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

Ђранко.

Седамнајести Октобра.
Од Михајда Мајкова. *)

(Руски ИЗВОРНИК.) (Сриски превод.)

тчего сегодња, мама,
Все звољатЂ колокола

И лампадку, словно вђ праздникЂ 
ПредЂ иконои тб1 зажгла?
Развћ праздникЂ?и „Да, мои милбии!

Вђ стотђ ден[>? потрнсена —
Словно ГрОМОМЂ — Божбимђ ЧуДОМЂ, 

Наша вздрогнула страна ....
ВхалЂ ЦарЂ сђ Своеи Семвего ....
ПоћзДЂ ВДруГЂ СОШеЛЂ сђ пути? ---
Бб1ЛО многимђ зд1>сб могилу 
Суждено, дитн, наити!
КровБ лила-СЂ, стонали лгоди,
СмрТБ бБ1Ла со вс1>хђ СТОрОНЂ!

ГосударБ сђ Своеи Семвего —
Толбко Богомђ 6б1лђ спасенЂ!
Оттого-то НБШче праздникЂ,
ПерезвонЂ колоколовђ,
Оттого-то и лампаду 
Н зажгла у образовЂ ....
ПоСЛћ СуДЂ бнЛЂ . . . все открвгли, — 
Чбн вина била? Чеи грћхЂ?“
„Что-же“ — вдругЂ спросилЂ малгоутка — 
ЦарЂ вељелЂ казнитв ихђ вс&хђ?^ 
„НћтЂ, мои млбш! Милостб Божбго 
Тврдо помнн надЂ собои, —
Вс&хђ простилЂ Онђ, ЦарскимЂ СЛОВОМЂ 

Снилђ СО ВСћХЂ вину долои!и

а што данас звона елаве,
А, мила мама,

[ШС И ти кандило ужижеш 
Пред иконама?

Зар је празник ?и „Да? мој мили ! 
На данашњи дан?

Као громом, Божјим чудом
Св’јет би уздрман.............

Путовб је Цар са Својом 
Породицом свом;

Воз искочи, многи нађе 
Смрт на мјесту том.

Крв се лила? јаук дизб ....
Смрт са св’јех страна!

Само Цару с Царском кућом 
Бог би обрана!

Отуда је данас дразник,
Слављење звона,

За то палим ја кандило 
Исиред икона.

Послијед је суд тражио,
Открио гријех“'.............

ј пЈел’ Цар, мама, наредио 
Казнити свијех?“

„Не, мој мили! Сјећајућ се 
Божје милости,

Милостиво сву кривицу 
Свијем опрости/

*) Из петроградског листа „Новое Врема“.
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И задумалсн ребенокЂ . . . 
Матв окончила расказЂ .... 
По 1цекамЂ его бћжали 
Слезн тих1н изђ глазЂ . . .
И вечерншк) молитву 
Вђ СТОТЂ СВћТЛБШ денв творн, 
Онђ СПрОСИЛЂ у МаМБ1 тихо — 
Ими добраго Царн.

Дијете се замислило,
Кад је свршила . . .

Низ образе тиха му је 
Суза ронила .....

Па је тихо запитало, 
МолеКи Бога?

Да му каже мати име — 
Цара доброга.

Т

Недорастак
комедија у четири чина

од Фоивизина. *)
Превод од Ј. ПетковиБке.

Л II ц а:
Просшаков
Госиађа Просшакова — његова жена 
Мишрофан син њнхов 
Јеремејевиа мишрофанова дадиља 
Правдин
Сшародум
Софија, сесшричиа Сшародумова 
Милон
Скошинин, браш Гфе Просшакове

(' Куфејкип, семинарисша 
** чи' ^Цифиркин^ каилар у осшавци. 
Тељ]]\Враљман, учишељ (Немац, бив. коч.)

Тришка, кројач 
Слуга иросшакова 
Комердинер Сшародума.

Ч и н I.
Појава 1.

Г-ђа Иростакова, Мгтрофан и Јеремејевна.

Гф а Пр-ва (осматра капут на Митро- 
фану). Капут је сасвим покварен. Јереме-

*) Ово дјело Фонвизина, знаменитог руског 
сиисатеља ироиглога вијека, још и сада се ио кат- 
кад појављује на руској иозорници.

Характер сииса Фонвизина лонајвише је сати- 
ричан, што је зависило колико од његовог личног 
характера, толико и од духа времена.

Русија, утиснута генијем Иетра Великог у 
ток јевропског живота изгледала, је као арена, на 
којој се развијала борба старог с новим; нове уредбе

јевна! зови амо несрстног Тришку. (Јере- 
мејевна одлази). Лупеж7 он га је обужио. 
Митрофане, душо моја? мора да те јако 
стеже. Иди зови амо оца. (Митрофан одлази).

нису се слагале са старим навикама и изгледале су 
као сјајне закрпе на старом али још јаком руском 
кафтану. То је било и смијешно и жалосно. С једне 
стране, растеривао се мрак грубог незнања, будило 
се племство од лијењости и уништавала се њиова са- 
мовоља, успоставља се закон у место самовоље и 
проглашавала се једнакост свију иред законом. С 
друге стране — у место иросвете усвајао се само 
сјај спољашњег изображења, под којим се потпуно 
сачувала стара груба природа; закон је притекао у 
иомоћ самовољи и потврдио ропство сељака; на овим 
основама подижу се: модне незналице, грозни до 
крајности великаши, открива се широко поље шар- 
латанству и безпослености на рачун државних инте- 
реса, злоуиотреба влашћу и богаством, самовоља, 
подмитљивост и каишарство чиновника — све те 
саме прљавштине, те дубоке гнојне ране јасно се 
ирбвиде кроз сјајан покров новине. Екатерина ца- 
рица у своим указима, списима и личним односима 
врло просветљена и хуманитарна, била је сувише 
слаба спрам своих љубимаца, кои су, лрезирући 
нарав и добре намере своје царил,е, ноступали као 
старе војводе, као неограничени сатраии.

Усљед тога, упореду са напретком просвете, 
са сјајним побједама, са освојењем великих терито- 
рија васпитавају се у привилегираном племићском 
сталежу незналице и тирани, а са лростим се наро- 
дом иоступа као са скотом и као са бездушним ство- 
ром.

Такво ужасно стање ствари нагнало је многе 
у пуном смислу изображене људе да ропћу на су- 
временост и чак да жале старо добро вријеме. То 
чини и Фонвизин кад у реду с типовима грубости и 
незнања — нлода сувремености, изводи нротивополо- 
жне типове, који су остали од старог доброг времена.

У „Недорастку“ Фонвизин изводи на бину 
грубу, прљаву спахијску породицу, која ништа не 
разумије осим задовољења своих материјалних по- 
треба и дивљих инстинката, и нотиуно затуцане не- 
сретне сељаке.

Нревод.
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Појава 2.

Г-ђа Просшакова, Јеремејевна, Тришка.

Г-ђа Пр-ва. (Тришки). А ти, скоте, 
приђи ближе. Јесам ли ти говорила, ло- 
повска њушко, да капут направиш пошире ? 
Прво, дијете расте, а друго, он је и без 
тијесног каиута танак. Реци звекане, чиме 
ћеш се оправдати?

Тришка. Пајасам, госпо, самоук. То 
сам вам још онда казао: изволте дати 
кројачу.

Пфа Пр-ва. А зар мораш бити кројач, 
те да лијепо сашијеш капут? Разложиш као 
права животиња.

Тришка. Ама кројачје учио, госпо, а 
ја нијесам.

Г-ђа Пр-ва. И смије још да се про- 
тиви! Кројач је учио од другог, други од 
трећег; а први кројач од кога је научио? 
Говори животињо!

Тришка. Та први кројач може бити 
да је још горе шио од мене.

Мишрофан (утрча). Звао сам тату. 
Изволио је рећи : одма.

Г-ђа Пр-ва. Кадгачовјек не може на 
лијепе да дозове, онда иди па га довуци.

Митрофан. А, ево и тате.

Појава 3.
Исти и Простаков.

Г-ђа Пр-ва. П1та? ти се од мене кри- 
јеш? Ето? господине, до чега сам доживјела 
с твојим попуштањем! Каква је обнова сину 
за ујкичу вјеридбу ? Какав је ово капут са- 
шио Тришка?

Пр-ов (муцајући од страха). Ши.....
ши.... широк мало.

Г-ђа Пр-ва. Сам си ти широк, па- 
метна главо.

Пр-ов. На ја сам мислио, да се теби 
тако чини.

Г-ђа Пр-ова. к ти сам зар не видиш?
Пр-ов. Пред твојим очима моје ништа 

не виде.
Г-ђа Пр-ва. Ето каквим ме је мужем 

Гоепод наградио. Не умије сам да разли- 
кује: шта је широко шта ли тијесно.

Пр-ов. Ја сам ти у томе душо и вје- 
ровао и вјерујем.

Г-ђа Пр-ва. Па онда вјеруј и то, да 
ја не ћу да слугама попуштам. Иди, госпо- 
дине, и одма га казни..........

Појава 4.
Исти и Скотинии.

Ск-ин. Кога? за што ? Баш на дан 
моје вјеридбе! Молим те, сестро, одложи 
казну до сутра за љубав таког празника; 
а сутра, ако желиш, и ја ћу ти радо по- 

I моћи. Да нијесам Тарас Скотинин, ако код 
мене није свака кривица крива. У оваким 
приликама ми смо једнаке навике, сестро.
А за што си се тако наљутила?

Г-ђа Пр-ва. Та ето? брацо, на твоје 
ћу очи да се позовем. Митрофанушка, приђи 
ближе. Је ли овај капут широк?

Ск-ин. Није.
Пр-ов. Ја и сам сад видим, да је ти-

јесан.
Ск-ин Ја ни то не видим. Капутић 

је, брате, баш лијепо сашивен.
Г-ђа Пр-ва. (Тришки). Одлази на поље, 

скоте! (Јеремејевни). Иди, Јеремејевна, дај 
дјетету да доручкује. Ваљда ће већ скоро 
и учитељи доћи.

Јер-на. Та он је већ и онако пет 
симита појио.

Г-ђа Пр-ва. Шта, тебије жао и шес- 
тог, бештијо! Тако се ти бринеш! Гледај 
ње, молим те.

Јер-на. Па нек му је на здравље, 
госпо. Ја сам то ради њега рекла. Претуро 
се сву ноћ, баш до самог јутра.

Г-ђа Пр-ва. Јао, мајко Божија ! а шта 
ти је било, Митрофанушка ?

Мишрофан. Тако, синоћ нослије ве- 
чере, дочепа ме нешто, нано.

Ск-ин. Мора да си се добро набубао, 
брале.

М-ан. Вала, ујко, нијесам готово ниш- 
та ни јео.

Пр-ов. У колико се сјећам, душо моја, 
ти си јео мало.

М-ан. Шта сам нојео?једно три пар- 
чета пршуте и чини ми се пет јал шест 
комада...........

Јер-на. Сву је драгу ноћ тражио да 
пије. Пун-пунцат бокал кваса изволио је 
попити.
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М-ан. И сад још идем ко пијан. Ци- 
јелу ноћ ми се којекакав гад врзао пред 
очима.

Г-ђа Пр-ва. Какав гад, Митрофанушка?
М-ан. Час ти? мајко? час бабо.
Т-ђа Пр-ва. А како то?
М-ан. Таман оћу да заспим? а мени 

се чини? као да ти изволиш тући баба.
Пр-ов (на страну). А гле невоље! Да 

се не испуни сан.
М-ан (њежно). Па ми је било жао.
Г-ђа Т[р-ва. (незадовољно) Кога? Ми- 

трофанушка ?
М-ан. Тебе? нано? ти си се тако умо- 

рила бијући баба.
Г-ђа ТХр-ва. Загрли ме? срцемоје! То 

је син — једина утјеха моја.
Ск-ин. Е; Митрофане, како видим, ти 

си нанин а не бабов син.
Пр-ов. Ја га бар љубим ко што треба 

да љуби родитељ; баш је паметно, разумно, 
весело дијете! Понеки пут сам изван себе 
од радости, па чисто не вјерујем, да је он 
мој син.

Ск-ин. Само што је наш весељак сад 
нешто натуштен.

Г-&а Нр-ва. Дал да пошљемо у варош 
по доктора?

М-ан. Не7 немој, нано! Боље да се 
сам излијечим. Потрчаћу на голубињак, па 
ваљда ћу......

Г-ђа ТТр-ва. Ваљда ћеш? бог је мило- 
стив. Иди поиграј се Митрофанушка. (Ми- 
трофан и Јеремејевна одлазе).

Појава 5.

Г-ђа Простиакова. Просчиаков и Скотинин.

Ск-ин. Ја нешто не видим моју младу. 
Гдјеје она? Довечејепрстеновање; да није 
већ вријеме да јој се каже? да је удају.

Г-ђа Пр-ва. Имамо кад? брацо! Ако 
јој кажемо прије времеид? још може .поми- 
слити, да јој се намећемо. Ма и по мужу 
ипак сам јој рођака; ал ја волим? да ме и 
туђи слушају.

Пр-ов. (Скотинину), Право да кажем, 
ми смо поступили са Соком, као са правом 
сиротицом. Посље оца она је остала врло 
мала. Прије по године, кад је њену матер, 
а моју свастику ударила капља.......

Г-ђа Пр-ва (крсти се). Нека је с на- 
ма сила Божија!

Пр-ов. Од које је она и на онај свијет 
отишла. Њен Ујак? Господин Стародум, 
отпутовао је у Сибир; па пошто већ неко- 
лико година нема од њега ни трага ни 
гласа? то и држимо, да је мртав. Ми смо 
је узели у наше сеоце, јер је осталасасвим 
сама, и надгледамо њено имање, као своје.

Г-ђа Пр-ва. Шта си се ти? брајко7 
данас тако разбрбљао? Још може да по- 
мисли браца да смо је из иптереса узели.

Пр-ов. Како може то да помисли ? 
Није могуће да присвојимо Сокино непо- 
кретно имање.

Ск-ин. А покретно да сте и покрену- 
ли, ја нећу да се парничим. Не волим ја 
да водим те бриге, а и бојим се. Колико 
су ме сусједи вријеђали, коликесу миште- 
те починили, ја се ни на једног жалио 
нијесам; а сваку штету ја? у мјесто да се 
за њима гањам? одерем од мојих еељака, па 
је крај.

Пр-ов. То је истина? брате, цио сви- 
јет говори, да си ти мајстор да купиш 
оброк кметски.

Г-ђа Пр-ва. Бар да хоћеш нас да 
научиш, драги брацо; ми никако не уми- 
јемо. Од онда? од како смо све покунили, 
шта су сељаци имали — ништа више не 
можемо да одеремо. Баш је то зло!

Ск-ин. Добро? сестрице, да вас научим? 
научићу вас? само ме ожените са Соком.

Г-ђа Пр-за. Зар ти је то дјезојче баш 
тако мило?

Ск-ин. Није мила мени дјевојка, не..........
Пр-ов. Него њена села у сусједству?
Ск-ин. Ни села? него оно што се на- 

ходи у њеним селанцима? а што ја страшно 
волим.

Г-ђа Пр-ва. А шта ти толико волиш? 
брацо ?

Ск-ин. Волим свиње? сестрице: а у 
нашем су округу тако крупне свиње? да 
нећеш ниједну наћи? која? кад би стала на 
задње шапе? не би била цијелом главом већа 
од сваког нас.

Пр-ов. То је чудо? брацо? како род 
може да личи на свој род! Митрофанушка 
наш сав је на ујка — он још од малена 
такође воли свиње ко и ти. Још кад му
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је било три године, па кад види свињче, а 
он сав уздркће од радости.

Ск-ин. Истина је7 чудновато! Ајде да 
речем: Митрофан воли свиње зато што је 
мени сестрић. Ту има сличност, али ја 
зашто тако лудуем за свињама?

Пр-ов. И ту има нека сличност. Ја 
тако држим.

Појава 6.
Исти и Софија.

Софија. (весела улази држећи писмо у 
руци).

Р-^а Пр-ва. (Софији). Што си ти тако 
весела? Чему се радујеш?

Софија. Сад сам баш добила радосну 
вијест. Ујак, окоме нијесмо ништа тако 
дуго знали, кога волим и поштујем као 
мог оца, приспио је ових дана у Москву. 
Ево писмо, које сам сад од њега добила.

Г-ђа Пр-ва. (уплашено и злобно). .Ка- 
ко? Зар је жив твој ујак Стародум? И ти 
проглашујеш, да је он васкрсо! То је из- 
врсна измишљотина!

Софија. Ал он није никад ни умирао.
Г-ђа Пр-ва. Није умирао! А зар он 

и умријети не може? Нема госпођице, то 
су твоје измишљотине, да нас плашиш са 
твојим ујаком, само да ти слободу дамо. 
Ко велиш, ујак ми је човјек паметан па ће 
наћи средство да ме избави, кад ме види 
у туђим рукама. То би ти хтјела, госпо, 
ал бога ми немој млого да се радујеш; твој 
ујак сигурно није васкрсао.

Ск-ин. Сестро! ал кад човјек није ни 
умирао.

Пр-ов. Сачувај Боже, ако он још није 
ни умирао.

Г-ђа Пр-ва. (мужу) Како није уми- 
рао ? Шта ти пртљаш, бабо ? Зар не знаш 
да су га од моје стране неколико година 
за упокој номињали ? Како, зар и моје 
грешне молитве нијесу достизале? — (Со- 
фији) Дај ти овамо писамце (готово јој га 
отима). Могу да се опкладим, да је љубав- 
но писмо и знам од кога. То је од оног 
официра, што те је просио и што си хтје- 
ла да пођеш за њ. Ал, којаје то бештија, 
што ти даје иисма, док мене не иита? Че- 
кај, дознаћу ја то. Ето до чега смо дожи- 
вили: дјевојкама се пишу писма! Дјевојке 
умију да читају и пишу!

Соф. Прочитајте га сами, госпођо, па 
I ће те видити, да ништа не може бити не-

виније од тог писма.
Г-ђа Пр-ва. Прочитајте га сами! Не, 

драга моја, ја фала Богу, нијесам тако вас- 
питана. Ја могу добијати писма, ал’ читати 
свагда ћу другом заповиједати. (мужу) Чи- 
тај.

Пр-ов. (разгледа дуго) Тешко.
Гфа Пр-ва. Како видим и тебе су 

васпитали ко дјевојку. Брацо, потруди се, 
ирочитај.

Ск. Ја ? Вала, од како сам се родио 
нијесам ништа читао, сестро. Бог ме је са- 
чувао од те несреће.

Соф Допустите да ја прочитам.
Г-ђа Пр-ва. 0, драга! знам да си 

вјешта, ал ти млого не вјерујем. Ал ваљда 
ће скоро доћи Митрофанугакин учитељ, 
њега ћу натјерати.

Ск. А већ сте почели дјечка да учите?
Г-ђа Пр-ва. Ах, драги брацо, па већ 

има ваљда четири године како учи. Гриота 
би било крити, дасе ми старамо да васпи- 
тамо Митрофанушку: три учитеља плаћамо. 
За читање и писање долази му црквењак 
од Покровске цркве-Кућејкин. Аритметику 
му предаје каплар у оставци-Цифиркин. 
Обојица долазе амо из вароши. Варош је од 
нас близу, нема сахат пута. По француски 
и све друге науке предаје му Њемац Адам 
Адамић Враљман. Њему по триста рубаља 
на годину плаћамо; руча за нашим столом, 
наше му жене иеру хаљине; ако му треба 
гдјегод да иде, коња му дајемо; зна му се 
за ручком чаша вина; за ноћ лојана свије- 
ћа и наш Фомка му бадава намјешта баро- 
ку. Да кажем право, и ми смо с њим за- 
довољни, драги брацо; — он дијете не 
мучи. Сад је и вријеме Митрофанушки, док 
је дјечко да га помазимо, а после кроз де- 

; сетину година, кад ступи, сачувај Боже, у 
службу, свега ће се натрпјети. Како је коме 
срећу судбина одредила, драги брацо! Ко- 
лико их има од наше фамилије Простакових, 
који дембелишу а чинови им у велико расту. 
Зарје Митрофан х*ори од њих? А, ево иде
наш драги гост баш кад треба.

