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I.

Бој на Косову није уништио 
нити је могао уништити српски народ. 
Али јака организација државна, само- 
дрштво са племенском свезом и те- 
риторијалном аристокрацијом, морал- 
на моћ и тврде и далеке основе, 
савише се једнијем махом у тај кобни 
дан. Народ остаде сам; заклонивши 
се с поља у гору, провођаше дневи 
умирући у име Христа на врлетима 
и у шумама, пјевајући пјесму јунач- 
ку, изниклу у сиромаштву, у сваг- 
дањијем бојевима, у мржњи к душма- 
нину, у наду будућег?. васкрсења. 
Али то није велико чудо. И хриш- 
ћани у Шпањолској сачуваше тако 
народну будућност против благе и 
величајне културе освајача. Јер у 
потиштењу наше нарави подижу се 
једнако прве силе, које су од поста- 
ња у нама и тјеше нас за изгубље- 
ну славу. Разбијени народи не живе 
друкчије. Гусле ако су и вјечна сла- 
ва народа, опет нијесу ванредни фе-

номен. Али да су у препорођењу 
племена, у обнављању државнијех 
облика, да су посред силнијех пре- 
врата модернога друштва, посред 
пркосне бујице позитивнога вијека 
гусле једнако извор надахнућа, да 
је сва књижевност народа још у пјес- 
ми, да нема једнога циглога дјела у 
прози, гдје би могли и умјели наћи 
нову слику ускрснулога народа; 
што више, да је баш у ово ново 
доба српски народ, одијеливши се 
од свијех елемената новога свијета, 
могао и знао створити пјесме, које 
одавају поновљеним и узвишеним 
ијесничким генијем дах нашега жи- 
вота, да народ сам још влада пјес- 
ником и да овај није него „пророк“ у 
омировоме значењу ријечи, — то је 
доиста право чудо, осамљени и не- 
виђени феномен у повијести љуцкога 
рода.

Овако размишљасмо читајући ону 
генијалну елегију, која дава српско- 
ме народу обиљежје, име и мјесто у 
љуцкоме друштву. И читајући је, 
слушајући пјесму која се кроз вје- 
кове разлијеже онако чиста, тајним 
чезнућем за миром и јединством ду- 
гае, питамо сами себе: ТТТто је тај 
српски народ? Која ли су му зна- 
мења? Која ли је суштина необоре- 
нога духа, што се сакрива у ономе 
плачу, у армонији пјесме, у просто- 
ти те чудне душе? Ко ће му саслу- 
шати вјечну жалост, па са свакијем
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даном чемера (а има их доста запи- 
санијех крвљу), са понизношћу и љу- 
бави у мукама, са чекањем и бдије- 
њем уморенога му тијела, створити 
обновљени живот, заклонит му срце, 
подигнут му обрану и мир ? Али мо- 
жемо ли ми, дјеца новога времена, 
доиста казати да га познајемо? Ко 
му је икада открио тајне, ко му је 
икад саслушао срце? Нико. Ми се у 
истину свакијем даном одалечивамо 
више од народа, и све то нас мање 
народ разумијева. Јер ми не осјећа- 
мо с народом ништа. Обасусмо га 
знањем, али његово благо, иростоту 
и просвијетљење духа нијесмо при- 
мили, јер смо дјеца другога кољена, 
дошљаци, путници кроз Српство. А 
сасвијем тијем сваки има у власти 
душу српскога народа. Сваки чује 
Бранкову пјесму и могао би знати у 
њој и по њој што народ хоће, чему 
се нада и што трпи. Имао би знати 
у њој што овоме народу мањка и 
како би му могли дати оно што не- 
ма! Али ми од те пјесме немамо ко- 
ристи за народ, јер ми пјесму пје- 
вамо, али је не осјећамо и не разу- 
мијемо, а не разумијевајући је, залу- 
ду тежимо да подигнемо народ, који 
само у њој живи.

Ријетко се кад указао српски 
народ у свој простоти и чистоћи 
своје душе, као нешто особито, ве- 
лико, једино на свијету. Он у 
себи носи јоште трагове ноћнијех 
бдијења, обиљежје свагдање борбе за 
опстанак, трудан је од пута што 
кроз вјекове учиње бос, крвавијех 
ногу, у страху и плачу, остављајући 
изненада „усред поља дјецу и мир, 
да учини замјену“ у гори. Растркан, 
не зна више да му брат живи иза 
оне горе, за којом сунце тоне, не 
познаје дакле више јединствени над, 
јер му је измученијем духом прео- 
бладао инстинкт самообране и те- 
чења хљеба. Па тако савивши главу

у чекању и борби мишљаше, да му 
је нарав и постање и сва будућност 
у томе чекању и у тој борби. Али, 
гле чуда, — неизрециве муке, ватра 
и колац, обесчашћење и гладовање 
не узмогоше му сломити силу ства- 
рања. Па како дух живи у ријечи, 
покрај цркве, која старијем облицима 
сапиње мисао народњу, покрај не- 
стална живота и изгубљена мира, 
ствара језик свој, језик „говедара“, *) 
коме нема равна у армонији и сили, 
у коме живи мир његове душе, у 
који сакрива задушене сузе,. тајне 
чежње и велике основе. Али — нема 
времена да се у тој ријечи објави 
свијету. Нема времена да погледа у 
сама себе и да свједочи за своје по- 
стање. Трпи дакле и чека.

Па у томе чекању, док се вика 
мученика двапут јача подизаше, од 
Дунава до Гацког поља, у један 
мах, на освитку вијека, указа се на- 
род у Вука. Прости сељак отвори 
извор пјесме коју народ од искона 
носи у себи и одмори му изнемогли 
дух. Дозва оријашке бојеве и славу, 
утваре другога свијега, — гдје се 
често заклањаше сва дјетињска ћуд 
кољена остарјелијех у болу —, кне- 
гиње у злату, виле, змијске цареве, 
умрле а онет живе јунаке. Гуслара 
подиже на иуту, у липином хладу, 
иа као онај, који власт има, називље 
га пророком и дава му да оиомиње 
и чува историју и јединство мука 
раздијељенога племена. Па тај исти 
сељак прима у руке ријеч Господњу 
и Христос у један мах проговара с 
иконе престолне језиком „који души

*) Овако назваше ериски језик иротивници 
Вукови. Не могаху оироститн реФорматору демо- 
кратеки, сриеки дух нреврата, којима је у један 
мах створио јединство народа и оборио књижевну 
еупремацију цркве. Ср. Вуков знамеиити Иредго- 
вор првом издатпу Рјечника — у Вечу — 1818, —
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вериге раскова.“ *) Таки је народ у 
Вука. Историчан, створитељ, особит 
у постању, јединствен у обичајима 
и у дивнијем облицима. Заиска свје- 
дочанство и освећење прошлости и 
даде му се кроз Вука, даде му се 
обилато.

Другбм, народ устави на путу 
блиједа младића. Бјеше му четрнаест 
година, зваше се Бранко Радичевић, 
горијаше од танке болести. У томе 
слабашноме тијелу објави се опет 
народ, не више у историји, него у 
души. Објави се у његовој пјесми и 
у његовоме болу баш какав јест, 
обијестан, љубаван, женског срца, 
страшан у боју, сјетан о сутону, 
сунчани син, еин рођаја сунца и 
славе му на јасноме небу, љубави 
бескрајне, осиљене чежњом за једин- 
ством, тражећи у вину и у жени 
често цијељ живота, али опет дјети- 
њом душом дозивљући Бога, који 
га нигда не остави, а сачува му 
простоту срца, која дава далечину 
погледа и постање великијех основа.

У Бранка је, за чудо, она тајна 
заједница наше крви која, јача од 
растанка и јача од расула, свједочи 
свему свијету за јединство народа. 
Дјед му је био из Зете, из оне Зете 
коју унук имаше опјевати свом 
силом своје љубави, кад се онамо орао 
српски „довукао сјетан“. По мајци, 
чија обитељ становаше у Вуковару, 
чува спомен нашега господства у 
Скопљу. А он се родио на Сави, 
гдје српска слава не престава нигда. 
Ту се историја српскога народа обја- 
вила у бијегу пред душманином крви 
и отаџбине, ту кроз вјекове пролазаху 
изморени јунаци штапом у руци и хље- 
бом у торби к равници недогледној 
и још даље тамо к брјеговима позлаће- 
нијем јутрњијем сунцем и пјесмом 
шуме. На томе се путу родио пјес-

*) Вранво. — Иут,

ник. Па до самртнога часа не запје- 
ва до једну циглу пјесму себи и 
своме наду. Народ му бјеше уста 
жеравом осветио и својом вјечном 
имперсоналности застро иерсоналност 
пјесникову. У повијести свијета нема 
примјера вишега поништења у наро- 
ду. А не ваља заборавити да је 
пјесник опет син овога вијека, и да 
је овај вијек прошо у свој ватри 
новијех мисли, новијех друштвенијех 
облика, новијех нада, а да пјесник 
није нигда указао ни једном ријечи, 
да је и њему растворио нову славу, 
да му је генију дао невиђени, нови 
свијет, да о њему пјева. Он нрође 
онако, народом у души, пјесмом 
савршеном, армонијом и у најслабијем 
пјесмама недостиживом, па кад млад 
сађе у сјен смрти, свијет се поче 
препирати о његовоме лику и у не 
колико идеалнијех црта даше нам 
Бранка говорећи, да се управо не 
зна добро какав је био. И зато не 
можемо него на један начин познати 
знаменовање Бранкове пјесме: ако 
му у душу завиримо кроз душу 
народа. Али како је то нама тешко 
данданашњи! Нема може бит теже 
ствари за, модернога Србина. И у 
истину, погледајмо мало елементе 
нашега знања. Ми, дјеца свршетка 
овога вијека, примисмо у славенско 
дно нашега духа пошљедње и 
најмутиије развијање љуцке мисли 
и љуцке радње на западу. Оно што 
се на западу настављало од вијека до 
вијека у човјечјему уму, што се рађало 
удружавањем мисли и радње једнога 
кољена, а мучнијем одгајањем другога 
(а то одгајање бјеше често преврат човје- 
чјега духа и установа читавога друш- 
тва), оно гледасмо ми одвојени од 
свеопћега гибања, вребачи душман- 
скијех глава, сијући савијене главе, 
сељаци, осиромашени кнезови, сјетни, 
пјевајући једнако исту нјесму незна- 
ног раја и изгубљеног царства. У
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један мах зваше нас на пространу 
господску трпезу, зваше нас да ра- 
ђамо стострукијем плодом, да бив- 
ши примили један тала-нт, доне- 
семо десет таланата, баш онолико 
колико је донио онај што бјеше при- 
мио пет таланата! Мјесто тога учини 
се пустош у нашему духу, осјети- 
смо инстинктивно, да смо званице 
неодјевене и неприправљене за толи- 
ко видјело, да ми нијесмо синови те ци- 
вилизације, па се пошљедњом виком у- 
хватисмо за мајчин скут изгубљени, 
саблажњени, и растасмо се од народа, 
да му се повратимо отуђени, пркосни, 
новом омјером за наше старе доламе. 
И тако се у нама испунише силне 
ријечи Пророка: „Затрудњесмо, нау- 
чисмо се да родимо, и као да ро- 
дисмо вјетар, иикако не помогосмо 
земљи“.*) Такав је овај удесни закон 
нашега препорођења. Одоцнисмо се 
се у васкрсењу. Свијет бјеше ноко- 
рачио силно. Сред прашине узвитлане 
од толикијех кољена угледасмо из- 
ненада грађевину нову непознатога 
слога. Невјешти њезиноме иостању, 
немоћни разумјети њезино уре^ење, 
служисмо у њој као дјетићи, даше 
нам свега и свачеса до градитељеве 
тајне. Вративши се с пута, указа 
нам се из далека усред давно остав- 
љена поља колиба, у којој остависмо 
срећу и мир и љубав. Коло се у тај 
час око свирца вило, мир велики 
владаше над тијем народом и златом 
обасут бјеше сутон. Али ми опијени 
новом службом не распознасмо више 
тај народ. Најрадије били би одвра- 
тили корак од несхватљиве утваре 
нашијех првијех дана. Али не. Оста- 
вити очину нијесмо могли. (ТТТто 
би с нама била учинила Јевропа!). 
Улисмо јој дакле у један мах немир, 
страх и дрхтање; у облике туђе обу- 
космо тјесногрудно оризонат отаџ-

*) Исаија XXVI, 18,

бине, апстриутне свађе остарјеле ци- 
вилизације бацисмо у наше задруге. 
Наврнусмо лудо и невјешто, уздр- 
жасмо пркосно и лицемјерно. Два 
свијета туђа прилијепљена, не удру- 
жена. Јер тканину нашега ума не 
могосмо промијенити. У суштини 
остадосмо какви од искона бјесмо: у 
спољашњој простоти наше нарави, 
синови безкрајнога чезнућа, синови 
новога свијета. Ми смо дјеца пјесме, 
пјесме високе и мирне, у нас је љу- 
бав милокрвна, која се „свему нада 
и све трпи“, пожуда наше нарави, 
обећање будуће величине. Па како 
нам нови свијет не може отети саму 
осиову наше нарави, ми простодушно 
градисмо друштво као што дјеца 
граде куле од карата. Наслагасмо 
снратове на сиратове без клака и 
без темеља. Исприковратисмо грађе- 
вину, учинисмо љествице без врата 
и бсз прозора, па кликтајући од ра- 
дости, кажући прстом на толику 
радњу, изустисмо удеснуријеч: „ево 
нас у колу западне културе“. Од 
то доба иролазимо кроз Српство као 
дошљаци и иутници, беспутно го- 
сподарећи благом народа.

Нема силнијега примјера те раз- 
враћености нашега ума колико у 
истој пјесми, коју хотјесмо овјенчати 
да покажемо народу да је разумијемо. 
„Пјесма! пјесма!“ „Народ је у пјес- 
ми, ту му је слава ту ирошлост, ту 
мироносна будућност.“ Па ево што 
смо учинили. Овјенчали смо пјесму ду- 
бровачку вијенцем неумрлости. Пје- 
сму доколице, ијесму робињицу об- 
новљења класицизма на западу, која 
није изникла доиста у души народа ; 
преврћали је без престанка док у 
њој нијесмо нашли и надахнуће и 
славенску мисао и сву славу Дубров- 
ника и препорођење отаџбине и по- 
стање језика! Нико не ће знати ко- 
лико нам је зла донијело то славље- 
ње дубровачке пјесме! Ну кроз то
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доба, — и јаох, то доба једнако 
вдада, — оно благо државничке 
мудрости што оци дубровачки ску- 
пише кроз вјекове дрхтања и жртво- 
вања, она бдјења, оне самозатајне 
мученичке смрти, оно јединство, она 
јака, задружна вдада, они мидијуни 
исплаћени за самосвојност државе, 
оно силно знање сакупљено да сду- 
жи тежњама мале отаџбине, она 
јакост у одлукама, умјереност у 
жељама, лукавство у основама, 
сва она силна грађевина поносна 
и сама, — ено је стоји сред оту- 
■ђенога Српства као заборављени глас 
из мртвијех. И ми једнако не може- 
мо да видимо у њезиној слави до 
бучнога кола аркадскијех пастира, 
гдје се у покладно вече вије испред 
кнеза љубавнијем уздасима и олимп- 
скнјем алегоријама. Дубровником да- 
кле саблажњавамо народ, јер загрли- 
смо што је слабо и без користи, а 
забацисмо што је најпретежније: жи- 
вот, сам живот народа, пун снаге и 
видјела. И тако опет „никако не по- 
могосмо земљу“. Јер ово је каракте- 
ристика наше радње у народу: анар- 
кија ума, неразабирање суштине од 
спољашњијех облика, немоћ да схва- 
тимо тежње и нарав народа у ана- 
лизи његовога постања и хода, у бли- 
зини његове душе. Та ето нам на- 
родне пјесме. Објеручкеје примисмо, 
али као етикету нашега постања, не 
као извор народњега живота. Пјева- 
јући је нијесмо заиста мање расци- 
јепали народ, раздијелили му земљу, 
оборили задругу, подали га мржњи 
вјерској, мржњи политичкој, обмани 
празнијех нрограма, обмани празни- 
јех начела, која као да носе у себи 
истину и живот а у истину сакри- 
вају дезорганизацију моралнога је- 
динства, чистоће вјере, народне за- 
једнице.

Многи ће, сва је прилика, др- 
жати јеретичним ова наша разми-

шљања. Двије врсте људи особито: 
ентузиасте, који примише ревношћу 
новака јевањђеље нове културе, и 
фаталисте, који држе, да је без ко- 
ристи жалити се на удесни закон 
новога времена. Једни га иримише 
радостно, други тужно, али обрани- 
ше га и једни и други. Фаталисте 
налазе од невоље, да народ једнако 
напредује и живи, ентузиасте, да је 
индивидуализам (што га је сувре- 
мени државник назвао индивидуа- 
лизмом „који лази и блуди“) главно 
обиљежје XIX. вијека, препородио, 
ослободио и проевијетлио народ обо- 
ривши му задругу. Многи ће опет 
рећи да чињенице давају обиљежје 
истине нашему иесимизму, многи ће 
констатовати, страхом у души, да 
ми "свакијем даном мање разумијева- 
мо народ и да нас народ све то ма- 
ње разумијева; — а готово смо били 
ради рећи да нас и не познаје, да 
није сиромаштва и немира који 
чине, да нас на путу сељак погледа 
тужно, поништено и значајно.

И тако свуда налазимо исту чи- 
њеницу. Тако је у државноме и дру- 
штвеноме реду ствари, *) па тако је 
и у литерарноме. Хтјели смо да за- 
владамо народном књигом у модер- 
номе духу, тетурајући хватали смо 
у тмини мрвице пале са стола бога- 
таша, служили смо се благом народа

*) Најзнаменитија чиљеница ове пошљедље 
половице вијека јест расуло задруге у свим пар- 
ламентарним земљама, гдје живе Срби и Хрвати* 
У Србији и у Хрватској народни људи кроз народ- 
не скупштине разасуше куКу и очину у којој је 
народ иролазио заклољен јединствен и богат, чу- 
вајуКи и наслијеђујуКи над и славу будућијех 
кољена. Богу Фала, нови црногорски „имовински 
законик“ велико је дјело реакције и реконструк- 
ције срнскога народа. Оно што не бјеше кадра 
учинити нарламентарна Србија, учинила је непар- 
ламентарна Црна Гора. Двапут је дакле у ио- 
вијести Црна Гора закрилила дух српскога иа- 
рода.
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невјешто, уско, распадљиво, лице- 
мјерно. Па велики препородитељи 
народне књиге сађоше у гроб, не-у 
родивши ни један новијем кољеном,/- 
него осамљенијем каквијем, класобе-д 
ром; неизвјестност и мртвило завла- 
даше књигом.

Карактеристична је ријеч Сто- 
јана Бошковића, да поред свију тих 
издања (Бранковијех пјесама) опет 
немамо књижевно-историјске студије 
о његовим пјесмама. *) И опет што 
каже, да се о њима „више усмено 
расправљало, или се иисало с против- 
ничком тежњом.“ **) Тако далечина 
од народа рађа нехајством и незна- 
њем, а незнање рађа презиром. ***) 
Немоћни да створимо с елементима 
народнијем и нашљедством љуцке 
мудрости и слободе организам живи, 
симетрични, који би у књизи и у 
животу имао обиљежја нашега род- 
ства, постања и заједнице наше крви,

*) Стојан Бошковик — иредговор шестоме 
издању ијесама Бранка Радичевића — Ианчево 
— 1879, — стр. **.

