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Књижевни Мјееечни Лиет.
Амо живо цвећу поитајте,
Па га с’ млади пуно накидајте, 
Да вам иутем дивно замирише, 
Да вам срце за кућом уздише!

Бранко.

Наше књижевно јединство.

Прије еамих недееет година била 
је српска књнжевноет тако раскома- 
дањ>, готово као што смо данас полнтички 
раскомадани. „Религнозно и полнтичко 
раздјељење Илира уништнло је жељено 
једннетво књижевно овога тако вели- 
ког парода, и толика је мржња и не- 
павпст међу сниовпма једне матере, да 
рнмокатолпчки Србпн о књнгама брата 
свога нравославног закопа слабо и мало, 
а православип Србин о књпгама римо- 
католпчкнх Срба управ ништа ие зпа 
н неће да зг:п, Овг.ма је иош.ведњпма 
књижевпоет нрвпх иозната тако мало 
као Шведека пли Португеска.“ *) Овако 
је онда ппеао ученп Чех II. ШаФарик 
у евом прегледу књижевности Римоки- 
толичких Срваља или Илира, т. ј. Дал- 
.иитиноцц^ Бошњака и Славонаци, п ннје 
пимало ирећеравао.

Ову ћемо поцпјепаност одмах ра- 
зумјстп, чнм узмемо пред очи, којпм еу 
језиком књпге иисали православни 
Србп. којпм дп рнмокатолпчки, остав- 
л.ајућн па етрапн разна елова, којима 
с\ се служили.

Ј) Види (азорјгЈ СебкеНо Мигешна V Ргахе 
1^.-3 и Љстопис Матице Српске исте године.

Између ових пошљедњнх Гундулић 
пише у еедамнајестом внјеку : „Етб је 
настпр евратио стада — У подгорје на 
пландиште, — Свак нод дубјем ередлн- 
вада — Прг: кладенцих вјетрић нште“;2) 
боеанскп блекуи Паво Посиловић у 
петом вијеку: „Може ее ириликовати 
нетћна нтпћем од јаребице. за што 

ј кад једна јаребииа енеее јаја, друга 
п.ој украде и, п так<> њи излеже. и 
када ее птићн излегу по н?п парави 
јееу паучени познати глас нраве ма- 
тере. И тако учине, када њу чују пи- 
ватп, оетаве ону матер, која им није 
нрава матер п трчу за матером нсти- 
нитом< н тако је истнна која јест 
вазда ча сврсп позпата/3) а Фра 
Дгћдрија Кичић у осампајестом вијеку 
/|јева: „Липе ти еу румепе ружице — У 
бијелу увору Лазареву,—Нико не зна 
која бјеше линша, — која лишпа која 
руменпја.“ — Римокатолпчки су дакле 
Србп писали језнком, којим је народ 
говорио, угледајући се еамо па народне 
умотворине, еаевим незавнсно од уплива 
црквеног пм језнка, који је бно латннски.

Друкчије ее развпјала књн : ев- 
ноет међу нравославннм Србпма. У 
Љетог.ису Матице Срнеке од г. 1833

-) Осман, ијевање аевето.
3) Цвијет од криностих духовни и тилесније.
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находимо једиу оду владици Нутнкку, 
која оваколочпње: „УбоПутника њесг ? 
Кто не восилачетсја ? Њест во крукје 
људеп Путппка? Иарка нам љута јего 
отторже: вјесте. роду ужаснаја!“ -- 

Оваквим је језиком Јукијан 
Мушицки већнну својих ијесама напи- 
сао; а којп књижевник наш пнје 
писао црквепо словенским језиком, тај 
је радио, да српски језик што више I 
искити словенштином. Што се може 
разумјети п нротумачити упливом право- 
славног свештенства, које се служило 
старо-словепским језиком у цркви, а 
ком је бпла у власти школа, те је од 
њега иотицала п књижевност, као што 
је од свештенства потицала у опће код 
осталих народа јевропских онога доба.

Отолен је опа разлпка, која је 
српску књижевпост у двије главне и 
сасвим различите књижевности дије 
лила: иросто-народну и црквено-сло- 
венску.

* #

Иа овај средњевјековнн иравац 
у књнжевности нравославних Срба, 
да се одржн црквени као књижевии 
језик, удара први Доситије Обрадовпћ, 
првп народни књпжевник и философ, 
„Језик пма своју цпјену од ползе, коју ј 
узрокује, а који може више ползовати I 
него општн цпјелога иарода језик ?“... I 
Овако је Доентнје убјеђивао, и ова 
његовл нова револуционарна мисо 
нзазвала је жеетокп отпор, али је ииак 
толнко успјела, да је пут прокрчнла . 
Вуку, који је тај отпор савладао

Овај отиор нотпцао је ноглавито 
од свештенства православног, које је 
у црквено-словенском језику гледало п 
обрану иравославља, особито у оно ј 
доба уннјаћења, обзн ром на католи- ; 
чкп дио нашсга иарода, којп се служио I 
у књижевностп простим народним језп-

ком. Као што су ревносни чувари 
иравославл.а Досптијеве књпге, тако 
су н Вукове огњу иредавали као кужне 
и јеретичке. Али ваља нризнати. у опом 
отпору је било, оснм сумње п страховања 
од унијаћења, од кога су иравославни 
Срби толико претршели, и ијетета 
нрема старннп и сјајној ирошлостп 
народној, јер сви књпжевпп споменици 
из доба самосталиог државног народ- 
ног живота гласе црквено словенским 
језиком; здруге страпе још је била прп- 
родна и тежња нравосл;,вног српског еве- 
пггенства, дазаједничкимјезикомуздржн 
свезу са нравославном н словенском 
Руспјом. За то ;е славпи срнски 
митроносни ијесник Лукијап Мушицкп 
и нредлагао као посредник у ној 
борби, да се примп народпи говорни 
језик у књижевннм дјелима зо народ, а 
да се задржн црквеио-словеиски за 
ппучна дјела.

Али у оном буктећем нламену 
страсти није се мого уважити овај 
глас посредннка; а друго, ипје бнло 
толико спла на књижевиом иољу иашем, 
које су могле стати развијатн изнова 
народну књижевност говорпим језиком 
а научну језпком црквено-словенскпм 
Или се требало прнФатитп једног плн 
другог цравца. Средњн, носредујућп 
ннје онда мого маха отетн. И побједу 
је одржао правац нриродниј — чпсто 
народнп.

« *
„Није мања част свпјета, у којој 

ее славеносрбски језик унотребљава 
него земља Француска плн тп Еигле- 
ска; пзкључпвшн врло малу различпост. 
која се находп у изговору, које ее слу 
чава п свнм другим језиком. Ко с 
зна да жиге.Ђи прногорски, далмат 
ски, херцеговскн. босански, србнјскп 
хорватскн (кромје мужа), славонпј
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скм, сремски. бачки п банатскп осим 
Влаа’, једним истим језиком говоре? 
Говорећи за иароде, који у овим 
краљествама и нровинцијама живе. 
разумјевам колнко грчкз цркве толико 
и латинске сљедоватеље, непскључива 
јући ни саме Турке Бошњаке н Хер- 
цеговце, вудући да закон и вјера мо- 
же се ироми)енити а род и језик ни- 
кад'ч>. Овако је писао бесмртни 
ДоситиЈе иазад нреко стотине година, 
и он је овнм здравнм мислима ударно 
тврдн оспов књижевном јединству 
срнском, на ком је Ву/г наставио благо- 
еловсни свој рад. Овн народни фило- 
софи нпјесу далп, да различите вјере 
намећу српскоме народу различпте 
књнжевпс језике мјесто једнога језика, 
којп пам је Бог дао тако чист и так« 
исговјетаи од Шаре до Велебића, од 
јадранског мора до Дупава и даље 
докле Србп допиру, да таково јединство 
у језику говорноме пе стеже уједно 
ппједаи народ; као што таква чистоћа 
п љепота иашег говорног језика у 
ниједпоме иароду пе сједињава књпжев 
нике и књпжевпе људе са некњижев- 
нпма и неукима нашим тежацима и 
настирима.

»31кон и вјера може се нромије- 
нити, а род и језик никада !« 
П ова пстина, свакоме на први иоглед 
јасна, била је полазном тачком њпхо- 
вом; у овој истпни нружили су опи 
чудотворнп мелем српскоме народу, да 
чу зарасту грдне ране, какве ниједан 
зарод не убијају, нити су када уби- 
тле.......

*
% «

Овај рад око јединства књижев- 
пога убрзо је нашао и свога пјесника, 
;<»ји је једниство књижевно пзнпо у 

дпвној пјесми, у тако јасној п тоилој 
мисли, да је насилцо задобио омладину

п иостао њезиним омиљеним ијесником. 
Тај је ијесник Бранко, који пам овако 
слика нашу књижевност до Вука: „Грм 
до грма, трњакдо трњака, — Трње грма 
везало за грма, — Камен стрми за камена 
стрма, — А те брате убаве јаворе — 
Пљушт пригиско одозго до горе, Свуда 
пљушта, трња и букике, — Дешто цвећа 
али чемерике....“— а од Вука овако: 
„Тек главате што несгаде куге, — Али у 
час ето тице друге, — Једиа друга — 
баш чнтаво јато,— Али јато братеуми- 
љато, — Свс славујн са Дрнне и Саве, — 
Са Неретве воде и Мораве, И са Крке, 
Лнма н Це-тиње, — И са мора оне воде 
сиње,—Долетеше одма попадаше, — 
Најаворе дрва носедашсЛ... падаљенам 
нјева, како је чудотвор пз стијене подицу 
извео, „Па потече бистра и весела, —
— Нигда таква јаневидеврелч, - Куд 
иотече замириса цвеће, - Нпче цвеће 
свудмипо обали, - Србадијо. нуто див- 
не среће! — Амо брже потеци, навали!
— Глете браћоту рукотворину, — Глете 
браћо чудо и мнлину.— Глете браћо иу- 
та тог згоднога, — Глете тамо цвећа на- 
роднога, — Амо живо цвећу иоитајте, —
— Пага с’ млади пупо накидајте,— Да 
вам путем днвно замиршпе, — Да вам 
срце за кућом уздише .. .и

Да своје обљубнмо: да се непри- 
роднога отресемо; па да се у једно коло 
уфатимо: то је била Браикова мисао, 
којом је одушевљавао млађи нараштај 
у чној љутој борби књижевној, и у 
душу му улијевао иауку Доситијеву п 
Вукову о књнжевноме јединсгву на- 
шему.

И данас збиља књнжевници са 
Дрине и Саве, са Неретве воде и Мо- 
раве, и са Крке, Лпма и Цетине, п 
са мора онс воде снње једиим језиком 
шпиу, китећи се цвпјећем народним, 
угледајуИи се у народпе умотворипе,
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И тијем је пестало оне разлигсе у 
књижевностн, која је дијелила Србе 
нравославие од Срба римокатолика; 
тијем се у главноме ностигло гсњижев- 
но јединство укуннога народа српсгсога.

У ово једннство долазе и Хрвати, 
од како су почели нрисвајати језик 
дубровачко-далматинских списатеља и 
српских народних умотворипа слиједећи 
науку Вукову, Даничићеву и Будма- 
нијеву.

* *
Алп ваља да признамо, да се Вран- 

кова мисо јбш нпје потпуно остварила. 
Ми даиас имамо толико књижевпих 
средишта, па гсолико смо комада по- 
литички раздробљени. Ту је Биоград, 
Нови Сад, Загреб, ту Цетиње и Ду- 
бровник, ту Задар и Сарајево! Ни у 
томе не би било великога зла, кад би 
ова средишта бпла у некој свези, кад 
би између њих било бар гсаквогагоћ 
саобраћаја. Али свезе и саобраћаја 
књижевног, каквог би требало, нема ни 
између Биограда п Новог Сада. која сре- 
дишта раставља само негсолико ура да 
љине, а спаја Дуиав и жељезпица; иа 
какве свезе може бити и >међу Цетиња 
и Загреба, између Дубровнпгса н Н.Садд!

Узрок тој ноцијенаностијеете у на- 
шем немару. што значи. до ннм срце 
још за кућом не уздише. Можда је н 
политика гсрпва. али то не би требал>> 
да буде. На еваки нач ш ми смо дужни, 
да се сјећамо вазда иаших полнтнчких 
околности, те да недајемо иовода ни- 
коме, да нам па пут стаје.

Дакле внше мара, више љубави 
међусобне, п внше пажње, више обзи- 
ра на наше разие нолитичке околности, 
на ћемо чвршћом свезом и живљим 
саобраћајем међусобним брзо доћи 
до иотиуног нашег књижевног јединства.

И тирм иравцем тежећи к тој ли-

јепој сврси, мп стунамо овим књижевним 
органом јужног ерпства па опће наше 
књнжевпо поље најбољом вољом и твр- 
дом надом, да ће ово напе иодузеће 
наћи одзпва п помоћи моралне и лате- 
ријалне у цјелокупном Српству.

----—-

Освојење Бара.
Спјевао

Си.мо Половић.
I. Орлови.

Лијеп је Никшић, град јупачгси, 
Црногорска жеља стара,
Ал’ час један у њему се 
Ора српски не одмара.

Под орловска своја крила 
Узео му златне кључе,
Па је ирп’о лаким детом,
Куд га срце силно вуче

Једном махиу снажним крплом 
И Дуга (е иод њим сави —
Китња Дуга сад с Никшићем 
Госиодара свога сиавн!

Другом махну — и Биљећа 
Са Горапским нрвхватп га! — 
Пивљанина Баја славног 
Из роиства је нлеме дига’.

Опет махну лаким крплом — 
Мостару се право диже!

| Но у лету веселом га

„Лат.ше орле! јер тн носн 
Празна мука штету вишу. 
Сваком своје суђено је — 
Облак орлу, рупа мишу.

У тв м кршу ђе год хођеш 
— И слободно хајд’ облаком - •
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Ал’ ширину око тебе

Но орлове врћи твоје —

Слуша ора нз висипа,

Узмучи се и узвитла, 
Напр’јед не мож’, назад нсће.. 
Док на једном нраво Кому 
Пружи крила и полеће.

И орлова јато шњим је.
Куд ће? Онп знају само.
Жалосип су, али живо
Ка’ да гракћу сви: „Онамоћ ..

И орлова јато дивно 
Лети брзо и све брже,
И већ кад су етати хтјели

„Лакше орле, не мори ее,

Ка’ устр’јељен иисну ора, 
Свп орлови загракташе... 
Болно јекну комска гора,
И Дечанн задрхташе.

Обаеја их сунце нада,
Иа у облак оиет мину;
Тек назрјеше зраке сиаса — 
У стару су пали тмину.

Диже с’ ора у внспиу — 
Тајна спла папрјед неда.

Хоће л’ Богу да се илапе ?
Ил’ пут други да разгледа?

Иде ора са орлови 
Истим путем, куд је стига — 
У Никшиће тужан паде,
Одакле је вес’о дига’.

Цриогорци — све орловн, 
Равним иољем попадаше,
А са тугом својом гешком 
На врх града Кнез изјаше.

На врх града Нпкшићкога, 
Ту је стао Кнез Никола,
Очи еу му нуне суза,
А преиуно срце бо ла.

Тјесно ј’ грло за бол јакв, 
Срце пукЈго нема гласа,
Силна прса преуска су,
Кад се оно усталаса.

Стоји кршно на бедему, 
Мпслио би ст’јена да је,
Али груднх надимање 
Живот силни у њ одаје

И већ да му прсну груди — 
Олакша му уздах тешки,
А с уздахом р’јечи бола 
Изговара Кнез витешки:

„Херцеговска земљо мила! 
Изгубих те са зрх мача. 
Узданица бјех ти газда 
А сад — друг ти горког плача •

0 Дечачи моји свети, 
Прађедов ка просторијо!

Боже благи! је л* гр’јех ово 
Поколења нашег бједна?



Ил’ пас срчба твоја стиза 
Још с ђедовека гроба ледна?

Ах, да није тол’ких трпн>а — 
Само мога рода мука 
Србину је измучила,
Да га штитн твоја рука!

На кршу му мученичком 
Мач одбраие свеђер сјаше 
Пред олтаром храма светог,
Ђе слобода још тињаше.

Вјеран вјерн и слободи 
Муке страшне трппо је:
Да новрати прађедовско — 
Живот, све је дава’ своје.

И сад силу азијатску 
0 свој крш је тврди скрха;
И већ робљу зрак слободе 
Кад с ловћенског сину врха; —

Крвник љутп од Косова.
Кад му свладап нпчце наде — 
Ти доиушти ....

Кад сам скупом крвљу земл.и 
Отворио свуда врата!

И за твоје опроштење 
Старих !р’јеха храбро гин’о, 
И ордије невјерничке 
На жртвеник многе прин’о.

С крвљу својом прппио сам 
На тисуће невјерннка 
Ђедовини Неманића,
Твојнх, Боже, угодника.

И свецима чудотворннм 
Ждребаничком н острошком, 
Што ми држе срце чисто 
Пред вјечнијем твојим оком.

И у земљн Херцеговој 
Жртвеник сам нови дига’ — 
Враге свлада твојом руком, 
Њу отреса старог ига

0, иа да смо и ми бједнп 
У ђедовски гријех пали — 
Многом крвљу п мукама 
Гријех смо сваки покајалн.

Но онрости п пимозп —

Оирости мн, Воже благи! 
Збор је смућеп очајнику.
Ја ти с’ молпм: сад иомози 
Твојем свегом мучснику.

Мученику, роду српском 
Сад помозн, Воже свети! 
Враге старс свладао је - —

Да загрлим жељна брата,

И орлове моје храбре 
Повешћу ти у бој иови,
Име твоје и знак светн,
Ђе још ннје, да с’ обновп! . . .“

Са молптвом п јадањем 
Кнез је срцу олакшао,
И ублажеп сад је вујску 
Око себе ногледао.

Дпвпа војска! умор не зпа, 
Пп весело нољем екаче,
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Граје сваки, мислио би
Натјече се ко ће јаче.

Не море их мисли тегнке,
— Кнез нек мисли куд ће шњима! 
Погинути, али добит’ —- 
Ту тек миса’ сваки има.

Ни жалост му не зна срце,
Тек једну му можеш чути:
Један живот, па не може 
Више иута погинути!

Ора ј’ рођен да орлује,
И он јунак да се бори,
0 боју му миса’ вазда,
Па о боју и сад збори.

Два се орла узнијела 
Изнад војске повисоко,
Па знамеље то јуначко 
Примамило сваком око.

Гледа^у их Црногорци,
Ђе с’ у коло оба вију,
Ђе се сретну па прометну,
Исто као бој да бију.

И несташни момци одмах 
Сваком орлу име дали:
Једном Султан а Кнез другом — 
Па их мирно тад гледали.

Док узмаче један ора,
Румији се даде гори,
А други се за њим пушти —
Тад у војсци свуд заори:

„Кнез надјача! Султан бјежи ’ 
Стан, Султане, Кнез те стиже!...“ 
По р’јеч сваки и у војсци 
Она с’ силна вика диже.

Кнез орлове своје слуша 
Гледећ’ оне у даљину,
И радост му на један пут 
Срцем прође, оком сину.

И у себи проговара:
То су воље божје знацп —
Над војском ми с’ орлп внју 
А слуте ми бој јунаци.

И к Румији, мору плавом 
Полећеше тице мнле,
Од куд су ми у час нсти 
Моје мислп долетпле.

Хајд’те, збогом, о орловн,
Наћ’ ћемо се оњт иеђе.
Биће крви, ако Бог да,
И јуиачке за вас јеђс . . .

Па у кулу Кнез уљеже.
Три војводе дозвао је,
И шњима је дуго в'јећа,
А о чему — тајиа то је.

Кад ишета с војводама,
Бедрога је лица бно 
У војску је сиша дол.е,
Сву је редом пролазпо.

„Чуј ме војско! — Кнез повика — 
Сјутра зором свакп дома.
Богатн сте славом бојном,
Ал’ на дому свак енрома.

Без усјева жетве нема,
Пуна кућа срце пунн;
Јупаштвом сте овјенчаии,
Сад нека ве рад окруни.

За мало ве вријеме пуштам,
Ал’ п то ће доста бити :
Узрадиће свак иопешто,
На дом мнле загрлитн!

Па када ви глас мој дође — 
Свак крај мепе брзо да је! 
Оградисмо лијену кућу,
Алп јонгге •— преуска је!
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С Е 0 Б Е.

Ластавице већ савијаху гнијезда по 
приморју, алн Румијп бјешс снијегом 
покривена готово до корјена у иолови- 
ни марта 1872-ге. Једнога јутра, у то 
доба, усидри се нека лађа кљупом 
к Волујици, а крмом к Будви, те како 
бијаше чоримљавине на мору, јарбули 
јој и димњак међу њима клањаху се 
час нрема пучини, час према развали- 
нама града Бара. По што сунце одскочн, 
стаде лађа јако и за дуго звнждатп. 
То разбуди сву чељад на нристану. 
Први истрчаше па обалу два стражара 
— два цигла Црногорца пгго се ту 
налажаху ; за њима изађе писар помор- 
ске власти са два мрнара; за овијема 
три четнри главе из ћесарског консулата, 
иак иет шест крчмара и Лојдов после- 
ник са својим женама, а најпослије 
главом лучки капетан — омален, вели- 
ке просиј де браде.

