ћи руски бродови одвести аустријску 
војску у Тријест и на Ријеку. Одма 
је за тајем Гизилијери пошао у Ду- 
бровник, одакле је управио писмо 7 
марта ђенералу Молитору, ком је 
имао прехати Боку, сљедећег садр- 
жаја: „Драги пријатељу, пошто сам 
изложио опасаости и свој живот, да 
обезбједим окупацију Боке, морао 
сам најпослије попусгити насиљу, и
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руска је војска вамијенвла аустриј- 
ску у Новоме, Котору и Будви. 
Када дознате потанкости, признаћете, 
да ни француски комесар не би 
друкчије радио него шго сам ја ко- 
месар аустријски“. Пизани опажа, 
да су аустријски официри, који су 
се хтјели бар опријети, прије него 
се предаду, строго оптуживали Ги- 
зилијера кукавичлуком и издајом. и 
да се Гизилијери морао бранити*).

Ивлагање овијех догађа^а како 
Смећино, тако Пизанијево, у главном 
се слаже са Ербером, који га само 
допуња, да су се Црногорци. док је 
Гизилијери био на руском адмирал- 
ском броду и преговарао, били упу- 
тили да удре на Нови ; да се вој- 
нички заоовједник града справљао, 
да одбије нападај, али да га је Гизи- 
лвјерова наредба вадржала, усљед 
које предаде град. За тијем су руско- 
црногорске посаде заузеле остала мје- 
ста по Боки. Глас о овој окупацији 
изазвао је у Европи најживл»е расправ- 
љање; неки су сматрали овај факт 
поврједом Презбуршког трактата од 
стране Аустрије, а неки су оправда- 
вали аустријски поступак. Ербер 
наставља: „И ми се можемо мирне 
савјети придружити мњењу овијех 
посљеднијех. Гизилијери нпје знао 
гдје се Французи налазе, а у Воки 
имао је на расположење само 700 
војника против иљада Црногораца 
и многобројног руског бродовља. Да 
је покугаао опријети се, шћаше ком- 
промитврати Аустрију пред Русијом 
и узалуд жртвовати посаду, н народ, 
који је имао права да га Аустрија 
поштеди, пошто јој се био добровољно 
предао. Осим тога, рок окупације од 
стране Француза био је истекао 28 
фебруара с тога Аустрија није била 
у дужностн, да чува вемљиште, за 
које Синјавин с разлогом твр^аше,

*) Вискмвић, 98. Сравни 81опа <ћ Моп- 
1епе§го, Милаковић — Казначић.

да није већ аустријско. Најпослије.... 
очевидно је, да је Аустрија попу- 
стила императивнијем приликама, и 
с тога не може бити оптужена тај- 
нијем споразумом са Русијом. Ако 
је било чије кривице, морамо је при- 
писати вадоцњењу француске војеке 
и немарности аустријскијех власти 
према црногорском дјеловању.“ С 
овијем судом и ми се можемо сло- 
жити, само не знамо, што су могле 
аустријске власти у онијем прили- 
кама, које смо већ видјели, да вла- 
дају у Боки, без икаква потицања 
са стране; и за то је неумјесно го- 
ворити о црногорскијем или руски- 
јем агитацијама, гдје су православни 
— двије трећине становништва — 
очекивали руско бродовље рашире- 
нијех рука.

На сваки начин Аустрија наје 
предала Воку Французима, како се 
била обавезала, и с тога Наполеон 
намјераваше, да настави рат против 
Аустрије окупацијом Тријеста и Сењ- 
ске Ријеке; али страх, да француска 
војскал не пострада у Далмацији, ва- 
држа га од те намјере. И преговори 
између Беча и Париза брзо пости- 
гоше споразум: Браунау имало је 
остати у рукама францускијем, док 
Французи не заузму Боку.

Ђенерал Молитор, ком је био 
придружен ђенерзл Лауристон, са 5 
до 6000 момака. био је одређ^н да 
заузме Далмацију, преко Хрватске, 
}»ли га на путу задржаше ружна 
зимна времена, и његова војска сти- 
гла је у Книн тек 16 и 17 фебруара. 
Оголен требало је посјести остала 
главнија мјеста по Далмацији, па 
најпослнје Боку. а тек 8 марта Фран- 
цуза су били у Макарској! *)

Ми смо видјели, да је Санков- 
ски чекао, да истече рок предаје, 
одиста из обзира према Аустраји; 
али да су Французи дошли и прије

*) Ербер, II., 4—11.
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28 фебруара , трудно да у њој шћаху 
останути, јер је сила прилика уна- 
пријед била ријешила ову црногор- 
ско-руску окупацију Воке. А главно 
је било то, што је у то доба било 
концентрирано на Крфу 26 рускијех 
ратнијех бродова са 7 до 8000 вој- 
ске сухопутне, од којијех ратнијех 
сила, дођоше у Боку, како Ербер 
пише 10 вашела са неколико фрега- 
да, корвета и брика и са 6000 сухо- 
путне војске; док Молитор није то- 
лико војске имао за окупацију ци- 
јеле Далмације и Боке, а без иједног 
ратног брода. *)

*) Маркиз Гизилијери ипак је одго 
варао за ову окупацију Боке и Аустрији 
и Наполеону. Ербер наводи, да је од Ау 
стрије био осуђен на доживотну тамницу 
у Трансилванији; од које је казне био по 
свој прилнци ослобођен, кад је Аустрија 
опет заратила са Наполеоном, јер г. 1808 
видимо га у његовој родној Болоњи, гдје 
су га француске власти затвориле и под- 
вргле строгој истрази.

— наставиће се —
------- ЖЖ-------

Прилог Историји Црне Горе
Приопштава Марко Драговић

Пролазећи ту недавно преко 
Котора, срио сам се с г. д-ром. Ивом 
Стефановићем и он је бао тако добар, 
да ми даде овај докуменат, који је 
он извадио из књиге дукана, дати- 
јех породица Љубановића у Грбљу, 

Нећемо се 8а овај пут упушта- 
вати у каква шира објашњења овога 
документа, него га износимо онаквог 
какав је: у оригиналу и српском пре- 
воду, па нека он сам за себе говори. 
Ивносимо га, вељу, и предајемо на- 
шијем исшоријскијем Еросттратиима, 
који хоће пошто пото да прославе 
своје име, па ма то бало и рушењем
највећијех народнијех светиња.