**) 1ћМ-
***) Ирочитади смо ономадне двије рас- 

правице о Бранку. У једној јадни пјесиик умире 
задушен од њемачкијех цитација (ствар штетиа 
човјечјему здрављу) и у некаквој замршеној школ- 
ској аргументацији о субјекгивизму објективизму ли- 
рике. Напошљетку дакако неопходна Филолошка рас- 
правица, без које ми не можемо више ни јести, ни 
иити, ни спавати. У другој расправи иоказује се 
Бранко као пјесник без генија и без надахнућа, 
ијесник дјечице и нервознијех женица, Писац 
хвали Бранка а опет га убија, на да му понизи 
гениј ('мнијемо недужно и простодушно; сиомиње 
три стиха Сима Милутиновика који иочимљу: 

Кликни вило, не умукла нигда,

Стреси грлом све сјајније звезде

и надодаје : „Каква разлика но дубиии осјећаја и 
мисли!“ Не знамо били Милутиновић био иоруме- 
нио слушајући како га узвисују изнад Бранка, али 
зиамо да смо ми норуменили за њега и за пишче- 
ву лкритику“,

а опет идеализовање и узвишење 
слободе и задруге дахом новога ви- 
јекаијевропскогадруштва, ми падосмо 
у спољашност и родисмо лицемјер- 
ством, плод вјечнога погађања на- 
шијех празнијех душа са моралном 
ведрином народа. И саблазнисмо га 
тако понизивши му самосвојна дјела 
у пјесми и у државној организацији. 
Рачунимо се дакле. Да је могућа ста- 
тистика, нашло би се да су Вукове на- 
родне пјесме, у пркос свагдањему гово- 
рењу и слављењу, у пркос политичкој 
експлоатацији, готово непознате од 
наше интелигенције. *) Дубровачки 
пјесници не служише него да некри- 
ви одоцне књижевно јединство лу- 
дијем брањењем етимологије на њи- 
ховој основи, дубровачка повијест 
није ни главу помолила из ар- 
кивија репу блике, а већ облијећу око 
ње синови народа, да прогласе на 
четири стране свијета неспособност 
дубровачкијех државника и робовање 
републике, која не знаше сачувати 
слободу друкчије, него лукавством 
и новцем — ми, који, у данданашњи 
тако цијено купујемо ропство.

Па на пошљетку, немамо лите- 
ралне критике, нити је можемо има- 
ти. Јер је литерарна критика и кри-

*) Карактеристична 1е чињеница да нам 
једиако мањка критично пучко издање народ- 

1 нијех пјесама. Нико се није нашао у ово педесет 
годишта „народнога преиорођења44 да се лати то- 
лико нужнога дјела, нико. Сва је наша библиогра- 
Фија смјеса преријеткијех оригиналнијех дјела 
српскијех писаца и мноштва невјештијех пријевоЈа 
узетијех амо тамо без система, без критике, без 
користи. Издање Буковијех дјела у Биограду по- 
казало је у ирвоме почетку стидно нехајство или 
незнање уредника. Тако су дивне народне пјесме
онај извор младости, јунаштва и надахнућа, што 
нросјаче други народи, налик на ирашне кодексе
по маиастирима, који сједоче за изумрли свијет! 
А сасвијем тијем свак говори о народнијем ијес- 
мама и нико неће да други и иромисли,да их није 
ирочитао!.
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тични дух који је рађа, илод сталне, 
одсјечене, исконске цивилизације. А 
будући да смо ми у народу све уни- 
штили, оли барем настојали уништи- 
ти, а оригиналнаисамостална створили 
нијесмо нИшта, критику не можемо 
имати, јер је она пошл>едња ријеч 
правога напретка. Критикати значи 
дати свачему мјесто и име у васио- 
номе напретку, а то не може него 
онај коме је дата власт да то ради. 
Ми немамо мјеру, не можемо дакле 
ни мјерити. Ми живимо у контем- 
плацији, а не у присподобљавању, 
живимо у фетицизму, који влада увијек 
друштвомзадовољнијемидеалима сред- 
ње руке. Такосене ствара ништа, не 
нашљеђује се ништа, цјепидлачари 
се о етечевинама народнога генија, 
напокон не чита се ништа и дјела, 
с којима добри наши људи објавише 
величину ерпскога народа, туже се 
и плачу на осами као осјечени, обез- 
глављени пањи. Критика је налик 
на сестанат, којијем се поморци на 
лафама служе. Сред пучине мјере ее- 
стантом висину сунца, па далечином 
небескога видјела налазе и означују 
далечину залутане лафе од далеки- 
јех крајева. Сунце је путнику недо- 
кучиво, а опет он води лађу у 
мирни затон. Критика је еестанат, 
сунце је највиши идеал човјечјега 
знања, идеал недокучив синовима 
човјечјим; крај куд бродимо јест она 
позитивна стечевина знања људско- 
га, која евједочи за радњу и за ге- 
ниј умрлијех, садашњијех и будућијех 
кољена. Јаох се нама не упремо ли 
поглед у онај недокучиви идеал! 
Служећи њему, узимљући, ми распу- 
дљиви путници, сваки дан нови 
извор снаге и знања у томе видјелу, 
који је далеко, далеко повише наши- 
јех глава, а опет нам грије и весели 
душу, ствараћемо дјела човјечија, 
али одлична, — онолико колико мо- 
жемо и колико смо дужни творити.

Јер иас заиета хвата силан страх 
у помисли да нас ниједан идеал не 
води ни на друштвеноме путу, ни 
у царству књиге. Ми оно уздисање 
сваке твари, које ра|ја толикијем дје- 
лима, не познајемо и не слутимо. 
„Јер знамо“, викаше Апостол, „да 
сва твар уздише и тужи с нама до 
сад. А не, само она, него и ми који 
новину духа имамо, и ми сами у 
себи уздишемо чекајући иосињења и 
избављења тијелу својему“. *) Па од 
оно доба, за њима, (који говорише 
овако мало годишта послије васкр- 
сенија ГоСподинова, те носаше у 
души и у очима радост и просви- 
јетљење „новине“ која препороди 
свијет) уздахнуше веома народи све 
до пошњедњијех крајева земаљски- 
јех и родише у немиру и у чезну- 
ћу дјела достојна „новине“ коју 
примише. А ми? Гдје су нам иде- 
али? Гдје нам је божанско уздиса- 
ње? Гдје је она племенита туга за 
нечим савршенијем, за самосвојно- 
шћу духа, која велича и народе ма- 
ње од нас и забиљежи им име у 
књигу живота ?

Означили смо дакле обиљежја 
модернога Србина. Овака је тканина 
нагаега ума, оваквијем духом при- 
ступамо схватању народњега генија 
и управљању српскога друштва и 
српскога ума. И ево зашто модерни 
Србин тако тешко разумије Бранка 
и његову пјесму, ево зашто јеБранко 
феномен трајни, нераепадљиви, дои- 
ста знаменити у српскоме народу. 
Он ее диже миран, у класичкој про- 
стоти, у дубокоме осјећању, у сил- 
ној синтези народњега Живота, ка- 
кву није српски народ ни прије ни 
посље створио. И опет другом, при- 
прости Србин обраћа нам све мисли 
о етечевинама нашега напреднога 
знања. Самом елементарном силом н>е-

*) Посл. Римљ. УНТ, 22 23,
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гове пјесме диже се као живи свједок 
самосвојне душе у народу, диже се 
иротив нас и свједочи за неограни- 
чену власт народа, власт која има 
створити отаџбину силну на особи- 
тој српској основи. Није само дакле 
феномен пјесничкога надахнућа, него 
је и класички свједок просте, али 
особите и генијалне пивилизације. А 
то је, рекосмо у почетку, особито 
обиљежје српскога народа. Пјесмаму 
тумачи нарав, пјесмом хвата се за 
скут Божји, пјесма му пророкује 
будућност, казује му путе, прича 
му дивну повијест. Немојмо се чуди- 
ти. „Дух дише гдје хоће“. У устима 
дјеце, у армонији пјесме, у тајин- 
ственој нарави, у свему што је чисто 
и богодано народи читају често обја- 
вљење своје боље нарави, вишега 
обећања и вјечне истине. Тако исто у 
староме Мисиру није ни у храмо- 
вима невидљивога Бога, ни у пира- 
мидама, нити је у очима сфинге чи- 
тао богомољац утјешну истину вас- 
крсенија из мртвијех, него у пла- 
воме цвијету лота, који се на освитку 
отвара сунчаној слави.

(Свршетак првога дијела.)

Освојење Бара.
Спјевао

Симо ПоиовиК.

X. Божја в о љ а.
г

Диже црна турска војска, 
Сваки своме оде крају;
За њима ће и Кнез брзо, 
Нека добро похитају.

Само барски бег је оста’; 
Не ће старац у туфину; ч 
Бар да умре на гроб старих, 
Јхада у град не погину.

По наредби Господара 
Повели су бега ома 
У најбољу кућу барску,
Да почине ту — сирома!

Хај, несташне судбе игра!
Код дворова својих бјели’
Силан, богат — сад сирома 
Да туђега крова жели.

Да под кровом старог Мата 
Трудан, бједан отпочива;
Оног истог доброг старца,
Ког остави једва жива.

Замуку му једном иска’ —
То разгњеви страшно бега;
„Псу је доста, што му с’ баци!“ 
Викну слуге: „Удрите га!“

Су сто тешких дегенека 
Крвава га посла дома,
У дом исти ови тихи 
Ђе сад сједи бег сирома.

У одаји једној л’јепој 
На миндерлук бег је сио;
На прси му глава пала,
У крупне се замислио.

Тужно ли је бег изгледа’,
Црна слика грозног пада!
Ка у тјесном лав кавезу,
Ка’ гариште оног града.

Вас у срму и у злато 
Некада се бег од’јева’; — 
Обрљано рухо сад му 
Избуцано свуда з’јева.

Од Бојане на Суторман 
Свак двораше бегу жеље;
Ко му арач до сад дава’ —
Сад би да’ му јаде веље.

0 пасу му јошт је сабља;
И на лицу израз силе; —
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Ал’ је сила докле траје,
Ништа оне, што су биле.

Да л’ размишља и бег о том, 
Ил’ божију укорава:
Зашт’ човјеку прије смрти 
Немоћи му познат дава.

Из мисала бег се трже, 
Отворише с’ лако врата;
Са наручјем чисте робе 
Бег угледа старца Мата.

Полако се старац миче;
Стар, а сломљен још од тада, 
Добро, што још земљом чепље, 
Колико га уби јада.

„Били, беже,“ старац збори, 
„Чисту робу преобука; 
Изагњела ј’ та на теби — 
Знам, у граду ј’ била мука...“

„Хвала старче, ти си добар, 
Бог нека ти за то плати... “ 
Старац Мато задовољан 
У одају своју с’ врати.

Па пред сликом спаситеља 
На кољена стар се спусти: 
„Слава тебе, Свемогући!“
— Пун радости сад изусти.

„Осамдесет пуних љета 
Сносио сам муке сваке,
Ал кад ово сад доживљех 
Оне су ми слатке, лаке.

„Виђех силу у безвлашћу,
У убоштву раскошника,
Виђех данас укроћена 
У мом дому мог крвника.

„Виђех срећу ненадану,
Да му врнем зло добријем; 
Виђех сунце слободе нам,
Стар на њему да с’ огријем.

0 поживи, Боже благи,
Нашег Кнеза побједника!
Првих српских Господара 
Данас славног нашљедника.

Надодај му руку моћну,
Куд год крене свуђ да стигне,
Ка Бар славни да све Српство 
У слободе срећу дигне!“

---------- 4§\^\©\§'ч§\®\©\§'-----------

Зла баба.
Слика из народнога живота.

1.
— Отац ви погину кад бјесте 

ђеца. А сад! ? Сад, кад сам ве подњи- 
вила узалуд за мене, ни бриге ви! 
Оћете да ви донесем воде и дрва, 
да чистим кућу, да перем и варим. 
Па и те јаде бих опростила, само 
да оћете као остали! За работу ни- 
јесте, мефу људе не идете, — а већ 
остарасте, —најбољеуманастирсвама! 
Дошло ми је да се одијелим од вас, 
па како ми бог да и оно мало мате- 
ринства. А вама ће дати зле данке 
кад бјежите од људи. од женидбе и 
свакога добра — но су ви њеке 
’,крстатице“ полокале памет, те ве 
обрлатиле као да су ве око верига 
омотале на никад им из куће. Далеко 
им пуста — ии! да их анатема! Нау- 
диле себи и својој феци! — Него, 
моја ђецо, жени се који, — тако ви 
бог да, да. ви мајка на врснике не 
гледа. Темеља имате лијепи дијелак, 
иокућства доста, . што сам на ове 
четиринокта стекла, штедећиод уста 
само да не гледате на туфе. Још ви 
фали каква, женица, која ће ово при- 
чувати, јер ја више не могу. Доста 
је један да се сад ожени, а мене 
слушајте па ће кренути срећа као по 
лоЈУ- —

Овако кораше и нагоњаше мајка 
своја три сина, да се жене и куће,
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јер бијаху превалили по два до три 
крста. Згодни као виле а не бијаху 
ни иразнови — само што су мало 
талагајни; а све за све мишљаху да 
виде мало свијета. Сваке осам дана гле- 
дахуда њеко долазиањеко одлази на 
течење, гледаху сваковрстну робу и 
храну што доношаху и шиљаху 
својим сиромашнијем кућама. Гледа- 
ху окићене кућице и пуне џепове, 
а у њиховој само оно што им је мати 
прикупила, а џепови чисти као суди 
чисте неђеље. Ово им бијаше јадно, 
па им зинуло срце за свијетом, — 
мислећи да тамо све колачи висе о 
драчама. С друге стране мајка им не 
даваше лијека, него да се ожене и 
вазда им пребациваше, да су нева- 
љали и да су им „вјештице“ попи- 
ле памет. Ово се понављаше свакога 
јутра и вечера; докле им најпослије 
не додија.

Мла1>и чекаху што ће учињети 
најстарији, а овоме опет жао да се 
сва тројица разштркају по свијету 
а да оставе мајку самохрану, па нај- 
послије окупи оба брата те ће по- 
чети:

-— Лијепо видите, да се овако 
не може. Мати њешто погађе, а додија 
ни — ниђе ни неда ока отворити. 
Ако међу људима — „што сте 
ту стали, као да немате другога посла 
но да претресате свијет каожене“; — 
ако на работу — „Вала сте работ- 
ници, а ја бих стара више израдила“. — 
Па нека што нас грди и бручи, но 
и свакога с ким сједнемо или ријечи 
проговоримо. Ето ономадне био сам 
на пазар и дошао с Пером Марка 
Јовова, — а она засу на мене сваке 
прегрђене јаде па осрамоти и Пера 
што ме води собом. Перо се нађе на 
муку па ми прибрекну, да је заму- 
чикам. Ја то учињех а она се разгоро- 
пади још више и најпослије рече 
да смо се опили и поче да вика: 
Јели кога, ево су се опили обојица,

па оће да се бију ?! Били ово ђаволу 
на ’м пало што њој! — а и ви је 
богу фала знате исто као ја. Него 
да се брацки договоримо, што ћемо 
и како?

— Ми смо све до сад на тебе 
гледали — прифати средњи — па 
ми је баш мило што си задио разго- 
вор као најстарији. Срамота би била 
и бисмо остали за уклињ, кад би се 
ми прео тебе оженили — него се ти 
ожени а ми два ћемо трбувом за 
крувом. Припази ову старицу, док 
је жива, и ово наше ; па те ни ми 
нећемо заборављати колико узмогнемо.

— Аја! нећемо тако! Ви оћете 
да мене осудите, да ми неда мати 
мира, а ви да идете слободно у свијет. 
Па још да се оженим и да доведем 
и утопим какву сиромашицу па да 
проклиње и мене и себе; — но ето 
нека се жени који од вас а од моје 
му стране просто и благословено! —

— Нећемо се дати ми наопако 
женити мимо икога — додаде најмла- 
ђи — но ви чините што оћете а ја 
знам што ћу.

— А што ћеш ти? — запиташе 
га браћа.

— У свијет, а да што ? Ево иду 
сваки дан ђеца па теку и шиљу те 
помажу кућу а ми смо се скаменили 
као нико.

— Па добро, а ми да идемо! — 
рекоше браћа — а матер?

— Она има наштода живи, па 
јој ми и не помагали.

Ту одлучише да иду и почеше 
се припремати. Мати им циљаше 
нашто та спрема па све њешто гри- 
заше устне деснама — и она се о 
јаду забавила. Мишљаше: — Овако 
ми је зло, а кад они пођу још горе. 
Ма ето — може му бит! имам докле 
сам ја жива доста, а њима што остане.

2.
Дође дан кад „вапор“ иде пут
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Цариграда — то бијаше уз веље ио- 
сти. Дигоше се у цик зоре, а мајка 
им од другијех кокота, те умијеси 
крува и спреми им све за пут, да 
неби за јело трошили. Рођаци и при- 
јатељи се окупили — кућа се дупком 
напунила. Њеки плаче, њеки јецају 
и тјеше стару им мајку, а њеки дају 
писма и дарове да им понесу сино- 
вима, браћи и очевима. Све се узру- 
јало и узнемирило. Ђе-ђе би срио 
коју младу скоро доведену, која је 
предала писмо и њеколико пари су- 
кненијех чарапа за домаћина па не 
може од стида да плаче пред наро- 
дом, јер би јој се ко насмијао, да га је 
тобож ужељела; па бјежи улицом 
устежући и срце и очи, да им боље 
да маха кад стигне дома, ђе је нико 
до бога неће виђети.

Сунце за цијели лакат одскочи- 
ло; дође да се креће на крај мора — 
двије три помлађе жене дигле на гла- 
ву скрињу и још два бремена. Браћи 
се тешко растати од куће и прија- 
теља, па се са сузнијем очима мотају 
кроз кућу, као да су његато забора- 
вили. Стари „баркариол“ Лука зви- 
јуче између два прста, вика што му 
грло доноси, шиље унучиће сваки 
час, иједи се и псује и најпослије кад 
виђе жене поче се још више дријети. 
„Варка“ стоји при самоме крају а 
стари Лука метнуо весло на палац — 
вошка по мало да се „барка“ не од- 
макне и вика: — Ајте, људи божији, 
што чините више; што плачете, 
као да је ко умрво! Њеки шаљивчи- 
на ће на то: -— Да бог да ти на 
весло. — А он ће наставити као од 
шале: — А, мој синко, скупље су 
младе чаприце па су и милије богу. 
Путници се изгрлише са свијема а 
најпослије приступише мајци.

— Ајте с богом — рече им — и 
свуда ве пратиле моје сузе.

