
НОВА ЗЕТА
Књижевни Мјееечни Лиет.

Амо живо цвеКу ноитајте,
На га с’ млади иуно накидајте,
Да вам путем дикно вамирише,
Да вам срце за кућом увдише!

Браико.

■ИО 8ЕЈ1И ВОЈВОДА ЗШНИ, ШНЕЕВИБ ЛЕТАР!
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Н;> историјској Ријеци Црнојевића, гдје се најприје зауставио 

.<3?! Господар Зетски, повлачећи се из својих питомих равница, из своје 
ирестонице Жабљака, у црногорске кршне кланце и високе планине 
испред азијатске поплаве; гдје је прва кн>ига у великом Словенству 
штамиана ћирилским словима баш за вријеме тога новлачења 
I I ван-бегова на Цетиње нод Орлов Крш, те се и сада види темел> 
те нрве словенске штампарије на славном Ободу, једпе од најстари- 
јех јевропских штампарија; куда је сила велике турске царевине 
кроз вјекове насрћала да угаси ону искру слободе и прекине оно 
продужење српске државне самосталности, које је Провиђење и 
јунаштво са поетојанством црногорским до паших дана под Орловијем 
Кршем сачувало; — ту је у »Ђссковцу, у зимском дворцу књажев- 
ском, Црна Гора започела нову годипу тихом али знаменитом 
свечаности.

На. Јовањ-дан, 7 јан., у дворској љесковачкој каиели Св. Спаса при- 
мило је свету тајну крштсња и миропомазања новорођено мушко чедо 
Њих. Височанства Књаза Пнколс и Књаг. Мнлснс, ком је па кртптењу 
дато име Пстлар; а кумовали су му: ГБегово Царско Величанство Цар 
Алсксандар III са Својом Сестром, ГБснијем Царским Височанством 
Марнјо.н Ј.чсксап()ровном7 Војвоткињом Единбуршком, које су замје- 
њивали ЈБсгово Превосходнтсљство Г. Кимок Мануиловић Аргиро-

:Д

ж

‘ВС
В

1;



Странл 2. II О В Л 3 Е Т Л Година 1\.

1

1

8

а
и

08

пуло, царско-руски министар при Двору ЗБегова Височанства, и 
ГБезина Свјетлост Књагињица Ана.

Крштењс је извршило ЈБегово Високопреосвештенство Господин 
Митрополит Митрофап у присуетву Ј Б. ЈБ. Свјетлости Јгњаза Нетпра 
и Књагиње Зорке Кара$ор$евиК, Књагињице Јелене и КњажевиНа 
Мирка, и свијех великодостојанственика државних с Цетиња и 
многих из унутрашњости државе, уз грување топова.

Послије кргатења био је објед. Дан је тако диван и тонал бно, 
да се могло у дворској авлији иод ведријем небом обједовати. За нр- 
вом народном трпезом сјефело је преко 600 особа војиичкнх часника и 
графанских чиновника и графнна ; за другом толико иростога народа и 
сиромаха.

При обједу је ЈБегово Височанство наиило прву здравицу овако: 
„Пијем ову чашу у славу Божју и Св. Јована а за здравље Нашега 
кума, пријатеља и нокровитеља, Лрра Александра 111!“ — а другу 
здравицу папио је замјеник царски г. Аргиропуло у здравље иово- 

крштеног Великог Војводе Захумско? Петра и свега Свијетлог Дома 
ПетровиИа. На ове здравнце из стотинах грла разлијегало се по 
околиијем брдима одушсвљеио клнцање: Живио!

Осим официјалнијех здравица било их је још нз народа, које су 
прелазилс границе офицнјалности: ко ће узбуфено осјећање задржати!

А коме Србину да се срце не рашири, када чује како замјеник 
Цара-кума напија у здравље Великог Воуводе Заху.иеког, кога је песто- 
годишњице косовске Бог даровао нашој владајукој Књажевској Кући, 
Црној Гори н Српству!

Како ли се тај дан радовало Захумл>е, то срце српскога народа!
Нека Бог благослови, нека Бог укријепи, пека Бог поживи 

млафанога Великог Војводу Захумског, Имењака ГБеговијех 
јех Дједова, Књажевића Петара!
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ГГоздрав
Црногорско-књажсвскијел одивама.

Ј^рна горо, ( 

ЗнИМа! 111 )НО К(
ероска горо дивна: 

Снимај црно косовско одјсло, 
Пролиставај зелеиијем листом,
Вуди миле зелен-гора иаде.
Твојој слаки порастоше крила, 
Полећела од Сињега мора 
До сјевера до земље стожера,
Свуда словећ са јунаштка твога 
И красоте дикнс дјевојака.

За то чула дка сокола млада 
Пз силнога слакјанскога царстка. 
Долећели на Цетиње равно,
А у дкоре Књаза Госиодара.
Ту је. кита цкЈсћа румеиога,
Кита цкЈећа младих Књагињица. 
Сјајне зкЈезде чарне очи њине. 
Рујна зора па бијелом лицу,.
Сгпце жарко на челу ведроме.

Игј дала јих дка сокола млада — 
За красоту очи пријонуле — 
Испросили за кЈсрне л>убовце 
Двије сејс, дкије Књагињице. 
Прелијепу Милицу и Стану.
Одвели јих на ејеверне страпе.
На Цетињу остакилм наду.

Жарко сунцс, кад подраниш рано, 
Па ти дојдсш на сјеверне стране: 
Иоздрави нам цајхже некјестице, 
Ткоје еестре, цетињскс одикс!

0. 0.

III К Р О К О
Слика из народног живота

од Ћена РавиЛа.

То је било таман на сами Ни- 
кољ-дан зимски. кад се престаки 
Марко Луким нз С. — бог му душу

опростио. Цијело племе скуии му се 
на чудо — не од жалости, него 
ради обичаја, који се још помиче у 
окомс илсмену питомога Приморја. 
Није само оки обичај, по их има си- 
јасет других, који га одвајају од 
своје да.Ђис и ближње браће. Па 
како обичаји тако су и л>уди одво- 
јили — ријетко ћеш наћи умјерене 
ћуди, но свак напрасит, натегиут 
као цријево а и стечници су да их 
нема на, далеко.

Један измсђу овакових бјсше и син 
Марков, Стијепо. Но „из јутра се види 
какав ће дан бити“, тако се и на Стије- 
па видјело — још кад бјеше момчуљак, 
да ће бити и велика ципија. Сваки 
га за то мрзаше, али њему за то 
нс бјешс пи дсвста, кад га отац ма- 
заше и миловаше, као да ће од њега 
бити иоп нли калуђер. Сваки се 
овоме чуђаше, али нико не знакаше 
што стоји у Маркокој коиоби под 
деснијсм ступцсм од скалс....