Појава 7.
Истн и Правдин.

Г-ђа Пр-ва. Брацо, да вам преставим
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нашег драгог госта: господин Правдин; а 
вама господине мога брата.

Правдин. Мило ми је да се с вама 
упознам.

Ск-ин. Добро, господине мој; а како 
вам је презиме? Ја нијесам дочуо.

Правдин. Презиме ми је Правдин, да 
дочујете.

Ск. А смијем ли вас запитати, госпо- 
дине мој: има ли у вашим селима свиња ?

Г-ђа Пр-ва. Мани се? брацо, не почи- 
њи о свињама. Боље да говоримо о нашој 
муци. (Правдину). Ето шта, је? господине. 
По вољи божијој узесмо на своје руке дје- 
војку ! — Она добија писма од некаквих 
ујака; знате ли? с оног свијета јој пишу
ујаци.......  Учини доброту, драги гоеподине,
прочитај нам свима гласно.

Правдин. Опростите ми? гоепођо, ја 
никад не читам писма без дозволе оних, 
којима су писата.

Соф. Ја вас молим. Ви ћете ме много 
задувкити.

Правдин. Ако ви заповиједате. (чита). 
„Љубезна сестрично! Моји послови прину- 
дише ме, да живим неколико година да- 
леко од мога рода; а даљина ми је отела 
срећу, да имам од вас вијести. Сад сам у 
Москви, пошто сам неколико година у Си- 
биру пробавио. Ја могу послужити као до- 
каз, да се човјек може обогатити трудом 
и поштењем. Тима средствима и помоћу 
среће стекао сам 1*а десет хиљада рубаља 
годишњег дохода“.........

Ск. и бба Пр-ви. Десет хиљада!!
Правдин. (чита). „Које теби, моја драга

сестрично, остављам у нашљедство .̂........
Рђа Пр-ва. Теби у нашљедство! 
Пр-ов. Софији у нашљедство!
Ск. Њој у нашљедство!

Г-ђа Пр-ва (грли Софију). Честитам 
ти, Соке, сретно, душо моја! Ја сам изван 
себе од радости! Сад ти треба младожења.

Сви

заједно.

Ја? ја бољу младу и Митрофанушки неже- 
лим. То је ујак! то је отац рођени! Ја сам 
се све надала, да га Бог чува? да је жив 
и здрав.

Ск. (пружајући руку). Е? сестрице! 
ајде да свршавамо.

Г-ђа Пр-ва (полако Скотинину). По- 
чекај брацо, прво треба њу да питамо, оће 
ли она још за тебе поћи.

Ск. Шта! какво питање! бога ти? зар 
хоћеш да јој се намећеш ?

Правдин. Оће те ми допустити, да до- 
читам писмо ?

Ск. А ко зашто? Ама пет гадина да 
читаш, па нећеш дочитати ни до чега бо- 
љег од десет хиљада.

Г-ђа Пр-ва (Софији). Соке, душо моја! 
Хајдмо у моју спаваћу собу. Нужно ми је 
да, се с тобом разговорим (изводи је).

Ск. Богме, како видим тешко да ће 
данас и бити прстеновање.

Појава 8.

Правдин. Простаков, Скотинин и Слуга.

Слуга (задихано к Простакову). Го- 
сподару! Господару! дошли су војници, 
остаће у нашем селу!

Пр-ов. Каква несрећа! До темеља ће 
нас разорити.....

Правдин. Зашто сте се препали?
Пр-ов. Јаој? рођени мој! та свега смо 

се ми нагледали. Јанесмијем ни даизађем 
пред њих.

Правдин. Не бојте се! Војнике сигур- 
но води официр, који их неће пустити ни 
до какве наглости. Хајдмоте заједно к 
њему. Увјерен сам? да се бадава плашите. 
(Правдин? Простаков и Слуга одлазе.)

Ск. Сви ме оставише. Идем дасепро- 
ђем по обору.

Завјеса пада.

Опало лишће.

С дугих зеден-грана пало је лишће жуто,
Па нијемо лежи дол>е, на земљи разасуто....
Тек вјетар гдје кад, кад се из тврдог санка прене, 
Дирљивом руком својом блиједо му лице крене.



Година I. Н 0 В А 3 Е Т А Страна 367

А тад кроз пусти предб, кроз пусте — жуте — краје, 
-— Гдје влада тешка туга, гдје видиш само ваје, — 
Мртвачком пјесмом својом иаруши глухи мир 
Увело лишће жуто, увео миомир....

И много пута лежећ’ на уској малој стази,
Пролазећ’ човјек силан, својом га ногом гази,
А оно писне — шушне — под њег’вом тешком петом 
И куне, љуто куне, — у страшном болу клетом:
„Ој јадни, слаби људи, у срца ваша тамо 
Немилост, злоба, завист усели с’ дакле само, •—
А свету искру правде, милости блажен зрак,
Одгнасте из свог срца у гробни — вјечни — мрак...

„Сјећате л’ с’ људи сада тих прошлих дана мојих,
На грани кад се сијах у дивној зелен-боји, —
А на мен’ кад се мила јутарња капља мала,
Као но бљештав алем, прам светим сунцем сјала? 
Сјећате л’ с’ сада дакле, р^ави, злобни људи,
Кад мој вам мирис ваше шираше — празне — груди, 
А куд сте оком глали, ја кићах сваки крај, — —
И душу вашу чаро ј’ мог дивног лица сјај ?!“...

„Зборасте м’ заносно онда: „Ој дивно лишће, цв’јете, 
Ти красно, њежно дјело, Божије руке свете,
Ој кад си тако дивно, њежно, убаво, сјајно,
Ој за што ниси вјечно, затпто си кратко-трајно...!?“

А сад кад сјај изгубих, изгубих младост здраву,
Газитем’ те1пком ногом, — окрећућ’ од мен’ главу... 
Блиједо лице моје, што с’ јадно ваља туд 
Не прија вашем оку, не гаири ватпу груд....

„У чагау моје туге утјехе с’ капља слива,
Видећ да исто тако и ме1ј’ вам увјек: бива:
Док један сјајем блиста, сунце га среће грије.
Дотле га сваки воли и топлом хвалом вије;
Дотле га млађи брати, дотле га стариј’ сини,
У сваком кругу твоме почасно мјесто чини...
Поштован свуд је дакле — као но сукчан дан,
Ни једну ружну р’јечцу, да когод баци на њ.

,,Ал’ када истом срећа, окрене леђа гојна,
У тужном њег’вом жићу настуии тешка војна;
Кад мине оног сјаја, што у њег’ тако сјаше,
Мамећи душу вашу, чарајућ’ очи ваше....
Презрите тад га сваки, злобној га судби дате,
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Окрећућ’ од њег’ главу, — ко да га и не знате...
Па гледећ мсђ вам тако и ја се тјешим — жуто,
Опало лишће слабо, по земљи разасуто —
И тужним тпумом гдје кад, у јадној утјехи тој,
Кунем вас по сто пута: — Тешко вам души злој !...“

У' Мостару, 1888 год.
Јов. А. Дучић.

Камени крст из мора.
Истинтим догађај из бокелеког живота.

На подножју светога Ловћена, 
а у прикрајку лијепог Јадранског 
мора бајно се шири поносита Бока 
Которска. Од Огатрога рта па до 
Спича не можеш, да се надивиш 
красном овом маленом предјелу. Од 
Оштрога рта све до старинскога Ко- 
тора вијуга се бокељски залијев час 
ужи, а час шири, тамо, овамо. Око 
ти жељно пасе по цвијетним лива- 
дама и родним рудинама, па неу- 
страшиво скаче но голим литицама 
и поврх дубоких понора. Свуда по 
обали дижу се велике палате и ма- 
лене кућице, које је иодигла трудна 
морнарска рука крвавим знојем и 
штедњом ; а непрестано их љуби и ми- 
лује запјенушени вал. Иза њих гаири 
се повећи врт, па пространа баптти- 
на пуна свакога божјега благослова. 
Ту је виноград, тамо опет маслинитп- 
те; а око сваке куће зелени се вјечно 
лемун и наранча.

Дивно је то бокељско море, када 
га ваља тихи вјетрић, када по њему 
једри малени чунић, а у њему за- 
несени младић вјегато окреће корми- 
лом. Још је дивније у тиханој ноћи, 
када је небо застрто небројеним звје- 
здицама, а по плавом се своду бани 
пуни мјесец, те своје путто лице о- 
гледа у морске дубине, и када неви-

на дјева у маленој шајчици слабач- 
ком руком окреће веслима, а из њеж- 
ног јој се грласца извија љубавна 
пјесма. А каково је то море тек онда, 
када радини рибар у глухо ноћно 
доба стане дажеже! По густој тми- 
ни и нијемој тишини не чујеш дру- 
го него како се разлијежу и одјеку- 
ју по горама и пећинама јасни гла- 
сови, који ловом уирављају; а чамац, 
у којему луч пламти, једва можетп 
опазити, да се миче, како би вигае 
лудих рибица могао да примами.

Али је ужасно то море, када на 
њ навали бијесни вјетар, те од вели- 
ке бјесноће ништа пред собом не ви- 
ди, већ без милосрђа све једнако 
ваља и обара. Тада се море запјену- 
ши, узмути сву своју дубину и као 
помаман помамним својим валовима 
удара на крај. Јао си га тада сиро- 
машном морнару, ако се нађе у' 
његовој власти а ништа пред собом 
не види, до саму густу пјену и про- 
валију морску, која једва чека, да га 
у своја несита жвала ирогута.

Бијапте красна прољетна зора, 
која је тек стала да пуца, када се 
упутих од Котора пут Доброте. 
Трудољубиви сељак већ устао, загтре- 
гао под јарам волове, тта попијевајући 
оре, а за њим нејака шћерца сије, 
обоје весели. Подаље опет гомила 
младића и веселих цурица лоиатама,
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мотикама и другим алатима жури се 
на носао, а сви као из једног грла 
попијевају, да је милина слушати их. 
Слаби је лахорић угодно пирио око 
малених листића, тек испупчалих 
стабала, па тресао са њих бисер 
росицу, која је прелијевајући се у 
разне боје на земљи падала, да усту- 
пи мјеста другој.

Тијем путем мало подалеко од 
града је на малом ниском брежуљку 
при самом мору мала црквица, 
из које је пјевање до мене допирало. 
Попнем се по каменитим стубама на 
брежуљчић и завирим у цркву. Ни- 
јесам се могао довити, _чему.,.миса у 
тој цркви, па у то доба ! —

Малени брежуљак, на којему 
сам се налазио, изгледао је као ни- 
ска пирамида; с једне се стране др- 
жи при земљи, а са три га море 
кваси. Одма тик брежуљка промаља 
један крш из мора, а на њему је 
велики камени крст; чим сам тај 
крст угледао, стадох размишљати, 
да ли збиља та рана служба божја 
није у каквој свези с тим крстом. 
Послије мисе кад се оно мало људи из 
цркве разишло, ето ти убрзо и старога 
свећеника из цркве. Ја му назовем 
добро јутро, а он мени добру срећу.

Ту га уљудно уиитам о 
мјесту и тој раној миси. Добри ста- 
рац сједе пред црквицом и стаде ми 
овако да прича, гледајући у мирно 
као уље море:

„Еј море, море, мирно ли си са- 
да и лијепо ли изгледаш, да би човјек 
промислио е у теби не има лукавства 
ни преваре, а када ти се нејак по- 
вјери, уништиш му живот, а фамиљу 
у црно завијеш. По теби најбоље 
познајем, како је овај наш живот 
слаб и сличан сламци, те ватра у- 
ништи, како нам је једина благодат

и једино уживање тек онда, кад умре- 
мо и прекрштеним рукама пред бога 
одемо! Човјек се труди, ради дању 
и ноћу, да заштеди штогод, па када 
мисли, да ће дубоку старост мирно 
спровести, ето ти му несреће. Коли- 
ко си прогутаЛо јадних наших по- 
мораца, који су ти се повјеравали, 
баш када су се пунијех рука задо- 
вољни кући враћали!

„Недалеко одавле, тамо мало у 
гори била је повећа кућа и богата 
обитељ, којој се већ траг ископао, 
а кућа остала празна и јадна, да се 
по њој мишеви легу, као још по 
многим кућама овдје, чије је домаћи- 
не море у своја велика жвала про- 
ждрло. У тој кући, погато Млечићи 
оставише Боку, све је напредовало и 
цвјетало, као оно ти под божјим 
благословом. У кући осим домаћина 
и домаћице била је мила ћерка и не- 
сташни дјечко, који су ее миловали као 
што се само своји могу миловати.

„У тој се кућн чувао сваки 
лијепи наш српски обичај, као у ку- 
ћи мудрој и у свему напредној. 
0 бадњем дану се ложили бадњаци, 
славило се крсно име, о ускрсењу 
се мастила јаја и мијесиле погаче, 
све као код православних.

„0 великим се свецима у тој 
кући, која је била пуна званица, уз 
гусле пјевале пјесме о Марку Кра- 
љевићу и Милошу Обилићу; коло 
се водило и пјевало, а лијено црно- 
горско орб играло.

„Домаћин, Марко Н. биојечовјек, 
каквога по доброти и племенитости 

I на далеко није било. У ничем му 
није заостајала његова супруга Кате. 
Обоје добри, вриједни и поштени 
били су на дику и понос цијелој 
Доброти. Гладнога су знали насити- 
ти, жеднога окријепити, голога би
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обукли, тако да нико јадан и нево- 
љан не отиде с њихових врата.

„Син им и кћерка угледали се 
на родитеље, па расли и учили се 
свакој племенитој врлини. Мали Нико 
био весео и ведар дјечко, да му 
у селу нигдје није било сличнога; 
а сестра му Анчица живо дјевојче, 
које је свакога својим умиљатим го- 
вором и уљудним понашањем задо- 
вољавало. То двоје било радост и 
и утјеха родитеља, те их ови поду- 
чавали у свему, што је лијепо и по- 
штено.

„Кад већ Никица приспио у мо- 
мачке године, стао отац да мисли о 
његовој будућности, да не остане у 
мужевној доби без знања и заната, 
па га ио ондашњем обичају имућ- 
нијих породица пошаље у трговачку 
школу, а касније по мору, да својим 
рукама и сопственим знојем стиче 
свакидашњи хљеб. Никица, ка’ оно 
ти дијете, те је у родитељској кући 
имало лијепи примјер, напредовао у 
свему, па ти га ето нослије мало го- 
дина бродом у Боку, да посјети већ 
остарјеле родитеље и да буде на 
свадби своје миле Анице.

„Дочекало га цијело село. Зго~ 
дан и одрастао момак свакој цури 
срце отимао и свака је за њим уз- 
дисала. Тек га је почела гарити мр- 
ка наусница, а лијепи орловски нос 
и црне очи узвисивале његову ље- 
поту. А какав ти је био растом и 
погледом! Висок и танак као јела, 
надвисивао је за по главе свакога 
младића, а када би својим лијепим 
великим оком погледао, бјеше не ма- 
ла милина дивити му се.

„Постајао у очинској кући мје- 
сец дана, док му се удала сестра, 
па и он зажели цуру, која му срце 
бјеше отела, када је уз њу коло

играо. Ја сам му био једини пријатељ, 
коме се он могао у свему исповије- 
дати, па и мени јединоме повјери 
ту тајну, а ја који сам тек тада био 
постао парохом овдје, почмем ти 
говорити оцу му и мајци, а ови једва 
дочекаше, те не прође ни осам дана, 
а већ је наш радосни Нико своју 
Марију прстеновао и јабуку јој дари- 
вао, те родитељи урекли свадбу до 
године пред сами божићни пост.

„Ах, мили сине, у оном великом 
и ријетком весељу, морила ме нека 
потајна бојазан и све сам стрепио, 
да се не догоди какова велика несре- 
ћа. Не бјеше ми баш никако по ћу- 
ди, да се свадба одлаже тако на 
дуго, али се промијенити није мо- 
гло, јер цура није била справна, а 
Нико морао већ до мало да креће, 
јер га је брод већ справан очекивао.

„До мало дана био тужни рас- 
танак оца са сином, брата са сестром, 
сина са мајком, а младога са својом 
милом. При растанку препоручи Ни- 
ко мени старе родитеље и ожалошће- 
ну Марију, а ја га нољубих ватрено 
и стискох на пријатељске прси, тако 
њежно као да сам знавао............

„Раном зором задувао повољни 
вјетар, а кад грану сунце и огрије 
ове наше миле горе, крену се брод, 
праћен родитељским благословима и 
уздасима вјеренице, а најискренијим 
жељама пријатеља. Кад је брод мо- 
рао да окрене за. рт, осврте се Нико 
још једном, ману шеширом и убру- 
чићем, па му тврди камен оте пред 
очи мило сеоце.

„Стари отац и мајка жељно чи- 
тали писма, која су свакога мјесеца 
долазила из разних крајева далекога 
свијета; млада се Марија справљала 
да дочека снога војна приправна и 
весела; Анчица везла дар за свога
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брата, којим ће га даровати на дан 
свадбе; а ја све нешто слутио зло и 
наопако. Када бих год видио старе 
родител»е Никове, увијек бих уздах- 
нуо и сажаљивао их, ка да сам знао 
каква их грозна несрећа чека прије 
смрти, мјесто весеља и радости.

„Често бих прије ноћи излазио 
на овај малени брежуљчић и овдје 
бих проводио дуго вријеме у читању 
и мишљењу, а каткада би се ус- 
пео са мном и стари Марко, па ми 
причао доста лијепих и поучних ства- 
ри, те мене још жутокљуна савјето- 
вао и поучавао, како да се владам 
у бурним и тешким данима свога 
живота. Слушао сам радо старца и 
све његове савјете к срцу примао, а 
ти су ме савјети чешће избављали 
из великих невоља. Када би се ноћ 
већ приближила и мало захладнило, 
враћалибисмо се његовој кући, гдје 
би ме очински угостио и ту с.прова- 
ђасмо вријеме у разговору до касне 
ноћи.

„Прошло љето, а јесен већ по- 
чела узнемиривати наша срца сво- 
јим грозним вјетровима. Када би се 
год бура подигла, излазио би ста- 
рац на обалу морску и ту би дуго 
стајао и гледао у то сиње море, ка- 
ко се пјени и ваља, а тиха би му се 
молитва извијала из прсију пут не- 
бескога пријестола. Чиста бисер су- 
за, која би се староме оцу на око 
појавила, била је вјеран тумач ње- 
гових молитава и очинских осјећаја, 
а и ја сам се увијек у јутрњој и ве- 
черњој молитви сјећао свога прија- 
теља и богу се молио за његово 
здравље, срећу и брзи повратак.

„Приближавало се зимско доба. 
Бијели сагови већ почели да ките 
врхунце наших охолих брда. Све се 
увукло у своје кућице, да у обитељ-

ском кругу проведе дуге вечери. 
Ријетко си кога путем сријетао. Не 
про^е много, а староме Нику стиже 
весела књига, да му је већ син кренуо, 
како ће дома стићи — баш у одре- 
^ено вријеме за свадбу. Старац се 
од весеља помлади, па као момче 
весео пјева и скаче, и непрестано 
мисли о синовљевој женидби. Стара 
домаћица у великом нослу. Ту она 
мијеси колаче, рубље справља, и 
купује све, што је за свадбу потре- 
бито. Приправља и чисти сину 
вјенчану собу и добавља разнога 
цвијећа, каково се у зимско доба 
могло добавити. — А каква је млада 
невјеста? Стидна лица, али весела 
срца очекује свога драгога, приправ- 
ља рубенину, многе јој другарице у 
радњи помажу и завиде ријеткој 
срећи........

