
НОВА ЗЕТА
Књижевни Мјееечни Лиет.

Амо живо цвећу поитајте,
Па га с’ млади пуно накидајте,
Да вам путем дивно замирипге,
Да вам срце за кућом уздише!

Бранко.

У Царском Д в о р у.

Овђе барем славенски иар столује! 
Слава Богу! Славјан господује !

Медо Пуцић.

Руски Царски Дом прославио је иир Великога Књаза Петра Николајевића 
и Свијетле Књегињице Милице са свијем својијем сјајем.

На 26 јула у Петерхофу били су се окупили осим свијех чланова 
Царске Куће, шљедећа својта Царска са стране : Краљица грчка Олга 
Костантиновна са својом кћерком принцезом Маријом, Велика Књагиња 
Марија Александровна, Војвоткиња Единбуршка са својим супругом Вој- 
водом Алфредом Единбуршким и Велика Књагиња Анастасија Михајиловна, 
В. Војвоткиња Мекленбург-Шверинска са својим супругом Великим Војводом 
Мекленбург-Шверинским; даље сви велики застунници свијех дворова из 
Нетрограда у потпуној гали, и међу њима персијски велики посланик 
Мирза-Махмут-хан, који је том приликом донио и предао нашему Госпо- 
дару лик Шахов у брилантима а Књазу-Нашљеднику Данилу орден Лава 
и Сунца у брилантима од стране свога Господара.; па Митрополит петро- 
градски Исидор са Владикама Хермогеном псковским, Германом кавкаским 
и Маркелом полоцким, члановима св. Синода, и иридворним свештенством; 
и најпослије чланови државнога савјета, министри и остали војени и гра- 
фански великодостојници.

Петерхоф је био искићен заставама руским и црногорским, а зором је 
рика из топова објавила Русији велико весеље Царскога Дома; па су топови 
пуцали, кад су младенци одили на вјенчање, па преко благодерења послије 
вјенчања, па кад се пило за трпезом у здравље Цара и Царице, нашега 
Књаза и Књагиње, Младенаца, свега Царског Дома, свију високих гостију, 
високог свештенства и свега вјернога народа. А по свој пространој Русији 
тај дан су се са величанственијех храмова божих звона весело одзивала.

Ми ћемо овдје донијети нека мјеста из ониса те свечаности од једнога 
очевитца Србина, што је биоградска Ввлика Србија донијела у подлистку 
свога 32 броја.
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„Док су се гости искупљали у Петерхофу, стојао је младожења Велики 
Кнез Петар Николајевик пред својим Оцем у свом љетниковцу Знаменци, 
да прими благослов. Болан отац, који није могао бити на вјенчању благосиљао 
је сина и предао му по руском обичају икону Спаситељеву.

„Око два сата довезла се Кнегињица Милица из дворца, у ком станује 
Кнез Никола у велики петерхофски дворац. У красној соби чекале су Невјесту 
грофица Строгонова, баронеса Будберг и гфица Најком, да је обуку. У соби 
је био стари тоалатни прибор донешен из Еремитажа, најславније царске 
галерије старина. Тај ирибор је историјска ријеткост. Пред њим се облачила 
на вјенчање још Царица Ана Јовановна; а од тог времена краси он гарде- 
робу свију иностраних принцеза, кад се облаче на вјенчање, ступајући у 
чланове царске породице. Ту се налазило вјенчано одијело пошивено ружи- 
частом материјом, извезено бијелијем античнијем круиицама и украшено ру- 
жичастим лентама. На једном столу лежала је велико-кнежевска круна и 
дијадема из крупног драгог камења с красним црвеним каменом у средини; 
на другом столу налазиле су се минфуше и остали накити из драгог камења 
— царски дар младој невјести на вјенчање. У другој соби стојала је икона 
нерукотвореног Спаситеља у златној ризи са брилантима око главе и икона 
Теодоровске Мајке Божје у златном раму са вијенцем од драгог камења и 
хљеб и со на златном тањиру. Те иконе и хљеб и со добила је Енегињица 
Милица по руском обичају на дар.

„Народа сваки час све више. У злаћаним кочијама јуре Велики Кнеже- 
ви и Кнегиње у богатом руском одијелу народном. Далеко сикћу водоскоци 
и хуји вода са вјештачких водопада . . .

„Кад дворске госпофице јавише, да је невјеста обучена, уведе Кнез Дол- 
горуки младожењу V одаје Кнегињице Милице, а мало за тијем указа се ди- 
ван риједак призор.

„Над морем загрмљеше топови — сватови кренули у цркву. Не знаш, 
што прије да погледаш, у лице високих гостију, у лијепо руско одијело, у 
јуначки изглед наших соколова, ил’ у богате токе црногорске. Од злата и 
драгог камења очи засијенуле: сунце бије у прси сватовима, па сјај не да 
у себе гледати. Некад у давна времена свијетле прошлости наше, овакве 
сватове скупљали су краљеви и цареви српски!

„Најпрва иде Царица руска, узор жене и матере, под руку с Кнезом 
Николом. На Царици богато одијело од сребрнкасте тканине, златом извезе- 
не. На грудима јој лента Катеринина и орден Св. Андрије на ланцу — но- 
си га она прва послије Катерине Велике. На лицу јој читаш срећу и задо- 
вољство. Кнез Никола у народном одијелу црногорском, изгледао је као пра- 
ви јунак, узор оца и владара. На грудима му руска лента и орден Св. 
Андрије на ланцу. За њима корача Император Александар III с грчком Кра- 
љицом. За њима корачају Велики Кпежеви и Кнегиње. Невјеста је имала на 
себи краљевски плашт оперважен „горностајем“ и Катеринину ленту. На 
глави јој круна и дијадема. Невјести су носили шлеп четири камерхера а 
крај шлепа држао је шталмајстор Великог1 Кнеза Николаја Николајевића ста- 
ријег. Кнегињица Стана ишла је у црногорском народном одијелу под руку 
са својим заручником Великим Кнезом Романовским Ђорфем Максимилија- 
новићем."

Још је већи сјај одсијавао са царске трпезе. Срећни младенци сјефели су
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између Цара и Царице, па редом остади Височанствени хчзсти. Према њима 
сједио је Петроградски и Новогородски Митрополит Исидор, а до њега гла- 
внокомандујући церским станом генерал-адјутант Рихтер, па германски ве- 
лики посланик, генерал ПГвајниц, енглески велики посланик Сер-Моријер, 
дански посланик генерал Кијер, грчки посланик књаз Маврокордато, Војвода 
Божо Петровић, и остали великодостојанственици редом; а с лијеве стране 
митрополиту сјеђели су три владике, министри Дељанов просвјете и Гирс 
иностраних дјела, Побједоношчев, па редом остали великодостојанственици.

Осим дворских пажа сваког Височанственог госта дворили су за трпезом 
по два највиша дворска чиновника. Ми ћемо само споменути неколика по- 
зната имена. Ту су били граф Шувалов, граф Неселроде, граф Бабрински, 
књаз Голицињ, књаз Дондуков-Корсаков, Толстој.

Сви гости су за трпезом имали црногорске ордене, као што су при вјен- 
чању руске. На трпези је било све златно посуђе.

Веле, да одавно у Царскоме Двору није било оваквога сјаја, у ком се 
најбоље огледа радост Царског Дома на овоме знаменитом пиру.

Па као да се та знаменитост још више изрази, овом приликом испрошена 
је и након четири седмице вјенчана Кнегињица Стана са Њ. Ц. В. Књазом 
Романовским Ђорђем Максимилијановићем, Војводом Лајхтембершким, првијем 
рођаком Царевијем.

Кад смо се растављали са Кнегињицом Милицом, ко је могао и слутити, 
да ће и Свијетла Кнегињица Стана, која је своју сестру на вјенчање пра- 
тила, и она с њоме у Царскоме Дому останути!

Обје ове наше Књегињице данас су Царска Височанства. Ми ћемо ов- 
дје донијети као историјски знаменити докуменат шљедећи Царски Мани- 
фест поводом првога пира:

П 0 ВОЖЈОЈ МИЛОСТИ

МИ АЛЕКСАНДАР Т Р Е Ђ И,
Император и СамодрЉар све Русије, Иар пољски, Велики Књаз 

Финландски и т. д. и т. д. и т. д.
Објављујемо свијема вјернима нашима народима.

Дана 26 овога јула, у цркви Великог Петерхофског дворца, у Нашем 
присуству, свечано је свршена брачна свеза Његовог Императорског Висо- 
чанства Великога Књаза Петра Николајевића са кћерком Његовога Височан- 
ства владајућега Књаза Црне Горе, Књегињицом Милицом Николајевном.

Јављајући овај радосни за Наше срце догаЦу, и наређујући да се су- 
пруга Великога Књаза Петра Николајевића Милица Николајевна има нази- 
вати Великом Књагињом с насловом Царског Височанства, Ми смо потпуно 
убјеЦни, да ће вјерни Наши поданици сјединити топле своје молитве с На- 
шима к Свемогућему и Свемилосрдноме Богу за трајну срећу милијема ср- 
цу Нахпему младенцима.

Дан у Петерхофу на 26 јула године од Рођења Христова хиљада осам- 
стотина осамдесет девете, а од Нашега Царевања девете.

Алексан дар.
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До сада се српски народ тјешио, поносио и радовао само кад би номи- 
слио на Русију и на моћ и славу Цара рускога, па је на уста свога пје- 
сника радосно клицао :

Овђе барем славски Цар столује!
Сдава Богу! Славјан господује!

Па који би пјесник изразио данас утјеху, ионос и радост тога народа, 
који је дочекао, да види ово весеље и сјај, којим се његове рођене кћери 
дочекују у Царскоме Двору, — да види ову крвну копчу између царско-руског 
и књажевско-српског владајућег Дома !

Наши осјећаји могу наћи одушке тек у топлијем молитвама, да Свемо- 
гући удијели трајну срећу Височаиственијем Младенцима; да благослови 
породичку свезу измефу Дома Романова и Петровић-Његоша; да Им срећно 
буде ово весеље!

Освојење Б а р а.
Спјевао

Симо ПоиовиИ.

IX. Освој ење.

Деспот Ђурђа бјели двори 
Покрај мора некад били,
Ђе су српски витезови 
Често с старцем силазили.

Ту весело лов ловили 
По алузи од маслина,
Ту јуначки збор водили 
Покрај купе добра вина.

Заставе се српске виле 
Испред двора свуф по мору; 
Усклици се српски чули 
И у поље и у гору.

Ал’ времену пала крила 
Под бременом српске славе ... 
И деспотов двор се сруши 
У развале од државе.

Зидине му покри бршљан, 
Сави кућу муклом ћуку — 
Ил’ да с’ муци људској руга, 
Ил’ да љуства гласи муку.

На те исте рушевине 
Сад је опет кула танка — 
Вр’јеме гради и разгради 
И све снује без престанка.

Селим бега барског силна 
То је кула поносита;
Селим бега цара мала,
За Султана што не пита.

П1то је крста око Бара 
Измећар је све то бегу,
А Турчин му бич у руке,
С којим држћ крст у стегу.

Дворови му под град барски, 
А теферич ово само,
Ал’ сад фе су бегу куле? 
Беговање бегу камо?

Из града је гледа’ сарај, 
Црногорци фе му пале,
А на мору с куле танке — 
Кнез му гледа тихе вале.

Јутрос рано на кулу је 
Кнез скупио све главаре, 
Убојнике младе, храбре, 
Војсковође мудре, старе.
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И весело Кнез им збори: 
„Под градом смо два мјесеца; 
Данас ваља судба града 
Оштром сабљом да с’ прес’јеца.

Чекао сам да Божића 
Благи дани само мину,
Па да војску одморену 
Пустим граду на зидину.

Прослависмо јуче Божић — 
Сад на ноге, соколови!
Весео је Божић Србу —
Ал’ ниједан као ови!

Нешто ми је срце пуно 
Узиграло ка’ икада; —
Но на ноге, о јунаци,
Данас ћемо посред града.“

И пред кулу Кнез ишета,
Ђе га чека хат наредан; 
Прекрсти се да узјаше,
Кад приступи војник један.

„Једна була, Господаре, 
Добјегла је сад из града,
Хоће тебе, а били смо 
Узмичућ’ је на сто јада.

Хоће за град да ти збори,
И за једног роба моли; 
Сиротица вазда плаче,
Баш на срце да заболи.“

Кнез се руком у џеп маши: 
„На, ово ћеш були дати ;
И роба јој нађи одмах,,
Па нека се дома врати.

А што за град да ми прича? 
Да с’ у једну ст’јену слио,
Да ће рањен мртвог носит’ — 
Наш ће бити ка је био.“

И ободе Кнез зеленка,
А сва војска за њим скочи,
У час исти ка’ од муње 
Забљеснуше сваком очи.

Плам ужасни небу с’ диже 
Са облаком густа дима,
А стравични тутањ јекну 
Широм мора и брдима.

И сва војска зачуђена 
Осврну се и застаде —
Ви|је кулу Селимбега,
У трен ока плану, паде.

Једна миса сваког прође,
— Од те мисли свак протрн’о:
Је л’ случаја игра страшна,
Ил’ душмана дјело црно ! ?

Кнез им мутне мисли позна’, 
Па се тихо насмијао:
„Гле Ђурђева двора темељ,
Што се данас узиграо!

Весели се доласку нам,
Радује се свом обнову!
Турска кула дотежа му,
Стресе кулу Селимову.

Весели се стари каме!
И биће ти, што ти с’ слути — 
На тебе ћу, ако Бог да,
Љепше дворе подигнутиГ

Па ка’ ништа да се не зби —
— А у себе Бога хвали!
Кнез са војском напр’јед пође 
Док весели под Бар пали.

— Тек што стиже — топ загрмје 
И град сину усред плама,
Лав млетачки задрхтао
Над гвозденим капијама.

Страшна јека од топова,
А кукњава у град грозна;
Град се брани, ал’ све тише — 
Смртна му се ура позна!

Плам топовски са бедема 
Још један пут само плану;
Дах пошљедњи граду то је — 
Затресе се, па изда’ну...
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Преста и топ црногорски,
Мир са градом да подјели; 
Распучи се дим над градом — 
Виђе с’ на њем барјак б’јели.

Тишина је мукла свуда,
Ал’ за дуго не потраја, —
У војсци се црногорској 
Сву1> весела диже граја.

Са шкрипњавом муклом на град, 
Ка’ умирућ град да јечи,
Капија се тешка диже —
Пут већ ником да не пр’јечи.

Први паша изиша’ је,
А бегови за њим сви су,
И проз војску црногорску 
Право Кнезу одили су.

„ Држи сабљу, за тебе је!
— Кнез му благо одговори. — 
И кад пада усдиже се,
Ко се храбро ка’ ви бори!

Твоје сузе ц’јеним, пашо, 
Јунака те диче, оне!
Срца слаба и невјерна 
Такве сузе не изгоне.

Твом и твоје војске храбре 
Јунаштву ће свак да с’ диви; 
Ове страшне развалине 
Споменик су вама живи.

С чашћу за то ја ве пушћам 
Преко мојих свуђ граница ;
Ка’ робове не држим ве,
Но јунаке св’јетла лица!“

На шанцу их Кнез дочека; 
Јуначко је шанац мјесто,
А јунаку владаоцу 
ГАсјдичнији он је пр’јесто.

Дубоко се паша клања, 
Турци редом теменишу;
У час ови осјетише 
Од све муке муку вшиу.

Тешко ли је побјеђеном 
Стат’ пред лице побједнику; 
Све јунаштво борбе пусте 
У скрушеном гине лику.

Живну паша и сви Турци 
На те р’јечи дична Кнеза;
У срца им пробуђена 
Благодарност р’јеч одвеза:

„Хвала, Кнеже, на милости, 
На јуначкој части хвала! 
Витештву ти сваку срећу 
Божја рука надодалаГ

И сад Турке Кнез отпушта, 
А хата се свога прима,
Па са војском у град. уђе,
Пун још жива огња, дима.

Једном паша диже очи,
Па их стидно опет спусти; 
Груди му се таласају,
Дрхтећ гласом тек изусти:

„Град ти царев предајемо...“ 
И не мога р’јечи више — 
Јецање му глас угуши,
А сузе га свег облише.

И отпаса сабљу бритку, 
Дрхтећом је руком даје —
А та иста рука у бој 
Силно л’ шњоме играла је.

На сред града устави се 
И подиже калпак с главе 
И пут неба очи диже, 
Божју милост да прославе!

А радосна војска ц’јела 
Громко кликну : ура! ура! 
Славећ’ Кнеза иобједника 
Радости се диже бура...
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Ж и в и мртвац.
Повјест

графа М. Толетоја.

Враћајући ее у Москву из Ни- 
жег-Новограда жељезницом, примје- 
тим уједном угду Вдадимирске ста- 
нице монаха, који пажљиво читаше 
књигу, по свој прилици — молитве- 
ник. — Изглед старца учиње ми се 
особитим; сиједа коса и бијела као 
снијег брада као да би противоре- 
чиле — већма живахном, управо 
млађахном погледу његови велики 
црни очију. Пошто је готов био с 
читањем и затворио књигу, прибли- 
жим се к њему и, из разговора до- 
знадем, да је он јеромонах Г... устро- 
итељ *** пустињског самостана, да 
иде у Петроград послом свог обита- 
лишта; да монашествује већ више 
од 30 година и, како је у префаш- 
њем мирском животу био офицером 
лејб-гвардије *** пука.

— Како се је то случило, упи- 
там га ја, да Ви од гвардијског офи- 
цера постанете монах? Без сумње, 
у вашем животу треба да се је до- 
годило штогод необичнога. —

— Драге воље причао бих вам 
— одговори 0. Г..., историју о мом 
животу, или боље, о милости Божјој, 
која се осмехнула на мене грешнох1; 
али прича ће моја бити дуга. — 
Брзо ће да зазвони звоно и ми ћемо 
се морати растати. Ми смо као што 
видите у особним вагонима.

Ја се премјестим и сједнем у 
вагон мог сабесједника. Срећом, тамо 
не бјеше никог до нас двојице и он 
ми исприча сљедеће:

— С тугом и са стидом ја се 
сјетим моје прошлости, — тако поче 
0. Т... — Ја сам се родио у отмје- 
ној и богатој породици; отац ми је 
био генерал В., а мајка по роду кне- 
гиња Г. — Било ми је седам година, 
кад ми је отац умрво од ране, коју 
је добио у Дајпцијском рату; мајка

ј ми је умрла још раније. Правим си- 
раком постуиим ја на васпитање код 
моје бабе кнегиње Г. Ту ми нафу 
учитеља Француза, занешеног репу- 
бликанца, који је добјежао у Русију 
од гилотине. Овај самозвани философ, 
немаше ни најмањег појма о Богу, 
о безсмртности душе и о наравстве- 
ним дужностима човјека. — 1Пта 
сам могао научити од таквог учи- 
теља? — Говорит француски с па- 
риским нагласком, мајсторски играти
— танцовати —, држат себе у друш- 
тву добро и друго остало — на 
што ми је сад страшно и помислити. 
Баба — стара дама вишег сталежа
— и остала својта љубили су не- 
сташног дерана, и нико од њих ни 
подозревао није, колико се гадне поква- 
рености и сваког префевременог по- 
ганства крије под красном спољаш- 
1ном углафеношћу. —

Кад сам навршио 18-ту годину, 
ја сам већ био јункер (кадет) у гвар- 
дијском пуку и власником једног 
имања, на кому је живјело 2000 ду- 
тна под надзором МО1'' стрица, који је 
мајсторски знао расииати новац и 
који је такофер и мене научио био 
тој лакој вјештини. На скоро поста- 
нем ја и барјактаром у томе пуку. 
Кроз 2 године вјерим се са кнеги- 
њицом ***, једном од првих љепоти- 
ца тога времена. —- Али промисао 
Божја мене је одредила била други 
пут; Бо1’ се је смиловао над мојом 
убогом душом!

На неколико дана прије озна- 
ченох?1 дана за вјенчање, 15 септем- 
бра *** год., ја се вратим кући с 
дворске страже. Дан је био прекра- 
сан; ја оставим коња и пофем пјешке 
Невским Проспектом. Био сам нешто 
зловољан, груди су ми биле испу- 
њене неком непоњатном злослутњом, 
некакво мрачно предосјећање обу- 
зимало ми је душу.... Пролазећи по- 
крај Казанске саборне цркве, уфем
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унутра: први пут од ро^ења сад се 
јави у мене жеља, да уђем у цркву 
и да се помолим Богу Ја и сам не 
знам, каки се је то случило, али ја 
сам се молио усрдно пред чудотвор- 
ном иконом св. Богородице; молио 
сам се, да отклони од мене сваку 
могућу опасност у срећи мог брач- 
ног живота. При изласку из цркве 
заустави ме једна жена, сва у дроњ- 
цима, држећи одојче на рукама — 
молећи ме за милостињу. До тадар 
ја сам био немилостив на спрам си- 
ротиње; али тога пута, ја сам се 
сажалио на сироту жену, дао јој но- 
ваца и реко — моли се за мене. 
Идући даље, ја почнем осјећати не- 
ку слабост, час ватра, час опет студ 
почне ме обузимати, и био сам јако 
растрешених мисли. Једва дођем до 
квартира, и паднем у безсвијест, на 
ужас мог вјерног Степана, који 
се налази код мене још од мог ђе- 
тинства и, који ме много пута (Ах! 
али узаман) одвраћао од доста 
неваљалих навика. Шта је даље било
— не памтим; само сјећам се као у 
сну, да су ме окружавали доктори 
и још неколико људи и да ме је у- 
жасно глава бољела и све као да се 
је около мене окретало. Најпосље 
сасвим обесвијестим. Та бесвијест др- 
жала ме је (како сам доцније дознао)
— 12 дана, и онда као да се пробу- 
дим. Био сам у пуном самосазнању, 
али нијесам имао силе да отворим очи 
и да погледам, устију није сам могао 
одклопити и дати о себе каквога 
гласа, нијесам могао ни чим пока- 
зати ни најмањег знака о животу, 
ни једним чланком није сам се могао 
маћи. Прислушам и чујем надамном 
тихи глас:

„Господ спасет мја, и ничтоже 
мја лишит. На мјестје злачње, тамо 
всели мја, на водје покојње воспита 
мја. Душу моју обрати, настави мја 
на стази правди имене ради Својего.