То бијаху готово свп стаповници 
из оно десетак кућа на пристапу.

— Грчки вапор! рече канетан 
гледајући пажљиво знакове што 
они. тамо састављаху заставицама... 
Ђаво би га зно што хоће! Каже да 
чека, да му је пршца, — ма што чека 
ја не разумпјем! Хомо ми, интаито, 
па ћсш иоћ узети иратику! рече пи- 
сару (каи. бјаше Дубровчанин).

Сви кренуше натраг за њим.
То канда наједи оне на броду, јер 

ииштаљкакрај димњака, швикну оштро 
два три пута, баш као да брекћаше.

— Пацјенца : пацјенца, каро мио! 
вели капетан.

Али пиштаљка развезе на дуго и 
некако потмуло: јуууу...

— Мука, бога мп! — опази
Црногорац.

— А што знаш? иита га друг.

— А како не бпх знао ‘? Зар ме 
једном трбух болио! Онако се јауче 
кад грбух боли!...

Мрнари се не жураху. Писар је, 
са протоколом под иазухом, стрп.љиво 
чекао, докле псцрпају в >ду са дна 

I чупа, на док донесу весла из складшита, 
те се лагано одвезоше. Алн се преко 
мјере задржаше тамо, што забрпиу 
капетана, те натаче сламени кло- 
бук обавпјеп бијелом крпом, разаие 
птаторчић, па крену праћеи стражарима 
на обалу. И ту је комад чекао, док се 
стисну иснод лађс чуњ; за овнјем 
пслеће другн иа четнри весла, тс у 
тренуће ока стапн се под дрвену скелу. 
Човјечић, гарав, жнвијех очију, сје- 
дећп на крми, зачеврл.а грчки иријс 
пего изађе. Становницн прпстапа прн- 

! куишие се оиет иза леђа капетанових.
— Ноп капншко! — рече овај.
Грк се нсиентра па скелу кас 

мачка, скиде клобук, да обрише зиој 
простријсља погледом сву гомилу, пак 
ноче да натуца талијапски, обрнув 
се према двојици Црногораца.

— А ово јс к шетан, јацан пе био, 
што мени причаш! — рече Божина, 
старији стражар ...

Разумјсше т лико, да јс дошао 
прнхватити неке црпогорске радппкс, 
којп су се иогодилп да иду па коринтску 
иревлаку, пак се чуди што нх нема: јада 
сенадангубу и на трошак; пријети да ће 
тражнти пакнаду; час се клања пред 
капетаном п заковрће очима; час стпс- 
путу иесницу уиирс пут брда;—крсти 
сс, вади нз шиага пекс артије и иуди 
свијех да читају . . .

Капетаи заглушсн слегну раме- 
пима, изврнувши длапс иут странца, а 
очпма нраћашс нпсара, који у то 
пзађе, па а заиита кроз нос.

—Јс лп нратика у реду?
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— Јест, него еам био на муку 
с њима, као вн сад! . . .

Сад викну лучки старЈешина 
Грку:

— Ништа ја за то не зпам! А 
опростпге, ја имам посла! пак му обрну 
пете.

Онај иристаде за њима, али кад 
видје да му је залуду, ускочи у чун 
псујући. Но гато мрнари завезоше, неко 
из гомиле звијукну, а на то се он 
исирави, пак, бјеснећи, ноказа иретом 
своју лађу, пак новуче полукрут у 
ваздуху и устави према кућама. Могло 
се то тумачитп, да намишља бомбар- 
дирати пристан . . .

Тако је трајало још два дана. 
Готово сваке уре, пиштаљка. је огла- 
шавала јед капетанов, а и он је долазио 
иочешће. Али ппко не обртагае главе 
на све то. ,,Ка’ грчка работа “ гово- 
рило ее.

Трећега дне, око ионасичјех доба, 
јави капетану Крцун, млађи стражар:

— Ето, господине, бијели свијет 
наљега од Бара ! —- То викиу, како ће 
чути сав приетан.

— Какав бијели евијет?
— Ма ка’ војска! .... Има, ја 

мпим, баталијуп људи!
С мјеста се крену па сусрет.
Човјек крупан, једар, очију као 

зифт, иђаше иред „војском“, у којој 
бјеше око недесет момчадп. За њпма 
је ходило око десетак натоварених ма- 
зага, а за овијема до штпаеет упрће- 
нијех жена и дјевојака.

— Крећете ли ви иут Грчке 
запита каиетан.

— Крећемо! одговори првак, али се 
неустави.

— А да вапор вас чека ево трп 
дана! додаде Божина.

— Па, нека чека!
— Па... и ја вељу! Може вам 

бити и вама и њему
— ЈБуди уморни, а иолазе у туђ 

свнјет. па им није до причања, брате! 
исправп Крцуи.

— Ма све народ жустар и чист! 
Одаклесу? пнта га каиетан.

— А све пз Црмнице и из ријеч- 
ке нахије. Ово је Милош Лазов, да-тн, 
хрват-багаа. Познавам га ја. Он те 
био неколике године у Цариграду. И 
од ове момчади познавам ђекојега, 
ама не многе..... Тамо се отворила, 
да-ти, нечесова работа, је ли госноднне?

— Да, да ! . . . Пођте ви двојица 
да јавите онпјема онамо. А не треба 
да ее акоштавате, но из даље впчите: 
„венути монтенегрини !“ вели каиетан, 
на што оба мрпара и Крцун за њима 
отрчаше.

Црногорци растоварише мазге; 
женске се раснртише, те се диже 
граја кад посједаше на гомилнце по 
тратиип. Али до мало утолише, јер 
ночеше јеети. некп суха хл.еба, неки 
присмачући луком — бјеше нета не- 
дјеља поста. Са хрват-башом сједоше: 
ташта му, домаћица п шура. Баба, 
жужица нека, иогнута без зуба; кћи 
јој, нека плава мушкобапа, необично 
пространа чела, великнјех очпју, а 
иначе нитома лпца. Младић наликоваше 
сестрн, само што бјеше ситнијн од 
ње. Прсд њима бјеше иогача, ска- 
дарске икре н плоска ракије.

Возари са сред залијева впка- 
ху као што нх бјеше старјешина 
напутпо, али се Крцуну свпђе, да еа 
мало више вардање огласи веселу ви- 
јест, те изметну засопке свпјсх шест 
хитаца из револвера, вичући као пгго 
вичу они што нале мине: вардаа-ха!
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На то се живо отис-нуше с брода 
трн чуна.

Чељпд поустаја. Мушки се начета- 
шс дуж обале, женске у гомплу иза њнх.

Капетанић иоздравн, звјерајући 
очима но стаситим људима. И њего- 
вијех шест мрнара гледаху зачуђени.

Милош Лазов прихвати поздрав и 
додаде нешто грчкн. Капетану као 
да свану кад зачу матерински језик-, 
те одмах искочи, пољуби се с Милошем, 
пак засу ријечима. Милош му мирно 
одговараше за неколико, гледајући га 
испод себе, као дијете. Свакп би пут 
испирио дугачак млаз дима, прије него 
би одговорио, а у потоњу баци далеко 
у море већ догорјели емотак, иа замаха 
главом пут својих:

— Није разлог што ои хоће да 
се одмах укрцамо, ношто ће — вели — 
нод Будву, да нрихвати неке Паштро 
виће и Грбљане. А што да вар 
дамо тамо и амо, и да чамамо једну 
ноћ више на броду ? Нек иде, па нека 
нас прпми сјутра. Је лн тако, браћо?

— Тако је. ва истину! заграјаше
свн.

Сад опет нреговараху њпх двојпца. 
Што је Гркјаче викао размахујућиру- 
кама, то је Милош тише говорио, те о- 
иај ускочн у свој чун п нареди да се она 
два врћу иразна, али кад његовп во- 
зари махнуше два три пута. устави 
пх, диже се, подбочи се, наду образе, 
пак пошто издуши, ноче меденије. 
На то се Милош насмија и оба- 
зрије се викиувши : — „Да ну Гор- 
дана!" Плава мушкобана одвоји се од 
друга и ириђе к домаћину, који јој 
нешто иришаита, пак слазећи низа 
скелу довикну.

— Гледајте, Вуко, да скуиите ма- 
ло дрва, е ће ви требати огња поћас. 
а сјутра зором да сте нареднн !

— А што ? Не ли ти већ овамо ? 
пита га шура

— Не, прије сјутра. Хоћу да 
идем с њима под Будву, да познам 
те л>уде, те ће кретати с нама... А 
добро је свакако да се наћем онамо.

Вуко бјеше ностаријп од својих 
другова, ако и не напуни тридесету.

- Е, хајдемоте! ево мрче! викну 
он, пошав пред гомилом н тијем се 
показа први пут као доглавник хрват- 
башин.

Привезаше боље мазге, ге крај 
њих и крај иртљаге оста Гордана са 
бабама, а млађе жеиске и момци рази- 
ђоше се по бринама.

Чим се сунце смирн ноче ћарли- 
јатп са планина вјетрић, а њему 
на супрот стаде море шумити, пјену- 
шећи уз обалу. У сутону лађа јаукну 
једном, иак отклопота на сјевер. Хоџе, 
са мунара барскијех. кујисаху вечерњу 
молитву, ге се име Алахово раетолије- 
гало ио иустијем крајевима... Мало по 
малочељад иочеше доносити по бремеш- 
це ко сухијех грана маслинскијех, ко 
внновс лозе, или смреке. на то сложи- 
ше у једну риу. А кад се умрачп, кад 
се шнрокн залијев рашири у бескрај- 
ност, а магла иритпсну баруштпнс 
што га онкољују, тада на сред тратине 
букну силан иламен, коме је врх ви- 
соко попгравао, освјетљујући снуждена 
лпца исељеника.

Пристанари се брижљиво поза- 
твараше у кућама.

— А да јесмо лн сви па окупу? 
заиита Вуко, режући хљеба магери и 
сестри.

— Да-ти јесмо! одазва се, жвачу- 
ћи, најближп м\’ друг.

Да-ти и нпјесмо!рече иеко с 
друге стране пламена. Бијаше то про-
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тегљаст младићак, који се диже п чешка- 
јући се по глави приђе к Вуку.

— Сад виђу да нема онога на- 
шега ђетића, опога ми братанића, 
знапг, те га вичу Дајица!

— Па, викни га! рече Гордана. 
Д’ако не буде погинуо у овијем лужи- 
нама! . . . Јеете ли заједно кренули у 
дрва?

— Не, но се разметнули, да-ти....
— Вичи га! вичи га! говоре му

сви.
Он се одмакну, па стаде дозивати.
— О-о-о! Дајица-аа'
Свако задржа залогај слугаајући 

дугачки одјек но пустијем и мрачни- 
јем бринама, куда се разлијегаху крај- 
њи слогови : и-цаа ! и-цааа!

Момак нође даље и зовну јаче. 
Ништа, осим пустог одјека. Трећом 
му је већ глас дрхтао. Четвртом, уза 
вику, изметну иушку, а на то еви ско- 
чише на ноге. Али, прије но издуши 
одјек од пуцња, затутњеше двије пуш- 
ке иснод Бара, а за њнма једва до- 
нрије нечији глас.

— То ти је он! — рече Вуку .. 
Вог зна куд је зашао!.. Но, сад, со- 
колови, кад сте већ иа ногама, ногле- 
дајте животињу!

Пошто се онет прикупише, сједи- 
ли су, ваља да, но уре у зеб- 
њи, докле зачуше два гласа, иак до 
мало и кораке.

— Шта би с тобом, Дајица? ги- 
та га Вуко, на одмах додаде: — „А ко 
је то с тобом?“

— Ово је један Цуца!.. Добар
вече.

— Добра ви срећа обојици! .. 
Начините им мало мјеста! . . . Тако 
Сједнте!.. Дакле, шта би с тобом, чоче? 
нринита Вуко, мјерећи, као и сва дру- 
жина дошљака — неко ћосасто момче,

ванредно велике главе и јаких зуба, 
који, чим сједе, покри главу струком и 
стаде савијати смотак. Дајицапоче:

- Ва истину, пох пут масли- 
наде, те стигох некога Турчина, 
који је ходио са пристана у Бар. 
Пита ме човјек ко сам и куда ћу, а ја 
њему све нраво кажи. Кад чух куд смо 
кренули, он ће менн: — А да има у 
нас један ваш, те је ходио у Ко- 
ренту! — Је ли, ако бога знаш, 
а ђе је тај ? — Ено га служи у Али- 
бега, вели он. - - А ђ ■ је кућом Али- 
бег? — Вала’ под градом. Пут ме 
води онудје, па ако ћеш могу ти 
покпзати! вели Турчин. — Што ћу, 
де? Мислим у себи: доцна је! а онет 
ме жеља вуче, да виђу тога човјека, 
па да га доведем к вама, е знам мило 
ће ви бити свијема . ..

— Мило, бога ми! заграјаше 
многи.

— Тс ја сам у све махове, ио 
казивању опога Турчина, до пред ку 
ћу Али-бегову. Закуцах дваш, трнш, 
на авлијска врата, док отвори главом 
ови ђетић. Што ћеш? пита. — Ја 
му казах кога тражим и рашта — Па 
ја сам тај које га тражиш! рече. — 
Жив био, брате а одкле си ? нитам га 
ја. — Ја, нз Цуца, вели. — Тада 
га ја стадох ноеклињати, да дође к 
нама на пошјед, да нам прича какоје 
тамо, е рекох, ппје пи један од нас 
ходио у свпјет, осим Милоша. Он се 
мало нромнсли, па всли : ја бих дошао, 
зашто не, по не знам хоћели ме бег 
пушгити. Прнчекај. Одох да га питам! 
— И пође у кућу. Кад ли ето и бега 
с њим натраг. Ја га стадох молити, а 
бег од прве рече: па нека иде! Баш нека 
пде! — Те ми оба нрндај ногама, јер 
бјеше ночело мрцати. Бјеше почео Ла- 
кић — име му је Лакић — бјеше ми
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почео причати. али чусмо поклич, те 
ми у сав трк овамо . ..

— Јес, бога ми, претрчали смо 
све поље, ка’ да нас је ко гопио! ве- 
лн Лакић.

Сад се сви погледн стекоше на њ.
— А јеси ли ти вечсрао, Лакићу 

брате? пита га Вуко.
— Јесам, ва истину, за рана ве- 

черао. Ми вазда за рана вечерамо...
— Ва истину, да нијеси. хљеба 

имамо, а овако на ... пиј! нружи му 
пљоску.

Цуца се нећкао за неколико. као 
што је обичај, иа гутну једном.

— А сад прнчај, Лакићу брате !.. 
Вио си у Коренти, рече?.... Баците, 
бога ви, коју грану на огањ, епомете! 
— Бјеше вјетар нагло ојачао, а море 
стало бучати. '

— Прпчаћу вп, ва истпиу, све ио 
реду! поче Лакић, по што се боље за- 
мота струком. Имао сам два брата, ста- 
рија од мене. Отац ни погииу у ри- 
јечку нахију, кад по другом завојштн 
Омер-паша, а мајка ни умрије у ко- 
љави ... Промислите, људи, кољава*) по- 
дави у пашем селу преко њамдесет 
чељади; искоиаше се бутум двпје ку- 
ће у пашем сусједству; мајку пи ио- 
несе н једнога стрица п његове ђеце 
двоје, а нама ие бн нпшта!..

— Вожа воља, дпјетс! рече не- 
ка баба.

— Да што! Сад •лијепо видим е 
не смрт није онда шћела, јер не чс- 
каху грђи јадн !... Остадосмо ка’ три 
осјечене грапе, што но ријек. Ја се, 
бога ми, и сад чудим, кад мп на ум 
пане, како проживјесмо три годпне, 
докле се Јокаш оснажи ! А по тада 
нијенихљеба мањкало, а — чујали сте, 
ја мним, ако којп од вас није бно у

*) Колера.

нас — коме у Цуцама хљеба немањка, 
тај је сретаи. И јога ћу ви нешто ре- 
ћи. Срамота ми се Фалити. али што 
јеет, јест! Ми смо живјели у љубави, 
ка’ мало која браћа! И опет вељу: 
срамота се Фалити, али ће ви свак у 
нас потврдити, да згоднијег момка од 
Јокаша не бјеше у цијелом пашем ба- 
талијуну. Виђите ево меие, а он бјеше 
свом главом већи ! Те ја и Лука на- 
валисмо да га женимо, и оженисмо га, 
бога мп, те лијсном ђевојком, од до- 
бријех људи из Залаза. А што ћеш, 
брате, по тада је нана кућа ијева- 
ла! Валпмо те боже, весели ли бјесмо, 
ка Ш1 ти пред зло! Тако је трајало ... 
чекај....

Вјетар дуиу, те нови нламеном и 
диже пепео. Сви се ускомешаше за 
тренутак и збише се око огња.

— Тако је, трајало, дакле, од 
бијелијех иоклада до ускрса ... осам... 
а онамо до Ђурђева дне, биће минуло, 
опе године, још осам... па још двије. 
Еле четири мјесеца, мало више, мало 
мање, докле иучеглас: рат !...

Вјетар силније захуја у тај мах, 
валовп бијесно забучаше, ронећи у 
повратку пјешчину и валутке.

— Аох иама шјутра. узбуде ли 
овако! рече Гордана.

— Д’ако не узбудс! тјеши је 
брат, Ово нребаци часком,као но тн у 
прољеће! Ево, виђи на ! оиет се умн- 
рп!... Па што би даље, Лакићу?

Цуца с обореном главом гуташе 
димове из смотка, а очп му се стак- 
љаху. Прену се, кад зачу своје пме, 
затрепећа вјеђама, пак ће намрђен:

— Лука иогибе па Крстацу.......
Нромислите, тунак ие ногибе н’ако 
шест иашијех.... шестнпа пз пзшега 
баталијуна.. . . и куд ће срећа да оп 
буде самошести ...



— Божа воља! ионови багса уз- 
дахнувши .... И ја сам тунагс, сиигсо, 
очи изгубила! — II баба се заплика. 
Толигсо би доста да п остале женсгсе, 
које је Крстац у црно завио, бризну у 
нлач.

— Прекините, де! вигсну Вуко. 
Али смо на пожаловање овђенак дошли ?

Утолише одмах,
— Иошљенак — настави Цуца — 

ранисмо се једанак оба, ја и Јогсаш, 
на Вучији до, те не понијеше на Це- 
тнње, да не Руси видају. Тунагс умрије 
Јокаш трећи даи, а ја сам то дознао 
након неђељу дана, јер не бјех у свп- 
јести. На мене не бје пе тешгса раиа — 
бјеше ми пробило лопатицу — те ире- 
бољех четврте неђел.е, а њега бјеше 
удрило зрно иснод лијевога иазуха, 
па ижљегло између деснијех ребара. 
Бјеше му, говораху медпзи, нонијело 
гсомад срца, па је, са свијем тијем, | 
живно три дана! Промислите, људи, 
гсагсва то људска сила бјеше!— Цуца 
скиде каиу, иак истра дланом тјеме, : 
иак чело, нагс су оба длапа образе, 
гсао да се умиваше ...

— Е, мој Лагсићу, пмаш доста 
ојађеле дружине, — поче Вугсо. Ето, 
та баба, изгубила је под Варом једиица 
сина, а сад прати упугса у туђ свијет. 
Ја познавам једпога нашега, Црмича- 
нина, те му погибоше три сииа на 
Суторману, — а ои је иапунио седам- 
десет годииа. Тијема је иотеже но 
теби! А не бих ти набројио до сјутра, 
пгго их ја само знам, којима је црње 
но теби . . .

Сад и момчад нз Ријечке нахнје 
навали.не да причају. најнрије сваки 
за себе гсоји је што изгубио у пошљед- 
шем рату, па онда гсазиваху и за друге, 
— све читуља за чнтуљом.

То је подоста трајало. Цуца је

пажљиво слушао свагсојега, а гсако му 
бјеше одсгсочила горња успица, те сп- 
нули широкп бијели зуби, чипило се 
да се иодсмијева. Кад ирегсидоше, махну 
оп главом, па ће:

— Ето! ето! баш ме утјешисте!... 
Ајте, љуђи божи! ка’ да ја нијесам 
и прије знавао е нсма у Црној Гори 
куће из које није било гроба, лло 
гробља, ове рати!! Пли мислите да 
не могу ирежалити браћу. те јуначки 
погибогае? А, божа ви вјера, да 1.х 
имам стотину, па гсад би требало да 
их свијех стотину нестане једанак 
за Црну Гору — жалио не бих! 
Него ево јада:' треба ли мени јести 
докле сам жчв. или ћу жив у гроб? 
Кад кренусмо на војсгсу, љегиие не 
бјесмо средили, нродадосмо сву стоку, 
п иродасмо старинско оружје: двије 
леденице и џевердан, те с њих ћаше 
чиста срма тегнути, ја мним, по оке, 
а отац нњ покојни ћаше прије своју 
главу дати, но њих, а продасмо нх за 
двадссет талијера у Котор! По што се 
извидах, кренух опет на војску. Свога 
хљеба нијесам има, но сам гризао гсоро- 
мап. А гсад ее умири, врнух се на 
пусто огњиште. Не бјеше већ то гсућа, 
но гсућиштииа. нитн се могаше во у 

, њој сгслонити, н’ако вугсови ...
— А игго би с црном невјестом? 