„Ја све то гледам и слушам, а 
срце ми се стеже, као да ће да пук- 
не. Дивим се родитељском весељу, 
али ме велика сумња обузимље, но 
никоме ништа не говорим, да не би 
покварио то ријетко обитељско весеље.

„Прије него ли је брод имао 
да приспије, све је било справно. 
Сваки је једва чекао, да се брод по- 
моли иза рта, па да га веселим 
усклицима поздрави. Једне вечери 
у томе очекивању прије захода сун- 
чева ужди бура. Нагомилали се црни 
облаци, да те језа хвата, када само 
у небо погледаш. Из почетка дува- 
ла бура по мало, али касније увија- 
ла и најдебља стабла. Сијевало и 
грмјело цијелу божју ноћ.

„Послије вечере искупили семноги 
у кући старога Марка, а и ја међу 
њима, те се стадосмо богу молити. 
Молили подуже, кад и киша поче 
да пљушти као из кабла, гром гро- 
му одушити не даде, по небу се мо-
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гле видјети стријеле како се крижају, 
а вјетар, боже, као помаман хуји. 
Касно се разиђемо својим кућама,

„Још није било добро ни сва- 
нуло, а неко као помаман удара ал- 
ком на мсја врата. Хитро устанем, 
погледам на небо, које се бјеше тако 
лијепо разведрило и тако је дивно 
било, као да се давно није мрштило. 
Одем до кућних врата, кад у кућу 
улети момак и уморан од трчања 
једва проговори: „Брзо, оче ако бога 
знате; доље вас при мору Чекају.' “ — 
„А шта је?“ у великој злој слутњи 
престрашено запитам. — „Када су 
рибари јутрос ловили, нашли су 
изломљени брод, а на њему живе 
душе нема, па се боје да није Ника 
Маркова, коме су се данас надали,“ 
иа и не изговори добро, већ побје- 
же, да јави по селу.

„Мени се, синко, смрче пред 
очима. Тресао сам се од страха као 
танка шипка. Обучем хитро зимско 
одијело, па као манит појурим на 
обалу, гдје нађем сакупљено цијело 
село. Исиод овог брежуљчића сло- 
мио се.брод, као да си га сјекирама 
млатио; иокрај обале плутало му је 
комађе са разноврсним стварима; док 
ето и старца Марка, гдје иде ти 
иза свега гласа лелечући; чупао 
старац своје сиједе власи и једва га 
наговорише, да отиде кући. — Кад 
јадна мајка зачу грозну вијест, за 
час као окамењена остане, па се ве- 
село насмије и стаде из свега грла пје- 
вати пирне пјесме као дајој се син жени 

од велике туге полуди. Касније 
је бјежала из куће, особито по ноћи, 
скоро гола, док је једно јутро не на- 
ђоше V шуми укочену од зиме. — 
Сестра кукала као кукавица и жали- 
ла за утопљеним братом и несрстном 
мајком, како само може сестра да

жали, а послушна кћи, да нариче. 
— Марија плакала неко доба, па се 
и умирила, а до неколико година и 
пир пировала.

„Мало дана послије него ли се 
наГје сломљени брод, довили рибари 
у близини обале, кад опазе мртво 
тијело гдје плута и познаду у њему 
јаднога Никицу. Позвали мене и 
оца му, те му ја сузним очима и 
претужним срцем опјевам опијело.

„Стари Марко на скоро умре, а 
цијело своје имање остави, да се њи- 
ме сагради на овом брежуљчићу 
црквица, у којој да се свакога ире- 
љећа један пут служи миса за покој 
душе утоиљенога му сина. Хтједе 
баш у прољеће, када се цијела при- 
рода помлађује и весели, баш за то, 
што му је и утопљени син био тек 
у прољеће свога бијесног живота.

„Пошто оградисмо ову црквицу 
подигосмо и тај камени крст доље, 
да се мимоиролазећи сјете по катка- 
да, Богу иомолити *за невине душе.

„Ето ти, синко, тужне повјести 
овезадужбине и овога крста из мора.“

И старац горко уздахну па по- 
дигне слабе руке и очи к небу, па 
дрћућим гласом замоли: „0 велики
Господе, Свемогући и милостиви Спа- 
ситељу, буди милостив нама гријеш- 
нима и опрости утопљеницима њи- 
хове гријехове, да им земља буде 
лака и да уживају иа небесима, када 
им није било дано, да уживају на
земљи........ “, а ја сам растуженим
срцем искрено пратио старчеву мо- 
литву ........

Миливој Србинић.
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Вјечна љубав.

По првом сумраку када на земљу поникнуту ником
Тиха се ноКца дагано спушта и пада,
Погледај на небо плаво, гдје прва зв’језда трепти,

И њезин погледај сјај!

Мени се свеђер чини, у томе трептању њеном
На чистом, ведром небу, кад н’јема тишина влада,
Да њену љубав видим, јер она за сунцем чезне,

И њен слађано-горки уздисај.

Небо док узгор стоји и на њем престб божиј,
Она ће тако вјечно блистат’ к’о тад што блиста;
Ал’ онда је тако вјечна једнако и љубав њена 

Невина и чиста!
Сењо Дјаковић.

Зла маћеха
Прииовијетка из црногорског мтвоша. 

Написао
Саво Ст. РадуловиК.

I.

Као иједна кућа у племену данас жи- 
ви, вељаху сељани, кућа кнеза Пилете. — 
Живи баш уредно! Али то стоји све до 
управљања! Како живијаше Петар Ђурано- 
вић до ту недавно. — Доста кућа? башти- 
на? листосјека, сјенокоса, крајине: планине 
и хумнине, залога каи иједан Команин; 
чојства, синова, снаха; он млад, жена му 
као невјеста! Доста евега, али не најбоље- 
га; ђе нема реда тун нема ни напретка!

Оћеш да лијепо носиш; да идеш по 
свадбама, по станковима! Оћеш пушком у 
руке да си најпрви, — па били радни али 
свечани дани; а од тога кућа не напреду- 
је! — Боље је склонит ко је за тога нокте 
у земљу; које за стоке шњима ранит и 
примрцат! Па и ондар једва да ти која бле- 
кне на ђурђев-дан.

Петар ђе се на станак, тун је; ђе у 
чету, тун је; прољеће пресједи чувајући се 
рђава сунца ; љети га јад јаду додај траже- 
ћи дебљи лад; јесен је и онако горопадна, 
што ће чојек радит кад Бог разрађује;

зими пробируј сељане који више дрва го- 
ре! — Па како чојек неће пропанут, да има 
несито благо, — а не ми сиромаси, кад још 
необрадимо то мало прцотина; не прому- 
чимо се за ту шаку брава — како ће се то 
живљет?! — Петар имаше неке чељади у 
кући, која на изглед тобож рађаху једни- 
јем ирстом да се пође напријед а девет- 
најест другијех просипаху низ бездање! 
Тешко свакој кући у којој има таквијех 
„моља“. Она ће кућа кућом бити за мало; 
само док се ђавољи нокти не докопају сиро- 
машке муке! —

Овако пропадају достина!
Позно се диж а рано лијегај; не оску- 

би ништа од ноћи а дању безпосличи — 
то јА наопако; чојек би тако спушки бедем 
разурио.

А кнез Пилета чојек је строг, разу- 
ман; неда чељадма, да својевоље. Оне два 
брата упућује, а они га слушају каи поправ 
ђе Бог номаже. Не би му који на жао учи- 
нио, пријед би нанио своме живогу зло! 
На сваки његов трен готово је свако чеља- 
де нохитат к послу, каи да би шћело претећ 
живот чељадински. Ма то од најмањега до 
најстаријега — каи да су му робови. Ниједно 
се не обрће на његов кар, колико да би га 
устријелило!

Дабикоје рекло нећу тамо али тамо; 
али нећу радит то? нећу оно — Боже са-
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чувај! Не вала, да му рече: „Скочи у 
матицу^. Све му иде за руком; све му 
напредује!.... Ко први узоре, он; покоси 
тако; уекопа, посијече лиет, пожњијеве, 
побере, среди и почине у јесен — вазда 
кућа кнеза Пилете !.... Ваистину прави је 
примјер племену. Злорада мора иђест стид 
гледајући оне радине; и прегнут се на рад ! — 
Чобани другије сусједа теке се буде а кне- 
жева стока већ је усред горе. Кад други 
ћера у пашу, његове су стале бират лад!... 
Али Бога ми без тога и нема фурде; но 
каи у наша стијешњена мјеста и с таквијем 
устанком доста ошкурно.

То што би се односно брава кнеза 
Пилете рекло, има се у ваљаност Вукову 
ставит. Вук! момче хитро, окретно, а наће- 
рао се чобан ка’ му покојни отац; ш њима 
примрче и рани; ко је у што заљубљен! 
Али му је и кнез дао облакшање; само му 
је струка и свирала занат и јављење 
пред оно седам осам стотина овчијех грла. 
По три четири млађа чобана примахују му 
их, а он пази звонаре и чело. Ко се сретан 
роди за рану му није мишлит. Штоје каи 
младу момку љевше од чобанства: — пођи 
гором, разгледа Божу природу, хока пред 
онијем анђелскијем дугаама; стане ли стока 
паст, он изиди на какав крш, џевердар 
прео скута, па мотри на вука и хајдука.

Али он није на само чобанство но 
ево га и на мјеста ђе пучу мозгови. — 
Знате ли да је кнезу Пилети доста оно 
ваљало, каи краичнику, кад Вук посјече 
ону туркешину Зотовића — арачлију спут- 
кога, који бјеше доша да несретни народ 
по љешанској нахији злоставља игули!.... 
Па другом кад освети свога синовца Жив- 
ка, а сина Маркова, којега Турци — ље- 
шкопољци на Ћавски луг на вјеру посје- 
коше; зајмише четири стотине оваца и по- 
несоше са Живка једну Пилетину леденицу, 
која му је била према чељадету. Помишли 
ко би загереља каи он, да удари су два 
друга на петину — а још злица подгорич- 
кијех. А страхова бих ударит ‘ самоме Диз- 
дару Бешлићу са петином најбољијех!

Пукло му срце кад је видио, да су му 
крмници под кућом дошли. Бог ме свој 
боли! — Па ирегну и учиње ђело јуначко. 
Откад он посјече Бешлића на Ђаву, стрек- 
нуше Љешкопољци и Подгоричани; њихо- 
ве земље у Ћаву и ћавски Луг, у Бере и 
ц наСелишт^ постадоше нашијем изпасиш-

тима! Придоби се крајина! А то је све 
код пресвијетлога Владике Данкла на Це- 
тиње — одило у пофалу кнеза Пилете! — 
Мало ио мало па данас каи први крајич- 
ник. —

Господар га хоће добро; често га зове 
у намастир на Цетиње: као што се види
— кнеза Пилете кућа је бројена међу 
првијема тога времена у Комане!

Шћело му се у свашто.
Чељад је имао лијепу. Онје имао 

три сина, двије шћери; Марко брат му 
млађи три сина и три шћери; — а Вук 
једнога ђетића и једну шћер — именом: 
Омера *) и Зорицу !

Свако чељаде мирно; свако за рад, 
послушно, поштено. Особито каква је Ву- 
кова жена — да је нема у све племе! — 
Милија је Пилети од иједнога сина. — Неби 
ти друго чељаде зовнуо да га послужи! — 
Кад је она у кући миран је, — не мисли 
да ће бит немира! Кад пође на рад, не- 
требује му тај дан одит, да нагледа работ- 
нике; тамо ће се радит ка’ низ воду! Пош- 
љу ли је за бравима, није од преше у вече 
да се броје; Пилета само пита: „Јели код 
њих била Марица?“ Који год од пријатеља 
кнежевијех би дошао на конак, кнез неда 
другој, но Марица да му остави струку, 
постави столовачу; кад је од тога вријеме, 
разправи обућу и осуши; види јели вечера 
готова, слана и приличили за госта. Другу 
од жена куће Пилетине не могаше запанут 
да је планинка код Марице ; Пилета не дава- 
ше другојаче! Зашто би послао другу, кад 
ни у свему племену нема планинке ка’ ње! 
Више би скупила мрса од двадест коза но 
друга од стотину оваца.

Али док се иде напријед — ласно је!
— Но кад се изопачи залуду чојек напре-
за; залуду ради се мудро; подпетили се 
нешто — толико је доста. Ако срећа не- 
причека нећеш је стићи; бадава трчиш да 
ти се подбију табани. — Не свеза је ! Докле 
хоће поредује с тобом, друкчије, — нећеш 
ли јој отворит — она ће — да ти је гвоз- 
дено мандало на врата! Њојзи су врата и 
на највисочијој страни торине!.......

Долазећи Марица једну вече иза бра- 
ва, преда их бројачу на стругу — и каи 
никад махом отиде у кућу.

Кнезу Пилети, који стојаше више 
торине, та Маричина хитња кући упане у

*) Надимком. С. Ст Р.
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очи; - - забрижи га! Пошто уђе у куку 
види је с десне стране вратах у једном 
ћошку? ђе доји двогодишњу малу Зорицу. 
Она изтргне ђетету сису из уста, дигне 
се, па? му приступи к руци!

— Опрости моја лијепа Маре! А што 
си нешто сјетна: — рече Пилета.

— Од подне ме? брајо ! забољела глава? 
и да опростиш? тузки ми се!

— Неће ни-да Бог — тебе ништа 
бит, моја Маре. Рече кнез и упре очи на 
Марицу, гледајући је сву прцрњелу каи 
земљу. Пошто изиде, пушти сузу. Мало па 
дође вријеме од вечере. У то ево и Вук 
са два пристава изкрај торине. Сиједају на 
постављене столице. Кнез само не сиједа 
без Марице, и пође к одру, на коме Ма- 
рица лежијаше.

— Маре?
— Ево ме брајо! озове се Марица 

подигнув се на десни лакат.
— Штојечоче? међерситако бона, да 

не можеш ни вечерат ?
— Бога ми ме? брајо? добро боли 

глава.
— Дајмитај свитак?>—заиштеПилета 

у Ђурђе? жене Маркове?
Ова скочи и даде му луч.
Свитак? који Пилета држаше, као да 

својијем треитећијем тамнијем пламом зло 
слућаше. Проза сузе? које бјеху напуниле 
кнежеве'очи? још црња но је била учини 
му се Марица.

Гледајући Марица свога ђеаера ђе 
низ своје јуначко лице просипље бисер 
искрености? окопирка се? сједе и целива 
Пилету уруку. Тај посљедњи пољубац Ма- 
ричин још већма ражалости кнеза — те 
бризне у плач? па се удаљи и одмах посла у 
Једноше Вука Николићима? даимјави? да им 
је одива бона? но да похитају, да је застану. 
Поражени Вук бачи ожицу, којом не 
бјешс још зафатао из вагана? скочи? узе 
џевердан и крене.

Нада да ће Марица остат — сасви- 
јем не стаје.

— Прострите маж> сламе тун и пусти- 
ну чисту с ленке, — нареди Пилета, и 
одмах га послушаше.

— Можеш ли Маре сама? али ћемо 
те ми пренијет. Не можеш у ту тмушу — но 
ајде код огња е ћемо разгрнут жара? да 
припечеш главу; ако буде назеблина, бит 
ће ти лакше.

Марица за повољит Пилети? стане се 
копиркат — но све њезино напрезање би 
узалудње.

А ја — не може! Снага изнемогла? 
живци покошени? — смрт је ту! Кнез је 
дофатио за једну а Станко (пристав) за 
другу руку и преведу је до на прострту 
постељу. У неко доба ће Марица:

— Брајо! да ти предадем један аманат;
— мој — а од сад твој Омер и Зорица нека 
су ти на тешки аманат Божи ! Пази их; — 
немој да ме у хладноме гробу — мртву 
вријеђају,...

За тијем у брзо плач и кукање про- 
ламаше тихи ваздух глуве ноћи. Марија 
бјеше издахнула.

У то ево и Вук с Маричином браћом. 
Кнез Пилета — по обичају — пође пред 
пријатеље. Целивају се и стану плакат 
каи ђеца. — То народ ту налазећи се 
прифати. — Стане кукњава да се ни гром 
неби чуо.

Поставе се пријатељима столице? сје- 
ду и утиша се плач!

— Е виђесте ли удеса; јучездраво? ве- 
село? задовољно — а данас пјесма друга. Од 
једномизгубио сам доста: Добру послушни- 
цу? ступ слоге и домаћег мира; заручницу 
мога милог брата; искрене пријатеље Ни- 
колиће? — и? — што ми јенајтеже —мајку 
сирочади: Омера и Зорице? која су о моме 
врату на аманат покојнице остала! аох мене 
јадноме.

— Све што си пребројио нека си изгубио
— кнеже, али нијеси пријатеље Николиће.
— Старије је пријатељство но једно чељаде.
Оно ако је нестало ми ћемо остати који 
смо и до сад били. У Омера и Зорицу и 
ми имамо дијела каи и ви! — рећиће
Живко? старији брат Маричин.

— Фала ти? кућићу? на лијепе ријечии 
баш не би ни лијепо било да везу прија- 
тељства нашега тако прекинемо? одврати 
Пилета? и опет се заплака. А већ је 
био наредио? да се убије крава јалова и 
закоље два овна. Добавио је већ и ракију 
из манастира; 'па ће и калуђер брзо доћи.

Народ придолази све више; окупи га 
се сила. Дође и калуђер? крену мрца.

Кад су били на гробљу у Долове? 
калуђер сврши опијело у мјесто попа. Са- 
хране Марицу — и вас се народ у Пилете 
на објед врати — по обичају.

Подаљни пријатељи и племеници пођу,
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а сусједи и својте остану и Отац Лазар, 
који је ту читаву неђсљу дана као у побра- 
тима и племењ кога кнеза — сједио!

— Пази Ђурђа ту сирочад ; гледај да 
није су гладна? гола и боса. Стрине и ма- 
ћехе туђе су жене ђеверичићима и пастор- 
чадима; мајке без мајке није — .али такве 
су уре? рече Пилета једну вечер уз огањ, 
пошто сами остадоше.

— Није каи своја мајка туђа никад; са- 
мо ти то могу казат? брајо! да ђецу Мари 
чину нећу пуштит гладотињи, голотињи 
нити босотињи; а карани бит ће мање од 
ове друге — рећи ће Ђурђа.

— Моја снашо ! тако ти Бог да? немој 
те ми ту ђецу потурит; јер су она остала 
о моме врату; и да није потоњи Маричин 
глас био препорука њене сирочади и — 
јопет би ми требало рад љуђи и за љубав 
мртве снахе пазити и нагледати њезину 
ђецу — а онако и још већма! —Вели се: 
„Кућа гори а аманат стојии. Мојој ђеци 
нека буде како му драго а Омеру и Зорици 
хоћу даје лијепо— заврши Пилета отирући 
сузе.

Смрт Фезли паше. 
(В а л а д а.)

По планини 
У по дана

Чета иде 
Одабрана.

Хајдучке јој 
Ноге газе

Стјеновите 
Пусте стазе.

— „У нас има 
Доста моћи?

Па куд ћемо
Данас поћи?“ —

„Фезли паша? 
Проклет био?

Силну ј’ рају 
Погубио“.

„ Похарао 
Села многа,

Смрт на њега?
• Не било га ! “

— „ Смрт!а — зату тне 
Страшне р’јечи7

Као када
Гром зајечи.

На то чета 
Доби крила?

Неста к’о да 
Ниј’ ни била.

А крај Дрине
— Страшно зборе —

Варош — веле —
Нека горе.

Из вароши 
Ко то бјега?

А гони га 
Чета нека.

— „Нећеш даље!а — 
Пушка плану?

Онај паде
Па издану !. .

.... Сред планинског 
Самостана

Чета иде 
Одабрана.

Борци у вис 
Копља дижу?

На свима се 
Главе нижу.

Једна? више
Што стојаше? —

То је глава 
Фезли паше.

Сомбор.
Гаривој.
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Грађа за историју ВасојевиЋа.

III.