Ашче бо и појду посредје сјени смер- 
тнија, не убојусја зла, јако Ти со 
мноју еси.“ (Псал. 22).

А у углу собе чух разговор 
двојице моји другова, које иознадох 
ио гласу.

— Жали га Боже, јадни В. —
реће један —прерано ох!........ Тако
богаство, свезе, прекрасна вјерени- 
ца. —

— П1то се тиче вјеренице, ту 
нема много шта човјек да жали, 
одговори други. Ја сам увјерен, да 
му је она дала руку из интереса. Е, 
еирома В., сад се нема од кога узи- 
мати у зајам, а код њега човјек је 
увјек могао наћи колико му треба и 
надуго..........

— На дуго! многи му са свим 
нијесу ни враћали. А и коња без 
сумње, јевтино ће продати; добро би 
било купити парадијера (најбољег 
јахачког коња).

Н1то је то? мислио сам ја, да 
ли сам умвро? Да ли моја душа 
чује, шта се ради и говори около 
мене, около мојег мртвог тијела? 
Дакле — у мене има душа, одвоје- 
на од тијела, можда-бесмртна душа ? 
(Јадни грешник! сад први пут дола- 

ј зи на ту мисао). Не, није могуће, да 
сам умвро. — Ја осјећам, како ми 
је тешко лежати, осјећам како ми 
блуза стеже груди, дакле ја сам жив! 
Лежаћу, иочинут, прибрат све силе, 
и отворит очи; како ће се ужаснут 
и зачудит онда! Посље неколико 
сати (ја сам могао знати, које је ври- 
јеме по куцању зидног-сата, што се 
је налазио у сусједној соби) читање 
Псалт. једнако се је продужавало. 
На вечерњој панахиди, скупило се 
је мноштво моје својте и познаника. 
Прва од свију дошла је моја вјере- 
ница са својим оцем старим кнезом 
* * *. „Ти треба да изгледаш тужна, 
а и заплачи се ако ти икако могуће
буде“, говораше јој отац.
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— Не брини се тата, одговори 
кћер, ваљда ја знам како ми се треба 
понашати, али извините, на силу 
плакат ме могу. Ви знате, ја није сам 
никад љубила В.... ја сам пристала 
да пођем за њим једино по вашој 
жељи, ја сам жртвовала себе за сво- 
ју породпцу —...

— Знам, знам, моје дијете — 
настави старац — али шта ће да 
каже свијет, кад те виде, да си рав- 
нодушна? Овај изгуб је за нас ве- 
лико зло: с’ твојом удадбом попра- 
вит ћасмо наше послове. А сад фе 
ћеш наћи тако добру и/рилику?

Разумије се, овај разговор је 
вођен на француском језику, како их 
неби могао разумјети свећеник или 
слуге. Само ја сам чуо и разумио 
све....

Посље панахиде приступила је, 
да се опрости самном моја бивша за- 
ручница. Она притиште снажно својим 
уснама моју ладну руку и дуго, дуго 
је љубила, као бајаги да се не може 
одвојити. Дигну је силом, и тјешили 
су је, да не убива себе жалошћу. 
Около мене чујем феговоре: „Велике 
жалости, колико га је силно љуби- 
ла!“ —

0 свезе графанске, колико сте 
несигурне и пријеварне! Ево при- 
јатељство моји другова, ево љубав 
вјеренице! А ја жалосни сметешак 
љубио сам је страсно и сву срећу 
мојег живота у њој јединој мислио 
сам наћи!

Пошто су се разишли сви, посље 
ианахиде, ја чујем над-амном плач 
доброг старине; његове су сузе ка- 
иале на моје лице.

— Коме ти нас остављаш соколе 
мој, — нарицао је старац — шта 
ћемо ми сад да радимо! молио сам 
ја тебе — причувај се господине! а 
ти нијеси хтио ни да чујеш. Тебе су 
убили Т1,ош пријатељи вином и 
сваким неуредностима. А сад њима

ни стало за тебе није: само ми, тво- 
је слуге над тобом плачемо!

Заједно са Степаном плакали 
су и сељаци, који су живјели на мо- 
јем имању у Ја....-губернији, а који 
су се у то вријеме налазили у Пе- 
трограду. Они су искрено вољели 
мене с тога, што их ја нијесам ни- 
кад злостављао, нити им много тра- 
жио. Али по души, треба иризнати, 
ја сам то чинио једино с тога, што 
сам био обезбјефен; новаца сам имао 
не само за моје потребе, већ и за 
све могуће безобразлуке, што ми је 
само на памет могло пасти. —

Дакле, ево фе сам нашао траг 
искрене љубави: у срцима прости 
људи — робова! Наравно, и та љу- 
бав не може се назвати безкорисном, 
али у сваком случају, није била при- 
творна!

Наступи велика бескрајна ноћ. 
Слушао сам читање Псалтира, што 
ја сасвим нијесам разумијевао; ја 
никад дотле нијесам отворио био ту 
дивну божанствену књигу.

„К тебје, Господи, возову, Бо- 
же мој, да не премолчиши от мене, 
и уподобљусја низходјашчим в’ ров. 
Услиши Господи, глас молениа мое- 
го, внегда молитимисја к’ тебје, внегда 
воздјети ми руцје мои ко храму свја- 
тому Твојему. Не привлеци мене со 
грешними, и с’ дјелајушчими неправду 
не погуби мене... Господ помошчник 
мој, и зашчититељ мој, на Него у- 
пова сердце моје и поможе ми, и 
процвјете плот моја: и волеју моеју 
исповјемсја Ему“. (ПсаЛ. 27, 1—3 
и 7.)'

„Господи, да не јаростију обли- 
чиши мене ниже гњевом Твојим нака- 
жеши мене. Јако стрјели Твоја унзоша 
во мње, и утвердил еси на мње руку 
твоју. Нјест исцјеленија в’ плоти моеј 
от лица гњева твоего, њест мира в’ 
костех моих от лица грех моих... 
Господи, иред тобоју все желаније
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мое, и воздиханије мое от тебе не 
утаисја. Сердце мое смјатесја, остави 
мја сила моја, и свјет очију моеју, и 
тој нјест со мноју“. (Псал. 37, 1—4. 
10—11).

Дубоко у срце урезале су се 
мени ове Псалтирске ријечи, и ја сам 
их у себи ватрено иовторавао, и мо- 
лио се. Цио мој прошли живот пре- 
ставио се пред-амном у пуној својој 
нечистоћи. Нешто невидимо, свето, 
чисто вукло ме је к себи, и ја се за- 
вјетујем, да ћу се поправити и по- 
кајати, завјетујем се, да посветим 
цио остали мој живот на служби 
Милостивом Богу, само, ако се он 
смилује на мене! Но, ако ми не бу- 
де суђено, да се повратим у живот? 
Да, ако се ова жива смрт, непрекра- 
ти, и ако мене — живог мртваца — 
жива у земљу закопају? — Ја не 
могу сад да изразим све оно, што 
сам осјећао те ужасне и никад неза- 
борављене за мене ноћи. Толико ћу 
само казати, другог дана Степан је
— нримјетио на мојој глави, међу 
русим витицама моје косе, читаве 
прамове сиједи длака. — ПТто више 
и посље тога кад би ми се преста- 
вила у сну та ноћ, што проведох у 
гробу, скакао бих као бјесомучан, ви- 
чући и сав бих огрезао у ладном 
зноју. -

Свану јутро, а душевни болови 
и још већма се усиљаваху. Суђено 
ми је било да саслушам своју смртну 
пресуду. Око мене чух Тје говоре: 
„довечер ће га изнијет, а сјутра уко- 
пати у Невском манастиру!“ За ври- 
јеме јутрње панахиде примјети неко,
— неколико капаља зноја на мом ли- 
цу и јави то доктору.

- Није, рече доктор, то је лад- 
но испарење од топле собе. Опипа 
ми пулс и настави: пулса нема, не- 
ма сумње, он је мртав!

Неисказана је то мука — да те 
сматрају мртвим, па да чекаш мину-

ту, кад ће да прикују заклоп на 
мртвачком сандуку, у којему сам 
већ лежао, да слушаш кад почну, 
да бацају земљу на тебе, а да не 
можеш дати знака живота нити по- 
гледом, нити гласом, нити никаквим 
покретом! А ме^у тим, ја сам се осје- 
ћао много слабији него јучер........

Нема надежде! Ја сам био у 
страшном очајању, глава ми се била 
налила крви, чињело ми се је да се 
унутра сав кидам и да се гушим, 
из срца врела је мржња потоком и
проклество........ Али види се, Анђео
Божи, није ме био оставио: некакво 
унутрашње чувство јављало ми је 
молитву, кроз ове божанствене ри- 
јечи, што сам их чуо, лежећи у мр- 
твачком сандуку:

„Воже мој, помилуј мја, пошча- 
ди менја, ја гибну.... Скверен ја, 
нечист, велики, безчислени грјехи 
мои, но милост Твоја безмјерна. По- 
милуј мја Господи, јако смјатоша сја 
кости мои! Дај мње времја очистит 
совјест, загладит прежњују жизан 
моју! Твој есам аз— спаси мја!“ Тако 
сам ја уздисао, из дубине моје душе, 
обузет предсмртним мукама.

Прође и још неколико несрав- 
њено мучни сати — и ја се већ ни- 
јесам молио да останем жив; ја сам 
желио мирну смрт — једино, што би 
ме избавило од ужасних, гтрестојећи 
мука. Мало — по мало — топла мо- 
литва душевно ме умири: страшне 
муке, које ме чекаху у гробу док не 
испустим душу — ја сам сматрао 
као казну, коју сам већ заслужио. 
Ја сам се сав предао био вољи Бо- 
жјој и желио сам једно: оирошћење 
грехова. —

У таквом душевном расположе- 
њу, ја сам се налазио за вријеме 
вечерње панахиде, док су ијевци пје- 
вали надамном : „Образ ест н< изрече- 
нија Твојеја слави, ашчч и јазви 
ношу прегрешенија; уиии дри Твоје
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созданије, Владико, и очисти Твојим 
благоутробијем, и вождељеное отече- 
ство гтодожд ми, раја паки житеља 
мја сотворјаја.“

.Панахида се сврши и неки људи 
дигоше ме заједно са мојим сандуком. 
При томе они некако треснуше са 
мном и мене нехотично из груди 
отрже се уздах. Један од њих каза 
другоме: покојник, као да уздахну ?
— није, одговори овај, тебе се је учи- 
њело. Али груди се моје ослободише, 
као тешку стијену да с њих свали
— и ја снлно почнем стењати. —- 
Сви се окупише около мене; доктор 
раскопча одма моју блузу и стави ми 
руку на срце и повика удивљајући 
се: „Срце куца, он дише, жив је! 
Чудноват случај! “

Одма ме премјестише у моју спа- 
ваћу собу, скидоше одјећу, положи- 
ше на постељу и почеше, да ме та- 
ру некаквим спиритом. Ја брзо отво- 
рих очи, и први поглед заустави ми 
се на икону Спаситељеву, ту исту ико- 
ну (као што сам доцније дознао), што 
је стојала уз Дгоје узглавље, док сам 
лежао*у мртвачком сандуку. Сузе 
ми потоком потекоше и одлахне ми 
у срцу. При дну постеље стојао је 

. Степан и плакао од радости. До ме- 
не сједио је доктор и савјетовао ме 
да будем миран. Он није разумије-
вао мој положај.

Докторска помоћ није ми нуж- 
на била, ја сам се брзо опоравио и 
дошао к’ себи. У осталом, обвезан 
сам му за то, што је по мојој молби, 
забранио љубопитном народу, да 
не долази код мене и да узнемирује 
болесника. У подпуној самоћи ја сам 
провео неколико дана, без да сам се 
с’ ким видио; забаву и најслађу ду- 
шевну храну находио сам у божан- 
ственим Давидовим пјесмама: из њих 
сам се учио познавати Бога, љубити 
га и служити њему.

Много мојих познаника долазило

је до врдта, просто из радозналости 
да виде оживјелог мртваца. Долазио 
је сваки дан и мој такозвани таст. — 
Без сумње старао се је, да не изгуби 
„добру прилику“. — Али ја није 
сам никога примао.

Пошто сам оздравио, прва ми је 
брига била да се спремим к’ св. тај- 
ни причешћа. Који је добро знао 
духовни живот, свећеник 0. М. — 
био је мој духовник. Он је утврдио 
мене у рјешењу, да се одречем сви- 
јета и раскинем све свезе са свијецким 
животом. Али није сам се могао изба- 
вити тако брзо од грађанских посло- 
ва. Прије свега, ја похитам да се 
откажем од те части, бити зетом зна- 
менитог старца и мужем лијепе Кне- 
гињице. Посље тога, дадем оставку, — 
ослободим Ја—ске сељаке и учиним 
их власницима имања, која су дотле 
радили ; распродам све моје покретно 
имање и изнађем, на гато корисно 
да употребим новац; а остало имање 
предам законитим насљедницима. У 
таквим пословима пронгла ми је ције- 
ла година. Најпосље, ослобо^ен сви- 
јецких брига могао сам потражити 
за себе мирног пристаништа — и 
избрао сам прекрасни удио. —

Ја сам стојао у неколико мана- 
стира и најпосље настанио се у овој 
пустињи, |е сад довршујем свој вијек. 
Мог вјерног Степена, оставио сам 
његовој вољи и предлагао му довљ- 
ну суму новаца, која би обезбједила 
његову старост, али он не ћедне 
примити, већ ме замоли, да га неод- 
вајам од мене. Он је хтио да умре 
код мене; провео је остатак свог жи- 
вота у нашој Обитељи и умре, без 
да се је постригао, „Како да ја греш- 
ник недостојни, постанем монахом!“ 
— говорио је он — „Довољно је за 
мене и то, што ми је пало удио да 
живим с’ Божим људима.“

Поштовани 0. Г. сврши своју 
повјест овим ријечима:
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— На мене сте видјели чудесни 
примјер милости Божје. Да би изба- 
вио моју душу од сна мрачни гре- 
хова, Бог је допустио да ире^ем 
границу смртни сјенка и на мртвач- 
ком одру отвори ми очи, да ме не 
уснава вјечита смрт! —

II. ВукиК.

М о р н а р у.
Хајде! хајде! броди смјело 
Разапињи једро бјело

Уз весели пјесме глас!
Нек’ се лака шајка вине 
Преко мора у даљине,

Нек’ удара у талас!

Хајде! хајде! преко мора 
Не малакши од умора,

Тражи луку — циља свог’!
Нек’ потече зној ти с’ чела,
Нек’ запламти крвца врела

У грудима срца твог’!

Кад’ се смркне, кад навале 
Бјесни вјетри горде вале

У помами пакленој:
Чврсто стани — соко буди!
Не саламај страхом груди

На пучини неситој!

Све тешкоће, непогоде,
Сваку муку и незгоде —

Што ће стати на пут твој; —
Трпи смјело, трпи брате,
Вјера, нада нек’ те прате —

Као станац камен стој!

Па ћеш тако преко мора,
Преко мора и понора

Стићи луци — циљу свом,
Одмарат’ се од умора,
Гледат: како љепше зора

РуДи? свиће жићу твом.

Хајде! хајде! броди смјело,
Разапињи једро бјело

Уз весели пјесме глас!
Нек’ се лахка шајка вине 
Преко мора у даљине —

Нек’ удара у талас!
У Мостару 25 марта 1889.

Алекса Ристов Шантић.

Девет удовица.
Истинита приповијетка

°д

В. Зори&а.

IV.

Прошла зима, прошло прољеће и ље- 
то а наступила је јесен. Обрало се грожђе, 
жито и сва зимница унешена је у сухоту. 
И ова година донијела је рода у изобиљу, 
па је за то свак весео, али стари М.. ка 
највеселији. — Тодора је оженио, а оба 
млађа сина већ је и вјерио, и њих ће оба 
скоро оженити, те то старац једва очекује.

Тодор је сада нешто веселији, у све- 
му је друкчији. Почео је озбиљније свега 
да се сјећа, постао је усталачнији и свешто 
му се мили боље. Његова су браћа весела; 
са младом сви су укућани задовољни а 
особито старица. Па како јој је мила, све 
ју милује и тепа јој као малом ђетету. Сто- 
јан и Јован не би ни одакле дошли празни, 
што не би ма какву милост својој млађаној 
снашици донијели, а она се свагда осмјеј- 
кује; сваки рад зна радити и иде јој сваки 
посао од руке и на сваки иде пјевајући.

Сада почеше и на Тодора родитељии 
браћа нешто друкчије гледати. Они су се 
са већијем поштовањем према њему одно- 
сили.

Старац готово у свему је попустио 
Тодору, да он у кући свачим управља. А 
и има коме; Тодор је свршени човјек; са 
зрелом се памећу стигао. Ни у селу њего- 
вом, па ни у цијелом племену нема нијед- 
ног важног вијећа, ђе се купе сеоцки и 
племенски главари у ком Тодор не би био. 
Па већ људи виђоше, да је Тодор рођени 
човјек, који нема махане уз цара да сједи; 
тако многи у племену о њему говораху. 
Поче се гласити његова мудрост, чојство и 
јунаштво. Стари отац и мати му дизаху ру- 
ке Богу за своју срећу. А Тодор, у колико 
га људи више призиваху и већ готово за 
све важније послове питаху, то он сваким 
даном постајаше озбиљнији и у свему скром- 
нији према свакоме, само не према ономе, 
који му хоћаше што у пркос поћи. Са та- 
квијем он би мало друкчије поступио и то 
онако, као онај којему баста. Он бјеше од 
природе даровит и духом и срцем, те мо- 
гаше, а поред тога и велико заплеће имаше, 
што у оно доба бјеше велика ствар. У сва- 
кој скупштини сеоцкој или племенској, или 
пред ћелијом, увијек са Тодором бјеху два
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његова брата а поред њих још по десетак 
им рођака, — јако браство.

Многи људи од угледа у племену по- 
чели га бјеху звати сердаром. Када би мир 
био са Спужанима и Подгоричанима, он је 
слазио и у Спуж и у Иодгорицу, и сами 
Турци односили су се према њему са осо- 
битијем поштовањем, и они су га звали 
сердаром.

У оно доба, како бјеше Црна Гора и 
сва Брда независна од Турака, тако исто 
и племена брдска независна бјеху међусоб- 
но. Али и ако тако бјеше у мирно вријеме, 
чим шћаху Турци ма на коју страну уда- 
рити7 тога часа сва племена заједно стани 
у борбу противу општег душманина.

Чешће пута иђаше Тодор на Цетиње, 
да пољуби руку светом Владици, који га 
свагда очински дочекиваше и препоручива- 
ше му? као и другијем племенскијем при- 
браницима, да настоји у племену међу 
браствима да буде мир. И ако бјеше свети 
Владика, путујући са крстом о грлу, мол- 
бама и клетвама помирио сва племена цр- 
ногорска и брдска, опет бјеше понекијех 
зликоваца, који жудијахуијош за црнијем 
трагом крвне освете и убиства. Такве је 
свети Владика проклео, те им се је траг 
по трагу ископао.

Сваки пут кад би се Тодор вратио с 
Цетиња, свагда би дошао весео, и мудријем 
говором овеселио би најприје своју кућу, 
па и цијело племе.

Прошла је јесен а настала зима. Нег- 
ђе средином месојеђа у М..ке опет још ви- 
ше весеље; — жени средњег сина. И ста- 
рац и сва његова кућа плива у највећој 
радости. Све му Бог даје онако7 као што 
му срце жуди.

Ова потоња снаха љепотом својом над- 
бацила је старију јетрву, па и у послу вич- 
на? ако не још боље од ње, али ништа ни 
горе? само што се првијех дана на њој по- 
знало, да јој је мало оштрији језик. Али 
то ништа не мари? она је све то заглађи- 
вала својом хитрином у раду. Ниједнажен- 
ска глава није могла онолико изаткати ни 
опрести. А већ у оно вријеме, која жена 
бјеше вјешта добро ткању, та је била и на 
глас. Исто тако бјеше у томе послу па и у 
сваком другом вична млађа снаха М.. на, 
да је није могла ниједна друга у томе ни 
дотурити а камоли претурити. Није дуго 
прошло послије њеног доласка, а у кући 
се познало да је у њу уљегла вриједна не- 
вјеста. Ни иа једне момке ни људе не мо- 
гаше виђети љепшега руба што иа три си-

на старогМ..ке, а то све бјеше урадила и 
израдила млада, и то, ни од шта другога 
без од вуне, коју бјеше Бог дао у кући, 
као воде.

Читаве ноћи обје снахе М .. не не би 
заспале, но уз огањ или према лучу бише 
радиле. Старија је влачила, прела, чешља- 
ла или плела, а млађа ткала или шила7 а 
чим зора заплави онда у дрва и на воду. 
Њина свекрва бјеше у свему од њихове 
стране задовољна, — већ од сваког посла 
починула, осим ако хоћаше што уготовити 
и умијесити, а остало бјеху њене снахе за- 
сегле.

Прошла је зима, наступило прољеће 
и велики пости. Уз цијеле велике посте, 
у оно вријеме, о, сачувај Боже, да би се и бо- 
лесник омрсио, који је на потоњем издисају, па 
да му ко рече омрсисе и оздравићеш; прије 
би душу пустио, него ли се омрсио. А у 
М.. ке лако и постити бјеше; погаче, па- 
суља, кисјелога купуса у изобиљу. Ције- 
лог великог поста у његовој кући није се 
знало за кукурузну храну но све пшеничну.

Испред саме зоре ударила свјетлост 
по сеоцкијем улицама на све стране, јер 
ноћ бјеше мрачна без мјесеца али ипак ве- 
дра; то су били лучеви у рукаме побожне 
чељади, која су хитала к цркви, у коју 
народ иде окићен и весео, да одстоји ју- 
трењу и свету летурђију и да се на истој 
причести. Црква дупке пуна, пајошнемо- 
же цио народ ни да стане у њој, није ша- 
ла, освиће весели годишњи празник Велик- 
даи.