питају жепе.
— Што би ? Ва истину, врнула се 

у род, прије но је рат и свршио . . . 
Што ће да гладује у пустој кући ?

— Е, мој Лале, ннје си ни у то- 
■ ме сам! рече Вугсо, смијући се. Погле- 

дај нас овђенагс, ову твоју намјерну 
дружину! Идемо ди ми од силе, од 

. зора, да се потуцамо по туђем сви- 
’ јету? . . .

— Ја знам .... опростите ! рече 
Цуца, помагсавши маличагс гсапицу —



али се сваком чини да јс љему влаштом 
најтеже. Ја, да речемо, док сам у 
снази, моћи ћу избнјатп кору хљеба, а 
колицпна их је у нашој земљи, те не 
могу ни то! Али сам се надао да ћу 
моћи живјети на своме камену, ђе су 
ми и старп живјели. и с временом се 
окућити, да ме ко пма иод старост 
приглсдати и мртву очп склопити! Али 
опет знам да на хиљаде Црного-
раца, иовољих од мене и од вас, 
к&је је овај рат затро, којима је сто 
Н ) т‘л грђе, јер је њима свакоме о вр <ту 
ио неколико чељади\

— Тако је, богме! заграјаше сви. I
— Ето, тако је, ноја се занесох, 

те почех с првога краја, мјесто да се 
прихватим одмах другога, што је за 
вас прстежиије... Дакле, ломљах се ио 
Цуцама за неколико, нећу лг' како са 
ставити два супоника да ми што узо- 
ру, не ћу ли умолити племенштаке, да 
ми даду руке и у другом. Али је, бра- 
те, свак себи најнречи — свак се о 
своме јаду забавио. Што ћу? мислим 
и смишљам на сваку руку, и то 
ме крену на Цетиње. Те право 
у бнљарду. — Дајте ми — рекох 
— пасош ! — Закле? нитају ме.— За 
Србију, вељу. — А што ћеш ти у 
Србији? питају ме. — Ва истину, та- 
мо имам . рода. Тамо су ми предигли 
пеки рођаци, биће двадесет година, иа 
д’ако се к њима прибијем. — Не мо- 
жемо ти — вели — дати за Србију, 
п’ако ако ћеш за Турску, ја ли Бу- 
гарску, ја ли Грчку... — Ја да пук- 
нем од јада! Куд ћу ја у бестрв, у 
туђ народ! мислим. Па опет мислим: 
ово неће да мене пусте! а кад ли тамо 
не пуштају никога ... Ма, збиља, Вуко, 
што се затвори Србија, а тамо је наш 
парод вазда селио у зле године ?

— Т’е... испогибали и они и оси-

ромашили овијех ратова, да-ти, па се, 
људи, стегли...

— Није то! уилете се нека не- 
вјеста. Што ће се стезати кад имају 
пусте земље — кажу —- која би мо- 
гла храпити двнје Црне Горе! А ако 
су испогибали, онда је боље да се мно- 
жн народ, кад је бог дао да има на 
што. Цего, ја знам........

— Што знаш држи за себе, а 
пама не износи, кад не тражимо твога 
збора! викну љутито намјесник хрват- 
башип. — Тако је као што рекох!

— Да-ти! нрихватн мирно Цуца, нак 
наставп:—Ја иродај за петнаест талијера 
Ј’едну њиву, нет рала оранице, те одатле у 
Будву, ђе ми рекоше да се у Грчкој 
отворила велика работа. Помозн боже! 
рекох,те распитуј не ће ли кретати ко 
од нримораца. Срећомсе памЈ‘еригае тро- 
јица. Ја их стадох молити да ме прнме 
па бога, па ако ми нестане трошка да 
ми прнпоможу, а да ћу им врнути, 
чим што измучим. Они, вуди душевни 
као но ти приморци, примише ме у 
друштво. Одатле тп ми вапором, те 
осми дан стигосмо под Коренту. Ту, 
брате, бијели свиЈ‘ет. Ври, ври. Нашега 
се језика не чује, али они прпморци 
знадијаху грчки. Нас четворица упи- 
сасмо се, иа одмах лопате у руке...

— Ма каква је то работа? ТТТта, 
је то? питају га сви.

— Јади га знали. Мепи је требало 
петнаест дана, докле сам разумпо шта 
то хоће. То ти је у дуљипу . .. ко- 
лико ? . . . колико два цетињска поља, 
а с оба Ј‘е краЈ*а море, али се оба 
краја дижу, дижу, док не саставе ну- 
нак, — управ иланина.

— Ма је ли крш?
— Нема ниђе камена колико шака, 

но пјешчина крупна, збила се, нити је 
ђе травке, а камо ли дрва. Еле, почело



је копати на саманом врху јажу. ши- 
року колико? . . . тридесет сежања, ја 
мннм. Кад су пздубли за два човјека 
виспне, тада ировели макииу да односи 
земљу. И тако како се радници у 
дубљину спуштаху, спуштала се и 
макина, а сад већ звижди од мора до 
мора. Тако сам ја затекао. Него јед- 
нако се јажа епушта, а за њом и 
макина . . .

— Ма, на што све то?
— Хоће да ее то ждријело испуни 

морем, како ће бродови моћи кроза њ, 
да не заокољују.

— Чуда, бога ми. А хоћели се то 
моћи учинити ?

— Да-ти, хоће, на и ако пеће. 
може им бити! Главноје да сиротиња 
што измучи.

— А, реци ни, работају лн све 
то људи рукама?

— А да не ногама! Но би ками 
пскопали самијем лонатама! Има ти 
на етотиие иечееовијех аргалица, те 
рију иод земљом, као кртине, а њима 
уирављају највише Талијанци...

— Па колико си добивао наднице?
— Богме, како кад. Плаћа се по 

педесет лента на уру, то ти је но 
вранка, то ти је двадесет п пет солада. 
Прва три, четирп дана, радио сам по 
једанаест, дванаеет ура на дан, а у 
иотоњу по осам по шеет; еле, највиша 
ми је надница била девет цвапцика, а 
најмања нешто више од четнрп. Храну 
приличпу можеш имати за двпје цван- 
цике на дан, а за воћиште се пе илаћа 
иишта, јер има дрвенијех кућа, у ко- 
јпма лежи по педесет друга .. .

— Бога ми, то је лијепо! иовпкаше 
многи.

— А Талијанцп, што радс под 
земљом, могу стећи и по паиолеон на 
дан...

— Ама. рашта наши не раде под 
земљом ?... Јееу ли ти Талијанци јачи 
јали вјештији.

— Ннјесу ни јачи, ни вјепггији, 
но сложнији. Држи се један другога, и 
бране један другога, а нашијех да се 
десетак прикупи, одмах би се поклалп. 
Ето баш онијех пстпаест дана што 
б;ех тамо, скунило се бијаше око пет-
наест нашијех, иа је било ријечи.......
Него, о томе нећу причаги... Али ва- 
ља да знате, они под земљом ризикају 
главом, јер нема готово дана да их но 
гомилицу земља не иритисне... А каква 
ту милета нема, боже господе ! Највише 
је нечесовијех Јермена, а то су све 
људи мали, трбуодасти, ама могу издр- 
жати за чудо. И чини ми се да с,' 
хришћани, јер посте као и ми...

— Па ти оста само петнаесг да- 
на, рече? илта га Вуко.

— А, браге, већ десеш дан, си- 
јеваше ми кроз кости и леге ми поче- 
ше отијецати. Држао сам се још онн- 
јех нет дана, па легсх логом...

— А од шта тј?
— А како од.шта? Ноге ваздан 

у влази, а ирашодц кроз уста, да те 
задави ...

— А како дру’и издрже?
— Ва истину, овд којн се побо 

ље хране и помало нију, могу чокс’ 
истрајати, а ја нрегао бјех да зашт 
дпм — па сам потрошио у љекариј. 
Кад се придигох, остао бјех гот= 
без паре. Што ћу? нремишљам куг?1- 
вац. Раднје ћах доћи себи гллве, но «. 
давпти у оној глибини, међу онијем нас- 
јнм скотом. И то рекох дружиин, а па 
то ме неко свјетова, да идем у нече- 
сово Никопоље, ђе се гради џада, ■ 
ђе је надница виша. Те ја нођи с јед- 
нијем Мајином Возили смо се у ма- 
кинн десет ура до неке варошице, а
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одатле у колима оеам дана. Путом се 
прИдружи нама још много еељака грч- 
кијех. Кад тамо, бога ми лијепо. Пла- 
ћа се но вранак на уру, те ти ја н 
мој Мајина, свакога боговетпога дана 
по иб ианолеона у кесу. Али десетога 
дана Мајина умрије на пријечац. Ја 
сам по тада радио још толико дана, и 
чудио сам се бога ми шта би чо- 
вјеку — јер тамо нема баруштина, 
на’ко што вјетар једнако пуха— али 
једнога јутра падох логом и ја, 
не могу копорнути собом. те ме пре- 
нијеше у болницу. И ту сам вн 
лежао четири неђеље, и чиљио док 
се иеуках као нровлака. А пе ббли ме 
иишта. Један од медика говораше бу- 
гареки, те се могосмо некога јада ра- 
зудјети. Питам га ја: шта је овб мени. 
гоенгдпне? — Мој драги, рече он, вашп 
људн че могу иодносити ову харију, 
јер овдјс дува седам вјетрева, од ко- 
јијех, шест је болеснијех, а један 
здрави. А у вашој земљи не дувају 
н’ако три вјетрг. два здрава, а еамо 
један ббн. Но тг иртљај, што прије 
можеш! — По нго се лијечак опо- 
равих, ја се врнух иетијем нутем у 
Коренту, а одале овамо, те ее ево 
ирпбих код немн Турчина, да га 
елужим. . .

Вуко се б/еше наелонио на десну 
V ;у и мцго закуњао. па кад Лакнћ 
рестаде говорити, гракну он:

— Е, момцп, погледајте мазге! 
их и заборавиемо!
Узвриољише се. као иза дуга сје-

<ења, па иоустајаше неки. Цуца се 
чешка по глави, па оде и он.

— Аох нама црнијема! залелека 
лако Гордана, нагнувши се к брату.

— Не бестијај, јадна! Зар му 
и иоловину вјерујеш! ? ... — Вуко 
прокашља, нак ће гласно: Наши

људи, као наши људп! Прећерују све 
што причају, п зло п добро! Ја овоме 
вјерујем да је боловао, ама обољети 
може човјек свуда. А вјерујем му и 
оно: да може истрајатн, ко се боље 
храни и чува. Ми ћемо ее, ва иетину, 
причувати, а не ћемо одвигае ни ште- 
ђети од уста! Је ли овако, браћо?

— А да! . . . Тако је, да што!
— Е, сад бациге још то мало 

грана, па да ее почине. Добра ноћ 
свијема!

— Добра ноћ !...
Уз бучање морскијех валова и 

иод етуденијем дахом планине, нолије- 
гаше око огња. Нико већ не нроговори, 
али чести уздаси и иотмуло јецање не 
прекидаху до зоре.

А у цик зоре зазвижда лађа. те 
пх окупи на обали о коју се валовн 
помамно разбијаше. Баба се објееи 
о врат унуку, Гордана матери, остале 
жене и дјевојке, која еину, која брату, 
или рођаку, или дјеверу, — па их 
етаде иомагања. Милош се искрцао, 
па тобож бректи пут њих, али и 
њему очи заводннле. Капетан, писар, 
стражари и еви приетанари окунише 
се да виде ту необичну вардању у 
овом тихом крајичку, на п њих то 
дирну. Једва једвице Милош их угна 
по шестеро у три грчка чуна, а око 
петнаест у државну лађу. И тако се 
у два маха превезоше сви који су но- 
лазили, ношљедњи Милош, Вуко и 
Гордаиа, којој прси бјеху напрегле 
златом извезени јелек, а очи јој се 
зацрвениле као двије трешње. Оио 
петнаест женскијех етојаху као ска- 
мењене, гледајући како ее бродићп 
пропињу II тону 110 ТвЧНОЈ проеторијн, 
па како се ,Детићи“ пењу уза степе- 
нпце. Најнослије и томе дође крај. 
Лађа крену, цолако док ее не уиути,
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пак у сав мах, те у трен зађе за В<>- 
лујицу, пзвијајућн големе колуте днма, 
које женеке гледаху докле се и они 
пе распршише . . .

*

По ускрсу прве недјеље дође опет 
грчка лађа и прпхвати око двје ста 
чељади из црмичке, ријечке, а понешто 
п катунске нахије. Овога пута бјешс. 
ва.љда. четвртина женскијех глава.Након 
десетак даиаионесе нхдва пу га толико, 
највише из катунске, пак љешанске, 
(из оне двије прве пемаше ко већ се 
лити, н’ако бп бабе, старци и нејач). 
За тнјем прнстапарп ие бјеху заиста 
жељни вардање Покрсну се свијех 
десет нахпја. Наврнјеше пе само че- 
.љад различита доба — • постарија — 
него чнтаве глоте, те и дт ца испод петпа- 
ест годппа. Лојдови бгодови стадоше се 
наштитнда ионесу дабитак грчкијем, те 
ирпмаху исел/пике за полак цијепе 
чање. Али Грци нонустнше на трећнну. 
Онда Лојд поче бадава да превози 
народ, а тако исто и грчко друштво...

На измаку љета бјеше преко нет 
тисућа душа црногорекнјех у „Ко- 
ренти“.

*
Наста јесеп, ванредио кишљпва 

оие годнне. Већ уз међудницу ночеше 
стнзати црни гласови из „Коренте“ : 
„оболно тај, умрво тај!“ А до мало 
поста обпчиа свагдашња ствар, да по- 
шта цетпњска разашиље капетанима по 
уиутрашњости земље рпе нпсама, којп 
стизаху пз ,,Корепте“, у којпма је 
хрват-баша званичннм слогом јављао: 
из иахнје..., нз села .. ., премниуше 
дне ... овизн :...

Читуља за читуљом!
Парод се сјетп оне старе носло- 

внце. „ко впди врата од леванта, гога 
це впди нп отац, ни мајка“.

Приморци се — с разлогом — 
смију тој пословици, а. и Црногорцима 
погоди она.

Лојд игрчко друштво не иатјецаху 
се већ ко ће јеФтиније иревозити исеље- 
нике натраг, јер н маху да плаћају. 
Враћали су се на размак, на гомилице. 
Али се у нотоњу нађе и томз начина, 
те се повратипте пуни бродови.жпвијех 
мртваца. На пристану барском опет је 
било кукњаве. Залудуона баба чекаше 
уиука, а залуду и многе остале јој 
друге из прве сеобе п из свијех оста- 
лијех чекаху многе своје.

Вуко погибе од грчкога шиша, а 
Горде се вратп с душом у лосу...

Алп, поред свега тога, чнм грану 
прољеће кренуше опп што оздравнше 
из двнје жупне нахпје опет у ..Ко- 
ренту“.

И одлазе тамо свакога дзпд
А да што ће? Треба јеети сва- 

коме, на и мученпцпма „з? ериску 
мисао ! “

ХОМЕРОВА ИЛИЈАДА.
0 грчког 1ф<‘В0ДИ

,//. В р Г> II II, II.

Увод.

У прастаро доба заснује Дардан, син 
врховног Бога неба и зем.вс Дивп (Зеуса) 
и НимФе Електре, на ејеверозападној обалп 
мале Азије државу, која ее по љему назва 
Дарданлја. Унук Дарданов Илое подигне 
на брјеговитим обронцпма иланине Иде, 
пред којом ее ширила чакдо мора проетрана 
и плодна пољана еа ријеком Симоиеом и 
Скамандном, тврди град Илијоп или Троју. 
Дарданово кожено цвјеташе евакнм иаеом, 
тако да еу Нријама, унука Илосова, јуначке 
пјесме славиле као ерекпа и богата краља. 
славпа и силена јуиака, који \ кругусвоје 
племените жене Хекубе и 50 дичних синова



моћно владаше Тројом и безбројним градо- 
вима. Деветнаест синова породи Хекуба 
Пријаму, међу којима најпознатије Хектора, 
Париса, Хелена н Троила. Све је њих и 
остале тројанскејунакекуди камо надмашио 
најстарији Пријамовсин Хектор јунаштвом, 
разборитошћу п илеменитим срцем и душом. 
Али Парис, млађи син Пријамов, красан 
момак, жеиске љепоте, витка стаса, више 
одан чулним пожудама но јуначким играма, 
нанесе иесрећу и пропаст своме дому и 
родноме граду. Још кад га је мати у утроби 
носила, успи Хекуба, дајеродила страшну 
зубљу, која сву Троју изгори. Уплашени 
од тоГа сна, изложе родитељи новорођеио 
дијете на планини Иди, да ту угине. Али 
петога дана наиђу пагтири на дијете, кцје 
међедица дојаше, узму га и надјену му име 
ГТарис. На планини Иди одрасте Парис 
међу чобапима, чувајући стадо својега оца 
и незнајући којегје поријекла; али судбина, 
која му је при рођењу други ток живота 
намијенила, отргпе га брзо из мирног и 
ерећног настирског живовања. Кад се женио 
Пелеј, отац Ахилов, краљ тесалски, са 
морском богињом Тетом, дођоше на свадбу 
сви богови и богпње с даровима, оеим 
Ериде, богиње свађе, коју су сви мрзили.

У всселом кругу богова баци Ерида 
једну златпу јабуку с натписом „најљен- 
шој“. Три пајсилније богиње, Хера,Атена 
и АФродита прсиираху се о јабуци и 
искаху у Дива, да једној од њих јабу у 
досуди. Лукави Диво, бојећи се домаће 
свађе, упути их к младоме пастиру 
Париду па планпну Иду, да им он буде 
судија. Хера му обећаје цијелу Азију, 
Атена бојну славу и мудрост а АФродита 
најљешпу жеиу. Парис досуди јабуку 
АФродиги, алп тијем изазове иа себе и иа 
свој дом мржњу Херинуи Атенину. Афро- 
дита уведе Иариса у Троју, ђе га нознаду 
отац и браћа. па га злдрже и саграде му 
красне дворове. Једном иутујући, дође 
Парис у Шпарту, ђе владаше Менелај 
Атревић, млађи брат сплнога краља Микен- 
ског Агамемиопа, а мужХелене Тиндарове, 
најљепите жене. Хелену су просили у 
оца Тиндара пајславнији грчки јунаци; но 
Тиндар остави ћери слободу, да бира кога 
сама хоће али уједно п закуне све ироси 
оце, да ће нристати избору њеном и да ће 
одабраном иритећ у помоћ, кад год би се

нашао у јуначкој муци и невољи. Хелена 
изабере плавокосог Менелаја, који је одведе 
у пријатну Шпарту, ђе је у богаству, 
весељу и љубави с њом срећно дане 
проводио. Менелај ирими љубезно младог 
Пријамовића и дуго га код себе задржа као 
мила госта. Чаролијама Афродитиним пре- 
добије Парис срце Хеленин >, те кад 
једном отиде Менелај у Крету у госте 
своме иријатељу краљу Идоменеју, одведе 
Парис једне тамне иоћи Хелену, пороби 
дворове Менелајеве, па иобјеже на лађу 
с благом и с Хеленом пут Троје. Овијем 
неваљалијем чином, изазове Парис па 
себе мржњу свију богова и људи, особито 
Хере, заштитнице свете брачне везе. 
Менелај кипећи за осветом, гшзове све 
јунаке и краљеве грчке у помоћ, да освете 
срамоту, коју је Парис њему и цијелој 
Грчкој нанио. Тако се скупе око Менелаја 
и брата му Агамемнона најбољи грчки 
јунаци: Диомед из Арга с побратимом 
Стенелом ; Идомеђеј, краљ крећана: Нестор, 
краљ Пилски, мудр : старина, са јуначким 
сииом Антилохом: А’ас Теламопов г/ кру- 
пнији и највисочији ј} о грчки, са с,; , 
полубратом Теукром; \Г*с јлеви. малс ?а 
стаса али срца огњевита : Ахил Пелевск 
најславнији грчки јунак, с побратимом 
Патроклом; мудри и лукави Одисеј, краљ 
кршне Итаке. — Миого је муке стало, док 
су овога лукавога краља одвојили од његове 
лијепе и племените жене Пенелопе, и за 
рат предобили. Кад дођоше Мепелај и 
Нестор да га у рат зову, иретвори се 
Одисеј манитим п почиње свака лудила, 
најзад уирегну коња и вола заједнорало,
па оде да оре. Али Паламед досјети се 
лукавству Одисејеву, па му стави у бразду 
лудог сина Телемаха, који сс још рањаше 
мајчиним млијеком, те Одисеј устави се, 
и изда се и би прпнуђеп придружити се.