Ступивши један пут на иеторијски 
темељ, покупићемо све, што се односи на 
оно доба; а у томе главно је и јединствено 
горе споменути опис Мариана Болице.

У броју различитих племена, која се 
нијесу покорила Турској, он спомиње и 
Васојевиће 90 кућа су 280 војника под 
командом кнеза Николе Оташева и Лала 
Бајова. А ето њихови комшије:
Ровца кнез Иваниш Радонин 50 кућа 120 вој.
Бјелопавлићи — Ненеза Лаиновић
(баНполчсћ или ИаНпоукћ) и Ба-
трић Томашевић 306 — 800 —
Пипери — Раослав Божиданов 270 — 700 —
Братоножићи Станоје Радонин 86 — 260 —

То све Срби или Грци, како он име- 
нује посљедоватеље православне испови- 
јести; а има и католика:
Кучи •— албанци кнезови Лале Дре- 
калов и Нико Раичев; најратоборниј 
и најуначниј народ 490 — 1500 —
Клименти кнезови Смаил Пренташев 
и Педда Сукка; народ непобједими,
јуначни и страшно грабежљиви 178 — 650 —
Капсо кнез Нренк Кастрат 80 — 260 —
Хоти — Мараш Панпа 212 — 600 —
бсапцНа (Шкрели?) Мезза Рочива 30 — 80 —
Кастрати Пренк Битти 30 — 130 —

Ми смо дофатили мало даље комшн-
лу ка; али то нам даје још љепше оцијенити 
положај и снагу Васојевића.

Најмногобројније у то вријеме билоје 
племе Куча католика, па с тога они и 
играше у том највишу улогу.

Али главније њихово мјесто, градМе- 
дун већ су заузимали Турци још од вре- 
мена Ивана Црнојевића.

А ето имамо и још опис мјеста, из 
кога опет спомињу се и села, која су сада 
Васојевићка:

„Има једна равница веома пространа 
са многим селима, по којој теку многе ри- 
јеке, особито богате рибом, али цио поло- 
жај врло је пријатан и плодан; ово је мје- 
сто Плаво, које је јако насељено и богато, 
али за сада разурено усљед нападаја и гра- 
бежа Климената, који стоје у сусједству. 
Поњекад можете гледати по 200 коња на- 
товаренијех вуном, ђе иду у Котор, до 
којега има само три дана хода; и сувише 
иду и друге ствари: восак, сир и урметин.

1 Кад се врате ови исти приморани су Тур- 
| ском градити какву тврђаву на граници 

клименачкој, да се задржавају ови разбој- 
ници и да стоје на миру становници Плава“.

Ево села тамошња:
Трапани (?) кнез Драгоје Лаков 72 куће 189 &бјн

, Слатка (Слатина?) Перихна Војанов 37 — 78
' Трешњево —- Андрија Бојов 22 — 57

Зла-Ријека — Вучета Раичев 63 — 130 —
Божићи — Вукашин Раичев 80 — 200 —
Цецуни Димитар Јовов 47 — 100 —
Ђулићи — Лако Милов 33 — 67 —
Кармаши Вуксан Лалетин 38 — 70 —
Парносјеница—- Томаш Братичев 70 — 150 '—
Сеоце Оташ Николи 40 — 190 —
Луг — Бојо Лалов 60 — 130 —
Аржаница —- Нико Милов 67 — 148 —г
Улотина Мала — Перо Иванов 55 — 112 —

— Веља Рест Вмуи или Вош 90 — 210 —
10У0П10 Во1о Уиатили Уахт 29 — 60 —
Коморани — Вуксан Ников 37 — 73 —
Јоапсоујсћ или
Ргапсолчсћ — Радо Вуков 47 — 100 —
Рибаши — Влатко Јованов 90 — 220 —
Крушево — Дабиша Брајов 50 — 110 —
Град — Бук Онешин 68 — 140 —
Трепча — Лале Ников 70. — 157 —
Новза^о — Лале Бајов 80 — 190 —
Гусиње — Бело Јуванов 100 — 237 —

„У растојању од Гусиња 3 уре и то- 
лико исто од Климената, на једном бријегу, 

| у положају врло тврдом, крајем 1612 г.Ве- 
лики-Турак саградио је тврђаву, коју је 
наименовао Нови-град, који заузима поља 
400 сежања у наоколо, обсађен палима 
заостреним на горњем крају и натрпан 
земљом, а око њега широки канали, у које 
је доведена вода, а преко канала три ви- 
сеће ћуприје. Унутра града стоји посада 
од 200 пјешака и 50 коњика. Оваје грађа 
учињена по занозијести Сем-чауша, главног 
заповједника у Подгорици, због тога што 
у Плави налази се његов тимар, којијем 
се он не могаше користити усљед нападаја
КлименатаД

Даклен овђе се спомињу Плав и Гу- 
сиње, које постоје и сада, при том око 
Гусиња и сада постоје ендеци, како их 
описује М. Болица. Тако исто много села, 
постојећа сада, а њека ми и не познајемо.

У њеким селима кућа више но сад, 
на пр. у Божићима нема нисадвишеод 70 
кућа. У Злу Ријеку спадаше садања села 
Бојовићи и Анџелат, у којима сада нема 
40 к. Не спомињу се села Коњухе, Краље 
и Слатина са Забрђем, може бити због то- 
га, што тамо турска власт није допирала,

I као што и први Васојевићи 90 к. (без сум
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ње Лијева Ријека) нијесу били подложни.
Али с овијема тачнима податцима М. 

Болице стоји у јаком противусловју народ- 
но предање.

Тако, причају Радонићи (на Андри- 
јевици), да кад се је њихов ђед доселио из 
Лијеве Ријеке на Божиће, тамо је било са- 
мо 8 кућа; а то је било најдаље на свр- 
шетку прошлог вијека.

Да није то била каква несрећа или 
зулум, које изгубише или рашћераше та- 
дашње населење и тек иза тога почињу се 
насељавати они крајеви из Лијеве Ријеке?

Ма како било, ми, благодарећи М. Бо- 
лици, знамо да у почетку XVII в. Васоје- 
вићи, који су сједјели у Лијевој Ријеци, 
били су независни и бранили се с успје- 
хом против турских насртаја; међу тим 
предјели преко Кома и Трешњевика били 
су Турцима подложни и морали су радити 
при грађењу гусињскога града, и стојали 
под заповијешћу Плава, а у то вријеме, чија 
је била власт, тога и земља. Даклен кад се 
је 1Тлава потурчила, земље, које су спада- 
ле иод њсзину заповијест, постадоше њи- 
хови агалуци, који су и постајали тамо до 
скора.

Толико ми знамо тачношћу о Васо- 
јевићима у почетку XVII. в.; а даље опет 
морамо се обратитп к народному извору, к 
преданију.

По овоме иредању Васојевићи из Ли- 
јеве Ријеке почеше се расељавати брзо иза 
оне битке, коју смо описали, и први исе- 
љеник био је ВукБрајотић, један од учес- 
ника у оној битци.

О овоме догађају има пјесма доста 
повелика, али врло лијепа и особито јасно 
карактерише одношаје Васојевића к Тур- 
цима и сувише к Кучима, а тако исто са- 
држи у себи много црта из народнога жи- 
вота. Цијела је ова пјесма била наштам- 
пана у Црногорки за 188 г.; а ми сада 
извадићемо из ње оно, што се односи на 
наш предмет.

Подиже се иаша од Требиња,
Ојде паша Колашину граду 
Ш његовијех тридест пашајлија,
Те да купи цареву мирију.
Те ту сједи три-четири дана,
0 ледноме дану Митровоме.
Одатлен се паша подигао,
Ојде паша у Куче камене,
Ђе но турска нога не прескаче;
Те ту сједи по године дана.
Сви главари кучки доходише

И пешкеше паши доноеише.
Купи паша порез и харача :
На дијете од девет година 
Купи харач од седам година.
Иа главари кучки дохођаху 
На дивану паши од Требиња;
Не доходи једно влашче младо,
Младо влашче Дрекаловић Лале.

Овог Лала спомиње Болица, као син- 
чића кнеза Дрекала, који је остао иза оца 
његов нашљедник и с кнезом Ником Раи- 
чевим био је тада једним од првих и нај- 
важнијех главара у Кучима и међу свима 
Брђанима. Тада од прилике 1613 г., он је 
био дијете, а сада кроз њекаквих 5—7 го- 
дина био је већ момак и прави главар. 
Даклен то је могло бити ок. 1620 г.

Недолазак Лалев није био мио паши; 
да се није он одметнуо? пита паша; на 
то други главари одговарају њему, да он 
остаје вјеран султану, али као самац није 
могао доћи због тога што је морао бити 
при овцама. —

У мало не тија вријеме,
Те се гора преобуче листом,
Земља црна травом и цвијетом.
Стаса јагње бјело за пециво,
Бјела груда стаса за једило.
Сјави Лале овце од планине,
До Медуна дојави до града;
Ту је шњима ноћцу коначио ;
Ту помузи три стотине брава;
Те ту груду вељу усирио,
Која макла до дванаест ока;
Те у јутру код паше отидне,
Доведе му краву јаловицу 
И штиркежу овцу о’ девет година;
Два товара бијеле ишенице,
Један товар масла и скорупа,
Груду сира о дванаест ока,
Доцкан дође Дрекаловић Лале,
Доцкан дође, а ма добро дође,
Пред пашом је диван учинио,
Иашину је руку пољубио.

Објаснивши паши све своје околности, 
Лале закључи:

„А сад сам ти дош’о на дивану !
Чини, пашо, што је теби драго.“
Па му вељи пешкеш подтурио.
Тај-ман му је паша говорио:
„Аферим ти, ииле соколово!“
Па га сједе уз десно кољено;
Иа му каве даје и дувана.
Па у томе иглан растурише (затурише?), 
Па га пита паша од Требиња:

„За-Бога ти, Дрекаловић Лале!
Како би се иаша оженио 
Са некаквом лијеиом ђевојком 
Или љепом удовицом лладом,
Ил невјестом, скоро доведеном.
Што би била паши пашиница?“

На ово му одговара Лале, да нема
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љепше од „лијепе брђанкеи7 жене Вука 
Брајотића у Васојевићима; али није лако 
њу узети. Паша предлаже то учинити Лалу 
и за то даје њему својих 30 пашајлија. 
Него Лале се изговара, да. нема кад. Тада 
иду сами пашајлије.

Кад дођоше тридест пашајлија 
На Вукову од камена кулу,
Они вину из грла бијела:
„Јесу л* дома Вуче и Јоване ? (браг Вука)“ 
Но да видиш Вукове Брђанке!
Проз прозора главу протурила,
Бјелим грлом њима бесједила :

„Овђе нема Вука, ни Јована:
Вук отипГо у чету јуначку,
Колашину граду бијеломе;
Јован чува овце у Верушу.“

То је њима још милије било:
„Донеси нам једну купу вина,
Да напојипг тридест пашајлија“.

Она млада на ноге скочила,
Она сигра низ бијелу кулу,
Те се спуети у подруме тавне.
Уточила једну купу вина,
Те изнесе међу пашајлије 
Кад попише ону купу вина,
Натраг купу поврнуше,
А брђанку љепу уфатише,
За бијеле руке уфатише,
Иоведоше низ Лијеву Рјеку.
Ојде јадна, грдна кукајући;
Све имени ђевера својега,
Па у томе ’вако проговара:

„Ђе си, ђевер, ниђе те не било!
Е мене су поробили Турци;
Сама оста Брајотића баба,
Сама оста на бијелу кулу!“

Ту се баба јаду досјетила:
Подбила је пушку Брајотића, 
Абердана-пушку дофатила,
На прозор је пушку протурила,
Иа јој живу ватру поклонила.
Саломе се високе планине,
А одјекну брда и долине;
Зачу Јован горе код оваца,
Ђе чувао овце у планину.
И код њега тридесет чобана.

На ово долети Јован и прво пита 
мајку за своју лијепу снаху, а на то му 
мајка одговара:

„Е јесу њу Турци поробили;
Одведоше на Медуна града,
Да ожену нашу од Требиња.
Трчи, сине, ако Бога знадеш!
Боље тије хрзно погинути,
Но у томе вијек вј еков а т и. “

Јован су тридесет чобана оде у по- 
ћеру; а међу тим ево што се чини у па- 
шином логору:

Сједи иаша и весеље гради,
Вино служи Вукова Брђанка;
Вино пију Турци крајишници,
Она рони сузе низ образе.

Паша њојзи ријеч проговара:
„Шта то ти је, Вукова брђанко?
Али немаш за сватове дара?
Али сам ти паша необичан?“

Разумије се у каквом је смислу она 
одговарала: али паша не мари за њезине 
сузе и глупе ријечи и спрема се, да сврши 
брак.

Растурио тридест иашајлија 
На њиније тридесет чадора;
Сам остаде с Вуковом Брђанком,
Па њој стаде ’вако говорити:

„Расиучај ми пуце под гр’оце,
Распучај ми ковче јеждерлије;
Оћеш са мном на душеку легат.“

Оће она, чарета јој нема!
Нема спаса, не може бит другче!

У то стаса Брајотић Јоване;
Јован слуша, што паша збораше.
Колико му срце заиграло,
Зазвеча му за силав оружје ;
Ту он гађа од Требиња пашу.
Али није пашу погодио.
Паша скочи на ноге лагане,
Сам у гаће и бјелу кошуљу,
Па похита на ђогина свога,
Те ђогина коња закрочио.
Ал’ у Куче ђогат не помаже,
Но су Куче клете камените.
А за њим се Јован натурио,
И за њиме Вукова брђанка.
Ту савише иашу од Требиња,
Те га жива одмах уфатише,
Па иод чадор бјели доведоше.
Кад то виде тридесет чобана,
Посјекоше тридест пашајлија;
Сваки носи од Турчина главу.
У то Јован њима проговара:
„Аферим вам, тридесет чобана!“
Иа у чадор паши уљегоше.
Јован пашу на муке турио :
Он му десно око извадио 
И десну му руку саломио,
Па лијеву ногу у кољено;
И усјече дреновога пггапа,
Па га прати у земљу Турћију,
Да он нроси, да се љебом рани.
Нека знаде, ђе се оженио 
Нек се фали на турске кафане:
Узео је Вукову Брђанку;
Боље те га Турци миловати.

Па се врате свиколици дома; када ето 
дошао је Брајотић, те дознавши, што је и 

1 како било, хтио је посјећи лијепу брђанку, 
рачунајући, да је она била осрамоћена па- 
шом; али недабрат Јован, који посвједочи,
да је она остала чиста:

„Не мој, брате Брајотићу Вуче!
Јер зулуму ништа није крива!“

Тај ман се је Вуче поврнуо:
„Е јунаци, весела ви мајка!
Вами мајка, што ве одродила,
Мене овђе браћа и дружина!“
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За Вука Брајотића посље овога није 
било више стајања у Лијевој-ријеци, али не 
због Турака, него због Куча, који би му 
то сигурно осветили, и сувише због тога 
што је њихов војвода гледао, да остане у 
добрим одношајима с Турцима; а такоисто 
био је и Пејо Станојевић, војвода Брато- 
ножићки.

В. Брајотић одселио се у садашњу 
нахију и настанио се испрва у Слатини, 
а с временом његов род је отишао даље? 
ђе је сада село Виницка и ђе су њег.ови 
потомци Сајчевићи.

Иза овога настаје периода тамна, о 
којој немамо никаквијех података; а и од 
ње опет налазимо једну пјесму, у којој се 
спомињу личности историјске.

По овој пјесми на Трешњеву саста- 
више се двије војводе Ђека и Вуксан и 
спремају се ударити на Бихор. У помоћ 
зову Рајковић-Батрића из Лијеве-р., Бале- 
вић-Павића (Пејо Станојевић био је њему 
шукунђед), вошводу кучког Радоњу и још 
„краља Деду клименачку главу^.

По причању Куча војв. Радоња Пет- 
ров био је унук Илика, а праунук Лала; 
а син Радони Илија спомиње се 1755 г. 
и сњим заједно војв. Климената Дедагер.*)

I Го овоме можемо рачунати да је овај 
догађај био у почетку XVIII в.

Похаравши Бихор и све до Бијелог 
Иоља војводе крену даље.

Похараше Иештер и Сјеницу;
Прескочише на Јавор планину,
Искочише Јелици нланини.
Ту нађоше Лауш капетана,
Ђе хараше Шумадију равну;
И ту своје смијешаше војске.
Па да видиш невјерна Маџара!
Ту отрова војводу Радоњу.
Ту војводе растурише војску,
Кад им главна нестаде војводе.

О Ђеку н Вуксану прича народ, да 
су они били Васојевићи од рода Раичеви- 
ћа? и обојицу отроваше Турци.

Интересантно је у овој пјесми то, што 
се састављају не само српски војводе, него 
и клименачки. Да нијесу били Клименти 
Срби ?

Види се у исто вријеме снага Куча 
у том7 да се њихов војв. Радоња рачуна 
најстаријим. Значај овог војводе и Куча 
још боље обиљежен је у другој пјесми од 
мало ранијег времена.

*) М. Драговић — Митроп. Черног. Василије 
Петровић стр 41—42.

Долазе код њега с давијом на хајду- 
ка Марковић Милоша из Лијеве р. двојица, 
обор-капетан из Шумадије Станиша и Лу- 
ка из Старога Влаха.

Давијају Марковик Милоша,
Да он иде земљи Шумадији,
Тежак зулум у Србију ради.
Он препире торе и оборе,
А и гони коње и волове,
И он руши госпоцке дворове;
И то шкаху с јадом опростити.
Но ни доша’ код бијеле цркве,
Митровицу цркву развалио 
И црквено благо иокупио;
Па га носи у Голеш планину,
Ш њиме рани од горе хајдуке,
Који бију по Србији Турке.

Радоња да би погубио Милоша, зовне 
његовог братучеда, да издаде свога стрица 
и доведе га у Куче. Да забашуре боље ову 
ствар? зовну и војв. васојев. Радула на до- 
говор због стављења мира између Куча и 
Васојевића, зовну њих на Царине, ђе је 
био кучки збор.

Сумњају они? да у том има пријеваре, 
али иду. Тек су дошли, в. Радоња кажује 
Милошу, како се на њега давијају, на што 
овај одговара:

„Колен да си војводо Радоњо!
Често јесам у Србију био,
Од Турака рају сам бранио,
Клао сам се тамо са Турцима;
А Србе сам о’ свашта чувао.
Што ми кажу Митровицу цркву,
Да сам цркви штету учинио; —
Кад сам каде код ње долазио,
Ја сам цркви прилог оставио“.

Али узалуд његова одбрана; његауби- 
јају на истом мјесту пушком одостраг; а. 
Радула пуштају дома.

Из овога ми видимо, да Кучи имадо- 
ше тада њекакво надмоћије; али уопште 
између Куча и Васојевића била је непре- 
кидна борба? о чем има неколико пјесама. 
Цијела ствар врзла се за пасишта на Кому 
и под њим? и ако Ком зову „крвава пла- 
нинаи? ваистину он је био заливен крвљу 
само не туђом, него својом братском; јер Ар- 
наути никада нијесу смјели чинити напа- 
даје на катуне ни кучке? ни васојевицке, 
него убијали појединце? као што убише ва- 
сојевицког хајдука Фазли-Шарца? кад је 
он болестан ишао само — друг. Али се крва- 
вили браћа међу собом? често пута Васо- 
јевићи између себе.

Друкчије је било у долини р. Таре? 
ђе су се били Васојевићи с Колашинцима,
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и у овој борби Ваеојевићи одољеше Кола- 
шинце тако, да су се примакли границом 
чак нод сами Колашин.

Осим ове борбе на ирагу своје куће, 
васојевићке чете ишле су и у Шумадију, 
ђе су убијали и харали турске аге и бе- 
гове из освете за зулум, који они чињаху 
Србима. Ето једна пјесма о четовању Ми- 
лоша ЧБиковића и Јована Лакушића, обо- 
јица с Лопата у Лијевој-р.