Послије службе народ је сав испред 
цркве сио, као у трпезу. У челу стоји 
празно мјесто; то је попово, о он није још 
довршио свети посао; али се није дуго за- 
држао, јер зна да се не ће пред црквом 
ништа започети док он неизађе. Ево и њега. 
Чим се помолио на вратима од цркве, сав 
народ устаде на ноге; дошавши поп на 
своје мјесто, поздрави своје стадо радосни- 
јем поздрављем:

— Ристос васкрсе!
-— Ваистину васкрсе! одговори му на- 

род једногласно.
— СједЧе браћо, да иза оволико ча- 

снога поста зафалимо Богу и светоме Ва- 
скрсењу, што нам је дао моћ, да сретњо до- 
чекамо ови весели дан. Проговори стари 
попо, нашто сви сједоше, а сиједи попо у 
чело. Одмах су пред њим дошла шарена 
јајца благосовљена. А за тијем два момка, 
као соколићи, иђаху гологлави између љу- 
ди и слуокаху ракију иа обије стране, По«
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што су се обредили ракијом сви унаоколо, 
ето и младе невјесте, те низ цијелу софру 
свакога цјеливају, најприје у рамо? па онда 
у руку. А од сваког може се чути: „Весе- 
ла и свијетла билаи. Пошто се цјеливање 
сврши, ето момчад простиру струке по сре- 
дини? а други ломе по њима: хљеб? млади 
сир, расијецају иечену јагњад и све оно 
што је по могућности могао ко из свога 
дома донијети. Тако цијело село брацки 
доручкује пред црквом. По доручку одмах 
се ухвати коло и пјесма, па траје до руча- 
њијех доба, а онда иде се на ручак сваки 
својој кући и траје до мало по подна, па 
опет пред црквом до мркле ноћи. Тако би- 
ва сва три дана свијетлог ускрса.

Мило прољеће заођенуло је сву при- 
роду једријем зеленилом. На свакој страни 
у сваком грмичку чује се умиљати глас 
славуја, који својом умиљатом пјесмом сву 
природу весели. Мали јагањци и јарићи 
шире се по брдашцима, а чобанче весело 
око њих скакуће и пјева. Вриједни радни- 
ци весело ору и засијевају своје њиве. Јед- 
ном ријечју, све је нови живот добило, те 
се живље све покреће и гмиже. Ово про- 
љеће бјеше као што се пожељети може; то 
је највиша срећа за нашег сељака и за па- 
стира? који се шири на своју диљку око 
својег стада вссело.

Људи су давно посијали рани куку- 
руз, па га многи и опрашили, а средњак 
ударио у три листа? и он је скоро да се 
праши готов? а позни тек се сије испред и 
око Видова-дне. А овијех дана и пастири 
се журе да издижу у планину. Старе до- 
маћице чине распоред међу снахама, која 
ће у планину, али обично није јој тешко 
распоредити? јер се од старине зна? да мо- 
ра старија поћи свакад у планину, да пла- 
нинчи. Тако је и у М.. ке било. Већ на 
Видов-дан одјавиле су му овце на Лукави- 
цу? а за њима два коња са товарима? а за 
њима Јован и Тодорова невјеста. А Тодор? 
Стојан и невјеста му осташе у селу? да ра- 
де и надгледају раднике.

Чим. издигне стока у планину? село 
остане нијемо. И оно чељади што остане? 
заузме се радом? па још ко је инокосан, и 
дневи и ноћи ради и једва може да доспије. 
Али онај? ком је дао Бог? њему је лако; 
њему сваки нрискаче и за плату и у мобу. 
Тако и старом М.. ки. Он је раднике пла- 
ћао у копање кукуруза, а давао је сваком 
дневно по четири гроша и храну? толикоу 
другога не може да се нађе. Али и акоих

је добро плаћао? а оно и раднике добре и 
вјеште копању нахођаше.

Када би радници почели на његову 
баштину радити? он је морао тамо међу 
њима да буде цијелог дана? не за то? да их 
настоји? да више узраде; не? то не бјеше 
његов обичај? него да их поучи: како ће 
љепше и уредније струкове остављати и 
огрнути? као и то да не би пречестили 
стручје. Он би рекао својијема радницима:

— Ето у аманет браћо? да ви је пре- 
поручено, па радите ка' на своју баштину, 
не хитајте да више узрадите? али гледајте 
да што љепше буде. Немојте честити? но 
што ређе то боље? па ако Бод да бирићета, 
све ће се удвостручити? јер када се фру- 
метин пречесто остави? чим му мало при- 
суши? одмах се васколик зафитиљи и пот- 
пари? па не може ни прву кишу дочекат.

— Тако је? бога ми? — одговорили би 
радници? и својски би продужили рад до 
захода сунчјег. Чим би сунце западу кло- 
нуло? тог часа његови радници знали су 
по ријечи његовој? да треба работу остави- 
ти? јер он говораше: рано ваља почети? а 
не примрцати. С тога се свакоме и миљаше 
доћи? да му ради.

Пошто се кукуруз опрашио и нагр- 
нуо? наступила је и косидба. На његовој 
ливади могао си виђети по двадесет коса- 
ча? али сви ти њему су свагда радо у мббу 
долазили и мбба му би све ливаде покоси- 
ла; а за плашћење и садијевање? што није- 
су могла кућевна чељад свршити? за то је 
свагда плаћао; и за то је његова пића 
свагда била на вријеме уређена.

Чим се сијено доврши? не прође но 
двадест дана а треба листове сјећи. По ње- 
говој брањевини? већ око св. Јована Осје- 
ченика? могло се виђети по тридесет за- 
капљенијех листова? и тијем се довршује 
спрема зимнице за стоку? а наступа брање 
грожђа и кукуруза. Свеколико то било је 
довршено? кадс је стока М..на сишла с 
планине.

Наступи и јесен. Јесен је била као 
што се најбоље пожељети може. Весели 
пастири здигли с планине па се зоре и 
међу собом хвале? којему је претља стока 
сишла с планине. Тако и М.. ни пастири 
препираху се једне ноћи по вечери око то- 
га? но ту препирку старац прекиде 
ријечима:

— Ђецо моја? нека ви препирање; 
хајте те се трудни одморите; па нека туђи 
послови и о њима разговори. Богу дајеза 

ј славу? ову годину свачије су добре? е је
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Бог, фала му и слава, добро да\ И ојдоше 
сви да спавају. У кући остаде сам М.. ка 
са својијема синовима, а жене раде своје 
послове; па ће рећи Тодору:

— Тошо сине мој! Узми сјутра рано 
са Стојаном да понесеш на К..,е ракију и 
колаче, и да им кажете, ако Бог да. у не- 
ђељу, сјутра неђеља, да се спреме са сви- 
јем7 е ћемо доћи за ону ђевојку. Ту ти си- 
не много спремања и не требује, но узми 
три-четири талијера да даш ђевојци за пр- 
стен, а један талијер њој исто за опанке, 
а узми три-четири оке ракије, а за колаче 
знаш што ти ваља иоиијет. Осим пецива 
ваља да понесеш пет талијера готовијех 
пара? а тога свега имамо дома, Богу фала! 
А тамо кад дођеш, пази се добро, немој да 
им идеш уз пркос, но љуцки и паметно; а 
ако они почну штогоћ затраживат и суви- 
ше? а ти пази образ, а немој ни њима на 
жао учињети, зашто су добри и поштени 
љуђи. Све за све, али одмицања мимо сју- 
тра неђеља ни под који начин; но тога да- 
на да буду наредни, ако мисле да смо при- 
јатељи, зашто је давно било лани у ово 
доба и доста је било тога гонтања.

Овако научи М..ка свог најстаријег 
сина и пође да се одмори.

У зору устао је старац и његови ста- 
рији синови, те спремају што треба да носе 
на углаву. Пред кућом стоје оседлани два 
парипа и у бисаге им намјештено све што 
треба. Таман сунце својијем свијетлијем 
зрацима позлатило оближње врхове, а То- 
дор и Стојан кренуше у добар час.

Већ је пред саму ноћ и готово пото- 
њи сунчани зраци падаху на највисочије 
врхове кучкијех планина, а оба сина ста- 
рог М .. ке пред кућом одјахаше, ђе им ста- 
ри родитељи на сусрет изађоше, а млађи 
њихови коње прихватише. По томе уљего- 
ше у кућу, али још не бјеху сјели; када 
их старац упита:

— А да што учињесте тамо ђецо?
— Добро ка најбоље, Богу фала! Све 

им бјеше по вољи, само што хоћаху ради 
бити, да могосмо попуштити за петнајест 
дана; али кад виђоше е ни није мило, ре- 
коше: — А оно сретњо било, па нека буде 
баш данас неђеља. И тако углависмо да 
нам се у неђељу надају.

— Еј, синко! није се лако са своји- 
јем ђететом и сестром раздвојити. Одгово- 
ри М .. ка.

Дани бјеху ведри и лијепи. Читаве 
неђеље у кући М.. ној спремаше се за свад- 
бу. До у суботу вече у кући је било све

спремљено. Испред саме ноћи испред куће 
М .. не пуцају по двије-три једанак. Долазе 
сватови. Већ мало по заходусунца свисва- 
тови, на броју двадесет и пет, били су за 
трпезом. А другијема није ни броја било. 
Цијеле ноћи није се спавало, но све игра- 
ло и пјевало до испред саме зоре, а вина 
и свега у изобиљу. У саму зору сватови 
мало заспаше, а друга чељад и пријатељи 
ни онда. Но ни сватови дуго не спаваше, 
но прије изласка сунца и они изидоше из 
куће и то сви пођоше на коњима, а пред 
њима вијаше се црковни крсташ у рукама 
зета младожењиног.

И ако су сватови пошли, али у кући 
старог М.. ке ништа мање весеља. Коло 
игра никако не прекида. Ту су све одиве 
и сви пријатељи и познаници, а већ није- 
дан браственик ни њихово чељаде не фали, 
које је само могло доћи. Старац сједи на 
своје мјесто, те са радошћу и задовољством 
посматра, како се младеж весели и шалп; 
па и он би више пута међу својијем 
пријатељима и званицима повео какав ша- 
љиви разговор, те би присутнима још више 
радости онда прискочило.

Већ је дан преломио а са границе за- 
чу се гром пушака. То су били сватови са 
невјестом. У брзо ето ти „муштулугџија^ 
са марамом у руци, витлајући ју и трчећи 
што је игда могао, да да весели глас, да 
сватови иду са невјестом. Он, за то штоје 
радосни глас донио, добио је лијепи дар од 
свију, а нарочито од старе домаћице.

Сватови су већ ушли и у цркву, и 
попо је младенце вјенчао, па и он иде са 
њима на свадбу. ФалаБогу! .Невјесту пред 
кућом скидоше с коња, па одмах примише на 
истог једно мало мушко дијете од иет-шест 
година, пагаопет скидоше и пред сама вра- 
та од куће дадоше младој, да га унесе пре- 
ко прага, што је и учинила; а унутрапред 
самијем прагом стајаше старица, држећи у 
рукама решето и у њ пшенице, којом посу 
младу невје« ту — сиоју снаху, па јој га 
по том даде, те га у вис баци што више 
могаше. И онда извади назубице — чарапе, 
те дарива с њима ^накоњч^, то јест оно 
дијете, што га је преко прага унијела. Ра- 
зумије се, да су уз невјесту били два ђе- 
вера; десни бјеше Стојан, брат младожењин, 
а лијеви оближији браственик — рођак. О 
љепоти невјесте причаћу вам мало доцније, 
јер сада нијесам могао виђети њезино лице, 
због тога пгго имаше на глави неки по лак- 
та висок шиљасти „ћуки, испод којега се 
простираше био као снијег комад платна^
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од врх чела па спријед до земље; то је оно 
тс су од ирије звали Г)дувакџ‘.

Сватови су сјели за готову еовру, еве 
по старешинству. У чело стари сват, па 
сви с једне и с друге стране по старјешин- 
ству, а муштулугчија у зачеље са његовом 
цицом — чутуром, коју ни још не остав- 
љаше. Но у совру нема два ђевера. Они 
дворе сватове, а разумије се да је међу 
њима снаха, „као јела међу боровима^. Па 
како кој.и напије здравицу, или уљезе ко 
у кућу, млада се до земље и по три пута 
поклони.

Весељу нема краја. Сватови вечерали 
и сви који су на свадби. И оближње сти- 
јене проламају се од пуцњаве леденица и 
кубура, од пјесама и весеља.

Коло, пјесма и весеље трајало је до 
испред саме зоре, а онда сви сватови сје- 
доше около један до другога. Лијеви ђевер 
узео једну повелику погачу, на средину ње 
учинио рупу, таман до доње коре, колико 
би упале двије стиштене песнице, скинуо 
је капу и најприје дошао пред старог сва- 
та, носећи погачу у рукама. Стари сват 
већ је знао шта му се хоће, те извади два 
тврда талијера и стави у погачу. Тако про- 
ђе и иснред свакојега свата, од којијех мно- 
ги даде цекин, талијерилитрицванцике. То 
бјеше у оно доба, али је и данас обичај да 
се дарива невјеста, која се на сваки пад 
новца до земље клањаше. И то се сврши, 
а по том свако леже и заспа, разумије се 
и невјеста међу ђеверима.

Сјутра дан око попаска већ су сва- 
тови наредни да иду својијем домовима и 
крећу. Невјеста узела у руке суд са водом, 
заврнула мало рукаве од доламе, на којој 
сребрна пуца бјеху са обије стране ипоси- 
па сватовима да се умијевају, а они, пошто 
се ко!*и умије, у исти суд нешто новчано 
баци.

Сви сватови пошли су а тако и зван- 
ци и пријатељи, само не ђевери, који мо- 
рају три ноћи да ноће код невјесте, па ма- 
кар и ако не би били браћа младожењина. 
Дакле већ четвртог јутра свадба је била 
сасвијем свршена.

Саде да вам речем двије о најмлађој 
снахи М..ној. Она је била невјеста, као 
што реку град, пуна врлина, које женску 
главу красе, а круна њене красоте бјеше, 
што бјеше радна као пчела. Она се не за- 
носаше ни од мушкијех послова њој ни- 
шта не бијаше мука радити нити се* обра- 
ћаше на ситне женске послове. Њена рука 
бједое одрасла за потеше цослове, које она

лако свршаваше, еа особитим усталачлуком 
и вољом.

Сада се М.. ки испунила давна жеља, 
па гледајући три сина, као три сокола, а 
поред њих три снахе као три бијеле виле, 
благодараше Богу и говораше сам 
собом: Боже подржи, ради твоје
славе и милости и узми ми дух за њихо- 
вога живота. И старица се потпуно одми- 
јенила. Слушају је снахе, колико је сама 
могла да зажели.

Но та родитељска радост није дуго 
потрајала, него само четири године пошто 
се Јован оженио. Младе јетрве подбодоше 
се међу собом, а тада и браћа почеше да 
се рогатају међу собом. И из тога свега 
изроди се то, те од једног огњишта М.. на 
учинише се три.

Старац са својом старицом остао је уз 
најмлађега сина, који још немаше порода, 
а у Стојана и у Тодора бјеше по једному- 
шко дијете.

Но за то, што су се браћа подијелила, 
њихова кућа ниЈе ништа попузнула, јер су 
исто сви имали доста и могли су лијепо 
живјети. Али ииак староме оцу и матери 
то бјеше непребона рана на срцу.

Негђе дошао Тодор к свом оцу и то 
у зиму на сједник, да се мало поразгова- 
рају, па ће рећи:

— Ето видиш ли М..ле, да је исти- 
на оно, што сам ти прије четирипет годи- 
на говорио, кад ме нагоњаше да се женим, 
да чим се браћа ожене, не могу остати на 
једно огњиште никако.

— То је истина сине, али ја сам ми- 
слио, да ви не ћете барем за мојега живо- 
та, а животу ми није далеко крај, како ми 
се чини. Али и опет не могу ништа, но 
ето имате сви да живите, па опет фала Бо~ 
гу добро; само и ако сте се подиЈ*елили, жи 
вите као браћа, да ви се људи не насмију. 
А ја сам већ проша, али опет не би рад 
био да видим и то зло очима, барем за жи- 
вота мога, и нећу ни да’ Бог. Ово рече и 
дубоко уздахну.

— Ти лијепо знаш, да до мене није 
било кривице, али и сам си видио да већ 
нијесам мога ни ја трпљети. Одговори То- 
дор оцу.

— Могли сте синко сви, док су вам 
барем ова два гроба у кући, али ето некће- 
сте, па фала Богу! Али опет мене је од 
Бога лијепо, докле ве у животу гледам,

До касно су се ту разговарали о ди- 
јаду и другоме, а иадошпс е&вјето
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ваше свог најстаријег сина, да се опет 
брацки са браћом држи и да живљење и 
имање чува.

—————-----------

НЕДЈЕЉКО
С п ј е в

О. М. УтјегиеннвиЛ-Осшрожинског
Књижевна оцјена.

Прошле године изашлоје друго изда- 
ње овога пјесничкога дјела, прерађено и 
допуњено, и чини ми се? да се о њему није 
бавио ниједаннаш лист књижевни, негосамо 
политички „Наше Доба“. То свједочи, да ин- 
диферентизам још траје напољу наше књи- 
жевне критике. Ако критичар нема рашта 
да напане писца или да га стане у звијезде 
дизати, њега се не тиче ни писац ни његова 
дјела. Кад ће то већједном престати?Кад 
ће критика непристрасна стати да бди на 
умне производе, што се појављују на пољу 
наше књижевности, да бар препоруча што 
ваља и ако неће на огањ осуђивати што 
не ваља!

Да видимо заслужује ли препоруке 
ово пјесничко дјело. С тоганајприје дамусе 
снредметом упознамо. Главни мујепредмет 
обред освећења цркве, литургије и богојав- 
ленске свечаности у православној цркви. 
Та је слика искићена Давидовим псалмима 
и пророчанствима из св. писма, који се могу 
односити особито на стање, у ком се српски 
народ налазио прије 1860, које је године 
прво издање свијета угледало. За тијем до- 
лазе слијепи гуслари и њихов позив у 
народу. И најпослије ускрснуће Краљевића 
Марка.

У кратко: Недјељко није ништа 
друго него химна православљу и гус- 
лима, који су провели српски народ кроз 
вјекове робовања у нов живот; илп боље, 
у Недјељку је пјесник хтио прославити 
ировоелавље и дужно му признање овјековје- 
чити у српској књизи, као анђелу хранитељу 
српскога народа. Нама, је то не угодно исти- 
цати: али сви наши освијешћени сународ- 
ници неправославни ту заслугу признају 
православној цркви. Па премда се треба чува- 
ти у овој фази нашој културној од истицања 
ирвенства и заслугама буд каквих једнијех 
према другијема; ипак морамо допустити ијес- 
нику, да слави, ко је збиља славу заслужио. 
Ту нам долази сам пјесник у помоћ. „Нека 
нико не мисли — вели он у свом иоговору 
к овом новом издању —, да је у Недјељку 
смјера каквој аекетици нди мистици рели-

гиозној.... На против Нед)ељко је благо- 
вјеститељ слоге и љубави, еле ето говори:

Љуб’те брата које вјере био,
Нека вам је ка рођени мио —

и чини разлику између наше браће муха- 
медове вјере и Османлија, ма да му је дуж- 
ност, да с амвона проповиједа еванђелије 
свима и свакоме, ал’ иде само за освајањем 
моралним^. Па јели пјесник могао изабрати 
узвишенијега предмета и етичнијега? Ње- 
гов предмет одговара осјећању народноме 
и достојанству пјесничкоме ништа, мање од 
иредмета, које смо видјели у прошлијем 
бројевима, да су опјевали Никанор ГрујиЛ 
и Гргур МартшЉ. Само што је Утјешено 
вићев много тежи, него што је у пјесми 
изложити живот каквог мужа заслужнога 
или какву свету борбу јуначку.

Да видимо како је он своје дјело из-
вео.

* *

Старац Раде од Острела града полази 
у хајдуке са турског зулума; али старац 
не може да чету окугш, јер свак тражи 
друга, који може стићи и потећи. Кад 
му се у планини Урвини јавља вила 
Равијола, која му окупља чету слијепи- 
јех гуслара, да њом сиротињу брани, а 
сама му се нуди, да му буде млађан вођо. 
Тако су они јаворовим гуслама у руци у 
накрст српску земљу проходили. У Урви- 
ни наиђоше на протопоп Недјељка и 
навијестише му „Ђурђев данак братински 
састанак,и ту у Урвини да се цио народ на збор 
окупи, да живу цркву подигне, па у њој 
да отггаја „славље православље^, и да срода 
диже старе клетве. То је било у очи малог 
Госпођиндана. Од јесени до прољећа од 
мора до мора ти су гласи ишли. И дође 
дан братинског састанка у Урвини плани- 
ни покрај Покоја Краљевића Марка. Ту ти 
се згрнула Црна Гора, Шумадија, Стара 
Србија, Херцеговина, Босна, Бугарија; а 
има браће и из Бановине, Лике и Крбаве, 
од Солина и равних Котара и од Дубровни- 
ка, сјајне звјезде доба далекога. Па је дошло 
ту и браће из Хрватске. Ту су хајдуци, 
храна и обрана сиротиње; ту су слијепци 
са јавор-гуслима у рукама; ту су свештени- 
ци. рода учитељи и заштитници. Па ту 
гору иретворили црквом. У трећем је пје- 
вању њезино свештање. У четвртој иочиње 
слузкба свеноћница. иа траје све до десетог 
ијевања. У јед-' У тој је Богојавленска 
слава и благосл г ала. А у дванајестој 
опис Маркоца 11 о;- и страховитог
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чаја, гдје се муче злотвори народни; па | 
ускрснуће Краљевика Марка.

Тако је дјело засновано и изведено: 
гусле јаворове, православље и народни 
збор буде Краљевића Марка. У два прва 
пјевања и два пошљедња машта пјесникова 
уоквирује главну слику — славље право- 
славље, које се развија кроз осам пјевања.

77У Недјењку узимљу се Хришћани у 
Турској као прогоњени Израиљ у библиј- 
ском смислу, чамећи у новом робству фараон- 
ском, пак овим темељитим и сличним пара- 
лелизном добива пјесник Недјељков мотива 
у Давидовим псалмима и у пророцима, св. 
Писма, да их попут мозајик-слике наниже 
и препјева у жицу епскога чина пјеваније 
ове и да њима накити службу божјуа — 
ово су ријечи из Поговора пјесникова и у 
њима, ће читаоц наћи кључ разумијевања 
његове пјесме.