! Његовим лукавством нроиађу Грци својега 
ј најбољега јунака Ахила. Мајка Ахилова, 

знајући кн) богињл, да му је судбипа 
при рођењу намијенила дуг али беславан 
или кратак али славан живот, бојећи се 
за свога сина, иошље га чим је ннрастао, 
на острово Скир код краља Ликомеда, ђе 
је преобучен у ђевојачко одјело, међу 
ћерима краљевим дане ироводио. Одпсеј 
дође као трговац с лађом иод Скир, уђе у 
краљев двор изцосећи на продају свакрјаких



19 —

нлкита и украса женских. Краљеве ћери 
дођоше, да купују што је за њих; у то 
на један знак Одисејев затрубе пред двором 
бојне трубе, стаде звекет оружја и вика 
убојника; све се ћери краљеве од страха 
разбјегну, а Ахил зграби мач, који је 
међу накитима скривен био, па истрча 
мачем у руци из двора. По томе позна 
Одисеј Ахила, и лако му би наговорити 
на рат младога јунака, који то једва д зчека. 
Сва грчка војска бијаше на окупу у Аулиди 
п чекаше повољне вјетрове, да иреилове 
са лађама Егејско море. Али Афродита, 
богиња лова, ражљућена на главног војводу 
Агамемноиа, што јој је једну кошуту устрије« 
лио, држаше их у Луци Аулидској, док пророк 
Калха Тесторовић необјави, да лађе неће 
моћ ирије кренут, пгго Агамемнон неби 
у б л а ж и о р а з ј а р е ну б ог ињу, жр тву ј V ћ и 
јој својућер ИФигенију. Агамемиои пошље 
слуге у Микену, који доведу ИФигенију. У 
истом часу, кад Калха подижс нож, да на 
олтару богиње пролије крв невине ђевојке, 
уграби је Афродита с олтара и однесе је 
у облак умотаиу на полуострово Таурис у 
њезпи храм. Вјетар угодан дуне, једра се 
развију и лађе крену пут Троје. На обалн 
азијатској чекаше их тројанска војска, 
предвођена Хектором, подоружјеми брања- 
ше им пристуи. Вјеше у Грка нророчанство, 
да ће онај, који нрви ступи на земљу 
тројанску, одма погинути ; млади јунак 
Протезилај, којп се тек оженио с красном 
Лаодинејом, жртвује се и скочи с лађе ка 
обалу, али га Хектор коиљем прободе. 
Тада поискакаше и остали Грци, најнрви 
Ахил, да освете смрт Прогезилајеву и 
иоћерају Тројанце. који се у град затворе. 
Грци извуку лађе на пијесак иа се улогбре; 
било је свега 1886 лађа и 100.000 војника. 
Приј ' ноштоће неиријатељство отиочетп, 
отправе Грци Одисеја и Мтнелаја у Троју, 
да ииггу благо и Хелеиу, и накнаду за 
нанесену срамоту. Тројанци с презрењем 
одбију понуду, и псирате с иријетњама 
грчке посланике, те тако иочне злосретњи 
десетогодишњи тројански рат, у коме се 
и сами боговп умијешаше, и који се сврши 
са пропашћу Троје и Пријамовог дома. 
Првијех девет годииа ратовања, опусто- 
шише Грци сву околину тројанску, поха- 
раше и сруншше многе градове, а неиз- 
мјерно бдаго на лађе однијеше. Тројанци

стоје затворепи у град и не смију нигђе 
у поље од Ахилова етраха. Ахил иредводи 
у пљачку Грке, свуда побјеђује, његово 
имс разноси на далеко страх и ужас; сам 
је разрушио 20 градова; на плапини Иди 
отме с/гоку Еиејину, који једва жив умаче 
/ град брзоногом Пелевићу ; на шумовитом 
обронку брда Плака, поубија оца и браћу 
племените Андромахе, Хекторове љубе; 
чак до испред самих градских врата доће- 
рива своја бојна кола, и запада синовима 
Пријамовим, те их убија или их живе 
хвата, па их оцу за силно благо враћа.

Али тврду Троју не могу Грци осво- 
јити. Мпогобројни савезници из сви)у кра- 
јсва Азије прилазе Тројанцима у помоћ. 
Славни јунаци, Хектор, Енеја Сарнедон, 
Глауко храбре Тројанце на отиор. Већ 
су иочеле лађе да труну, многи савјетују 
па повратак, девет година злога рата про 
ђопге, и већ је наступила десета, у којој 
се по пророчанству морала освојити Троја, 
— кад се наједаниут заваде Агамемнон и 
Ахил око красне робиње Бризе. Ова по 
Грке злосретња свађа и њене пошљедице, 
сачињавају садржај овог бесмртног Епа, т 
којем је стари нјесннк са недостигнутом 
вјештином „гњевАхилов“ опјевао звуцима, 
којп од 25 стољећа наслађивају душу и 
срце људских иокољења и наслађиваће их, 
док траје свијета.

!. П ј е в а њ е.

Садржај.

Хризо, свећеник Фојба Аиолона, из Тројанског 
Града Хризе, долази са силним благом у Ахајски 
окол, да откуни ћер своју Хризу, коју су му Ахајцп 
заробили и Агамемнону даровали. Агамемнон љутиго 
Кера старца из окола. Хризо одлази јако увријеђен 
и молм се Аполону да га освети. Разјарени Фојбо 
шаље злу морију на Ахагце, која девет дана еати- 
раше војску. Десетог зове Ахил народ на скупштину, 
да Бога ублажи. Охрабрен Ахиловим говором, каже 
нророк Кзлха, да ће куге неетати, чим Агамемнон 
повратп увријеђеном оцу ћер без откуиа. Агамемнон 
зловољно ириетане, али иште у замјену други дар. 
Из тога се нороди свађа међу Ахилом и Агамемноном. 
Скупштина се бурно разнђе Одасеја отираве Ахајци, 
да поврати Гер свећенику Хризу, и куге одма нестане' 
Агамемнон пошље евоје слуге да му доведу Ахилову 
робиљу, дивну Бризу што они и учине. Увријеђени 
Ахил, откаже Ахајцима помоћ у рату, иовуче се 
иа своје лађе и илачући моли мајку, богишу Тету, 
да га освети. Тете оде на Олимп, ђе јој Диво обећа, 
да ће бојну славу дати Тројанцима, док гођ Ахајци 
не поврате Ахилу, част му одузету. С овога се
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породи зађевица међу Хером и Дивом, али хроми , 
ХеФајет својим шалама брзо развееели снуждене , 
богове —

Пјевај. музо, гњев злосретњи Ахил
Пелевића,

што зададе Ахлјцпма јаде небројене; 
многе душе Аду баци витешких јупака, 
а тјелеса за јестнво пеима и птицама — 
изврши се во.ља Дива — од онога дана, 
када љуту међу собом свађу завргоше, 
Атревићу краљ јунака и дивни Ахиле.
Али ко их од богова нагна да се сваде ? 
Кроневића син н Лстин разјареи на краља, 
злу морију војсцп ша.ље, да народ сатире, 
јер Атревић обезчаети Хриза свећеника; 
ал’ он дође до брзијех Ахајекијех лађа, 
да откупи милу ћерку носи силно благо.
У руци му вјенац Фојбов о злаћеном штапу, 
па молити и преклињат стаде све Ахајце, 
Атревиће поиајвише, војводе народње : 
„Атревићи и остали кићени Ахајци,
„дали Вози, што у дворе станују Олимпа 
„да Пријамев град срушите, сретно се 

вратите.
„Пуститс ми милу ћерку а иримите благо, 
„и иоштујте Дивовпћа, етрјељача Аиола. 
На то други свп Ахајцп прихвате му молбу, 
да ноштују свећеника, сјајни откуп приме, 
ал не хтједе Атревићу, небуде му мило, 
веће љуто старца тјера, грдно проговара: 
„Да те старче код дубкијех нс затечем лађа, 
„нити сада да ту чамиш, нит кад с’опет 

вратиш,
„јер ти нИшта помоћ неће штап ни божји 

вјенац;
„ћер ти нећу отпуетити прије ио остари 
„у кући ми, баш у Аргу, далеко од рода, 
„да је љубпм п да млада уз разбој ми сједи; 
„веће хајде, пе дражп ме, да се здраво 

вратиш и
Тако рече, дрхти старац, заповијед слуша, 
мучећ пође крајем жала валовита мора, 
иа се стаде из далека много молит краљу 
Аполону, што га роди љепокоса Лета. 
„Услиши ме, сребрен луче, који Хризу 

браниш
„и Кил светп, а Тенедом моћно господариш. 
„О Сминтије. Ако сам ти икад уздигао 
„мили Олтар и бутове масне сажегао 
„од бикова и јараца чуј ми ову молбу: 
„моје сузе нек шњају твојо оштре стрјеле/ 
Тако рече м<>лећи се, услиши га Фојбо. 
Гњевногсрца захука сс с’Олимпских гдавица.

На нлећи му лук и стрјеле утврдоме тулцу; 
иа плећима разјареног зазвечаше стрјеле, 
кад ступаше. А иђаше понут ноћи црне. 
Затим сједе подалеко а одапс стрјелу : 
страшна звека заори се од сребрена лука. 
Најирјс мазге погађаше и исе брзоноге, 
затим оштру стрјелу запе, људегађатстаде: 
иенрестано горијаху ломаче љетиева.
Девет дана божје стрјеле по војсци лећаху, 

ј ал’ десетог сазва Ахил народна скупштину.
! У срцу му то улила бјелорука Хера, 

ражали се када виђе, ђе гпну Ахајци; 
а пошто се иа скуиштину сва. окуил војска,

I брзоноги тада Ахил устаде и рече:
1 „Атревићу, мислпм да седоста налутасмо; 

„бјежмо дома ако нсћеш, да сви пзгпнемо, 
„јер једанак, рат и куга сатире Ахајце ; 
„већ дедерте, запитајмо којег свећеника,

■ „ил пророка запитајмо, или сановника — 
„јер и снове Диво шаље -- па да би нам каза. 
„што се тако ражљутио Фојбо Аполоне. 
„Дал’ се жали па завјете и на Хекатомбе, 
„иебил’ од нас уклонио кугу, насладив се 
„масне паре од јагњића и једрих јарацаА 
То рекавши иосади се, међу њима уста 
врачар елавни, Тесторовић Калха, којизнаде 
што се збива, што је било, па и пгго ће 

бити.
Тај Ахајске до Илија довео је лађе 
е пророчанством те му даде Фојбо Аполоне. 
У срцу им добро жслећ збору бесједио : 
„Велиш лп ми, о Ахиле, Дивово љубимче, 
„да иснричам ијед краља, стрељача Аиола? 
„Ја ћу казат, но ти пази, на мн се закунг 
„да ћеш вољно бранити ме рукама п збором. 
„јер се бојим ражљутити енога јупака, 
„којег народ вас Ахајски и слуша и служи. 
„Силан краљу, кад се љути намлађега свога; 
„и ако бп оног дана ијед нрогутао 
„у груди му гњев с’ иотаји, док се не освети. 
„Већ промисли.можеш лиме од злаобранити/ 
Њему на то одговора брзоног Ахиле: 
„Објашњења твоја, Калха, говори слободно. 
„А тако ми Аполона, Дивова љубимца, 
„кОхМ на славу Ахајцима пророчанетва 

јављаш,
„ннко неће, докле жпвим и на земљуг гледам. 
„на те ставит тсшкс руке коддубкпјех лађа: 
„иа и самог да помснеш Атревића краља. 
„што се хвали, да је јунакнајбољи АхаЈеки/ 
Тад с’охрабри и прозбори врачар непорочнн: 
„Нит се љути због завјега нити Хскатомбе, 
„већзбогХриза, Атревићу што га обезчасти
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„те му ћерку неотиусти а откуи неприми. 
„Нит ће прије грдну кугу од насуклонити, 
„но пгго оцу иовратимо црнооку дјеву, 
„без откуиа, без уцјене, а њему у Хризу 
„свету жртву принесемо од стотин’ волова. 
„Тада бисмо ублажили разјарена краља.и 
То рекавши посади се, а међ’ њима уста 
Атревићу, јунак силни, краљ Агамемноне. 
Вас у тузи. Мрке груди гњевом напуњене, 
а очи му запламтиле као огањ живи.
А путКалхе мрко гледи, па ће му овако: 
„0 злокуче, никад ли ми добро не прорече. 
„Зла прорицат, удуши је вазда теби мило. 
„Што честита, иит кад рече, нити кад

изврши,
„па и сада Данајцима знамења огкриваш, 
„да нам јаде Аполоне због тога задаје, 
„што нехтједох цуре Хризе сјајан откуи

иримит,
„јер сам ради њу имати да ми кућу краси. 
„Па од с-аме Клитемнестре, јунакове љубе, 
„милија је мени Хриза, јер лошија није, 
„нити лицем, нити стасом, разумом ни радом. 
„Али, кад је већ за добро, вратит ћу је

натраг,
„јер сам радиј’ спасти народ него да изгине 
„Но ми други дар припрАвте, јере право

иије,
„без илијена да остане оваки Аргивац. 
„Сви видите, да ми илијен из руку измаче/ 
Њему на то одговара брзоног Ахиле.
„0 најелавниј’ Атревићу, најлакомиј’ краљу. 
„Како ће ти илпјен дати срчани Ахајци? 
„Нити зпамо ђе нам лежи на гомиле благо, 
„него плијен што отесмо вас подијелисмо. 
„Пије право, да ти војека опет дар

ирикупља;
,,но сад цуру пошљи богу, на ће ти Ахајци 
,,то троструко памирити и четвороструко, 
„ако Див да, кад град тврди Троју

нохарамо/
Њему на то одговара краљ Агамемноне: 
„0 Ахиле, богу сличан, и ако си снажан, 
„немој тако лукавити, јер ме непревари. 
,,Ил’ си вољан да дар држиш, а ја да без

њега
„иразан сједим, а велиш ми да цуру

отпустим.
„Хоћу, кад би срчани ми снремилп Ахајцп 
„дар једнаки бирајућ га по мојојзи вољи. 
„Ако неби они дали, ја ћу сам узети 
„ил’ твој илијен. ил’ Ајасов или Одисејев 
„однијст ћу;љу гпт ће ее< до којега дођем.

„Ал отоме имаћемо доста кад размишљат, 
„Сад снуштимо црну лађу у то дивно море, 
„на весларе одабраис у њу сакупимо. 
„Хекатомбу Аполону у њу поставимо,
„па на лађу изведимо љепоту ђевојку. 
„Лађом нека заиовједа јсдан од краљсва,
„ јас или Идомеиеј плп Одисеје,
„Или сам ти ГТелевићу, страшило свијета, 
„пе бил’ Богаублажио. припосећ му жртве/ 
Косо гледећ’ на то ће му брзоног Ахиле.
„ тврдицо безобразиа, н члакомиј’ створе. 
„Како ће те ико вишс драге воље слушат, 
„на пут иоћи, ил’ борггг сс мушки с јунацима. 
„Нисам доша на Тројачце бојнокопљаиике 
„да војујем, кад ми ништа сакривили нпсу, 
„јер ми никад не зајмнше кења ни волова, 
„Ни у Фтији бусовитој, пгго јупаке храни 
„род икада опустише, јере међу иама 
„сјеновита л-еже брда, п бучеће море;
„већ за тобом, да с’ веселиш, о безобразниче, 
„а да образ Меиелају, и теб’ пасје око 
„нред Тројцима освјегламо, сви овђена

досмо.
,,Ал’ на то се не обрћсш, пити зато мариш, 
„иа и сада пријетиш ми, да ћеш дар \ зет ми, 
„што ’по сам га измучпо, а Ахајцидаше. 
„Та никада једнак илијсн твоме неимадох, 
„кад бн какви град Тпојанекп тврди

нохарали.
„Све тешкоће бурног рата моје мшгке 

врше,
„а кад плијен дијелимо тсби већи дамо,
„а ја е мањим алп драгим на лађу се

враћам,
„од тсшкога боја трудан. Сада идем Фтнји, 
„боље ми је дома поћи с кљун стим лађама. 
„но безчасћен теби овђе благогомилати. 
На то њему одговара Атревићу краљу :

, па бјежи Пелевићу, ак’ ти срце каже. 
„Нс молим те да рад меис внше овђе

стојиш,
„та, уза се доета имам јуначкпх еинова, 
„што ме нггују ; а највише мудри

Кронсвићу.
„Најмржиј’ с ми од сви\ краља божјпх

храњепика,
„вазда су ти свађе мпле битке и ратови. 
„Ако снагу вишу имаш, то тијс одбога, 
„кад слађама дома пођеш и с твојом

дружином,
„Мирмидонци пекте служе, њима господари. 
„За тебс ми није стало нп када се једипц
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„не бојим се твога гњева, већ ти ево 
пр’јетим:

„Кад миФојбо Аиолоне већ Хризу узима, 
„иослаћу је с мојом лађом и с мојим људима, 
,7ал’ ћу узет из чадора љепотицу Вризу, 
„сам ћу поћи и узет је нек ти добро

ВИДИНЈ,
„да ј’ у мене сила виша, други е’неусуди, 
„да се самном изједначи н меии нротивиД 
Тако рече. Пелевићу узмути се јако.
У грудима руњатпјем шчињати се стаде, 
дал’ ће оштрог од бедрице мача повадити, 
па рашћерат’ цио народ а краља убити, 
или да с’ окане гњева а срце устегне.
Докле тако премишљаше у срцу и души — 
из корица мач потрже Ал дође Атина 
са небеса; послала је бјелорука Хера. 
Једнако их оба љуби п за њих се брине. 
Остраг стаде и за плаву косу га новуче, 
њему само указа се, другоме никоме. 
Стрекну Ахил, обазре сс, ал’ одма Атеиу 
упознаде; та страшно јој очи свијетљаху. 
Проговори и пернате рече јиј ријечи. 
„Зашто, чедо Кроневића, пгго дрма Егидом 
„опет дође, зар да бије<* видиш Атревића ? 
„но ти ово сада кажем, нгго ћу извршити : ! 
„животомћебрзо платнтсвојубезобразност.и 
Њему на то плавоока прозбори Атеиа. 
„Дођох, да ти гњевутолим, небили иослуша, 
„са небеса; нослала ме бјелорука Хера ; 
„једнако вае оба љуби и за вас се бриие. 
„Али сада ман’ се свађе, руку с мача

макни,
„но га рјечма, ка’ што треба срамоти и грди; 
„још ти ово ево кажем, нгго ће се десити, 
„за неправду тришт толики илијен даћети се, 
„но Ахиле, иослушај нас, уздрж се од

гњева.“ I
А на то јој одгодара брзоног Ахиле.
„Вашу ријеч иослушатн мораћу, богињо,
,.и ако сам гњевног срца, али то је боље. 
„Ко богове радо слуша; тога и уелише?4 
Рече и на сребрен балчак вржеснажну руку, 
у корицу натраг турн тешку иалошину.
Њу иослуша, а Атепа на Олимп с’ узнесе, | 
код осталих бесмртнијех у Дивове дворс. 
Опет иоче Иелевићу, да срамоти краља, 
нсхтје да се гњева капи, већ овако грди: 
„0 пјаницо, козјег срца и пасјих очију, 
„никад ли се неусуди да се наоружаш,
„и с народом да заједно у борбу отидеш, 
„ил’ да кренеш у засједу с првим Ахајцима, 
„то би ти се^ час умрли, краљу. учинио.

„Та, боље је гго широком околу Ахајском 
„даре грабит, когођ ти се рјечма усиротиви. 
„Пошљедњи би Атревићу то ти бијес био, 
„већ ти кажем и са тешком кунем ти се

клетвом :
„А тако ми ове штаке,.што се младит неће, 
,,нит’ избијат више гране ни зелено лишће, 
„од како је оставила корјен у планини,
,,а љуто јој гвожђе смакло кору и листове ; 
,,сад ју носе у рукама синовп Ахајски, 
„који суде и Дивове законе чувају.
„То нека ти Атревићу < трашни буде зарок. 
„Доћг данак, кад ће жеља синове Ахајске 
„свеколике пресвојити силно за Ахилом; 
„ал у залуд тад ћеш тужит, то ти помоћ

неће,
„кад ти војска од Хектора, од крвника 

стане
„мртва падат, тад ћеиг љутит у срцу се 

гристи,
„што не штова најбољега Ахајског јунака. 
Тако рече Пелевићу, па на земљу баци 
злаћенима чавлићима жезал оковани; 
ггосади се, -- с друге стране Атревић

бјешњаше.
Ал’ устаде међу њима Нестор слаткореки, 
кеји бјеше Пиливцпма јасни говорниче; 
од меда му слађи говор из усга тсц’јаше. 
Та, два паса смртних људп њему

процвјеташе,
што се ирије иородили и с’њим одхрапили, 
башу Пилу божанственом. Трећима владаше. 
У срцу им добро желећ’ збору бесједио: 
„Авај мени, велш јади спађоше Ахајце.
„ ј, весеља за Пријама и Пријамовиће 
„и насладе, што ће бити свим Тројцима

редом, а
„када чују, ђе сад тако свађу замНтете, 
„који но сте и у збрру и V бТТЈу први. 
„Већ слупгајте: обојица млађи сте од мене, 
„с бољкма сам јунацима од вас друговао, 
„па ме иикад ти јунацњ презирали нису. 
„Еј, никада такве људе^више виђет нећу, 
„ка што бјеху Иејирито и Дрпас краљ

људи
„Каипеје, Ексадије, дивни ПолиФемо 
„и Тезеје, син Егејев, боговима раван. . 
-,0д самртних најјачи су они били људи 
„најјачи су с најјачима они војевали 
„са горскима звјеровима, па их затријеше. 
,,С’ овакима четова сам, кад дођох из Ппла
,,из далеке. даљпе земље; опи ме нозваше. 
„За савјег ме упиташе, иа ме и слушаше,
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„но ме и ви послушајте, јер је по вас 
боље.