Тешко би свијема кад чуше ове 
посљедње ријечи из уста оне, која

треба да их благослови. Но не мога- 
ше нипгта рећи, јер им надоше ове рије- 
чи на срце као сињи камен ; па онако 
мучки се укрцагае у „барку.“ Стари 
Лука шијаје, а унучићи му се за- 
врнули до кољена и помажу му да 
је отисне. „Варка“ се мало по мало 
одаљиваше, а на пијеску једнако сто- 
ји илач жена и ђеце. Л>уди се почеше 
размицати по два три. Њеки им пре- 
бацују, што оставише саму мајку, а 
њеки опет њу грде — да је она свему 
крива с њезинога језика. Жене се 
окупиле једна око друге па све јед- 
нако ћеретају — отворила се цијела 
гушчија скупштина. Мужеви дози- 
вају, ђеца плачу, ништа не помаже — 
жене као жене, никад свршити.

Баба Јела врну се одмах дома, 
бојећи се да јој ко што не дигне из 
куће. Прегледа све, па кад виђе да 
је све у реду сједе на клупицу да 
се мало одмори. Кућа бјеше пуна 
свега; двије ленке набијене хаљина, 
скриње пуне, постеље чисте и доста 
застрте — али узалуд бијаше све 
пуно и намјештено, кад пуста кућа 
изгледаше као каква празна јазбина, 
јер немаше никога у њој до саме 
бабе.

Сад тек виђе, што је без икога 
у кући. Виђе празнину у кући па и 
око срца, тејој потекоше двије круп- 
не сузе из гвозденијех очи, које јој 
иначе не оћаше видијети па макар 
плаћао за сваку по дукат. Омекша 
јој срце па поче пребирати и јадико- 
вати за својом ђецом; али никад да 
се пода, да их је она справила, но 
вазда једну те једну: — „вјештице“, 
„роге“ и „крстатице“ су ми кућу 
ископале.

Таман то премишљаше кад чу 
грају жена, у којој бијаше помије- 
шана жалост, кикот и вика. Изађе 
на нрозорчић — не мога срцу одо- 
љети но засу као град из неба:

-— А што сте се помамиле, ку-
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кале! Што се кикоћете. — Мило ви 
је, је ли ? што сте их справиле. Знам 
ве ја, знам, које сте ви! Изобличит’ 
ћу ја вас пред цијелијем свијетом. 
Ви сте до сад справиле млоге у сви- 
јет и пред манастир, па не могасте 
дочекати да ме саморану видите — 
зато се ви смијете сад, а прије се 
превијасте и претварасте, као да пла- 
чете. Зато сте и чекале да изгубите 
„барку“ с очи — изгубиле све, што 
ви јенајмилије, —јернијесте још вје- 
ровале да ће поћи, је ли?

Кућа бабе Јеле бијаше на сами 
крај села. С једне стране села кр- 
шовито брдо, које својом остром гла- 
вицом пријечаше зракама сунчаним 
да рано обасја бијеле кућици, које 
су се наслагале уз брдо, огледајући 
се у сиње море као лабудови. С дру- 
ге стране пружило се мало пољице 
окићено лозом и смоквама, а са оби- 
је стране села таласају се стогодиш- 
ње маслине, које су приђенуте селу 
као два зелена крила, те би рекао 
да ће бијело село шњима полећети 
у пучину што је пукла у недоглед. 
При самој пјени морској стојаше ку- 
ћица бабе Јеле, па ни тица не мо- 
гаше доћи а да је баба не види. 
Средње руке кућа, ографена по ста- 
рински са малијема прозорчићима да 
се једва можеш лактима наслонити. 
На једном од овијех прозорчића ста- 
јаше баба Јела срамотећи жене. Же- 
не осташе ту за час, као да их ко 
поли врелом водом; па зинуле у 
прозорчић као да очекују још што. 
Разабраше се мало — млађе уте- 
коше а старије се почеше запитки- 
вати: што је ово ? Баба Јела једна- 
ко шклапоће. На то ће удовица по- 
којњега Митра Ђурова — мало отре- 
сенија — запитати :

— А што ти је, коме то гово- 
риш ?

— Још ти ииташ је ли „крста- 
тице“? а одолен ти могу видијети

крст под нос — прекрстила се у мани- 
ти лик!

— Што је ово за бога, могах 
ли ја без овога данас? Проговори 
која! — Не срамоти баба, што ти је 
данас?

— Да не срамотим ?! Тебе је бог 
осрамотио и забиљежио.

Све жене и неотице погледаше 
Митровици под нос, па почеше у 
себе да се смију. Митровица опази 
то, па осу на другарице сваке јаде.

— А што се правдаш и ије- 
диш кад нијеси? — проговори баба.
— Видите ли да њој није жа’ што 
је „крстатица“, но што сам је мефу 
вама изобличила, па ће се од сад 
сваки уклањати од ње; а неће моћи 
ни онолико зла чињети селу као до 
сад.

— Нека јадна, нека — засуше 
жене на њу — мефу нама нема тога 
лика, но присједи да се брука не 
бије.

— Душе ми, она је! Кад сам 
била лани под Бар то ми је рекла 
и Марија пророчица а и Костовић 
ми је исто тако говорио, кад је дола- 
зио у прошњу за уље.

Митровици се завезао језик па 
ни бијеле; а баба Јела одржала по- 
бједу, ма све више и јаче, док је не 
нагна да скочи као струњена, те загон 
у кућу. Жене скочише да је задрже, 
а баба Јела дофати маљугу па из 
куће у сусрет Митровици вичући:
— Нећеш „рого“ прекрочити овога 
прага, док сам ја жива; — и загна 
се да је удари. Ова се дрмаше из- 
мефу жена, да се уфати у коштац с 
бабом; но баба Јела видећи да су је 
жене околиле и да је држе, пришу- 
ма се, да је удари, али на злу сре- 
ћу промаши и удари Перовицу по 
вр’ главе. Обли је крв и иаде коли- 
ко је дуга и широка. Баба Јела кад 
вифе што учиње брже боље у кућу, 
па врата за собом затвори а опет на
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прозорчић, гха пружи језик још ду- 
љи... Жене оставише Митровицу а 
дофатише Перовицу. Једна јој криом 
чисти крв, друга тере слијепе очи, 
трећа трчи по воду и оцат, а че- 
тврта трчи по некакве капљице, а 
неке ни саме не знају куд трче, и 
што траже. Скупи се цијело село, 
да виде што би. Људи се чуде и 
муче а жене плачу, бију се у прси 
и гребу се. Сваки пита, што би? Ко 
је удари? Жене ка’ жене; кад питаш 
једну а оне заспу све као из вреће. 
Перовица се залијек освијести. До- 
фатише је и понијеше дома. Баба 
Јела се мало препала. али никад да 
огладни нити јој се уморише вилице 
а бијаше јој и језик ласније пружа- 
ти, јер нифе зуба колико ни на длан.

Сваки се разишао по ручкова 
само кад-кад протрчи по које дијете 
испод прозорчића бабина и исплази 
језик пут бабе Јеле, па онда учини: 
тррр. Само баби Јели и у Перовој 
кући не на ’м пада никоме на 
ручак, но се смели. Ђеца и су- 
сјетке се окупиле око постеље — на 
којој би могли лећи четворица да се 
ни лактовима не дотакну. Ђеца ку- 
кају за матером, а жене приносе сва- 
какве понуде и љекарије; само Пе- 
ровичина свекрва, баба Кате заба- 
вила се њешто на опвишту; — 
срећом је Перо отишао у свијет, а 
да не! и он би данас жље мислио. 
Баба Кате се шћућурила код огша 
а пред њом чаша воде, коју у три 
пута прекрсти десном руком, а ли- 
јевом узе ожег и разјари огањ; за 
тим узе штипавице и поче мећати 
повише угљеве у воду говорећи:

— Ако нијеси од урока ти ста- 
ни, а ако си ти пани у дубинске 
дубине, у даљинске даљине; фе ко- 
кота не поје, фе вола не бучи и т. д. 
и т. д.

Пошто утопи седам угљева, пре- 
паде се јер вифе, да само три пли-

вају на воду. Нико је више не мо- 
гаше увјерити, да није урок. При- 
несе снави чашу, која у три пута 
сркну; за тим се врну одма на 
огњиште, баци угљеве у огаш а во- 
ду иросу на четири краја огњишта. 
Забринута опет се врати код бо- 
леснице ћутећи као да су јој се за- 
везале. Све вифеше злу биљегу, па 
се скаменише. Траја тишина колико 
би жив момак пошао фе би могао 
дозвати, тада поче баба Кате:

— Добро збори баба Јела, да 
има „вјештица“ и другије злије ду- 
ша, да су проклете! Него има ли 
која траве од сретања?

— Имам ја мало — одговори 
Ивовица.

— А ко је бра’ ? и кад ?
— Ја, у мефуднице.
— Она се и бере у мефуднице, 

али треба да је убере каква поста- 
рија жена, па да се срете и претече 
свака зла срећа. — Пропита све; 
посла по селу, али нифе не мога 
наћи; нема куд-камо но посла једно 
дијете код бабе Јеле.

Баба Јела се разведри кад чу 
што јој дијете рече и даде му један 
замотуљак траве, што висаше пред 
инконом, те извади из заклета од 
скриње још један, те одвоји четвр- 
тину траве од „русаља“ па му рече:

— Немој то изгубити но понеси 
баби и реци јој, да ништа неће по- 
моћи ако ту буде она „крстатица“.

Баба Кате улотријеби сву своју 
вјештину, да излијечи снаву, али 
узалуд. Послије њеколико дана чу 
баба Јела, враћајући се с воде, ку- 
кање и лелек. Придаде ногама да 
види што се догодило, кад ли онамо 
Перовица изпијенула.

— Знала сам ја — рече баба — 
да ће и њој главе доћи она „рога“. 
— Али је попаде мртвачка пот, бо- 
јећи се суда и тамнице. Тада би оној 
„вјештици“ срце порасло од радости



Страна 338. НОВА ЗЕТА Година I.

— мишљаше у себе. Но су главари 
били забранили, да се о томе говори, 
да суд не дозна, јер ће по обичају 
народноме народни суд и ову крв 
судити кад Неро дома до^е.

По уре далеко од села С. на 
десној му уздиже се мала висоровањ 
начичкана маслинама, лозом и смо- 
квом а из сред тога зеленила вири 
манастир П. — најбогатији у ције- 
ломе Приморју. Са три стране ова 
мала равница нагиње се и спушта 
тако, да манастир остаје на поглед; 
а с четврте стране уздиже се стрмо 
брдо, с кога се шума спушта све до 
манастира. При самој црквн св. Ни- 
коле ограђено је гробље зидом, које 
бијаше данас пуно пунцато народа 
мушкога и женскога. Жене се оку- 
пиле у гомилу па плачу и наричу 
за Перовицом а по њеколико их одво- 
јило се и раштркало по рака својих 
милих, да натопе сузама вјечну им 
кућу и баце који струк русмарина. 
На другој страни посиједали људи а 
у зачеље стари калуђер Василије. 
Донесоше свјећице а калу^ер благо- 
слови кољиво, вино и ракију, пољуби 
свјећицу па довати шаку шенице и 
сагна је чашицом вина, а остали му 
сљедоваше. Њеко иије вина а њеко 
ракије, ма вишина вина, јер обично 
сваки при оваквијем догађајима за- 
ложи што го|ј дома. Пошто се обре- 
дише њеколико пута, до^е ред и на 
жене. До сад плакаху, али сад кад 
виђеше да је и на њих дошао ред, 
да пијуцну по коју, ражали им се 
и почеше из свега гласа нарицати а 
још кад им се иридружише и оне 
што бјеху раштркане. Ту бијаше 
много и извањскије жена, зато слу- 
житељи шћаху да њих најприје ио- 
часте. Ме^у њима се десила и баба 
Јела, која кад виђе да је свака чаша 
прескаче сјекну као помамна па поче 
да грди и заинати се да не иије. 
Узалуд је жене мираху а она све

више, док се не окупише и људи 
распитиваху, мучикаху их — учиње 
се вардања, и у мало што бабу Јелу 
не изагнаше с иокајања, и шћаху да 
неби бабе Кате, која вјероваше у 
њезине „вјештице“ — а особито од 
онда кад јој носла траве са оном 
поруком. А баба Кате бијаше добра 
душа, да је боље не би нашао у 
накрст земље, иа је сваки штоваше 
и вољаше као да му је мајка. А баба 
Кате и баба Јела бијаху двије старе 
пријатељице, које се миловаху још 
од шаке ђетинства — а и удале су 
се истије месојеђа, па и остале исте 
године удовице.

Па ни ови несрећни случај није 
могао то пријатељство да прекине; 
баба Кате је вјеровала, да су вје- 
штице криве а не баба Јела овој 
несрећи. Томе се баба Јела најбоље 
ту увјерила; а до тада је све друк- 
чије мислила; зато је и послуша 
одма кад јој рече, да прекине вику. 
Замуча, али јој запе око за Крста 
Јовова, који се напињаше из пет- 
нијех жила, да је ишћерају. Овај 
бијаше род Митровици, па ије- 
дак на бабу Јелу, шћаше да јој се 
освети. Баба Јела видије лијепо за- 
што је тако напада, и шћаше да му 
проговори коју крупну, али се стр- 
пље и закле се, да ће му се осве- 
тити у истијем опанцима.

Погреб се сврши, а покајнице 
разиђоше, само остаде баба Јела да 
пита калуђера, кад ће моћи служи- 
ти летурђију за покојнике јој, па и 
да му се пожали како би јој лакше 
било на срцу. То бијаше једини ње- 
зин пријатељ послије бабе Кате, који 
јој све 'одобраваше, знајући да она 
мијеси најљепше и највише ироскуре 
а иајчешће даје летурђије и прека- 
ђује гробове ђе су јој стари зако- 
иани. Кад се договорише, баба Јела 
полако дома. Таман дошла на пије- 
сак, који раздваја нољице иснод села
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од мора, кад ли пред њом Митро- 
вица виједром на глави да донесе 
воде. Баба Јела потрча да јој прође 
по десној, но се Митровица упашчи- 
ла, па је не, пушташе, докле тако 
дођоше при крају. Баба се затрчи 
и угази у море а Митровица пође 
још дубље и обиколи бабу не давши 
јој десну. Ова јој се тада обрну и 
поче да је срамоти, па пође дома 
мокра као патка.

4.
Једнога јесењега дана узбурка- 

ло се море, валови се дижу као пла- 
нине и запљускују кућу бабе Јеле, 
која се из темеља тресаше. „Барка- 
ријол“ Лука није запамтио силније- 
га југа; па ни старци којима је до 
сто година. Изнад пучине морске 
уздигао се црни облак, којега крша- 
ху муње и падаху у саму пучину. 
ЈБеколико ошмрка се упоредило и 
узалуд их пресијецаху црнокорцима. 
У сред пучине морске показа се је- 
дна црна тачка, која се губљаше за 
њеколико измефу валова, те се опет 
уздизаше на врх вала. То бијаше 
„вапор“. Најприје га угледа баба 
Кате, јер јој бијаше писао Перо, да 
ће доћи дома, па жељно погледаше 
сузнијем очима на ону страну, куда 
јој и мисли лећаху. Чим угледа „ва- 
пор“ обрадова се и јави одма ста- 
роме Луки, да иође за Пера. За час, на 
дозна цијело село, а у њему и баба 
Јела, којој мило за невољу бјеше, 
знајући да се је Перо евађао још у 
Цариграду са синовима јој око смр- 
ти женине му.

Сјутра дан, пошто се море мало 
утиша, отиде стари „баркаријол“ 
Лука, да доведе Пера. Перо дофе 
дома намргођена лица, али опет не 
показиваше да је жалостан, јер би 
му се сваки наругао, да за женом 
тугује, иа даваше вољу за невољу.

Пошто иочину њеколико дана,

окуни цијело село и прочита писмо, 
које су му дали синови бабе Јеле, 
у коме они изјављују, да они не 
примају на себе крв покојне Перо- 
вице, но да се одличују од своје 
матере, која је и њих обезкућила, а 
моле и све своје браственике, да се 
поведу за њима и да се ње одреку. 
Баба Кате преклињала је сина, да то 
не износи, али он је нешће то по- 
слушати. Баба Јела кад ово чу, као 
да је стријела фршти из ведра неба. 
Стаде лити сузе што до тада није, 
и јадиковати за синовима, који су 
били кренули пут Калифорније, да 
су само од ње даље. Перо не шће 
да се свети женској страни; он је 
био задовољан казном, која је стигла.

Таман бјеху ирошле отада двије 
године на Митров-дан, кад се баба 
Јела дигла у прве кокоте, да доне- 
се воде. Сваки дан грабљаше да 
прије од икога подрани и срећу угра- 
би, али тај дан уграби јој срећу 
„крстатица“. Врати се жалосна дома, 
кад ли при ирагу један. замотуљак, 
с којим се прошле вечери ђеца игра- 
ху. Зла баба промисли да јој је „кр- 
статица“ подметнула мафије, одскочи 
натраг, испаде јој суд и преврну се 
низ тарацу. Притрчаше сусједи у 
иомоћ; али помоћи јој не могаху, 
већ послаше одма по калуђера, да 
је нричести. И ири носљедњем часу 
сјети се „крстатице“ — метнувши 
прст нод нос — умрије.

Ђ. Равић.

Јутрења у манастиру Савини.
(Посвећено побратиму Србину свеиггенику

Лазару Дајичићу).

У савинском манастиру 
На јутрењу звона звоне,
И Србину јасно зборе 
Да се нада, да не клоне!
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Милогласни сложни звуци 
Кроз дубраву одјекују;
Љупки славуј и с њим шева 
Из долине прижељкују.

У тој светој хармонији,
У прољетном одисају,
Ој нађите лијек мени, — 
Бокешкоме уздисају.

На јутрењу, на јутрењу !
Чуј како не звоно зове,
Ој у звуку оног звона —
Чуј молитву пјесме ове.

** *

Из старинске књиге своје, 
Венијамин, отац благи,
На јутрењу бога моли 
Да сачува народ драги.

Ја му тихо одговарам 
И налазим светог мира —
Како би ми лака била 
Земља овог манастира!

** *

На јутрењу .... ој радости!
Ту је негда витез био,
Ту је мачем крвавијем 
Причестит се долазио!

Хај, ту су се орли српски 
Живим богом заклињали;
Српско благо и завјете 
На аманет остављали.

Крст пречасни позлаћени 
Калуђери уздизаху,
А за златном, за слободом — 
Српски борци уздисаху!............

** *

Ах како ми јутрос бива,
Кад се топло молим богу:
Дај ми боже да слободно 
„Ја сам Србини—рећи могу.

Владимир Тројановић.

Грађа за историју ВасојевиЂа.

и.
Иза народног предања долазе на ред 

стварни споменици: писмени документи, 
плоче надгробне и натписи на њима, старе 
грађевине и т. д. Што се тиче писмених 
споменика, о њима не може бити ту ни 
ријечи, због тога што мач и огањ уништа- 
вали су све до темеља, тако да људи из- 
бјегаваху само голом душом од погибељи. 
Нема овђе ни стећака, као што има њих 
множество по другим предјелима Црне Го- 
ре : око Подгорице и Никшића, у Бањани- 
ма, у Дробњацима и т. д. Кажују да се је 
Васо населио најпрво у Лијевој Ријеци на 
Ножици. То је један ниски и доста равни 
бријег при дну високих планина, између 
Лијеве Ријеке, која долази испод пл. Пти- 
ча и Ковачицког потока. Ту има трагова 
старе куће, у којој се, по народном прича- 
њу? настанио Васо; али то је на поглед 
најобочнија кућица. Тамо исто има траго- 
ва још њекакве грађевине, за коју се при- 
ча, да је био манастир, из којег калуђери 
приморани били су уклонити се због зулу- 
ма са стране Братоножића. Ту се види и 
једна стара црквина.