Није ово прости опис православног 
црквеног обреда, него ионарођење његово и 
тао оиета све самијем ијесмама из св. иисма. 
Проучити св. писмо старогазавјетаииз њега 
изабрати што се може односити на Хриш- 
ћане у Турској и у исто доба што одговара 
служби црквеној иравославне цркве — то 
је био тежак задатак, који је пјесник одис- 
та срећно извршио не малијем трудом и не 
малом генијалношћу. Коме није познато св. 
писмо, реко би7 да су те пјесме потекле из 
душе народног пјесника. Узмите само шесту 
пјесму, гдје је ред дошао преко службе на 
пророке. Ту се из Исаије пјева:

Рад Сиона нећу да замучим 
Нит да јењам рад Јерусалима.
Нити хоћу икад да попустим,
Докле им се правда и спасење 
Не засвјетли као сунце жарко.

Сам Ке Господ на суд да вам дође 
С главарима милог људства свога 
С главарима и са кнезовима.
Е виноград запалисте његов 
И у вас је грабеж убогога.

Земља наша већ ево је пуста 
А градови огњем сажежени.
Туђин једе плоде наших поља 
Безобразно пред очима нашим;
Све опушће као похарано.
Туђин ево нашу стоку пасе?
Странци су нам на њиви орачи,
Странци беру наше винограде.

То је народ и гуљен и харан, 
Гудурама немило расијан,
Тамницама у дубљине бачен.
Сужњи јосу а није им спаса,
Опљењени, а није онога,

Тко би река сада повраћајте.
Па из Јеремије*.

Досјети се Господе и виђи,
У какову допадосмо ругу.
Туђину се баштина обрати,
Наши доми иноплемеником.

Сироте смо, није родитеља,
Мајке наше удовице јадне.

Ладну воду за сребро пијемо
А гориво купујемо скупо.

Навратице гоне нас гончини,
Уморнима починут не даду.

Отци наши сагрјешили бише,
Нестаде их, а ми да патимо!

Туђе слуге и нас обладаше
Никог није тко би избавио.

По Сиону срамоте нам жене
А дјевојке по градовма нашим. 

Кнезове нам погубише љуто,
Без прославе остадоше старци. 

Изабрани наши заплакаше.
У кладама момчад изнеможе.

На вратима неста сједе главе,
Омладине пјесма умукнула.

У срцу нам нестаде радости,
Лик пјесама претвори се плачем.
Н1то се тиче саме литургије, она је 

не само редом испјевана него и протума- 
чена. Ми ћемо једнијем примјером показати 
на који је начиц пјесник то извршио.

По великоме ходу овако наставља:

И Недјељко к престолу дошета 
Те положи на трпезу даре —
Кано Јосип што негда положи 
Исусово измучено тјело 
У гроб ледан, покровом иокрито — 
Па затвори брижно свете дверњ

Ту жртвеник, ту Голгота страшна,
И гроб свети источник живота!

Част тамјана даровима даје,
Па се моли да ране Сиона 
Бог ублажи и сазиђе зиде 
Порушене свог Јерусалима.
А на грдне намјењује ране 
Старе Горе, Новога Сиона,
И крваве развалине тужне 
Цариграда, сад Стамбула града.

Тако је цијела литургија испјевана, 
као што је испјеван и чин освећења Цркве 
и Богојавленске славе. И ми ваља да при- 
знамо, да је пјесник погодио пут, којим је 
до своје сврхе срећно дошао. Он објективно 
излаже и наводи, а тек кат-кад тумачи 
црквене обреде, који сами славе Пр&вослав- 
л>е.
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Тако је цио спјев у суштини својој 
најљепша химна Православљу, што се могла 
извити из душе српскога народа без ври- 
јеђања иновјерне браће своје.

** *

?? Овај Недјељко писан је сузама ока? 
крвљу срца могаи — вели пјесник, и то 
потврђује само дјело? које је плод бурнога 
осјећања религиозног и народносног. Да 
душа потрешена и узмучена није радила? 
никаква умјетност из овог материјала не 
шћаше овакво дјело створити. Али за то 
баш и хоће се исто религиозно и народ- 
носно осјећање? да се дјело може „сузом 
ока“ читати и према томе оцијенити; и што 
је још више? хоће се дубоко схваћање за- 
слуга Православља према Српству. А 
интелигенција српска за то осјећање рели- 
гиозчо не хоће да зна; и што га има? мора га 
из моде угушавати. За то Недјељко не може код 
такве интелигенције имати своје праве ци- 
јене; и што му је у себи признаје? не сми- 
је му и на јавност признати.

Недјељкова је судбина слична судбини 
гусала-. дочим ??изображении дио нашега 
народа презире гусле? дотле се наш иростии 
народ около њих купи већим уживањем и 
осјећањем него ли што ?,изображени“ слу- 
шају опере Мајерберове или Вердијеве. Али 
као што ће ирави Србин и на висини са- 
времене образованости вазда осјећати и 
схваћати глас јавор-гусала; тако ће знати 
љубити и цијенити Недјељка, у ком је не мало 
умјетничке вриједности; јер поред бурног? 
јаког осјећања? поред моћне генијалности? 
требало је и умјетничке руке? која је зна- 
ла такво пјесничко дјело створити.

Ми признајемо? да Недјељко није књига? 
која се од једнога дугакаможе прочитати као 
н. пр. Смрчи Смаил-аге Венгиба од Мажура- 
нића? или Невјесиш Баја ПиељанинаодЈам- 
шића; у њему је доста монотоности? 
која ти не да дуго књигу у руке држати; 
али се мора признати? да му је замисао гени- 
јална? која је из дубине народне душе по- 
текла.

Од разнијех црковнијех пјесама ство- 
рити једну народну епопеју — може бити 
дјело само умјетности и генијалности; и то 
дјело нама је пружио Утјешеновић-Остро- 
жински; и то је дјело могао само Србин 
замислити? јер само у српскоме народу оно 
има оваква смисла.

Ни Рус ни Грк не би могао такву 
химну Нравослављу нодигнути.

V: %

Али је требало и пјесничке маште 
ради оквира ове величанствене слике.

Ми већ познајемо старца Рада од 
Острјела града; кад се повратио Урвини 
планини, милој постојбини, пошто није био 
за хајдучко четовање;

Тавне ноћи о поноћи било7 
Красна доба о ђурђеву дану?
Ноћ покрива од мора до мора 
Дивну земљу? српску дједовину,
И Урвине тјеме скрива тмина.
Само горе у висини јасној 
Над планине поноситом главом 
Гледа јунак Раде и угледа 
Гдје над тмином крста знаци сјају.
А из тмине силне руке вире?
Силне руке часном крсту сижу?
Силне руке оковима звече?
Силне горе силном јеком јече:
?,Ора.. ора.. ора.. ора.. ора....... “
А у гори окле свјетлост сјаје 
Загуђеше гусле јаворове:
„Зора.. зора.. зора.. зора.. зора..“ 
Нешто пјева танко гласовито.

Иде Раде да гору уходи 
Од куд свјетлост крста у планини?
Од куд звека негва и окова?
Од куд јека гусла јаворових,
Од куд пјесма танко гласовита.

Ту се њему Вила појави.
У планини горска Вила стала?
Сва се гора с њена лица сјала.
Ту нам пјесник најприје описује саму 

Вилу? па њене моћи? па нам каже како се 
зачне? роди и одгоји.

Слиједи запомагање Радово Вили и 
Вилино упуство. Отоле крећу обојица по 
земљи пјесмородној између три мора и Ду- 
нава ладна.

Пјева Раде нову пјесму дивну?
Ране рода у пјесму завија.
На том путу наилазе протопоп-Недјељ- 

ка? старца од стотину љета? уУрвинипла- 
нини? гдје га је сан преварио? па снијева 
дивно привиђење? баш Вилу и Рада? сли- 
јепца гуслара. Ту старац протопоп прима 
напутак, кад се народ на Ђурђевдан скупи 
на Урвини:

Гради онђе цркву не грађену?
Живу цркву по сред горе живе?
Те отпајај славље Православље?
Свеноћницу? службу од сужањства.
Отоле се разлијеже по свој земљи? 

сриској дједовини, са гусала слијепих гу 
сдара једаи поклич;
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Ђурђев данак братински састанак
На Урвини зеленој планини,
На Марковом зборишту познаном
Служити ће протопоп Недјељко
Свеноћницу службу од сужањства.
Снимати ће молитвом великом
С рода свога старе клетве чини
С које паде народ у сужањство.
Већ навеч1*а Ђурђева дне славна
Сви на мјесту да су до поноћи.
Само вјерни тамо су позвани,
Само вјерни, само одабрани.

И код Маркова Покоја, гдје још Мар- 
кб спава7 згрнуо се народ у очи Ђурђева 
данка, и ту почиње протопоп Недјељко, да 
отпаја ??славље Православље^ — у тој жи- 
вој неграђеној цркви.

Послије службе божјенатоме братин- 
скоме састанку настаје весеље у народу. 
Игра се коло? јавор-гусле гуде, разлијеже 
се пјесма. Па се и Марко буди.

Слуша Марко гусле јаворове,
Слуша јунак пјесме даворије 
Слијепог Рада од Острјела града.
Од мила му срце заиграло,
Па му срце у прсима грува.......
Али Марко никог не познаде, већ сабљу 

и шарца свога? коме каже? да му ту нема 
друга ниједнога? него ваља да тражи своју 
дружину? с којом је негда војевао. Па се 
баци на рамена шарцу и одјезди. У томе 
наста жамор на зборишту? да је Марко 
ускрснуо, да га нема на покоју његовоме? 
неки да су га видјели? како језди на ње- 
говом шарцу? неки чули7 како дозивље Ми- 
лош Обилића? и остале косовске јунаке.

Збор зборили три бијела дана?
Збор зборили много говорили?
На што слути оно чудо дивно.....

Дошли бјеху мрачни и жалосни 
Бреме туге у срцу носећи.
Враћају се ведри и радосни?
Поносећи утјеху и наду
Док Бог даде и срећа јуначка ...
Овако сезавршује ова легендарна але- 

горична прича, коју је сама машта градила? 
ал’ у духу народноме, из душе народне и 
стварнога живота народног. У суштинипак 
ми ту гледамо? како Православље и гусле 
јаворове подижу народ из гроба на нов 
живот. А то је истина. Дакле и машта ту 
ствара своје идејале градивом из народнога 
живота. И за то ми нјесника потпуно ра- 
зумијемо.

Још ћемо навести? што краси овај епски 
наш спјев. Ту долази на прво мјесто пје- 
сничкафигура усиоређивање (8ИшК1и<1б). Само 
чујте ово:

Кано жарко од истока сунце 
Када рујна зорица заруди,
Сваким јутром на ново се рађа 
И доноси радост овом свјету 
Пробуђујућ живот у живоме —
А путујућ небеснијем пасом
Све просипље свјетлост широм свјета?
Куд год иде све нестаје таме;
Те ка што но вјечним огњем живим? 
Сјајућ гори? а горећи сјаје 
Над облаци и над ноћним скутом? 
Бесконачна? вјечна? све једнака 
Без промјене, свјетлост жарког сунца: 
Тако гле и црква православна 
Свуд и свагда вјечна? све једнака 
Без промјене свјетлост од свјетлости?
А истина жива од истине?
Брижна мајка миле дјеце своје —

, Рађа жарко духовима сунце 
И просипље свјстлост широм свјета? 
Куд год иде свуд нестаје таме.
У младости вјечне светом крилу 
Носи наду будућега свјета,
Храну неба на земљици вјерним?
А утјехе радост самртнима?
Покојнима живот и спасење.

Ту ћете наћи и лијепих описа. Уз- 
мите само Покој Краљевића Марка? или 
Мрачај, гдје се муче народни зулумчари. 
А чујте како описује Рада од Острјела:

Висок пораст плећа широкијех?
Висок пораст племенито креће.
Добар јунак? дивно одијело?
Одијело њега понијело.
Златне токе умјетно коване 
Блистају се на одори сјајној.
На глави му калпак и челенка?
Низ бедрицу сабља окована?
На рамену диљка пирлитана.
Ал’ је Раде постарао круто;
Сједа брада њему до појаса?
Кроз браду му златне токе сјају?
Ка кроз гору мјесечина сјајна.
Сједа брада на вјетру се вија?
Силан вјетар и гору савија.

Поред ове умјетности треба нам иста- 
кнути и велику идеју јединства народнога? 
која свуда влада. Дједовина је српска из- 
међу Дунава и три мора. На сред ње је 
Стара Гора? свих планина мајка? од Црнога 
до Сињега мора.
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А говоре и причају људи —
Кад сви кажу истина ке бити —
Да је билом силне Горе Старе
Доћи кадар, да не гази воде?
Труђан путник од мора до мора.
А ти пути од Црнога Мора?
Покрај мора од Варне крваве
Главицама високим Балкана
Над извором Марице студене.
Рил-планином више Самокова,
Витош-гором над извором Струме,
Брдом Спасом, Крбетском планином,
Ниском стазом на увалу горску
Над Косовом и мостом Сазлијом,
Нут запада све на Шар-планину,
На Језерску гору и Голешку,
Комораном, Колашином старим,
Мокром Гором поврх Метохије,
Бор, Тројицом, Комом и Јавором,
Дурмитором према Пирлитору,
Црном Гором до равних Котара,
До Котара крај сињега мора.

А протопоп Недјељко богојавленском 
освећепом водом овако благосиље:

Благосов ти мој народе, буди,
И благосов свакој води ладној 
С тог језера горске воде живе?
Што отјече испод била гора 
На ев'С стране у три силна мора:
На истоку свим водама живим 
Око Љуеа над Варном крвавом,
И Дунају тихој води ладној,
Свим водама пут Црнога Мора.
На западу Скадарском језеру 
Дрин’, Неретви, Црнојевић рјеци,
Те Морачи и Бојани ладној,
Свим водама пут сињега море.
Те на југу Вардару и Струми,
И Марици покрај Дринопоља, 
Шарац-води посред Цариграда, 
Мрамор-мору и Златноме рогу,
Те свим водам што Бијело море 
Нал’јевају под Солуном градом.
На сјеверу Дрини и Морави,
Ибар води, Ситници крвавој;
Лиму, Уни, Босни и Врбасу,
Сани, Сави? златноме Тимоку,
Осму, Искру, Јантри, Виту ладном, 
Свим водама малим и великим,
Које теку на сјеверној страни 
У корито Дунај воде ладне.

Али је најбоље престављено јединство 
народно на збору у Урвини планини. Да 
именовање мјестија окле се све ту народ 
згрнуо не обухвата шест пунијех листова, 
ми бисмо и то овдје донијели.

Као што се из овијех навода може 
видјети, језик је у овој књизи такав, да би 
је требало већ због те њезине врлине тра- 
жити. Такођер му је и стих (десетерац) диван. 
На мјеста би реко? да су му позајмљени 
из најљепших народних пјесама. Послије 
Његоша и Бранка, Утјешеновић долази 
одма са Новићем и Мартићем у томе обзиру.

Све то доприноси, те Недјељко зау- 
зимље одлично мјесто у српској књижев- 
ности, с чега би требало, да га набави свака 
српска и најмања књижница.

Л. Томановић.

Васојевићи и Хераковићи.

Приопћио:

Вид ВулетиК-Вукаеовић.

Чувени Рус П. Ровински написао је, 
како оно он добро зна, красну цртицу 
„Ррађа за исчморију Васојеви%а“, теје обје- 
лоданио у IV св. „Нове Зетле“ на страни 
151—154., а свршио у св. VI. на страни 
238—240. *) —

Г. Павле Рус, уз остало, пише, да су 
„Васојевићи највише племе у Црној Гори. 
По шематизму 1883 године њих се броји 
9599 душа, а екоро још толико их има из- 
ван црногорске границе. Осим тога много 
их је пријешло и населило се у Краљевину 
Србију, а једна се њихова колонија налази 
и у Црмничкој нахији, и то је село Ду- 
пило. Сва ова маса народа умножила се 
од гомилице људи, која се доселила од не- 
куда из Старе Србије и населила се на 
подножју Кома, у уској долини Лијеве 
Ријеке. Није потреба доказивати, да еу 
сви Васојевићи придошли од једног родо- 
начелника Васа, но можемо узети, да је ту 

! било пет-шест породица, али безсумње све 
су припадале једному братству^. Даље ће: 
— „Само име Васојевића јасно показује, 

ј да су они произашли од Васа или Васоја, 
који је био њихов родоначелник или брат- 
ствени старешина; но када и од куда их 
је он овамо довео, — то је питање, које
неможемо ријешити^.

Особито се г. Павле Рус бави „пре- 
дањем о доласку Васојевића^, јер „Васоје- 
вићи немају писане историје^.

*) У св. IV. наведена је особито побркана 
т р а д и ц и ј а о споменутоме племену, те ту г. Павле 
све свађа на народну из народа. 1) —

1) Радња г. Р. није довршена него ирви јој дио.
| Она ће слиједити. У.
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Познато ми је, да је у Фочанскому |• 1 _ _ _ ______окружју стећак, а на њему је ударен натпис
Арађије Васојвиба. Ево натписа:

чита се:
О(ко) н(4)с гр(е)к О(во) и(е)с гр(е)б
(к)хеза тфншга) 
(Д)ра4и{

(к)неза н(ашега)
(А)ра^и&

Еасое Васое-
ки4а виКа
(п)оуте(^к) (п)очте(н)
ките вите-
3 К Д1?И 3 в дни
(0) акда (С) анда-
иа на

Овај је натпис сабрао велеучени г. Др 
Мориз Хоернес, те га навео уГае-81тПи Ј 
у дјелу: — „АИег1ћитег Јег Негсе- 
§-0У1па(11.)ип(1 <1ег 8ис1Псћеп ТћеПе 
Во8И1еп8 е!с. УУНеп 1881.*)и Засјеца у ј 
наше питање, а да се наведе до ријечи 
ображложење г. Дра Мориза Хоернеса на 
с. 39—40 споменутога дјела: — „Зламенит 
је споменик у мјесту Ђујаковиии у ближ- 
тбој Џемаил Мрежици, к сјеверо-истоку са- 
дашњега населења од седам кућа. На Сли- 
кама озада и са страна овога стећка без 
двојбе тако речени фистман, што је дан да- 
нас у обичају само у јужној Арбанашкој. 
Рек’ би; да свака поједина слика на десној 
одалечује се од овога одијела јали од овога 
мојаса иа наборе; а свака поједина слика 
страга још има одијело с гајтанима. **)

„Положај је руку као што обично у 
плесара (коланџија), те се разликује од 
жалоснога држања јали од клањања од 
много осталијех слика што се налазе на 
тијем каменима. Натпие, што је на спред- 
ној страни, могу га донекле преписати:

„Прва је црта можда овако гласила: 
Ово уе гроб —; друга је црта: Књеза — 
довољном поузданошћу; трећа црта садржи 
презиме: (.раћије?); четврта и пета црта

*) Усп. УЈезЦпк Нгуа18ко$а -\ткео1о^1скода 
Рги&уа, год. IX. бр. 2. Стр. 41—42 под X.

**) У овој особитости обипаја припознајем но- 
во обиљежје за народословно размишљање, што је у 
другијем згодама постигао Блау (Кењеп (путописи), 
на стр. 62). — Он налази у Фочи и у околици, па 
и на подневу, на црти (линији), што сам је описао, 
обиљежја раздиобе народа, те тражи, да докаже ка- 
ко се наврнуо арбанашки живаљ (стари или- 
рички) на словински живаљ и остали, а то по ту- 
ђијем звучнијем мухамеданскијем именима фочански- 
јех стаиовника, те јих приопћује на знање голем број.

име племена: Васојевића; шеста до десете 
црте за мене су неразријешљиве.

„Васојевићи дан данашњи станују, како 
је познато, на југу Колашина; те би ово 
био споменик каква војеводе онога храброга 
племена, којеје прије становало на Дрини, 
па је било шћерано од турске навале у 
брда Црне Горе. Брза Тара, једна од двије 
ријеке, те им је зачетак Дрина, која извире 
код Колашина, мсгла би му показати пут 
узмицања.“ —

Ово је довољно, да се докаже, да су 
се Васојевићи населили из фочанскога око- 
лиша.

Сад ми се је уставити на наведени 
споменик: —

Опазити је, да је на реченоме спо- 
менику ударено неколико слова латиницом, 
бива у ријечи Н(6)С на свршетку је слово 
латинско 8; такођер 8 је латинско у пле- 
менскому презимену КасоекиГа, а тако 
у ирезимену Оандана сва су три а 
ударена попут латинскога А.

У ријечи Н(6)С оно је Н ударено у 
смислу као, да је Ј ; у ријечи ГР(6)Б оно 
је Г укресано као да је д; у ријечи (К)Х63А 
оно је N неправилно укресано као Н; у 
ријечи ВНТ63 гласник је Н укресан као 
X, а 3 као у математици со; у ријечи 
ДХ(Н) оно је N као Н; на свршетку Б 
ниђе није ударено у овому натпису. — 
Ово би било о формалному саставу натписа, 
а што се тиче имена било би ми помучно, 
да пристанем уз Др. М. Хоернеса уз оно 
.раЉије, каонути што ]е мучно, да од Ратмко 
постане Раћија, па би било боље, да се за 
споменуто име успореди „Вјеетк НгуаћЉо- 
§-а Ш бгр^ко^а јетЉа (Ји^обћ АкаЈет.) 
Дио 1-ви. Св. 1 на стр. 99, а у ријечи 
Ар^н^ија и др. Свакако у ономе натпису 
није ни помислити, да је име женско, али 
је такијех доста и мушкога спола, па је 
лако, да је и то постало од Ар^н^ео.

Вук Стеф. Карацић у „Српскому 
Рјечнику^ (1852) на стр. 55 спомиње Ва- 
сојевиЉе и земљу Васојеву, те навађа ова 
два стиха:

„Ђе се иови један ирамен магле
Од проклетме земље Васојеве“ —
Па ће овако даље:
„Васојевићи, који су преко планина 

к Црној Гори они се држе с Црногороцима,

*) Озриники, Васојевићи и Пипе- 
р и — сви славе крсно име Св. А р а н ђ е л а М и-

I хајила (8 новем.). —
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и Турцима не плаћају ништа, а остали, 
који су иреко планина к Лиму, они су нод 
пашом Скадарским и т. д.и

Она је дата доста зламенита В Д№Н 
САКДАНА, бива то би могао бити по свој 
прилици, онај Сандај ХраниЛ, те је почет- 
ком XV. в. пустио Дубровчанима добар дио 
Конавала, а оно јим остало Радосав Па- 
вловиЉ.