„7е граби му цуру, краљу, и ако си силан, 
,,већ је нусти, ка нгго му је дадоше Ахајци. 
„Пелевићу, немој ни ти опират се краљу, 
„нема равна достојанства окруњени краљу, 
„којему је част и славу Диво удјелио. 
„Ако с’ јачи, то те мајка родила богиња, 
„у њега је сила виша, над већином влада. 
„Атревићу, ман’ се једа, ја ћу ГЈелевића 
„умолити, да с’ не гњеви, да и одсад буде 
„Ахајцима узданица у злом ратовању/ 
Њему на то одговара Атревићу краљу. 
„Збиља, старче, правично си све то изрекао. 
„Али овај вазда оће, да свима ирсдњачи, 
„свима хоће да налаже, над свима да влада, 
„свима бректи, ал’ никога мислим слушат

неће.
„Ако су га коиљаником Гози учињели, 
„зар због тога иуштају га да ружи и грди?“ 
Прекида га Пелевићу, па му проговара, 
„Та, назвасе страшивицом и никоговићем, 
„када бих ти циглу једну остапуо дужан. 
„Другијема то наређуј, мени богме нећеш, 
„ноу срцу добро држи, што ти сада кажем: 
„Борити се с тобом нећу поради ђевојке, 
„ни с другијем; дали стеје, наје и узмите. 
„Ал од другог, што у црној лађи брзоиловци 
„мога имам, да ми ништа преко мојс воље 
„непопесеш, ил’ покушај, нек’ и ови знаду, 
„одма ће ти црна крвца низ копље иотећл.и 
Поигго с’ љуто иокараше, оба се дигоше 
и скупштину развргоше крај Ахајских лађа, 
Пелевићу до чадора и облијех лађа 
са Патроклом и дружином осталом отиде. 
Ал’Атревић цриу лађу у море порину^

изабра и ностави двадесет веслара, 
и ућера Аиолопу у њу Хекатомбу, 
а изведе и намјести љепотицу Хризу.
Са лађом је управљао мудри Одисеје.
А иошто се навезоше на водене нуте, 
Атревићу зановједи, да се куиа народ. 
Онраше се а море им нечист однијело. 
Покрај жала мора иустаФојбу принијеше, 
од биков с и јараца једре Хекатомбе, 
небу лети масна иара, димем обмотана. 
Тако народ работаше, Нехтје Атревићу, 
да се свађе и пријетње с Ахилом окани, 
већ дозива Талтибија иа и Еврибата, 
што му бјеху два глаеника, двије вјерпе

слуге.
„Хајте одма иут чачора. Ахил Иелевића, 
„за руку ми доведт љсиотицу Вризу.

„Ако иеће, да је даде, сам ћу је узети 
„самножином када дођем, грђе ће му бити.“ 
То рекавши, отпусти их, оштро заиовједа. 
Преко вољс отидоше жалом мора пуста, 
до чадора Мирмидонских и лађа стигоше. 
Пред чадором црне лађе нађу га ђе сједи. 
Кад их виђе Пелевићу. необрадова се. 
Задрхташе и стадош дјср штоваху краља, 
нс смију му ироговорпт ии запитати га. 
Досјети се Пелевићу, иа им вако збори. 
„Здраво да сте, гласопоше Дивове иљ.ди: 
„Приђ’те ближе, јер ми пишта сакривили

нпсте ;
„но Атревић, што ве шалш ио Бризу ђевојку. 
„ Дед Иатрокло, божје крвн, изведи ђсвојку 
„нек је воде, а они ћс свјсдоци мп бити 
„ирсд Бозима блаженијсм п смртиим људима 
„и нред краљем осорппјсм, ако ме устреба, 
„да му грдиу иогибију с’народа уклоним ; 
,,та доиста, он бијеснп у манитом срцу 
„ништа незна промислпти како би Ахајци 
„без погибли војевали 1.<»д дубкијех лађа/ 
Так<> рече, милог друга послуша Иатрокло, 
на изведе из чадора љепиту ђсвојку, 
и даде јс гласницима, и <>ни пођоше, 
с’ њима цура невессл<>, пут Ахајских лађа. 
Тад Ахилс одвоји се <>д сг.оје дружипе, 
на он сједе покрај жала мора валовита, 
сузе рони и иогледа мору у пучину 
руке ширп иа кликује своју мплу мајку. 
„Мајко моја, кад мс роди тлко кр сгковјечна, 
„трсбао је Кроневићу, вшнњи Громовниче, 
„Олпмиијац. да ми славс барем удијелиг; 
„али сад ме баш нимлло иоштовао није, 
„Атревићу, силни краљу, кад ме обешчасти, 
„те ми силом илијси уз<\ п сада га држи.“ 
Тако рсче сузе ропећ’, услшпи га мајка, 
те код оца сједи старца, м ру у дубиии ; 
као магла брзо ииче из мора сињега, 
нокрај њсга носади се, што сузс пролива, 
руком га је миловала иа је бесјсдила : 
„Рашга илачеш ? каква тп јс на срдашцу

боља ?
„казуј синко, пемој криги. да обоје знамо/ 
Тешко јечећ’ говори јој брзоцог Ахпле. 
„Та, што ћу ти причат мајко, кад и сама

зпадеш ?
„На град евети Етејонов, Тебу отидосмо. 
„срушисмо га п овдепа благо доведосмо; 
„лијеио га подјелише сииови Ахајски; 
„Атревићу изабраше л>енотицу Хризу.
,,Ал’ евећеник дође Хризо, стрјељача Аиола, 
„Ахајаца оклониика до брзијех дађаЈ
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,,да откуни милу ћерку носи силно благо ; 
,,у руци му вјеиац Фојбов о злаћеном штапу, 
,,иа молитп и иреклнњат стаде све Ахајце, 
„Атревиће понајвпше, војводе народње. 
„На то други сви Ахајцп прихвате му молбу, 
,,ал’ не хтједе Атревићу, не буде му мпло, 
,,већ љутито старца тјера, грдно нроговара. 
„Срдито јс старац поша’ и Фојба молио; 
„услиши му Фојбомолбу. јер му мио бјсше, 
„љуте стр’јеле на Аргејпе ппиље Аполоне, 
„немилице људп гпну, а свуд божје стр’јеле 
„пролијећу по широком Ахајском околу. 
„Тад устаде међу пам I пророк иепорочни 
„и откри нам Аполово божије знамење ; 
,.ја сам први народ сазва’ да Вога умири, 
,,ал’ устаде Атревпћу, срца разјарена,
,,па игго мп је пријстио, то је извршио : 
„једну шаљу брзомлађом, бистроки Ахајци 
„чак у Хризу, а на лађу даре Анолопу,
„а Бризу ми, штоје даше у плијен Ахајци, 
„два гласиика из чадора и лађе одвеше. 
„Но иомози ако можеш, твом јуначком спну, 
„па отили до Олимпа н з^моли Дива,
„ако си му икад, мајко, срцу угодила 
„или рјечју или дјелом икада иомогла. 
„Често пута слуша’ слм те у очине дворе, 
„ђе се хвалиш, да си Дпва, што збија

облаке,
„од срамотне ногибцје једина сиасила. 
„Кад Олимпци <*ви остали шћаху да га вежу, 
„шћаше Хера и П«»сејдо и Палас Атеиа. 
„Но ти дође и нокида са њега окове, 
„тедозивну Сторукога па Олими широки --- 
„Богови га Врпјареом, људи Ајгајоном 
„називају, — а јачи је п од оца свога. 
„Овај сједе покрај Дпва и сиагом се дичи. 
„То помени Кролевићу и до њега сједии, 
,,па кољена обгрли му ч моли га мајко, 
,,да би како иомогао народу Тројанском, 
„нека туку и до лађа пожену Ахајце 
,,и до мора; пе би л’ народ иомрзио краља. 
„Нек1 Атревић, силпи краљу, позна лудоет

своју,
„што нехтједе да пошт\је најбољег Ахајца.“ 
Сузе ронећ’ на то њему Гете одговара. 
„Авај синко, што те родих јадна и одхраиих, 
„да ми барем вес’о сјсдпш и сретан код

лађа,
„кратак ти је живот суђеи, нуно ти га није. 
„Од свакога сад си јадииј’ и краћега вјека. 
„У з’о час те у дворани породила мајка. 
„Идем сама до Олимпа брда шњеговига,

„све ћу казат Громовнику, не би л’ се 
смилова’.

„Но ти сједи нокрај твојих лађа брзопловних, 
,,па се љути на Ахајце, а рата се каии. 
„Диво јучер, с боговима пође Океану,
„да се части код врлијех тамо Ктпопа.
„На Олимп ће дванаестог вратитп седана, 
„па ћу поћи у Дивове мједене дворове, 
„кољена ћу обгрлит му н умолит ћу га.
Тако рече, па отиде. оетави га сама 
тужна срца и љутлта, јере му на сплу, 
јађеноме, љеиопасу отеше ђевојку.
Ал (»тпде Однсеје са лађом до Хризе 
п поведе Анолону свету Хекат«»мбу.
А иошто се приближише дубоком пристану, 
једра смичу и на црној сложише их лађи, 
па конопе јамбор спусте, у жљсбга положе. 
па тад лађу иривезоше веслима до луке. 
Сидро спусте, а ио крми привезују лађу. 
Тад и они искакаше мору на обалу, 
искрцаше Аиолону свету Хскатомбу, 
а из лађе мореиловке ншетала Хриза, 
до олтара приведе је мудри Одисеје *
милом оцу у наручја на му проговара. 
„Атревићу, краљ јунака, послао ме Хризо, 
„да ти ћерку доведсмо, а да за Данајце 
„Аполону принесемо свету Хекатомбу,
,,не би л’ тимс ублажили гњевпог Небесника, 
„шт«> зададе Ахајцима преголеме јаде/
Тако рече, па му даде у наручја дјеву, 
веселога срца нрима отац милу ћер у.
Тад Ахајци па олтару дивпо иачињеном 
с мјеста Богу жртвоваше свету Хекатомбу; 
иза тога руке перу, а јечам узпмљу,
Хрцзо руке у впс дижс и глаено се моли: 
„Услиши м \ сребреп луче, који Хризу

бранипц
,,и Кил свети, и Теиедом силно гоенодариш; 
„та до сада вазда си ми молбу услишава’
,,п штова’ ме, а Ахајце етрашно нагрдио; 
,,иа и сад ми, Аполоне, чуј ову лмлитву,
,,од Данај’ца већ уклони грдну погибију.
Тако рече молсћи се, услиши га Фојбо.
А иоигго се помолише и јечам иросуше, 
етоци шије заврнуше, иа је и поклаше; 
са њс коже одераше, а бутове масне 
искидоше и двоструко лојем омоташе, 
а иоврх њих ноложише исјецкана меса.
Ужди старац цјеоанице, па њих нече месо, 
а нросииље у част божју румепику вино ; 
покрај њега држе момцп вилс петошиље.
Кад бутове сажегошс, утробс иојеше, 
свс остало иа комаде исијеку месо,
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на ражњеве натичу га, иа га пећи стали. 
Кад га добро иснекошс, с ражњева га смичу; 
а пошто се одморили и јело сиравили 
гостише се: свега бјеше што срце жуђаше. 
А ношто се насладили и јелом и иићем 
момци вином напунише до врха крчаге, 
дијеле га; сваком редом чаше наточише. 
Пјесме поју, Бога хвале, јунаци Ахајски. 
вазданак се Пајан ори у славу Стрјељача, 
а њих слуша Аполоне, па му срце игра. 
Пошто сунце занануло а мрак се ухвати, 
нољегаше и засиаше код свезане лађе.
Но кад рана, рујна зора, бјеше зарудила, 
пут широког отиловише Ахајског окола. 
Угодан им вјетар шаље стрјељач Аполоне, 
јамбор дижу, а бијела на њ’ развију једра, 
бијела се надму једра; око вјенчанице 
сињи вали узбучаше, кад лађа иђаше 
и лећаше кроз валове, иутујући даље.
Кад дођоше до широког Ахајског окола, 
на обалу извукоше, високо иа пјеску 
црну лађу; дебеле јој нодложише греде, 
иут чадора и пут лађа тад се разиђоше. 
Али дивни оин Пелејев, брзоног Ахиле, 
љућаше се и сјеђаше код брзијех лађа ; 
па екушитину не иђаше, иа славу јупачку 
ни у битку већ му срце гинс чамећ туна, 
а бјеше се ужелио и граје и борбе.
Но пошто је дванајеста зора заруђела, 
сви се вјсчни пут Олимпа вратише Богови, 
иред свијсма иде Диво. Ал’ се сјети Тете 
свога сина, иа изниче из вала морскога; 
часком пође до Олимна и неба широка. 
Нађе дива Громовника, ђе сједи усамљен 
од другијех, врх Олимпа много шиљаетога. 
До њега се посадила, кољена му љевом 
обватила, а деспом га испод браде глади, 
па се моли и бесједи Кроневићу краљу. 
,,Очо Диво, ако сам ти икад угодила,
,,или р’јечју или дјелом, услиши ми молбу; 
„ночасти ми сина мила, што пребрзо вене. 
„Атревићу, краљ јунака, њега обешчасти, 
,,те му силом плијен оте, а сада га држи. 
„Освети ми сина, Диво, мудри Кроневићу, 
„снагу подај Тројанцима, свс доклен Ахајци 
„сину моме част узету неби повратилиД 
Тако рече, ал’ јој Диво што збија облаке 
ништа на то ие говори, већ сједи и мучп. 
Њсму Тете за кољена, ка’да је прирасла 
приљуби се, на му стаде опет говорити. 
„Од истине обреци ми и главом ми махни 
„ил одреци — страх те није — иа да баре

знадем,

„да ме мање од иједне поштујешбогињеЛ 
Њојзи љуто збори Диво, што збија облаке: 
„ рдна иосла, нагониш ме, да се свађам

с Хером,
„која ће ме заједљивим дражитп р’јечима 
„и тако ме вазда ружи међу Боговима 
„и збори ми, да у рату иомажем Тројанце. 
„Но сад хајде, гледајда те неонази Хера, 
„амојаће брига бити, да све то извршим. 
„Сада ћу ти да вјерујенг, главом знака дати, 
„од мене је то пајвише међу Боговима 
„обиљежје; а не да се иатраг поврнути 
„без преваре, мора бити, кадаглавоммахнем. 
То рекавши намигну јој мрким обрвама, 
низ бесмртну главу божју власи амброзиЈске 
иросуше се: затресу се главице Олимиске. 
Иза вјећа разиђу сс. Тада скочи Тете, 
са Олимпа свијетлога мору у дубииу; 
а Диво се дома крену, блажени Богови 
устадоше са столица, оцу на сусрете; 
дочекат га нико иесмје, већ га сви сретоше. 
За тим сједе на престоље; али га је Хера 
упрежала и виђела, ђе се свјетовала 
с њим, старипс морског ћерка, бјелонога

Тете,
одма иоче Кроневића, да грди и ружи :
„0 иодмукли домишљане, ко је од богова 
„с тобом вијећу чинио? Вазда ти је мило, 
„да кријући судиш, Диво, далеко од мене, 
„та, никад ми драге воље, што смишљаш

не казаЛ
Отац људи и Богова њојзи одговара :
,гНе надај се, да ћеш мисли све дознат ми

Херо,
„и ако си моја љуба, тешко би ти било. 
„Што пристоји да дозиадеш, то ћеш ти

иајпрва
„од Богова и од људи чути и дознати, 
„ал’ напосе од Богова, што сам наканио, 
„о томе менемој питат, нити истраживат’?4 
Госпођа му иа то збори, воЛоока Хера: 
„0 најстрашниј’ Кроневићу, какву ријеч

рече ?
„Нити тражим, ни иначе сувише те питам, 
„већ у миру одлучујеш, све што ти је драго. 
„Но сам ти се сада јако, Диво, уплашила, 
„да ти није ријечима срце опчинила,
„мила ћерка морског старца, бјелоногаТете; 
„до тебе је јутрос сјела, кољена грлила, 
„чипи ми се обећа’ си, да ћеш јој Ахила 
„почастити, а код лађа многе еатријетиД 
Одговара њојзи Диво, што збија облаке. 
„Несретнице, све ли слутиш, вазда ли ме
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прежиш.
„Али ништа дознат нећеш и ако еемучиш, 
„ио све више мразиш ми се, грђе по тебека. 
„Кад је тако, драго ми је нека тако буде, 
„муч’ па сједи, мојој р’јечи иемој се

противит,
„јер ти ништа иомоћ неће сви Вози

Олимиски,
„кад ти дођем и силном те руком бити 

станем.“
Тако рече, уилаши се волоока Хера. 
Мучећ сједе, уталожи срце своје тужпо. 
Сви су ејетни вишњи Вози у Дивове дворе, 
ал’ им ХеФвјст, славни вјештак поче

бесједити.
„Грдна посла и несносна, што ће сад да 

буде,
„због смртнијех, кад вас двоје људи се 

свађате,
„међ Вогове потичете вику и узбуну. 
„Часној гозби понестаће сласти и весеља, 
„како буде међу нама злоћа превладала. 
„Ја ћу мајку свјетовати и ако јемудра, 
„да иовољи драгом оцу, да је опет Диво 
„несрамоти, а и нама да гозбу нс мути. 
„Кад би хтио, могао би Диво Громовниче, 
„са столица етровалпт нас, јерје много јачи • 
„но га мајко слађапијем омскшај р’јечима, 
„одма ће се Олнмпијац нама ублажити. 
Тако рече, иа поскочи и пехар двогрли 
мајци пружа и овако њојзи проговара. 
„Трпи мајко и уздрж’ се и ако си тужна, 
„да не видим, е те бије, јер тп јадан небих 
„тада ништа помоћ мога, и ако те љубим. 
„Тешко се је Кроневићу богме противити; 
„иријед једном, када скочих, да те браним

мајко,
„за ноге ме шчена Диво, иа ме с ирага 

баци ;
„читав сам ти дан иадао, а кад сунце зађе, 
„на Лемиу ти панем мајко, готово без душе. 
„Сињћани ме сломљсиога туна његоваше. 
Тако речс, насмјеши се бјелорука Хера, 
и смјешећ’ се ирими пехар из синовље руке. 
Тад он поче слатки нектар из чабра да

точи,
иа га служи с десне стране свим Возима 

редом.
Грохотом се иасмијаше блажени богови, 
кад виђсшс ХсФајпста, ђе пи кућп рамњс. 
Вас данак су благовали, доклен сунцезађе, 
свега бјеше чаеној гозби, што срце жуђаше. 
Уз предивиу лијеру је ударао Фојбо,

слатким гласом измјенице иратиле га Музе. 
Кад сунчана свјетлост сјајна у море утону, 
тад пођоше да сиавају, сваки евоме двору, 
што је сваком саградио, разборитим духом, 
славни ХеФајст, који рамње на обијс ноге. 
У иостељу леже Диво, вишњи Громовниче, 
ђено сиава, кад га санак слађани савлада. 
У њу леже, а уз њега златотрона Хера.

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

„Свети Сава“ Никанора Грујића.
К р и т и ч к а с л и к а.

Од Ј. Томановика,.

Владика Раде и Вранко Радичевпћ 
били су већ дали нов чисто народни правац 
сриској умјетној иојезији. Уз тај правац 
пристаје и Јован Суботић, који је био 
отиочео свој рад нод уиливом, онда вла- 
дајућим, Лукијана Мушицког. И тпјем 
правцем сриеки пјесници пз Иодунавља и 
преко Велсбића сријетају сс и једиачс са 
дубровчанима: Медом Иуцићем и Матијом 
Ваном, том кончом измсђу старо-дубровачке 
и пово-српске књижевности. Отпочиње иово 
доба књижевно са Јовапом Илићсм и 
Љубом Ненадовићсм, са Змајовановићем и 
Ђуром Јакшићем, са Каћанским п Лазом 
Коетићем. Али овоме колу ирииада и трећи 
послије Мушицког и Његоша митроносн I 
пјесник српски Н и к а н о р Г р у ј н ћ, у 
иошљедњс доба познат у књижевпости 
нод именом Срб-Милутина; што више, у 
томе колу он одлично мјесто заузимљс.