Да, чудна је ствар та слава; 
она чиии много чуда у свије-

ту, али чезнути 8а њом, а ванема- 
ривати истину и забашуривати је 
у вјешто сплетенијем софизмима, а 
мјесто ње истицати Бог заа на ка- 
квом темељу засновану тенденцију, 
— то нита је достојно славе ни по- 
хвале и Ерострати ће наићи на свој 
утук, те у мјесто славе, они ће бити 
достојно осу^ени и жигосани.

Ево тога документа:
РЕТШЈЗ (ЗВ1МАК1

0 е I ЕгаБа Оих
Уепећагит, е!с.

КоМНБив, е! 8ар1еп1Љи8 УЈГ18 Магто Ап1ошо 
СауаШ, е! ета Ргох1то биссеззоп; Ргоу18оп 
N0811*0 СгепегаН т Ба1та11а, е! АЉата ЕМеН- 
Пиз НПесБб 8а1и1ет, е! Ш1есПоша аћес1ит.

8орга 11 псогзо <1е11а ВепетегПа Соти- 
т!& сН 2ирра, ауеп<1о81 т1ебе 1а тЉгтаНот 
<1еШ Бери1аН, е! А§§1оипН аИа Ргоу181оп с1е1 
Бапаго, (1е Бери1а11 а1 МШ1аг, е 1е1 Ргесез- 
8ог уоз!го БоНт утпе т пзоШШопе П 
8епа1о Шгеп<1ег1а соп8о1а!а соп 1а согпвроп 
81опе Не11е Ра§Не соггепИ, сће 1трог1апо еоте 
81 е т!е80 Гаге уиа11госеп1о поиап1а§ег гп 
гаддгопе дл Ме§е сН со1еб1а Мопе1а, 81 огШпа 
рег!ап1о а1 Ма§181га1о 8ипГеп1о (1е Бери1аН, 
е! А§§1опН аИа Ргоу181оп <1е1 Бапаго сН 8ре- 
<Нгу1 <Н Мезе т Ме8е 1а 8итта ргеНеИа т 
§горро а раг!е, сегН N01 сће П ге1о уо81го 
зарга ппуетге П тоШ, е 1е ташеге саи!е 
регсћб поп зиссеНапо ШзогШт, е 81апо аетрге, 
роп!иа1теп1е, е рег тНего согп8роб1е евве 
ра§Не аИа СотипНА теНета. Боуеге1е регб 
Гаг ргесеНеге аИ’ езНогбо ипа 8о1еппе ШсШа- 
гаНопе, сНе о§т уо11а, сНе П РороН <1е11а 
Сотит1& зиИеНа Ш Еирра Гоззего рег плз- 
сН1аг81 пеПе ШгеШот репеоЉзе <1е Моп1епе- 
§итаБапт Не ТигсШ, уегаппз рег зетрге 
1еуа1е П88о1и1атеп1е 1е ра§Не в1е88е. Ба рге- 
зеп1е риНПса сопШзсепПепга 8е§па1а а Гауо- 
ге Ш сШ поп еННе раг!е а1сипа пе тоУ1тепН 
зиезргезн, поп атега а веппге Ш езетрт рег 
диеШ, сНе 81 8опо ГгаппзсШаћ пеНе тШса!е 
соп!гоуег81е рег П циа1 тоШуо §11 Ги бозрезо 
V А88е§патеп1о. (Јиап1о 81а т Гте а1 сгеШ1о, 
Пе11е Ра§Не Песогзе, 81 уаппо псегсапПо 1 
песебваги 1ипи, еП т!ап1о Уо1 ро!ге!е гепПеге 
соп8о1аН цие1 РороП соп 1а зтигегга ПеИа 
РиННеа РгеНПеШопе.

Ба1о, т Хоз1го БисаН Ра1аНо Ше 20 
8ер1епЉпз, 1пШсНопе 5-а М.БСС,ХХХХ1.

АпсЈгеа ВегпапЈо 8е^.
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На молбу заслужне општине грбаљ- 
ске, пошто се дознало из извјештаја пред- 
ставника и порезних пристава, од интен- 
данта војничкијех и од Вашег представника 
Долфина, одлуком Сената је ријешено да 
се задовољи са признањем текућијех пла 
та, у износу како се разабрало лира чешп- 
рисшошине двадесеш шесш мјесечно у истом 
новцу, заповиједа се у толико горерече- 
номе Магистрату Депутатима и пристава- 
ма порезним да се шаље од мјеееца до 
мјесеца гореречена сума у групе на по се, 
с нашим увјерењем да ће вредноћа ваша 
умјети наћи опрезне начине да се не би 
случиле неуредности, и да буду увијек, 
тачно, и у цјелости исплаћиване речене 
плате истој општини. Мораћете пак пред- 
ходно исплати узети свечану изјаву, да 
сваки пут, кад се народ гореречене општи- 
не грбаљске буде мијешао у опасним прав- 
цима Црногораца на штету Турака, биће 
за свагда исте плате одма укинуте. Ово 
јавно повољивање назначено у корист онога 
који није имао никаквог удијела у горе- 
поменутим покретима, неће послузкити као 
примјер онијема, који су се мијешали у 
назначеним распрама, због чега ће му бити 
укинута одређена плата. Кад се на посљет- 
ку буде тицало да ли да се има право на- 
плате којијема је рок исплате протекао, 
онда ће се прибјећи нузкном расвјетлива- 
њу ствари, а у толико Ви ће те моћк 
утјешити тај народ са увјерењем Јавног 
Благовољења.

Дато у нашем Двору Дукалном дана 
20. септ. Назначење 5 МБССХХХХХ1.

Андрија Бернардо, тајник.

---------- ф----------

Срећа и несрећа
(слике из живота Данта Алигијери)

с француског Ж. ДраговиК

|Цва су догаћаја главна у зкивоту 
Дантову: љубав према Беатрици и прогон- 
ство из Фиоренције.

Њему је било девет година кад се с 
Беатрицом упознао, а и њој од прилике 
исто толико. Од милоште називаху је на- 
димком Бис.