На другој страни Ковачицког потока 
на Бојином врху такођер била је њекаква 
кула. Њешто је било и на Лопатама. Ето 
све што има старога, и то све је тако ни- 
јемо, да се ништа не може докучити од 
споменика, као и од планина, које од пам- 
тивијека гледају на све што се збивало у 
њиховој околини, али ништа никоме не по- 
вједају.

У Нахији, куд се раселише Васојеви- 
ћи у доцније доба, такођер има погдјешто 
од старине.

Изнад р. Градишњице кажују да је 
био њекакав град и виде се остатци старе 
калдрме, али по моме мишљењу то је ни- 
шта друго, но крупна пржина (пиљак), ста- 
ложена током воде и с временом покриве- 
на земљом. Па и тешко је представити, да 
би то могао бити град, кад тамо нема сред- 
става за живљење због великих сњегова и 
у опште сурове природе, и ако близу од- 
мах има лијепијех долина и питома равањ 
Хаса. По селу забрђу растурено је старо 
гробовље, за које се каже, да је латинско. 
Један гроб стоји таман близу кућеБакића: 
то је просто плоча, урасла у земљу без
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икаквих спољних знакова. Још мало на- 
више на једном бријегу остатци њекакве 
грађевине зову се латиинска или Зекови%а 
кула, коју још знаду људи, кад у њу за- 
гоњаше стоку; али чија је она била и од 
којег времена, то се не зна. Близу Андри- 
јевице на Радуновцу њекад било је старо 
гробље, такође не зна се чије; али оно је 
већ одавно преорано и сада нема на њем 
ни камичка. Има стара црквина у Божи- 
ћима, гдје је сад божицко гробље ново, 
помијешано са старим; тако исто у Кошу- 
тићима постоји још темељ старе цркве, за 
коју се прича, да је била латинска (по 
моме мнењу православна); а на супрот 
преко р. Перућице на бријегу мјесто се 
зове намастиир, и људи памте кад је још 
постојала црква православна. И за њу се 
ништа не зна. Под Вељим Кршем изнад 
Божића има много мрамора (надгробно ка- 
мење), и кад се ради земља, налазе се кости 
човјечије. То је гробље мацура, који су 
изгинули у боју с Васојевићима, кад су 
овизи тамо дошли. Мало даље навише лежи 
један крш чудновате форме су двије рупе 
при једном крају.

Има и још више оваквијех споменика; 
али они ништа нам не зборе за Васојевиће, 
као што и нека географска имена: Царине 
и Царинска-ријека, Краље (село) и Кра- 
љиштица64 (изговара се Краштица,) Коњухе, 
гдје је била по предању ергела Немањића. 
Ова имена напомињу српску државу, кад 
је она била на врхунцу своје моћи и славе ; и 
то је потпуно вјероватно, јербо се ту близу 
налазе Ђурђеви Ступови, грађевина брата 
Немање Првослава и с временом средиште 
једне од првијех епископија; — тамо исто 
налази се и Будимље, за њеко вријеме 
престоница Стевана Дечанског; близу су 
Пећ и Дечани. Али и то све за историју 
Васојевића не помаже. 0 њима се може 
дознати прије свега у онијем предјелима, 
из којијех су они дошли, а то су: Стара 
Србија, Босна и Ерцеговина, кбје за нас 
нијесу приступне.

У том је погледу врло важна за нас 
биљешка вриједног г. В. Вулетића-Вукасо- 
вића у „Новој Зети“ (Н-ро VIII, стр. 305), 
у којсм он наводи један споменик (стећак) 
из Фочанског кадилука са именом кнеза 
Васојевићког Арађије, жившег у вријеме 
Сандана, другчије Сандаља-Храиића, сина 
Владка Хранића, бившег у косовској битци, 
а стрица ерцега Шћепана (14^1 г.)

„Ово је довољно —закључ т нзтога

г. Вукасовић — да се докаже, да су се Васоје- 
вићи доселили из фочанског околиша^

С овијем подудара у нешто и народно 
предање, по којему Васојевићи путоваху 
преко Босне, па чак и преко Далмације, 
гдје су за њеко вријеме и стајали.

У предању свију црногорских племе- 
на једнако налазимо то, да ниједно од њих 
није дошло до својег потоњег краја управ, 
него се свако заустављало на друга разли- 
чита мјеста. Главни правац био је пут за- 
иада или сјеверо-запада (за Стару Србију) 
под заштиту христијанске тада Јевропе, 
Угарске краљевине или Млетачке републике. 
Њеки управ од Косова су дошли у Дал- 
мацију и тамо се населили; а други су 
ишли отуд границом на југ, у неприступну 
и још непокорену Турцима Црну Гору. 
Наравно да тако су ишли и Васојевићи; 
али ако су они били Фочани, зашто нијесу 
остали у комшилуку своје отачбине, као 
што чине сви ускоци, него отишли тако 
далеко, чак под Ком, при том у они пре- 
дјео, који је таде био ближе Турцима? 
Ниједно племе у Црној Гори, којему је 
била матица у Босни или Херцеговини није 
отишло на исток Црне Горе, негосвакона 
југ и запад. У овом покрету Васојевића 
пут истока види се особита њихова тежња 
тамо, а не на какво друго мјесто. И то се 
да објаснити само њиховом тежњом бити 
ближе њиховој старој отаџбини у Старој 
Србији.

Та је тежња у овом племену остала 
за увијек; па с тог тек се заночеше мно- 
жити у Лијевој Ријеци, они се селе опет 
у том правцу, још више се приближавају 
својој старој отаџбини, не гледећи на Тур- 
ке, који тамо владаше, а никад не иду ни 
на југ, ни на заиад без једнога, који је 
отишао у Црмницу (у 'село Дупилу род 
Ђуровића); али и то се не може примити 
за фактичну истину.

Морамо примјетити, да народ често 
заборавља и брка подробности; неке поје- 
дине факте измишљава и нагађа по каквој 
прилици, по имену личном или географском; 
али у главноме народно предање и његове 
тежње могу служити доста сигурним осно- 
вом за историју. На пр. Стефан Васојевић, 
окојемсепјевау његовом племену, није мого 
бити у косовском боју, због тога што су се Ва- 
сојевићи населили под Ком посље Косова; 
али, ако је онај надпис, који цитира г. 
Вукасовић, добро преписан и прочитан, 
тада у почетку XV в. кнез Васојевић био 
јс у Фочи; иа зашто нијс могао битн у
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том боју његов ђед или који други од ње- 
гова племена? још кад они нијесу кренули 
из отаџбине? Овај сиомен могао се задр- 
жати у народној памети, само су иобркана 
вријеме и мјссто. Премда пјесму о Стефа- 
ну Васојевићу ми држимо за производ но- 
вијег времена, и она је чисто имитација 
пјесми о Стефану Мусићу.

Ми не пишемо историју Васојевића, 
негб купимо само грађу за историју, и с 
тога купимо све? што се прича и што се 
пише о њима? не изузимајући и неке фан- 
тастичне производе, као што је Екарова 
прича; али оно? што је доставио г. Вука- 
совић представља такву важност? да смо 
морали на томе више се зауставити. Онај 
натпис — и опет додајемо: ако је иравилно 
преписан и добро протумачен — даје нам 
тврди темељ и излазну тачку за историју 
Васојевића. Из њега ми видимо: 1.? да је 
род Васојевића постајао још раније, но су 
они дошли нод Ком и да њихове родона- 
челнике треба тражити гдје индје; и 2.? 
да је једном штацијом у њиховом путовању 
била Фоча? и то јс било у почетку XV 
в.? дакле брзо послије косовске битке; али 
да би Фоча била њихова колијевка, за то 
треба више доказа. Узгред морамо казати 
о Ераковићима и Раичевићима. Да су они 
прошли преко Столачког кадилука, то доста 
свједочи наведени г. Вукасовићем натгшс јед- 
не плоче нађене тамо? на којој стоји име Радо- 
сава Хераковића. Али п то показује само 
штацију? преко којс су они ишли? и ми- 
слимо много раније но 1525 г.; тамо је 
један дио и остао; као што суиРаичевићи 
могли остати у Габели.

Сами Ераковићи и Раичевићи причају, 
да су они дошли у Иванбегово доба? као 
што и остала племена? а родом да су они из 
Зенице у Босни? оклен су дошли под Трав- 
ник и тамо су стојали неко вријеме. Нека 
то буде нагађање, али без важних доказа 
због горе наведених узрока ми не можемо 
одбити и народно нредање.

Сад ћемо продужити о Васојевићима 
по народном предању? због тога што дру- 
гог извора ми и немамо.

Населивши се на Ножици (у Лијевојр.), 
они су имали у комшилуку с једне стране 
племена Братоножића и Куча; с друге 
Ровчане и Морачане.

У колико је ова општина била слаба 
у почетку? види се из тога што она није 
била у стању доћи до природне границе 
до р. Мораче на занаду спрема Ровчана и 
до р. Сјевернице на сјеверу спрема Мора-

чана; ни педи није могла одузети од пла- 
нине Вјетерника? који вас ирипада Брато- 
ножићима; аовипосљедњи још су узнемири- 
вали њих и у Лијевој р. и уништише њи- 
ма манастир? расћеравши калуђере. С вре- 
меном? кад су се намножили? Васојевићи 
кренули су пут р. Таре и Кома? не за 
стално живљење? него само да катуне? и 
гдје је било доста простора.

По свему географском- и природном 
положају Лијева р. представља једно од 
најусамљенијех мјесташца и најудаљенијех 
од великих политичних центара? који су 
били тада у рукама Турака.

Уклањајући се пред својима јакима 
сусједима? Васојевићи пребиваху до неког 
времена у пуној неизвјестности и не пла- 
ћаху никоме никаква данка. Али прознаше 
и за њих Турци? и то мора бити преко 
Куча и Братоножића? који су били већ 
подплатни Турцима.

Народно предање кажује да једанпут 
Кучи наведоше на њих Турке. Нападај је 
био толико изненадан п жесток? да ста- 
новници нијесу били у стању ништа учи- 
нити? до бјежати? куд који може. Тада је 
све било похарано и спаљено? тако да за 
неколико година „није се налагала ватра 
на огњиштеЛ Тада се неколико фамилија 
иселило са свијем из Лијеве Ријеке? у том 
Караџићи у Дробњаке? а Бојићи у Горњу 
Морачу? гдје они постоје и сада. 0 овом 
догађају није се сачувала пјесма? а само 
прича без икаквпјех подробности? из чеса 
се види да је то било веома давно.

Други нападај Турака био је у много 
доцније доба? и о њему се сачувала пјесма? 
по којој се може приближно одредити ври- 
јеме? а тако исто у њој потанко разложене 
гсве околности и именована лица? учество- 
вавша у битцн с Турцима.

Ево како је то било.
Војвода братоножићки Пејо Станоје- 

вић? којега кћи са другијема ђевојкама 
била је одведена у Стамбол у султанов 
харем? оде код султана? код свог зета? и 
овијема ријечима обтужује Васојевиће:

„Султан царе, огријано сунце,
Ја сам доша’ к тебе од невоље,
Од зулума од Васојевића,
Што но мени зулум учињеше:
Царске џаде нама ирекидоше;
Сваку срећу нама одузеше,
Одузетце воду на Ножицу;
Узеше ни зелене иланине,
Кад ни дође вакат од планине,
На планину ми не издижемо“.

На овс султаншиље ферман у Скадар, 
а на руке таши Бушатлији? да он скупи
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цијелу Арбанију и пошље њу на Ваеоје- 
виће. Бушатлија од евоје стране пише писма 
у Пећ Мустај-паши Махмудбеговићу, који 
подиже сву подчињену њему Арбанију од 
Призрена до Гусиња, а пред војском иде 
„црни Арапине^. Састанак војске био је 
на Гусињу, оклен заједно са Шабанагићем 
гусињским кренуше преко долине р. Вр- 
моше на Широкар, па преко мокре долине 
у р. Верушу, гдје већ почињу васоје- 
вићки пашњаци и ливаде. Ту су они учи- 
нили логор? и главни војсковођа Мустај- 
паша пише писмо на Лопате (у Лијевој р.) 
попу Ракетићу:

„Како књигу на рукама приминг,
Покупи ми од земље главаре 
И доводи мене на предају.
Па покупи дванајст ђевојака 
Од добрије кућа и оџака 
За мојије дванајст пашајлија.
И доведи Брајотића Мару,
Да је љуби црни Арапине;
А мене ћеш младу попадију,
Нопадију попа Ракетића,
Да је папга по чадору љуби.“

Поп сазива главаре на скупштину, 
који њему одговарају:

„А Бога ни, попе Ракетићу!
Сви смо ради часно погинути,
Но Турчину раја иостанути;
Раја турска никад били нисмо.
Но му пиши лист књигу бијелу,
Нека иде нама на мејдану;
Па што коме Бог и срећа дадне!“

На овакви одговор кренуше Турци и 
ударише с три банде и? не наилазећи на 
никакав отпор, све попалише и порушише, 
а на свршетку уљегоше као у стан у цркву, 
и сташе ту изван сваке бриге. У то поп 
Ракетић, Вук Брајотић и Вук Вујичић у- 
дарише на њих с три банде. Турци по- 
бјегну пут Веруше; а Васојевићи почну 
њих сјећи у сустиг. Вук Брајотић посјече 
црног Арапина; а В. Вујичић Махмудбе- 
говића, приговарајући њему: „Сад ти љуби 
младу попадију?

Ту је погинуло 12 пашајлија и по- 
сјечено до 650 турскијех глава; а Васоје- 
вићима иогинуло је 74 мртвијех и толико 
рањепо.

Битка се је ова догодила на Лесен- 
дров-дан (30 августа); па с тога саградише 
нову цркву у име св. Лесендра на мјесто 
пређашње, која је била у име Спасова-дне 
и коју су без сумње тада изгорјели Турци 
(у пјесми се о томе не збори). Од тог вре- 
мена Турци више никад не долазише у 
Лијеву Ријеку.

У другој пјесми Вук Бра:отић дола-

зи7 као сувременик кучког војводе Лала; 
а по кучком предењу Лале? по смрти свог 
оца Дрекала изабран за војводу, примиоје 
буздован, као атрибут своје власти, на 
скупштини нри састанку р. Мораче и Ма- 
ле р. из руку братоножићког војводе Пеја 
Станојева, чијом се кћером посље и оже- 
нио. А Лала овога спомиње Марино Боли- 
ца, писавши своје дјело 1614г.;*) даклен 
сад ми знамо и годину кад је то могло 
бити.

У истом дјелу М. Болице има и још 
нешто односно овог догађаја. Ми читамо у 
њему, да 1613 г. из Цариграда послат је 
био Арслан-иаша са седам санџака од При- 
зрена? Пећи, Дукађина, сН СћагаДашсћ (?), 
Ељбаеана, Задриље и Скадра да покори 
горска племена. Скупив 50.000? а по дру- 
гијем 60.000 војске из различитијех мјеста, 
чак и из Црне Горе(?), он је кренуо про- 
тиву Климената; али ништа није могао у- 
чинити.

Посље тога, скупивши у Подгорици 
цијелу армију, „кренуо је но да похара јед- 
но васојевицко село, које се састоји из 85 
кућа; тамо он није ништа учинио, само 
тпто је уфатио 60 душа ђеце и жена, који 
су се спасавали у другијем сусједнијем се- 
лима. Мушки, не оставивши тога без осве- 
те за своје село, на повратном његовом пу- 
ту у Подгорицу, нападнувши на задњи дио 
војске, убише 30 људи и плијенише 30 
коња.и

По свој прилици то је један исти до- 
гађај, о којем се прича по различитим из- 
ворима и с различитог гледишта.

По причи Болице то је ишлоодПод- 
горице преко Братоножића, који су сесва- 
ђали с Васојевићима; а по пјесми —• од 
Гусиња, даклен пошто се турска војска 
без икакве користи враћала из Климената.

У обијема причама има разлике?аима 
и сродства; али у ствари обје су сагласне 
у томе? да Турцн нијесу могли учинити 
ништа Васојевићима и да су се вратили с 
губитком натраг.

Сад ми стојимо већ на темељу исто- 
ријском.

П. Ровински.

*) ?,Ке1апопе е! ДеаепШопе с!е1 зап^асаШ (И 
бсиТагГ е!с. Уепе7ла 1614.
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Пјесник и тице.
Прнказано поштованом пријатељу Ј. СундечиЂу.

Замео је енијег густи,
Осула се сн’јежна груда;
Гдје би негда брЈег зелени — 
Оголио камен свуда.

Гдје је некад жубор живи 
Поточића лако брујб —,
ЉубеК’ мило горско цв’јеће, 
Дебеломе мору струјб;

Сад мосури крупна леда 
Бистром току на пут стају:
„Стани водо — наша га је!.Л 
И собом је затрпају.

Он’јемила шума, лузи?
Бездушна их студен шину...,
Лисје жуто котрља се —
Оде... оде у прашину!

Једва које бл’једо перце 
Што с’ по врсим’ шибља тресе,
Еао да би рећи хтјело:
„Збогом св’јете... умире се!и

Тичиј’ цвркут умукао —
О њима се цича л’јепи...
Свака хита своме куту 
Да с’ огрије и окр’јепи.

До час прхну, разаспу се? 
Обидују плодне стране —
Е да им је пиће нешто,
Да с’ одрже и преране.

Сумрак ту је — ноћ се кучи... 
Враћају се знаним крајем;
Пјесник стао — па их тјсши,
Своје лире уздисајем...

„Не клоните, тице мале,
Не плаш’те се љуте студи —, 
Издржите... прољетна ће 
Опет зора да заруди.

пОпе’ ће те по шумица 
Начичкати зелен-гране,
Жубор вода зачињаће 
Ваше пјесме одабране.

Д)пе’ ће вас љупко мазит’
Бујног цв’јећа миомири —
Опе’ ће вам звучно тепат...
Рано јутро са зефири.

„Кб некада!.. опе’ ће те 
Прелетати по свемиру,
Разгаљиват’ срце, душу,
Чобаници и пастиру.

„ Опе’ ће те сунце гледат’
Да се на вас слатко см’јеши; 
Издржите цичу сада —
Срећа ће вам да посп’јеши.

„Не дајте сећ.над вама сп 
Свакад иста нада вија;
С прољећа ће доранит’ вам 
Китан в’јенац чаролија.

„Сумор вам је кратка в’јека,
Ви сте сретне док вас траје;
Наком туче и олује...
Свака зора ведрија је.

„То је часак из живота,
Пошалица кушње само;
Ви цврчите... ви велите:
„Вај! ми нешто друго знамо!

„„Вај! та знамо; ипак хвала 
Што нам дајеш снаге нове;
Утјеха нам добро дође,
Са дна душе пјесникове.

,,„Ти нас бодриш, ти нас љубиш, 
Познаници ми смо давни ....
Знаш, кад гуслар запоп’јева 
Народ српски — народ славни?