Кад су они изашли на Ком? стадоше 
крај хладне воде Маргарите и почеше ви- 
јећати, куда ће ударити. Јован Лакушнћ 
пита свога друга:

„Али ћемо Плаву, ал’ Гусињу?
Али ћемо Пећи, Дукађину,
Ал’ крваву граду Колашину?
Али ћемо низа Шумадију?“

Милош не ће другђе но на Шу- 
мадију:

„Потражићу пашу од Зворника;
Е сам чуо и кажују људи,
Да је пашче умом побјеснило 
И велики зулум учинило.
Обљубило триста ђевојака 
Су његове тридесет дахија;
Родило се триста копилади.
Па сам чуо и кажу ми људи,
Ђе не смију ђецу покрстити 
Од силнога паше од Зворника.
Оће, цуре ђецу да му њиве,
Па да ђецу узме у дахије,
Да и они силни зулум граде 
По Србији и по Шумадији.
А ја више то слушат не могу,
Што од Срба веље јаде граде 
И муке им велике задају.
Жив не био, е га нећу наћи,
И шњим ћу се наћи поздравити.“

Тако и учинише. На путу сретају 
једну ђевојку, која носи вино? и одмах 
почну распитивати њу за пашу. Ђевојка 
прича њима, како су они чули? и још да 
ево двије године стоји он код њих у Ва- 
љеву.

„Су његове тридест арачлија 
Рудничкија и биоградскија;
По Ваљеву тежак зулум раде:
Прже коке, а љубе ђевојке.
И мога су брата уфатили,
Докле пођем и донесем вино.“

На нотраживање четобаша, ђевојка 
даје њима вино и потанко исприча, ђе и 
како се намјестили Турци под шаторима. 
За ово хајдуци даду њрј три дуката. А кад 
дође ноћ? они крену пут турског логора. 
Јован Лакушић, разгледавши добро? први 
уђе у шатор бега:

Туре спаше за зло не знаваше;
А код њега српкиња ђевојка —
Ни спавапге, ни сан снијеваше.
Хајдук ју је руком уфатио.
А ђевојка тај ман говорила:

„Диг се, бего, не дигнуо главе !
Оледи ме рука од хајдука.“

Турчин скочи, учини узбуну и поче- 
ше се хрвати? у којем Јован уби бега? али 
и сам могину на истом мјесту; него хајду- 
ци одржаше побједу: седморицу Турака по- 
сјекоше, а остали се разбјежаше.

Ово напомиње устанак Карађорђев на 
дахије? са којијем он поче бити Турке и 
ослобођавати своју браћу.

Кад је Карађорђе био на Сјеници, к 
њему притекоше у помоћ Васојевићи, до- 
бивши од њега свилене барјаке, који се 
до скора мнозиња чували по својима кућа- 
ма. Карађорђе је приморан био одступити 
од Сјенице и отићи на други крај Србије; 
а њеколицина од његових суратника? као 
што Хаџи-Продан? ускочише тада у Васо- 
јевиће.

Рат Карађорђа с Турцима учинио је 
јаки утисак на Васојевиће; они пјевају о 
њему с додатцима? којих нема у познатим 
штампаним пјеемама; и често пута стари 
људи спомињући штогођ додају: ??то је би- 
ло Карађорђеве параде“, по чему се види? 
да је то и за њих било епохално доба.

(Свршиће се.)
----------- ч'з\©'^\®\^\5'^§\§'------------

Из њемачке књижевности.

У подлиску 39 броја ??Гласа Црно- 
горца“ изашла је ова биљешка: Овијех 
дана дође нисмо из Америке, из Новога 
Јорка? на адресу Његова Височанства. У 
писму бјеше слика лијепог, умиљатог дје- 
тића од својих 12 година, а острагу бјеше 
ова намјена: То 1ће ћгауев! Рппсе о? Ље 
ћгауеб! 1аи Ј Ггот Ље ИМ1е ћоу ћЉо 1оуе8 Мт *)

ТеПо (I’ Арегу
18 дуев! 14-Љ 81гее1 Кечу Уогк.

Ји1у 5-Љ 1889.
Уза слику бјеше писмо са молбом, 

да би Његово Височанство извољело по- 
слати Своју слику писцу, да је овај стави 
у своје новине, које он уређује. Господар 
се изволио тој безазленој молби милостиво

*) Најхрабријему Књазу најхрабрије земље од 
малог дјетића, који га љуби.
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одазвати, те је премладом и заиста преаме- 
риканском новинару послао Своју слику, уз 
коју је приложио шљедеће стихове једанак 
с инглеским преводом:

Младоме новинару иза мора.

Што, дијете иза мора,
Тражиш да ти пошље слику 
Вођ горштака, самодржац,
У слободну Америку?
Ево ти је, д’јете драго,
У листу је твоме стави 
И слободним земљацима 
Твојијема уњ објави:
Да је на глас у нас амо 
Њина мудрос, величина,
А у љубав за слободу 
Да можемо бит дружина.

Николај.
До овдје из „Гл. Црногорца“.
Сада бечка „Ксие Еге1е Ргез8е“ ту

биљешку доноси у своме подлиску са ње- 
мачкијем преводом овијех лијепијех сти- 
хова, и ми тај превод ево доносимо ради 
нашијех читаоца, који њемачки разумију.

пет јипдеп {гапеаНапћесНеп Ке(1ас1еиг.

АУоги тет Јип^е, Пећ«! Ји 
Мет ВПЈ уоп Гегпет 81гап<1,
АУаз зисћ! „Јег »^геп^-е Вег^-ОезроЦ 
1п Уапкеез Гге1ет ЕапП?
8о ттт ез ћт, ез зеГ ^етећћгГ,
А1» Јетев Пелн.че.ч Еоћп;
ТЈпЈ теепп Ји’ з Јетеп Бевет геГ^зГ, 
Еазб’ ииззеп «1е, тет 8оћп,
Оа.зд еиегег КгаГГ ипЈ Огбзве Вићт 
Аисћ ипв цаг \уоћ1 ћепкаппГ,
1Јпс1 Јаза т ЕгеЉеГГзИеће мчг 
Еисћ тш$ зтЈ уепуапЈГ.

Лист, што уређује овај млади Амери- 
канац, излази у Н. Јорку иод насловом: 
„Тће 8иппу Ноиг“.

И з н а у к е.
Кеуие бсЈепНПдие Кго 9. М. Ј. Неп- 

соиг! ?,1/ АсНуке тсоп8С1еп1е Је 1’ езргћЛ 
— Рефератп Макса, Милера о „ведама“, који

је читиан на конгресу оријенталисша у Шчиок- 
холму. — Најновије о елекшрпцихаешу.

И философија и етика старале су се 
још од најстаријих времена, да ријеше тти- 
тање о дуализму нашега психичког живота, 
јер изгледа, да у нама раде двије личности: 
свјеена и бесвјесна. Сократ је назвао ту 
тајанствену и загонетну личност, која у 
нама бесвјесно ради,— „демономи7 а Кеавје 
де-Местр назвао је то исто ??1а Ве1еи (зви- 
ЈеР)-

Бесвјесну радњу ума евак може лако 
увиђети и појмити. На пр. ви желите да 
се сјетите каквога год имена или броја, па 
дуго и дуго напрежете ваш ум? али све 
узалудно. Најпоеље, пошто се уморите, ви 
баталите тај мучии и крајње досадни рад. 
Но прође неколико минута? или неколико 
сати? или? шта више? и неколико дана и 
вама од једанпут долази на памет ствар? 
коју сте жељели и то у онај моменат? кад 
ви најмање о њој мислите. Често се дееи 
и то, да ви осјећате у то вријеме? од кад 
сте о ствари почели најприје мислити, док 
вам на памет дође? неки немир и неко не- 
задовољство, коме не можете да дате тач- 
ног рачуна. Из овога јејасно то? дасетада 
у нашем уму врши бесвјееан рад и то у 
оном правцу? кога му је одредило наше 
бесвјесно ја.

Коме се није догађало у животу да 
размишља о каквом трудном предмету, па 
га батали, пошто му се већ досади мислити 
о њему; кроз неколико дана он се поново 
враћа истом питању и бива пријатно изне- 
нађен тим? што налази? да му је тај исти 
предмет постао јасан? који му је био прије 
неколико дана мрачан и нејасан. — Многи су 
генијални проналаеци баш овим путем постали 
својина човјечанства. Сјетимо ее за трену- 
так нашег ђаковања? па ћемо се увјерити, 
да нас је често спасавала баш та бесвјесна 
радња ума: за вријеме дубоког сна? кад 
свака свјесна радња преетаје? врши се бе- 
свјеена радња у мозгу и повторава се она 
лекција, коју ми? због наше љености, није- 
смо били потпуно усвојили. Италијански 
композитор Ђузепе Тартини компоновао 
је у сну евоју чувену „Ђаволску сонату^ ; 
француски пјесник Волтер саставио је у 
сну једну главу евоје ??Хенријадеи? аруски 
књижевник Карамзин саетавио је у сну 
један врло лијеп трактат о темпераментима.

Но то су само слаби појави бесвјесне
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радње ума; јасније, типичније и самостал- 
није се појављује та радња у хииночиизму, 
у хиетерици, у сомнабулизму, у медиумизму 
и у лудилу. Узрок свију тих појава јест 
баш та бесвјесна радња ума? која се у сва- 
кој од тих појава показује на особити на- 
чин, почевши од потпуне бесвјесности у 
хиинотизму и со1чнабулизму, па свршава- 
јући мало слабијом борбоммеђу свјесношћу 
и бесвјесношћу.

Хипнотизам долази од грчке ријечи 
ћурпов, што значи сан. Код особа које су 
хипнотизиране свјесна личност савршено се 
губи, а мјесто ње појављује се једна, двије 
или неколико споредних личности; свака 
од њих ради готово самостално и немају 
ништа општега са свјесном личношћу. Бе- 
свјесна личност код хипнотизираних људи 
иотпуно савлађује свјесну личност и овасе 
пошљедња налази у потпуњој служби код 
прве. ,.Обично се догађа, — вели Херикур, 
да у хипнотизму свјесна личност постаје I 
немоћна, путем механизма, који је до сад 
непознат; истодобно чини нам се као да 
бесвјесна радња мозга вјештачки произведе 
нову личност, која привремено примаформу 
свјесне личности Зато, кадсе повратинор- 
мално стање, све идеје, које је показала бе- 
свјесна личност, извршује личност свјесна, 
која их прима на свој рачун и даје често 
најчудноватија објашњења, задаих оправда^.

Медиумизам долази од латинске ри- 
јечи шесПит, тпто значи средина. Медиум 
— то је непгго средње међу хипнотиком и 
и лунатиком. Појаве медиумизма, као што ј 
је автоматичко писмо и др., такођер се о- 
бјашњавају бесвјесним радом ума. Спириту- 
алисти приписују автоматичко писмо, које 
се вазда одликује од њихова обичног пи- 
сма, другој, туђој личности. У самој ствари 
од тога нема ништа, но се и ту показује 
бесвјесан рад мозга. Споредна личност, која 
ради поред главне, свјесне личности, често 
се показује као сувише неразумна и ђетињ- 
ска, али често она покаже и неку ориги- 
налност и остроумље, којега нема код свјесне 
личности. Херикур налази неку сличност ј 
међу музикантом, који свира своју партију 
у оркестру, а у исто доба разговара са сво- ' 
јим сусједом о иолитици, — и медиумом, 
који прима учашће у опћем разговору дру- 
штва, а у исто вријеме његова рука пише |. 
мисли, којих он није свјесан, на таблици, 
коју не види. Медиум се налази, по мишље- 1

њу Рише-а, у стању полу-хипнотизма, т. ј. у 
њему нијејош потпуно свијест парализована.

Бесвјесан рад ума може да има, прем- 
да не свагда, грозне пошљедице. — Као 
што је познато хипнотици извршују оно, 
што им је било инспирирано. Но има слу- 
чајева, ђе произилази јака борба између 
личности свјесне и бесвјесне и побједу одр- 
жи свјесна личност и неће да изврши оно 
што јој је инспирирано, ако је то ка- 
кав опасан или неваљао поступак. Хери- 
кур објашњава разне степене лудила том 
борбом између личности свјесне и бесвјесне. 
Код неких лица обје те личности раде је- 
дновремено, зато нам се може учинити, да 
су та лица у нормалном стању, јер разго- 
варају и суде иравилно, али бивајуитакви 
моменти, у којима бесвјесна личност над- 
јача свјесну. „Па онда, говори Херикур, 
поштени бербер, држећи бритву у руци, 
осјећа неодољиву жељу, да закоље онога 
што се брије; мајка, под утицајем те уну- 
трашње побуде, која је никад не пушта на 
миру, осјећа страховиту вољу, да побије 
своју ђецу, коју љуби и обожава. У овом 
случају треба примјетити ту карактерну 
околност, што овд^је раде заједно обје лич- 
ности, па и то, би рекао, свјесно. У самој 
ствари чељаде, кога је обузела жеља да се 
баци у воду, да закоље свога сусједа, да 
подави своју ђецу, објашњава себи те по- 
буде као личне жеље и прати све поједи- 
ности те борбе, која се том приликом у 
њему збива. Само какви год силни афекти 
могу да учине, да бесвјесна личност одржи 
побједу над свјесном, премда „1а ће!еи 
Ксавје де-Местра може да се појави и без 
афеката.

Старајући се објаснити бесвјесан рад 
ума, дуго се мислило да и свјесност и бе- 
свјесност имају своје топографски одијељене 
слојеве у мозгу. Та је хипотеза, истина, 
давно бачена, али није још до данас зами- 
јењена ничим позитивним. Доказаноје само 
то, да постоји узајамност међу свјесношћу 
и бесвјесношћу; бесвјесан живот храни се 
и подржава, међу осталим, и оним што 
свјесност одбаци, или, управо рећи „стрко- 
тинама^ свјесности, које она није у стању 
да „превари^, а бесвјесност то пречисти и 
опет враћа свијести. У стању кад би се 
човјек налазио у иотпуном психичком здра- 
вљу, премда тога не може бити осим само 
у идеји, јер сваки човјек, мање или више,
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носи у себи знакове лудила, све би се пси- 
хичке појаве, по мишљењу Пјера Жане, 
свеле к једноме резултату, — оне би биле 
саједињене у једну психичку личност. У 
овом случају бесвјесног рада споредне лич- 
ности не би морало ни постојати. Томе 
стању, као идеалу, ми и тежимо, по сили 
закона опћега прогреса. И ако је врло тру- 
дно доћи до таквог стања, али се близо 
к њему примиче равнотежа нашег псикич- 
ког живота, у коме се бесвјесан рад ума 
показује као врло слаб и немоћан.

Ту скоро на конгресу оријенталиста, 
који је држан у ПРгокхолму, прочитао је 
познати оксфордски филолог Макс Милер 
врло интересантан реферат, који бацамного 
свјетлости на узучавање санскритскога је- 
зика, прародитеља свију јевропских језика. 
Знаменити санскритолог представиоје кон- 
гресу један том новог издања 7?Ведаи? све- 
штене индијске књиге. „Први том, — ка- 
зао је том приликом Милер, — изашао је 
1849 г. пошто се читавих пет година на 
томе радило7 а ја сам посветио пуних три- 
десет година само овоме трудуи.

Овај трудни и сухопарни рад позна- 
тог научењака уродио је обилатимЂ пло- 
домђ: он је управо учинио преврат у фи- 
лологији, историји, религији и философији 
и добио је велики значај не само за Јевропу, 
но и за Индију. Али с ведама догодила се 
иста ствар, којаи снашом библијом у сред- 
њем вијеку. Вјера се у свему оснивала на 
ведама, али њих су изучавали и разумје 
вали само богослови, па и то ријетко. Па 
и онда кад су Виљем Џон, Колбрук и 
Уилсон покренули вољу за изучавање ста- 
ре индијске књижевности и међу индиј- 
ским старосједиоцима, опет су на веде обра- 
ћали врло мало пажње, не знајући колико 
се у њима блага за науку скрива. Сам Кол- 
брук са презрењем се изражавао о ведама. 
Међу тим јевропска наука оејећала је све 
вишу потребу, да се издају не само веде, 
него и објашњење на њих од Сајане. Но у 
читавој Индији није се нашао ниједанна- 
учењак, који би се примио да изда ту 
свештену књигу Индостанаца, премда се и 
тамо осјећала за то потреба, која је? истина, 
потицала из других узрока, а не из оних? 
из којих код Јевропљана. У Индији поја- 
вио се нови реформатор браманске вјере, 
Ромогун Рој? кбји је? оснивајући своју на-

уку на ведама, почео проповиједати, да веде 
садрже у себи божанско откриће и вјечиту 
истину. Кад су се неки од реформаторових 
ученика почели сумњати у божанственост 
веда? опазило се? да су многи знали за веде 
тек по имену и да су их мијешали с дру- 
гим књигама.

Дварканат Тахоре, друг и ученик 
Ромогуна Роја, стигао је у Париз 1845 и 
затекао је Макса Милера, ђе већ ради на 
ведама. По његовом упутству била су по- 
слана четири учена Индијанца у Бенарес, 
да потраже и нађу колико је могуће пот- 
пунији текст веда, а тако и стара обја- 
шњења на њих. Захвалећи издашности 
једног индијског књаза? Махараце Виљана- 
хара? Макс Милер био је у стању да изда 
свој труд.

Макс Милер говори: „Кад су се на- 
траг неколико година руководиоци индијске 
реформације поближе познали са садржином 
веда? међу њима је поникао раскол, који 
траје и до данас. Просвијећена партаја 
почела је да пориче божанственост веда? а 
партаја консервативна држи их за највећи 
ауторитет у питањима вјере. *) Моје издање 
веда и њихово објашњење постало је пред- 
метом оштрих нападаја, али било је и та- 
квих? који су то заштићавали. Најприје су 
почели говорити? да мастило, којим су веде 
штампане садржи у себи говеђу крв и да 
се ни један Брамин не смије до те књиге 
додирнути. Но то није ништа помогло. 
Стара индијска библија сваким даном по- 
стаје све више народном својином.

На шездесет другом скупу ђерманских 
природњака и љекара, који је ту скоро 
држан у Хајделбергу? прочитао је млади 
научењак Херц свој реферат о односима 
између свјетлости и електрицитета. Херц 
се истакао са врло смјелом претпоставком, 
да свјетлост у свима својим појавама (свје- 
тлост сунца? свијеће? свијетњака) није ни- 
шта друго до појава електрицитета. Као 
што је познато свјетлост је таласасто кре-

*) До чега долазе консерватори види се из 
тога, што се у књизи „Арија Патрика“, коју је на- 
писао реформатор Дајананда Сарасвати, говори, да 
су веде вјечне и да их Брама није саставио, него их 
је само изучио. По мишљењу Дајананде цараброди, 
тоиови, балони и много друго што-шта, нијесу нови 

I изуми. Тако н. нр. „бијелог ноња“, што се иомиње
I у ведама, он држи за параброд и т. д.
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тање7 управо ефир7та међуатомна материја, 
за коју се држи, да иепуњује цио простор 
васељене. Још је Максуел доказао, да су и 
електрички таласи такођер трансверсални. 
Херц је правио опите, помоћу којих је по- 
казао аналошке појаве међу свјетлошћу и 
електрицитетом. Тако н. пр. пошто је у- 
правио електрички проводник у фокус ду- 
бастог огледала онје доказао, да од елек- 
тричних таласа постаје луча? која се исто 
тако прелама као луча од свјетлости и т. д.

На томе скупу присуствовао је и ве- 
лики испитивач оптичких појава, Хелмхолц, 
који је у присуству свију честитао младоме 
научењаку његова успјешна, научна истра- 
живања.

С руског 

Ж ДраговиЉ.

Мита Поповић
као лирски ијесник 

критичка слика.