Она му се учинила чаробна, боје њежне 
и племвните; обучена бијаше као што је

доликовало једној младој ^евојци. „Од тада 
је, говори он, љубав обухватила моју душу. 
Та љубав је. силом коју јој придаваше моје 
уображење, тако завладала са мном, да сам 
постао потпуни њен роб. Та ми љубав за- 
повиједаше понекад, да идем да тражим 
тога младога анђела; ишао сам да тражим 
ту женску и ја је виђех са цртама тако 
грациознијем и љубазнијем, да се заиста 
за њу могаху рећи оне Омирове ријечи: 
„она не изгледаше као кћер једнога смрт- 
нога, него као кћер Божја“.

Послије оне среће, коју човјек осјећа 
кад љуби, није ништа на свијету дирљи- 
вије од онога наивнога, њежнога и пјеснич- 
кога начина, којим се та љубав исказује.

Мало доцније, Данте је поново срио 
Беатрицу; она је била у бијело обучена, 
дгапсо оевШа, а пратиле су је двије ђевојке 
мало више од ње (Како се и најмање по- 
јединости зарежу у заљубљено срце!) Про- 
лазила је једном улицом, на којој се бијаше 
зауставио Данте, дрхтећи од страха. Она 
га је тако грациозно поздравила, да му се 
учинило, да види сва чудеса и тајне нај- 
већег блаженства. То је било око девет 
сати из јутра, а у исто доба, то је било и 
први пут, да је он чуо њезин њеокни глас. 
Он се повуче као опијен у најкрајњи угао 
свога стана. Тамо, мислећи о томе поздра 
ву, би обухваћен дубокијем сном, у коме 
је пмао виђења.

Ова млада ђевојчица, својом невидљи- 
вом руком, отворила му бијаше позлаћена 
врата онога, што је идеално и чудесно.

Пријатељи га питаху, да им каже 
име своје драгане: он их гледаше, у8дисаше 
и — не одговараше ништа. Он је виђаше 
у себи самоме, окруњену чоробном благошЛу. 
У његовом срцу становаше блаженство, ко- 
је надмашаше његову снагу. Један поздрав, 
један поглед њен бијаше довољан, да из- 
веде Данта из себе самога. „Тај поглед, 
говори он, бијаше за мене врхунац среће. 
Ја сам тако био прожман њежним осјећа- 
њима, да ми ни мој најљући непријатељ 
није у томе тренутку могао бити мрзак. 
Никакав бол, нити никаква туга не могаше 
ући у моју душу.

Данте је пјевао њене чари у својим 
вопеИг, сапгопг и та&ггдаГг. Из једнога мје- 
ста његове „ТОа пиооа^ види се да јој је 
обећао, да ће је овјековјечити у једноме 
друкчијему дјелу и — одржао је ријеч. 
Према томе 1)п)гпа сотесИа, то ремек-дјело 
људекога духа, може се узети као кулми- 
национа тачка страсне љубави, љубави у 
потпуноме расцвату своме.
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Једнога дана Беатрица се је нешто 
збунила, кад је близу себе опазила свога 
љубавника. И најмлађе и најнеискусније 
женске слабо се у томе варају. Није тешко 
било погодити, какав пламен гори у Дан- 
товом срцу, и ако је био прикривен завје- 
сом стидљивости. Она га је виђела и по- 
другала му се је. То је био мач у срце 
Дантово.

Увријеђен, он се иовуче у свој стан, 
да се потпуно преда тузи. „Ту сам, го- 
вори он, послије неког времена и горкога 
плача заспао, као дијете, кад га казне.“

Пјесници су већином били несретни 
у љубави. Презрени, одбијени и превапени, 
они су проводили читав зкивот у меланхо- 
лији и имали посла с предметима без ду- 
ше, Тако зар и треба, да би та хармонична 
дјеца природе вјечито била располозкена 
за рад, да стварна љепота прелази испред 
њих тек залијек, као ејенка, те да ни мало 
собом не заклони ље.тоту вишу и идеалну, 
која их привлачи к вјечности

Једнога дана Беатрица одби Дантов 
поздрав. Пјесник бијаше коначно избрисан 
из њеног срца. Она га, како веле, сма- 
траше за сувише млада за себе. Како се 
мозке љубити једно дијете њенијех го- 
дина, које изгледа више као брат?

Мало доцније, Беатрица се удала за 
сина једног пријатеља свог оца. Па је 
ли она заборавила пјесника, онога пјес- 
ника, који се доцније тако величанствено 
ње сјетио? Је ли се кајала, што се тако 
удала? Да ли остаде у њеноме срцу каква 
грижња, која лагано ради, али која најпо- 
слије и живот подгризе? — То није по- 
знато; али је познато то, да је она мало 
за тијем умрла.

Кад се Беатрица удала, Данте је мо- 
гао имати 22 године. Да је тај догађај 
бацио његов живот у неред, то би се могло 
погодити а да се не чита његова тНа 
пиоуа, у којој је пјесник описао своје 
несреће. Стање Дантово бијаше опасно 
Бојали су се, да туга не сатре несретника. 
Пријатељи га савјетоваху, да се озкени 
другом ђевојком.

Данте послуша и — ожени се. Но 
без сумње тај брак је више био зачињен 
досадом и тугом, него љубављу. Јадна Ђема 
бијаше једна од онијех жена, којом се чо- 
вјек послужи, да њом избрише из срца другу.

Изван је сваке сумње, да је Данте 
привучен к поезији својом несретном љу- 
бављу; будући му је Беатрица била отета 
на земљи, он се вину за њом на небо, на 
крилима вјере и маште.

Тако, на прагу средњега вијека, ми 
се сретамо са једнијем новијем осјећа- 
њем, које није било, бар у томе облику, 
познато староме свијету. То осјећање, 
прожмано осјећањем религиозним, из којега 
и потиче, обасјава њежном и пријатном 
свјетлошћу брачни живот, који одређује 
човјечанству ново назначење и који про- 
жима својим утицајем сву нову историју, 
а то је осјећање — љубав.

Са дирљивом успоменом срца Данте 
даде име Беатрице кћери, која му се роди 
од брака с Ђемом,

Но он је и друкче доказао, да се 
сјећа госпође од својијех снова и да јој је 
вјеран; тој Беатрици која га одби и пре- 
зре као дијете, која му засија у срце све 
адске муке, он се осветио... осветио јој се 
тијем, што ју је обоготворио у својим бо 
жанственим стиховима.