„„Што му слава, прошлост што му, 
Што вјеков’ма тешки ланци . . , 
Силне борбе и прегнућа —
Па ратови и устанци.

Л„Е па оне живе жеље . . .
Те их вјечно Србин снива;
0 слободи ... о напретку . . .
С којим’ би се да целива!

„„Све то нам је нешто своје,
Што нам тугу, сумор ствара;
Ал’ ни једно маха нема . . .
Јер их нада заговара!

„,,И та нада дивно сија —
Баш кб зраци сунца жива . . . ,
Ил’ кб бисер спрам мјесеца,
Кад га талас запљускива.

,,,,Још мирише кб душица 
Гдје <’ љубавни крше боли < . .,
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Ил' утјеха благодатна
Кад се Србин Богу моли . . .

„„Богу моли — патње блажи —
А нада му срећом креће;
И док тако! — докончати 
Никад не ће — никад не ће!

„„Брацком слогом — св’јешћу рода, 
Издржаће св’јета трење;
Све се мјења!— дотарајабе 
И Србинетава искушење! !ии

Саво Ст. Рачета.

Устришци с новинарског стола.

II. Наши новинари.

Неки стари филозоф рекао је? да је 
господин Бог врло мудро урадио, што је 
све велике ријеке навратио покрај великијех 
градова. Тако би се сад могло казати, да 
су Срби ове7 косовске, године били врло 
мудри, што су све своје велике вароши, 
своја средишта народна, морална и поли- 
тична, подигли покрај књизкевнијех листова: 
Нови Сад покрај „Јавора^, Сарајево покрај 
„Босанске Вилеи? Биоград покрај „Колаа 
и Цетиње покрај „Нове Зетеи.

Не замјери овој лакрдији, мој драги 
Лазо. Сама ми се наметнула. Пишући о 
нашој новинарској књижевности, ја не знам 
како би паметно започео, пошто у њој влада 
мудрост оног старог славног философа.

Одиста ми имамо ове године четири 
ваљана књижевна листа на четири згодна 
мјеста. Још би требао барем један у Задру 
и један у Загребу — (док не освојимо Стару 
Србију и Македонију) — по захтјеву наше 
српске демократско-федералистичне нарави. 
Али ја не жалим, што их нема? или ти 
што их је нестало. Прије свега ја нијесам 
ни демократ, ни федералиста, мислим по 
оној нашој дивљој српској нарави, него 
држим, да се добар лист и лијепа књига 
могу читати, и ако није штампана у мом 
мјесту, и ако дотични писци и уредници 
нијесу моји сусједи. По томе не жалим 
задарског 7?Вукаи? јер због слабог одзива 
писаца и читаоца није био прави вук, ни 
књижевни, ни горски. Вук треба да буде 
вук — да мијења длаку> али ћуд никако. 
Загребачки „Забцвник^ већ и тако није

никога забављао, него само слагаре у штам- 
парији.

Ја мислим дакле, да ми имамо четри 
добро уређена књижевна листа, на четри 
згодна мјеста. Уз ове имамо толика друга 
периодична издања: и 7?Просвјетуи на Це- 
тињу, и ??Љетопис“ у Новом Саду; па у 
Биограду: „ Отачбину“ ? издања У ченог
Друштва, Краљевске Академије и Чупићеве 
задужбине. Читања, душевне хране баш 
доста, таман да имамо још толико читаоца, 
колико их у истину има.

Све лијепо, како се мени чини, али 
баш с тога неће издобрити. Нијесрпски.

Требало би? да у Новом Саду покрај 
„ Јавора“ излази „Стражилово“ и да обадва 
листа у један мах пану и пропану. То би 
било српски. Требало би у Србији десет 
књижевнијех листова, бар од кад је објављен 
нови устав? најлибералнији у Европи, и да 
сви заједно послије мјесец дана престану., 
И то би било српски.

Ја се сјећам, да су у Бечу? за мога 
боравка отрагу неколико година, у исто до- 
ба излазила три српска илустрована листа. 
Заборавио сам имена листова, али нијесам 
њиховијех уредника: први је био Стеван 
Ћурчић, потоњи уредник службенијех „Срп- 
скијех Новина“, други Тодор Стефановић 
Виловски, трећи Капамаџија, некад трго- 
вац? који је у књижевности мислио наћи 
своју бољу срећу.

Нијесмо ли ми Срби даровити, плод- 
ни и предузетни? У Бечу? гдје има мили- 
он њемачкијех становника (не узимљем у 
рачун једну стотину хиљада Чеха и оста- 
лијех Славена, јер су подложни култури 
њемачкој), који сви читају новине, гдје 
свака имућнија кућа држи по један илу- 
стровани лист, у том великом Бечу? тек 
на годину двије ли прије тог српског 
раскошја покренут је један њемачки илу- 
стровани лист. Недотупавни Нијемци ра- 
змишљали су, да ли имају књижевника 
и умјетника, да ли имају имена, који- 
јем би могли ступити на јавност и упу- 
штити се у утакмицу са другијем листо- 
вима; измјерили су све прилике и пушти- 
ли су свој лист у свијет, који се до дана 
данашњег уздржао. Даровити Срби иду у | 
књижевност и новинарство као грлом уја- 
годе и пролазе као што пролазе. Сва три 
илустрована српска листа на брзо су про- 
пала? а послиј'е неколико година Арса Па- 
јевић у Новом Саду кушао је7 мучио се са 
„Илустрованијем Новинама^, које су оди- 
ста формом и садржином добре биле? па их
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најпослије обуставио ради слабог одзива 
публике.

Имамо „Невен — Чика Јовин листи 
за дјецу, у Новом Саду. Његов уредник 
Змај Јован Јовановић признат је као нај- 
бољи пјесник, а популаран је7 за чудо? у 
свему Српству, као икакав његов друг у 
пјесништву до сада. Ни с тога, ни ради 
овога мога посла, не би било умјесно, да о 
његовијем пјесмама говорим. Али изрећи
ћу своје мнијење, да би таког једног. нје-
сника и писца за дјецу тешко нашли у ко- 
јој му драго туђој књижевности, који би, 
као он? осјећао љубав к дјеци и знао је 
изразити, који би онако знао погађати у 
њежна дјечија срца. По томе један лист за 
дјецу, такога књижевника, могао би бити 
довољан за сву нашу младу Србадију. Са- 
мо један лист дјечији има Италија, која 
рачуна на десетине милиона становника и 
простире свој културни уплив на обалеја- 
дранског и средиземног мора, па и у дале- 
ку Америку. Ипак, осим „Голуба^ у Сом- 
бору, покренуто је „Дјаче^ у Србији и за- 
владала је права манија за дјечију књижев- 
ност, која ће свршити онако, као што свр- 
шава свако српско одушевљење. ЕхреИо 
сгеЈе ЕоБеИо.

У Биограду основали су напредњаци 
„Краљевску Академију^ за свога политич- 
ког царовања супрот старог, познатог, у 
народу виђеног „Српског Ученог Друшт^а^. 
Ја се чудим, како радикали, који су на 
влади и имају већину у земљи за собом, 
још нијесу основали једну радикалну ака- 
демију, супрот обадвију постојећијех. И то 
би било српски!...

Повукао сам ово неколико црта о на- 
шијем белетристичнијем листовима, о нашој 
такозваној „забавној и поучној^ књижевно- 
сти, како би исте примјере примјенио на 
наше политичне новине. То ми је нужцо 
било, јер свој прави задатак не могу пот\ 
пуно извршити ради многијех обзираирадиу 
оскудице података. Није лако говорити о 
политичнијем листовима а не говорити о 
њиховој политици, о њиховом програму и 
раду. Није лако спомињати по. имену нови- 
не и новинаре, а не таћи у многе осјетљи- 
ве жице.

При томе ми немамо статистике, која 
би нам показала постанак и живот свијех 
српскијех новина. Ко ће знати колико их 
је никло и у клици увенуло? Ко ће измје- 
рити, колико је који лист зла и добра 
учинио?

По нашијем књижевнијем листовима

можемо створити закључак о политичнијем. 
Ако јетолико књижевнијех листова несми- 
шљено покретано и лудо пропадало, коли- 
ко ли их је политичнијех тако жалосно 
прошло? Ако се лакоумно започимљу и о- 
стављају „забавни и поучни^ листови, за 
које се хоће прилично спремнијех уредни- 
ка и помоћника, како се поступало у овој 
другој врсти новинарске књижевности, за 
коју не треба никакве приправе, како се у 
нас мисли, него само пера и пусте хартије?

Већ је изван пријепора стављен ве- 
лики просвјетни задатак новинарства. За 
то признање није ми било потребито пози- 
вати се на два најсјајнија имена овога ви- 
јека, као на свједоке. Ако поједини нови- 
нари басају, ако се у многом гнијезду „кул- 
туртрегерске^ штампе излијеже по који 
такозвани „револвер-журналист\ то не по- 
бија цијене штампи. Изузетак не обара пра- 
вила. Што је ту скоро рекао Бизмарк у 
њемачкој скупштини, да су новине само 
?,штампарске црне мрље“, то још ништа не 
значи, јер он исти служи се новинама, а 
често је узимао перо у руке, да напише 
чланак за новине.

Баш ове године у Паризу је, покрај 
изложбе и стогодишње славе велике рево- 
луције, прославио своју стогодишњицу Јоиг- 
па1 Јез Већа18, уз учешће пријестолнице, 
све Француске и свега изображенога еви- 
јета. Изашла је једна дебела књига, која 

• садржи историју овога листа, имена и дје- 
ла његовијех уредника и писаца. На из- 
ложби једна слика приказује његове писце 
у пространој и скромној соби уредништва; 
а то су најљепши људи и лица све Фран- 
цуске; из те тавне собе лећеле су варнице 
просвјете. Хиљаде похађача на дан, што 
чине милионе на мјесец, купе се пред том
сликом и диве.

Нећу говорити о постанку овога листа 
и његовом развитку. Најприје доносио је 
просте извјештаје скупштинскијех расирава 
и биљежио догађаје. Иослије стао је пре- 
тресати догађаје, оцјењивати политичне по- 
јаве, и тако је постао уводни чланак, по- 
стао прави задатак политичног листа. Стао 
је послије доносити оцјене књижевне, ио 
зоришне и т. д. и постао је знаменити 
фељтон. Тако је ЈоћТпаГ Јеа РећаЈа постаб 
образац праве новине. Какб ее" код тога 
листаГсхваћао задатак рекао је његов Јоћп 
Еетотпе, наиме да су новинари као све- 
штеници: N048 а§188ОП8 р1и8 раг 1а ргесћса- 
Ноп дие раг Г тГогтаћоп. А други, Ргеуобћ 
РагаЈо! рекао је: ^Вјештина правога нови-
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нара у томе је? даданас каже оно? што ће 
сутра сви мислитии. Тако је овај Јоигпа1 
стекао свјетско име и повео за собом све) 
остале новине. Али заслужују спомен још 
неки људи? који су на листу радили и 
виде се на оној слици на паришкој изложби.
Ту су Кепап? Ји1е8 8Јтоп? А1ехапЗег Вита8?
Н. Тате? Ее§оиуе? Неоп 8ау и толики 
други. Што је бољега у Паризу било, са- 
купљало се око Јоигпа1а. Нијесу, наравно, 
долазили готовом славом, већ су ту многи 
започели и ту сТекли име. Али? покрај свију ' 
пробитака, које може донијети име и глас 
у оној моралној пријестолници свега сви- ј 
јста? радници нијесу никада бјежали од, > 
овога листа? нијесу се никад постиђели 
свога посла. Чувени књижевник и у своје 
доба виђени државник, Сћа1еаиВпапс1? који , 
је у листу писао? кад је 1833 био оптужен 
ради политичког преступа и кад су га на 
испиту питали за сталеж? он није споменуо 
ни једну од толикијех титула свога плем- 
ства? него је одговорио: гЈа сам новинар^. 
Толико се поносио новинарскијем зана- 
том! . . . Дошло једном? да се Бетотпе 
бира за члана академије. А гдје су књиге 
што је написао? — стадоше питати. Какве ј 
књигс и како их је могао писати? — одго- 
ворено је — кад новинар сваки дан иде у 
борбу и кад он у једном чланку пушта 
више духовне снаге? него ли други у једној 
књизи. И одиста Бетотпе је именован 
чланом академије на основи свега окога? 
што је он писао у новини. Тако су и спо- 
менути аукторитети и толики други из 
уредништва отварали пут у академију? што 
је идеал сваког француског књижевника? 
највећа част? какву може пожељети и по- 
стићи. Толико се цијенио у француској 
новинарски занат!

Јоигпа! Јез 13ећа18 колико је био 
узоран по својој садржини и по својој 
углађености књижевној? толико је био ју- 
нак на мегдану? кад је требало борити се 
за слободу и народна права против насиља. 
Данас већ није сам: у Паризу и у вели- 
кијем европскијем пријестолницама има Јо- 
игпа1 толико другова? одиста на његову 
материјалну штету? али на корист нови- 
нарског задатка, на корист свјетске нро- 
свјете.

Наводећи овај примјер правог новинар- 
ства? нијесам мислио упуштати се у сравнења. 
Била би велика смјелоет? и ако неби била 
необична у нас Срба. Али свакако? узимљу- 
ћи најскромније у обзир све наше друштве- 
не прилике; може се истакнути немили

факт? да се у нашем народу није могао 
стално уздржати само један лист? а камоли 
напредовати и развијати се. Ено Србије и 
Биограда, гдје су новине још у повоју? гдје 
најстарије имају тек неколико година? гдје 
се сад опет појављује периодична новинар- 
ска манија. Ипак Биоград је постао књи- 
жевна пријестолница? ипак службене „Срп- 
ске Новинеи навршују своју 1ЛЧ годину? 
ипак ми смо могли славити новинарску 
стољетницу? а не можемо славити ни 25-годи 
шњице!

Ја знам гдје је наша невоља. Ја 
зиам и казао сам на што се своди наша 
читалачка публика. И та публика сад 
се обикла на промјену, на новост. Хоће 
свакога Божића нови лист? нови програм и 
нова обећања; хоће? да се лупа у бубањ и 
урличе. Па кад се поштована публика наси- 
тила? узмиче и окреће леђа? остављајући 
уреднику дугове на успомену.

Не знам зашто се подиже граја на Дра. 
Полита-Десанчића? што је он? кад су му 
нудили да буде вођа српске либералне 
странке у Угарској и да покрене партајски 
орган? захтјевао за исто предузеће ф. 70.000. 
Ја знам? да се овакијем говором не стијече 
популарност? да се овакијем захтјевом не 
иде на Олимп. Али? пошто је потребит 
лист? и пошто се за лист хоће новаца? колико 
и за сваки други рат? мени је онај захтјев 
умјестан и свјестан.

Примјер Светозара Милетића врло је 
лијеп, диван. Данас може се казати српском 
новинару: утуци своје новце и истроши свој 
живот? па на крају ћеш увијек наћи отво- 
рена врата — луднице. Одиста то је 
фатални свршетак сваког правог новинара 
у нашем Српству. Кад је своју дужност 
поштено извршио и кад је полудио — то 
је најпаметније што може учињети. Али 
овај примјер није за свакога примамљив; 
Милетићи — густо се сију у нашем Српству 
а ријетко рађају.

Него? не можемо? по души? сваљивати 
сву одговорност на читаоца.

У Биограду, барем сада и барем дви- 
је велике народне странке? могле би имати 
своје органе уређене но правилима модерне 
журналистике? који би нам дакле прикази- 
вали право стање Србије, доносили извје- 
штаје са стране па и из најдаљијех крајева на 
свијету—мислим из српскијех крајева изван 
Србије. За све Српство у Угарској довољан 
би био један таки лист. Тако би смо имали 
неколико правијех новина? тако би се уту- 
кла луда утакмица и тако би ваљда могли
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данути и они листови далеки, који се боре 
на мртвој стразки Српства. Ако све то тако 
није, не мозкемо кривити читаоца.

У Српству постају новине од партај- 
ске потребе, којом се често крију личне 
страсти и тезкње. Кад се страст испушка- 
рала, престаје лист.

У Српству постају новине од најситни- 
је мјесне потребе. Један издавач, коме су 
слова почела рђати, и неколико доконијех 
људи, који ће бранити „моралне и матери- 
јалнеи потребе свога мјеста, па је лист 
готов. Истроше ли се слова, уморе ли се 
пиеци, или нађу пробитачније занимање, 
лист је — извршио своју велику мисију.

Читао сам баш овијех дана, како један 
биоградски лист спомиње задатак Србије 
на истоку и опомиње у то име на слогу.

Ми већ увијек вапијемо за слогом!... 
Али кад би случајно у Македонији могао 
постати и постао један српски лист, тај у 
Србији не би нашао приступа — извјесно 
и доказано је другијем примјерима — јер 
су свестоловешумадијскијех гкафанаи заузе- 
ли локални листови. У томе Бугари уздржа- 
вају „Македонијуи? а прије тога створили су 
јој читаоцеиу Македонији подигли стотину 
школа!

Јеси ли ти опазио, мој Лазо, како 
се у биоградскијем новинама пише о Српству, 
које не спада, јер не може спадати у 
ниједну њихову странку? Не говоримо 
о нама, који смо далеко; ено можеш видје- 
ти како пишу о Србима у Угарској, о браћи 
својој „с пријека^, као да их од њих ра- 
ставља океан, а не једна ријека.

Ми смо најдаљи, и ако игдје на сви- 
јету има тежак положај, то је наш, тежак 
и најтежи. Ипак нијесмо тражили помоћи, 
ни призрења, већ би смо задовољни и сре- 
тњи били, кад би барем нашли учешћа, по 
оној Владичиној „да пожали ка н’ да би 
помога^. Ни учешћа, ни сажаљења, негоод 
једном, кад се не надаш и не знаш за што, 
послије толико борбе имуке, твој ти брат- 
ски лист из Новога Сада устаје и даје ти 
лекције!

Узмимо један сјајни примјер. Спојењем 
Крајине уз краљевине Хрватску и Славо- 
нију стотине хиљада српскога народа пре- 
шле су из управе војничке ууставну, сту- 
пале су на ужитак тамошњијех права. Прије 
тога нико не приправи народ на промјену, 
за овога најзамашнијега политичнога прео- 
бражаја нико му не притече у помоћ, као 
да Срби у Славонији и Хрватској нијесу 
на прагу некадашње Војводине ц кар да

Сријем није прибрајан у несуђену Војво- 
дину. Кад се све извршило, кад је све го~ 
тово било, новосадски листови скочише и 
ударише на „српски клуби.

И Хрвати су нас претекли. Не само 
што имају своје сталне листове, књижевне 
и политичне, са сталнијем програМом, који 
су били сачувани у толикијем неприликама 
и кризама, и који су- с тога стекли неко 
име, не само што су им листови боље уре- 
ђивани — не говорећи о језику, увијек 
рапавом, туђем и скованом, често не разу- 
мљивом, јер је тако и другачије не може 
бити — него су далеко измакли пред нама, 
колико се тиче озбиљног вршења нови- 
нарског посла и задатка. Као што би сваки 
новинар хрватски могао ићи учити језик у 
шегрта једне српске штампарије, тако би 
српски новинари могли ићи учити други 
посао у хрватскијех шегрта. Један берлин- 
ски уговор довољан је био за хрватске но- 
винаре, да упрте на своја леђа културну 
торбу за сав балкански исток! Рећи ћеш ми, 
мој Лазо, да ту има родољуба, који тресну 
кесом и извале хиљаде, кад се у Загребу 
оснива једно новинарско друштво. Рећи ћеш 
ми, да међу Хрватима има „меценатаи, који 
за новине троше хиљаде сваке године. Имаш 
право, мој Лазо. То сам баш ја хтио казати. 
Али ту опет има воље и заузимања код 
свију и код свакога.