То јебило онесите године; има- 
ће одтада около тридссет година. Рода 
као икад, од кад ја памтим, па сс нро- 
сули тргокци па еве етране. да заку- 
чују у^с. Онда бјеше пара као шка- 
љс. Тада се жив.кашс, а нс као 
данас: ни живјети, ни умријети. 
Марко Лукин - бјсше нуки си]>о- 
мах. Нсмапк* ниђс ништа под богом 
сво1;а бсз ове кућс, а кроз њу мо- 
гашс иавил>с драча нронијети да 
ништа не зађсдс. У то кријеме у 
наше село нс знавашс сс за крчму 
— божс уклони, но кад доЦ* пут- 
ник био ко био грабљасмо се 
ко ће га угостити Али сс тс године 
тако не мога. Свс трчаше на рад

мушко н женскокао на свадоу 
мудро и лудо; иа нсмапге ко гости- 
ма справљати. Марко оиази згодно 
вријемс, па ти отвори крчму. То би
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олакшица цијеломе еелу, а и њему 
не би на ште-руку. — Али тешко 
је свакоме вазда иоштено; тако и 
њему. Те удари путем лакшијем, да 
се у трен ока обогати; и једне ве- 
чери скри паре јсдномс трговцу. У 
јутро пуне глас по селу, да су по- 
гинуле паре. Окуни се цијело село 
као коме на чудо. Оваки се нрене- 
рази, кад чу пгго би, јер до тада 
долазаху л.уди с копца и копоп- 
ца, али таквс срамоте на село ни- 
кад. Узалуд испитуј и тражи — 
ниђе им стрва; и јадан трго- 
вац отиде као изгубљена душа бсз 
ниђе нншта. Овн бездушник лукав 
бјсше као масак, па не пуштио узду 
парама, јер паре нс муче но буче; 
крио их је игго се вјештије могло, 
да се не би на њега посумн.ало. Али 
смрт с.ве открива, па ће и то...

Тако ми ђед Отанко те исте вс- 
чери покрај мртва Марка иричаше.

*
Марка укопаше, а село остаде 

као и прије; само се лијечак узбур- 
каше у његовој кући. Жеиа му ева 
у црно завијеиа — нит’ говори, нит’ 
ромори, но једино нариче и роии 
сузе за својим другом; а Стијепо 
извади скривен новац иепод скале, 
и почеше цекини да буче. Док му 
отац бјеше зкив опет се могапге наћи, 
ако не бог зна какве части, а оно 
барем привидне добре вол>е. Али еад? 
Аја! ни окуеити. Сабио се међу она 
четири зида, нити се с ким разгова- 
ра, нити иде на сједнике као прије — 
бавио се све о парама — „зачудила 
се свиња, што није прије била.“

Мати му лијепо знавапге еве 
што је и како је, па се сирота пре- 
иала, да јој се дијете не послаби 
да му анатемњаци пе узму свијест; 
јер ко с иарама има посла, тај се

обепгга ђаволима — говораше она. 
Узалуд га сјетовапге, да купн ђегођ 
мало баштине, па да мирно живи као 
оетали; — не помагаше јој ни то
ниигга, па га и остави, да чипи пгто 
оће и како оће. Али опет сиромаши- 
ца дању и ноћу бдијаше пад евојим 
јединцем. Чеето ее је из постел>е 
дизала, да види што му је, кад га 
чује да клапиња V <-ну о нарама, 
добићу и богаетву. Јхолико је иута 
осванула пред приликом богородичи- 
ном, молећи се, да еачува евијест 
њезиноме (Јтијепу, који о томе пишта 
пе зиаваше; по еамо мишљаше и 
рачунаше, коме ће датн паре па 
добит, колико ће добити мбћи узети 
и оћели ее моћи обогатити. 8а то му 
прва брига бјеше, да ее настави ње- 
колицине, који ће га наеочити иароду. 
Збил>а их нађе и обећа им награду, 
а они еи])омаеи збил>а мипкваху, да 
им Иеће бити на ште-руку; алн ее 
преварише. Обећање Стијепово се 
изјалови;— Стијепо лага — шкрока 
први пут круппо н за то га ови 
из пизме прозваше лпкроко“, које 
му је име оетало, док је жнвио. Сти- 
јепу нагрнуше еел>апи дал>ни н ближ- 
њи, као челе на цвијет. Једап иште 
да купи кућу и земл>у, други путни 
трошак до Цариграда. трећи да ее 
одужи зломе дужпику а четврти да 
ирехрани своју чел>ад. Паре почеше 
бучати. Узајмљиваше евакоме уз ве- 
лику добнт и јеметво; па опет евак 
трчи кодњега. као да његови цекинн 
бјеху ерећпи. Народ узима не миеле- 
ћн, како ће их вратити и кад; али 
Стијепо за то и не мараше. Добит 
на главннцу. а добит па добит, па 
и не плаћао нико иа вријсме; опет 
за његову ћссу — добро да бол>е 
бити не мо.же;иа ко да за дрА ге 
миелн.
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— Десет сиромаха могу напра- 
вити једнога богаташа — говораше 
Стијеио — па оиет да се називљу 
истијем именом— сиромаси. Па заш- 
то ја бапг да течем душу. кад за то 
нијесам скројен? Нека то чине бољн 
и паметнијиод мене; а и они су Боже 
ми оирости виши ошишови од мене 
н мога друга; јер ми по лијечак 
чоплимо, а они на гомиле. Ја лијепо 
видим, да данас не тгомаже другчије, 
но ко бо.ве може, помози му Боже. 
Такви је данае ови шарени свијет! —

ГГа ко ум оваше иаш ..Iнкроко и. 
којп се вас бјеше иретворио у иаре; 
па пи путом не могаше одити, да 
не трл>а палац о кажипуту десне 
руке.

— Вала их више преброји, гово- 
раху с иодругом сељани.

<Тице му свјетлуцаше а очима 
жмураше, између којих се дизаше 
паприкасти нос. I Га два жута бр- 
чића, таман као да су му их ко- 
чевнма садили; а уста насмијана и 
мироточивн. Из далека да га је ко 
видио, однста би га пазвао ..пребла- 
гии. 1\оса му процвјетала. а богме 
није ни чудо. јер је минуло десетак 
годииа од очипе му смрти, на и це- 
кини га доста оматоЈшше, и пашара- 
ше му чело браздама.

Једне вечери дође дома придоц- 
кан, иједак’ да би се од њега ђаво 
отровао. Мнјка му прииравила вечеру 
и сјела иа пријеклад да преде. Види 
га да је нједак, иа сирота не смије 
га ни у очи погледати. Вечераше што 
је бог дао и кућа, па поче да се 
распашује и брзо леже. Пошто се 
шеколико пута преврне с десне на 
лијеву, поче хрктати. Старица све 
иоспремила па да легне, кад ли Сти- 
јеио ноче да бунца : „Кво овако тре- 
ба ! Не могу пикако! Аја! Зашто

то ? Вашто да те штедим ? Нећу! 
Нијесмо се за једпо мучили! Ти јели? 
Знамте ја као шупљу пару! Не дај 
боже, да ти шаке наднем; а ти би
ево овакои......... Уто скочи и поче
кршити руке. Јадна мајка се прене- 
рази, ал’ не смије да га пробуди. 
Онет се уми|)и и леже, и опет поче: 
,,Не, не! Јанећу ио што смо везали! 
Ево, видиш. овђе си ти твојом руком 
крст метнуо ! Упропастити! Ја, тебе! 
Никад! Виђи! Сто и недесет талије- 
ра главе и добит на добит! Све, 
ма ја оћу паре! Ето ти имаше! 
ПареК . . . . .

Опег скочи, потрча до скриње, 
да види паре, али га задржа мајка 
и иоврати у постељу.