Тежак је био задатак др. М. СавиНа у 
свечаној светосавској сједници књижевног 
одјељења Матице Српске, кад је имао да 
говори о пјесничком раду Мите Поповића, 
као члана тога одјељења. За то је и рекао 
одмах, да није његов задатак, да се упушта 
у оцјењивање пјесничких дјела Митиних. 
Говорник је само одао пошту пјесничком 
духу Митином, узимајући у обзир правац 
и суисшину његове поезије. Па и ту говор- 
ник није Бог зна гато изнио. „Био је вр- 
ло осетљив и лако се дао од те осјетљи- 
вости завести, да у даљем развитку њеном 
пређе у сјету, у елегично расположење. Он 
није био раскалашне, или чак насртљиве 
нарави; он се у животу више дао наводи- 
ти од прилика него што је такве прилике 
сам изазивао. Није ни чудо дакле, што се | 
човјек такве управо пасивне нарави најбо- 
ље осјећа у оној питомој сфери, у којој се 
не зна за големе страсти и нагле преврате.
Па ако се кад кад и таласи ускомешали, то 
је више произвела његова уобразиља него 
можда душевна му потреба.“ Али и уобра- 
зиља је његова слаба, за то чеда њезина 
немају темеља него лебде у ваздуху. ЛУ 
његовим ратним пјесмама и трагедијама 
права важина лежи управо у ријечима а ■

не у смислу. Његово је право поље слатко 
љубавно гукање, ашиковање при мјесечини, 
уз мирис руже и пјесму славуља, или је 
горко љубавно очајање, које уздисајима и 
ријечима себи одушке даје. И ако се кад 
год попне до неког ријешења, то је онда 
потмула резигнација, која се разиђе у све- 
општи бол и чемер. Јунаци његових идила 
нијесу момци у правом смислу те ријечи; 
они се не могу никад да одваже на какво 
веће, одсудно дјело; они не ликују у за 
носу добивене или отете љубави, не упуш- 
тају се у остварење љубавних нагона сво- 
јих, већ застају код најмање сметње и ша- 
љу у ваздух резигниране уздисаје своје, и 
бједе своје дјевојке можда и неправедно. 
Отудаињегове родољубиве пјесме. Он може 
бити и мисли добро, за цијело и осјећа 
добро; али приказивачка моћ његова није 
на једној истој висини са осјећајем њего- 
вим. Да му је приказивачка моћ тако снаж- 
на као родољубље; да осјетљивост своју 
може преобразити у бујни осјећај ; да еле- 
гичан свук може претворити у крик — у 
безобзирно дјелање па и нападање — ње- 
гове патриотске пјесме биле би од неодо- 
љивог утицаја. Али шарена крила са меким 
паперјем не допиру тамо, камо се захтјева 
суро и чврсто перје и снажни зглавци. 
Једно је пак неоспорно: у искреност Ми- 
тиног родољубља и у чисто му одушевље- 
ње не може и неће посумњати никои.

Тоје све што је говорник књижевног 
одјељења мого рећи у славу Мите Попови- 
ћа, прем да је у уводу рекао онако у опће 
и скоро из пјетета, да је пјесник за собом 
оставио и многа чеда свога пјесништва, 
а та ће му име носити и у свежилу одр- 
жати до у недогледне даљине српске 
будућности“. Што је при закључку овако 
оправдао: „ Наравно да нам сјенка покој- 
никова особито у свези са ужасном судбом 
његовом друкчије пред очима лебди, него 
што нам је изгледао жив Мита. Ми смо 
сад у многом склоњени, да му дјела дове- 
демо у свезу са трагиком посљедни дана 
његових, те смо готови производе музе 
његове много блаже осудити него прије/ *)

•х-* *

Мпта Поповић, умро је у лудници 
и у — сиромаштву. Сасвијем наравно дакле

*) Лзетопис књ. 159.
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морао је тако његов свршетак као доброг Ср- 
биназабољети свакога доброга Србина. У то- 
ме болу назирала се чак у смрти Митиној 
„слика нашег немара и наше — ерамоте?4

Овај израз пок. Сри. Дневника даје пово- 
да дру Лазу Косиш&у, да и он коју прого- 
вори о пок. Мити. „Ако је то немар и 
срамоиса, тада наш народ тај пријекор 
дијели с народима много вишим и про- 
свјетно напреднијим од себе. Познато је? 
да је баш некако, кад је наш пјеснмк умно 
оболио, умро њемачки драмски пјесник 
Алберти Линднер — у берлинској лудн.ици, 
оставив своју породицу у највишој невољи 
и сиротињи. Покојни је Мита наш Алберт 
Линднер. Заисто је зонимљиво упоредити 
та два пјесничка живота.

„Њемачки Мита Поповић почео је 
гвој књижевни пут највишим признањем 
народа, добив највишу награду Шилерова 
друштва за своју драму ??Вги1и8 ипс! Со11а- 
1ти8.и Занесен тим првим успјехом и ми- 
слећи, да је то само слаби почетак будуће 
славе његове, иресели се у Берлин и стаде 
писати драмска дјела једно за другим. Но 
ниједно не наиђе на ону похвалу као прво. 
Пјесник се све више љутио.на свијет, за- 
боравив да је навијек било исто тако мучно 
задобити народну похвалу и захвалу, као 
што је лако изгубити је. Мадо по мало 
пјесник „Брута и Колатина“ сиђе с ума? 
и само га је смрт могла ослободити вељи- 
јех мука, а жена и дјеца остадоше на ми- 
лост онога народа, који је тако немилостив 
био ирема њихову оцу а своме пјеснику.

??А како Мита Поповић, како српски 
Алберт Линднер ? Освојивши брзо срца 
српског читалачког. свијета својим красним 
сеоским идилама, у којима је пјесник ли- 
јепе слике доконог живота нашег народа 
у Војводини зачинио заношљивим пољупцем 
своје младе душе, он се? на иошљедак, није 
задовољио безкрвним побједама на пољу 
сеоске безазлености, побједама, које ће на- 
вијек остати свијетлим споменицима те врсте 
у историји српске књиге? но га жеља за- 
несе за мучнијем бојевима око вијенца књи- 
жевничке славе на позорници. Мита се лати 
драме? трагедије. Он? који би се мого до јучер 
заплакати за једном увелом ружом? он исти 
стаде од јутрос немилостиво клати људе? уби- 
јати цареве и јунаке? криве и недужне. 
И што би више пио крви све би внше жед- 
нио за њом. Сваке године добијалаје ??Ма-

тица Српска^ на расписану награду по је- 
дну трагедију Мите Поповића. Такосе био 
љуто залетио? да као да му дуго бјеше че- 
кати до годишњега рока; да се награда 
раздавала сваког мјесеца? он би можда био 
доспијевао на сваки рок. Толико му је на- 
врела нова снага? колико се само може за- 
хукати онај? који сврне странпутицом с 
обичног пута своје умне радње/ 2)

Тако је Л. Костић црном Линднаро- 
вом судбином оправдао српски народ у цр- 
ној судбини Мите Поповића? и у исто до- 
ба и нехотице тијем изрекао суд над на- 
шијем пјесником? премда се ни он није мо- 
гао отети првоме утиску оне трагичне смр- 
ти? те овако пише: „Освојивши брзо срца 
српског читалачког свијета својим красним 
сеоским идилама, у којијема је пјесник 
јеие слике доконог животиа нашег народа у 
Војводини зачинио заношљивим пољупцем 
своје младе душе? он се-? на пошљедак, није 
задовољио бескрвним побједама на пољу се- 
оске безазлености? побједама које Ле нави- 
јек ослшмЈпн сви/јетилим сиоменицима тме вр- 
сте у истаорији сриске кн>иге“....

# *

У књижевној критици меније милије 
тражити што је боље и љепше по савре- 
меној књижевности нашој него ли што је 
грђе и лошије; јер држим? да се може бо- 
ље исправити један писац истичући врлине 
другога? него ли ударајући непосредно на 
његове ма,не? што би га још могло омало- 
душити и сасвијем удаљити са књижевнога 
поља. Али пошто писац сврши своју рад- 
њу; пошто се већ немамо чему од њега 
надати? т. ј. послије смрти његове? крити- 
ка је дужна да своју рече без икаквога об- 
зира. И ја ћу да то покушам Митом По- 
повићем.

Преда-мном су двије књиге Митинијех 
пјесама: Одабране ијесме, штампанеу Пан- 
чеву г. 1874, и Пред Васкрс, (бојне пјесме) 
штампане у Н. Саду г. 1877.

У ирвој књизи најприје долазе баладе 
— оригиналне и преведене. Узмимо најпр- 
ву под насловом Радослав. Српски народ 
робује у ланцима грчког цара Михаила, 
који

2) Гл. Црногорца бр. 25, г. 1888.
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Коље, лали, плени, зкари 
Робови су млади стари.
Деца, жене и девојке
Другог служе, другог дворе.....
Све поплави, све оплени,
Све освоји страшна сила 
Грчког Цара Михаила.

Тако је вук у ланцима ...само гдјекад 
шкрипио зубима, док Краљевић Радослав 
загрмје:

Устај Србе, устај лаве 
Нек падају русе главе.....

И уста старо, уста младо, да се коље, 
да се свети... ил живети ил’ умрети. На 
ноге је Србин стао а Цариград задрхтао.... 
Ипак шиље силу, која опет ^пали, коље, 
жари, плени, — секу мачи наострени; но 
јунаци српски ћуте, само кад-кад опет 
шкрипну зуби“, па се двије војске најпо- 
слије и сукобигае, и војсковође удрише се, 
грчки паде, а војска му бегат стаде.

Ал’ да лака крила има 
Не утече соколима!
Као снопље леже Грци,
Још ни весник не утече —
Српска ћорда све посече.

А у Цариграду не зна штоће Цар у 
јаду него стао па нариче.

Дакле подјармљење Срба грчком цар- 
ству, њихово робовање, па ослобођење — 
читава епопеја, ту је у осамнајест китица 
опјевана!

Исто тако, кад је Карађорђе подиго 
Шумадију, Афие Паша купи силу из Цари- 
града, па се фали, да ће од те силе сва 
Јевропа задрхтати.

И било би ваљда нешто 
Од твога дивана,

Да случајно у Србина 
Нема јатагана!

И крену се Турадија, ал је дочека 
„неколико јунака, удрише се, борише се од 
јутра до мрака.а

Кад ти види Афис војску,
Како ли му страда,

Плећи даде, нити стаде 
Чак до Ниша града.

Гдје је од иједа пукнуо.
Опет једна читава епопеја на сама 

два листића. С тога ово и нијесу баладе, 
јер балада има предметом само један дога- 
ђај, једно дјело појендинца, а не ред дога- 
ђаја и дјела једнога народа.

Осим тога, у овијем баладама нема ништа 
до гомила крупних ријечи и реченица, што 
све у неку пјелину држи само хвалисање 
народно, без икакве умјетничке израде, без

надахнућа, без живота. И ја држим, да су 
му баладе најслабије његове пјесме, јер се 
у њима лаћао крупнијех предмета, који- 
јем његова муза није била дорасла.

** *

Сада прелазим на Митине љубавнс 
пјесме, и ту се слажем са г. С. В. Поио- 
виНем, који се о њима овако изразива: 
„Дуго смо се мучили да ове љубавне изливе 
сведемо на једну основу и морамо признати,
да нам то није пошло за руком........ ЈБу-
бавна лирика без интерасацтне пјесничке 
личности нема никад велике појетичке ври- 
једности. Ко пође да за нама пажљиво 
проучава овај одјељак пјесничке продукције 
Мите Поповића, осјетиће, кад стигне крају, 
да пјеснику није пошло за руком, да иза- 
зове у читаоцу исти расположај/ *) А када 
пјесник не може да изазове љубавном пје- 
смом у читаоцу исти расположај; када на 
њега не утиче; кад пјесника не разумије; 
кад самом читаоцу из душе не извире та 
љубавна пјесма: то значи да није природна, 
да не вриједи ништа.

„Ђулићи“ и „Увеоциа Змајеви остају та- 
ко драгопјенијем, бесмртнијем накитом наше 
лирике, јер сваки, који љуби ил је љубио, нахо- 
ди у њима своје осјећаје; значи да су ту осје- 
ћаји природни, човјечански, психички исти- 
нити. За то и Пеихраркине многе сонете, 
особито оне Цп тог!е сН Гаигаа, ми и 
данас читамо, разумијемо и волимо. Које 
љубавне пјесме нијесу такве, да их сваки 
може осјетити, те не нреживљују пјесника.

М. Савић вели: „Његово је право 
поље слатко љубавно гукање, ашиковање 
при мјесечини, уз мирис руже и ијесму 
славуја, или је горко љубавно очајање, које 
уздисајима и ријечима себи одушке даје/ 
То 1*е истина у колико посматраш само 
љуску Митиних пјесама. Гдје год ћеш 
наићи на какву строфу, као да је из „Ђу- 
лићаа; али тек прочиташ шљедећу, одма
видиш да си се преварио.

Кад читаш ове његове љубавне пјесме.
па кад се пред тобом раствори они хаос 
његовог осјећања и његових мисли, и оно 
противурјечје њихово, у свечаном руху, 
у свој збиљи пламтеће маште његове, 
као да већ слутиш страховиту судбину 
пјесникову.

*__________ * *
*) ЈБетоиис Матице Срп. кн>. 126.
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Да се ослободимо од тога немилог 
утиска, узмимо његове Идиле. Ја еам узалуд 
±ражио оне „лијепе слике доконог живота 
нашег народа у Војводини/ и оне „бескр- 
вне побједе на шољу сеоске безазлености, 
које ће навијек остати свијетлим спомени- 
цима те врсте у историји српске књиге/ 
о којима говори Л. Костић.

У овоме одјељку одабранијех пјесама 
стављене су ове идиле: Стлари Циго, У очи 
Ивандана, Дееојка и Драги Камен и Ђаволак. 
Г. С. В. Поповић вели, да овамо долазе 
још неке из одјељка под насловом Разне 
ијесме. Стмари Циго и Ђаволак па и У очи 
Иван-дана доста су лијепе пјесме, али не 
одиста такве, даће „остати навијек свијет- 
лим споменицима те врсте у историји 
српске књиге^. И од онијех, што овим 
идилима надоетавља г. Поповић, оиа под 
насловом Комшија, такођер није лоша. Али 
је то још много мало према ономе, чим је 
хтио Л. Костић, да још свежи гроб несрећ- 
ног пјесника окити

** *

Без сумње биће мој поштовани име- 
њак у онијем „краснијем сеоскијем идили- 
маи узео и Прииовијешке Митине, које до- 
лазеуособити одјељак међу одабранијем ње- 
говијем пјесмама; јер у овоме одјељку зби- 
ља находимо нешто од онога, што Костић 
спомиње, особито у Паслипревој Врули и у 
Пушнику. „Радо признајемо, да Мита По- 
повић има у нас више него ико дара за 
ову врсту поетичке продукције. Колорит 
предмета му је жив, мјестимице и пласти- 
чан а над цијелим се лелуја осјећај као 
оно козлићи када се таласају преко недо- 
гледних бачких равницаи — вели г. Попо- 
вић; али треба примјетити, да је ово писао 
за живота пјесникова. Истинаје, да свака- 
ко ове пјесме долазе међу понајбоље Митине 
умотворине, али сумњам, да су и најбоље 
ове врсте у нашој књижевности.

** *

Поред неколике дакле доста лијене пјесме 
из овог одјељка долазе Митине Елегије 
С правом је реко г. Савић да се „слободно 
може рећи, да су му оне пјесме понајбоље, 
којима је суштина тај елегичан, оејетљиви 
звук/ А. г. Поп. вели: „У збиркама пјесама 
наших пјесника наћи ће се многа родољубива

и еротична елегија, али нико није дао тако 
мека и топла израза тужним споменима на 
своје сретно дјетињство, на радости дома- 
ћега огњишта, спомену на своју мајку, 
браћу и сеју, као што су то дали тужни 
звуци лире Мите Поповића/ Тако је, ија 
ћу то да неким пркмјерима и покажем.

На првом мјесту налазимо такву еле- 
гију под насловом Далеко....

Дено зора млада руменије руди,
Када се из цветне постеље пробуди,
Де свјетлије сјају златокосе звезде,
Што но преко плавог неба тио језде,
Дено голуб лешле голубици гуче —
Има једно село, куд ме жеља вуче....

Крај тога сеолд са тијани вали 
К’о сребрна змија тече поток мали.
Крај потока малог гора се зелени —
Хој горил,е чарна, да света си мени !
Та све моје часе, та све моје дане,
Златне моје дане, срећом обасјане,
У теби сам, горо, преживио мило...
Ах! ал’ то је давно, врло давно било!

Пјесник се зажелио свога родног мјеста-
Дено бисер-поток дивније жубори,
Де жељније славуј пева рујној зори,
Де су лепп1е сузе небесне на л,вету, 
Слободније тице у њиховом лету,
Де пастирче слађе у фрулицу свира 
У заносу свом од цветног миомира ....
У малом сеоцу све су куће беле,
Као твоје груди, слатка моја селе!
И нанга је кућа, и наша је бела —
Њу ми вода хладна никад не однела!
С на поља је бела, ал’ унутри тавна,
Е у њојзи туга станује одавна.
Је ли, мила мајко ? Ти и сада тужиш:
„Да ми га је видет још једаред само?“ ...
Ал’ не рони суза, не рони за мноме,
Цвета срећа, мајко, добром сину твоме!
Ништа га не боли, мила моја мамо,
Не фали му ништа само, само, само 
Оно лепо Милче, стара моја мамо.

Па у чежњи слични се звуци прели-
јевају. Да је мени? бого, бити тамо доље у 
оном селу маленом, што смјерно стоји на 
бријегу зеленом, заборавио бих срца мога 
боле...

Та оно је село све блаженство моје;
Мој вилински, красни, леии перивоје;
Ту ми је колевку заљуљала мајка,
Ту први пут виде зраке сунца јарка!
У томе је селу наша кућа бела,
Пред кућицом белом клупица и јела;

На тој ме клупи дочекала мати кад сам 
се уморан кући враћао :

„Ево, де ми златно чедо моје иде!“
Таки иољубаца и грљења мека 
Бити више неће целога ми века!

Да ми је доље бити? да загрлим мајку,
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да нољубим селу, још да видим луче7 за- 
боравио бих срца мога боле.

У ваздуху тамо тице сада лете 
А на пољу ђаци сиграју се мете;
Два дечака млада крај мете на трави,
Од пољскога цвећа стар’ји вјенац прави,
Два дечака млада лепо очешљана —
Кошуљу је чисту дала на њи нана.
Млади су дечаци лепо очешљани 
Али зато видиш, да су сиротани,
Сиротани бедни, браКа моја мила,
На веки их радост и срећа пратила!

Таква је и она под насловом КуЛи. 
Пароброд лети Дунавом. Хој, скоро ћеш

ме? мајко, видјети. Као њене очи умилно 
се смије плаво небо на ме. И шума се зе- 
лени7 да ми веће буде моје радовање. А 
сунашце жарко сија, да што љепше буде 
моје путовање. Пароброд лети, и ја веселим 
оком већ на село гледим.

Румене се куле, оџаци се пуше...
Ко ће да опипге радост моје душе?
Срдашце ми игра... а пароброд стоји..,
Одма сам ... одма сам... одма сам код своји!
У авлији малој зелена је трава,
На зеленој трави шаров псето спава,
Пружило је шапе на зелену траву 
А на шапе црну и чупаву главу.
На клупицу малу мајка ми је села,
Нреслица пред љоме и кудеља бела,
Ал’ точак не зврчи у преслице танке... 
Далеко су мисли старе моје мајке!
Сестрица ми млада марамицу руби,
За то ће је братац слатко да пољуби.
Ал’ браћа ми драга нису сада туде,
Да из црних мисли мајку ми пробуде.
О како ћу, бозке, да створим врата 
И обвијем руке око њеног врата?
Пукнуће ми срце од радости веље:
Испунише му се све његове жеље!
Ал’ што ће ми мајка од силних милина 
Кад загрли давно невиђеног сина?