Довољан је наведени натпис, да се 
докаже ко је био родоначелник или кушум- 
ђед од племена Васојевића и откле се је 
покренуло речено племе на друге стране... 
Свакако, то је било по освојењу Босне ио 
онијем славнога Његоша:

„Што се не хће у ланце везати,
То се збјежа у ове планине,
Да гинемо и крв проливамо,
Да јуначки аманет чувамо,
Дивно име и свету слободу.“

** *
Познати В. М. Г. МедаковиН у своме 

дјелу „Животи и обичаји Црногораг^ (у 
Новом Саду, 1860 —* брзотиском епискои- 
ске кнвигопечатнћ) на стр. 79 под бр. 22 
донаша слиједећу цртицу: — »Племе. Цр- 
на Гора дјели се на седам племена: Цети- 
нчне? Нћгуше, Ћеклиће, Бћлице, Чевлине, 
Цуце и Пћшивце. Свако ово племе памти 
своег шукунђеда; илити онога, кои се од 
нвиовие старие први доселио у Црну Гору, 
па се и зову по нћговом имену. Свако пле- 
ме има свого причу о доселнванго. Тако Нћ- 
гуши причају, да су се доселили испод 
планине Нћгош у Ерцеговини.

„Они су подјелћни на два ика брат- 
ства: ЕраковиЉе и РаиЛевиЛе. Била су два 
брата, вдном е било име Ерак, а другоме 
Раич. Од Ерака су ПелировиЕи^ (данашни 
владакЉа породица) Поповићи, Кустудие и 
т. д. а од Раича: Радонићи, Жутковићи, 
и т. д.

„Сваки слави своега, сваки се поноси 
са своием. Тако се Нћгуши поносе са сво 
имђ Ераком и Раичем, Чевлнни илити 0- 
зринићи са своим Озром, Баице са своим 
Мартином, а Бћлопавлићи са Бјелием Па- 
влом. Од Бјелог Павли наивише су се умно- 
жили, има их данас око 3000 пушака. Ка- 
ко е лјепа и поносита успомена новом на- 
раштак) славног шукунђеда, кои е тражио 
и обрео нови завичаи себи и своему породу, 
умножио племе лгодско, те га славе и спо- 
минк) кроз четири вјека.

„Више братства саставли племе; али 
не од коег другог братства, већ од они 
исти братства, кон потјечу од едне крви.

Може бити но 5—6 и по више братства 
у сдном племену, али се на спрам другие 
племена одзивак) едним именом. Свако племе 
има своег главара и мора бити из истог 
племена, и племе га само бира. Свако 
братство имало е своег кнеза, а свако племе 
своег сердара и воиводу, по више кнезова 
и барнктара. Други политични раздћла до 
на племена и братства ние било.

„Рјетко се догађало, да се друго брат- 
ство ирибраило другоме племену. Ако се 
прибран то се онда зове поселица. Поселица 
су доселћници, кои су опет братство, али 
без племена. Поселица ние могла наиболћ 
пролазити у Црнои Гори. Косјерису били 
поселица племена Бћлица, па су их Бћлице 
газиле, док ихние Рјечка наин ксебипри- 
мила. (Види Мегдант). —“

Г. П. Ровински приопћио је предају 
! о ВасојвиХима, а на исти нђчин В. М. Г. 

Медаковић о Херакови&има и о другијем 
племенима у Црној Гори. Дакако, да су 
Хераковићи или Ераковићи из Херцеговине, 
ал’ то се не може лако утаначити по пу~ 
кој традикцији, те ми је с тога овђе при- 
опћити слиједећи натпис, а по њему ће 
можда испасти које био родоначелник или 
кушумђед од споменутога храброга пле-

Чита се:
Асе лежи Радос- 
ав Херакови- 
ћ овд легох 
на свои пл- 
еме(ни) тои. 
одмирачи а 
та ие 
мака

у7033 (по Хр. 1525)

— Овај је споменик на Бољунима (у 
Херцеговини, у столачкому котару код не- 
ретванскога блата). Мјесто се зове н«. Љ- 
веш-бунару.*) — Плоча вап. дуга јем. 1,8С; 
шир. 0,90; деб. 0,40. Наоколо је обрубљена. 
Испод натписа је штит, а за штитом сабља. 
У племенскому имену Хераковићв слово је 
К као старинско грчко коиа, а одгова- 
ра латинскому д, те се у грчкому употреб- 
љује као број 90. У ријечи кмд/иираги 
оно је Р с наоиака 9.I ____ ___

*) Уси. „УЈезТшк Нгу. Агк. Иг.“ год. VII (1885) 
бр. 3. стр. 77. У УЈеб^пЈки је натиис био погреш-
но објелодањен.

Исе лежи Рлдфс 
дкћ Херакоки 
кк ижд лсго^к 
на ски>и пл 
елае(ки) тои. 
и>д мираун а 
ша ие 
лмка 
фЗА 

Га
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За ријеч од/иирауи усп. „Копјеш“ 
и т. д. од Ђ. Даничића под одмирати на 
стр. 161, те значи мјесто од мртаца. 
лика је блато (ра1и8 = усп. Ђ. Дани- 
чић Рјечник и т. д. I I дио, стр. 43).

По овому се може закључити, да су 
данашњи Петрови&и старином властели с 
Поноене Габеле, а тако и Раји&евиКи, јер 
јих је тамо и дан данашњи у еелу Грацу 
и у околини. —

Из Пераста
о једној српској старини.

Г. С. Вуловић први се са овом старином 
бавио, што ја знам. То је тако звани мач 
Змај Деспота Вука. Г. Вуловић о њему 
пише шљедеће: х)

„Драгоцјеном овом мачу ручица је од 
китског коста (балена) а рукобран је од 
сребра позлаћена, а све унаоколо урешен 
крупним камењем. По мњењу струковњака 
ту има два рубина, један алмантин, један 
калцедон, један карнеол и два аметиета.

„Широко и тешко гвожђе од доброг 
челика свеје највјештије работано и рисано 
и све златом напуњено. (Падоносинатписе, 
које ћу ниже донијети, како сам их ја 
снимио).

„Одма ође истиче се питање како из 
самих ријечи: ВУКША СТЕПАНОВИКЂ 
закључило се да је то Вук Огњеии? Разу- 
мије се да овако питање не пристоји се да 
га новак ријеши; ја и нијесам накан, него 
ћу само донијети што судим може подпо- 
моћи овом питању, а струковњаком коначно 
ријешење.

„Овај ванредни јунак због своје голе- 
ме храбрости у хисторији доби различитих 
придјевака, те гдје га налазимо прозвана 
Змај Дееиоти Вук, гдје Вук Огњени, гдје 
Вук Гргурови%, дочим у латинским књигама 
назват је јошт Војсив гех Вовзтае. (8ес. 
СоП8. Во§.).

„Кад уважимо да он није на деспот- 
ску част наслиједио отца свога Гргуранего 
стрица Стјепана, а то на уштрб законитих 
Стјепанових нашљедника, можемо ласно 
домислит се да је он стричевим именом 
себи придјевак присвојио, да тим боље 
своју деспотску власт утврди. Код српских 
владара за ово несрећно доба могли би 
сличних примјера наћп.

1) Види његово дјелце Оокра о<1 2кгрје1а, Ха- 
(1аг, Вгг, Как Нгу. Т1бк. 1887,

.,Може и то нам помоћи, што знамо, 
да је ови мач, како ћемо ниже повиђети, 
дарован Пераштаном од несрећнога Бана 
хрватскога Петра Зринскога.

п3на се да Вук након себе не остави 
одвјетка, те, наравно добра му разнесоше 
ближњи рођаци, те покле знамо да Ката- 
рина унука братучеда му Ивана пође за 
славног Николу Зрињскога Петрова праоца, 
неће бити неосновано промислити, да по 
Катарини дође уЗринску кућу Вуков мач; 
навлаш ако и то уважимо да Зрински били 
су не само јуначине на сабљи, него и људи 
за оно доба најизображениј у Хрватској, 
те познавајућ драгогденост овога мачабити 
ће га чували ако им је у баштинство до- 
шао, ил прибавили га као важни и драги 
споменик.

„Али најбољи нам је доказ свједочан- 
ство нашегадомаћегаповјесничара, Андрије 
Змајевића. Он је, знамо, био савременик 
Петра Зринскога, те и да није, као јест 
био најбољи за његово доба цјелога нашега 
народа повјесничар (а будућност ће му то 
првенстно признати) могао је ласно и точно 
за ствар испитати.

„Неће мислим, бит на жао читатељем 
што ћу цијели уломак од овом предмету 
изнијети из гласовитога његова дјела: Ље- 
тоиие Црквени, да буде, уједно и доказ 
нашему предмету и примјер овога важнога 
дјела.

„„Вук Огњени, син Гргура Ђурђа 
Деспота сина храбрен јунак; међу остала 
славна добића која према Турком учини 
ове године (1448) (?) будући шест тисућа 
уљегло харати Хрвацију, Каринцију и Кар- 
ниолу наскочи исте невјернике; велики 
плијен оте и све до једнога потуче. При 
ријеци Морави подиже њеке тврде грађе, 
које потом тога царева војска обали. До 
мало времена (како пише Бонфинио) рату- 
јући краљ Угарски с Чехом у боју с њима 
тако се поније исти Вук да му Матијаш 
краљ дарова њеко мјесто Фејеко речено 
(бити ће Сланкамен).

„„Овога међу осталијема нашега Сло- 
винскога народа храбрена јунака находи се 
сада мач племенити у Перасту нашем мје- 
сту ношен од капетана који влада овијем 
пуком. Обћина га уздржи како један нај- 
цјењенији драги ками којем истога влада- 
оца нарешује, дајући му њим област и за- 
повијед Војводом свега пука кад га одбере.

????На истом мачу српскијем вељијем 
словима златом испуљенијсм виде се ове
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ријечи (долазе натписи, које ћу навести 
ниже.)и *)

Што сам овај мач и ја видио и у сво- 
јијем рукама га имао? имам захвалити до- 
броти г. Крила МатмковиЉа, који га као на- 
челник Перашки код себе чува.

Одмах ћу рећи7 да љепши комад ору- 
жја ове врсте, већи и тежи нијесам до сада 
видио.

Ручицу му је добро описао г. Вуловић, 
као што ми је сам казао, по стручном суду 
дра М. Јовановића(старијега). Ја бих могао 
додати да је и сребро и ков народни, сасвијем 
сличан српском старинскоме сребру кованоме,
— што се храни по нашим манастирима. 
Него ми се чини, да се не може назвати 
рукобраном она само с лица мало уздигнута 
само до гвожђа пријечка - - бар не руко- 
браном? какав мачеви имају. Ја сам гледао 
и сабаља етаринских, које имају више ру- 
кобрава од овога мача.

С тога ми се чини? да је овр прпјс ^абља 
него мач? јер од мача нема ништанего штоје 
прав. Прије свега дакле нема онога руко- 
брана? што сви мачеви имају; друго? није 
него само с једне стране остар; а треће? 
мач је лагано оружје, дочим је овај врло 
тежак. Дугачак је од балчака, дакле само 
остро гвожђе? 87 цент. а широк 5 центи- 
метара; дочим је дебљи од свакога јатагана.
За то можда би се ова драгопјена ста- 
рина имала звати прије сабљом него ли 
мачем.

Са стране, што остаје према против- 
нику? дакле рецимо с лица по дужини из- 
резан је овај натпис у лијепо извезенијем 
словима:

С Ц И Г И IV К И Д Н|Ј И /И /И ( | 
иккзграникорец1И/Исескл1нок>-{- 
П р I И /И И р 8 Ач и е и цј и т к и к к с т а

Н И К К1 К> 1|Ј И------------

Овај је натпис на троје подијељен 
овако? као што сам га овдје преписао. Из- 
међу овијех дјелова мјесто крста има по 
један цвијетак. При свршетку к врху нека 
су слова излизана.

До самог балчака (ручице), између 
разнијех урезанијех накита стоји двоглави 
орао без круна и без царских знакова у 
канџама? објешенијех крила. Испод орла 
као да је слово Р.

*) Црковни Љетопис еЛист 841 (још у руко- ј
лису).

С друге стране урезан је овај натпис 
по ширини до балчака овако:

С Т И Н И К 0 
даескорик 
п о /И о цј и и 
к р е п к м к к 
к р а н и т е 
к е п р и п а 
д а к> и т е 
к е с е /и о л
к> т н /М и 
к 8 д и н л н.
0 /И 0 ЦЈ К 4 3
кгрешнира 
К Тх к ж и Е 8 
к ш 4 С т е п 
4 Н 0 К И К ГК

А по дужини од овог натписа к вр- 
ху стоји истом радњом урезано:

ММЕКТО МЕ1 БОМШЕ.

Сва слова у овим натписима не само 
да су читка? него су још златом испуњена, 
У опће овај мач или сабља тако је добро 
сачувана, као да је скоро израђена. По из- 
гледу, ко није стручњак? не би се никад 
рекло? да је из петнаестог стољећа.

Него сада се намећу нама два пита- 
ња: Како се Змај Десиот Вук могао писа- 
ти Вукша Стеианови&<? И друго: По чему 
се тврди? да је овај мач даровао Перашкој 
опћини бан Зрињски?

На прво питање г. Вуловић овако од- 
говара: „Кад уважимо? да он није на де- 
спотску част наслиједио оца свога Гргура 
него стрица Стјепана, а то на уштрб зако 
нитих Стјепановић нашљедника, можемо 
ласно домислит се? даје он стричевим име 
ном себи придјевак присвојио, да тим боље 
своју деспотску власт утврди. Може и то 
нам помоћи? што знамо? да је ови мач? ка- 
ко ћемо ниже повиђети, дарован Перашта- 
ном од несрећног Бана хрватскога Петра 
Зрињскога. Зна се? да Вук након себе не 
остави одвјетка, те? наравно добра му ра- 
знесоше ближњи рођаци, те покле знамо?
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да Катерина, унука братучеда му Ивана, 
пође за славног Николу Зринекога, Петрова 
праоца, неће бити не основано промислити, 
да но Катарини дође у Зрињску кућу Ву- 
ков мач . . . Али најбоље нам је свједочан- 
ство нашега домаћега повјесничара, Андрије 
Змајевића. Он је, знамо, био савременик 
Петра Зринекога, те и да није, као јест 
био најбољи за његово доба цијелога нашега 
народа повјесничар (а будућност ће му то 
првенство признати), могао је ласно и тачно 
за ствар испитати“.

На овај одговор могу се шљедеће при • 
мједбе учинити. Деспот Ђурађ оставио је 
три сина: Гргура? Стјепана и Лазара. По 
што су прва два старија била слијепа, Ђу- 
рађ је још за живота поред себе прогласио 
деспотом Лазара, који га је и наслиједио. 
Но пдлто није имао мушкога порода, по- 
слије његове емрти, долази у питање право 
на власт деспотску, коју је најпослије био 
присвојио Стефан Томашевић, престолона- 
шљедник босански, зет Лазарев, помоћу 
угарском 1459, које је године Стефан сли- 
јепи, старији брат Лазарев, ирогнат из Ср- 
бије, отишао у Арбанију код својих сро- 
дника, гдје се и оженио сАнђелином, ћер- 
ком Аранита Комнина; па је прешао у 
Италију, гдје је живио и умро, оставивши 
троје дјеце: Ђурђа, Мару и Јована. Гргур 
слијепи био је умро већ годину прије него 
је Стефан оставио Србију као монах у 
Светој Гори. Али у брзо, мало дана пошто 
је Стефан Томашевић био сио на деспотски 
престо у Смедереву, Турска војска улази 
у ову престолницу деспотовине, која тијем 
свршава свој живот.

А гдје је Вук, син Гргурев, најста- 
ријег сина Ђурђева? Прије свега, историја 
не зна ништа о женидби Гргуревој; уз то 
га један савремени му докуменат историј- 
ски називље незаконитим сином Гргуревим, 
и ако га љетописци називљу Вуком Рргуре- 
ви&ем, као да је његов сии законити. На 
сваки начин, његово рођење није историј- 
ски опредјељено; о чему даје сумњати и 
народно предање у народнијем пјесмама. 
Но узевши, да је Змај-Деспот Вук законити 
син Гргурев, њему није било од потребе, 
да се Степановићем називље, да тим боље 
деспотску своју власт утврди, као што го- 
вори г. В., јер његов стриц Стјепан није 
ни сам ту власт дуго и чврсто држао5 него 
у брзо ње лишен био и прогнат из деспо- 
товине од исте властеле; а друго, као Гр- 
гурев син њега је одило првенство и пред 
Стјепаном.

По имену .дакле, што је на овом мачу? 
могло би се категорички рећи, да мач није 
Змај-Деспота Вука. Али свједочанство Зма- 
јевићево из седамнаестог вијека и неопре- 
дјељеност његова рођења, дају нам о томе 
сумњати, докле стручњаци то питање не 
рјеше.

На сваки начин мач је неког српског 
великаша и то из доба опадања српских др- 
жавица?_ што свједочи онај оро двоглави без 
круна и празнијех канџа.

Што се тиче другог питања, да лије 
у истини хрватски Бан Петар Зрињски 
овај мач даровао Перасту, ми ни нањ не- 
мамо никаква одговора основанога; бар г. 
В. не наводи никаква доказа, да то потврди.

У наводу из Змајевића у поменутој 
књизи не говори се ништа, одаклеје 
овај мач у Перасту; такођер у прилогу под 
биљешком Е, гдје сепотанко описује дола- 
зак Петра Зрињскег у Параст, нема спо- 
мена о томе мачу.

Дакле и друго постављено питање 
остаје не ријешено.—

Кад смо споменули долазак Петра 
Зрињскоге у Пераст, умјесно ће бити, да 
из једне старе листине, што г. В. доноси 
као прилог у својој књизи, преведемо, што 
се о томе ту говори.

Г. 1654 Мехмед-Ага Ризванагић био 
се подиго са 7600 војника, да опљачка и 
осџоји Пераст. Нови и Рисан одавна су 
били у турскијем рукама. Али Пераштани 
јуначки сузбише тај нападај с грдном тур- 
ском погибијом.

,7На глас ове побједе, — пише оче- 
видац непознати — који је био полетио на 
крилима славе не само по свој Далмацији, 
Арбанији, Босни, Херцеговини и Хрвацској, 
него по свој Јевропи, осам дана послије 
побједе Бан Петар Зрињски находећи се 
бродом случајно у луци грушкој, изненада 
доплови са заставама искићен и великом 
пуцњавом у част опћини перашкој. Кад је 
на крај изашао и кад се чуло за име, које 
су Пераштани вазда поштовали, би добро 
дочекан и великом оданости почашћен, не 
како је заслуживало његово велико име, 
него како су допуштале слабе силе Пера- 
штана. Одсио је био у кући Палавићина. 
Бан се жалио, што није срећан био, да се 
нађе у њиховом друштву у тако јуначком 
дјелу: радиј бих био, да сам без једне ру- 
ке остануо, а само да сам био учесником 
толике славе — говораше. И Пераштани су 
жалили, што нијесу имали у друштву тако 
великог ратника, и жудећи знати, којомје



Родина I. НОВА ЗЕТА Страна 311.

намјером дошао? пошто су се мало разго- 
варали? учтиво га је Палавићино запитао: 
77Господине Бане? жуђели бисмо знати, што 
вам је чинило овдје доћии. На што он од- 
говори: „Не друго само видјети славни, 
честити и племенити Пераст44 — којим су 
одговором Пераштани били задовољни. Ио- 
слије рече? да ће сјутри дан поћиуКотор, 
за то су одма јавили у Котор, да га 
они приме бар према његовоме досто- 
јанству. И у исто доба промислише, да га 
обдаре којим даром? и одлучише, да му да- 
рују „Гдаварски Пехар“? што се налазаше 
међу сребром Милутина Трипова Марко- 
вића? а то је био кнеза Зринскога, његова
дједа, кад је био под Сигетом....... па га
је Милутин купио у Хусурбеговића Тур- 
чина из Новога. Он имје захвалио особито 
што је овај племенити дар његових предака. 
Кад је послије чуо? да су Пераштани ја- 
вили Провидиторима Которским, зафалио 
им је на част, али није хтио већ поћи у 
Котор? него је провео ноћ са капетаном 
Крстом Вицковићем и с другима код Па- 
лавићина, и кад је свануо кренуо је из 
Пераста испраћен великом оданости и пу- 
цњавом артилеријском из тврђаве, а он 
је исто отпоздрављао. Пратећи га до Ве- 
рига? хтјели су још даље одити, али их је 
он на силу повратио дома? а он је пошао 
у Краљевицу? своју престолницу? не свр- 
нувши у Дубровгик? како су се надали? 
јер су га били позвали преко два племића? 
али им је он лијепо зафалио и пут проду- 
жио. Послије године дана? кад се Палави- 
Кино наодио у Краљевици својим бродом, 
Бан га је звао? и послије разног разговора 
рече му: Знате ли што су рекли Дубров- 
чани? кад нијесам хтио поћи у њихов град? 
Био лутгеж к луиежима. Аја самодговорио : 
Јок, веЈ јунак к јунацима. Па га је за бо- 
гатом софром у гостио и испративши га? ре- 
као му је: поздравите у Перасту све гла- 
варе од моје стране у знак моје велике 
љубавиД

Ј1. Томановић.

Народне пјесме.
I.

И з Б о с н е.

Хасан-ага и Фата дјевојка.
— Запросио ага Хасан-ага 
На далеко лијепу дјевојку.
Запросио? па се разболио,
Боловао три године дана.