У нас новине имају свој особити на- 
родни задатак, каква већ нема код другијех 
новина, н. пр. инглескијех, њемачкијех, па 
талијанскијех и францускијех. Код свијех 
овијех питање народно ријешено је и ради 
се само о уздржању напретку и освајању. 
Ове новине могу се шалити, али код нас 
није до шале, јер се у нас велико народно 
питање није ријешило. Управ тиче се на- 
родног опстанка, баш ради развитка и 
освајања, ради насртања са свију страна.

Ми смо данас у прелазном стању кул" 
турном и политичком. По вољи или невољи 
пролази наше епско доба и нестаје га. Већ 
нам није доста, што имамо гусле јаворове и 
гудало „дрвошимшировои. Гусле можемо вје- 
шати о клин иа више страна и поштовати као 
светињу. Јер оне су нам будиле свијест, тјеши- 
ле и храбриле су насна јуначкапрегнућа, про 
носећи по нашој Крци и Неретви име Хајдук- 
Вељка, по Морачи, Дрини и Морави име 
нашег Срба далматинца Јанковић Стојана 
и Смиљанић Илије. Тај задатак међусобног 
познавања и помагања, ради народне обране 
и народног напретка, с гусала не може 
прећи на никога другога, него на новине и
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новинаре. Новинар треба да буде учитељ 
и васпитач народни у српскоме народу.

Ако је то тако, као што јест, и ако 
су српски новинари далеко од свога задатка, 
колико земља од неба, као што јесу, би ли 
слободно било истакнути ово питање: хоће 
ли се наћи један новинар у Срнству, или 
једно „новинарско удружење^, или икакав 
други брат Србин, ма и не био он у хиља- 
дама нашијех „познатијех родољубаи, који 
би хтио и предузео, да се једном српски 
новинари договоре и споразуме, и да се

једном уреди српско новинарство, како би 
се бар примакло оном свом великом задатку?

На ово питање хтиосамдоћи идошао
сам.

У осталом видим и сам, да сам гово- 
рио о свему и свачему, а најмање о свом 
предмету, о новинарима.

Биће тако испало, али ја их нијесам 
могао наћи. Нека никоме не буде жао на 
ме. Пачео сам од себе бројити.

С. Бјелановић.

Нашој г о р и.

Ал’ дивна бјеше горо, ој наша горо мила !
Дивно је евуда мајско китило тебе цв’јеће,

Виш’ тебе сури ор’о ширио моћна крила 
Кличућ’ ти пјесме среће . . .

Ал’ мјесто њега сада виш’ тебе с’ тама вије, . .
И миле гране твоје, к’о пакла демон клет,

Помаман вихор ломи, мразним те крилом бије,
Чупа ти сваки цв’јет ...

Не чујеш више пјесме, веселе пјесме твоје,
Над тобом вила плаче, а крешти совин глас, . . .

Милости за те нема, — све стране н’јемо стоје —
И небо не чује нас ....

13 Нов. 1888.
А л е к с а.

Девет удовица.
Истинита приповијетка

ОД
В. ЗориКа.

V.
(Свршетак.)

Прошло је више од двадесет година, 
од како су се подијелили синови старог 
М..ке? који и ако бјеху подијељени, ни- 
када од његовијех савјета не одступаху. И 
то му големо причињаваше, те се старина још 
придржаваше. У његовијех синова Бог бје- 
ше дао лијепи пород — у свакојега подва 
сина, који бјеху већ читави момци, па се

и оружја прихватили. А имања у све тро- 
јице доста.

Сва три сина старог М. . ке у свачему 
су напредовали и у читавом племену бјеху 
силни мах заузели тако? да се свак према 
њима односио са особитијем поштовањем и 
ништа важније без њих не могаше да се 
сврши. Они су често ишли сви тројица на 
Цетиње и преко њих свети Владика шиљао 
је у племе све наредбе^ а они то светачно 
извршаваху и он их особито љубљаше, као 
и једну тројицу Брђана или Црногораца. 
И управо од како је почео Тодор ићи на 
Цетиње, у племену престадоше све зађе- 
вице и распре. А тосу све учиниле мудре 
поруке, које упућиваше свети Владика преко 
Тодора, а Тодор их најтачније извршаваше.
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И сваком то бјеше по вољи? а највише због 
тога? што се свако бојаше проклества? да 
га не нрокуне свети Владика. А тај свети 
Владика бјеше Митрополит Црногорски и 
Брдски Петар I Петровић. Он дакле у оно 
доба владаше са Црном Гором, па његовом 
мудрошћу? а највише јеванђелском науком 
и љубављу и својијем неуморнијем трудом 
учини? те овом Божијем и народном угод- 
нику првом у дио паде? те уједини сва 
племена брдска и црногорска у једну цје- 
лину. У све вријеме његовог богоугодног 
живота? док је био Владаоцем Црне Горе? 
није овај велики човјек почијевао, но не- 
престано ишао са крстом у руци од села 
до села и од племена до племена, те је 
мирио завађену браћу и у том најбоље успио. 
А свеколико то није он чинио никаквом 
силом власти? него је успио у свом вели- 
ком и светом послу онијем што су њим и 
свети апостоли свијет преродили. Заиста и 
овај свети калуђер био је не мањи од апо- 
стола. Његовом присуству свако се је весе- 
лио и радовао. Он је све благосиљао? који 
су се хтјели повињавати јеванђелској љу- 
бави и по њој живјети међусобно. Па кога 
благосиљаше њему у свему напредак пође? 
а кога прокле? њему се као у амин стече. 
Он је и многе штетне обичаје укинуо. Ри- 
јечију, он је био велики човјек? а сретни 
и премудри владалац. Он једини? до оног 
доба био је у стању? да укине траг крвне 
освете и да сложи браћу у јединство? ида 
их ободри противу општега душманина.

Оваква његова велика дјела улише у 
народ бољу наду и веселије осјећаје. И чи- 
сто у Петру првом виђаху Црногорци и 
Брђани правог божијег посланика, који је 
дошао да их изведе на прави пут братског 
јединства и избављења.

За четрдесет и осам равно година вла- 
дао је са Црном Гором и Брдима овај све- 
ти и велики муж? који у току толиког вре- 
мена задоби у народу толико* поштовања и 
уважења? да га народ и брдски и црногор- 
ски вазда називаше „светијем владиком^.

Неописане су његове борбе? које је 
за свој народ у свом животу поднио.

При крају четрдесет осме године ње- 
гове славне владе? и то бјеше у средини 
јесени када се по свој Црној Гори и Бр- 
дима на општу жалост разнесе тужни глас? 
и то хитро као муња? да се је на освит 
Лучина-дне преставио свети Владнка. Тај 
тужни глас прошао је кроз срце сваком 
Црногорцу и Брђанину као стријела. На- 
род се препаде? није шала? околни душма-

ни јаки и опаки? а и још има не освеке- 
нијех и међу селима и племенима. Народ 
више пиштијаше од домаћијех душмана 
него од спољашњијех.

Сваки засеок поноснијех Брда и Цр- 
не Горе притиште туга и јад? кад чуше за 
смрт свога општељубљенога архипастира и 
Господара. Ђе год би од ваље човјека? сва- 
ки похита на Цетиње да потоњи пут по- 
љуби руку свог великог добротвора.

Цетињско поље испод манастира би- 
јаше пуно народа? а манастир пун главара 
и разумнијех људи. Људи се стекли из 
свију племена црногорскијех и брдскијех? 
па у мјесто да плачу и горко кукају над 
ковчегом упокојеног свог Госиодара? а они 
међу собом већ почели говорити: ?7Сад ће 
опет зло и крв међу нама? јер ево мртав 
лежи они? што мир и љубав међу нама го- 
јашеи. За то скочише и позваше народ те га 
заклеше над престављенијем тијелом светог 
Владике? да заборави крвну освету? јер и 
без ње земљи и народу пријети опасност 
од општег душмана Турчина, који је на прагу 
одкуће. Народ се покори мудријем савјетима 
народнијех првака? који саранише својега 
Владику и на његово мјесто признадоше 
његовог синовца Рада? којег бјеше свети 
Владика још за живота именовао за своје- 
га пријемника.

Отоле се Црногорци и Брђани вра- 
тише сузнијем очима на своје домове. На 
три дана послије Митрова-дне и Тодор са 
својом браћом бјеше у своју кућу дошао. 
И тог истог дана у вече код старог М . .ке 
сјеђаше Тодор и оба његова брата. Старина 
распитиваше о свему како је било на Це- 
тињу? а Тодор му темељито о свему при- 
чаше. Старац пажљиво свеколико слушаше 
и лијевагае потоком сузе? а с њим сва че- 
љад у кући. Пошто Тодор исприча како 
је било на Цетињу приликом погреба? ста- 
рац дубоко уздахну? извади мараму и убри- 
са своје сиједо лице7 па ће онда рећи:

— Благо' вама моја ђецо? кад сте до- 
спјели да видите његово свето тијело при- 
је но су га у земљу спуштили; па ћете 
ако Бог да доживјети и у ћивот да га као 
Свбца целивате; али мене је све прошло? 
ја већ једва на штап из куће? па ће до 
мало вријеме доћи да нећу ни толико мо- 
ћи? али такав је ред; нико није оста’ за 
довијек? и ако се мени све чини е ћу ја 
останут? за што, све ме ево неколико вре- 
мена неке зле мисли спопадају и ка'да очи- 
ма виђу да ће ми се некакво зло те веље 
догодити.
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— Тебе се зло не може догодити ни- 
какво више? но нам се свијема догодило. 
Одговори Стојан.

— Али та несрећа другу води. Зар 
неће опет љуђи почет да бију другога? 
Па и вас може ту дио доћ.

— Ми никоме нијесмо дужни крв, а 
убит не ћемо никога. Одговори му Јован.

— Зар мислите да је лако Пинери- 
ма? што сте ви настали, такви? Није ђецо? 
Бога ми. Но се пазите добро и на ум уз- 
мите!...

— Не ће ни млади Владика сјеђет 
онако, но ће и он радити о добру свога 
народа. Одговори поуздано Тодор.

— Радиће он? то је истина, но оће 
ли моћ доспјет? А да Боже да успије!...

И тијем заврше овај разговор.
Није прошло много времена, кад се 

разнесе весели глас по Црној Гори и Брдима, 
да се млади Владика Раде врнуо из Русије 
ђе је био пошао, да се завладичи.

Он је најприје скупио на Цетиње 
све племенске прваке из Брда и Црне 
Горе? те им је овако од прилике проговорио :

— Слушај те браћо! Ви сте се скупи- 
ли овђе, да видимо, како ни ваља ред и 
суд у земљу завести, па за то ја мислим 
овако и што ваља да буде? ако мислимо 
да не пропанемо; да се у свако нлеме црно- 
горско и брдско поставе по неколико људи, 
који ће добро пазит? да се нико не смије 
свађат ни кавжит; а за ради давија, тако 
исто? да би се оне без горег зла прекидале? 
да се постави по један племенски главар, 
који ће нраво народу судити. А кад се 
не би могле давије код њих свршити? онда 
хоћу да установим на Цетиње иравгтељ- 
ставо, у којему ће стајати дванајест сената? 
који ће народу судит; па и уз мене ваља 
да имам? као Господар по неколико момака.

У цијелом скупу не би ниједнога? 
који на то не пристаде и свом Владици 
не пољуби руку? говорећи: — Тако је 
најбоље, живио 1лосподару! Тог истог пута 
већ су били најименовани сенати и капетани 
и они што ће по племенима ићи? — то су 
били гвардије; а они што ће бити код Вла- 
дике? то су били пернатори или перјаници. 
И Тодору иаде у дио те га као мудрог и 
зрелог човјека поставише сенатом са титу- 
лом „сердара пиперског^.

Мало доцније мудри Владика виђе 
да главарима ваља и понешто ллате давати 
и у државу потребите ствари добављати? 
те установи он први у Црној Гори и Брди- 
ма данак. «Људи у оно доба томе су се

зачудили? и бјеше им то по све необично? 
зашто до тада? ни Брђани ни Црногорци 
ником и никада нијесу давали у име дације 
ни пребијене паре; и због тога нека племе- 
на јако почеше негодовати; алимудриВла- 
дика са својијема главарима? паметнијем 
савјетима и разлозима обрнуше народ: а 
оне? те нехоћаху никако? Богме по нешто 
казнише те и они морадоше пристати.

Данак тај био је мали? али опет ди- 
јелио се је у три реда или класе.

Најмогућнији људи плаћали су девет 
цванцика? то је био први ред? а други ред 
плаћао је шест цванцика? трећи ред? као 
најсиромашнији? само је морао плаћати три 
цванцике. Оволика је била даци ја или да- 
нак на сву годину.

Пошто се суд и ред завео у земљу, 
онда нико и не спомињаше о каквој крв- 
ној освети? Боже сачувај? а за убиство и 
још мање. А ако би се когађ на такво дје- 
ло осмјелио? он је то главом плаћао; за та- 
кве била је одређена мушкетарија — смрт- 
на казна. Тако Црна Гора и Брда осјети- 
ше у својој срединп државни поредак први 
пут? који замијени очинске савјете? клетве 
и благослове упокојеног светог Владике.

Мало је времена прошло а ето и То- 
дора дома? али он је сада дванаести човјек 
у држави •— сенат — судија? главни по- 
слије Владике, а сердар племена.

Једном Тодор сједијаше са својим оцем 
и иричаше му? како га Владика љуби и ка- 
ко га је поставио сердаром. Старац све то 
пажљиво са највећом вољом слушаше? па 
ће онда рећи :

— Богу фала? сине! Дај Боже? да 
млади Владика поживи за дуго и за много. 
Али и ако је земља уређена, пази се сине 
добро? да што не учиниш рђаво, зашто да 
мали и погријеши, њему се и опрашта. Те- 
бе је милостивно држао и свети Владика? 
па те ови добро прифатио, па за то пази? 
да му се не омразиш, јер они који милује 
за добро? они љуће кара за зло и непо- 
слушност.

Тако стари отац свјетоваше сина.
Тодор бијаше од природе бистар и 

мудар човјек? па се у свом позиву такав 
показа. Владика Гаде љубљаше га веома? 
и ка икоме бјеше му отишао наиредак за 
руком. Бог му бјеше дао два сина? као два 
сокола и они бјеху приспЈели момци за же- 
нидбу и Тодор их ожени. Стари М.. ка 
виђе и ту радост за свога живота.

За тијем наступише зле гбдине једна 
за другом и то двије-три; али потоње се
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ништа, ама баш ништа не роди. У цијелој 
Црној Гори и Брдима — глад страшна за- 
влада а помоћи ни с једне стране.

У то доба бјеше у Скадру везир, по 
имену Осман-паша? родом Бошњак. Он је 
добро знао? да су Црногорци и Брђани у 
великој муци од глади, те он смисли да је 
сада згодно вријеме дошло, да учини дину 
задужбину, да покори Брда и Црну 
Гору под власт султанову љебом; па за 
то предложи у Цариград своме султану, 
да се отворе житнице и ризнице и на то 
да се Брђани и Црногорци премаме и њему 
покоре. Султан Осман-паши све одобри. 
Ушљед тога Осман-паша огласи проз Црну 
Гору и Брда главарима да доведу народ, 
да приме жита колико им треба а уз то и 
пара. А сваки главар који дође имаће уз 
остало и оружје од срме.

Када се овакав глас разнио у народ, 
који бјеше у сиромашној борби за опстанак, 
много народа отиде, те прими жита и пара.

Нијесу ни Пипери остали без жита 
и пашина дара, но их виша половина отиде 
у Скадар, а пред њима оба млађа сина 
старог М .. ке, који примише од срме оружје.

Гледајући Раде Владика ово страшно 
искушење, које је пало на његов патнички 
народ, побоја се да народ не падне у мрежу 
ђавољу, па нареди народу, да ма и умро не 
смије веК ићи у Скадар. А вође, који су 
народ повели дозове на Цетиње те их 
казни за недјело, које су учинили.

Дошао је глас и у Пипере да иду на 
Цетиње сва три сина старога М.. ке.

Дошли су брзо на Цетиње и пред суд 
изашли. Оба млађа брата Тодорова, као 
издајници буду оеуђени на мушкетарију, а 
за Тодора се и још не знаваше чисто. 
Многи говораху да ће остати прав, но ни 
њега не сумину иста чаша.

Једног јутра* о истоку скупила се 
силна гомила народа пред Влашку цркву? 
да види како иду к отвореном гробу три 
сина старог М .. ке. Нико није ни ријечи 
проговарао а они постојано су ишли на- 
пријед. Већ је дошао крај. Перјаници на- 
перили пушке тек да омакну. У толико ће 
се Тодор обрнути па рече: Да Бог да ово 
било сретно за господара и његову земљу! 
Таман толико изговори а: то! тб! тб! тб! 
тб! тб! И за трен ока угасишесе три жи- 
вота? са којима се до прије мало доба племе 
поносило. Али кривац треба и да плати 
главом.

Народ се разишао, а њих црна земља

скрила, и глас се свуђ разнио о њиховој 
погибији, који се није могао потајати да 
не чују њихови сиједи родитељи. Обоје су 
сјеђели на својем огњишту, весело разго- 
варајући се са својом унучађу. Али тај 
весели разговор претвори се у највећу тугу 
и кукање. Они су јадиковали на своју 
судбину, жалећи своје синове, своје поко- 
шено срце? а издајнике нијесу жалили? 
нако своју еудбину, штоје њима баш удио 
пало, да се од њих породе.

Народ је тјешио жалосног старца, али 
за њега не бјеше утјехе. Њега је само 
смрт могла утјешити, која га брзо и утјеши.

Он није доживио, да види своје унуке 
пожењене све7 који су му изродили прау- 
нуке; нити је видио, какви су то јунаци 
били и како су се они трудили, да оперу 
љагу са себе, коју им нанијеше њихови 
очеви? ђедови и прађедови; није ни то ви- 
дио? како су се славно борили за српску 
слободу и домовину и славно погинули: на 
Сађавцу, Жупини, Вучијем долу? Горевићу 
и Каменом мосту. Ни то није доживио да 
види? да на његовом, и његовијех синова, 
унука и праунука огњишту и данас живе 
дев&т удовица.

Имао сам.
Имао сам једну ружу —

Ах? дивна ли бјеше!
Па анђели из руках је 

Мени одузеше!

Те је тамо намјестише 
У рајскоме стану?

Да живује? да с’ узноси 
Ка’ свјетлост у дану!

Као дрво без свог лишћа 
Остадох без цвЈјета!

Те без њега ја проводим 
Дане овог св’јета!

Радоје Црногорац.

ТСњижевни преглед.