Уђемо у малу, у одају стару;
Три иконе свете на белом дувару.
Кандило пред једном сад тиња, сад плане... 
Сутра ће нам свети Илија да сване.

Ето ми и браће прије вечера, да их
мајка не кори. Поскидаше капе, у одају 
ступе,

Пољубе ми мајку, о големе муке,
Мајку ми у лице а мене у руке!
Па онда ме гледе, дуго, дуго гледе —
Жалосно ми гледе те образе бледе;
Не познају млади, не познају свога 
Ао боже свети, брата рођенога!
Ето од каквог су силног утиска ове

елегије Митине, гдје нам просто излаже 
своје сјећање и осјећање фамилијарно. Ту 
је све природно и истинито: од оне чежње 
зародним сеоцем, тијем најдивнијем крајем 
од свега свијета; до оне клупице у авлији,

на којој му стара мајка сједи. Ако је Л. 
Костић и ове елегије узимао у оне идиле? 
које толико хвали, онда сам и ја с њим; 
јер ако ови његови производи не спасу 
пјесника од заборава неће одиста друге 
врсте.

* *
*

Долазимо на пошљедни одјелак Мити 
нијех одабранијех пјесама под насловом Разпе 
ијесме, гдје находимо и неке патриотмске, 
с којима ћу се зауставити напосе зајед- 
но са онијема Иред Васкрс. Већ овај наслов 
каже ви правац овијех пјесама написанијех 
у очи великог рата српско-турскога.

Оков... колац... отимање, клање 
И гвоздено зулумћареко иго!

Нек се диже вихор јатагана, 
Нека грме тетики абердари, 
Нека звечи сабља окована!

Па хајдемо, соколови сиви, 
Не трунимо за бадава живи!

Отворено небо плаво, 
Силни Душан, свети Саво, 
Сузним оком синке гледе, 
Који сложно у бој греде.

Сва Јевропа, сви цареви 
Прот свете су наше ствари....,

Али ништа!... нека... нека!... 
Има... има... има Бога!
Он нас чува он иас брани!
У његово име хајдмо 
Соколови одабрани!
У прах нека пред нас падну 
Застиђени сви владари........

Наша поља, наше горе,
Наше реке, наше море,
Српска била па и биће влада 
Од Ловћена па до Цариграда!

Стамбул дршће од србинског 
Од зора,
Победна се иесма хори 
Од Дрине до Восфора.

Срце кипи . . . гром гњева ми пуца 
А од муке цеиају ми с’ кости . . . 
Полудећу са иеизвесности !. . .

Свршено је ? Није! Није! . . . .
Још ће дуго по Балкану 
Страишог гњева иуцат громи . . . .

Па толико крви, па толико ваја,
Па толико зноја зар да је бадава?
То не може бити, то не сме да буде 
Праведнога док је над звездама Бога!
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Па смртнога греха 
Већ већега нема 
Но да с’ и сад снава! 
Кад опстанак српски 
На бојноме пољу 
Јатаган решава.

Косовски се барјак вије,
Крст с мјесецом бојак бије; 
Мачи звече, крв се лева: 
Није Србин ко оклева! 

Напред!
Развише дичну заставу, 
Пустише вуке у славу . . . .

Огњени дуси воде иас 
Милоша, Вељка, Душана,
Покорићемо, Бог је жив,
Азијског зверског душмана!

И тако даље еве једнако бијесно 
одушевљење српско са свакога листа ове 
књгие дише. Али су све те пјесме од дне- 
вне вриједности. Мени се чини, да их је 
пјесник писао по једну на сваки брзојав с 
бојног поља и са дипломатског стола. 
Сјетите се по свему Српству оне познате 
и пјеване пјесме „Сабљо моја/ па преста- 
вите себи њезиног аукотора у оно бурно 
судбоносно доба у очи рата и за вријеме 
самога рата, па ћете ласно себи створити 
појам оовијем његовијем пјесмама. „Он рони 
сузе искрене са несреће народа свог и 
готов је да очајно напусти и сваку наду. 
Али најмањи успјех, најмањи напредак до- 
веде га у екетазу, којој опет нема граница. 
Ефект њега заводи, тренутни догађај, те 
онда износи сав арсенал крупних ријечи и 
израза.... Да му је приказивачка моћ тако 
снажна као родољубље; да осјетљивост сво- 
ју може преобразити у бујни осјећај: да 
елегичан звук може претворити у крик, 
у безобзирно дјелање па и нападње — 
његове патриотске пјесме биле би од неодо- 
љивог утицаја. Али шарена крила са неким 
наперјем не допиру тамо, камо се захтијева 
суро и чврсто перје и снажни зглавции — 
вели М. Савић врло умјесно о овој врсти 
Митинијех пјесама.

На сваки начин можда би се ипак
могла и која од њих избрати, која би са
бољијема вишеназначенијема пјесмама сачу-
вала име несрећнога српскога Тиртеја онога
великога српскога рата.

* #*

У осталијем пјесмама пошљедњег одјељ- 
ка махом превлађује л>убав к вину. „Ми би

волили, да пјесник није узимао изливе 
свога плаховања у збирку својих одабраних
пјесама........Ко не умије? као Хафис, узви-
шено да пјева о вину и сласти, што лежи 
у њему, боље да му не посвећује ниједан 
гласак своје лире. Изливи бекријања нису 
кадри да произведу у читаоцу пријатно 
осјеКање.^ Тако вели г. Поповић, али 
треба казати и узрок, за што се пјесник 
ове жице лаћа.

Од јако ће браца Мита 
Овако да ради,

Да рубином — мрким вином 

Па:
Пелен — живот слади.

Црно жиће, црно доба —
Свуда раздор и неслога,
Свуд клевета, лаж и злоба,
Свуд лукаве тровне змије....
Хајде вино нек се пије!

Дакле пјесник из очајања вину пјева, 
и ми се овдје упознајемо са иееимизмом 
пјесниковијем. У пјесми Малом Мирку у 
колијевци он вели, данас још немаш непри- 
јатеља, али поживиш ли,

Не ћеш набрат 
Од радости 
Ни китицу цвећа,
А за тобом
Долазиће
Чета од несрећа.

Па овај песимизам расте дотле, да у 
пјесми Код Ку%е одриче се и вина, па ма- 
тери говори, да стегне срце:

Та мој живот пун невоље, беде,
То не вреди, што ти сузе вреде.

Али су готово махом све ове пјесме 
врло слабе, осим оне Малом Мирку, Даро- 
ви од Природе, Јееам ли вам?..., Ђувегија 
и нева му, Тужно гробље, које би се могле 
са којом родољубивом иридружити одабра- 
нијем приповиј еткама и елегијама у једну 
књижицу, коју би требало да Митини при- 
јатељи уреде са његовијем преводима, дасе 
тако сачува успомена овога несрећнога срп- 
скога пјесника, да се не испуни она њего- 
ва црна слутња:

Ја не питам: каква судба 
Младе моје песме чека?

Ја не питам: да л’ ће кратка,
Да л’ ће дуга бити века?

Ил’ већ онда ниједнога
Не ће бити цветка жива,

Кад нестане баштована,
Да их чисти и залива.

него она нада:
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Па кад ме већ неће бити 
Сећање ће засадити 
На гроб мене који невен 
И ружицу и зимзелен,
Нек над гробом мири, цвати, 
Па тако ће сваки знати.... 
Да ј’ и мене негда било!

Из овога прегледа видисе, дајеМита 
Поповић доста слаб пјесник, када се од то- 
ликога његова рада пјесничкога само неко- 
лико пјесама могу одабрати, да га спасу од 
заборава. Да7 он далеко изостаје иза Субо- 
тића и Малетића, иза Меда Пуцића, Ђура 
Јакшића и Никанора Грујића, сравњујући 
га са покојнијема пјесницима иошљедњега 
деценијума; али на сваки начин опет до- 
лази одма иза њих прије Ђорђа Рајковића, 
Ђорђа Срдића и још којег мање познатог 
нашег пјесника.

Но он више није ни тражио, и њего- 
ва је сјен и тијем скромнијем мјестом срећ- 
на и задовољна.

А то скромно мјесто пак јамчи му у 
српскоме народу до далекијех нараштаја 
бар његово жарко србољубље и његова црна 
судбина.

Л. Томановић.

Народне пјесме.
(Из збирке И. Н. Златичанина.)

8.

Ја посадих жуту дуњу? 
Жуту дуњу и неранџу,
Па наврнух Џумер-воду, 
Ставих стражу младу мому. 
Не пбх тамо за годину,
За годину ни за двије,
Али мени гласи греду,
Да је дуња посахнула, 
Жута дуња и неранца, 
Џумер-вода пресушила, 
Млада мома умријела. 
Седлах коња, пбх да виђу; 
Кад сам био на сред пута 
Не могох се примакнути 
Од мириса жуте дуње, 
Жуте дуње и неранџе,
Од брзине Џумер-воде,
Од љепоте младе моме.

Лак иолако примакох се7 
Наљубих се младе моме,
А наппх се Џумер-воде, 
Намирисах жуте дуње,
Жуте дуње и неранџе.

9.
Шета Маре? шета Јане,
Маре у јелек и кошуљу,
Јадна Јане сва у злато.
Когод путем пролазаше,
Сваки Мари руком маха, 
Десном руком и јаглуком, 
Јадној Јани ниђе нико.
Јана иде плачућ’ дома?
Те се жали старој мајци:
??Ој бога ти? моја мајко? 
„Шетах Маром другарицом, 
„Мара у јелек и кошуљу 
??А ја јадна сва у злато. 
„Когод путем пролазаше 
„Сваки Мари руком маха? 
??Десном руком и јаглуком, 
??Мени јадној ниђе никои. 
Мајка Јани одговара:
??Не чуди се? кћери моја? 
??Мара има доста браће?
??А ти немаш ни једнога/
Јана мајци проговара:
??Мајко моја? добро моје?
??Да продамо злато моје 
?,Да купимо мени брата?
??Мени брата теби сина,и 
Мајка Јани одговара:
??Не може се? Јане моја,
?.Јер без брата нема брата?
??А без сина нема сина.а

10.
Ђевојка је грки пелим брала? 
Пелим брала ружу остављала,
Па ђевојка собом говорила: 
??Јадна ружо и тебе бих брала, 
??Али немам коме бих те дала; 
??Ја имадем и брата и драга?
??Ал’ су оба у тој земљи туђој, 
??И Бог знаде хоћеликад доћиД 
У ријечи у којој бијаше?
Ето двије незнане делије?
Па ђевојци тако говораху:
??Што ту радиш у поље зелено, 
7?Пелим береш а ружу остављаш, 
??Али немаш коме би је дала?“
А ђевојка њима одговара :
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„Имам брата, брату бих је дала, 
„Имам драгог, драгом бихје дала, 
„Ал’ су оба у тој земљи туђој,
„И Бог знаде оће ли кад доћи.и 
А делије њојзи говораху:
„О бога ти,лијепа ђевојко,
„Ил’ си рађа да ти братац дође,
,,Ил’ си рађа да ти драги дође?“ 
Ђевојка им на то одговара:
„Ја бих рада и оба да дођу,
„Ма радија, да ми братац дође,
„Е бих с братом стекла вјереника,
„С вјереником не бих никад брата.“ 
Један метну руку у џепове,
Па извади златнога прстена:
„На то теби, мила сејо моја,
„Благо брату са таквом сестрицомЛ

11.
Полегла је ђетелина трава 
Покрај мора и бегова двора,
Жњеле су је бегове сестрице 
Десном руком, српом сребрнијем, 
Напуниле скуте и рукаве 
И носиле коњма братинима:
„ Јед’те, јед’те? коњи нашег брата, 
„Сјутра ћете далек’ путовати, 
„Обисћете три горе јелове,
„Три јелове и три јаворове, 
„Изисћете на поље Цмиљово? 
„Виђећете жутицу неранџу,
„Под неранџом ђевојачку мајку,
„Ђе пребира сватовске дарове, 
„Сваком свату свилену махраму, 
„Старом свату дуњу од сто листа.
?,Не чудим се дару ниједноме,
„Но се чудим дуњи од сто листа:
„Ђе је расла, ђе је здријевала;
,,Ил’ је расла води на извору,
,,Ил’ је расла сунцу на истоку/

12.
Под китицом планиницом село весело;
Све ти жене рахат сједе, те су веселе; 
Бибер зобљу, вино пију, те су румене; 
Кад им људи на пут иду, оне под бачву; 
А кад с пута дома дођу, оне у одар.
Пита један жену своју гледајући је: 
„Што је жено, јадна жено, која је бољест?и 
„Мучи мужу, јадан мужу, умријећу ти; 
„Но призови сусједицу коју најближу, 
„Нек умјеси погачицу триште сијану,
„И закоље шар-кокошку непроносницу,
„И наточи бокал вина од три године,

„И извади кондир меда од нова роја/ 
Муж позива сусједицу, која ј’ најближе, 
Те умјеси погачицу, три пут сијану,
А закла јој шар-кокошку непроносницу 
И наточи бокал вина од три године,
И извади кондир меда од нова роја, 
Подиже се болесница, сједе на одар,
И изједе погачицу све до корице,
И изједе кокошицу све до кошчице,
И попила бокал вина све до капљице,
И изјела кондир меда све до воштине. 
„Што је жено, јадна жено, много л’ изједе.“ 
„Мучи мужу, јадан мужу, још бих толико/

Наши Дистови.
Примили смо трећу сваску овогоди- 

шњу (књигу 159 ту) Љвтаоииса Матице 
Српскесаовом садржином: I. Манастир ЈБе- 
павина од Влад. Праси%а (наставак). II 
Биографија Јована Витковића од Гавр. 
Вилакови%а (свршетак). III. Лажни Бранко- 
вићи од Лауша Талоција с мађарског пре 
вео др. Стаеван ПавловиЛ. IV. Добре воље. 
ИЈаљива игра у 4 чина од М. СавиЉа. V. 
Додатак природописној и медицинској но- 
менклатури прибрао проф. Мојо МедиЉ. VI. 
Говор у свечаној сједници књижевног одје- 
љења Матице Српске у спомен Мити Попо- 
вићу о св. Сави г. 1889 од Милина СавиНа.
VII. Педесетогодишња прослав Текелијна 
завода. VIII. Изводи из занисника књи- 
жевног одбора и одјељења.

Из Србије примамо три црквена ли- 
ста: 1. Христајанскг^ вјесник, часопис ду- 
ховни за хришћанску поуку и црквену 
књижевност, који излази у Биограду под 
уредништвом прота Алексе Или%а у мје- 
сечнијем свескама од пет табака врло бога- 
том садржином, а долази на годину по 6 
фиорина. 2. Дрквени Гласник, црквено- 
књижевни лист, који излази у Љесковцу 
сваке петнајест дана на цијалом табаку, 
под уредништвом прота Димитарија Н. Алек- 
си%а, али му нигдје не стоји назначена 
цијена. 3. Жича, орган удружења свештен- 
ства жичке епархије за хришћанску поуку 
и потребе свештенства, који излази у Бру- 
шевцу под уредништвом свешт. Дим. К. Ми- 
хаилови%а у мјесечним свескама од 2х/2 до 
3 табака а долази 5 фиорина на годину.
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Првоме је листу ово једанаеста годи- I 
на, другоме трећа, а трећему прва година |

У Великој Кикинди (у Банату) изла- | 
зи Садашњосш, недјељни лист за просвјету, 
привреду и забаву, под уредништвом Ми- 
лана ПешровиЛа, у ком листу излазе ре- 
довно скоро у сваком броју у српском пре- 
воду приповијетке руских писаца а особито 
кнеза Димишрија Голицина (Муравлина) и 
Владимира Короленка. Цијена је листу 4 
фиорина на годину.

Српски календари.
Из Новог Сада стигла су нам два илу 

стрована календара за идућу г. 1890: Орао, 
који ступа у своју шеснаесту годину и 
Велики Годишњак, који ступа у четрдесет- 
ипрву годину, оба с лијепом забавно-поуч- 
ном садржином и лијепијем илустрацијама.

Да прије прегледамо Орла.
У забавно-поучгом дијелу Оро доноси 

врло корисне поуке рашарске од М. Петро- ј 
вића и из биљежака пок. Ђ. Натошевића, 
ичеларске од Ј. Живановића, виноградске 
од уредника и народно здравље од др. К; 
даље пјесме од Змај-Јована Јовановића и 
Н. В. Ђорића, и једну приповијетку од С. 
Матавуља. Осим тога; ту су описи про- 
славе 500-годишњице косовске у Крушевцу 
и миропомазања краља Александра у Жичи.

Међу сликама доноси Орао врло ли- 
јепу насловну слику Јов. Сшерије Поиови- 
%а, па Митрополита Стеф. Стратимировића, | 
Краља Александра, Краљице Наталије, На- 
шљедника црногорског престола Књаза Да- 
нила, Књегињице Милице и Великог Кња- 
за Петра Николајевића, Митрополита Ми- 
хајила, Владике Петрановића, Војводе Си- 
ма Поповића, Мите Петровића, Сима Лоза- 
нића и Стевана Лазића; осим многијех 
разноврснијех слика из наших крајева.

Орао остаје на свом мјесту -- првом 
међу српскијем календарима.

Долазимо на Годишњак.
У његовом поучном дијелу налазимо 

на првом мјесту врло важан чланак Сри- 
ска иравосл. вел. гимназија карловачка, 
која ће до године славити своју сшогодиш- 
н>ицу; па Прва иомоЛ у наирасним болес- 
шима; Оиис Косова и косовске бишке; 0 
бајању и врачању; Похвала раду и од пје- ј

сама Рашарске Будилнице од П. Ј. К—ића. 
Осим тога Годигинак има у својој Библио- 
шеци за народ ради забаве причу из срп- 
ског живота под насловом Здравко и Грозда 
од Светозара Теодоровића и слику из сео- 
ског живота Јг коириви од Милутина Тр- 
бића.

Међу сликама находимо ону пок; Пре- 
столонашљедника Рудолфа, Велике Књаги- 
ње Милице и Великог Књаза Пешра, Кра- 
љице Нашалије и Краља Александра, реге- 
ната БелимарковиНа^ ПрошиНа и РисптГа. 
Нашљедника руског престола Николај^ 
Александровиба, Сшевана Лази&а и Јакова 
Игнашови^а.,-^ „ ...... ... ..

За насловну слику доноси ону Св. 
Саве, која би могла служити и за икону.

Одиста и овај се каДендар сам препо- 
ручује.

Цијена је једноме као - другоме ^ 50 
новчића. .

. ' 'а

-...... • ' • , . ;51 7

Кад смо у „Но^ој Зрми“ отво- 
рили читулу заслужнијех мужева 
наших, да упишемо име Војводе 
Анта Даковића, ко је мого помисли- 
ти, да ће у шој тако брзо бити упи- 
сано друго, и то име Војводе ('(цакки, 
једнога од најмлађих по г.одии^ма 
војвода црногорских!