Љубав је, дакле, први чинилац, под 
утицајем којега се је формирао Дантов ге- 
није. Једна женска, успомомана на коју? 
прати га од једнога свијета до другога, 
која му пробада срце зраком меланхолије, 
чија лијепа и тужна слика постаје још 
љепша што је удаљенија и недоступнија, 
која се пречишћа у смрти потоње грехов- 
ности човјечанства, која заодијева вјеро- 
вањима времена ореол славе непропадљиве, 
— такав је Дантов геније, који надахњива 
његове мисли и који невидљиво управља 
осјећањима читавога му живота.

Данте бијаше своје срце везао за два 
предмета, за једну женску и за једну ва 
рош: жена умлре, варош га одагони.

Да бацимо сад ноглед на то, какав 
је утицај учинило на њета његово про- 
гонство

Ми би могли овдје рећи: што се нас 
тичу политичке свађе од прије шест сто- 
тина година? Што се нас тичу Велфи и 
Вибелини, бијели и и/рни? Један човјек као 
Данте не може се судити по његовијем 
односима према партијама и догађајима 
свога доба, он се суди по односима према 
развитку човјечанства.

Али опет потребито нам је знати и 
те партије и догађаје, с којима је везан 
живот италијанског ијесника, да би смо 
могли појмити покрете његова срца. Данте, 
пошто је заузимао разне дужности, био је 
у једном народном покрету проћеран из 
Фиоренције. Тада он, под утицајем осје- 
ћања, што их пробуди у њему његово про 
гонство, промијени своја политичка убје- 
ђења и од Велфа постаде Гибелин.
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Ми не би никада дошли до те мисли, 
да овага изгнаника уврстимо међу муче- 
нике за слободу, да нас није дубоко про- 
учавање његова дјела и његова уплива на 
покрет духа људског у средњем вијеку 
увјерило, да је он, порзд свију политичких 
пјега, припадао по својим тежњама демо- 
кратској цркви.

Кад из близке погледамо Данта, кад 
га погледамо у средини у којој је звивио, 
видјећемо да је то био човјек од власти; 
кад га погледамо из далека, у средини у 
којој се претресаху вјерска и политичка 
питања, он је био човјек слободе.

По склопу свога духа, ако се мо- 
зкемо тако изразити, по орловским цртама 
свога лица, Данте је изгледао царски; 
по узвишености карактера, по предосје- 
ћању будућности, он се у исто доба исти- 
цаше против властољубивости римске цр- 
кве и против савеза између народа и пап- 
ства, који се је савез, с тачке гледишта 
свете столице, морао завршити клерикал- 
ним подвлашћењем Италије. Између двије 
тираније он је бирао ону, која, не по- 
тирући принципе религиозне, не би то- 
лико отешчавала прогрес умне људске 
моћи.

Прогонство је расцијепило срце у 
Данта. Он је у Фиоренцији оставио зкену 
и осталу своју породицу, која због малоље- 
ства зкље бијаше располозкена за бјегство. 
„Он се није, говори Бокачио, узнемиравао 
за Ђему, јер је знао, да је она била ро- 
дица с некијем члановима прошвне пар- 
тије; али он, несретник, скитао се је тамо- 
амо у неизвјесности. Жена му крајње 
оскудно зкивљаше са дјецом, јадница, при- 
нуђена да се занима неуобичајеним радом“.

У њему бијаше нечега велфскога и 
нечега гибелинскога, нечега великога и не- 
чега иросшога; нетега заточеничкога и не- 
чега власничкога.

Судба овога изгнаника јако нас дира; 
човјек који је своју обућу раздирао по ту- 
ђим негостопримним улицама, који, заби- 
љезкен међу другијем људима, скиташе кроз 
Италију и Француску с тузкнијем изгледом 
генија који страда; човјек који немаше ни- 
чега свога, па ни свакидашњег хлеба, јер и 
њега добијаше као милост од онијех, што 
га примаху; човјек који немаше ни своје 
главе, јер га фиорентијски савјет бијаше 
осудио на спалиште, па поред свега тога 
тај човјек тако порушен, тако измучен, 
бијаше достојан дг му се завиди. Тај из- 
гнаник бијаше у исто доба и судија и го- 
сподар свога вијека пред потомством. Што

би будућност знала о многим личностима 
Фиоренције. да им Данте није учинио част 
да их мрзи? Освета пјесничка разликује 
се од освете једнога владаоца, — она не 
убија, но чини да се живи.

Гњев Дантов, то је гњев страшан; и 
дркће се и радује у исто доба кад се види, 
да тај гњев баца у вјечни огањ читав чо- 
пор неваљалијех попова, злијех управника 
и злијех грађана. Гибелин није задовољан 
да уздрма свјегску власт св. столице, — 
он загриза зубима, са неком јадовитом ја- 
рошћу, у саме мождане папства. Он једе 
папство у самоме дну пакла.

Посред тога гњева, изазваног осјећа 
њем правичности, Данте је био зађевен за 
срце љубављу према домовини, успоменом 
на Фиоренцију и сазнањем свога прогон 
ства; он писаше тада својим суграђанима 
ове дирљиве ријечи: „Рори1е Ш1, ци1<1 
Гес1 Шни; о мој народе, што сам ти учи- 
нио, да ме лишиш неба и љубави моје 
отаџбине!“

— Свршиће се —

------- Ж-------

✓ В ц ј е н е и цнш
Милор&д М. ПетровиИ'. СељанчиЦб. 

Београд. Електрична штампарија П. Ћур- 
чића (Бранкова улица бр. 3). 1902. Цена 
0 50 дин.

Ступили смо били у вишу средњу 
школу, па је сљедовало и да се упишемо у 
литерарно ђачко удружење, јер смо на то 
сад имали право. И уписали смо се. —

Ми новајлије не би никад изостали од 
скупа удружења а тамо смо обично мирно 
сједјели и слушали што „опробании говоре. 
Бивало је да неког од нас повуче жудња 
за „славом“ и да потражи од предсјед- 
ника ријеч, али кад би предсједник обја- 
вио наше право говора — дотични „грвор- 
ники би устао и у великом узбуђењу би 
обично изговорио: „Господа предговорници 
су рекли све, што сам ја мислио казатии — 
и по том би сио да ни сам није знао како.