Песме Војислава Ј. Илијћа. Биоград. 
штампано у штампарији Краљевине Србије? 
1889. Цијена 1. 50 пр. дин.

Кад је 1887 г. изашла прва збирка,
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или боље прво издање Војислављевијех 
пјесама, ја сам се у Сшражилову новосад- 
ском овако изразио о овом нашем младом 
пјеснику: „Али ако није слободно патриот- 
ској пјесми, да се разлијезке по Српству, 
како се разлијегала противу турског јарма; 
ако су српски пјесници принуђени околно- 
стима и кризом, што је наступила послије 
великога рата? да се оставе свог позива 
учитеља и пророка народнијех; остаје им 
овај лијепи свијет, којијенаш толико коли- 
ко и осталог ког највећег народа, и у ње- 
му цијело човјечанство, коме и ми припа- 
дамо; и у човјечанству зло и добро, срећа 
и несрећа, врлина и опачина, што и ми у 
Српству трпимо и уживамо, као и сви оста- 
ли народи на свијету; остаје им вјечна 
љепота и вјечна истина, неисцрпиви извор
правијех пјесника свијех времена.....У овоме
добу од ово десетак година појављује се по 
нашим периодичнијем књижевнијем органи- 
ма пјесник млад, који мало по пало обраћа 
пажњу на себе, па љубав са свијех страна 
српских, чије су пјесме изашле из штампе 
концем прошле године (1887) у Биограду. 
Тај је пјесник Војислав Ј. Или%. — Пратећи 
пажљиво појаве на нашем пољу књижевном, 
када ми шћаше пред очи доћи која пјесми- 
ца Војислављева, ја сам се ту заустављао, 
посматрао је и желио, да је имам коме про- 
читати, да у њој самном заједно ужива. 
Наодио сам у њима нешто ново, необично 
до сад у српском пјесништву, и то веома 
угодно. То је она класичка просуота у сли- 
кама из природе и друштвеног живота, које 
нам пјесник преставља, и нека аристократ- 
ска тежња у умјетности, којом те слике 
израђује.64 Па сам завршио: „Јасаму главни- 
јем цртама преставио коловођу нове реали- 
стичко-веристичке школе у нашој књи- 
жевности. То није прости имитатор или 
занешењак те школе западне, него пјесник 
бојом самосвојном без раскалошности и 
без просташтва, а са пристојношћу и уљу- 
дношћу сасвијем у духу народном. Ту не- 
ма никаквог претеривања ни надутости ни 
магловитости, него право умјетничко спокој- 
ство и душевна бистрина. Ту први пут 
осјећамо са нашега Парнаса свежи дах Је- 
линства.а

Ја остајем и данас при овоме, иремда 
се мнозињи учинило, да сам много рскао. 
Војислав је и по суштини и по облику 
пјесник, који нам навјешћује нову еволу- 
цију пјесништва нашег из владујуће тако- 
зване народне школе, и за то његове пјесме 
дијелом нијесу за евакога> који зна читати.

него тек за образованије наше читаоце. 
Наравно, све је ово у опће речено. Ја сам 
већ рекао тамо: „Његова умјереност у 
обнављању, његове свезе са пјесништвом 
досадашњим, које није прекинуо, доприна- 
шају те његова појава не изазива.“ Јер 
Војислав има пјесама и по облику и по 
суштини досадашње школе. Узмимо само 
пјесме новије, којима је ово издање повећа- 
но. Рајски Цвешак, Оморика, Асфирова За- 
иовесш, Љубавна Прича о Дону Нунецу и 
Дони Клари, долазе у ову врсту.

Осим тога има.и то гдје која маглови- 
та? као што је она на стр. 13 и по
гдје која и празна, као што је она Другу.

К овијем примједбама још ми је иста- 
кнути једну погрјешку, у коју кад-кадупада 
Војислав. На страни 14 наћете „маховину 
седу“ и „валове стољећа гдје се иене;“ 
на страни 18 мирисни поменак; „кб вијар 
с божанскеризе и песма његова шуми^ ;на стр. 
57 „бршљан шумори с лиснатих грана и 
бистро језеро шуми и ветрић уљуљкан 
сиава;“ а маховина не сиједи него црни; 
колико се ја спомињем, поменак не ми- 
рише; а још је неприродније оно пјенење 
валова стољећа, да не говорим ништа о 
шуму вијара с божанске ризе! и о бршља- 
ну? што шумори, и језеру, што шуми, дочим 
вјетрић уљуљкан спава!

Од оваквијех погрјешака требало би 
да се чува пјесник, особито који се појавио 
својинама оснивача нове школе; асачуваће 
се само ако своје умотворине дуље уздржи 
под умјетничком руком. Јаћу право казати: 
милије би ми било, да се у рјеђе сријетам 
са Војиславом по нашим листовима.

У овом издању иманешто преко три- 
десет новијех пјесама више него у првом; 
а прво је издање изашло концем 1887 а 
друго назад два-три мјесеца; дакле овај 
прираст долази на годину и по! Ма како 
да је пјесник продуктиван, то би било много, 
особито за пјесника, који ради у слободни- 
јем часовима, који су намијењени одмору 
послије службенијех му часова. За то није 
чуда, нити рђаве слутње, ако међу ово 
тридесетак пјесама нема сличнијех његовом 
Словенском звону и Северном вешру, њего- 
вој Ношљедњој ноЛи у Тамилу и Грађан- 
ској врлини, његовој Пишији и смрши Пе- 
рикловој. Јер и ове пјесме потврђују прву 
његову појаву даровитог пјесника нове 
школе. Узмите само Зимску идилу ил’ Ци- 
ганче, Пред Тројом ил На чарди, На мору 
Егејском ил’ Овидија, и ви ћете признати 
то одмах.
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Но да не би моралиста или патриота 
зазирао од те нове школе, треба да наведем, 
што је Војислављсв пјесник:

Избраник свештених муза, он тамјан мирисни нали 
У храму нистоте чедне. ЈБубави опште крас 
Он слави на лири својој, и с ње се не диже нигда

Ни један лажан глас.
Као свештеник смерни светлога Крониона,
Он проповеда иравду и за њу гине он:
Ко вијар с божанске ризе и песма његова шуми

У страшан дан и час.

Били се могло чеднијом чистотом из- 
разити прелаз дјевојчета из дјетињства не- 
виног у доба, кад почиње љубити, него у 
овој пјесмици:

Плашљиво и мило лане! остави играчке своје
За жртву свештених пената ....

О, ја разумем огањ, што груди загрева твоје 
И страх, који те хвата,

Ја знам што будна сневаш у тихе звездане нрћи,
Кад с ока твога бежи детињски ведри сан,

И чије име с плашњом спомињеш у самоћи
И за што с тугом чекаш празнично-светли дан.

Остави играчке своје. Лугке и лутка нека,
Не забављај се тиме.

Ах... за пгто црвениш, лудо? Та лутак лепши те чека...
Но, ти му знаш већ име.

И што би сте патриотичније пјесме од
ове:

Кад су огњена слова иред силним Валтазаром,
Писана божанском руком, планула огњеним жаром — 
Пред троном силнога цара збуњени стајаху старци.
И горди сатраии с њима и волхви и мудраци 
И група Араба црних. Јехова, што светом влада,
Речи је писао ове.

Из мрачне тамнице тада,
Валтазар поведе ропче отрока — Данијела.
И он иодиже очи и цару прочита смисо 
Речи, што их је руком Јехова пред њиме нисо.
А већ у зору Перзи јурнуше помамном силом,
И мрачни анђео смрти зашуме широким крилом 
Над главом силнога цара. Валтазар у битци паде,
И тако иропашћу својом иотврду пророшт^- даде.
Ја стресам са ове приче прашину заборава,
И вас на гробље водим, у коме Валтазар сиава:
О браћо! о друзи врли! дигнимо високо чело,
Да Валтазару сваком истину кажемо смело.
А ког је Јехова избро, том реч нек грми смела,
Ко жарке, пророчке речи отрока-Данијела.

Или од оне На гробу војводе Дојчина 
у Солуну, што овако свршује:

А и на што црна кипариса грана?
Дан помена стиже. Тога славног дана,
Одслужена биће, што окове кида

Страшна панахида!
О внгези Сриски! пепелишта тавна,
Походиће тада наши милијуни,
Место тужних звона хориће се трубе,

И наши плотуни.

Новина је дакле готово сва у облику. 
Војислав је пјесник и моралан и патрио- 
тичан; само што више по земљи иде него 
ли хпто лети на крилима фантазије — у ј

облаке; више реалист него ли идеалист. У 
томе обзиру први иза Бранка.

Главна је разлика између ова два 
пјисника у облику: док се Бранко угледао 
у нашу народну пјесму? Војислав се угледа 
у стару класичку пјесму; и за тоје Бран- 
ко уфатио коло?којеће се још задуго вити; 
дочим ће коло Војислављево напредовати 
тек у пропорцији напредовања образовано- 
сти у Срба. Друга је разлика између њих 
у изворима надахнука; док Бранкова муза 
не прелази границе Српства, Воислављева 
их тражи до чак у митолошко доба јелин- 
ско кроз сва времена и по цијелом шару 
земаљскоме. Но један као други више се 
држи земље, на којој живимо, него ли ви- 
сина небескијех; један као други не удара 
сваки час у патриотску жицу своје лире7 
него им превлађује она човјечанска; али је 
ипак Бранко заслужио име пјесника 
ешва народнога, као што Словенско звоно и 
Грађанска Врлина Војислављева више 
вриједе него све тенденциозно-патриотске 
српске пјесме пошљедњега децинијума.

Само бисмо препоручили пјеснику, да 
се оставља митолошког елемента, гдје не 
мора улазити, гдје би се и без њега могло? 
прво, адруго, да своје пјесме не шиље одма 
у штампу, ма како нањ наваљивали уред- 
ници листова. Воислава ето у Отиаџбини и 
Колу, ето га у Јавору и Восанској Вили, 
само што га нема у Н. Зетаи, а да му се 
и њено уредништво обратило, одиста не 
шћаше се моћи одрећи ни њему сарадниш- 
тва. Али ко би задовољио све захтјеве 
наших уредника! За то нека пјесник њи- 
хово ласкање не слуша него своје надах- 
нуће и укус? ако ће да напредује у првој 
својој појави коловође нове школе у нашем 
пјесништву.

Ово је издање Војислављевијех пјесама 
изврсне техничке израде а према величини 
књиге и њене садржине цијена јој јеврло у- 
мјерена. Уз књигу је и лик пјесников.

Т.

Народне Пјесме.
(Из збирке И. Н. Златичанинз.)

1.
Завељех се и зарекох ја*добар јунак,

Да ја нећу никад поћи пред ђевојчин двор. 
Нанесе ме Бог и срећа и вран коњиц мој? 
Ђе ђевојка ружу бере у свој перивој.
Ја јој рекох: „Божја. помоК душо ђевојкоЈЛ
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Она мени: „Бог и с тобом, ал’ те незнам ја.“ 
Насрдих се и наљутих, рекох ђевојци:
7?Не знала те мајка твоја? како мене знаш: 
77А ђе ти је златни прстен7 што тидаровах? 
гЂе ли они слатки целив? што ти негда дах?“ 
Погледала десној руци7 насмијала се: 
77Дала сам га у златара, да се позлати;
ЛУ златара тврде руке? неће да га да; 
77Пођи дико, пођи душо7 теби ће га дат.и

2.

Под оном гором зеленом 
Дивно ми коло играше;
У том су колу девет брат; 
Најмлађи ми се жењаше.
Ситна га књига допаде,
Да иде дужду на војску.
Ал’ њему љуба говори:
„Будли ти идеш на војску,
?7Коме ме младу оставл>аш?и 
„Како коме те остављам:
77Ето ти свекар с свекрвом,
??Ето ти осам ђевера?
77Ето ти осам јетрва,
„Ето ти једна завицаи.
А л>уба њему говори:
??1Нто ми је свекар с свекрвом,
7?То ми је старо нејако;
„Што су ми осам ђевера,
„То су ми вјетри по гори;
??1Нто су ми осам јетрва,
??То су ми звјезде по небу;
„Што ми је једна завица,
„То ми је мајка у мајке;
„Тешко ти душо без мене 
77А мене драги без тебе“.

3.

Кад легоше рекоше:
Ко се први пробуди,
Једно друго да буди.
Пробуди се ђевојка,
Стаде будит ђетића:
„Устај, устај мој мијо?
77Е је зора? дан бијо?
77Да идемо у коло;
„Ал кад будеш у коло7 
77Не држи се до мене 
77Него другу до себе;
77Јере нама говоре,
77Да смо двоје љубљено;
77А ми нијесмо заисто,
77Нако синоћ и јутрос,
77И још ћемо довече.и

4.

Бимберђала ружу брала 
Око града Цариграда;
К њој долази младо монче, 
Бимберђали говорио: 
77Бимберђало7 душо драга7 
770пери ми кошуљицу 
77И свилену марамицуи. 
Бимберђала одговара:
77Немам воде ни сапуна 
77Ни онога јарког сунцаи. 
77Бимберђало7 душо драга7 
77Твоје лице бистра вода7 
77Твоје руке мушли сапун7 
77Твоје очи јарко сунцеи„

5.

Ја пошетах зеленијем лугом 
Са ђевојком невјернијем другом 
И са мојим пеливан-ђогином. 
Право пођох у гору зелену7 
Везах коња за јелову грану7 
А ђевојку за бијелу руку.
Мало тренух па се опет пренух7 
Кад ал’ нема коња ни ђевојке. 
Ћерах трагом до Новог Пазара, 
Али она кроз чаршију хода7 
Она хода а ђогина вода.
77Стан ђевојко7 ти си моја била!и 
77Да сам твоја бих код тебе била!

6.

С ону страну Саве воде 
Монче ходи7 коња води7 
А у руке калпак носи7 
У калпаку сузе рони7 
Па проклиње Саву воду:
77Бог т’ убио7 Саво водо7 
77Ђе на тебе моста није7 
„Моста није брода није;
?7Нит’ те могу пребродити, 
77Нити јунак препловити/
Отуд иде ђевојчица7 
Једна божја љепотица7 
На њу танка кошуљица?
Врх кошуље ђечермица7 
Врх ђечерме доламица7 
Опасана каницама7 
Па је момку говорила:
77Не кун’ монче Саву воду7 
77Није тебе Сава крива7 
77Но је теби мајка крива7 
77Теби твоја мени моја;
„Твоја мојој поручује:
77 77 Не дај кћерцу о прољећуЛ
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„Моја твојој одговара:
„„Не жен’ сина о јесени!“и

7.
Разбоље се под прстен ђевојка, 
Под прстеном и вјером јуначком; 
Боловала за девет година,
Нит је боља нит на горе бива. 
Долазе јој два ручна ђевера 
И носе јој нуде и понуде:
Од приморја шипка и наранче,
Од загорја дуње и јабуке,
Од Новога бијеле колаче.
Питаху је два ручна ђевера: 
лОј бога ти; мила снахо наша, 
„Јесил’ боља, хоћеш пребољети?и 
лЈа сам боља, ја ћу пребољети, 
„Ал’ се ваша нигда нећу звати? 
„Јер ме ваша прекорила мајка, 
„Јере сам јој сина мађијала; 
„Кол’ко сам га игда и виђела, 
„Толико га оженила мајка,
„До један пут у бијелу цркву; 
гОн ми махну увехлом јабуком 
„А ја њему везеним јаглуком; 
„Колико је увехла јабука,
„Тол’ко мајци срце увехнуло; 
„Колико је на јаглуку грана, 
„Толико јој око срцарана; 
„Колико је на мору бродова? 
„Толико је убило громова; 
„Колико је на небу звијезда, 
„Толико је убило стријела!и

Наши Листови.

Пред нама је Јавор до 39 броја. У 
34 бр. довршен је Девојачки Роман о&Дра- 
ге ГавриловиЛа, иза кога слиједи прича из 
сеоског живота БраНа од В. М. Марина, па 
од исте Драге ГавриловиЛа прича из аме- 
риканског живота Пошљедни чланак; у по- 
шљедњем броју почиње приповијетка Ми- 
лушипа ТрбиНа под насловом Прочпрч, зече, 
још уедаред! Од пјесама ћемо споменути 
први призор из Товекове тирагедије у огла- 
шеном преводу Змајевом, први чин из дру- 
гога дијела Гетеовог Фаустпа у преводу 
М. СавиИа, који је већ први дио превео, 
па Теокргша Сиракужанина Еидилион 1? 
Овчар Тиреие и Козар у преводу Посше 
Леонардија, и пјесме Љ. П. НенадовгЛа, 
Војислава, Владимира ТројановиКа, Љу~ 
бинка, Вл, М, ЈовановиЛа, Јована Гадиво-

јсвгЈа ВачиЛа (превод Кернеровог Хаџије), 
Милушина ТрбиИа и Јована СимоновиКа 
ТокиКа. Јавор доноси вазда по којипоучни 
чланак од којијех спомињемо Сиавање и Сан, 
На којим звјездама може битпм сшановника 
(по Г. А. Хирну), Вришанска Кафрарија 
(прилог географији), Ушицај вечира на тиок 
реке од мајора Јована Стефановића витеза 
Виловског, и врло важан чланак Прадомо- 
вина и сједигише сшарих Словена, који још 
слиједи. У 38 бр. доноси оцјену 2итБе- 
гаскјћ е1е§уа Јована ХраниловиЛа од М. 
СавиИа, Осим тога у сваком броју има по 
који наставак превода одабранијех припо- 
виједака.

Примили смо Ошаџбину за Авгусш и 
Сешшембар са овом садржином: Бомарше, 
литерарна студија Ђогдана ПоиовиЛа; Ар- 
гонауте на Демносу, прва сцена из коме- 
дије истог имена од Војислава; 0 мјеннч- 
кој одговорности издаваоца мјенице од Ђ. 
Ђорђевибљ; Чочек, ијесма В. М. Јованови- 
%а; Преглед манастирског непокретног има- 
ња у краљевини Србији и Пројект закона 
о уређењу угледних привреда наманастир- 
ским имањима, као прилози к Привредном 
Програму од уреднпштва; К’о санак лепи... 
песма Драг. Ј, ИлгЛа; Статистичка школн 
у краљевини Србији; Дружевни живот, 
предаиање Владана ЂорђевиНа; Књижевни 
преглед (Миловановић М. Живот народни. 
Књига друга; Правда и законодавство. Кри- 
тика оддра Миленка ВесниЛа); Позоришни 
преглед (Лазар, трагедија у 5 чинова, на- 
писао Милош Цветић. Рецензијадра Мила- 
на ЈовановгЉа); Тамо — амо по истоку од 
дра М. ЈовановиЉа; Виђење, пјесма Милу- 
шина ИлиЛа; Деснокрилни, приповијетка 
из српско-бугарског рата од Симе Аврамо- 
ви%а; У прољеће, пјесма Милора&а Ј. М.; 
Прилози нашем привредном програму. (Про- 
јекти закона о уређењу државне ергеле и 
топчидерске економије и о измјенама и до- 
пунама у закону о нижим школама #а пољ- 
ску привреду, реферат о оснивању винарске 
школе у Неготину, и пројект за закон о 
установи српских економа); Пред чергом, 
пјесма С.Јов.; Књижевни преглед. (Бранич 
Српскога језика. Одговор Ј. Живановићуи 
Р. Врховцу од Љубе СчпојановиНа). Осим 
тога обје свеске доносе наставке превода 
романа „Ремонаи? лНа престолуи и „Ане 
КарењинеЛ

Изашао је 2 број Старинара са ови- 
јем еадржајем: 1. О Кучајинским машети-
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стирима по записима (наставак и свршетак). 
II. Витаоница. III. Орешковица. IV. Бра- 
дача. V. Сисојев манастир. VI. Ждрелски 
манастири: а. Благовештенски; б. Светова- 
веденски. VII. Манастир Ресава. Од И. Ру- 
варца. 2. Неки стари градови и њихове око- 
лине у краљевини Србији. VIII. Сврљиг.
IX. Бела Паланка. Од Јов. МашковиГа. 3. 
Примједбе на „Бцљешке о некијем стари- 
нама у граду Корчули“ од Вида Вулетића- 
Вукасовића. 0д Франа Радиба (свршетак).
4. Средовијечни натписи у Далмацији. I и II. 
Од В В. Вукасови&а. 5. Латински натпис 
на цркви у Грацу (у Херцеговини). Од В. 
В. ВукасовиЛа. 6. Допис из Каменице. Од 
М. РизниНа.