Кад настала четврта година? 5
Књигу пише лијена дјевојка:
„А борати? ага Хасан-ага?
Јал’ ме води? јал’ да се удајем;
Мене куну по двору невјесте:
Кога чекаиц не дочекала га! 10
Кога гледаш, не изгледала га!
Ко ти мио? суђен ти не био!и 
Поручује ага Хасан-ага:
„Удаји се? лијепа дјевојко?
Удаји се? а мене не чекај; 15
Никад мене дочекати не Кеш?4 
Кад то чула лијепа дјевојка?
Запроси је ага Мехмед-ага?
Прстен ставља, свадбу уговара;
Та је свадба до петнаест дана. 20 
Кад изишло то петнаест дана,
Скупише се кита и сватови.
Чауш викну, дабулана цикну: 
„Хазурала, кита и сватови!
Јели хазур на коња дјевојка?и 25 
Бјеше хазур на коња дјевојка?
Па пођоше пољем зеленијем.
Кад су били Хасан-аге двору? 
Проговара са коња дјевојка:
?,А борати, дјевер Мухамеде? 30
Де упитај агу Мехмед-агу?
Да ушећем аги Хасан-аги?
Што год имам у сандуку блага, 
Његовом је свилом извезено?
Испуњено и срмом и златом? 35
Да му платим, ја да ми халали.“ 
Њојзи вели ага Мехмед-ага:
„Хајде шећи? лијепа дјевојко,
Хајде шећи? ал’ брже исшећи.и 
Ушетала лијепа дјевојка, 40
Без уплета у двор уходила?
Без селама у шикли одају?
Гдје ’но лезки болан Хасан-ага.
Дође? прође? виш главе му сједе?
Па ту она сузе пролијева? 45
Паде суза Хасану на лице?
Проговара ага Хасан-ага:
„А борати? моја мила мајко?
Зар је наша кула прокапала
Скоро сам је? мајко? начинио.“ 50
Проговара лијепа дјевојка:
„Није твоја кула прокапала.
А борати? ага Хасан-ага!
Што ј’ у мене у сандуку блага,
Све је твојом свилом извезено, 55 
Испуњено и срмом и златом?
Да ти платим? јал’ да ми халалиш.и 
„Халал теби? лијепа дјевојко.^
Па дозива остарјелу мајку :
„А бора ти? остарјела мајко! 60
Дохвати ми пепета сепета?
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Да извадим од злата кавада,
Нек обуче лијепа дјевојка,
ТТТто сам јој га био сарезао,
Да ја видим како би јој било/ 65 
Обуче га лијепа дјевојка,
Па пошета по шикли одаји;
А када га стаде опет свлачит,
Њојзи вели ага Хасан-ага:
„Де не свлачи, лијепа дјевојко ! 70
Већ ти дери? а мене спомињи,
Кад издереш, заборави на ме.и 
Тад одшета лијепа дјевојка,
Те посједе лијепа дорина,
И отиде пољем зеленијем. 75
Проговара ага Хасан-ага:
„ А борати, остарјела мајко!
Примакни ме ка демир пенџеру.“
То је мајка за Бога хајала,
Подиже га крај демир пенџера. 80 
Кад он виђе киту и сватове,
У њему је живо срце пукло.
Глас достиже лијепу дјевојку,
Глас достиже а два пристигоше:
Гдје умрије ага Хасан-ага. 85
Кад то чула лијепа дјевојка,
Она узе ножа од појаса,
Па је себе у срце удрила,
Паде Фатана зелену траву.
Скупише се оџе и кадије, 90
Опремише агу Хасан-агу7 
Скупише се буле и кадуне,
Опремише Фатиму дјевојку.
Заједно им музар ископали,
Кроз земљу им руке саставили, 95 
Виш главе им грожђе посадили,
Ниже ногу воду навратили,
На прсима румену ружицу •
Ко је млађан, нек се ружом кити,
Ко је гладан, нека грожђа зобље, 100 
Ко ј’ уморан, нека воду пије,
Нека пије и рахмет предаде.

Млад јуначе, јесам ли ти драга?
— Два пребјега гору пребјегоше: 
Лијеп момак, још љепша дјевојка, 
Кад су били на сред горе чарне, 
Разбоље се лијепа дјевојка 
Од главице, али нефалице,
Од срдашца, без тешке болести. 
Лијеп јунак говори дјевојци:
„Гдје си ми се разбољело злато,
Да те ни чим понудити немам,
Већ травицом и ладном водицом. 
Можеш знати, драга друго моја, 
Можеш знати, хоћеш пребољети,
Да ти тражим по мору хећима,

Да купујем на дукат лијека.“ 
Говори му болана дјевојка:
„А борами, младо нежењено,
Не мучи се? не тражи хећима,
Не троши се, не купуј лијека,
Не боли ме ни срце ни глава,
Већ ја кушам јесам ли ти драга/4 
„Јеси, душо, као моја браћа.и 
„Млад јуначе, на том ти не хвала, 
Сад се врло браћа не милују.“ 
„Јеси драга? као моја сеја.“
„Млад јуначе, на том ти не хвала, 
Сад се врло не милују сеје/ 
лЈеси драга, кано моја мајка.“ 
„Млад јуначе и на том не хвала, 
Сад се своје не милују мајке;
Већ ми кажи јесам ли ти драга.“ 
„Јеси драга као моја душа/
„Млад јуначе, на томе ти хвала.“

Док је мени у животу Јове . .
Везак везла племенита Ана 
На чардаку, на дебелу хладу.
Пред њоме је ђерђеф од мерџана,
У руци јој игла од биљура,
На крилу јој стотина урнека.
Туд пролази Јово Челебија,
У њедрим' му везена чеврља,
Ана гледа по чеврљи гране. 
Излазила њена мила мајка,
На крилу јој урнеке гледала,
Па је својој шћери говорила:
„Ано, шћери, који ћеш почети?а 
Ана мајци тихо одговара:
„Нећу, мајко, овог ниједнога,
Ево Јове под мојим пенџером,
У њедрим’ му везена чеврља,
Мила мајко, они ћу почети/ 
„Шћери Ано, од пуно је злата.“ 
„Борме нека, моја мила мајко,
Док је мени у животу Јове,
Биће мени и на оке злата/

ТТТћери моја, вода га пон’јела!“ 
„Мајко моја, мени га нанјела!и 
„Шћери моја, објесио ти се!“ 
„Мајко моја, о дрву дријену,
Па о моме грлу пребијелу!“ 
„Шћери моја, Дрина га одн’јела!“ 
„Мајко моја, на бр’јег га изнЈелаД 
„Шћери моја, бр’јег се обронио/ 
„Мајко моја, тебе заронио!^

Они мисле, да нико не види.
Двоје ми се на ливади љуби,
Они мисле, да нико не види,
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Ал' то види зелеш х тРавиЧа- 
Травица је овцам’ к 'азивала, 
Овце кажу своме чос ланинУ? 
Чобан каза у селу му ктаРУ> 
Муктар каза хоџи мује« ЗИИУ?
А мујезин својој ситној г 7Уеци? 
Дјеца казку оцу и матери. ’ , 
Када чују млади нежењени ' 
Сузе лију и старије куну:
„Ој, ливадо, не зеленила се! 
Б’јеле овце, поклали вас вуци: 
Чобанина објесили Турци;
А имама притисла мунара! 
Ситну дјецу куга иоморила! 
Родитељи више не родилиР4

Опет бих те напојила, 
Да бих себе заложила/

Сарајево, цвало не родило!
Соко лети преко Сарајева,
Тражи хлада, гдје ће ладовати,
Нађе јелу на сред Сарајева.
Ту ми сједи млада удовица 
И дјевојка румена ружица.
Стаде соко мисли премишљати:
Ил’ ће љубит сумбул удовицу,
Ил’ дјевојку, румену ружицу.
Све мислио, на једно смислио,
И обљуби сумбул удовицу.
Цвили, плаче, лијепа дјевојка- 
„Сарајево, цвало не родило!
У теби је свако зло постало,
Да бећари удовице љубе,
А удовци лијепе дјевојке!и

Прибиљежио Д. Рајковик.

Ој ђевојко дилберчићу.
„Ој ђевојко дилберчићу,
У бијелу беглучићу,
Није бијел, но је мави,
Ја се драга баш помамих,
И помамих и умријех.44 
„Не мри, не мри, мој драгане, 
Немам тебе ђе копати.
Под гр’оце тебе гропце,
Б’јеле дојке наслончићи,
Дуге руке носиоци,
Црне очи пратиоци.“

Нрибиљежио Ђ. СтаниК.

Маг

У стим

II.
Из Колашина.

Покрај Лима.
Покрај Лима бачва вина,
Ту ђевојка крчмарица,
Она крчми рујно вино 
Све чашицу за парицу 
А филџанић за динарић,
А мињојку за ђевојку.
Отуд иде стар на коња: 
„Помагај Бог крчмарице! 
Имаш мене рујна вина?“
„Ид’ отале стар на коња,
Да је вина колко Лима,
Не би стару капља била.и 
Стари прође, млади дође: 
„Помагај Бог ђевојчице!
Имаш мене рујна вина?и 
„Бог хи с тобоммлад на коња, 
Да је бачва сагорела,

III.
И з Ц у ц а.

Зачух вилу у дубрави.
Злчух виду у дубрави, 

ђе пјесме поји;
Ја устегох коња мога, 

да боље чујем,
Ч подигох калиак с главе, 

да боље видим; 
тух руком и јаглуком, 

да ми долети.
'а ме пољубила — 

вила бијела; 
ч је целив дала— 

тађи од меда. —
' ДРУГ К°Д мене? 

*>вах му је; — 
т>етно подне, 

’,е кајати:

Слађи Мл
с^

Намјери се 
дарс

Теке прође .
стах <

Учини ли иђе 
што учи

Бог ми даде гор 
дах је др^

Теке прође љетно
стах се кајг.

Што не градих бјел, 
да је затварам

Што не ковах златне 
да је притварам

А кад дође Ђурђев-дана  ̂
да је отварам,

Да је шетам од Стамбола 
до бјела двора. — 

Ирибиљељио

ико,
тних ја?

’,ку вилу, 
7гоме; 

подне,
\ти:

з дворе,

кључе,

И. Ј.
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1
Иван Нукуљевић Сакцински.

У почетку августа преминуо је на 
евоме добру у Пухаковцу у Хрватској за- 
служни књижевник, Иван КукуљевиН Сак- 
цински у 73-ој години свога живота.

Његове су највише заслуге на пољу 
историје и археологије. Најважнија су му 
дјела: „81оутк итјеТтка ји§о81оуеп8кЉи? 
„Јига ге^гл СгоаНае, 81ауотае е! Ва1таН- 
аеи и ?.Ас1а СгоаНсаи.

Био је предсједником Матице Хрват- 
ске? којој је поклонио свога „К1оујја“ и 
своје „/1УоТе 81аушћ НгуаТа^.

Био је почасни члан Академије југо- 
славенске, којој је даровао свога „МагиНса“, 
„Рапотји Штбки", „Ргуоујепсапе кгаЏеуе 
ји§О81ауеп8кеи и ..Ве^еаТа”.

У покрету „илирскоме44 био једанодпрвака 
му?и као такав кашње био јеумјерени Хрват, 
те је у размирици српско-хрватској вршио 
улогу миротворца. У томе обзиру његот 
иошљедњи говор у сабору загребачкок 3 
који су сви српски листови највећим г 
знањем на знање узели, учинио је ег <РИ~ 
а може се сматратии његовијем завјег х0^у;

И као политичар играоје важг лтајем. 
још оне бурне г. 1848, када је к* ^УУЛ0ГУ 
ски изасланик одио у Праг и Бт *° хрват

^рбији од Д. Ј ј- у Јетрвица 
адамско кољено, напод • г тт Коџа Балканау ДГ ’’ Пр““
црта од 8 КрТ путописна

Кратки преглед < ‘ п •
птг ТЈ Л -рпских народних ПЈесама

т 10. Нагорич, путо-
иисна црта од Тт п -с лл Јтто т г Л. Сренковипа; 11. Српскенародне поел' • т ; г

г тт овице.Нама г
жевно изљ >ечишћДаово периодично књи-
шој велиг лње све више °ДговаРа ЈеДН0Ј на~ 

"°Ј потРеби — потреби међусобног 
.ља и проучавања. Да нам простор 

?а ми бисмо драговољно донијели у 
члаг особито географски опис Босне и 
та^. хак о српским народниМ пјесмама — 

„о су важни ови радови. Па бисмо се
Јтакли и путописних црта од Милићевића 

л Срећковића, а и са Коџа-Балкана у 
Рилске планине. Приказали бисмо и забо- 
рављеног патриоту и што пише Д. П. У. 
из живота у старој СрбиЈ*и. Али то нам 
овдје није могуће, него само обраћамо пажњу 
наших читаоца на ову књигу, дајенабави, 
па да Ј*е чита, ко жели свој народ и своју 
земљу упознавати.

упознав;
допуиг
извод

тога доба потичу и његове пјесм 
кеи, у којима је пјевао: „С/ 
вјани! Ви народах елуге, ви 
ства, Ви другови туге, На 
мач у руке сада! Славјан 
душманство нек падаи.

Као такав вриједнг 
дољуб био је командер 
Владимира и дописни 
Академије наука у 1Т 
ког друштва у Моск 
кову, Ученог Друш 
це Словачке и т.

Лака му р 
памјат!

гоград. Из 
е „Славјан- 

хавјани, Сла- 
чувари цар- 

ноге се дижте, 
ство нек влада,

х књижевник и ро- 
руског ордена Св. 
члан царско-руске 

.етрограду, археолош- 
ви, свеучилишта у Хар- 

ггва у Биограду, Мати- 
Д.

одна земља! Вјечна му

Књг .жевни преглед.
У Б 

са овом 
Божја в 
ћевачкг 
Ђ. М1 
од Ј 
опис

лограду изашло је Браство III 
лијепом садржином: 1. „То је 

ољаи од 3. Ј. Јовановића; 2. Си- 
м клисура, биљешчица с пута од М. 

миЛевиЛа; 3. Заборављени патриота 
/. ЈР. ВесниИа; 4. Босн? географски
Од Ђ. Милијач1еви^а; 6, Из животау

Лепе Туђинке, песме страних песника 
препевао Вл. М. Јовановић, са сликама, у 
ТТТаптту у штампарији А. А. Славуја 1889, 
велике осмине 200 страна, цијена 1 дин. 
50 пара.

Вл. М. Јованови% спада у млађе пје- 
снике наше и у најврједније сараднике 
Ђосапске Внле, Јавора и Кола. Пошљедњи 
број Б Виле доноси већ и слику његову. 
И пред нама је већзбирка његових превода 
из њемачке, француске, руске, инглешке, ру- 
муњске, мађарске и грчке појезије. Ваља 
да признам, да ову књигу нијесам оставио, 
докле је нијесам с краја на крај прочитао. 
А поглавито судим ја пјесничке производе 
по вољи, којом их читам. Но ко не би радо 
провео и који дан са најпознатијема пјесни- 
цима готово свијех јевропских народа? Тује 
тридесет пјесника њемачких са пет пјесама 
анонима, једанајест француских, десет рус- 
ких, шест инглеских с једним анонимом, 
четири румуњска, три грчка, и два мађар- 
ска.

Наш је пјесник сит свијета л његових 
дражи.

Не вјерујем да љубави има ~
Сумња ми је давно у грудима,
Те не радо пријатељства стварам —
С песмама се само разговарам ....

| Па им овако на растанку пјева
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Своје јаде од вас нисам крио —
Над вама сам често сузе лио,
Са вама сам и о срећи сниво —
У вама сам једино уживо....

Творци ваши свет су добро знали
Па су тужним лека остављали,
И тај лек сам пун захвале примо,
Па сам јаде са свог срца снимо....

Видио сам ма и преко воље?
Да никада није било бол>е?
Па се с вама блажих у јадима —
А сада вас шаљем и другима,
Да са вама своје боле блаже
Кад утјехе у свом јаду траже.
По овоме се већ може видјети, какве 

су пјесме овдје сабране. Оне већином 
истичу из осјећања зла? што човјечанство 
трии. Песимизам им је главна црта.

Прва пјесма (Грифијусова) овако по- 
чимље:

Шта је тај свет, што ме блеском вара? 
Како ли то све за мало бива!
Како ли се за часак обара
Све, што с’ цени, у чем се ужива!
А пошљедња (Иетиефијева) иод насло- 

вом ??Пријатељиа овако ужасно гласи:
Они ме беху пригрлили себи,

А мени, боже, беше мило... мило.
Та никад на зло помислио не би’ — 

Тек ми је после ... после јасно било,
Што ме грлише? Ради беху знати, 

Где еу ми јадном најслабије груди,
Да тамо могу мачем ударати —

И ударише. Бог нека им суди!
Али између овога чемера, што убија, 

има по гдје-која, што узвишава као В. Ига 
„На што плакати^ и „Надежда на Бога“, 
Лермонтаова ?5Молитва“ и Клајстаова „Ра- 
н>ени ждрал“; и по гдје-која што ти су- 
морно чело ведри, као Лесингова „РБено 
пмеи? Кољцова „Ђаволски поглед^, Рај- 
иикова ?.Има нешто“ и Христиоиулосова 
ђСувише рано“.

Такођер наиђемо и на коју родољу- 
биву као на Хомјаковљеву „Братску песму“ 
и Кандијано-Роиескову „Бој на Гравици^.

Толико о избору.
Што се тиче доброте превода не могу 

сУДити? јер пред собом немам оригинале; 
али толико могу рећи? да су пјесме већи- 
Ном такве? као да су изворне, као да су 
сс извиле из душе срнскога ијесника 
~Достаједа упутимо читаоцана Шелејеве 
Д1роменаи и „Философија љубави% или на

Пушкинову ??Волео сам живот“? на Па- 
иаригоиулосову ??Моја Душаи? или на коју 
Хајнеову. Да то потврдим, навешћу шље- 
дећу Димиихрија Викеласа под насловом 
??Туга за Завичајем^:

Кад ко из своје земље први пут у свет 
пође?

Па жељан белог света? кроз стране земље 
прође?

Диви се многој реци? провали или гори — 
На многом месту очи устави и одмори. 
Ал’? опет? где год стане? ал’? опет? куд

год гледа—
Увек му жељни поглед ненадно тек угледа 
Познати мили поток? што кроз врт очев

иде?
Ил’ море? што га јоште ко мало дете виде? 
Ил’ стену? што се на њу први пут стра- 

шљив пео —
Пред њим се каткад јави завичај његов 

цео.
Нред милом? дивном сликом детињске 

успомене
Тамни лепота страна, губе се дражи њенс.

Г. преводилац влада врло добро ра- 
знијем стиховима, као што се види из гор- 
њијех навода? али с римама често ружно 
рамље по обичају ерпских пјесника. Н. п. 
на страни 97 нијесу никакве риме ??смеја- 
ли“ и ??прогналии? ??жалости“ и ??љубости“? 
на стр. 179 ??ватренои и 7?свилено“? ?:,љу- 
билаи и ??добилаи? ??приетати“ и ??везатии? 
??ватренаи и ??руменаи? ??весеои и ??узео“. 
Осим тога и да су све правилне, биле би 
сувише баналне ове риме? јер их не емију 
сами глаголи чинити. Као што су такве и 
шљедеће; на стр. 174 ??рајскихи и ??арај- 
еких“? на стр. 182 ??води“ и ??предводи“. 
Али ми ваља признати, да се у ријетко 
нађе гдје која рима од иосесива мој, тивој, 
свој, од којих неки пјесници највише рима 
граде; а у ријетко, могу поднијети. Риме 
су накит пјесмама и с тога морају бити 
правилне и одабране.

Ово је једина мана овој лијепој збирци 
у истини ЛгЈЈеиијсх ису^инака, која се мла- 
доме пјеснику не може опростити, јерје у 
његовој власти било, да и без те мане сви- 
јет угледају.

Можда би се гдје-гдје могло пригово- 
рити и по гдје-којој несвојственој реченици, 
што опет долази од хитње у прављењу 
рима. Тако н. пр. ради риме нагрђена је 
она између најљепших од овијех туђинака 
на стр4 62/.
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Каггља је за капљом са небеса текла 
Па у разговору једна другој рекла....

Ради рекла дошло је оно чкекла, а 
киша? капља за капљом с нсба нс чиече 
него иада или бије.

Издање је лијепо без штампарских 
погрешака; али слике не одговарају ни са- 
држини ни техничкој изради његовој: боље 
шћаше бити да су изостале.

Ми смо свакако дужни захвалкти ври- 
једноме трудбенику на књижевном нашем 
доста запуштеном пољу на овако лијепоме 
дару, а нашим читаоцима јамчити, да ће им 
Лијеие Туђиике миле бити? и да ће често 
њихово друштво тражити. Цијена пак према 
величини и садржини књиге врло је у- 
мјерена.

Т.

Росе1н и Черногор1н? историческш 
очеркЂ, 1485—1889, С. Петербургв, Изда- 
ше С. Е. Добродјева.

Ово је наслов дјелцу, које је написао 
Н. Л. Ширјајев, а издао С. Е. Добродјејев, 
поводом вјенчањанаших Кнегирвица са чла- 
новима руске царске куће. Г. издаваоц је 
ову књигу лично поднио у петерхофском 
дворцу како Височанственим младенцима, 
тако и Његовом Височанству Књазу Ни- 
коли и Свијетлом Нашљеднику Књазу Да- 
нилу.

Дјело се бави понајвише дипломат- 
ским односима између Црне ГореиРусије, 
а има и лијепијех података из историје 
Црне Горе. У оггке оно ће доста доприни- 
јети к упознавању Црне Горе у Русији, 
гдјекесеосленама виша пажња поклањати.

Дјело ја написано популарно и тијем 
ке више горњој сврси послужити.

Ж УГООУ-ПАХ.
1389—1889.

Иеаш 8егБбкзе 
0 К о 8 о лу 8 к 1 т В о ј и 
1Ј полуут рггекилЊе 

Рггег
. 2 у (1 о г а К о р е г п 1 с к 1 е §• о 

2 рогеЛтолуа 
Т. Т. Јега.
Кгаколу.

КакиЈ к81е§агп1 /еБеЉпепу! 8рб4кГ 
1889.

— Овако је брацки књига посвећена 
нашему народу, те је зламенита са свакога 
погледа: —

Р1есду1екоуа 
81алуе Јои-Јапа

КАКОНОАУ1 8ЕКВ8К1ЕМБ 
Nа Рок1оп

га рггујеше Бгакпе и вууојеј 21етц шезпиег- 
1е1пе р1е8т о Ко8ОЋче? рокка пи!а и Јиагу 

оскКбггопе оКагија
(121 е с 2 п 1 р о Б г а 1 у т с у

— Дичан је увод у нашу жалостну 
повјест од брата Г. Т. Т. Ј6га? ал’ нам’ 
простор о тому недопушта, јер ми данас 
друкчије мислимо о Еоеову и о косовскијем 
јунацима. — Дан данас незаводи нас ништа 
нити потвора, него мислимо како народ 
који се подиже ка’но она митхичка тица 
феникс, те се неосврке на свој нријашњи 
пепео, но лети, као да се сада излегла, небу 
под облаке...