Овај млади човјек, вазда здрав 
и добровољан, иослије погодишше 
тешке болијести, иреминуо је овдје 
на Цетишу у крилу своје. фамилије 
и својих сродника лицем. нн Покров 
Богородичин. , / ' . . >

Од његова кућевногрљекара,, г. 
др. II. Миљанића, добили смо. ову 
записку о његовој болијести: Пок.
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Војв. Станко био је јаког састава и ва- 
Вда здрав. Од свог дјетињства није 
знао за бблест, осим ријетких Наступа 
главобоље у зрелијим гбдинама. У 
марту мјесецу о. г. почео се жалити, 
да му је десна нога, почевгни од 
кука до врх прстИју, као утрнута, 
да га по мало боли и да се на њу 
не може слободно опирати, те је по- 
чео да прихраНљује и штапом при 
ходу подупире. Кад му прописани 
лијекови, електриштво и домаћа њега 
не пбмогоше, љекар му је — у злој 
слутњи да ће болест бити централна 
и без лијека — савјетовао, да норе 
у иностранство и потражи извјесне 
професоре специјалисте. Болесник сам 
пође у Крапину, куда је позвао једног 
професора са градачког универзите- 
та. Ту се пблуузетој десној нози 
придружи и слабост десне руке с 
Нериодичним грчевима у мишићима 
десне стране грудног коша. Пошто 
се врат^о ћући па Цетиње, болеет 
се у толико на жалост развила да 
је дијагноза била сасвим јасна: ла- 
гана носгунна парализа десне поло- 
вине тијела, којој је узрок нара- 
стајућН гука у лијевом полушару 
моЗга. Остало је још да се кбНсултИра 
чуНени Професор СћагСоћ Прије по- 
ласка у Париз сви дуШевни Процеси, 
Идеација И сложне асбцијације рије- 
чи, били су код боника недирнути. 
Осим што је на љекарсКо питање: 
да ли му за сваки пбјам дође на 
језик НЗВЈеени знак, ријеч, одмах или 
не? — одгоВарао, да одмах не до- 
лазИ, чега, и сам увНђа, нПје прије 
'биваНо. У Париз је боник иПгао да му 
се на жалост само пбтврди дијагноза 
и изрече самртна пресуда. Шарко са 
др. Л. ИванИшевИћем пишс међу 
бсталим : „.... пеор1а81е иПгасгашепНе; 
поп8 8отте8 та1ћеиген8етеп1 Иап8 ип

<1е се8 саЗ потћгеих, ои 1а тебесте ез1 
нпршбзаШе". Пок. Војвода донешен је 
кући 14. Септ. у очајном стању. Пот- 
пуно паралисана десна половина ти- 
јела, уз то десна страна лица, а што 
је најтеже, узет му је био и језик, 
наступила такбзвана арћаз1а. Био је 
у свијести и још се могао мимиком 
и покретима којекако с околином ра- 
зумјети. Но у скоро поред алексије, 
аграфије, анакроазије (немогућност 
читати, писати, говорено разумјети) 
придружила се и амимија. На два 
три дана пред смрт будио се тре- 
нутцима из дубока сна и заборава, 
отворивши своје велике очи, из којих 
вам је немуштим језиком дирљиво 
говорила Станкова позната бистрина
ума.*/

Кућа Радоњића заузимље у исто- 
рији Црне Горе мјеСто мефу најзнат- 
нијема кућама црногорским; а у но- 
вије доба у уређењу државном и у 
утврђењу владајуће династије, име 
Радоњића заузимље прво мјесто до 
имена куће Вукотића.

Зато треба разликовати онај о- 
гранак куће Радоњића, што се звао 
јбш СтанишиКа, па послије Гуверна- 
дурввпНа, од другог огранка те куће, 
који се звао Жушкови^а и који је дао 
Црној Гори Попа Жутога, Војводу 
Ива па Војводу Станка Радоњића.

За вријеме теократске владе у Цр- 
ној Гори, Господари су њезини врше- 
ње правосуђа уступали скупу племен- 
скијех главара, а они су њихове 
одлуке исправљали и потврфивали. 
Мефу овијема се са свијем наравно 
Цо који главар истицао, који се звао 
„Гувернадуром“. Отуда су погрешно 
неки писци на основу површнијех 
биљежака путописнијех у овоме име- 
ну назирали неку институцију свјет-
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ске власти проћу духовне влцдцју- 
ћих Господара. Спољни упливи лако 
да су о томе и радили, као штр је 
факт, да су у овијем „Гувернадури- 
ма“ и нашли одзива бага кад се рво 
име нашло на огранку Станишића 
куће Радоњића. Али не само влада- 
јући Господари него и сви главари 
племенски то нијесу могли допусти- 
ти, и за то, кад су опазили опасност, 
они су коначно и укинули то празно 
име и казнили прогонством из земд>е 
пошљедњега Гувврпадура, који је то 
име тежио да злоупотреби на цтте- 
ту земље.

У извршењу те казне народне 
иредњачили су Жутковићи, бага онај 
други огранак куће Радоњића, коме 
ирипада Војвода Станко, јер су се 
ове двије куће, Жутковићи и Ста- 
нигаићи, од најстаријех времена из- 
мефу себе гонили и крвавили.

Војвода Иво био је један од нај- 
првијех људи не само уз кољено Го- 
сподара, и Владике Петра II, него и 
уз кољено Књаза Данила, иа тако; и 
уз кољено онда млафанога данас срећ- 
но владајућега нашега Господара; 
на коме га је мјесту достојно зами- 
јенио његов син, Војвода Стднко.

Књаз Данило год. 1856 Станка 
шиље сасвојим братанићем, данашњи- 
јем Владаоцем Црне Горе, у Париз 
на науке у лицеј Лууа Великога, гдје 
редовно свршава, науке одличним у- 
спјехом, а затим продужује у вој- 
ничком заводу 8аш1 Сиг те се вра- 
ћа у отацбину да буде десна рука 
тада већ младоме Књазу, своме другу 
из дјетињства и из факовања, и ирвом 
рофаку, јер Војвода Станко рађа од 
рофене сестре великијех покојника, 
Књаза Данила и В. Војводе Мирка.

Тако млади питомац најзнаме- 
нитијег војничког завода јевропског

постаје сдмах побочником Кр,аза Дц- 
коле, у ком чину врши све глдвндје 
мисије по дворовима јевроцским.

Ца вријеме рата всликога про- 
тиву Турске био је војничкијем цре- 
ставциком Црне Горе у стану главцо- 
командујућег Великога Књаза Цикрце 
Николајевића у Нугарској; а ,цр- 
слије онога рата био је уц Војводу 
Божа Петровића преставццкрм Црце 
Горе на Берлинском крнгрусу; па 
одмах био је окредитован рпуномоће- 
ним министром Црне Горе код сви- 
јетле Цррте, и као такав бцо ,је у 
брзо цаименован Јмицисуром цностра- 
них дјела, коју је дудгцост до сцрти 
своје вршио.

А како је ту дужност ,вршио у 
овој тешкој кризи цсточцрј, крјаЈе 
наступила послије берлицр^о^а ;КрЦ- 
греса, то се видјело цриликом ЊСЦО- 
ве болести и смртн. Као дцто је у 
болести његовој све уцињело, дато 
,се могло уццнитц, да, спаре драго- 
цјени живот свога мудрога, хдаднрга 
И савјеснога, савјетника, тако. јецлрце- 
нито срце, Госисддрево њеррво цртцо 
тијело обасуло топдијем сузама.н у- 
срдним прчастима, како се још ни- 
један Црногорац није предао црној 
земљи.

На дан сцррвода, 2. Окт., као 
да се и приррда хтјеца придружити 
Црцој Гори у плачу, нцје киша, цре- 
стацала, цио дан са мрачнога не^а. 
Ипак је силан нцрод чекао цо РКРЛ- 
ним улицама, да учертвује у туцгцрм 
спроводу. У само подне .прије него 
ће спровод креиути, Његово Висо- 
чанство Књаз Никола са свијем чла- 
новима Владајућег Дома ту приспје, 
да буде учасником велике жалости. 
Његово Височанство и први Његови 
великодостојнитда изцијели су мр- 
ткачку скрињу из куће, а Књаз На-



НОВА ЗЕТА Година 1.СтРАНА

шљедник иомогао ју је носити ире- 
ко све вароши, докле су је на мр- 
твачка кола положили.

У спроводу су ишли најирије 
све школе с крстом, на једна почас- 
на че.та војника, па свештенство с 
Митрополитом Митрофаном на челу 
пред скрињом; а иза ње Његово 
Височанство са члановима Свијетдог1 
Владајућег Дома, дипломатско тије- 
ло и остали' народ, који је загутиио 
био сву главну удицу.

Кад је спровод кренуо звона са 
свијех цркава стала су звонити мр- 
твачки а топ са табље мртвачки пу- 
цати, све докле је спровод био близу 
Бајица.

У спроводу до Његуша остали 
су од свештенства иротоноп цетињ- 
ски Матановић и протофакон Ради- 
чевић; од великодостојанственика, ми- 
нистар-предсједник ВојвоДа Божо Пе- 
тровић и министар рата Војвода И- 
лија Пламенац, и великосудије г. г. 
Марко Вукотић и Перо Јовићевић; 
па Сродници поКојникови и од њего- 
вијех поштовалаца колико је могло 
кола на Цетињу наћи.

Преко Бајица дочекало је сиро- 
вод звонење са цркве св. Јована, 
које није престало док спровод није 
загаао’ пут Дубовика.

Већ преко Буковице иочели су 
Његупхи на стотине сријетати спро- 
вод лелеком, који је ваздух прола- 
мао; а на Његушима дочекало га је 
звонење са свијех цркава и запије- 
вање покајница.

Пошто је мртвачка скриња уне- 
шена у саборну његушку цркву Св. 
Госпофе, исиред цркве унаоколо иро- 
страног гробља иоредише се сви при- 
сутни, мушки и женски, а старији 
посиједаше, е је билапред вечер киши 
мало патихнула, на по средини двије

покајнице по обичају народноме ста- 
доше, одећи иолако једна за другом 
тамо овамо, да наричу, спомињући 
нретке покојниКове и његове врлине, 
уз најчешћи припјев: „Сив’ соколе!“ 
и „Српски бане!“

За вријеме овог ианегирика уна- 
около се свијема присутнијема слу- 
жила ракија.

Сјутридан било је опијело. Око- 
ло десете пр. п. приспјело је Њего- 
во Височанство Књаз Никола с Це- 
тиња у пратњи ■ Војводе Петра Ву- 
котцћа, Војводе Маша Врбице и 
Сердара Рада Пламенца; и одма је 
слиједио погреб уз пуцњаву тона и 
плотуна почасне чете војника.

Послије погреба Његово Висо- 
чаиство с пратњом одма се удаљило, 
али је ту народа остануло цио дан, 
јер су и послије погреба стизали љу- 
ди лелеком а жене тужбом на сто- 
тине из оближњијех илемена и ако 
је цио дан онет киша надала, да 
пошљедњу пошту одаду овоме „Бану

: српскоме“.
Ове двије ријечи народне покај- 

нице изражују боље значај Војводе 
Станка него би га могао изразити 
иједан панегирик,

Војвода Станко, Ориски Бане, 
лака ти та славна родна земља!

Културне биљешке
| -------

(Педесетогодишњица срп. пјев. Дру- 
штва ,,Јединства“) у Котору прослављена 
је свечано на дан св. Петке освећењем 
нове друштвене заставе, концертом и вели- 

I ким објодом. Освећење заставе извршио је 
у цркви св. Николе Преосвештени владика 
г. Герасим, који је том приликом и сходну 
бесједу изговорио; а при освсћењу заставс 
кумовали су гг. Нико БошковиЛ из Дубров- 
ника и Нико СтевановиН из истога Еотора; 
но погато г. Бошковић није могао прису-
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ствовати, мјесто себе је опуномоћио госп. 
Илију Рамаданови%а, који гаје и заступао.
На концерту је држао друштвени пресје- 
дник др. Раде КвеквиЈ сходни говор, а кон 
цертом управљао је проф. Диониеио де Сарно 
Син Ђорђо, на ком су и струне српскијех 
гусала народну пјесму пратиле. На обједу, 
који је био приређен у српској читаоници, 
било је 50 особа, међу којима је био 
Преосвештени владика Герасим и г. Јдван 
Сундечи%. Од гости са стране били су само 
преставници срп. пјевачког друштва „Слогеи 
из Дубровника г. г. Др. А. Пуљези и Перо 
Оиуји% са госпођицама Оиуји%евом и Ђури- 
%евом; а брзојавнијех честитака било је из 
свега Српства. Друштву су овом приликом 
даровали кумови нове заставе по сто фиор.? 
а дубровачко друштво „Слогаи стотину.

Приликом ове прославе г. Стево В- 
Врчеви% написао је књижицу под насловом 
„Преглед срп. пјев. Друштва Јединства од 
његова постанка до данас 1839—1889и, из 
које вадимо шљедеће податке: Год. 1839 
основало се ово друштво и већ је исте го- 
дине на Божић и отпјевало прву литургију. 
Кад је друштво виђело, да добро успијева, 
одма шљедеће године утаначи нека правила, 
по којима сваки је члан плаћао по четири 
цванцике мјесечно, чим се плаћао учитељ 
и подмиривало друге трошке. Г. 1843, кад 
је ваљани учитељ Буреш морао оставити 
Котор, друштво је имало члана, који је 
могао бити учитељем друштвенијем. То је 
био ватрени Србин Нико Пучак, који је 
толико успио, даје сам могао компонирати 
неколико троиара и ирм,оса, који су се 
сјајним успјехом пјевали у цркви нри пра- 
зницима. Г. 1851 већ друштво је и изван 
Котора почело радити првијем излетом у 
Будву, гдје је у цркви св. Тројице цијелу 
литургију испјевало. Г. 1852 Ника Чучка 
замјењује други Бурешев питомац г. Шииро 
ЈововиЉ, који је компонирао неке пјесме 
Љуба Ненадови%а и друштвеног члана Рм- 
ста Мили&а, крје су се веома допадале; а 
неке од овијех композиција биле су и 
штампане г. 1867 у „Данициа, што је у 
Н. Саду излазила. Онје компонирао и ци- 
јелу тужну литургију за тужне случајеве, 
која се први пут пјевала приликом смрти 
блаженоночивн ег Патријарха Јосифа Ра- ј 
јачи%а г. 1861 са сјајнијем успјехом. Под 
Јововићевом управом друштво је набавило 
и разне композиције Корнелнја Сишнкови%а; \

такођер и нову литургију из Тријешћа на 
• четири гласа; прва литургија, такођер из

Тријешћа била је на три гласа. Г. 1865 
друштво је увеличало свечаност у Перасту 
при освећењу нове цркве Рођења Богоро- 
дице. Г. 1859 друштво је почело приређи- 
вати преставе у кући г. Ђури Нучка, па 
одма шљедеће године на дан св. Саве ту 
приредише свечану забаву, на којој се 
престављало дјело Стеријино Кирјања. Исте 
годпне одило је и на Савину о Госпођин- 
дану, с чега је имало страдати и то због 
пјесме Ненадовићеве „Јуначки Одговор^, 
композиције Јововићеве. Год. 1866 дру- 
штво увађа и орхестру. Год. 1869 до- 
бива нови правилник и отада се називље 
„Јединством^ под управом г. ПТиира Огње- 
нови%а, који је компонирао неколико родо- 
љубивијех пјесама нашег омиљеног пјесни- 
ка г. Ј. Оундечи%а. Г. 1870 о Петровудне- 
ви „Јединство“ долази на Цетиње гдје даје 
сјајну бесједу, за коју је г. Сундечи% напи- 
сао химну народну а г. А. Шулц, учитељ 
орхестре, компонирао. Г. 1871 влада одо- 
бри правилник и друштво ступи у нов жи- 
вот под пресједништвом честитог Србина 
пок. Лазара Бербера. Исте године опет до- 
лази на Цетиње о крштењу Свијетлога на- 
шега Престолонашљедника, гдје осим сви- 
рања и пјевања, приказа кратку оперету 
„Ускрснуће44 од Риста Мили%а, компо- 
зиција од Шулца. Г. 1876 ушљед смрти 
Л. Бербера долази на пресједничко мјесто 
г. Нико Стефанови% а г. Шииро Јовови% 
опет се прима хороуправитељства. Шљеде- 
ће године „ Јединство^ иде у Дубровник на 
освећење православне цркве, гдје пјева за- 
једно са „Слогом^. Г. 1881 г. Јововићана 
управитељству замјењује г. Јово Кадија, 
који и данас то мјесто заузимље. Г. 1883 
„Јединство“ закључује, а год. 1885 извр- 
шује пренос кости из Беча у Будву срп- 
ског књижевника Сшефана Љубише; и 
исте године пјевало је у спроводу преко 
Котора пок Књегинице Марије. Те године 
започе друштво пјевати богојавленску сти- 
хиру „Глас господен на водахи по компо- 
зицији г. Кадије. Исти управитељ ради и 
усиијева око хора младих Српкиња, али 
за кратко. Г. 1887 на пресједништво до- 
лази др. Радослав КвеквиИ и под његовијем 
иресједништвом ево је „Јединство^ просла- 
вило своју педесетогодишњицу.

Међу почасним члановима друштвеним
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находимо Владику Петрановића, Милетића, 
Полита, Змај-Јовановића, Сундечића, Сте- 
фана Бјеладиновића, Ника Бошковића и 
Илију Рамадановића. Својом енагом живот- 
ном и својим радом ,, Јединство“ семоже поно- 
еити. Ми му ердачно честитамо и кличемо: 
Живјело много љета!

(Манаетира у Србији) има на броју
педесет и три; и то су

По имену: У округу:
1. Свети Роман . Алексиначком
2. „ Стеван . . .
3. Рајиновац .... Биоградском
4. Раковица .... 77

5. Боговођа .... Ваљеоском
6. Јошаница .... Јагодинском
7. Каленић .... 77

8. Љубостиње .... 77
9. Свети Панталија . Врањском

10. „ Стеван . 77
11. Кацапулски 77
12. Св. Тројица . . л Књажевачком
13. Суводол...................... .77
14. Благовјештење Крагуј евачком
15. Вољавча .... 77

16. Драча...................... Г>
17. Грнчарица ....
18. Буков...................... Крајинском
19. Вратна .....
20. Манастирица .
21. Велуће ..... Крушевачком
22. Наупара .... 77
23. Св. Јован .... Нишком
24. ,, Богородица (Си-

ћевска)...................... 77
25. Св. Тројица (Габро-

вачка)...................... 77

26. Св. Петка ....
77

27. „ Димитрије (Див-
љански)......................

77
28. Св. Богородица (У-

спенска) .... 77
29. Св. Ђорђе (Темски) 77
30. „ Богородица (Ржанска) ,,
31. Троноша .... Подринском
32. Витовница Пожаревачком
33. Горњак ....

77
34. Туман......................

77
35. Благовјештење . Рудничком
36. Враћевшница . .

77
37. Вујен......................

77
38. Јовање......................

77
39. Никоље .... 77

Смедеревском
Ћупријском

40. Копорин .
41. Манасија .
42. Миљков .
43. Раваница .
44. Св. Петка
45. Клисура .
46. Рача
47. Жича . .
48. Св. Тројица
49. Сретење .
50. Студеница
51. Петковица
52. Радовашница
53. Чокешина

Ови манастири имају 
земљишта

Ужичком

Чачанском

Шабачком

25243 хектара 
воденица са 95 
дућан, сувише 

у капиталу код управе фондова 159893 ди- 
нара.

18 механа., 48 
витлова, 2 стружнице и 1

,,Отаџбинаи доноси пројект закона о 
уређењу угледних иривреда на манастир- 
ским имањима, које би биле и народу и са- 
мијем манастирима од велике користи.

Исправка.
У седмој свесци на стр. 281 у 6 реду одоздсл 

треба исправити оно н а с ј е в е р К н и н у овако : 
н а с ј е в е р, к К н и н у. Даље на истој страни у 
другом ступцу у 16 реду одоздол иза ријечи н а ј п р и- 
је треба уметнути дошли; а у 14 реду треба ова- 
ко исправити : ... Л а з а р а. Л а з а р и ј е с т ... 
што молимо наше читаоце да исправе, а напгег сара- 
дника да извини, јер је седма свеска изаигла из 
штампе у осуству уредника. Томе се има приписати 
и што је овај чланак уврштен међу културне биље- 
пгке, што није свеска штамнана сва на истој артији и тд.

Овом овеском улазимо у 
пошљедиу четврт, и ми је шиље- 
мо једнако миогијема нашима ду- 
жницима, очекујући свеђер од 
њих претплату. За то молимо, да 
већ не оклијевају, него да подми- 
ре, што нам дугују — крајње је 
вријеме!

Све оие иаше претплатнике, 
којн се жале да нијесу примили 
неке свеске, радићемо помогућству 
да задовољимо.

Уредништво „Н. Зете.“
Уређује Др. Л. Томановић.