СараЈлијиа С р б и ј а н к а и Његошева 
Слободијада, неке Враикове и пекс 
Суботићевс еиске пјесме, иа Ненадовићев 
Д о ј ч и н о в и ћ В о ј и н, Нуцићева К а р а- 
ђурђсвка и Јакшићева Невјеета 
II и в љ а и и п а Б а ј а, — сви ови ироизводи 
епске појезије наше устунају ирвенство 
Свстем Сави Никачора. Грујића. —

Прва Књига овога спјева нзашла је 
на свијет у Карловцима 1861 у XXVII 
пјесама у чстрнајесторцу всзаноме. Пошто 
је ова књига већ ријстка и мало позната, 
ја ћу покушати, да кратким њезнним изводом 
уиознам моје читаоце са основом као и са 
израдом овога дјела нЈесничкога. Ево тога 
извода:

У сјајпом Двору силеног Немање 
Стевана — Гостију све више сваког бого-



ветног дана. — Вроја им нема: слежу се од 
свију крајева, — Ко тренти у злату, ком и 
мач у руци сева. — Полазе то ново царство, 
с царем се иознају, — И траже обране,
ил’ му завет мира даЈу.......... Свирају
свирке и несме певају јунаци, — Младеж
води коло, зборе око кола старци .........
Немања вољан угађа сваком у свом Дворцу,
— Ал’ понајвише Мирону, чудном свето- 
горцу.— Калуђр мудар, одгајен у божијој 
књиги, — А ирошо земље иа вешт и 
свакој људској бриги. — И дух му свести 
из речи и очију сева, — А носи свете
мошти и крст од часнога древа............
Ето Жупана где језде из мали области, — 
Што су биле у Божијој па њиовој власти.
— Властели потсгли да власт Немањи 
иредаду, - И њега за главу целог народа 
иризнаду .... Немања слуша, с властеља 
очију не скида, — А мисли, како од јада 
себе да извида. — Тишти га, што је мо- 
рала пасти крвца многа, — Док се извело 
јединство и садашња слога. — Где врсло 
срце иод тугом у потаји јечи, — Ту нема 
краја ни лека без суза и речи. — Устаје 
властан из стола од сувога злата, — Па 
пада редом једном и другом ока врата, — 
Ког грли к врелом срцу, ког грли и целива,
— А сузе. теку, к’о кад се мили гроб
ирелива. — И разви се с душа магла, што 
је била густа — Ал не мож’ нико од суза 
да отвори уста ..............

У сјајном Двору силепог Немање 
Стевана — Сјајноети све више сваког 
боговетног дана ... А вију се око њсга 
три зелена бора, — Сва три су висока, 
сва три ионосита створа, — Једри к’о сам 
тресак, иа све своје вите гране — Ил’ 
дижу к небу, ил’ шире на све четир стране.
— Цветало ио Двору цвеће од царски 
милина, — И три једнолика крина једнаки 
висина. — Једнаки и по лепоти и но свом 
мирису: - Немања сам зна по свему једнаки 
да нису. — Стеван и Вук и Раетко, три 
Немањина сина, — Сва три стасом ко три 
бора, душом ко три крина .... Отац све 
љуби, ал’ Растка ко очи у глави, — Ко 
мајски цветак каи росе, кад зора заилави.
— А мајка му теиа, често мила ради виче:
— „Ти’ш бити сунце свом роду, материн 
мезимче!14 — И браћа се пазе лено, и леио 
се друже, --- Један другоме у свачем 
драгом душом служе;— Ако ли једаи другоме

кадкад што и скриви, — То Растко тако
расирави, да му се свет диви..........Стеван
се рве са Вуком и камена меће, — По 
који пут и омашке, ал’ с рамена чешће....
— Сад се нресвлаче и бојном тканицом се 
иашу, — Па коиља сјајна мећу, ид’ добре 
коње јашу .... — Ал Мирон иред Двором
— Смотрио Растка где рани гладне, пои
жедне, — Облачи наге, и царски теши већ 
све бедне .... — Скрушен Мирон на
скрушеног Немању сад гледну, Па га 
пита ,,је ли иросто, да речемјош једну?“
— . . . . Ко самим мачем влада, тог слуша 
робље мача, — Што нс чини зла, где види, 
да је снага јача. — Понире тек ту зло, 
ил се на врелу загуши, — Застаје кад 
што од стра’, ал никад незасуши! ... Ту 
треба и мач, ал свесне требају и речи,— 
Да се од јадне рђе тај јадни свет излечи ....
— Ти стрепиш, не знаш, ко да да тами 
светлост вишу, - - Чије л ће речи с иарода
те јаде да збришу.......... — Растко ће
твој да омили роду светлост вишу, — 
Његове ће речи с рода тму зала да збришу...
— Бог је Давида најмлађег иозв’о од
оваца, — Да стоји над браћом и над 
мложином отаца. — Без Божије није, што 
и ти ко најмлађи владаш, — Н ето како 
ту владу и иред Богом иравдаш, — Па 
што и теби ил ма коме другом смета, — 
Да ирсдаш и ти власт сину од Божијег 
света? . . . . И „сБогомР „сБогомР неста 
га, већ остави Дворе, — И на Немањином 
челу наређане боре........ —

Немања премишља сетно Миронове 
речи, — Што кажу, да нарол сам мач од 
рђе не лечи. — Што му мезимцу и преко 
реда власт наричу, — Од њега му светлост 
илемену и земљи обричу.... — Та то је Бо- 
жија воља, што ми светац каже, — Све је 
васује и залуд, пишт ту не иомаже. — 
Морају краеити земљу цркве, манастири,— 
Рде ће се грешан у Бога с в: чношћу да 
мири. — Растково до воље Божје мора 
бити царство, — Да се одузме тами иад 
светом господарство.

Кад јс Немања то Растку саопћио, 
Растко сав протрну, иа еамоће тражи, да 
се прибере. Ноћ настуиа. — Растко се 
бори, крши и ломи свакојако; долази му 
на ум, да се са престола могу по вољи 
добра дјела чинити Ко ће од те мисли, да 
се обрани? И она прија души Растковој.—
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Кад чекашу тами, да ти еунце скоро 
сине, — А место еунца месец ес тек на 
небо вине. — Одлане ти нешто срцу, што 
видиш и њсга, — Нит се сећаш у тренутку 
нрвом другог чега. — Ал кад озеб’о по 
равњу јездиш снрам месеца, — А равањ 
ти нута вишс и више одсеца. — Месец 
нит светли к’о сунце, нит икако греје, — 
А етуден ветрић све већма око тебе веје.
— Онда тек видиш, да ни нуп мееец није 
сунце, — И екупљаш на ееби сукно и 
ја њеће рунце. — Ил’ кад се навуче магле 
нрамичак па лађу, — А пловци кроза њ 
звездицу уоче и нађу,— Задовољни са зра- 
чицом, што им оиа шаље, — Па радо по 
њој и иут свој унрављају даље. — Ал кад 
маглену плахту зрак изнад њи разбнје, — 
И ведро небо безбројпе звезде им развије,
— Онда тек вичу: „гле куд смо са правца 
заишли, — Та није то наша звезда, за 
којом смо ишли!“ — То тп је царство, 
Расткове жеље куд су нагле ; — Месец у 
тами, и звезда у ирамену магле. —

Но то је било у првом тренућу. Он 
ће да бјежи из Двора очина и од иресгола. 
А отац и мајка, браћа и другови ? —

Како да прежалим отца, што ме пази 
тако, - Да му огорчим све данс и тренуће 
свско? — Ал шта да чиним, кад јс 
том његова воља, — Побожна свест свуд 
да јача и постаје боља!.... — Како да 
оставим мајку! шта је она ноћи — Бдила 
док ме је узвела до садашње моћп!— Ал 
пгга да радим, кад она још п сад ми виче : — 
„Ти’ш бити сунце свом роду, материн 
мезимчеР -- Жао ми је миле браће, 
Стевана и Вука, - Имаћс они без мене, 
и ја без њи мука, — Ал шта да почнем, 
кад њи ћу горе да уцвелим, — Ако власт 
иримим над њима и над царством целим ?...

Још мисли на другове миле. мисли 
на сиротињу, како ће сузе за њим лити, 
ал’ га сан савлада, и у сну андио утјсши 
и охрабри. —

Нестало борбе с памером, што је 
била нова, — Па му сад падају на 
ум Миронова слова. - У срцу му ко 
звук трубе арханђелске речи — И гласак 
сваки од ови Миронови речи:— „Један 
тренутак самоће у пустињи глувнј. — Дан 
проведен у тишини о корици сувој. — , де 
нросто мислим и желим, што и рећи

могу, - Ту сам ја за цело ближи и себи 
п Боуу/ —

И Растко потајно крену за Мироном. 
Изостављам живи, пластичпи опис пута. 
Али морам Бешена споменути, јединца 
славног жупана Ралсте. Пјееипк пам 
преставља у њему младпћа славохлепног, 
саможивог, надутог, ког се све живо клоии.

| Враћајући се таков с наука из Солуна кући 
> својој, једва чекајући, да прије етане

владати, находи сву власт очину у Нема 
њиним рукама, а оца на самртничкој иос 
тељи, који му оставља. да се освети. А 
Коса, коју љуби, пе хоће зањ нн да чује. 
Те моли Растка, непознатога младића, да 
ш њим остане, да му олакшава јаде.

Нећепгли!... тако ми овог Релетиног 
мача! — И тако ми клетве, пгго је и од 
ове јача! — Оћу да спрсгнем с иаклом и 
с ђаволом клетим — И цслом крштеном 
свету грозно се осветим. —

У томе пас залаја у кршу, а Бешен 
за псом скочи. Растко га иусти да по гори 
лута, па радостан, што га се оиростпо. 
иде даље пут Призрена. У Призрену 
сријета се онет с Косом, Драгшевом једи- 
ницом лијеиом, с оном истом, у коју је 
Бешен заљубљен, а коју је Мирон намије- 
нио њему Цару за Царицу. Коса води 
младог путника иа копак госта старом 
оцу. У њему Коса осјећа намјењеног јој 
Неманића, премда га не иознаје; али 
Растко јој не таји, куда јс иаумио, и 
оставља Призрсп. А она се молитви посве 
ћује и светоме посту — за с омеи своме 
милом госту.

Растко најнослије стпже Мирона у 
Солуну, гдје га јс бпла бура задржала. 
I ад Мирон виђе Растка пред собом, стаде 
му намет. Пиза га, које га зло гони. — 
0 светп оче, за што ме тако свегиорази?
— Та нису мене из двора измамили врази.
— Пит амо догнала беда моја нит кчија, — 
Већ сама Божија љубав, што ми души 
нрија. — Она ме вукла и вуче и сад 
Светој Гори, — Да Богу служим о води 
и о сувој кори.... Мирон га не одбија, али 
му говори: Светиња мож’ чинити и у 
нустињп чуда, — Ал глас из пећине тежс 
тек доппре свуда. — Орао кад се па 
крили дигнс у внсииу, — Лакше му зраке 
очију нробпјају тмипу.... Светиња кад 
људма с вишег нреетола заблиста, --
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Стаза јој к свакоме стоји готова и чиста. 
— За гласом њеним све иде, све се к 
њему слеже, — И витпа света реч сваког 
за светињу веже. — Твој дух пун љубави, 
а љубав свести пуна, — Таквом духу 
доликује светла царска круна. — Ти мораш 
натраг свом оцу у наручја ићи, -- И глас 
твој на владу таме са престала дићи....

Растко се на први мах диви овим Ми- 
роновим ријечма; иа му каже, како га је 
андио у сну три пута храбрио на овом 
иуту. — Несумњај ни ти, да је то пут 
Вожије воље, — Којим ја течем за тобом 
иа постничко поље! — Онај трепутак 
самоће у пустињи глувој, — Дан проведен 
у тишини о корици сувој, — Што теби 
боље, нег части царског двора, годе, — 
И мене вољна за тобом у пустињу воде. —

Тако
И Растко, и Мирон, и зрак, и море 

се смири, — Брод на морској иучини своја 
крила тпири. — Валове сече, отима пут 
светог Атона, — А Растко иа њему броди 
и прати Мирона.

На мору скочи бура, ушљед које 
Мирои умире, и Растко долази у Свету 
Рору с мртвим својим вођом, гдје му 
сабор отаца опредјсл>ује најмилијег миро- 
новог брата, старца Харитона за оца на 
мјесто Мирона.

У исто доба и Коса, у монашеству 
Петка, посвећује се молитви и посту. Ал 
Бешен тек почиње, да се свети, упишујући 
душу ђаволу, који му за то даје слуге 
паклене, да га служе. И ове слуге паклене 
предводе потјеру, коју Немања шиље за 
Растком. Но када стиже у Свету Гору, 
находи мјесто Растка монаха Саву. Још 
паклене слуге подижу оружану чету солун 
ског господара, да силом принуди светогор- 
ску браћу, да Саву удале; али не успије- 
вају. Старјешина светогорски сазивље 
сабор свих отаца, да одлуче, што ће 
Немањи одговорити, који тражи сина; и 
оци одлучују, да сам Сава оцу пише, да 
га умири. И овим писмом завршује прва 
књига овога епоса.

*% %
Ја сам хотимице из почетка наводио 

саме ријечи пјесникове, да га читаоци боље 
упознаду. Али ми се чини, да би требало 
још, да које мјесто наведем, које га боље

карактерише. За то ево још један иримјер, 
како пјесник описује предјел : Далеко, далеко 
даље од Призрена града, — Где нема 
живе душе, ни за душе зграда. — Брдине 
и горе саме, и у њима драга, — Којој се 
пе зна ни врата, ни од врата прага. — 
Око ње стенс, свака је, као вечност седа,
— У њој језеро, иа ком се сунце не огледа,
— Над језером сутон вечни, у ком и зрак 
дрема, — А иод језером, незнаш, дна
има л ил га нема.......— Кад и кад ветрови
узгредицом дуну, — Кад и кад само кап- 
л>ице из облака супу..... Једино врелце 
под стеном што се увек миче, — Ал’ 
скоро онако, к’о пгго стручак травке ниче. — 
Не зна се ии течели, а нит шуми, нит

( жубори, — Ко да је и оно нека тајна у 
I тој гори.

Па овај опис буре на мору:
Т1( вољан ветар у једра све то јаче

дува. — А Милеит будпи на крми само 
правац чува. — Одмиче брод на пред, 
мислиш, по води не мили, — Већ над њом 
лети по зраку ко тнца на крили. Нестало 
је већ одавна села и градова, — Неста 
већ сад и највиши гора 'и брегова. — Небо 
се склопи пад бродом и поклопи воде, — 
А воде саме иебесне подупиру своде. — 
И нигде ништа до неба и мора и брода, — 
И оног, шта ко изгледаодтог свога, ода...

Од једиом Милеш с крме виче: 
„Путин се пред нама море, и небо се

мути, — А чудан ветар за нама бури се 
и љути. — Да Бог да, да се окрене све 
на добро наше, — Ал страшна су то 
знамења, и страшно ме нлаше!“ — И у 
том часу над бродом мрак мркли се 
стиште, — А друштво,... к’о да насрну 
враг да своје ишге, — Онеми од стра’, 
нечујеш иичијега гласа. — Моресе замрси... 
неста браздави талаеа. — С вилинским 
колом тару се вражије олује, —- Под колом 
хуке и буке из вртлога брује. - А вртлози, 
к’о прождери зијају и киие. — Пуцају 
стел>ке нод јадри.... броду ребра шкриие.
— На јад ее све исирекида,.. и све се 
засука. —, Весла се ломе... веслари да 
свисну од мука. —- Милеш на крми без 
моћи.... а никог у свести. — Још један 
бар... па ће се сва брвна разтрести! — 
Брод се угиба, окреће, и врти на заушу. —

ј Што није пало, то пада.... даје Богу душу. —- 
‘ Нит види, нит чује, нит зна један за
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другога, - Пропаст је ту, а невиди нико 
краја свога........

Па како оиисује Бешена!
Иа сред пољане бор, ком се дижу

горње гране, — Мислиш, за сунцем у 
небо поћи да се кане. — А дољне бацају 
сенку по селеној трави. — Растку се чини, 
што види, да није на јави. — „Откуд то 
овде!“ диви се пол>анином створу, — Диви 
се створу а ближе примиче се бору. — 
Кад тамо ал у дебелом ладу нско лежи, — 
Незнаш, ил чама, ил јепаоу сан тежи — 
За клобук задео киту од китнасти ружа, — 
Сив му се огртач шири и до иете пружа.
— Пуцста златна држе се о свилени конци,
— Свеза од злата, и златом везени за- 
понци. — Блиста се поред њега мач до 
сјајни корица, — А уз мач луцањ за
стреле са пет тетивица....... Растко га
гледа: све му је, к’о у горског звера, — 
Ил као у оног, који убити се смера. — 
Коса му стргни, очију мутни и крвави,
— У лицу тамном изгледа к’о зеленбаћ 
ирави... —

Даље Бешен овако себе иреставља: 
......... С жељом, п1то никад не зна,

шта је доста. — Што се ио целоме свету 
свуд у накрст стере, — И тражи, све 
сласти светске сама да иобере. — И што 
се ничим и никад не мож да зајази, — Ко 
да је вавек све сами разапињу врази... — 
На сваку саветну речцу букнем као пламен.
— И сваког иута срце ми тврдне као
камен. — Ко ми је ласкао, да сам од 
свакога бољи, — И увек само мојој се 
удварао вољи. — Тај ми је био ио ћуди, ал’ 
никад у груди. — Па сад и сам суди, шта 
сам вредио код људи............

Како ли оиисује, што је било!
Једном уочим, где у двор светогорац

дође, — А света радост, к’о муња, кроз 
све живо нрође. — „Ево нам светца Мирона!“ 
отац вољан виче. — Отчева радост, ио- 
мислим, и мене се тиче.— Отрчим књему, 
и видим старца седе браде, — Приианем 
к руци, да ми он свој благослов даде. —- 
„Да си ми благословено, вели, мило чедо,
— Богте свуд оком милостивим иратио и 
гледо!“— Благослов његов био је к’о глас 
са небеса, — Колико речи, толико замене 
чудеса. — Тог светца од старца, и те 
светиње од речи, — К’о да је сишо Дух 
свети да грешнике лечи. — Кад слушам

мудрост његову и гледнем му очи, — 
Помислим, да стојим прсма оној светој 
илочи, — На коју је Бог написо вечне 
заповеди, — Да их све људство и слуша 
и очима гледи. — Укором светим иосипа 
свегску вреву чилу, — А слади отцу тишине 
и молитве силу. — И чим он почне о светом 
животу да збори, — А чудан огањ у мени 
е места се разгори. — За тим животом и 
моје срдце се разблуди, — А душа срдцу 
у томе предњачству одсуди. — И што је 
тајом у меии клијало и никло, — Овде је 
иуте к светлости и растењу свикло.........

Хоћете ли још видити растанак Не- 
мањиних слуга са Савом?

По овим речма ућута, к’о да му глас 
суста, — Гледну све редом, а тихо иро- 
пусти кроз уста: — „Сад мож’те поћи“.... 
И сви се покренуше с места, — И сваког 
даљег говора између њи неста. — Мучки 
се дотичу руке Савине и расе, — А њег 
и себе сузама растаначким квасе, — И 
иођу наиред ... и опет застану ... и стоје, 
— Ради би да кажу речма задње жеље 
своје. — Ал од њи свију некако и то с 
муком многом - Једва је један Скоросав 
мого рећп ,,с БогомИ

Овакво вјерно, природно, пластичко 
оиисивање открива правога умјетника. Мени 
се чини, да се ова иластика на неким 
мјестима може барабарити са оном Вирги- 
ловом у Епеиди !

❖* *

Такођер има у с и о р е ђ и в а њ а кла- 
сичних, каквих се находи тек у Н л и ј а д и 
Омировој. Такво је оно успоређење 
Немање са храстом, ком вјетрови савијају 
и крше гране, послије савјета Мироновог, 
да Растка на престо подигне: — Па ко 
ветрови кад дуну са све четир стране, — 
И савијају и крше једром расту гране; — 
А он им кадкад одшкриине и тек како 
коме, — Ал се и утврди боље јошуиодњу 
своме. — Тако сад слутње и сумње Немању 
салећу, — Срдце му муче и дух му ломе 
и окрећу: — А он се не миче с нравца, 
нит се грешке боји, — Већ у иамери својој 
још тврђи нег пре стоји . . .

Такво је ово друго у с и о р е ђ е њ е
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мирноће душе Расткове, поштф га је у сну 
андио утјешио и охрабрио, са мирноћом 
природе иослије олује: — Кад грмљавина, 
виори, и олуја стану, — Облаци се разиђу 
а маглуштине пану. — Обичне сунчане 
зраке лепше нам се чине, — И оживе, 
што је од стра’ ионтло већ да гипе. — 
Таг о тај лепи сан прија сад Растковој 
души, — Што јој и сумња. и слутња. 
ројеве утуши. — И крепи ју, да се земне 
сјајности снебива, — 1 а му срце од чисте 
радости ирелива!

Такво је ово треће, гдје пјесник нам 
преставља Растка, потнто је чуо Мирона, 
који га је из Солуна дома враћао: — Па као 
онај, што сметом прти без крпаља, — 
Пане, дигне се, корачи, и огтет се ваља. — 
Тако се сад и његов дух љуља на све 
стране, — Јер су те речи за њега снегови 
и слане.

Таква су многа друга, што овај епос 
красе и све му важније моменте боље 
истичу.

% %

Да се боље може оцијенити нјесник, 
навентћу још ову његову химну гробљу: 
Гробља су била и биће светиња за људе,
— Што право о свом животу и о смрти 
суде. — Светиња за оне душе, које су 
у свести, — И знају, да ћс и опс свој 
нра’ у гроб стрести. — И немож’ иигде 
каи сузе жалости да прија, ~ Ко онде, где I 
милост лежи и иочива чија. — Из милог 
гробља устају иароду године, - Што га
у часу за славу предака обчине. — Без 
славни гробовапема — гласа за њег иема,—
— Што би га звао на свстлост, кад у 
тами дрема. — И као што сунце испод 
земље небу светли — И онда, кад глуво 
доба оглашују нетли. — Тако дух предака 
испод груде и из раке, - Вредиоме иотом 
ству шаље славе своје зраке. — Што 
витие славили костију ио гробови лежи, — ј 
Све даље од потомства им паучина бежи. Ј
— Гробови казуЈу елаву, што је земљом 
прошла, — Казују и иуте к слави, што 
још није дошла. . ..