Овђе ми не хулимо дјела брата Т. Т. 
Ј е 2 а? дапаче га у звијезде кујемо, ал’ 
пред свијетом нагласујемо, да ми Словгтг^и 
на Балкану остављамо за собом све претсуде, 
те с Видов-даиа мислимо као то може 
иарод мислити, те не гледа за собом но 
пред собом ... —

Брат нам’ је Т. Ј^уЈог Корегтск! 
одавна познат, те ми нећемо лако забора- 
вити његова красна дјела7 а пуно нас ве- 
сели она збирка:

„Ргиусиупек

По
Е 1 и о § г а 111 Б и (1 и К и 8 к 1 е § о

Ка АУо1ушт.и и т. д.

— Особито смо дужни брату Ј 2 у- 
Јоги на дјелу №а УАЈоу-Јап, јер нам 
је у тој књизи навео краснијех пјесама о 
Еосову, а ту их је на броју XIV. — По 
нашему му је мнењу превод прекрасан, а 
ево нримјера: —

Ј 1ак ггесге Јо ше§о МШса:
— „Саг Багагге, 21о1а та когоно! 
Ту лууги82а82 ји!го на Ко80ууо? 
АУојелуоЈбху гиБ1ега82 1 81и§1? 
а рггу ууогге 1Ш 1и ше 208кпу1а82 
сагге Ба20? гиЈпеј §1олуу тегМеј, 
Бу С1 р18то тоје 1ша1 к!о гате^с 
1 2 Козолуа ролуготеб 2 Ћчезтапп. 
1)21еллчес Бгасл тИусћ тз 2аБ1ега82?
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ДтЈеЋчес Вгас1, Ји§олу1С2олу Нгтичес. 
2об1алусе ип сћос јеПпе^о Бга1а, 
сћос јеНпе^о 81О81гге о гак1ес1а.“

У књизи је 114 стр., те се одликује 
и обликом као и краснијем садрмкајем, па 
смо ми у велике харни г. Ј 2 у П о г и К о- 
регп1С'к1еши на овој руци и јабуци, па 
нам је до свете дужности, да га запи- 
шемо на сриски рабош као дична бралаа...

Вид Вулетић-Вукасовић.

МагоПпе рјезтв јг и81а 1 гикор18а 
8кир1О 1 га 81атри 8ргаУ10 рор Ва1Но СНаут. 
21нгка ргуа. ИПићгоутки 1гобкот кпјшаге 
Б. Рге1пега, 1889.

Ово је XXV књига КагоПпе ВЉНо1еке, 
што је издаје иста књижарница. Ми ћемо 
да упознамо наше читаоце са овијем поду- 
зећем књижевнијем. Ово су дакле књиге тс 
ХагоЈпе ВЉПо1еке: 1. Оићгоушк ропоуЏеп, 
еро8 и XX рјеуапја 1 1ННопе, 1га§еЉја и 3 
ста ЈакеЉ РаћпоНеа (ЗјопоуЈса. Г. 1. 80.

2. Об1ап Вогуе 1јићау1 1 гагНке рјеапе 
Пићоупе Апсћтјје УПаПса. Е. 1. 20.

3. РпроууезН сгпо^огбке 1 рптогвке, 
8кир1О, 8Љ210 1 рге§1еПао бсерап МНгоу Бји- 
Љба. Р. 1. 20.

4. Воћтјта, 8рјеуао Ма1о УоНорт. N. 20.
5. Рјезте ВагНке Ап1ипа Кагпаста 

Вићгоусапта. N. 60.
6. Магопса Каћо^а, (гаегеЈпа и 5 бта

M. Вапа. N. 60.
7. Ва1отапје 81оУ1Пбко^ пагоЈа ргоН 

Тигсјта ^оЉпе 1875---1877. Ш §и81е бки- 
рт 2а1оуап. N. 60.

8. Сг1е 12 ћегсе^оуабке гаргете, рп- 
роууеЉа Јуапа МПеНса. N. 20.

9. Ка Роћогбкует гагуаНпата, рпро- 
у1јеЉа кап. Ма1а УоПорша. К. 1.

10. КагоПпе баНгтпо-гаштПруе роЈги- 
^асте. 8кирт Љ V. Угсегт. N. 60.

11. Рјебте о га!и гибко-Шг&кот 1 о 
ћојеу1та па Р1еупи 1877. 8рјеуао Во^о- 
1јић РеЈгапоут. N. 20.

12. МиЈп Со8о. Ро риској ргеПај1 икћ 
Но га ргагтке УгН. Уи1ећс-Уика8оут. N. 30.

13. ХагоПпе ћабпе. 8кирт Љ роВозш, 
Сгпој Сгоп, 1Ја1таеу] 1 пајуше ро Негее&о- 
уип V. УгсеУш. N. 50.

14. 2а кШјјуе ЗпеУп Кпјшеуш роки- 
бај Магка Сага. Г. 1.

15. Јап Ни8, 1га§-есНја и 5 бта М. Вапа.
N. 60.

16. КагоЈпе ћитогЈ^Нбке ^аЈаНсе 1 уа- 
гаНсе. 8кирт V. Угбеу!^. N. 40.

17. КгаЉа роује^! кга1ја ћобапбкЉ. Ро 
шуопта пар18ао га пПаЈег ћозапбки О. Ап- 
1ип Кпегеуш. 8уебка I. N. 40.

18. 21тпје Уесеп. Рпсе 12 пагосћт^ 
гЉоЈа и бгћуН, пар18ао М. Бј. МЉсеут. Г. 1. 20.

19. 8таПа§т Мећо. Рјевап пабЉ ти- 
ћатеЈоуаса, гаћПјешо Вг. Р. Кгаи8. N. 80.

20. Угбкгћој. 8рјеуао 8ауо МаЈоуМаг- 
Нпоут Сгпо^огас. N. 20.

21. КгаЉа роује«! кга1ја ћобапакЉ. Ро 
12У0пта пар!8ао га пПаНег ћобапбки О. Ап- 
1ип Кпегеуш. 8уе8ка II. N. 60.

22. Тигпа је1е. Роууе^! ^гиЉа, кап. 
Ма1а УоНорта. N. 40.

23. ^агоПпе рпроууеЉе ропају1§еЉгаЉе 
1 баЦЉе. 8кирт V. Угсеут.

24. КгаЉа роујеб! кга1ја ћобапбкЉ. Ро 
12У0пта пар18ао О. Ап1ип Кпегеут, 8уе8ка
III. N. 60.

Као што се види, правац је овога 
књижевнога подузећа врло добар, и ми 
бисмо издаваоцу препоручили, само да сли- 
једи и даље истијем правцем. Ту су листом 
дјела народнијех књижевника из народног 
живота црпљенс и то врло различите са- 
држине. Ово подузеће иде на руку на- 
родним књижевницима и у исто доба уга- 
ђа народу. Ми му особито одобрајемо, што 
је искључио преводе из своје библиотеке.

Прелазимо на књигу, што је пред нама. 
Као што се види из наслова, у њој находи- 
мо иравијех народнијех пјесама, и пјесама, 
чиј се ауктори знаду.

Од народнијех пјесама ту налазимо 
шљедеће: УојуоПа МопсПо (из стоњског 
приморја), од 430 стихова; Магко Кга1јеуш 
роћоЉ 8в81ги (из стоњског ириморја) од 500 
стихова; Абап-а^тта (из Шипањске *Луке) 
од 265 стихова; Јапко 8Љтјапт 1 уПа (из 
Луке на Шипану) од 157 стихова; Јапко 
8Љтјапт 1 јегеЉпја уПа (из Луке на Ши- 
пану) од 167 стихова; 8ћо1а Пјеуојка (из Луке 
на Шипану) од 167 стихова, удаје се за Устру- 
шића Павла, а кумује јој Марко Краљевић, 
а ђеверује Сибињанин Јанко); Орогика 
Јоуа Пе8ро1оуша (из Стоњског приморја) од 
180 стихова; МПо& Соћашп са Шаре пла- 
нине (из Стоњског приморја) од 300 стихо- 
ва; Раба 8ејПш па копаки и №коНсе Ога- 
ћоубко^а кпега (са Шипана) од 179 сти- 
хова; 8еНт 8еПтап ИПћтјатп 1 Сгјпгта 
Ре1гоуш ко!агас (са Шипана) од 270 сти- 
хова; 8е81га Напа 8епјапта 1 Тигст Мијо 
Је1ескоуш (из Конавала) од 111 стихова; 
АПја ћгоПаг (са Шипана) од 135 стихова; 
8ап 81го1е Пјетојке (са Шипана) од 162 сти- 
ха, цдје се спомиње Сењанин Иво и црква 
Ружицз; Апдја ВигоуЉа (са Шипана) од
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290 стихова. Предмет је црпљен из знаме- 
ните некад куће Буровића из Новога.

Прва пјесма Војвода Момчило то је 
једна варијанта пјесме у 11 књизи Вукови- 
јех народнијех пјесама под насловом жс- 
нидба Краља Вукашина. Сравњујући ове 
двије пјесме ми находимо и у техничкој 
изради и у садржини знатне разлике. У 
овој пјесми Вукашинучи љубу Момчилову, 
како ће издати Момчила, што ће учинити 
са ћордом његовом и његовим Јабучилом. 
Да то изврши она дочека плачући Момчила, 
да га превари, да јој каже сабљу, што 
пресјеца дрвље и камење, ијабучила с кри- 
лима; у чему и успије, те је извршила, што 
јој је Вукашин наредио. У Вуковој пјесми 
напротив Вукашин пише Вукосави да отрује 
Момчила; а она му одговара, да то не може, 
него да ће му сабљу затопити, а крила 
јабучилу опалити; па он нека дође с вој- 
ском и нека га околи, кад у лов изађе.

Даље у овој се пјесми Момчилу сни-
јева:

Да сам иша у гору зелену 
Близу воде Јазе валовите,
Да изнађем ту војску некакву,
Да сам бјежо а утећ немого,
Да ми добар дорат успирао,
У невољи помоћ ми не дао.

А у Вуковој:
Ја сам ноћас нудан сан уснио,
Ђе се пови један прамен магле •
Од проклете земље Васојеве,
Пак се сави око Дурмитора.
Ја ударих кроз тај прамен магле 
Са мојијех девет миле браће 
И с дванаест прво-братучеда 
И четрест од града левера,
У магли се љубо растадосмо,
Растадосмо иак се не састасмо,
Нека Бог зна, добра бити неће.

Што у овој вила с Дурмитора Мом- 
чилу каже? кад је клео и био јабучила 
бјежући пред Вукашином, како му је Ву- 
косава крила опалила; то у Вуковој сам 
јабучило проговара. Што у овој Вукосава 
затвара косу Јевросимину у сандук.; то их 
у Вуковој везује за диреке. Што у овој 
Вукашин одсијеца главу Вукосави; то је у 
Вуковој везује коњма за репове.

У овој још има више разговор између 
Момчила на самрти и Вукашина, и разго- 
вор између Вукашина и Вукосаве. У оста- 
лом су сасвијем сличне. Још ми је конста- 
тирати да у овој има 125 стихова више не 
го у Вуковој.

А Оиорука Јова ДееиошовиИа пјесма 
је сасвијем слична оној Вуковој такођер у 
II књизи Смрш Јова ДееиошовиИа; само 
што је и ова дужа 65 стихова од Вукове.

Још пада у очи разлика имена мјеснијех; 
што у Вуковој слуга Милутин иде Круше- 
дољу код владике Максима; то у овој иде 
Долу Дубокоме на манасшир Макеима вла- 
дике. Што у првој иде у Веркасово 
Мајци Анђелији; то у другој иде у Дра- 
чево равно. Што у Вуковој „Дуну вјетар од 
Фрушке планинеи; то је у овој „Вихар 
иухб са Тише планине — Па поваљб сви- 
лене барјаке^. Још Ми је примијетити, да 
се у овој пјесми не зна за Куииново, него 
се мјесто Купинова узимље просто иоље

| еријемеко.
Најпослије ћу обратити пажњу на 

једну техничку разлику. У Вуковој мајка 
Анђелија кад је дошла близу, од једном 
опажа око двора свога Јова слуге гологлаве 
и коње по ливади без седала и без покро- 
ваца; а V овој варијанти, кад је била

На ногледе двора Јованова,
То му коњи пасу по ливади 
Брез селдала и брез покривача;

па иошто је она питала Милутина, ионјој 
одговорио, за што нијесу коњи оселдани;

У то слуге из двора изашле,
Жалостиви, гологлави иђу;

те пита опет слугу Милутина:
Што исходе гологлаве слуге 
Гологлаве, тешко жалостиве ?

Пјесма „Марко Краљевић походи се- 
стру“ не находи се ни у Вуковој збирци, 
ни у Сандићевој под насловом КралуевиН 
Марко, гдје су све пјесме сабрате о овоме 
народном јунаку; по томе сва је прилика, 
да није прије штампана ни једна њена ва- 
ријанта. За остале пјесме не можемо ништа 
становито рећи, да ли су прије гдје штам- 
пане у варијантама, јер немамо пред собом 
збирке дотичне, у којима бисмо их потра- 
жили; Али у колико се сјећамо и оне су 
нове.

Остале пјесме дијелом од слијепца 
Влаха Обуљена из Дубровника, што их је 
сам спјевао или што их јеод другога чуо; 
дијелом од непознатих ауктора. Ево једне 
од овијех ијесама:

Узрасла је Ружица румена 
У мојему мјесту иорођена.

Благо мајци, која је родила 
И љепоту Ружу одгојила!

Благо оном, ко ће је убрати 
еДијен ти ће цвијет уживати !

Да си здраво мили перивоју,
Ево славим л’јепу Ружу твоју!

Бог јој дао здравље и весеље,
То су моје од срдашца жеље!

Ал’ праведно, Ружо, реци мени,
Да не венем, мој цвијете румени ;

Јер бих јунак ја жудио знати,
Јел’ те коме обећала мати ?..
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И т. д. Као што се види? и ове се 
пјесме одликују простотом народнијех пје- 
сама и чистијем језиком. Већином су по- 
ријеклом с Корчуле и из Пељешца. Ми 
држимо, да је г. Главић добро учинио, што 
је и на овакве пјесме обратио своју пажњу.

Само ћемо примијетити особито однос- 
но народнијех пјесама, да нам у очи пада 
оно често умећање предлога између именице 
и придјевка. Тако ћете ту наћи сијасет ова- 
квијех стихова:

Кад су дошли дворе пред бијеле;
У то б’ ј е л и у д в о р ушеташе;
Нег се кули по танахној шећеш;
Да ти бјежиш зелене у горе;
Тад се ноге на лагахне скаче ; 

мјесто:

Кад су дошли пред бијеле дворе;
У то у двор б’јели ушеташе;
Нег се шећеш ио кули танахној;
Да ти бјежиш у горе зелене;
Тад се скаче на ноге лагане —

који су стихови много бољи? да и не гово- 
римо о правилности реченица.

Мала споменица са петстогодишње 
славе видовданске у Крушевцу и миропо- 
мазања краља Александра у Жичи? напи- 
сао А. Пајевић. Н. Сад? 1888; цијена 50 
новч.

Ово је наслов књижице, штоје скоро 
свијета угледала. Ево њезине садржине:

1. Од Биограда до Крушевца. 2.*Кру- 
шевац уочи Видов-дана 1889. 3. Крушевац 
на Видов-дан 1889. 4. Крушевац 16 јуна 
1889. 5. Из Крушевца у Краљево. 6. Из 
Краљева у манастир Студепицу. 7. Миро- 
помазање краља Александра 1. у Жичи 
седмовратној. 8. Манастир Жича у краље- 
вини Србији. 9. Из Краљева у Крагујевац.
10. Неколико часова у Крагујевцу.

Књига је илустрирана шљедећим 
сликама: Насловна слика Александар 1. 
миропомазани краљ Србије. 1. Кула Тодора 
од Сталаћа. 2. Црква Лазарица у Крушев- 
цу. 3. Рушевине кнез-Лазарева града у Кру- 
шевцу. 4. Варош Крушевац. 5. Манастир 
Љубостиње. 6. Развалине града Маглича. 7. 
Манастир Студеница. 8. Манастира Студе- 
нице украс на дадвратн. сјевер. врата. 9. 
Манастира Студенице украси стубаца јуж- 
них врата. 10. Манастира Студенице скул- 
птуре са источне стране цркве. 11. Жича 
седмовратна. 12. Нова црква у Крагујевцу. 
13. Гимназија у Крагујевцу.

Поред овако занимљиве и корисне са-

држине? г. ПајевтЉ пише још просто и ја- 
сно? тако се не можеш књигом растанути? 
докле је до краја не прочиташ.

С тога ми можемо препоручити сва- 
коме ову књижицу? тијем више? што јој је 
цио чист приход намијењен фонду дра 
Ђорђа Натошевића за удовице и сирочад 
учитељску.

Наши Листови.
У Ђиограду је почео излазити свршет- 

ком јула нов недјељни лист Досгешије под 
уредништвом Ј/. ЂиљчевиЛа. Лист се неће 
бавити политиком него испитивањем соци- 
јалне и моралне стране нашега народа? па 
тражити најсигурнија срества? како да се 
друштвецо стање поправи. „Успјешне по- 
литичке политике не може данас да буде 
без успјешне социјалне политике. 'Успје- 
шне социјалне политике не може да бу- 
де без моралности као животног на- 
чела и носиоца сваке приватне и друштве- 
не радње. Моралности не може да буде 
тамо? гдје влада незнање? себичност и без- 
божност. Нама требају двије свјетлости: 
свјетлост науке? која разгања мрак незнања? 
и свјетлост хришћанског милосрђа? која 
растапа лед себичности. И још нам треба 
још и једна трећа свјетлост: свјетлост љу- 
бави према истини? која разгања мрачно 
царство лажи са свима страшним аветиња- 
ма његовим^. У овоме мјесту из програма 
његова најбоље се огледа правац и тежња 
овога листа. У прва четири броја? што су 
нам стигла? находимо имена Недомиља Ми- 
јалиовиЛа, Милорада Шаичанина и Драги- 
ше Милутинвви&а, који је започео писати о 
Сликарсшву у служби вјере к&о среаиву за 
неговање срца. У подлиску почео је изла- 
зити Ђадњи Дан ирича о духовима од Ч. 
Дикенса у преводу М. ЂориЛа. Цијена је 
листу 8 ф. на годину изван Србије.

Имамо да регистрирамо Просвјетиу лист 
за Цркву и Школу? што издаје Књ. Цр. 
Министарство Просвјете и Цркв. Дјела на 
Цетињу у мјесечним свескама. До сад је 
изашло седам свезака с богатом садржином. 
У неслужбенОхМ дијелу доноси црквене про- 
повиједи? исцрпни преглед исто се збива у 
иравославној цркви, разне научне чланке? 
старине и црквено-просвјетне биљешке. 
Имамо да обратимо пажњу наизврсну радњу 
архим. Н. Милагиа, ирофесора у задарској 
богословији7 из црквеног права под насло-
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вом Црква и Држава, на чланке П. Л. Ро- 
винског под насловом Слшсао и гначење тие- , 
окрашске владавине у Црнсу Гори, и Зна- 
чај бишке косовске и на врло важну сту- 
дију о Минералним слојевима Црне Горе 
од Л. Балда^ија. Цијена је листу за Црну 
Гору ф. 2, изван Црне Горе ф. 3.

Просвјета доноси имена својих прет- 
платника, одакле видимо, да их има врло 
мало изван Црне Горе. Је ли могуће, да 
толика равнодушност влада по пространом 
Српству према стању и развитку цркве и 
школе у Црној Гори? Ииак ушљед лије- 
пога одзива из Русије уредништво је мора- 
ло латити се и другог издања првијех све- 
зака Просвјеше!

У Сиљешу излази ВиИеИто <ћ АгсБе 
о1о§ча е 81опа Ја1та1а у мјесечним свескама 
под уредништвом проф. Фр. Булића. Лист 
је уљего у дванаесту годину свога живота. 
Служи се и српским језиком. Ми смо при- 
мили првијех шест овогодишњих свезака са 
овом садржином: Пњспгтт тесћ1е (8а1опа); 
Ипа 81а1ие1а сћ Вгопго <ћ СПоуе Је1 Ми8ео (ћ 
8ра1а1о (соп ипа 1ауо1а); Гисегпе <ћ 1еггасо1- 
1а; КаЈрЈб 12 ЈоВа ћгуа^ке пагоЈпе Јта- 
бћје; СИок Когси1а роЈ еп^ебкот лћаћот; 
8епе Је1 Ве^Иоп сћ 8ра1а1о (1387); Г,е 
бетте <1е1 Мивео сћ 8ра1а1о; N01111 е тагсће 
<ћ Гаћћпса 8и 1е§’оћ? етћпсц та11от е<1 аћп 
о§^е!ћ б1ћћ адш81аћ ре1 тибео пе1Г аппо 
1888; РгесЦтасТје 8Љетка; Каћр181 12 т1е- 
1аске ћоће; II топа81его е 1а сМеаа <1е1 8б. 
Собта е Ваипапо 8и1Г 18о1а <ћ Раатапо; 0 
рог!а1и 81опе сгкуе 8р1је1бке; Угћ^огбкј 8ег- 
ћаг Мћећс; Сћоуапт Ап1ото Вагћаго регаћ 
8егеп1881та Еерићћса ф Уепе21а РгоуесШог 
§епега1е т Ва1та21а е! А1ћата; Уојуоћа 
Кги1а; Г,а Гапп^ћа Гох1а 1 Гогга; 8епе 
сгопо1о§1са Је1 ргоууесћ!оп уепећ <ћ Сћ88а 
ћа1 1662 а1 1797; 81апп8ке 18корте и Је- 
бетсат Ро1рса; 111и81га21опе аћа 81опа сћ 
Са81е1пиоуо <ћ СаИаго. Лист доноси и разне 
додатке. Тако је ове године донио врло за- 
нимљив опис на италијанском језцку острва 
Корчуле и Мљета из дјела Ва1таћа 1ће 
(^иагпего АиИ Мпа оИ Сг. Јаск^оп-а, ра о 
пје&ћабпјој рп81ираоте1 81бпе сгкуе 8р1је1бке 
од Ђорђа Стратимировића. Цијена му је ф.
4 или фран. 10 на годину.