У суејестку, колико да речем, 
диа еамарећа конопа или вите, вира- 
шс између лиспатог смокова грања 
мала иоземљушица, необијељена. Про- 
зорчићи као голубиње пањежице; 
једва се што могло унутра видијсти 
ири горећој уљаници, што висаше 
пред старом ча^авом инконом Св. 
Николе крсног имена кутњег. На 
другој страни куће свјетлуцаше огањ, 
а око њега се окунила кутња чељад. 
На једиом крају огњишта еједи сије- 
ди старац, гршкајући гламње, а 
на, другој старица куђељом у пас, 
а саставила браду са кољекима. Међу 
њима отутаиша ђевојка, од близу 16 
годииа, г.ари вечеру. Огањ јој оеви- 
јетлио црнпурасто лице, које изгле- 
даше као раепупчала ирољетна ружа. 
А очи јој сијеваху, као да се инађа- 
ху жеравицом, ко ће бољи сјај да- 
ти. Кад је вечера готова била старац 
се прокашља нсколико пута, док се 
диже, а ђевојка помога старици, да 
је поведе за трпезу. Пошто заложи-
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1пе и помолише Богу, опет сви пођо- 
ше иа огњиште. Старцу се поче 
штукати те проговори:

— Бог му ерећу дао, ђе се гођ 
намјерио, а и нас не заборавио. —

Старица уздахну из дубине 
срца, а ^евојцн се наквасише очи, 
те јој сад изгледаху, као два драга 
камена, преливајући се у сјај прама 
сјају огњеноме.

— Бог зна, јели сиромах и жив! — ј 
настави старац.

— Нека, јадан; вазда ли злу 
слутиш.

— Е моја жено, мене је од зла 
страх а од добра никад.

— Немој тако, тата, — рече 
оно ђевојче — Јовану неће ништа 
бити; он ће ако Бог да брзо дома 
доћи.

— А ђе му је, мој синко? Он 
би га имао, да му га није узео 
Шкроко. Разгубао се, што не ире- 
вари! Ништа да нема пе оћаше ово , 
од нас учинити, а некмоли што има 
да ни сам незна колико; све вара- 
јући и жулећи јадну сиротињу.

— Па што ни је онучинио? за- 
пита Анђе, а крв јој се поче пењати 
у главу и срце етезати.

— Кажи јој, кажи, да се не 
вара — прогунђа старица кроза зу- 
бе.

Ове ријечи мајчине као да бјеху 
стријеле, које иарају срце Анђино. 
Отац јој почео нричати а она забо- 
рави на цио свијет и на себе; а све 
јој се врзаху и бољаху је оне мај- 
чине ријечи: „Кажи јој, кажи, да се 
не вара“.

Старица бјеше њешто нањуши- 
ла, а мајци се чини, ако јој је кћи 
лијеиа, да свакн њу гледа, као да 
нема ниЈје друге на свијету. Мило 
јој је, ако је момак згодан и иогодан,

па и она често крчи пут; али ако 
се не допада мајцн не смије ни кћер- 
ци. Збиља, етарица чешће пута ви- 
ђаше непод очију Стијепа и Анђу ђе 
се гледају; па јадници бјеше тешко. 
да рече што јединици, која јој бјеше 
мила као и еин Јован. Ове вечери 
баш јој прискочи лијена прилика, да 
јој натукне — а знала је, да ће јој 
једна ријеч бити доста.

Ан^е не чујаше што јој је отац 
говорио и ако га је пепрестано у очи 
гледала. И прену се тек кад јој се 
отац диже и крену да леже, и сјети 
се, да јој је отац причао о Стијепу.

Старци легоше и засиаше, а опа 
једнако стоји код утуљеног огња н 
мишљаше: Леде менн, како сам не- 
сретна! Отац и мати оетарали а 
брат далеко. Ах! да га сад могу 
видијети, плачући бих му кнзала н 
заклела га, да никоме не каже — 
ни оцу ни мајци. Бих га молила, да 
чини самиом што оће само.... Ох. 
Боже! А бих ли ја и њему смјела 
казати. да ми је Стијепо мио? Не. 
не; то одиста не бих му казала; 
јер ђе бих ја онда од мога Јована, 
кад бих му казала. да ми је мио 
они, који га је преварио и узео све 
што има! Али што ћу ја кукавица? 
Јееам ли ја крива, што ми је мио, 
а и сама не зиам, што ми се је до- 
годило. И друге виђам, али он па 
он! Не за то што је богат, него ни 
сама незнам за што. ('ве мислим о ње- 
му, све се обазирем да га видим. 
Кад га сретнем, а ја се зацрвеним 
као свита. Ма да ми је само знатн, 
јесули и друге моје врснице тако? 
Ко зна? Ма не вјерујем, јер моја 
вјсрна другарица Стане ништа ми 
о томе не прнча. Е, а јесам лн и ја 
њој? Да само зна отац и мати как- 
во ми је срце, бише ме убили; а још
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да знају, да се с њим саотајем! Не 
знам што ћу од себе‘? Свијет га ху- 
ди, а мени се чини, да нема .вепше- 
га, бољега ни иоштенијега створа....

У овим мислима затекоше Анђу 
други кокоти и изнурена од мисли 
и сна, наслони се и зас-па као за- 
клана. Јадница! Чуднла се, што јој 
се догодило, а није смјела. никога да 
пита — стиђела се. А и како не би! 
Тако певина иа да л>уби и још кога? 
Крвника и варалицу. Али опет ни- 
шта јој не могаше нагнати срце да 
истисне Стијеиа, за кога би сто жи- 
вота дала. ЈПежиа ђевојка, не знају- 
ћи посл.едице, попуштала срцу узде 
неотице. Мало но мало запливала 
невино у мрежу л>убави, нз које је 
њезина невјешта памет не могаше 
искупсти. Прва љубав, прва стри- 
јела у срце још не оштаћено, које 
не зна за сплетке, за превртљивост 
овога свијета. Ссл>анка, па л>уби 
жарко, л.уби само једнога. Није ње- 
знна л.убав шарена као н.екијех те 
н.екијех; не жели да се никоме на- 
метне — да га ончипи својим гиз- 
даи.ем н шареинлом, намигивањем и 
врцкањем, као не било примијењено, 
н.еке варошанке. Један се отеже, а 
други се протеже; код АнЈ>е пе бјеше 
тога. Па како ће и бити? Зна еамо 
за оно, што је природно, што је 
поштено; — право природипо ди- 
јете, расло уз брата као ружа уз 
ружу, иадгледани од својих роднте-
л.а, којима бјеше греота и на туђу 
земл.у стати. Па јој се чињаше, да 
цно свијет зна за њезино срце; 
чин.аше јој се, да сваки у њсму ви- 
ди Стијепа. То је мучаше и гризаше 
од оне вечери. кад јој мајка папо- 
мену.

— Друге нс зпају ни кад нх 
вјере, а ја још сама да бирам, да му

обећајем на састанцима — мишља- 
ше она у себн — и да га још л»у- 
бим! Па кога?!.. Не, нећу то учи- 
н.ети, па макар пусто срце пукло
на четворо. Нећу. рекох, али вал>а
да се прије ш њим састанезд и да
му све гсажем.

Збиља једне вечери старци лег-
ли рано по обичају а АнЈје остаде
иа огњиште. Прође н.еко доба ноћи
а она се њешто узврпољила, па нема 
мира. Час се окрене, час прислушне, а 
час оиет иомоли се нанрозор. У п.еко 
доба грапе п лишће смоково зашушће- 
ше, а она лагацпо сиде у конобу па у 
зграду. Срце јој дрхташе као прут 
на воду, очи сијеваху а образчићи 
запламћели. Не знаваше да је у 
зграду дошла и зашто, док јој Сти- 
јено пе назва.:

— Добро вече, Анђе.
— Добра ти срећа, Стијеио? — 

А ђе си бно до сад? — ироговори 
Агфе дрхћућим гласом, као да је 
пошла, да се исповиједа пред архи- 
мандритом.