Но наша жудња за говорништвом била 
је малена према оној за „књижевном славом.и 
Милорад је од нас новајлија први уброж- 
дио, да пријави своје „сочиненије“ за чи- 
тање на скупу. Била је то пјесма љубавна, 
чијег се имена не сјећам. Нестрпљиво смо 
очекивали отварање скупа чији је „дневни 
реди био објављен и на којем је поред
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осталог стојало: „.... — пјесма од Милорада
М. Петровића.и И ово па је било доста. 
Ми смо новог пјесника завидљиво погле- 
дали, а он је триумфовао. Дође и тај дан 
Милорад је пр >читао своју пјесму и скуп 
га је поздравио плескањем руку. Он бјеше 
на врхунцу славе, али на жалост сад мо- 
раше с тог врхунца — доље! Пјесма се 
дала критичарима и они на другом скупу 
„поцијепашем аутора на паранпарче. Ре- 
коше му да није пјесник, да нема дара, 
да га музе не инспиришу на пјевање и 
што ти још знам. ПЗто је пак ту речено 
о слику, о тропама, о фигурама, о метру... 
то нијесам у стању овдје навести, — та ту 
вам је био читав одсјек из теорије књижев- 
ности, који говори о поезији, те је кри- 
тика на једну пјесмицу од неколико сти- 
хова изнијела повише исписаних табака.

Милорад је био убијен. Покушао је 
да нешто говори, да се брани, али је био 
заливен ријечима „критичара? и њихових 
приврженика. Ми новајлије смо га жалили, 
али му нијесмо могли помоћи, јер га оба- 
рају људи „од знања/ а ми шта смо?. .

Милорад се повукао и живио под 
именом „пропали пјесник/ Ово је име потр- 
зато често и он се морао с њим помирити. 
ЕБегов је крах мпоге од нас опаметио: 
ми новајлије се не шћасмо за дуго ни за 
живу главу јавити са каквим својим радом; 
али смо теорију књижевности учили са 
највећом вољом, а већ са Његушем, Бран- 
ком, Јакшићем, Лазаревићем, Јанк >м и др. 
и лијегали смо и устајали.

И онет се Милорад јавио и то с 
пјесмом, али можда читаве двије године 
послије оног свог краха. Понудили смо се 
за „критичареи његовз пјесме и нас неко- 
лицина из његове генерације, и скуп је 
пјесму дао баш двојици из те генерације. 
Један од те двојице био је писац овијех 
редака.

Управо не знам сад с чега је то би- 
ло, да сам баш ја прогласио Милорада за 
пјесника, не знам како сам мотивисао то 
прокламовање. Сјећам се само толико, да је 
и моја „критикаи била и опширна и пре- 
трпана именима: метонимија, еуфемизам, си- 
негдоха, градација,трохеј, јамб, дактил и т. д.

Милорад је и даље пјевао, читао 
пјесме на нашим скуповима, па их почео 
и штампати и то у — „Малом Журналу." 
Професор литаратуре једном на часу рече 
да Милорад има дара и мени је то било 
веома драго; радовао сам се кад су Ми- 
дорадове пјесме почели доносити угледни

српски часописи, а још више се сад раду- 
јем, кад се Милорад јавља збирком својих 
пјесама, коју је књижевна критика веома 
симпатично поздравила. А што ми је осо- 
бито до свега тога? Зашто да се баш толико 
томе радујем? . Мила ми је Милорадова појава 
у књижевности поред осталог и с тога што... 
сам баш ја, и ако можда сасвим случајно, 
први од свега свијета, приписао Милораду 
пјеснички дар. То је свакако сујета с моје 
стране, али ето — ја је признајем.

*
Вели се да је сваки човјек мање више 

пјесник у души, али нема свак моћи да 
изрази оно што осјећа Онај којп прочита 
Милорадове Сељанчице увјериће се да је заи- 
ста тако. Кад ове пјесме читаш, чини ти се 
да је пјесник много што шта од оног, што 
је тамо забиљежено, узео теби са душе, са 
срца Ако си се које љетње вечери при- 
ближавао селу задуван радом или дјечач- 
ком игром у пољу и прислушкивао „за ле- 
ђимаи сеоске вреве. чињеће ти се, да пјес- 
ник анализира твоју душу, кад прочиташ 
његову пјесму „Вече на с.елу,и која овако 
гласи:

Са ввезданог неба блешти 
мио сјај,

Попац цврчи, ветрић пири, 
мири гај,

Ив ливаде пјесма бруји —
диван склад;

Звонца ввоне, дому хите 
чобанчад.

А кроз соло бирова се
чује глас:

„Куп’те данак, наређује
кмет и влас’!“

Из далека разлезке се
фруле ввон,

Некч цура тек прошапће :
„Дал’ је он? ‘

Жагор, врева, лавеж паса 
уокруг,

Полагано сумрак гари
до и луг

Ја не знам што би се више тражило 
од једног пјесника вечери на селу. Овдје је 
Милорад так^ погодио жицу, да се човје- 
ку, који је живио населу, кад прочита ову 
пјесму јавља у глави читава поворка ми- 
сли, асоцира се читав његовпрошли живот, 
с којим је везана нека неиеказана сласт, 
која често пријатно голица нашу душев 
ност, а други пут нас баци у меланхолију, 
јер жалимо што и сад не уживамо — вече 
на селу.

У својим идилским пјесмама Милорад, 
у колико се јавља као добар лиричар, у то- 
лико пред нас излази и као одличан посма- 
трач. Све што виДи лако примјети, а то
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опет на њега зкиво рефлектује. Његово 
„Зимње јутро на селуц подејећа те на 
многа туробна јутра, која си преживио; 
читајући ту пјесму осјећаш се некако 
срећним, што се твоје коже баш ништа не 
тиче то што:

По пучини сивој облаци се гоне 
И сузице роне,

Ветрић лако ниха оголеле гране —
Пусто на све стране

Стари вељов урликне ил’ зене
И репом покрене

И ва тренут све се утиша, умири,
Само ветрић пири...

А у чаеу Исток заруди, засветли,
Запојаше петли,

Из торова влажних заблејаше стада 
И јутро овлада.