Све мисли и осјећања сродна онима 
Фотттколовима у славној његовој ијесми 0 
Гробовима; све мисли и осјећања, која 
нам откривају великога пјесиика.

* %

0 јасноћи и лакоћи, о снази и узви 
, шености стила, као о љеиоти језика, није 

ми се потреба задржавати, иоигго сам 
толико комада из овога спјева нарочито 
овдје навсо. У томе погледу не знам 

I иадмашује лп који други наш ауктор 
Никанора Грујића.

Ни о важности и срећном избору 
ирсдмета не треба ми говорити. Пјесник 
није могао знаменитијег јунака иаћи у 
цијелој народној историји, да му живот 
и дјела, и прилике, у којима је живио, у 
једну цјелину опјева.

Инак је такав спјев тако’ хладно 
нримила критика, даје та хладноћа убила 
вољу пјесникову, да га доврши, или бар, 
ако га је довршио, да му другу књигуизда 
на свпјет! И данас се мало гдје налази 
такво дјело пјесничко, и мало га ко нознаје 
и још мање сиомиње! А узрок томе ие 
бих знао наћи, ако не у ондашњем рату 
за Вуков нравоиис; јср је „Свети Саваи 
иечатан старијем правописом, премда му 
језик не уступа у чистоћи г богаству 
Бранковом језику.

Био узрок који му драго томе доса 
дашњем немару нашем, књижарници ће 
напти учинити иатриотско дјело, приредивши 
друго издање прве књиге овог тако 
лијепог еиоса, на коме се и старо и младо 
може паиајати илеменитим и узвишеним 
мислима и осјећајима.

А ако се нашла друга књига међу 
иосмрчади пјесниковом, нашљедници његови 
учинили би и натриогско и дјело пјетета 
ирема нјеснику, када би је иружили на- 
роду. да ужива у цијелом епосу и да се 
ш њим ионоси.

Мом цвијету.

Какву пјесму да ти пјевам?
Да ли нјесму о љубави?
Са чим ли ћу да те сравиим,
Мој цвпјете преубави ?

Да си анђо .... То су дуси,
Што с’ небесним СФерам вију; — 
Земља небу не би т’ дала 
За најљеинтег измеђ’ свију. —-
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Да си вила .... Шта јс вила? — 
Кад поред ње ти би стала,
Ти би с’ вилом, а она се 
Више вилом не би звала.

Да си зора .... Шта је зора,
Кад јој зраци лик позлате? —
И ту чарну невјесту би 
Сунце радо дало за те...

Да си цв’јеће.... Шта јс цв’јеће? — 
Пуиуљ руже да те види,
Увео би, јер пред твојом 
Љепотом би, да с’ постиди. —

Ти си анђб, ти си вила,
Ти си зора, ти си цв’јеће ! — 
Лругим цв’јећем срце моје 
Окитит’ се никад неће !...

Ж. Д.

Бацу Драгојеву Дрекаловићу.

Неки зборе, да еи мртав 
И да у гроб Леже!

Други веле: да ти не ћеш 
Умират витеже!

Неки кажу, да еи мртав 
И већ друго ништа!...

Другп веле: не умире 
Соко од бојишта.

Неки каже, да си мртав 
И све с тијем скида !...

Други кажу, споменик ти 
Треба да се зида!

А „јунаках цар“ говори:
„Ви браћо његова,

На гроб Бацу изрежите 
Ова српска слова:

„За Срисисво борбс 
Има си доспиа,

За то таи љубав 
Србинска остаа!С(

Р. Ц-

----——О00^§00«-------

Н А Р 0 Д Н Е II Ј Е С М Е.
I.

Ђевојка и прстен. *)
(Из збирке Вељка Радојевића),

Иза града Цариграда
Вода извире.

Ту долази млада мома
Воде узимље.

Мирко јој се с града баца
Златном јабуком:

„Узмн, момо, ту јабуку, —
Вит’ ћеш за мене“.

Проговара млада мома
Искрај водице:

,,Нит’ ћу тебе нит’ јабуку,
Нит’ сам за тебе“.

Иза града Цариграда
Вода извире.

Ту долази млада мома
Воде узимље.

Мирко јој се с града баца
Златним ђерданом:

„Узми, момо, златни ђердан,
Бит’ ћеш за мене“.

Проговара млада мома
Искрај водице:

„Нит’ ћу тебе, ни твој ђердан, 
Нит’ сам за тебе“.

Иза града Цариграда
Вода извире.

Ту долази млада мома
Воде узимље.

Мирко јој с града баца
Златним прстеном:

„Узми, момо, златан ирстен, — 
Бит’ ћеш за мене“.

Проговара млада мома
Искрај водице:

„Узећу твој златан прстен —
Ја сам за тебе!“

*) Оваквих пјесама, што женске пјевају, има 
доста по примор у. Ми обраћамо на. њих особиту 
иажтву куиљача народних умотворина. Истина је да 
има пародних умотворина по свима нашим листовп- 
ма побиљежених, те купљач не зна, да лиЈе која поби- 
љежена или није. Али у овом случају боље је и де- 
сет већ штампаних побиљежити него једну нештам- 
пану проиустити; тијем више. што се може треФи- 
ти која варијанта много боља од ирве.

Уредништво,



Књижевни преглед. *)
Друштво СЈ в е т о г С а,в е издало ј е у 

Биограду, крнцем прошлџ године а разаслало 
с н.ором јрдином другу књигу свог Браства, 
у којој уз друштвени рад долазе ови чланци: 
1. 3 а,д.л е т в.а, превод с, Францускцг; 2, 
Краљица, српски народни обичај од П. 
В. Поповића; 3. П р и з р е н, од архим. 
Саве,; 4. Д у ш а н, трагедија од Д. Гђшти&а, 
I чиц; ,5. 3 и д а њ е Ци с о к и х Д е ч а н а, 
српска народна нјесма; 6. Г р о б ц а р и ц е 
Једен,е, путничке б,иљевдке П. Срећко- 
вића; 7. Д.еведесет и девет Радо 
вана, но народној причи од М. Т>. Мили-. 
ћевића; 8. К о л аш и н, нриједјел и нлеМе 
у Херцегрвини од Н. Дучнћа; 9. Цар 
Сулејманузимље Будим, народна 
пјесда мухамеданских Ср,ба: 10. Хришћан- 
ска,нрука, од цротосцнђ’ ф,ирмилијана? — 
Цијена, књизи 2 динара.

Најважццји је, чланак архим. Саве, 
који нас унознаје са данашњим Призреном 
и његовом околбној^. Ту се опшнрно говори 
оплацинама, равницама, врдама и нутовнма, 
који у Призрен воде. У Призрену има 26 
џамија и 17 мухамеданских вдкола замушку 
а 9 за женску дјецу, једна богословија 
(арабија) и једна кар војнирка гимназија. 
Пђавослацнц Срби имају три цркве, од 
квдих, су једну, крју је ирдигао краљ 
Милутин, присвојили Цинцари, којих има 
нреко 150 кућа. Има 30 година да су Срби 
прчели градити величанствену'^рцу. цркву 
су три олтара, која ће брзо готова бити. 
А ио споменицима и предању до шеснајестог 
стољећа било је у Призрену 12, цркава 
а у околини 365; сада једва да има 20, 
у, којима се служи. У околини су два 
мана.стира: Са. Марко и Св. Тројицц. Срби 
имају потпуно уређену оснрвну школу са 
четири разреда и једну богословију еа три 
разреда и једним ирннравиим разредом. 
Цинцари имају једну мувдку и једну жен 
ску школу, у којима се предаје грчким је- 
зиком. Ту ;е и катедра православног Ми- 
трополита, чија се власт простире на. за- 
падној страни Шаре до Србцје; Босне, 
Херцеговине, Црне Горе и Јадранског мора. 
Пбшто се укинула српска иатријаршија 13

*) Под овим прегледом приказиват ћемо све 
књиге, које нам дотични издаваоци узшиљу, као и 
листове. које у замјену успримамо.

сеитембра 1766, остали су Срби дуго без 
вдадика. и. иопова па се тада нреко 200 
села на југозападу од Цризрена истурчише. 
Римокатоличке вјере Арбанаси имају једну 
цркву и једну школу, у којој се италијанским 
језиком иредаје. Ту је ВД столица бискупа 
католичког, крји има под својом управбм' 
седам парохија а душа једва 2О00, са овим 
заводима: 1, напски колегијум заобразовање 
кдира у рукама језуита, који Се нздржава 
аустријским трошком ; 2„ реалка у рукама 
Францишкана, коју такођер Аустрија издр- 
жава; 3, нровизорна мисионара; 4, орато- 
ријум у свези са евима парохијама; 5, у 
свакој парохији имају пб једнбт старјешину 
из реФОрмираних Св. Францишка, који се 
о духовним ђтћари^а брине; иб, још имају 
неких девет мисионарских пггација. — 
Призрен ће бројити у еве 30.000 станов., 
међу !којима биће око 1.500 кућа пра- 
воСлавнид. Тусе говори српски, турски 
и арнауцки, али је српски сваком најбоље 
нознато. По Иешто се и влашки говори. 
Грчки и ИТалПјански нико не зна, и ако 
рИмокатблици и Цинцари нредају својој 
младежи у шкоЛама на та два језика. — 
Дућана има у Призрену преко 1.200. 
Занатлија има највише табакаЦкоји строје 
коже), пушкара и терзија. Прилично се и 
свила израђује, за мало што није као у 
Ђаковици; а особито се израјђују ту сребрне 
ствари, као у Пећи, одакле се износе у 
Беч и Цариград, а нарочито се гради све 
вдто треба за Султанов двор. Трговина и 
занати су већим дијелом у хришћанским 
рукама. Призрен и његова околина је 
изванреДно жупна и богата сваком храном 
и воћем, Особито изванредним вином. Ријеке 
еу богате пастрмом (трутом). Али изнад 
ове жупе и питомине подижу се према 
југоистоку шарпланинска брд&, која су каД' 
и кад тако нокривена снијегом за пуних 
шест зимних мјесеДа, да су непроходна, 
те прекидају евезу између дримске и вар- 
дарске долине. На први мах рекло би се, 
да Јв Шара плаиива ерпски Сибир; а она 
је права српска Швајцарска, нуна богатих 
села. Особито је богата пашњацима. Туд^ 
љети пасу стада дб и по 20.000 оваца, 
која зими своде у низину, гдје нема сни- 
јега, покрај Бијелога мора у солунска ио- 
ља. Шарски је сир на гласу у цијелој 
турској царевини, и разноси ‘се особито у
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Цариград и Мисир. Чувени су и дебели 
шарсви овнови, од којих је вуна врло Фина, 
која се износи у Пешту и Беч, а овнове 
гоне у Цариград. — Призрен је срце бал- 
канског полуострва, жељезничким путем 
удаљен само десет сати од Солуна, а го- 
тово толико од Биограда, СоФије и Сара- 
јева; кад се дримском долином нробије 
гвоздени пут, ето га одма на полуострво 
грчко и италијанско. — Већ са саме ове 
радње архим. Саве, заслужује ова књига, 
да се набави, нремда би требало, да је 
цјења, као књига, коју једно просвјетно 
друштво издаје за народ.

Штамнарија Браће Јовано- 
в и ћ а у Панчеву издала је на свијет 
концем нрошле године другу књигу 
Народних Свечаности, што их је 
сабрао и описао пок. Вук Врчевић. Овој 
је књизи потпуни наслов : Помање с р п- 
ске народне свечаности, уз ми 
могредне народне обичаје. Са- 
браоиоБокиКоторској, Црној 
Гори и Ерцеговини, и у реду 
описао Вук Врчевић. У свом пред 
говору заслужни овај и достојни ученик 
свога великога имењака вели: „за освје- 
дочити ријеч нашег неумрлог старине Вука 
Караџића, кад је рекао, да је у Ерце- 
говини један народ од триза- 
к о н а, наставио сам на крају ове књиге 
главне свечаности, обичаје и весеља, која 
и данданас код ерцеговачки Турака постоје, 
судећи да ће за многе читаоце занимљиво, 
а за неке сасвим ново битии. Ево са- 
држаја ове књиге: Часни пост, Лаза- 
рева Субота, Цвијети, Благовијест, Ускр- 
сење, Источник исцјеленија, Ђурђевдан, 
Спасовдан, Видовдан, Ивањдан, Илиндан, 
Томиндан, Лучиндан, Водокршће, Задупша 
Субота, Дернеци или Сајмови, Литијн, Ба- 
бине, Умоба или мбба, Косидба сијена, 
Хајка на вукове, Ђевојачко весеље, Ђе- 
војачко прело, Весеље млади момака, За- 
дружна задужбина, Бијеле и месне покладе, 
Турске народне свечаности и весеља уз 
најглавније обичаје, Турски закоњаци, Дер 
виши и Дервишане. - Говорећи о сајмо 
вима находи најзнаменитије онај у Острогу 
на Тројичиндан код Св. Василије, и у Ко- 
тору на дан Св. ТриФуна, те се највише 
ту и зауставља, премда и то мимогред, јер

ко би бага ове двије свечаности описао, 
испунио би цијелу књигу. Такођер мимо- 
гред се зауставља код л и т и ј а или упра- 
во код крста, који обичај особито у Бо- 
ки чека још да се оиише и нроучи како 
треба. На сваки начин књига је врло за- 
нимљива а и врло важна, јер отимље за- 
бораву многе обичаје народне, који се све 
више губе. Колика заслуга иде писца, 
толика иде и Браћу Јовановиће „као праве 
матичаре оићенародног уљаника, из којега 
на ројеве излијећу многобројне књиге, као 
ирољетне пчеле из пунани своји улишта,“ 
које признање радо наводимо из предго- 
вора Врчевићевог.

Језик Вука Врчевића добро је нознат; 
његова дјела би човјек читао само, да ее 
напије оне сласти његовога језика. Према 
чисто јужном дијалекту он му је задржао 
и Фонетику најчистију, тако пише: ђеца, 
шјати, шјекира, ћетоносије, ш њим и т. д,, 
за коју Фонетику требало би да наши 
стручњаци коначну реку: да ли да се њом 
пише или не, јер ее опажа, да се у прак- 
си све више унотребљава, дочим се у 
теорији још није одобрила.

Јога нам је мило, што можемо нрими- 
јетити, да се врло мало штамнарских 
погрешака налази како у овој тако у 
књизи, о којој смо нрије зборили. То је 
прави напредак у нашој књижевности, 
који је одиста добра пошљедица онако 
ногрешног најновијег издања ирве књиге 
Вукових дјела. Ипак нам је примијетити 
између осталих ове важније штампарске 
погрешке, што су нам у очи нале: на стр. 
11 мјесто н о п о в ц а има бити попоњца 
од попоњац; на стр. 108 мјесто масли- 
нари зачињају, има стати млииари, јер 
та ријеч маслинар није позната; такођер 
у ђе је што мјесто бабиње треба да 
буде бабине, као што се и у тексту на- 
лази;а у предговору мјесто уљиште треба 
да стоји улиште.

(Српски листови).У Н. Саду изашла су три 
броја „Јавора“. Први број доноси пјесме од 
Војислава и од А. Гавриловића; 
прнповијетке од Абуказема иодВ. 
Милана Марина; научне чланке „Дар- 
вин и Хекел“ одДоброславаРужића 
и „Конопља или кудјеља“ од М о ј а М е- 
дића; „Бранич српскога језика“ од Јо-
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ванаЖивановића, и критику од М. 
С а в и ћ а. Други број доноси пјесме од 
М. Шапчанина иАлексеШантића, 
наставци горњих нриповједака и научних 
чланака, и критику од М. П е т р о в и ћ а. 
У трећем су броју: пјесме од Вл. М. 
Јовановића и од С. Јов.; горњи 
наставци, и почетак иревода И с т о р и ј е 
Руске књижевности са особитим 
обзиром на новију књижевност, 
што ће нам добро доћи. „Јавор“ је 
ове године ступио у своју шеснаје- 
сту годину. — „Глас истине“, лист за 
црквене проповиједи, хришћанску поуку, 
духовну књижевност, животописе, старине 
и православне црквено народне потребе, 
који излази у Н. Саду под уредништвом 
Саве Петровића, ступио је у шесту 
годину првим бројем ове године; такођер 
„Стармали“, шаљиви лист, који уређује 
Змај Јован Јовановић, сновом годи• 
дином уљего је у дванајесту годину; а 
,,Невен“, обљубљени дјечиј лист у десету 
годину; сва три издања вриједне иггампари- 
је А. Иајевића. — У Сомбору је „Го 
луб“, лист за сриску младеж уљего уједана- 
јесту годину врло добрим и богатим садр 
жајем. — Политички листовизадарски „Срп- 
ски Глас“ и загребачки „Србобран“, који 
вазда доносе занимљиве књижевне подлиске, 
такођер су почели од нове године 
и даље излазити. „Српски Глас“ је донио 
у три ирва своја броја врло занимљив 
подлистак под насловом СултанЈаја 
илити Александар Конте Црне 
Г о р е, као нрилог за историју источног 
нитања. Ово је сасвим нова личност, која 
се појављује у историји седамнајестога 
вијека на балканском полуострву, и која 
ће на себе иривући пажњу свих сриских 
историчара.

УМЈЕТНОСТ.
(Млади српски умјетник) Ј. Ивани-

шевић, родом с Цетиња, који сада у 
Прагу учимузику, издаојетрл нове своје 
композиције под овим насловом: Љубичи- 
це српских гора, или три пјесме за 
један гласузпратњу гласови 
р а: 1. „Кажи ми, кажи“ ; 2. Сећање ; 3. 
„Ала је леп“ ... Може се добити: У књи 
жарницама Валожића у Биограду, Б.

ГГоповића у Новом Саду, Хартмана 
у Загребу, Едуарда Валечког (Уа- 
1еску) у Прагу и у Милану код 81аћШ- 
шеп1о ШсогсИ. Уз сриски текст пјесама 
долазе иреводи чески и италијански: 
Тако су комиозиције ове удешене, да их 
пјевају три народа и то поред српскога 
два најмузикалнија: чески и италијан- 
ски. И ми смо већ у стању донијети 
чески суд о овим композицијама, што је у 
прашком „Н1аз ХагоЈаи наиисао чувени 
чески музички критичар г. Новотни. Ево то- 
га суда од ријечи до ријечи : „ Ј. Иванишевић 
је родом Црногорац а сада врши у нашем 
мјесту музичке студије код музичара мис- 
тра Фибиха. Три пјесме, ко)е млади југо- 
славенски комиониста јавности иредаје, 
јесу занимљиви доказ његове досадашње 
композиторске технике са потиуном 
самосталношћу у изразумузич- 
ком. Мелодијска страна свију ијесама 
јест вјерним огледалом српске народне 
музике са свима особинама у ригму, ко- 
лоратурним укусима и тииичном завр- 
шетку на доминанти хармоније. Све ово 
на нрви мах изненађује; но кад се на њих 
чешће иовратимо, навикнемо се на њине 
љепоте и чисто нас занесе многи одломак, 
врели полетни израз мелодије. Прва је 
пјесма на ријечи од Змаја, одликује се 
слободним и мјестимично полифоничним на- 
чином иратње. Друга је на ријечи од Ми- 
ленка, гдје је пуно жара мелодијског из- 
ражено, што се истиче особито у њеном 
средњем дијелу, а у трећем дијелу иак 
развој модулације. Посљедња пјесма је као 
и ирва на Змајеве ријечи; има лијепу и 
течну мелодију са сасвим акордском ират- 
њом. Ове пјесме изискују особитог сјен- 
чења при извађању и препоручујемо их 
наклоности“ ... и т. д. С овим судом пот 
пуно се слаже и наш стручни извјестиоц, 
те желимо, да се што више рашири ми- 
рис ових „Љубичица српских гора“ ио на- 
шему народу, куда влада мирис цвијећа 
туђих гора. А младоме умјетнику чести- 
тамо успјех и нека му је Фала, пгго се 
држи „српских гора“ и што им тако цви- 
јеће његује.

Од компонираних ијесама доносимо 
само прву са дотичним преводима:

Кажи ми, кажи,
Како да те зовем;
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Кажи ми какво,
Име да ти дам.

Хоћулвг рећи:
Дико или снаго ?
Или ћу: лане,
Ил’ моје благо ?

Хоћу ли душо,
Или моје драго? 
Бажи ми какво,
Име да ти дам!

Све су то мила 
Имена и лепа,
Којима Србин 
Своме злату тена.

Ал’ ја бих провео 
Читав један век, 
Тражећи ленше, 
Дичније и слађе —

Милије име,
Што још не чу свет, 
Да њим назовем 
Мој румени цвет.

Роубг 1Ш р.ОУбИ,
Јак ћуећ 16 паиуа1; 
Роуег Ш1 роуег,
Јаке 1шепо ћусћ Н Паћ

Маш 11 Н г!с1 
Русћо <Н зПо 
Апећо: 1апко 
Хећ’ шоје ћ1аћо?

А пећо Пи§е,
С1 Поћга.уПо?

I РоЛ’С2 1111 роубг 

Јаке Јшепо ћусћ Н Па1.