Примили смо 23 и 24 број Кола, (ко- 
ји нам врло неуредно долази, за то и ни- 
јесмо у стању? да га без ирекидања прати- 
мо) са овом садржином: После милион го- 
дина? трагикомедија у III чина од Драгу- 
тиина ЛлиЛа (свршетак); Конте Иле десети 
и Илија Вулинов, приповијетка С. Масаа- 
вуља (свршетак); Данашња лепа књижев- 
ност у Руса од једне Рускиње (наставак); 
Пјесме од С. Д. МијалковиНа и Вл. М.. Јо- 
вановиЛа; Књижевне оцјене: Лазара, Цви- 
јетићеве трагедије без имена критичаревог; 
Војислављевијех пјесама од М. Цара, Ли- 
јепијех туђинкка Вл. Јовановића од М. Са- 
ви%а; Брозовијех Сгћса ш ћгуа!бке кпр- 
геуповН од Јована Живановмћа; даљерефе- 
рати Братства II 1? који је и сувише строг; 
Стојана Новаковића Ет Већга^ /иг кипЈе 
с!ег тасеЈошбсћеп Б1а1ес1е, што је изашао 
прештампан из Јагићева АгсћК Гиг 81а\ч8сће 
РћПо1о§1е? и Пујевса кг. уећкс ^шпагте и 
2а§гећи.

Примили смо VI и VII свеску Новог 
Васиитмача са овом садржином: Српска Де 
војка; Школарство у Аустрији; Забавиште; 
Важност дечје игре; С пута по беловарској 
Жупанији; Како Гертруда учи своју дјецу; 
Српски учител>ски конвике у Н. Саду.

Биоградски Раит/ник за Јул и Август 
доноси наставке врло важне историјско-војне 
расправе под насловом „Косозска Битка“ 
од Јов. МишковиЛа, и свршетак чланка 
„Борбе око Грамаде и Пандирала“ 1876 г. 
из заиисака пуковника Љуб. Узун-Мирко- 
ви%а. Уз пошљедљу свеску налази се врло 
лијепа етнографска карта Македоније и 
Старе Србије од Снпра Гоичсви^а.

У Биограду излази Бич? лисш за 
ишлу и збиљу, један пут недјељно са сли- 
кама под уредништвом С. Лукина ЛазиГа. 
У 18 броју приликом знаменитог пира у 
Петерхофу донио је пјесму под насловом 
Свачсовско Уздарјеу „аманет петроградским 
младенцима“, из којећемо навести шљедеће 
стихове:
Кликну ор’о преко степе, на Ловћену вилу здрави, 

И одабра алем камен, у царску га круну стави.
Алем вредан царске круне, круна вредна таквог сјаја, 

Па се одјек горског лава са одјеком дивским спаја.
Српско име сијну славом преко степе и Урала,

Те од злоће задрхташе виновници наших зала.
А кроз сутон сужних дана све Словенство душом дану, 

Ал’ и једна горка суза младенцима на скут кану.
Кану суза, да их сећа, да крв братска није вода,

Да их сећа српских мука потиштеног српског рода...

Па завршује:
Верио се српски Љовћен и венч’о се парском круном: 

То нас снажи, то нам светли са светлошћу тако
пуном!

Цијена је листу изван Србије 5 фиор. 
на годину.

Загребачка Кпјшеупа 8то1га у свом 
10 броју доноси врло повољну оцјену Во- 
јислављевијех пјесама. Пошто се Војислав 
ту називље „изванредно даровит пјесник, 
који је појединима својима пјесмама вели- 
ку позорност на себе повукао^, наставља 
се дање: „Наш Војислав не пјева попут 
оних7 који нам у нашим часописима доса- 
ђују својим сентименталним ћарликањем и 
снебивањем рад дражестима које красотице 
или са не услишане љубави, у којем нема 
ништа нова? што већ не би било сто пута 
боље и заносније испјевано. Он је пјесник 
необична кова, којега су небеса задојила 
правим жаром божанскога пјесништва. Он 
замисли својих пјесама не узимље из 
тривјалнога живота него из прошло- 
сти? из будућности, из вјечности? из на- 
рави? из свемира, из недохитне добро- 
те божанске, те ствара из њих идеале, који 
читаоца узносе, зачаравају, оплемењују44. 
Па на другом мјесту : „Да? све су његове 
пјесме сјајни? избрушени алеми, који? чим 
их више гледаш и поматраш? тим ти се све 
краснијим указују. У њима је некинеобични 
источни сјај и жар, ублажен тајанственом 
некОхМ сјетом; а то привлачи читатеља не- 
одољивом снагом тако? да их се не може 
задоста науживати^.

Него нам је зачудо? по чему К. 8то- 
1га држи? да су пјесме у другом дијелу 
преводи; на сваки начин прва је под на- 
словом Усамљени гробови изворна пјесма а 
не иревод; а да су остале преведене, то би 
пЈесник без сумње и сам казао, јеп му се
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'Зј Ж ® И Ф I

II е т и њ е, 28 Септембра

ри загсључку оие свеске, данас око три уре послиЈе нодна 
'пуцњава из пушака испред књажевског двора у тренут 
ока испуни све Цетиње неописивијем весељем. Пуцњава 
се одазвала из свијех улица, испред сваке и најсирома- 

шније колебице унаоколо Цетиња, а народ је весело хитао пред
књажевски двор. Та пуцњава по староме народноме обичају 
значила је, да је тај час Њезино Височанство Књагиња Милена 
срећно нородила мушко чедо.

Његово Височанство, Књаз Никола тада је био на шетњи 
на коња у околини Цетиња са Ј’еднијем адјутачтом, и кад је 
чуо таЈ- радосни знак, похитао ј'с у варош, и сјахавши с коња 
у главноЈ- улици, пјешке Ј'е одио пут двора кроз народ, кој’и га 
је радоснијем усклицима дочекао, па га на сваки корак заустављао, 
приступајући Му, да Му честита, љубећи Мујуначку десницу.

У томе стадоше и сва звона са цетињскијех цркава весело 
се разлијегати и топови са табље пуцати. Варош се у један час 
искити заставама, и весела пјесма. стаде се прелијевати. У вече 
је било освиЈ'етљење са умјетнијем огњевима, и опет се народ 
стаде купити пред књажевски двор, гдје је играло коло и оро, 
уз веселу пјесму, све докле Његово Височанство није изашло 
опет међу народ, да му зафали. За тијем се наставило весеље 
по гостионицама до касно.

И Њезино Височанство, срећна мајка-родиља и новорођени 
Књажевић находе се у сасвијем доброме стању од здравља.

„Нова Зета“ биљежи и овај знаменити дан ове знамените 
године, и тако радосни догађај, благодарећи Богу на тако ли- 
Ј'епоме двострукоме дару, којим утврђује и снажи славну српску 
владалачку књажевску кућу ПетировиК-Његоша.

Живјели срећни Височанствени Родитељи! Живио Им здрав 
и срећан уз Свијетле Књажевиће Данила и Мирка новорођени 
мезимац на радост Њихову а на срећу Црне Горе!
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Културне биљешке
(Педе етогодишњица Ведике Школе)

у Биограду прослављ>ена је почетком овога 
мјесеца. Основана 1888 под именом лицеја, 
имала је само философски факултет, на ком 
се учило само двије године. Г. 1840 осно- 
вао се иравни факултет, на ком се до г. 
1848 учило само једна година, до г. 1849 
двије године, а од 1849 три године. Год. 
1853 преуређењем В. ТТТколе философски 
факултет изравнао се са правним факулте- 
том у трајању учења. Након десет година 
рок учења на правном и техничком факул- 
тету продужио се на 4 године. Год. 1873 
философски факултет се подијелио на при- 
родно-математички и на историјско-фило- 
лошки одсјек, а г. 1880 на оба одсјека 
повисило се учење на четири године. Прве 
године било је на лицеју 15 ђака? данас 
их има преко 500. За ових 50 година у 
Великој ГНколи свршило је 93 техничара, 
446 философа и преко 700 правника. Како 
биоградски листови јављају педесетогодиш- 
њица овог највишег завода просвјетног у 
Српству прослављенаје свечаном сједницом, 
на којој је ректор г. Свет. Николајевић 
држао бесједу, у којој је изнио историјски 
развитак В. Школе. У вече су ђаци носи- 
ли бакљаду Краљу, министру просвјете и 
ректору В. Школе. Послије бакљаде сли- 
једило ја ђачко весељекод „Хајдук Вељкаи, 
на ком су били и професори. Педесетого- 
дишњицу честитали су В. Школи и с Це- 
тиња њени питомци г. Гавро Вукови% и др. 
П. Миљани%. Њиховијема честиткама при- 
дружујемоими најсрдачније наше честитке.

(Руски љекарски конгресу) трећи на 
броју, који је држан у Петрограду почет- 
ком ове године, како читамо у „Тимочани- 
нуи по извјешћу АУЈепег тесПзшебсће Ргебве 
превазишао је оба прва конгреса, о којима 
је овај стручни њемачки лист највећим при- 
знањем говорио. Љекарски конгреси у Ру- 
сији захватају све јаче земљиште. Они 
напредују из године у годину не само 
бројем чланова, него и важнонЉу и 
научношћу радова, који се на њима пре- 
тресају и износе. Овај је конгрес посјетило 
3000 људи; у опће је сјајно испао. У 18 
одјељака било је 250 предавања и претреса, 
чим је показано, да Русија на пољу меди- 
цине не нарамљује уз остале културне на- 
роде, већ да са њиме напореду корача. Са 
сваким конгресом скопчана је и по једна 
В' ложба, на којој су дјелом престављени

успјеси и напредак љекарске науке и вје- 
штине у Русији. II на овом конгресу била 
је врло интересантна изложба од десет одје- 
љења. Особито се хвали изложба разних 
ббница, међу којима је обратила опћу пажњу 
Александрова — барачка — ббница својом 
дивотом и умјесним уређењем према свима 
захтјевима савремене науке о здрављу. Бб- 
ница је саграђена под управом Боткина од 
1880 до 1882. Потрошено је око ње 500,000 
рубаља. У њој је 250 постеља, подијеље- 
нијех на 22 бараке, од којих су 20 одре- 
ђене за болеснике, а двије за реконвалесценте. 
У свакој је бараци соба, предеобље, соба за ку- 
пање, кујина, соба за нудиљу и проходи. 
У свакој соби за болеснике има 15 посте- 
ља, довољно свјетлости са 5 великих про- 
зора, а изврсно се вентилира на четири 
пећи у сваком углу собе. Кревети су од 
гвожђа — Све расправе, радови и изложени 
предмети, носе на себи јасне и очнте знаке

! и обиљежја, по којима се лако може да 
позна, да је Русија стигла у ред савреме- 
мених образованих држава. Руски љекарски 
конгреси показују, да је Русија данас ко- 
лијевка љекарства, које се у њој гаји као 
и у свакој другој јевропској држави — 
научно, савремено и самостално. Ово је 
признање њемачког бечког медицинског 
листа.

(Качићев споменик,) за који су се 
од неколико година купили прилози, и ко- 
ји је већ израдио чувени наш умјетник 
Рендић, као да се неће бар за сада подизати 
ни откривати. Споменик се био почео већ по- 
дизати у Макарској, као главном мјесту и сре- 
дишту Макарског приморја, у кому се ијесник 
родио. Али кад је политичка власт угледала 
око подножја му грбове словенскијех зема- 
ља, о којијема је Качић пјевао, зауставила 
је грађу и то јавила старијој власти. У- 
шљед тога министарство је наредило, како 
јавља N. 1н81 задарски, „да се уклоне сви 
грбови оних словенских земаља, које није- 
су у оквиру данашње аустријске државе, и 
да се раскомада на дјелове укупни грб Тро- 
једне Краљевине, а да се по сриједи умет- 
не аустријски орао. Буди нам овдје допу- 
штено опазити — наставља исти лист — 
да се сад истом споменику хтјело дати не- 
ки политички значај, што није никад од- 
бору за подигнуће, ни ником другом био 
ни на крај памети. Нацрт споменика био је 
састављен у смислу, да што потпуније од- 
говори идеји, којује имао престављати, би- 
ва мисли Качи%евој а не никаквој дана- 
шњој. Дочим ушљед тијех преинака, избтг-
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јала би очито којекаква мисао данашња, 
прави анакронизам прама доби у којој је 
Качић живио и своје пјесме пјевао, што би 
са умјетничког погледа одавало очито не- 
сугласје. С тога је одбор за подигнуће Ка- 
чићева епоменика сходно одлучио, по оној 
св. писма: „Ако га твоје око саблазњује, 
ископај га“, да збрише све грбове.“ Ово- 
лико N. 1лб1; али ми чујемо с друге стра- 
не7 да се тој одлуци одборовој противи г. 
Рендић, јер би онда споменик остао нагр- 
ђен. И тако је сва прилика, да се за сада 
неће подизати ни откривати.

(Матица Српска) у Новом Саду у- 
нравља шљедећим фондовима:

1. Накиеним за награђивање књижев- 
них дјела и расправа, којиизноси ф. 27,257.

2. Коларчевим за оснивање српске 
правне академије у Н. Саду, ф. 6,933.

3. Хаум-Ристтс&евиЈИ, за издавање књига 
за народ, који износи ф. 1,824.

4. КоиевиЉевим такођер за пздавање и 
награђивање књига за народ, који износи 
ф. 32,188.

5. Павла ЈовановиЛа за изучавање 
Срба у нолитехничкој науци, који износи 
ф. 57,440.

6. Пешра КостииЈа, за изучавање у 
опће сррпских ђака, који износи ф. 44,516.

7. Гавре РомановиНа за изучавање 
лијеиијех вјештина, иратарства иобртности, 
који износи ф. 17,485.

7. Летира КласановиЛа за потпомагање 
сиромашних ђака, који износи ф. 3,999.

9. Камшриие ЈдвановиНке за приправ- 
ничке стипендије који износи ф. 7,464.

10. ПасковиКевим на књижевне сврхе и 
стипендије ђачке, ф. 13,466.

11. Хрисихифора Шифмана на стигген- 
дије за лијепе вјештине, педагошку науку и 
народно позориште ф. 12,510.

12. Симе .ЂорђевиЉа на стипендије за 
слушаоце реалних и техничких наука — 
ф. 46,698.

13. Гедеона Дунђерског такођер за 
стипендије за слушаоце реалних и течних 
наука — ф. 25,874.

14. За споменик Вуку Карацићу — 
ф. 1,597.

15. Марије Тран&афилке за оснивање 
завода за српску православну сирочад у Н. 
Саду — ф. 106,452.

16. Ашанаснје Гереског за потпагање 
изнемоглих српских књижевника ф. 13,777.

Фонд саме Матице износи ф. 120,708.
Укупно активно стање свијех фондова 

износи ф. 540,197.

данашњи пјесник италијански послао је пз 
Рима прошле године ово писмо нашему 
пријатељу г. Ћудини: „Хвала Вам на ли- 
јепом дару од двије књиге ваших превода 
пјесама славенскога народа у лијепијем 
италијанским етиховима, који ми је дар 
толико дражи, јер ваше књиге дођоше ми 
не као нови гости, иего као стари и мили 
пријатељи. Ја .сам их одавно био купио у 
Милану, читао и читао са оном љубави, 
коју осјећам према овој појезији, рођеној у 
народу — од свијех најистинитијој. И баш 
читајући их, написао сам ону баладу о 
сјечама босанскимА) И отада ми је омилило 
име ваљанога преводиоца и пјесника. Ви ва- 
шим цијењеним списима, којима упознајете 
италијански народ са благом српске књи- 
жевности и у опће са југословенским ства- 
рима, стеклисте лијепо име и призиање 
Италије. Сачувајте ми и даље Вашу на- 
клоност и т. д?

Јавна Преписка.
Сењу ДјаковиКу. — Примили смо, и штам- 

паћемо у идућу свеску. Здравствујте!
Миливоју Србинићу. Примилисмо и штампа- 

ћемо обоје по могућству у идућу свеску. Онај чланак 
за календар био би предуг. Пријатељски поздрав !

Л. С. В. — Подгорица. Хвала Вам на послате 
нам н а р о д н е пјесме. Вапге обећање узимљемо на 
знање. Умјетнијех пјесама имамо на претек да избирамо. 
Ваше нијесу најлошије, али нијесу за штампу. Није 
лако данас угодити критици, зато бисмо вас савјетова- 
ли, да се оставите појезије. Ко има воље, да ради на 
књижевноме пољу, најбоље може успјети сабирањем 
народнијех умотворина и народнијех предања, описи- 
вањем обичаја, старина и г. д. Није доста лијепо 
узвишено осјећати за бити пјесник; треба још умје- 
т и пјеснички своја осјећања изразити; а то се не 
може без дуге науке и без особитог дара.

В. Р. — X. Нови. То исто можемо и вама 
рећи. Па нека и многи други у овоме нађу одговора, 
којима се управо не обраћамо. Пријатељски поздрав!

И. 3. Вудва. — Примили смо све у реду, али 
међу послатијема причама нема оне, за коју, питате. 
Пријатељски поздрав!

0. С. Б. — Врлика. Отправили смо Ви одма 
тражене свеске. Признајемо: наша експедиција још 
рамље. Извините и здравствујте!

Г. Н. Б. Дубровник. Молимо такођер да извините и 
да нам јавите од кад Ви ,,Н. Зета“ не долази, да 
Вам надокнадимо свеске, које Ви мањкају. Пријатељ- 
ски поздрав!

Г. Б. С. — Стапар. — Претплата је подмире- 
на за Вас и г г. Васа Брежовског и Милисава Г1о- 
повића. Надамо се, да ће она господа, што су прима- 
ли прве свеске, па се не хтјели претплатити, бар их 
и не франкиране повратити. Пријатељски отпоздрав 
Вама и г. Брежовском, једином нашем иретплатнику 
између толико школских другова наигих у Грацу 
из свег Сријема, Бачке и Баната!

*) Вриједило би да који од млађих наших пјесника 
преведе ову баладу славнога италијанскога пјесника.

У.
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