— ПГто дрхтиш, је ли ти зима?
— Није ми знма, али ....
— Кажи ми, што је то али?
— ЈБешто сам чула за тебе.... </
— Да ми нијеси мила. да-ти? — 

прекиде је Стијепо. — Ко зна што 
се за кога не чује! Ко ће свијету 
уста затворити или му забранити да 
плачс уста са сваким . . .

— Чула сам, да си ми домаће 
преварио, иа ме је страх .... Овђе 
јој засједе ријеч и не мога више 
даље.

Стијепо ее досјети, што је, па је 
поче ћешити велећн јој:

— И цио евијет ако преварим, 
тебе занаго нсћу; но ти је њско 
главу наиунио да не омрази, а ја —
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не било их— имам злотвора на све | 
странс.

— Мати и отац ми рекоше — 
развеза се АнЈји језик од медних ри- 
јечи Стијепових — баш уз огањ и 
ја се цикад сјетити, јер те не зваху 
именом но њекако чудновато.... А, 
„Шкроко“! сад ми на ’м паде.

Стијепа као да муња осмуди, 
кад чу ову ријеч, али се учин.е не- 
вјепхт.

Растадоше ее.
Стијепо иЈјапге дома грискајући 

уснице и чоплећи брчиће а уз сваку 
длаку гато прегризи сјети се „ТПкро- 
ка“ — надимка свога. Леже да заспи, 
али никад удрамити, но све мисли 
о Анђи, и дугу што му је отац ду- 
жан. Најпослије скупи све мисли у 
једну и одлучи, да проен Ахфу, па 
ђе пукло, пукло; а и он неће гле- 
дати толико*за њихов дуг, али сва- 
како никад опроштаја. Ако пе љетос, 
ано до године најдаље, и то ако му 
даду Анђу.

*

Бјеше превалило половина јесе- 
ни, а уждио сјевер да обадва ока 
извади. Сунце оскочило на сред неба 
па пригријало. По присојима се ску- 
пиле жене на буљуке, па ти 'почеле 
ћеретати, а испред њих ђеца играју. 
Чобани погнали стоку да пребирају 
опало лишће и да осладе уста којом 
травчицом, те још није угинула. 
Мачке се сунчају по крововима или 
прозорима предући, баш као да се 
ругају женама, које су се испод њих 
иа сунце примариле. Свака жива ду- 
ша ижљегла, да се сунча, на и стри- 
чан Миро сио таман на кутњи праг 
а до њега ступаница му вретеном у 
руку, да суче пређу. Мало подаље 
сјела Анђе и плете чарапу. Сви троје

муче и уживају ири божијем огњу, 
размишљајућн еваки о својој бољи. 
Стричану Миру би се кат-кад отрг- 
нуо тешки уздах, по коме ее види- 
јело да н.ешто крупно миели; а мрки 
поглед му иадаше пред-аи. на земљу. 
Повјек остарао а сиромах па му о- 
тежао ови свијет, и ако све то не 
потресе н.егово поштење. Ово су му 
признавали и сви сељани, те су га 
у оно вријеме н.еколико пута мен- 
товали и за тутора црквеног, хпто 

■ није била мала почаст. Јогаг ее не 
оћаше иренути да Анђе не уљеже V 
кућу. Видијела Стијепа, који се нри- 
мицаше њиховој кући, на утече да 
је не застане. Тек она у кућу а 
Стијеио на оборска врата. Стричан 
Миро чу ход, па подиже главу да 
види ко иде; кад ли тамо — Стијепо. 
Да могаше пропаднутн у бестрв 
милнјему ћагае битн. Старица се диже 
и скри вретеио за, плећи а Стијепо 
назва Бога.

— Бог ти добро дао — одгово- 
рише старци.

— А и ви сте ижљегли на сунце 
— настави Стијеио.

— Ми смо више остарали— про- 
говори старац — па смо ее прима- 
рили, да огријемо кости и да ску- 
пимо мало топлине за зиму.

— Лијено, лијеио! — нридаде 
Стијено.

Старица уљеже у кућу, а ста- 
рац нукаше Стијепа да отиду уну- 
тра; али узалуд. Сједе на старичино 
мјесто. Замукнули оба, а све на да- 
леко погчпедују, чекајући један дру- 
гога да проговори. Старцу се досади, 
а и треба он први да задије госта, 
те поче не обрћући се пут Стијепа:

— Чуда е си ее нотежно до иае, 
Стијепо!

— Није, етричане, никаквога’
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но сам дошао да се споразумијемо 
за оно. Ја сам не знам што ће се 
чигвети? Син ти ни мукајет, а ти 
не можеш. Бога ми, зло за мене! 
Добити никакве нема ове године за 
никога, народ осиромашио па нема 
окле да плаћа; но ваља да трегиим 
од готовине.

— Нека, мој синко, немој се 
жалити гг нијекати то што ти је Бог 
дао. Рреота је! А што говориш, што 
ћемо од нашега дуга, ти си сигуран. 
Све што имамо, то ти је потписано, 
па кад истече рок ето ти га па чини 
што оћеггг.

— Нећу ја тако, стричане, но 
да се договоримо; гга нијесам ни ја 
такав, да ве оставим на улици.

— Ја ти немам што друго ггишта! 
Ја сам дужан и ружан.

— Немој се ггржити, а знам да 
ти је тешко. Но, мој стричане, ако 
ћеш да у карту придамо добит уз 
главницу, јаћутејош причекати.

— Добро! Чини гито оћеш — иро- 
говори старац, а сунце зађе и посл>ед- 
н>и му зрак обасја сузу, која се ко- 
трљаше низ старчево лице, а Сти- 
јепо се удаљи.

Зимски дани ггрсгђоше брзо а до- 
ђе весели Ђурђев-дан. Све се весели, 
све ггодмладило живот, само је стри- 
чан Миро жалоспији но од кад га је 
Бог дао. Невоља му је и да свисне 
од јада а некмоли да не буде ијсдак. 
ЈБегов суејед Стггјепо га је опет по- 
лазио и наспоменуо му, да је Ђур- 
ђев-дан — рок да се броје паре. Ста- 
рац му оггет рече као н ггрви ггут: 
„Чини што оћеш!“

— Причекат ћу те још петна- 
јест дана — одговори му Стијепо 
смијући се, пгто старца јако жацну. 
Дође и петнајести дагг. Старац оче-

киванге сваког часа кад ће банути 
ггреда-гв Стијеио, којега му не бје- 
ше милије гледатгг гго ступац крви. 
Не ггрође мггого кад ли закуца н>еко 
на врата. Анђе потрча да отвори. 
Пред гвом се показа човјек ођевен 
као да ће у сватове. Она ее зацр- 
вегги, а он је заггита, јели јој отац 
дома; па ггошто чу да јест, гифе 
ггапријед. Ово бјегне иети рођале (Јти- 
јеггов. Анђе видећи га онако ођевена 
у радни даи, ггоче да се довија гнто 
ће бити а срце јој поче јаче куцати, 
јер јој је Стијепо био рекао, да ће 
је брзо ггроснти.

• Бубопитиа као све жене, ггри- 
маче се ггријебоју н поче да слуша.

‘ Стијетгов рођак иоче из далека нај- 
прије да спомиње дуг, добит, имагве 

1 и веледушпост Стијепову; затим гве- 
гово живљеше, попгтење и еве и ева.

. Старац се окугвио па елугиа, пн ри- 
јечи не проговарајући. На свршетку
ће завршити рођак:

— Ноклисару се глава не сије- 
че; морам ти казати за гито еам до- 
пгао. Послао ме је Стијено, да тгг 
иштем оно дијете за гвега, па ће те 
причекати за дуг гсолико гођ оћеш, 
а добити ти неће узети.