Уее јзои 1о кгавпа 
Јтспа а пбгпа,
К1епнп 8гћт 
8уоје гћНо 1а8ка.

У§ак ја ћусћ гћгауП 
Тгећа се1у убк,
Н1еПаје 1ерз1,
Ру§п6ј§1, з1ас1§1,

, МПеј§1 Ш1р110,

,Јаке пегпа! 8уМл 
А ћусћ ј1т па/уа! 
8уој' гитет ктбк

Бшшп о сПпнш, 
Соте сМатаг Н; 
Штпи о Ј1тпп 
<Јиа1 поте Пег а 1е.

, ре§§1о Нн- Гогае:
Атта, сиоге, 
Ап§-е1о, ћепе,
РеИгЈа ппа ?

Ре§&т: ПеН21а, 
1тепао ћепе?
Рпппп диа1 поте, 
Баг а 1е Пе§§’ т?

8оп 1иШ нопн 
Тепеп е ћеШ,
Со1 диаИ П 8егћо 
Рата1а аПогпа.

1о ип зесоЈо 
Репваг уоггеј,
ОпНе еврптегпн 
1п 1аИ ассепН,

Соте пебвипо 
8’е8рге88е апсог; 
8агећће а11ога 
ћа ппа ћеНа аПогпа.

КУЛТУРНЕ БИЉЕШКЕ.

(Светосавска славау Црној Гори). По-
слије свечане архијерејске службе у овда- 
шњој манастирској цркви, Његово Високо- 
нреосвештенство г. Митронолит МитроФан 
са свештенством, са свим ђацима основних 
школа, гимназије и богосавско-учитељске 
гаколе, и са свим народом, што је био иа елуж- 
би Божјој у Цркви, кренуо је у правој литији 
путлијеног здања основне гаколе. гдје је у 
присуству министра просвјете г. Јована 
Павловића, многе госноде и свих ученика 
и ученида осветио водицу. Послије овога

| светога обреда учитељ г. Павле Попо-



вић, гОворио је о Св. Сави, иа су учени- 
ци и ученице отнјевали народну к свето- 
савску химну, са још неколике нјесме, и 
николике издекламирали на опће задовољ 
ство. А у вечер је био свечани састанак 
у Читаоници Зетскога Дома, на коме је 
уредник овога листа предавао о „Св. Саби“, 
спјеву Никанора Грујића, из кога преда- 
вања доносимо главно у овој свесци „Н. 
Зете“. Сврха му је била, дадокаже, коли 
ка је штета била народна, што је оно 
велико српско исељење под Патријархом 
Арсенијем напустило нашу „старину милу“ 
арнауцком елементу; толика да је корист 
отуда укупном Српству дошла, јер се у 
новој отаџбини оних српских исељеника, 
гдје су нашли још друге своје браће као 
старосједиоце по Сријему, Бачкој и Бана- 
ту, заметнула новија књижевност и прос 
вјета срнска, која је зауставила туђу 
просвјету са запада, која Је Српству при- 
јетила. Ту је предавач поред умних труд- 
беника на томе нољу споменуо и народне 
добротворе. „Да, господо, диван је то призор 
та читава војска народних добротвора у 
негдашњој Војводини српској, коју иредво- 
ди бесмртни Сава Текелија, чија велика 
задужбина данас слави у Будим-Пешти 
своју педесетогодишњицу, и има је рашта 
славити, јер ево се навршило педесет годи 
на, како одгаја и науком оружава младе 
Србе, те их по народу шиље, да га служе 
и да му о користи раде. Благодарност ми 
налаже, да овђе наноменем, да сам и ја 
један од тих Текелијиних питомаца“. 
Присутни су се одазвали бурним усклици- 
ма у славу ових народних добротвора 
српских. Па је нредавач прешао на главни 
предмет, истикавши једнога умнога труд- 
беника из оне колијевке новије књижевности 
и просвјете срнске, митроносног пјесника 
Св. Саве, вриједнога Срб Милутина, Ника- 
нора Грујића, као најбољег епског српског 
нјесника његовога доба. Присутни су одали 
дужну пошту слављеном пјеснику одушев 
љеним усклицима: Слава му! — На
састанак су били иозвани само чланови 
ДРЗ штвени, међу којима је нрисутан био 
и Н>ег. В. П. г. Мимронолит МитроФан. 
— Такођер је по осталим варошима но 
унутрашњости прослављен овај свијетли 
дан српски црквеним обредом, сходним 
бесједама учитељским, и пјевањем и декла-

мацијом избраних нјесама ученика и уче- 
ница. У Бару је на овој црквено-школској 
прослави било и Његово Височанствб Књаз 
Никола са Свијетлим Нашљедником 
Књазом Данилб м и Књазом Мирком,гдје 
га је предусрио један ђак мухамеданац, 
Цано Чобовић, овим поздравом, који вади- 
мо из „Гласа Црногорца“:

Добро догна, Госнодаре,
Још сам Српче мало,
Иа и не знам, Да ти Причам,
Што би веће знало;

Ал’ молитву знам подигнут;
И она је мала:
„Што смо сретниј од другога,
„Теби Боже хвала!

„Хвала, што нам мимо цара 
„Даде Господара,
„Да нам сијне ка’но сунце 
„Из твојих њедара!“

Господаре, српски царе,
И из овог храма 
Сунце сјаје иа разгони,
ТТТто наћера тама;

Срнски царе, и ми Српчад,
За то мријет снравни,
Кличемо Ти: живио нам,
Владаоче славни.

Пошто се ирограм прославе извршио, 
Њег. Височанство је наредило, да се сви 
ђаци новцем обдаре. На овој свечаности 
био је присутан И Пресвијетли Госнодин 
Арцибискуп Барски Ш. Милиновић. — У 
Никшпћу нак они родољубови грађанина 
светосавској прослави удари-ли су основ 
Фонду гаколске књижнице ирилозмма у из- 
носу од 240 Фиорина. — Прослава скром- 
на али достбјна Слављеника!

(Педесетогодишњица Текелијанума). Ср-
биу Угарској славилису ријетку свечаностна 
Савин дав у престолници угарској. Овесего- 
дине навршило недесет година, од како је ве- 
лики српски добротвор Сава Текелија подиго 
у Пешти завод, познати Текелијанум, из 
кога је до данае изашло двије стотине и 
четрдест питомаца, који су универси- 
тетске науке свршили, и шездесет
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полупитомаца, који су у овом заводу ужи- 
вали стан, огрјев и освјетљење, слушајући 
университетске науке. Прави питомци 
примају још по т р и с т а Фиоринагодишње 
у новцу. Од ових иитомаца, који су сада 
у животу, најстариј је Василијан 
Петровић, владика бачки. „Кад год сам 
пролиставао матицу завода, — рекао је 
у свечаној бесједи надзорник Текелијанума, 
познати срнски књижевник С. В. Поиовић 
— У К°ЈУ °° биљеже имена свију иитомаца, 
гроза ме је Фатала код оних силних крсто 
ва, којима су обиљежена имена и сувише 
великог броја ранопреминулих честитих 
покојника, — туга ме је Фатала и ири 
именима оних питомаца, за које се не 
може да чује јесу ли и у животу; али су 
ми груди набрецале радошћу и поносои 
при читању имена оних питомаца, који 
стоје данас у ирвим редовима српске родо- 
љубиве интелигенције, те врше заФалним 
срцем радо и вољно аманет свога неумр 
лога добротвора, радећи на бољитку и 
напретку срискога рода у свима крајевима, 
гдје год нас има.“ Од ових питома- 
ца били су иохитали из даљега на све- 
чаност доктори ЈБубомир Радивојевић, 
Илија Вучетић, Светозар Димитријевић, 
Пајо Поповић, Пајо Јанковић, Тоша Недељ- 
ковић, Мишо Димитријевић, проФ. М. А. Јова- 
новић, Ристо Телечки и проФ. Б. Гавриловић, 
све имена позната из књижевности и из поли- 
тичкеборбе онамошњих Срба. А брзојавом 
су своје саучешће у прослави изјавили оста- 
ли бивши иитомци, између којих само са 
новосадске сриске велике гимназије шље 
дећи нроФесори: Савковић, Лекић, Матић, 
Милованов, Кречаревић и Бранчић, — све 
познати трудбеници ка сриском књижевном 
пољу. Из иностранства брзојавили су од 
бивших иитомаца из Биограда др. Ј о в а н 
Т у р о м а н, ироФесор на Великој Школи, 
и Мита Живковић, нознати сриски књи- 
жевник, а с Цетиња уредник „Нове Зете41. 
Још је стигло на свечаност много других 
брзојава, између којих од Велике Школе и од 
иознатих ветерана на књижевном и кул- 
турном нољу, Стојана Бошковића и Јована 
Ђорђевића из Биограда, од српског а- 
кадем. друштва „Зоре“ из Беча, од Срн 
ског академ. друштва „Србадије“ из Граца, 
од колегије више дјевојачке школе из 
Панчева, учитељске школе из Сомбора, и

т. д. — Послије свечане службе Божије, 
било је у Текелијануму водосвећење, па 
свечана сједница црквене пештанске он- 
ћине, која сада овим заводом управ- 
ља, под пресједништвом барона Феодора 
Николића, на којој је надзорнвк завода 
држао бесједу сходну свечаности. У 2 сата 
по подне б&о је банкет, на ком су били 
ове знаменитије личности: барон Николић, 
Милош Димитријевић, иресједник Мати- 
цеСрпске са секретаром Антонијем 
Хаџићем,Александар Стојачковић,од посла- 
ника на пештанском и цркв. сабору : барон 
Милош Бајић, Перо Лупа, Ђоко Крестић, 
Ђорђе Ђурковић, и Стево Поиовић —- Вац- 
ки; на чувени родољуб Лазар Дунђерски, ве- 
леноеједник из Сентомаша, чувени сриски 
умјетник Ружић, сва сриска интелигенција 
Будим-пештанска, и свиприсутни више име- 
новани Текелијини питомци са онима,који су 
данас у заводу. А у вечер је било сјело у 
Текелијануму са концертом, који је отиочео 
са „Благослови д у ш е“ о д Т и х. 0- 
стојића, и између других изабраних комада 
мушки збор отпјевао је „0 н а м’ 0 н а м о“ 
од Јенка, г-ђа Хермина Вашвари рођ. 
СтанииЈићева, чланица међ. народног нозо- 
ришта „Ожидание“ од Донаурова, а г. 
Ђуро Водицки „Твоих очеи в о лш е бн а 
с и л а“ Од истога Д о н а у р о в а. Концерт 
је довршен у 11 сати, иа је избрано 
друштво иосиједало око обнлне трнезе, 
гдје су се низале лијеие и језгровите 
здравице са нјевањем; а кад се зачуше 
ситне тамбурице, уФатише се илахимомци 
и лијеие моме у коло, те у великој дво- 
рани отпоче играње, а по побочним собама 
весеље, које је трајало све до зоре. Ми 
смо се радовали, читајући извјештај с ове 
свечаности у „Српском Дневнику“, из кога 
ово вадимо, видећи ону једнодушност на 
културном пољу српском свих познатијих 
Срба у Угарској без разлике политичких 
странака; као што се сви Срби могу 
радовати и поносити са овим нросвјетним 
заводом, тако знаменитим но све Сриство. 
Слава нека је великом Србину, Сави Те- 
келији!

(Српско ђачко друштво „Зора“), које 
се основало у Бечу 1863 год., славило је 
ове године на Савиндан своју двајестпе- 
тогодишњицу. Ово друштво не само што 
врши врло поФалан свој позив у самоме
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Бечу,окупљајући у једно братско коло младе 
Србе, који из разних крајева долазе ту на 
разне науке; него је „Зора“ иредњачила 
у неким ириликама и омладини цјелокупног 
Сриства. Тако г. 1866 „Зора“ је одлучила, 
да позове цјелокупну омладину срнску на 
једну скушнтину, што је и учинила. Тако 
је нрва омладинска скупштина на позив 
„Зоре“ држана исте године у Н. Саду, на 
којој се остварила мисао уједињења цје- 
локупне омладине српске, што је цијело 
Српство електрисало и тако раздробљено 
једном мисли ујединило. Осим тога је 
„Зора“ била нокретачем, да се пренесе 
Бранков прах из Беча на Стражилово, што 
је њеним заузимањем и извршено саучешћем 
цјелокупног Српства. Знамените су и прос- 
лаве, штоје „Зора“ приређивала у спомен 
заслужних Срба, као Д о с и тиј а, Д а н и- 
чића, Гундулића ит. д. Осим тога 
ока је радила и на књижевном иољу; у 
пошљедње доба скупила је до 60,000 стихова 
народних пјесама из Босне, које ће брзо 
свијет угледати; а од познатијих њених 
чланова, довољно је да сиоменемо толико 
вриједне и заслужне наше књижевнике: 
лра Милана Јовановића (старијега) и дра 
Јладана Ђорђевића. Сјећајући се тијех 
својих лијепих традиција, нека би „Зора“ 
у своје крило окунљала младе Србе на 
многаја љета!

(Даворин Јенко), управник позоришног 
оркестра у Биограду, славио је 8 Јануара 
двајестнетогодишњицу свог музичког и 
комнозиторског рада. У очи тога дана 
пјевачко друштво Д а в о р ј е давало је 
концерт, на ком је слављенику пресједник 
друштвени држао свечани говор, па су му 
предавани вијенци и скупоцјени дарови од 
стране ијевачких дружина и појединих 
поштоваоца у спомен овога дана. Г. Јенко 
је доста допринио ономе дивноме успјеху 
српских ијевачких дружина у Подунављу, 
којим узвишују сваку народну свечаност, 
плијенећи слушцоце. Слављенику и наша 
срдачна честитања!

(Историјско-Филолошко друштво „Да-
ничић“) основали су у Биограду слушаоци 
Велике Школе историјско-Филолоитког од- 
ејека. Задатак је друштву његовање ма- 
теринског језика и народних идеја. Сваки 
члан дужан је, да изради сваког семестра

по један рад оригиналан или иреведен, које 
ће друштво по могућности у свој зборник 
издавати, по што их иретресе и нађе, да 
заслужују, да се иечатају. Друштво је 
сматрало ирвом дужношћу својом, да по- 
дигне скроман споменик Ђуру Даничићу. 
„Пођкте на биоградско гробље св. Марка 
и иотражите гроб овог великог покојника. 
Наћи ћете га само ако вам га ко нокаже, 
а кад га погледате, видијећете гроб тра 
вом обрастао, заграђен трошном већ огра- 
дицом, а у трави и корову оборен дрвен 
крст, на коме пишу само ове ријечи „Др. 
Ђуро Даничић“, — а још мало па неће 
бити ни овог, заборавиће се, гдје лежи тај 
великан“. Тако се иреставља гроб Дани- 
чићев у иозиву, којим се друштво обра- 
тило на народ српски или хрватски, пози- 
вајући га, да му иритече у помоћ, да би 
споменик иснао што достојниј и приличниј 
имену Даничића. Овај иозив треба да нађе 
оићега одзива, као што ће вриједна дру- 
жина наћи оићега признања, што је ту 
народну дужност на себе узела.

(Читаоница Станише Адамовића). Ста- 
ниша Адамовић, земљорадин из Скоба- 
ља у Смедеревском Подунављу, нема- 
јући порода, својим завјегатајем између 
осталог оставио је један дио свога имања, 
којим ће се издржавати читаоница у њего- 
вом родном мјесту, условом да носи његово 
име. Завјештач је наименовао и управу 
читаоници, којој вазда има пресједавати 
сеоцки свештеник. Кад се упразни које 
мјесто у управи, остали га чланови попу- 
њују. Новија српска просвјета има много 
да заФали родољубљу појединаца. И овај 
примјер народног добротворства коликоје 
скроман, толико је нов и поФалан.

Јавна преписка
Полу Мику. — Ти си се први одазвао прија- 

тељски „Н. Зети“, и за то нека ти је Фала. Из не- 
ких обзира . . . пјесму не штампамо, али ћемо је 
сачувати. Надамо се још којем дару из торбе твцје! 
Братски поздрављамо тебе и све твоје другове!

Нику Ш. Црпогорчввићу у Боенос Ајеру. — 
Пита те нас: „Како су нам млади славуљи Војислав, 
Берса, Орловић, Ковачевић, Тројановић и други. 
Што је с Марком Царем ? Ради ли што Лазо Костић?4 
Ми се уздамо, да ћете се брзо ш њима свима у 

Зети“ видијети и разговорити, Него, ако су вам 
мили, похитајте, да се и они вама обрадују. Друга 
књига дјела Бошковићевих изашла је; али није још
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Вукових. Родољуб’ српски морају све вцше.жа- 
лити, што им се ви из друштва ибмакосте. Али ето 
ни толика даљина, ни таква туђина не могу ништа 
вашем родољубљу, које је кадре, да и отуд разгријева 
омладину, да јој срце за куком уздише! Ех, да нам 
је таквих дјетића, ми би смо старији мирније гледали 
У будућност књижевну лијепога нашега Српства! 
Примите наше најискреније поздраве!

Пријатељу у Боки. — Јављате нам, да се по 
неким мјестима почео славити Саеин-дан налагањем 
вадњака у очи празника, Ми то не можемо одобрити. 
Оставимо стари наш обичај на миру; и гледајмо 
да предамо наше лијепе народце обиваје нашим 
унуцима онакве, какве су нам их предади наши 
дједови! Свакоме своје!

Г. Бригадиру Јооу Мартиновику,— Прдцорица. — 
При закључку ове свеске примили смо овај Ваш 
брзојав: „Приликом данашње светковине десетого- 
дишњице ослобођења поносите Зете опоменуо сам 
овдашњу омладину на претплату Вашеглиста «Нове 
Зете», Изволите наредити педесет егземплара за ове 
претплатнике. Писмо првом поштом«, Овоме брзојаву 
не додајемо ни ријечи, јер само дјело најбоље говори! 
Примите само наше најскрекије поздраве!

Г. М. С. — Загрев. — ,. Имовински Законик‘ 
није још на продају. Ако желите примати »Н. Зетум, 
новце послате нам задржаћемо у име Ваше прет- 
плате.

Сењу 4јаковику. — Фала на Вашем прија- 
тељском одзиву. Ваша пјесма долази у другу свеску. 
Ако се не варамо, Ви нам доста обећајете. Али да 
Ви је препоручено и мало прозе, особито слика из 
природе и из животЦјС тијех наших страна!

В. Зорику. — Гао што видите, појезије имамо 
доета. С тога Ваше ваља да чекају. Него би сте Ви 
могли нам бити од цомоћи опиеују&и народне оби- 
чаје и биљежећи народно причање и цародне, умотво,- 
рине.

Читаоцита.
722? ове свеске види се иравац и 

сврха „Нове Зетас“. К иостаавленој 
сврси удареним иравцем ми Иемо гле- 
детаа, да до конца, гцтшрауемР) Не прв- 
лазеШ границе књнжевнога поља, 
„Иова Зетаа>“ хоНе да- јој. буду вратаа 
ошвореиа у свакој цркрајгшџ, гдјр се 
сриски говори; иоштао данас ниједном. 
народу у Јевроигт није забрањено сно- 
вамм свезе узајам цостаи. и једип- 
тава евога књггжевпогв,, Нрајње је 
вријеме, да етсансмо, руижша и ирегра>- 
де унутрашње, гитио нас дијеле на

том иолу,; ■ и срушит Кемо., их, кад
нам стане срце за кујјом уздисати)<е//ушмж 
Иемо их љубављу!

Да се „Иова Зетаа“ га таом. тутау 
одржа, њој тареба помо&и моралне и 
мцтаергтјалну; тареба. јој сарадннка и 
претплатника из — циједрг, Српстра
А. сарадникорг „Нове Зеаце“- може 
битаи- и скромни сеоцки. учи/тел, који 
може особашо скуиитаи много зрнце 
бцсер,а, у народним умртворина.мал гдје 
дол<^зе ијусму,. ггргџш и .арслоцуцр марј$~ 
нл ; кгм гатао снром<<!)Шнгг, унутарл>:. гирж.е. 
битаи гг њенмм, иретмлса^ником, јер 

'цјењега, листаа нема у Орисшву. ЈИм се 
дакле. надамо лујеиој иомоКи и кнмжев- 
кој и: новнацуј)) јер. олуо уЈ.ерргж, да 
саи. родолуба срггскц бграги
ооог.а- лмстасц који хоЛе, да корјена, уфуп 
там у јужноме Сриству, у сусједетвгЈ 
Иуцдулиневе колијевке3, на дгњигитау^ 
Иегогиевр цојерије,.

Ову, ирву свеску шилемо на, углед 
многцма. ио.рнатаггмц. нашггмц. суцдрод- 
пицима, којгг се нијесу иррЈЦцал!;, и, 
које Кемо уииеаши у наше иреобројникс 
и дужгтцке, ако свеску задржг; коуи 
ицк не ац.ели биши нашим цредбррјником, 
Мрлимо га, нам сцерку и ршзрезацу 
натараг иовратаи,

Иргцтцр, смр узелгу реДи с/Јррмррц, 
од, „Отацбапе“. лцстКема гтздцратцгрца, 
два таабака- гг ио, а- валда Кемо мотлг 
унааријед гг на шри таабака. То зависн 
свр од одзива, који Ле „Н Зетаа“ 
нцТр-,

Уредништвр „И Зете,л.

ДР- Л. Томанови^