ЈБубав, која се у Сељанчицама опјева, 
јесте опет идиличка љубав и како је та 
љубав у ствари наивна, такву је на длаку 
и пјесник износи. Израз жеља, осјећања, 
мисли уопште све је то онако — сељачки. 
Ево примјера:

Да је мени душо, Јело,
Цело село

И у селу сто појата
И сто хата!

На сред села три дућана 
Молована

И у њима товар чима 
Ибришима!

Хај!...
Продао бих цело село

Душо Јело,
И у селу сто појата

И сто хата.
На сред села три дућана 

Молована
И у њима товар чима 

Ибришима
Сазидо бих до два двора 

Од мрамора,
Купио бих златне токе 

Од две оке
И на појас трамбулосе

Што пркосе
Ти би чула па би мени 

Добегнула
Хај!...

Круг мисли даје вољу и осјећање и 
овдје је пјесник тако хармонично извео 
тај узрок и те посљедице, да се то иска- 
зати не може.

Пјесник је и пикантан без чега се 
не може ни замислити ова врста псезије, 
али је та његова пикантерија опет — на- 
ивна, и опет некако увијена — таква, да 
се може трпјети без зазора:

Ноћ мирише!...
Држго моје, самоћа ме пуста сатре. 
Којекако дан протече,
Али стрепим к’о од ватре,
Кад наступи црно вече.
Не могу ти ’вако више...

Ноћ мирише!,«.

Понекад се додуше прилично и за« 
бразди:

Моје лане не било му мане 
Носи низу, баш под грлом близу 
Сува злата око бела врата..
И мерџана и других ђердана,
На ми жао, и жао и криво,
Што јој нисам и сам тако близу,
Дању бих је у грло целив’о,
А ноћу бих под грлом почив’о.

али ипак ничега отужног, ничега банал- 
ног — опет је и ово скинуто са наивног 
срца, срца чедна, непокварена, које жели 
и том се жељом храни и храниће се док 
му лане не доведу. И то лане неће чути 
из уста јарана оно што се у горњим сти 
ховима каже, не, то је само изговорено у 
каквом лугу, гдје га нико не може чути — 
можда није ни изговорено, већ само зами- 
шљено и пјесник је погодио нечије мисли, 
прочитао је нечије срце и сложио то на 
хартиЈи тако лијеио — ирелијеио!

Узмите те прочитајте ма коју драго 
Милорадову Сељанчицу и она ће вам у 
минијатури показати један читави свијет, 
свијет сељачки, ако имате моћи да га опа- 
зите. Да, збиља, треба и за то имати моћи, 
треба бити у том свијету па разумјети Се- 
љанчице, треба бар нешто окусити од оног 
живота, који се у овим пјесмама копира, па 
тек онда осјетити сласт њихову. Лежати на 
мекој трави или скоро осушеном сијену 
тако, да те мирие мајкине душице чисто 
загушује; чути око себе како јагањци 
полако кидају траву и дишу стереотипно; 
слушати пјесму или врагољасти кикот се- 
љанчица иза каког шумарка, па још опа- 
зити ту глас свог ланетаа то је живот на- 
рочите врсте, то је сеоски живот и — ту је 
доста речено.

Заиста ако је ико од Срба до сада 
снимио српско село с друштвене стране и 
илустрирао га у стиховима то је учинио 
Милорад М. Петровић и, помислите, то је 
учинио у једној маленој књижици од 39 
страна малог формата, која садржи свега 
34 пјесмице — али треба знати да су те 
пјесмице баш праве Сељанчице „с мишљу 
и персоном.“

Милорадов је стих лак, дикција је у 
његовим пјесмама изврсна, читање истих 
тече као лака жубор вода.

Дај Боже да се млади пјесник на- 
даље усавршава, како се не би преварили 
у садашњем мишљењу: да је Милорад М. 
Петровић значајна појава у нашој књи- 
жевности.

Детиње. Саво П. Вудетић.
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Лек противу јектике, свију катара и 
великог кашља, од Радована МилановиКа, 
Београд Штампарија С. Хорсвица. 1901. 
страна 19. Цена 0*50 дин.

Прочитао сам врло чудновату књи- 
жицу, која се појавила у нашој медицин- 
ској литератури под насловом који горе 
исписах.

Већ је сами наслов побудио у мени : 
с једне стране радозналост, а с друге неку 
врсту бојазни. Колико ме интересирало 
само питање с чисто научног гледишта, 
толико је оно уливало у ме неку особиту 
врсту страха од преваре, коју је природа 
тако вјешто и незамјетно уплела у цијели 
живот свега, што у њој постоји

Лијек иротииву јектиике! Та то није 
лако ни помислити, а камо ли јавно пред 
свијетом изговорити и објелоданити.

Одавно заузет и добро заинтерееован 
овим питањем, књижицу сам пажљиво про- 
читао Г. писац истиче у њој двије главне 
тачке: начин заразе болешћу и начин ла- 
ког и радикалног лијечења од ње. Он вели 
и тврди, да је борећи се с јектиком, од 
које је сам боловао (од брзе, галопирајуће) 
и преболио, открио случајно тајну, како у 
смислу начина заразе, тако и у смислу 
самога радикалнога лијечења од ње.

Г. писац држи, да прашина с многим 
бацилима, међу осталијем и турбекулозним 
најприје, да како, допире у носну дупљу, 
ту се гомила и проузрокује знатне измјене 
у носним жлијездама. Жлијезде се под 
утицајем таке иритације поремете из нор- 
малног стања, те почну налик на врење 
или гнојење да луче много више пљуваче, 
него кад су у нормалном свом стању. Кад 
се таке пљувачке накупи и нагомила пови- 
ше, то она почне усљед своје теже, да 
клизи на ниже и да се спушта управо у 
плућа, гдје се у току дужег времена гоми- 
лз, па кад се доста накупи почне да сме- 
та болеснику да дише, а крви да сло- 
бодно по тијелу циркулира и прима по- 
требну храну и храни тијело. Мало по 
мало накупљена пљувачка почне да гњије 
и тијем проузрокује јектику са свим њези- 
ним знацима.