Стијепо је мислио — а гг гвегов 
рођак — да ће тггјем ублажити стар- 
ца, алгг се је љуто преварио. Кад чу 
старац ове посљедгве рггјечи, епуштгг 
еиједу главу гга испаране г’руди па еамо 
гито јаукну и паде у оган., ггри комесје- 
ђаше. Прискочи Стијепов рођакиста- 
рица, која бјегне присутна као мати овој 
проеидби, те дигоше етричана Мира 
ггз оггва, нагрђена лица Нс моганге 
да се исправи — онесвијестио. Ди- 
гоше га на постељу да дође к себи. 
Старица кукајући гг дозивљући Ан^у 
изађе, кад ли нагази на н>у онесви-
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јешћену. На лелек старичин дотрча 
једна сусјетка, која јој помога у не- 
вољи. 3 брзо се мало освијестише и 
отац и ћерка. Стијенов се роЈјак ска- 
мснио, па не зна што ће, а лијепо 
већ види, какав ће одговор понијети 
Стијспу. Стричаи Миро поотвори очи 
и видећи да просиоц још ту стоји, 
рече му:

— Мој синко, реци ономе ко тс 
је иослао, да ми нијесмо наумили на- 
ше днјете нродавати; а ако немамо 
иара, имамо још два прста образа, 
који нијемилији но све његово благо.

— Тако, тако! Никоговић бога- 
ти мисли да ће свакога купити за 
паре! — проговори му ирн крстању 
старица.

Стијепов рођак отнде као нз уја- 
ка. Ни збого.м!

Кад Стијепо чу ро^ака, разго- 
ропадн се и с мјсста одлучи, да при- 
своји потписаио му нман»с за дуг. 
Сјутра дап пође у вароиг да иштс 
одобрење од власти, која му и учи- 
ње по жел>и, јер је рок преминуо, и 
убрзо Стијепо бјеше господар ције- 
лога имања стричана Мира. јер се 
нико није шћио на јавној продаји 
надметати.

Кад је то чула Апђа, која не- 
престаио лежаше у врућицп од оио- 
га злосретнога дана, прену се, и дрк- 
ћући сједе на постељу па рече:

— Ајдемо из туђе куће, мрзан 
ми је!

Од тога дана Апђе је сваки дан 
окренула иа боље, — презрела љу- 
бавника, који није био ње достојан, па 
је и врућица почела напуштати. Ди- 
же сеједанданиз постеље да сеселе 
нз ту^е у туђу кућу. У које се диже, 
зачу се у обору весеље и пдач. За- 
чуди се што би и лагано до^е до

прозора. Има што внђети! Јован за- 
грлио старце а они њега. Гуше се 
од плача а око њих иознаници и 
пријатељи радосни Анђе кад виђе 
Јована оздрави и нолсће као срна 
да га срете. Оздрави сасвијем!

Тако остадоше у својој кућици, 
окле се Анђе удаде за момком, сво- 
јом сликом и приликом, а Јовану 
Вог' намирн што утјеши своје.

А Стијеио? Он се осами — мајка 
му премнну а од сина добра нс виђе; 
— ироживл>е још једпу годину и 
у.мрије, те тако се стече она ријеч 
пародна: „Врагом дошло, врагом
11ОШЛО“.

С е љ е н и ц и м а.

Како ти је без крила деснога?.. 

Како брату, једном бев другога!..и

Нар. Пјес.

стотина љета дугих 
Нападб вас душман клети,
Да вам отме гнијездо ваше,
Горе вашс и врлети...
Ал’ залуд га пак’о слао,
Залуд мука злобном џину — 
Својим знојем сам вам етвори 
Сјајну славу, величпну....

Ал’ душмана горег сада
С вама ето на мегдане,
Да вам својом грком жучи 
Он загорчи елаве дане;
Да вам отме — што ст’ у оном 
Петвјековном страшном боју —
Ви бранпли голом груди,
Лнјућ’ радо крвцу своју.

Горки удее — клети душман,
Сад вас гонп с врашком вољом, —
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Осинле вае јадом клетим,
Црном муком и невољом; —
И ћера вас еа огљишта,
Са мајчиних меких груди, — 
Одакле сте ви најприје 
Угледали евијет — худи.

Цио св’јет окрен’о главу
Од призора жалоснога, —
Само братац главу диже —
Видје тужна брата евога.
— „Амо брате, амо мили,
У питоме наше краје,
Братски ћемо дијелити 
И пошљедње залогаје... !и

О, слава ти, дивна елого,
Узајмности, једнакости !
Смрт сујети и раздору,
Смрт небратској нехајности!
Слава теби, добри брате,
Сад је братско срце твоје...
Тако само, тако треба,
То је братски, — српски то је!!
У Мостару, децембра 1889.

Јов. А. Дучић — Херцеговац.

НА ГАРИШТУ.
Слика из српскога устанка.

Мили боже, пгта је раја крива?
Ил је крива, гад што Турке мори?
Ил је крива, што их рђа бије?
Шта јо крива?—Крива ј’ што је жива.

Смрт Смаил-аге.

I.

Бјеше страиша зимска ноћ. Брда 
побијељела од снијега; само грдне 
литице и огромне гудуре што се 
црњаху.

По тим грдним литицама и о- 
громним гудурама ништа се друго 
не чујаше до звијукање ужасие буре, 
која је својом нлашљивом хуком још 
већма увеличавала страх у тој 
нијемој и грдној природи. — По тим 
оштрим литицама и каменитим гуду-

рама, заклео би се, да жива душа не 
иролази; али инак када би очн бол>е 
отворио и уши наперио, могао би 
опазити мукотрине синове потиште- 
нога срискога парода, како скачу 
с камена на камен, само да приспију 
до жуђенога циља.........

То је била малена чета горских 
синова, који су устали против на- 
сиља и грозног зулума турског; а 
сада криомице и великим страхом 
лете, само да доспију жел>еноме ци-
љу..........»Један у чети иђаше иапри-
јед, па се враћапге по каткада к својој 
дружини, те би јој нептто шагшуо 
ил’ руком 'махиуо. Сваки од оних, 
птто су га слиједили, пастојао је, да 
се скоро ни камена не би дотакпуо, 
само да какова, иа и најмања хука 
не би проузроковала пажњх’ стра- 
жара, који су као вуци иомњиви 
били. да ли ће им се од куда год
лов појавити........Ако би се коме под
ногом нехотице и најмањи камичак 
нокотрљао, сви би стали и прислути- 
кивали, али пе јер им жао бјеше по- 
гинути — та опи су за то и устали 
против зулума — него што се не би 
осветили, што пе бн дошли до жу- 
ђенога цил>а..........

Путоваху тако у великој пажњи и 
неописивом оирезу вишеод четириса- 
та, доксе већ зора с истока незабијеље 
те растјера густу тмипу, тако да ггико 
више није могао криомице путовати, 
пити избјећи оку будиијех стража- 
ра .... Али јс нашој четици мало до 
тога било, јер је опа већ давно дошла 
своме циљу........

II.

При крају мјесеца декембра г. 
187’ у касно доба ноћи лстио коња- 
ник на ознојсном коњу, журећи се
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што му је више било могуће, те је 
непрестано јаком канџијом морао да 
туче већ скоро са свим изнемоглога 
коња. По одијелу га нпјеси могао 
позпати. јер је од главе до нете био 
замотан црном кабаницом. еамо 
што му се на глави свијетлио сја- 
јни полумјесец, који је осијевао о 
мјесвчевим зракама. Ваљани му коњ 
скакаше нреко впсоких међа, прели- 
јеташе широке равнине и пол>ане, би- 
јела га је пјена облила, а црвена му 
је крв мастила испрободену и огре- 
бену кожу. Ознојени је путник не- 
престапо пут југа гледао, иут мје- 
ста ваљда, камо мора приспјети за 
важан посао, по тој студеној и ужас- 
иој зимској ноћи.