Босанска Вила слиједи нам редовно 
долазити са занимљивом и разноврсном са- 
држином. Дошао нам је већ и број 16. Већ 
је довршена приповијетка „Из књига ста-

роставних“ Нод насловбм „Праљ Војислав 
Травун>анин“, Ми обраћамо пажњу на ову 
лијепу иен&ориуску ирииовијетику, што је 
ријеткост у нашој књижевности. Осим за- 
баве? читаоц ће ту наћи и поуке из исто- 
рије и географије српске. Писац непознати 
приповиједа стилом простим, јасним, сна- 
жним, рекли би смо библијским. Ми би смо 
му препоручилИ, да продужи. Приповијетка
B. М. Марина Одбјегла за јабанца доста 
је добра; такођер Нађени Дневник Душана 
Лемајића. Пјесамаимаод Змајована. Војисла- 
ва, Ј. Берсе, Владимира ТројановиКа, А. Р. 
Шанчии^а, Васа КрстаиЈа (Љубисава), Д. 
МиковиЛа, Љубинка и Јов. Л. Дучи^а, међу 
којима и врло лијепа пјесма ^Сеоски Часии 
од Томпа у иреводу Лазара НиколиКа. У 
10 броју свршава се чланак „Српска на- 
родња ношња у босанској крајинии, а по- 
чиње врло важна расправа ЛО натпису 
Херцега Стефана у горашкој цркви“. Даље 
доноси „Писма у доколици% од Л. Стира- 
жичиЛа, „Нешто из народне медицинеи од
C. У. и народнијех умотворина. Међу сли- 
кама ћемо споменути новопосвећеног Ми- 
трополита Херцеговачког Серафима, пје- 
сника Вл. М. Јовановића, задужбину Дрља- 
чину Сриско-иравославну школу у Новоме, 
и град Призрен.

Изашла је друга овогодишња свеска Ље- 
чаоииса Матице српске овом садржином:
1. Манастир Лепавина. Прилог к српској 
историји од Владимира КрасиНа; 2. Био- 
графија Јована Витковића. Написао Раврило 
ВииаковиН (Наставак);, 3. Производња ракије 
у нашем народу. Од Митие НетаровиЛа. (Свр- 
шетак); 4. Удовица. Приповијека М. СавиЛа; 
5. Говор у славу и спомен владике Ника- 
нора Грујића у свечаној сједници свето- 
савској Матице Српске овогодишњо1 од Ми- 
ше ДимишријевиЛа; 6. Средње школе у
Србији. Јавно предавање Ипоља Фехера у 
Будим-Пешти 6 Марта 1889. Превод с ма- 
ђарског; 7. Пијаћа вода како се набавља 
и испитује са додатком анализе пијаћих 
водауБачкој. Написао М. Петровић. Опјена 
Бранка ЛновпЛа; 8. Читула. Иван Анту- 
новић; 9. Извод из записника књижевног 
одбора и о,дјељења Матице Српске г. 1888.

Не можемо да не речемо, да нам 
шћаше милије бити, даје орган једног на- 
шег књижевног друштва изоставио предавање 
г. Ииоља Фехера о средњим ш&олама а 
Србији и још у преводу с мађарекога, ма 
какво било то предавање. Но опет добро
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нам је дошао тај рад ученог Мађара у 
српском преводу у органу Матице Српске 
као — укор, колико раде наши учени 
људи и књибкевници на пољу нашег међу- 
собног проучавања и упознавања.

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

С п у т а.
Од ^Ивана Косанчи%а“,

На 26 јула кренем с Цетиња, да оби- 
ђем мјеста живовања Вука и Никца Тома- 
новића, кнеза Рогана и кн. Бајка. Ведро 
бјеше, илински жаропек, да изгорим од 
врућине; али полагано од лада до лада 
приспијем на конак у Изворе и заноћим
код Н .... е К........ а К............... а. Ту још
бјеше неколико л>уди дошло на конак. 
Сјутра-дан подраним и за сат дођем у 
Трешњево. Отолен кренем испред ноћи? а 
самном поп Трешњевачки С. Кнежевић 
правцем к Пустом Лисцу. У путу срету нас 
неколико момчади и ђевојака носећи једри- 
це пуне зрелих планинских малина, чим 
нас понудише и ми се доватисмо из сваке 
једрице, да не бисмо коме криво учинили. 
Још собом узесмо од њиховог друштва мом- 
че Николу; он зна, пут до врх Лисца, а ми 
добро не знамо, па да не бисмо куд залутали.

Већ је и мрак, па кренемо напријед. 
Ноћ је већ, али свјетлост мјесечева чини 
нам лијепу услугу. Идемо ти проз неакве 
рупе? не знам ни сам кудије, — тећеНи- 
кола:

— Знате ли: како се зове ово мје- 
сто? Е... Овудије су били огњеви тур- 
ских чета, кад је оно Никац од Ровина 
био на торини на врх Кобиљег-дола, па 
изишао више торине у Кобиљу Главу, и 
отолен видио огњеве, па заврнуо овце из- 
вишеИзвора, те га Турци у јутро не нађу 
на торини, па крену натраг, а Никац им 
се јави сврх главице: „Ајте овамо, Турци, 
нијеНикац утека, нога ево код оваца!“ — 
Турци по гласу отиду и нађу Никца код 
оваца и заврну му овце, па их крену пут 
Никшића; а Никац иуни цефердар и гађа 
Турке, не оставља ихнамиру. У тоНикцу 
Дошла помоћ, те поћерала Турке и вратила 
стоку. Веле, — да су и саме жене биле до- 
шле у помоћ; тако сам чуо ђе причају, — 
па се и у пјесми ијева:

Ал’ Даница, Васкова баница.
Сама носи девет џевердара.

(„Срн. Огледалои.)

Но ви заборавих казати, да се бво 
зову: Савине Крушке, а ја мним — читалћ 
сте обоица ону пјесму за Никца... 
Овђе је било много крушака, а ето 
их и сад има дивљијех проз те рупине, 
но се не виде поноћи. Ово је гласито 
мјесто одавно и овдје су вазда чете пбчи- 
јевале, каи што бјеше опа турска починул&, 
кад удрише на Никчеву торину.

У томе опазимо огањ усред Пустог 
Лисца, а чусмо и псе ђе лају на торова у 
Лисцу. Туда нас срете лаки повјетараЏ 
доносећи нам мирисе свакојаког ПланиНскоГ 
цвијећа. Мало понавише срету нас двћје 
куће, а међу њима обор. Тоје била капе- 
танова торина. Торина се зоНе ђе се сваке 
зиме стоји са стоком; а тор, ђе се по за 
мало стоји преко љета, да се само земља 
огњоји, па се преноси на друго м^есто.

Продужимо навише, вијугајући; з^ по 
сата, ево нас на капетанов тор. Ту нас ли- 
јепо дочекају: љеба шенична, скорупа, си- 
ра, млијека (говорећи млијеко неки ра- 
зумију само кисјело, а варено — вареника, 
неварено — јамужа), студене воде, сњежа- 
нице, а уз то добре воље; па на овом мје- 
сту и што ћеш боље?! Још н&бацаше До- 
ста сувијех ћаианика, да се не пометемо. 
Један сат и по ту посједимо у лијепом раз- 
говору, па простремо уз огањ и поспимо. 
У јутро се рано разбудимо, па мје ето кафе 
скорупа заложимо.

Моле не још, да се вратимо наручак, 
али нијесмо мислиДи овудије се вратити. 
Кренемо и за по сата лаким кроком ево ћ&с 
на врх Лисца, ђе нађемо џелеп Коза ћ ова- 
ца, ђе пасу по ладу, а код њих сједи један 
старац висока иораста, широких плећа, си- 
једе косе и бркова, црнијех очију, дебела 
врата и великим длакама по љесици покри- 
вених шака.

Већ смо изашли, а сунчани зрак тек 
се показа и просу се по врховима већих 
брда. Почнемо разгледати иа сће страће; 
видимо: Ловћсн, Румију, Дурмитор, Ком, 
Војник, Његош, Волујак, Велеч, Вабу и 
друге врхове, а под нама се видћ нишицко 
поље, Рудине, па још друге околине испод 
Лисца.

Врдима и Арбанашким планинама бје- 
ше чајина пала, те се не могаху добро ра- 
спознати.

На врх Лисца озидана је као наиуњен 
кошар гомила камења, коју збву „пирамида^. 
Ово је озидао — како ми казују — г. Ро- 
вински, кад је излазио на Лисац. У Осам 
сата кренемо низ Лисац осојном страном,
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која је покривена крупном, а густом гором: 
бором, јелом, јавором, буквом и др.

Чујемо вику исподдрвећа; пођемо на- 
пријед и наљеземо на снијежницу, из које 
четири чобана снијег износаху? над корита 
кладњаху и ватру иираху, да снијег топе? 
да им стока пије. Ниже снијежнице је је- 
дна пећина, изнад које се издигла висока 
греда?, ђе ћете виђети гњијезда орлова и 
голубова. Овђе је једно уско грло, којим се 
улази у једну пећину, којом се може мно- 
го одити испод земље при свјетлости луче- 
вих зубаља, из које износе велике клинове 
леда у највећим сушама, кад нестане и сни- 
јега у сњежанице. Пред самим грлом биле 
су неколике ледене санте и не могасмо у- 
љећи због велике студени, но продужимо 
пут даље. При подножју осојне стране, 
пролазећи испод јела и борова, наиђемо.на 
древад, ивовине највише, а послије букве 
и другог; и туда бијаше много јагода и ма- 
лина. Дивне бјеху, али се не заустављасмо 
око њих. У девет ево нас на тор једног 
усташа, који ради земљу другога, ,,а има 
крд стоке ка’ иједан Цуцаи. РодомјеЦуца, 
али је стојао у Кривошијама, па овђе се 
настанио, кад се оно побунише Кривоши- 
јани. — Одма закла младе, и лијепо нас 
угости.

У четири кренемо к Трешњеву; свуда 
нам износаху млијека куда пролазасмо. 
Свратимо у једну кућу, па и ту нађемо
извањца, госта, који је био у X.................
.... као у . . . . Даље кренемо по ладу 
мраком наљеземо покрај Меке Локве, код 
које се налази један дб повелики; тако 
звани Меки-до, окле допираше к нама одјек 
гласова вишине људи. То је одио Бригадир 
и шњим неколико главара да нешто суде на 
клачину.

Продужимо и по мјесечини сађемо у 
Трешњево. Сјутра-дан око два сата кренемо 
к Трњинама. Мало нам је заћи покрај Ник- 
чеве торине, али немари, оћемо, да је ви- 
димо. Наљеземо на кућу једног усташа, 
брата оног, те нам јуче подЛисацкла јаг- 
њића, те нам овај издалека вели: добро 
дошли, поштени Срби!и а ми њега још и 
не видимо.

И овај нас части ппо приморски?4 
Између осталога имаше и кап меда, нешто 
медовине, а и виноградских капљица. Кре- 
немо; те нам — кад је добро, нека је и 
боље — даде пратиоца, да нас поведе на 
Никчеву торину и да не на иут изведе. 
Дођемо и на Никчеву Торину.

Шта ви мислите?! постоји ли данас

та торина? Је ли још Никчева колиба 
,,жива“? Не богме, брајане мој! — На врх 
пољица Кобиљег дола, под Кобиљом Гла- 
вом, при једној главичица, у локвастој до- 
линици види се у реду неколико крупних 
камена; ту вам је билаНикова колиба или 
боље рећи станица, а код овога налази се 
траг од међе обора Никчева, ђе је стоку 
затварао.

Продужимо и изађемо на пут, који 
води Црентином Лаством к Трњииама. 
Ношто смо добар кварат одили испод доста 
крупне и густе горе, дођемо на једно прес 
ло? које се зове Гробнице; али нема 
ништа да се ту види него само неколико 
шкрипова набачаних камења. Мало по ли- 
јевој страни — кажу — има јама, у коју 
је један бег — кад их она 70 пофаташе 
— бачио сабљу и двије леденице, па рекао: 
пако ће мене каури и уфатити, баре вас 
неће дофатити! Мало напријед наљеземо 
извише једне боорине, готово испуњене ка- 
мењем. Ово је она боорина, ђе бјеху поси- 
једали аге и бегови херцеговачки и босан- 
ски, кад их пофаташе Црногорци једно 
јутро седамдесет на броју. ■ По лијевој је 
страни Кокотова Глава коњику непрелазна, 
а с муком и пјешаку; па бегови побјегли 
од Кокотове Главе, те се низ једно ждријело 
увале у ову боорину, која, тада бјеше много 
дубља и густом гором покривена, па се 
надаху, да их наћи неће; — да умједоше, 
утекоше, јер бјеху изашли на пут, али 
„тако им је Бог судио!“ Даље идемо из 
рупе у рупу, налазимо покрај чобана и 
најпосље наљеземо проз Прентин-до, ђе се 
и свршује Ррентина Ластва. Даље нас 
води пут покрај Лачевог дола. Овде се на- 
лази скоро издубљена и ограђена вода, а 
више воде накрај самог пута једна буква, 
која — бих река крије под кором неколико 
теста година.

Ноћном тишином идемо даље, и изље- 
земо на Пресјеку, ђе оно пресјекоше Тур- 
ке, кад бегове пофаташе; па нас одведе пут 
једном страном, те ‘пособом, десно видимо 
Ровине, а изнад нас уздигла се Веља Врха. 
Даље пролазимо кроз Проков-до, кији је 
био насељен прије него Трњине,, јер — 
како предање гласи — Лако, први досеље- 
ник на Трњине, нађе у Прокову-долу једну 
бабу и шћер јој, којом се ожени. Оне 
нијесу тада имале више фамиље, него су им 
чељад била прије тога помрла од болести. 
Од овог Лака су Рогановићи и још нека 
браства, а од брата му Срдана Томановићи. 

Посље Прокова-дола срету нае Трњине,
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иа прођемо даље, у Круг те заноћимо код 
свјештеника. Освану неђеља те отидемо на 
Трњине, ђе је црква, на летурђију. Црква 
је доста пространа, има 10-12 икона; оста- 
ла су мјеста иразна на темплу, која би 
требало иконама иопунити. Овде је била 
прије мала црква из давног доба. 
Ни звона још нијесу набављена, него 
имају само једно малено звонце. Овај храм 
посвећен је Св. Николи, а обновљен је 
1882 год. Посље службе отидемо што зало- 
жити, па посље опет изађемо на раван 
трнинску у ладу под орасима, којих је 
овуда неколико десетина. Пораст им каже, 
да броје теста година. Ту се скупило не- 
колико људи? те нам причају ио ђе-што.

Мој сапутник отиде испред вечера к 
Трешњеву, а ја остах? те кренем у јутро 
по ладу, и наљезем преко села Липе, у 
ком је селу кула Жутка Лииљанина, од 
које се и данас — како ми казаше — на- 
лази кућиштина.

Љетина кроз све Цуце добра је: зе- 
лени се као море; надати се је добру роду 
у овом племену.

Културне биљешке
(Светосав- ком Дому) у Биограду по- 

ложен је темељ 2 августа, као на дан ро- 
ђења младог краља Александра I. у при- 
суству самог Краља, Намјесника и Мини- 
стара. Цркнени обред извршио је Митро- 
полит Михајило са Владиком Никанором и 
многоброј ним свештенством.

Том приликом наш омиљени пјесник 
КаНански у Великој Србији (Нади) написао 
је ову лијепу пјесму под наеловом

Светосавски Дом.
Раздрагала с’ срца сриска,
Разиграле с’ сриске руке,
Да подигну беле дворе 
Од иросвете и науке,

Милом роду свом;
На развала Принчев-хана 
Даворовог негда сгана

Светосавски Дом.
Да нам српчад са сви страна 
Нађу својој души хране,
С’ Шар-планине и Балкана 
Нађу ране богодане

Српском срцу свом —
Да их гаји и опрема 
И за свету борбу срема

Светосавски Дом.
Да се српска рен поштује 
Свуд гдјегод се Србин бави,
Свуд гдје год се срлски чује 
Да се сриско име слави

На Балкану том,
Да међу све Србе праве

Дух унесе светог Саве 
Светосавски Дом!

(Концерат уЗетгком Дому) давалаје 
гђица Зорка ОстојиЛева, пјевачица био- 
градског народног позоришта 27 августа. 
Гђица Остојићева располаже меканим слат- 
кИхМ гласом врло добро школованим. У не- 
кијем комадима заносила је публику до 
правог усхићења, те их је морала опет 
отпјевати. Особито се допала старосрби- 
јанска пјесма Сшојањке, композиција Марин- 
ковића. Кадје програм био свршен, публика 
је још који комад чекала, и пјевачица ју 
је задовољила. Штета само што се није 
могао наћи нико, ко ће је пратити на гла- 
совиру, којим већ располаже Зетски Дом. Још 
мујељетос поклонила Свијетла Кнегињица 
Олга Данилова свој овдјешњи гласовир 
Публикејеврло мало било према љетошњи-. 
јем посјетама у циркуеу, иремда су цијене 
биле умјерене. Из дворских кругова биоје 
Књаз АрсенијеКарађорђевић; оддипломата 
био је сам инглешки отиравник- посала. 
Госпођица Остојићева у иуту да- 
вала је концерат у Задру, Шибенику и 
Сиљету са добријем успјехом., На повратку 
ће давати концерте у Котору и у Дубров- 
нику. Ово је прва српска умјетница, што 
у поморју народнијем мелодијама слушаоце 
усхићава. Нека јој је хвала и у будуће све 
бољи успјех!

(Васил Николајевић СоколовЈ руски 
сликар, бавио се код нас скоро два мјссеца. 
До сада од више година он се бавио уИта- 
лији, гдје је и лијеио име добио својим ра- 
довима. Поводом свечаности о доласку Ве- 
ликогКњаза Петра Николајевића дошао јена 
Цетиње; и такав је утисак учинио на њега 
овдјешњи живот и природа, да је зажелио 
пропутовати мало и по унутрашњОсти. И 
нашавши прилику он то није пропустио. 
А та је прилика била љетошња научна 
екскурсија до Андријевице нашег Павла 
Аполоновића Ровинског, његовог сународ- 
ника? који боље нознаје Црну Гору 
од иједног Црногорца. Отишли су 
преко Рнјеке Црнојевића и Подго- 
рице-Миркове Вароши управо у Ли- 
јеву Ријеку. Отоле у Морачки манастир/ 
Колашин и Андријевицу. На томе се путу 
г. Соколов забавио свега три недјеље. Био 
је усхићен дивном импозантном природом, 
оригиналним тииом и животом народним и 
грађевином немањнчке задужбине морачке. 
И у тој грађевини он је нашао оригинал- 
ности, до сада непознате у архитектури. 
Наравно, он је донио собом скице од свега
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тога, и ми смо уживали гледајући их. Ко 
се разумије, у велике хвали ове скице ње- 
гове, ц ми се надамо, да ће брзо свијета 
угледати у ком илустрованом листу руском, 
штоби много допринијелокупознавању наше 
отаџбцне у братском нам народу рускоме. 
Г. Соколов се заљубио у ове крајеве, куда 
је свуда стекао еимпатија, и то нам даје 
наду, да ће нас он опет брзо посјетити. 
По свој прилици, њему јенамијењена улога 
да моћу дивне умјетности упознава Црну 
I ору са Русијом.

(С париске изложбе) Велика С/рбија 
доноси извјешће о словенским умјетнимра- 
довима, из кога вадимо шљедеће:

лНа Марсовоме нољу, у галерији па- 
виљона за лијепу умјетност налази се одје- 
љак српског сликарства и вајарства, истина 
не* у великоме броју али за то не лоше 
по каквоћи. Србија је изложила 20 слика 
у масним бојама, које су производи пет 
умјетника, сем тога шест статуаи попрсја, 
радови двају вајара. То заиста није много 
али као први покушај довољно је. Важно 
је то, што се код Срба виде двије особине, 
које су већ давно познате из њихових 
пјесничких производа: неподражавање стра- 
них облика и паметни патриотизам, те је 
она на првоме мјесту народна при избору 
замисли (сиже). Млада српска живописна 
умјетност лако се је могла занијети за 
сликањем женскога тијела у француском 
укусу, али она није пала у ту иогрешку 
и не подражава никомевећ иде својим пу- 
тем. Тцко су Урош ГГредић и Ђорђе Кр- 
стић изнијели неколико дивних историских 
и војничких слика; а нарочито Крстић на- 
сликао је знамениту епцзоду из косовске 
битке (смрт цара Лазара) а Урош Предић 
насликао је слику „Восански Бегунци^. 
Г-ђа Ава Влаховићка је показала да и 
српска женц умије да влада са крупним 
замислима: њезинц слика „Повратак из 
ратаУ и .,У Харему^ доказују без сумње 
таленат. Тенковић п Тодоровић послали 
су ваљане портрете. Овај народни правац 
огледа се и у српској скулптури. Јовано- 
вцћје приказао српскога гуслара и цопрсје 
млздогц Црногорца, други вајар попрсје 
знаменитога Вука Караџића.а
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Односно планина и брда црногорских 
у I V. свесци „Нове Зетеи :

I. Лукавица, и ако је у неколико 
ближе положају Ровачком, није она ровач- 
ка планина, него иланина иииерска.

II. Троица је у горњој Црмници више 
села Подгори.

III. Голија више Дуге није 1113,него 
мет. 1913 висока,

IV. Криви-до под Кључем источно 
Колашина није 1883, него мети. 1833. висок.

Јавна преписка.
Г. Ђ. С. Колашин. Узимљемо на знање ваше 

обећање; само нека је добре воље, па ћете успјети. 
Пријатељски иоздрав.

Србин Сарајлија — Шехер Сарајево. Хвала 
ви — само иродужите. Пријатељски поздрав.

Г. И. Н. 3. Будва* Примили смо и употре- 
биКемо; само куните и даље. Поздрав.

Г. М. М. В. Биоград ОбраКамо Вашу пажњу на 
приказ наш г. ГлавиКеве збирке народних пјесама 
у овој свесци. Пазићемо и унаиријед. Пријатељски 
поздрав.

Г. П. И. В. Берковица (Бугарека). Обзиром 
на књижевност и на ауктора штампали смо; као што 
и будуће нећемо одбијати добре преводе умотворина, 
чувених руских прииовиједача и у оиће словенсккх 
Иначе из туђих књижевности не примамо преводе 
већ добрих пјесама.

Слав. уред. Дабр. Босакеког Иеточника, 
Сарајево. Жао нам је — већ треће свеске немамо ; 
ако би се ко одазвао на нашу молбу, већ у листови- 
ма објелодањену, ге нам поврати свеске, које није 
платио, ми ћемо се и вас сјетити.

Уређује Др. Л. Томановик.