На основу такога начина заразе, г. 
писац мисли, да је лијечење од јектике 
веома просто, лако, јевтино и, што је нај- 
главније, свакоме доступно — ту ништа 
друго не треба него не датпи иљувачки и 
слини да иде из носне дупље у плућа. У 
томе је, мисли г. писац, сва тајна, коју је 
он открио и од које зависи и ток и лије-

чење једне од најжешћих и најопаснијих 
болести, која убија према сувременом ра- 
чунању свако седмо чељаде, не обзирући 
се на неуморни рад и непрекидну борбу с 
њоме и дан дањи.

Ја признајем, да сви проналасци, ма- 
ње више, искрсавају неочекивано, случај- 
но, ал’ не могу и не смијем признати, 
да је у свакоме послу откриће оно, 
што се на први поглед као такво чини. 
Зато се није с горега свуда чувати оне 
мало час напоменуте преваре, јер она умије 
који пут и на танак лед да наведе — и 
то је нека врста природне игре.

Бојим се да се тако штогод не деси 
и с „тајном“ и с „открићем“ г. писца ове 
књиге.

Страх ме прије свега зато, што је та 
тајна и откриће пребрзо истурена на јавну 
продају, па ко што да. Ја знам, а знаће 
сигурно и г. писац, да се открића, особито 
така, какво је лијек противу јектике, за 
којим се одавно јури са много жудње, 
овјеравају и огледају много и много пу- 
та, па тек се онда излази с њима пред 
јавни свијет. Така тачност, тако овје- 
равање и хоће се баш зато, што се чо- 
вјек боји, да се није преварио. Није лако 
љоснути с научне висине у блато шарла- 
танизма и наивног и празног славољубља. 
Мени би око срца много топлије било, да 
је господин писац снабдио своју књижицу 
су једно 20—30 примјера, гдје је научно 
било на практици примијењено његово от- 
криће на разним степенима јектике п у 
разним приликама самих болесника. Успјех 
или неуспјех најбоље бп говорили за или 
против новооткривеног лијека. Један слу- 
чајни примјер ништа не доказује и он 
остаје вазда и у сваком случају ништа 
друго него гола случајност. Колико при 
мјера има у животу, гдје се случајно при- 
писала изљечивост једне или друге боле- 
сти разним моментима, који се никад више 
нијесу могли поновити нити уопће прими- 
јенити нигдје ни близу с каквим год по- 
добним успјехом. Ја бих сам могао навести 
неколико примјера у томе смислу. Два су 
баш интересна, јер се тичу саме јектике. 
Један болесник није се ничим лијечио, јер 
није могао од велике сиромаштине и остао 
је, да се бори са својом болешћу домаћим 
средствима. Једном приликом сретем истог 
болесника с мајком му. Упитам, како је и 
на моје велико изненађење, рекоше ми, да 
је сасвијем добро и да је кренуо у мана- 
стир, да се помоли Богу. На питање,. чиме



Година II Књииевни Л и с т Страна 147

се лијечио, рекоше ми, да му је поп из Т. 
читао молитву из „великог требника.“

Они су потпуно дакле увјерени, да 
им је помогао поп из Т. читајући молитву 
из „великог требника.и И сигурно да су 
умјели писати, или боље рећи да су те- 
акили за каквом год „научном славом/ 
написали би: „Молитве попа X. из Т. као 
једини радикални лијек противу јектике.“ 
Ту би навели за примјер и потврду свога ми- 
шљења поменутог болесника. Не тичући у 
значај „вјера твоја спасетја/ рећи ћу, кад 
би збиља излијечиле молитве истог попа и 
још неколика така болесника, онда наука не 
би имала права, ма колико се она скептички 
односила, да се не заузме најозбиљније 
око тога питања, као средства не случај- 
нога, него које мора имати у себи и неки 
дио физиолошке истине.

Други случај несумњиве јектике (1и- 
Бег. Бас1) сам сам имао под својим рукама 
и лијечио сам га по претходним примјери- 
ма само ихтуолом и на моје изненађење, 
болесник се потпуно опоравио и привидно 
излијечио, узео пасош и отишао у Србију.

С ова два примјера нијесам ништа 
друго хтио рећи него само напоменути г. 
писцу, како се данас тешко долази до на- 
учне истине и колико треба свестране паетс- 
ње, па да се човјек увјери, да та или дру- 
га појава није гола случајност, на коју се 
тако често набасава у животу.

Осуство извјесне количине научних 
проба и нетачност одређења саме његове 
болести, приморава ме, да иосумњам, да се 
г. писац јако преварио и огријешио о за- 
кон самоодбране, на коме се, нема сумње. 
оснивају сви многобројни случајеви само- 
оздрављања и од јектике и од безброј дру- 
гих болести.

Ја нећу и не смпјем рсћи, да г. пи- 
сац није имао јектику, али ће ми се, ми 
слим допустити, да могу посумњати у то, 
пошто нијесу изнесени и показани тачни 
знаци и докази, нарочито микроскопске 
пробе о Коховим бацилама.

Не треба бити медицински образован, 
па да се зна, да има много болести, 
особито у извјесним стадијама, које јако 
једна на другу наличе, --то је мање-више 
свакоме познато. Није сама јектика, од које 
се нагло мрша, много кашље, иде крв на 
грло и т. т. Такијем се знацима показују 
и друге болести Нека изволи г. писац за- 
вирити у књигу разних болести у органи- 
ма за дисање и крвотоку и многих других 
дискратично-нутритавног характера, па ће 
се сигурно без муке у то увјерити. У та-

ким тешким и замршеним приликама, осо- 
бито, кад је ријеч о јектици и гдје треба 
доћи до што боље научне истине, микро- 
скопу се даје, према сувременом научном 
мишљењу, главно решавајуће мјесто, ма да 
се и он чешће нађе у неприлици не могући 
тачно дати свој глас наједну или на дру- 
гу страну.

И да је г. писац боловао па и пребо- 
лио баш брзу јекчаику, и да је он о томе 
увјерио читаоца најтачнијом и строгом на- 
учном симптоматологијом — што му на 
жалост није до ума дошло, свакако би тре- 
бало, да се види, колико мозке имати на- 
учног ослонца и практичне примјене њего- 
во „откриће44 и начин лијечења противу 
јектике, као болести уопће не узимајући у 
обзир никаквих случајности.