Иослије не малог труда и умо- 
ра доспије у тврђаву К. и ту се стра- 
жару као гласник из Ц. јави. Чим 
буде старијему пријављен, одма га 
пуштате, те пошто се смјерно по- 
клони, предаде му два писма, а за 
тим се на миг заповједииков одале- 
чи и оде, да иаиоји и нахраии коња, 
а за тим и сам мало да иочине.

А ли-вез и р, слу тећ и неш т<) зло, 
јер гласник долази у тако касно до- 
ба ноћи, дрхћућом руком отвори нај- 
ирије једно писмо, те га нрочита, а 
но лнцу си му могао нознати, да не 
доноси никакове радосне вијести, већ 
напротив тужне и жалосие.

Нијема тишипа бијаше цијелом 
собом овладала, само игго је сат на 
зиду у одмјереним треиутцима сво- 
јим монотоним гласом и куцањем 
прекидао мук, а велики пас под ве- 
зировим столом мирно спавао и хр- 
као.

Страигно је било иогледати ве- 
зира ! Рука, у којој је пнсмо држао 
дрхтала му је тако јако. да су му 
слова иред очима бјежала, те је исти

редак морао више пута да прочита, 
док би схватио, шта у гвему каже. 
Чело му се паоблачило и иапунило 
бора, те је изгледало тмасто и мут- 
ио баш као и оно небо, што му је 
поврх стана било. Лице му је пак 
било на јстрапшије: час би ноблије- 
дио као крпа од љутине и ужаса, а 
час поцрвепио, те би нејасне и гроз- 
ие ријечи изговарао. Прси му се на- 
димаху и падаху као валови, обасу- 
ти пјеном, на узбурканоме мору; а 
куцаји узбуђеног^а срца мог.ш су му 
се чути ие мање, него ли тик-тикање 
сата, који је баш тад пб ноћи из- 
бијао.

Пошто је писмо ирочитао, заур- 
ла као рањепи бик, те јаком десни- 
цом удари о сто: „А проклети скот- 
ски изроди, до тога већ до^осте, да 
преваром и ласкавим обећањима вој- 
ску обезглавите, која је на вас, пр- 
жибабе, устала, да вас реду и по- 
слушности научи! Ти си се, шако 
скиталица и ниткова. усудила смак- 
нути, па још како поштенога и ври- 
једнога ми друга, који тебе памети 
учећи пије радио друго до своју нај- 
светију дужпост; који је толико рана 
добио на јуначком мегдану, па да је 
на њему и иогинуо, не би жалио; 
али ироклетом и подлом иреваром, 
кад си га погубила, знај добро, да 
ће стоструко бити освећен! ТБегова 
душа пред моћним Алахом вапије 
освету, која ће се и испунити, ако 
меии само Алахов Пророк измоли не- 
колико дапа здравл>а!“

Накоп ових ријечи онет узе пи- 
смо и стаде гласно да га чита: 
„Свијетли Али-везиру, велика нас 
невоља тишти; нестало нам већ хра- 
не и обраие, све хајдуци отели, ко- 
јих даномице све више има, те страш- 
на безакоња и наеиља иа војску на-
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че листом иогиоосмо, те 
досадашњи добици бити 
— Покорни Муселим-бег. 

Лпуго писмо везип

шу раде; грдна зима и гомиле сни- 
јега никуд нам недаду; војници од 
етудени ие могу да пуцају, а што 
је најгрозније остадосмо без пашег 
заповједника, ког нам хајдуци на 
вјсру измамише, под изликом да ће 
мир да уговарају, те пошто му прат- 
њу растјераше, њега самога објеснше. 
— Очекујсмо што бржу помоћ! Ина- 

ће нам сви 
узалудни!

ни читао
није, већ зовне свога помоћника, те 
му изда с/гроге заповиједи, по који- 
ма се сјутра у цик зоре мора кре- 
нути војска, спабдјевена храном и 
оружјем за себе и другове им.

Везир цијеле ноћи иије ни оком 
тренуо, већ ненрестано размишљао 
и премншл.ао, како ћс му план нај- 
боље испасти за руком — Када се 
је с истока већ почела зора да 
ру.мени, крену јака војска, а на челу 
јој Алн-всзир, јашући па коњу, као 
помаман непрестапо храбрећи и со- 
колећи од зиме скоро укочене вој- 
ннке.

III.

Била јс лијепа зи.мска ноћ. На 
плавом н пшроком нсбу бапио се 
пуин мјееец, те је распростирао сво- 
је студене зраке на далеко и широко, 
свијетлио на највишнм врхунцнма и 
литицама, као па ннским и дугим 
пољима, која су била покривена ли- 
јепим бијелим сагом, с којег су мје- 
сечне зраке угодно одсијсвале. Око о- 
круглог мјесеца трепећаху на хнл.а- 
де звјезднце, да је милина било по- 
гледати. По горама н пол.нма песта- 
ло зеленила, тс голо грање натр- 
иано снијегом стршило иут небеских 
висина, сјајући ионо ирема мјесечини.

Потпуна је тишина свуд пао- 
коло кладала. Вјетра пи пајмање није 
било; ноћну би тишипу само про- 
ламао по каткада вук својим зави- 
јањем, гражећи гладан за себе храну. 
По свим кућама маленог села владала 
највећа тишина и пигдје свијетлости, 
оснм у једној пиској кућици, која се 
под бријег подвукла и својим иоло- 
жајем била баш сходна за тајне 
састанке.

На пушкомет далеко од куће 
корачао брзим кораком млад човјек. 
ГБегов журни ход био је свједоком, 
да се жури на важно мјесто или 
важан договор. Дебела струка за- 
грлила му шнрока јуиачка плећа, па 
се спуштала преко рамадана до ко- 
лана, у који бјеше забио љути дуги 
ханџар, а двије леденице вириле као 
зечје ноге уз малени оштри ножић. 
На рамена објесио дугу диљву, на- 
кићену сребром и драгим камењем, а 
а кремен но средини једва чекао, 
да га иустиш, да барут упали и 
јсдну душу пред Алаха пошље.

1>ио го Новак Радовић, први и 
најболш хајдук, кога од недавио и- 
забрапге дичним харамбашом, па је 
сада ншао браћи на договор, те чим 
уђе у кућу, назва ирисутпима: „ГГо- 
мага ви Бог, браћо !“ — на којс му сви 
одговоре: .. Добра тн срећа, харам- 
башо!“

Сио Новак на пристојније мјесто 
и тек му се сада према свјетлости 
пламтеће ватре могло промотрити 
лијепо лнце. На лице му се још бо- 
ре нс навукоше, а иодобро пи браде 
није још нмао. већ малепе брчиће 
црне заковрнуо, нзнад лијепијех бн- 
јелијех зубова. који су сличили низу 
драгоцјенога бисе]>а.

Договараху се браћа до касне 
' ноћи. Сваки причао јадс и зулуме,
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што Турци иочинише и чине. Једно- 
ме запалили кућу, л>убу одвели, а 
мајку били; другоме брата на колац 
натакли; трећи им једва жив из ру- 
ка иобјегао; четвртоме оца убили, 
а нејакога еина одвели, да постане 
јаничар потурица, па да своме роду 
више јада задаје, него ли и сами 
Турчин.

„Браћо“, заврши харамбаша 
болним али одважним гласом „ево ја 
немам никога V кући, па ми никога 
и не могоше мучити ни иогубити; 
али имам ској народ, имам вас, који 
сте уцвијељени и који нотребујете 
оевете! Ето, ономадне убисмо нашу, 
па Муселим бег послао у К. Али- 
везиру за помоћ, која му и стиже; 
али ја вам се кунем, браћо, купем 
вам се материпим млијеком н својом 
лијепом вјером н ериеким именом, да 
нећу мировати, док не очистимо 
земљу од осмаилија; не ћу мировати, 
док ми срце узбуде ку цати, па било 
непријател.а као лишћа о прољећу.“

„С тобом смо свн, харамбашо!" као 
гром одјекну по кућици ; те свн при- 
сутни извукоше своје оштре ханџаре, 
и положише их иа ханцар Новаков.

За тим ее растадоше.
*

Недалеко од кућице, гдје се 
браћа еаетадоше, бијели ее убаво 
сеоце од мало кућица. Сеоцс то уз- 
днгло ее на повећи брежул.ак, те 
одатле нод еебом гледа дубоке ува- 
лс и оштре лнтице. У том ееоцету. 
била нмућпнја кућа етарца Марка 
Новића, који никога није имао, до 
јединицу шћерцу и њу чувао као 
орао, да је нс би гладни Турцн о- 
пазилн, на и зажел.ели. Било је то 
убаво дјевојче ередн.ега раета, пуна- 
них груди, а паунскога хода. Ји јепа 
плава коеа епуштала јој ее дуго низ

илећи, те је њежно миловала по 
врату, као снијег бијелом; дугуљае- 
те обрвице баш како пјесма пјева 
наличиле морским пијавицама, а оне 
трепавице криле дивно велико око, 
које би својим иогледом ранило сва- 
чије ерце, као што је ранило и Но- 
ваково, који ее сада журио на до- 
говор старцу Марку и да ее опрости 
с лијепом Анђелијом.

Дјевојче ,’е мислило о евом дра- 
гом баш, када закуца на врата, иа 
пошто стиену јуначку десницу Мар- 
кову и мило погледа своје злато, 
еједе и дуго се разговараху, док на- 
покон не одлуче, да ее другом зо- 
ром сложно на Турке удари, пак 
што Бог даде и ерећа јуначка, јер 
је боље и погипути, него ли под 
туреким зулумом живјети.

Ношто се Новак опрости од 
етарца, стисну њежну ручицу Ап- 
Јјелији, те када би на кућном прагу, 
притисне јој слатки пољубац, и жур- 
пим ее кораком упути другој браћи; 
а мома остаде Богу се молећи за 
евога драгога и свога оца, који је и 
под етаре своје дапе хтио да похрли 
V евети бој за слободу.

IV.
До два дана био ее жестоки бој. 

Шака хајдука, а пред њима Новак 
и Марко, еложно на Турке удари и 
најирије запалили конак Алн-везиров, 
те настајаху да и самога везира 
ухвате и своју ерцбу на-њ излију. 
Алн се Турчин добро брани. Саку- 
пио око еебе еве еаме објесне Арнауте, 
па је тешхо хајдуцима и нриближити 
ее, а камо ли ухватитн га. Сијевају 
ханцари, пуцају нушке, ломе се ју- 
пачке токе, еијевају обријане турске 
главе, алн ее везнр још брани и не 
даје ее хајдуцима у руке.
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Арнаути гину, али ко ће их све 
уништити? Ко ће на небу звијезде 
избројити ?

Бију хајдуци као горски вуци, 
док их невоља пе згоди, док им не 
погине харамбаига, а за њим јуначки 
старац Марко, и још већа невоља, 
што Али-везиру стизке номоћ, те јаки 
на уморне свом силом навале. Ви- 
дјеше хајдуци, да им всћ живота 
нема.иа кад морају гинути, нска бар 
ногину дичном замјеном. Ту падс 
хајдук за хајдуком, али око сваке 
љешине хајдучке, нанизао се безброј 
турскијех.

Турци, као звјерад, навале на 
и робе, што им год 
Мало се ко мога са- 
да барем свој јадни 
када кућу не може.

Кућс се руше, иоплашена марва раз- 
бјежа се, а невине дјеве, не знајући 
шта да раде, у забуни саме падају 
у окрутне арнутске рукс........

село, те пале 
под руке дође. 
крити у горе, 
живот еачува,

Мирна и тиха је ноћ. Звијезде 
тренећу на илавоме небу, попут 
многобројних свијетњака. Над селом 
се навила густа тмина од нушчанога 
ираха, да је тепгко пред собом гле- 
дати и проматрати ужасни призор: 
мјесто бијелих кућица и лијепих 
башта, не видипг друго, до саме 
развалиие; све је поругаеио, да ии 
камен на камену пије остао. Снијег 
измијешан слеђеном крвљу невипих 
жртава, јасно показује окрутност 
турску..........

Све је мирно, нигђе живе душе, 
само што ти срце мора од страха да 
задрхти, кад опазиш бијелу сјену, 
што се привикује до гаришта; па 
као да нешто тражи, тумара оборене 
главе; да ли је то збиља авет какова,

за својим 
војном........

која нешто гуда тражи, или се враг 
преругаио, па хоће да ужива у не- 
вољгт .вудској ‘? — Умири престра- 
пгено срце и боље се приближи, па 
ћеш се увјернти, да није ни авет 
ни прерушени враг већ несретна Ан- 
ђелија. Лијепу своју косу од јада 
рашчупала, велике се очи наиуниле 
горких суза, дјевојачко ерце, да путгне 
од боли, а бијеле руке од очајања 
нрекрстила, на изашла из горске не- 
ћине, да нариче над својим нека- 
дашњим домом, да јауче иа гаришту 
свог иекадашњег гњијезда, а кука 

оцем и незаборавним

Миливој Србинић.
------------- ---------------------- ------

Народне јуначке пјееме.
Из збнрке

С. Радулови&а и 1>. СредановиЛа.

I.
Женидба Мктровић Тадије.

Два су нили побратнма вино 
У бијслу Сељу на крајину,
На бијелу Иванову кулу;
Једно Иво сењски капетане,
А друго је Комнен барјактаре;
Вино служи Митровић Тадија 
Десном рЈком а маштрапом крутом.
Но кад су се наиојили вина,
А.Т бесједи Комнен барјактаре:

О ГГване сењски капетане,
Што учнње, од Бога да пађеш!
Што сестрпћа не ожени твога,
Твог сестрића Митровић Таднју.
Често момак пде иланинама,
Па он мозке лако погинути,
Госпоцка се кућа ископати,
Од сокола пила не остати.

Ал’ бесједи Иван каиетапе:
О Комнспс, добар барјактаре,
Није лако оженит’ Тадију,
Деспло се момче шаријасто,
Колико је Сења и Котара 
Што имаде дпвиих ђсвојака,
На ђсвојкс турио махану,
А Богу је јемин учпнио,
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Да се другом оженити неће,
Већ Хајкуном сестром Мујагином 
Са Кладуше бијелога града.
Али ш њоме, ал’ се женит’ неће.

Кад то зачу Митровић Тадаја,
Он устаде на ноге лагане 
11 а се моли Ивану ујаку:

Молим ти се, Иване ујаче,
Молим тп се а љубим ти руку,
Да ми даднеш твојега дорина,
11 дај мене токе сканатима,
Још ми подај зенћир нрстен златни; 
Ја ћу иоћи до Кладуше града,
Оћу иоћи ако доћи нећу.