0 правом узроку јектике дознало се 
тек 1882. године, кад је Кох открио тако 
звану туберкулозну бацилу, која се још 
данас сматра јединим специфичним узро- 
ком болести. То зна и признаје, мислим, и 
господин писац.

0 начинима заразе и ступању исте 
у органску економију веома се много и 
писало и пише, али се још није дошло до 
једнога сталног и заједничког мишљења. 
Уопће се признаје само ово, да су нај- 
главнији путеви за улазак једне или друге 
заразе органи за дисање и пробаву, а сре- 
ства, помоћу којвх се зараза уноси, то су 
ваздух и разни храњиви елементи. О по- 
дробнијем начину и средствима, који ба- 
цилу уносе тим путевима, мало се гово 
рило. Управо није се ни потребе зато 
јављало. Доста је било, да се рече: удише 
се у ваздуху разна прашина, а с њом и 
разне бациле; или: прогутају ли се ба- 
циле у туберкулозном месу, млијеку и др , 
па ако нађу у организму згодну погодбу 
за свој развитак, множе се и проузрокују 
јектику.

— Свршиће се —
Д-р Ј. Кујачик.

----- —---------

Бибшграфнја
Изашле су нове књиге:
Бесједе Митироиолитпа Митрофана 

Цетиње. К ц државна штампарија. 1902. 
Стр. 450 на осмини. ЦиЈена 3 круне. — 
Књига садржи: 1 Црквене проповиједи; 
П Освећење цркава; Ш Надгробна слова;



Страна 148 Књижевни Лист Година II

IV Посланице; V Пригодне бесједе.—Иова 
је књига један докуменат више, да се наш 
неуморви Архипастир брижљиво стара како 
би нашем свештенству пружио потребну 
му лектиру. Непобитан је факт да су црк- 
вене проповиједи неисказано важна ствар 
за васпитање народа у духу хришћанском 
и за васпитање уопште. Кад то узмемо у 
обзир тек можемо судити од какве је важ 
ности књига коју Г. Митпрсиолитп Митро 
фан пружа нашем клиру. в.

Пјвсме Авда Хасанбегова Карабего- 
виба. У Београду. Електрична штампарија 
П. Ћурчића (Бранкова улица бр. 3). 1902. 
Стр. 117. Са предговором Свет. Ћ.оровића.

Студент и политика (поводом исто- 
имене теме проф. Вилхелма Ферстера) од 
Р. М. Ј., студента. Читано 24. новембра 
1901. у српском академ. друштву „Зори“ 
у Бечу. Сремски Карловци. Српска мана- 
стирска штампарија. 1902. Стр. 26. Цена 
40 потура или 50 пара дин. Чист приход 
од ове књижице намијењен је „Друштву 
за потпомагање сиромашних Срба ђака на 
великим школама у Бечу.и

—3*4---------

Цшш биљешке
V Књижевна вест. Овијем објављујем 

српском читалачком свијету, да ће мојом 
накладом о Видову-дне изаћи прва свеска 
Илустроване исторчје српског народа од 
најстаријих времена до краја 19. вијека, 
са 140 слика и једном бојадисаном картом 
балканског полуострва. Друго умножено 
издање

Дјело ће излазити у свескама, а изни- 
јеће у свему 16 свезака. Сваке треће не- 
дјеље излазиће по једна свеска са два таг 
бака (16 страна) у лексикон формату, на 
лијепој бијелој хартији, а штампаће се,овдје 
у Бечу.

Цијена је свесци 25 новч. — 50 хел. 
— 65 дин. пара. Претплата се прима на 
најмање 4 свеске по 1 фор. — 2 круне — 
2 дин. 60 пара ; или шаљем поузећем кад 
неколико свезака изађу. 11рва свеска може 
се добити на углед ко пошаље 50 хелера 
или 65 дин. пара (у пошт. маркама).

Пошто је првог издања „Илустроване 
историје српског народа“ кој’у сам прије 
17 година дао штампати већ од дужег вре- 
мена у промету нестало, а тражи се још 
једнако са многих страна, то се надам ли- 
Ј*епом одзиву са свиј’у крајева српскога 
народа.

Ко се жели под повољним условима 
примити продаје овог новог издања, нека 
ми се што прије приЈ*ави.

У Бечу, на Спасов-дан 1902.
Коста Мандровић
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0 поријеклу Бранка Радичевића. —
X свеска „Знаменити Срби XIX векаи до 
нијела Ј*е веома чудновату слику Бранка 
Радичевића (чудновату према онијема Бран- 
ковим сликама, које смо до сад гледали) 
са кратком ПЈ*есниковом биографијом. У би- 
ографиЈ*и се на једном МЈ*есту каже: „По- 
родица мајке Бранкове доселила се у Ву- 
ковар из Скопља у другој половини осам- 
наестог века, а породица оца његова мало 
прије тога доба, ио свој ирилици,* из Ср- 
бије из округа крагујевачкога, а настанила 
се у Срему/ — Ми на овим српским кра- 
јевима не можемо се уопште похвалити на 
оне који уређују „Знамените Србе XIX 
века,м ако хоћемо да подржавамо сепара- 
тизам, који се у том уређивању очито огле- 
да. Но и ако пренебрегнемо то, што на нас 
слабо долази ред можемо ли бити равно- 
држни, кад се у „Знаменитим Србимаи из- 
врће доказана истина. О поријеклу Бран- 
кову вођена је дуга полемика у „Јавору,и 
„Стражилову,и „Дн. Листу,“ „Срп. Наро- 
дуи и т. д., и из свека тога јасно Ј*е за сва- 
кога: да је Бранково поријекло из Зете; 
сад пак „Знаменити Србии чине пронала- 
зак да је по свој прилици из Србије!

Ни с чега другог до у атар истине 
ми ћемо можда доцније пропратити све 
оно што Ј*е о Бранкову поријеклу писато.

с. п. в.
„Дневник“ одлични биоградски поли- 

тички журнал, прештампао је (број 143. и 
144. од о. год.) из овогодишње априлске 
свеске нашег листа приповијетку Мих. 
Милановића: „Вјера спасава/

* Курвив је наш.

Уређује Књижевни Одбор:
Д-р Л. Томановиб,, Живко ДраговиЉ, Д. Гатпало, Мирко Мијушковиб и Саво Р. Вулетпиб.