На њега се ЈI во разљутио,
Уз образ га шаком ударио,
Ни на то га иије оставио
Но га шћера низ бијелу кулу,
Те Тадију тури у зилдану,
За собом је врата затворио 
И на врата резу ударио.
Па ее диже Иван канетане 
Те отиде у лов у нлантшу 
Собом узе Комнен барјактара,
А Тадија оста у зилдану.
Но Тадији добра срећа била,
У Тадије ујна милостива,
Анђелија љуба Иванова,
На Тадију млада жалостива,
На изведе њега из зилдана,
II води га на бнјелу кулу,
Те му кафе и дувана даје.
Моли јој се Митровић Таднја:

Молим ти се, ујно Анђелија,
Подај мене Ивова дорина,
И иодај ми токе с канатима,
II подај мп зенћир прстен златин, 
Јер ћу поћи до Кладуше града,
Да уграбим Хајкуну ђевојку.

Анђелија њему бесједила:
Не смијем ти нуштитп дорнна 
Од Ивана добра господара,
Нити токе дати с канатима.

Молп јој сс Мнтровић Тадија,
Моли )ој се, док је умолио,
Те му даде Пвова дорииа 
II даде му токе с канатима,
Н сувише зепћир ирстеи златни;
И даде му пушку гранајлију,
Која лнтру ждере тученика 
II дванајест оловпјех зрна.
Но да видпш Митровић Тадије,
Опреми се на бијелу кулу,
Па усједе на коња дорииа.

Боже један, на свему ти фала,
Кад усједе ђаво на ђавола,
Манит Таде на коња манита, 

Анђелија њему бесједила:
О дијете Митровић Тадија,
Ну окрени дебела дорина,
Е Ке тебе ујна сјетовати,
Прими сјете нећеш се кајати.

Тадија је окренуо дора,
Ноклања се ујни Анђелији, 
Анђелија њему бесједила:

О дијете, Митровић Тадија, 
Када дођеш на врх од планина, 
Пушти вољу и дизгин дорину; 
Јер сам чула од Ивана мога,
Да је тамо караула кула,
На коју су плаћени пандури; 
Немој десно, окрени лијсво.

Кад то зачу Митровић Тадија,
Он поћера дебела дорина,
Док нзиде на врх од иланина,
На лнјево окрену дорина,
Ка’ што га је ујна сјетовала, 
Нраво сиде на Кладушу града;
У лијепо доба долазио,
Међу акшам и међу јацију 
Под бијелу Мујагину кулу;
Ал' залуду што је долазио,
На авлији затворева врата, 
Затворена и замандаљена,
Иа не може унутра да уђе,
Већ се мота око б’јеле куле,
За брњицу привеза дорина.
Но Тадији добра срећа била, 
Скоро Мујо кулу нрекривао 
Пз планине клнсом лучевијем,
Те уз кулу стубе оставио.
Кад Тадија стубе намјерио, 
Наслони их на пенџср од куле. 
Кад погледа у ншкли одају,
Сједи Хајка на душеку меку,
На шиљта је ноге ирекрстила, 
Као патка на дубоку виру,
Прсд собом је ђерђев умјестила,
У руке јој игла од биљура,
А у иглу свила из Мисира,
Шара злато по бијелу платну ; 
Док јој неки придурнуше врази, 
У ђерђев је погом одгурнула,
Па бијслој кули бесједила:

Давор куло, тп остала пуста, 
гЕ>е ја млада осичијах у те,
Т>е се немам разговарат с киме,
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Да Вог може како удесити 
Баш еердара од влашка Котара, 
Али кад бп срећа удесила 
Младо момче Митровић Тадију, 
Да би доша’ кули на конаку.

То Тадија слуша на пенџеру 
Па ђевојци ријеч бесједио:

Муч ђевојко муком замукнула,
Ја ћу поћи на зелену лонџу,
Све ћу казат што си говорила.

Но Тадији бесједи ђевојка :
Иди отле, потурице млада,
А тако ми очињега впда,
Ако тргнем нушке Мујагине,
Сад ћу тебе срце изгорети,
Ђе си доша’ на ненџеру моме,
ГГа ти казуј што је тебе драго.
Ал’ Тадија бесједи ђевојци:

0 Бога ти, сестро Мујагипа, 
Били ;:очем познала Тадију,
Да тн га је оком виднјети ?

А ђевојка бееједи Тадији :
Ја бих лако иознала Тадију,
Да ми га је виднјети младој ;
Ја сам чула од брата мојега,
Кад је Иво сењски капетане 
На Кладушу нагау ударао, 
Мујагину кулу плијенно,
Однио је токе Мујагнне,
II однио зенћир прстен златни ; 
Иа сам чула ђе казују људи,
Да је Иво токе иоклонио 
Свом ссетрићу Митровић Тадији, 
Токе носи шњима ее ионоеи.
По њима бих позиала Тадију.

А Тадија бесједи ђевојци :
0 ђевојко, јссил’ вјерс тврде,
Е ћу тебе токе нребацити,
Ак’ нс буду токс Мујагине,
Да ћеш ми их опет иовратити.

Кад ђевојка ово разумјела,
Она њему дадс вјеру тврду,
Да ће њему токе повратити,
Да ваљају хиљадудуката.
Кад Тадија разумје ђевојку,
Он распучи токе с канатима, 
Протури их на иенџер ђевојци. 
Кад ђевојка токе угледала 
И на њима наиис ироучила,
Нађе име Муја брата евога.
Кад Хајкуна оно угледала, 
Промолила на пенџеру главу,
Па Тадији ријеч бесједила:

Тп ако си Митровић Тадија, 
Пружи десну на пенџеру руку, 
Да угледам позлаћену бурму.

Нружи руку Митровић Тадија. 
Кад ђевојка бурму угледала,
II на њој је напис протчила,
Нађе име Муја брата евога.
Брже етрча низ бијелу кулу,
На авлију отворила врата,
За бјеле ее руке прихватише, 
Отидоше у шикли одају,
За готову софру засједоше,
Па етадоше нити вино хладно; 
Оставише Ивова дорина 
Савезана на мермер авлију.
Иошто нише и пошто једоше,
Ал пијевци тице запјеваше,
Па Тадија бесједи ђевојци:

Устај Хајко, ајде да бјежимо!
А ђевојка бесјсди Тадији:

() Тадија, моје очи црне,
То нпјесу тице но заману 
Бећ то тице јесу иовечерње,
Ти сн јунак трудан и уморан, 
Па ночини на бијелој кули.

То Тадија Хајку послушао, 
Отидоше у душеку меку, 
Починуше јсдно код другога, 
Ка’но двоје бијело јагњади,
Када заспи под зелену јелу... 
Колико им тавне ноћи било, 
Поспли се по бијелој кули;
А када је испред зоре било, 
Засиало је једно код другога.
Док Кладушу огријало сунне,
Ево краве са попаска ричу,
Краве ричу а кадуне вичу. 
Пробудп се Хајкуна ђевојка;
Кад угледа сунце на пенџеру,
У Тадију лактомје гурнула:

Диж ее Таде, нс дигнуо главу, 
Као што јв ни дпгнути нећеш; 
Сву Кладушу огрпјало сунце, 
Твоју главу више гријат неће.

Скочи Таде ка’ да ее помами, 
Нареди се на бијслу кулу,
Па нри себе нрикити оружје,
Иа се шета по бијелој кули,
II еам собом јунак бесједио:

Хеј Тадија главу изгубио, 
Зашто дође, да погинеш лудо? 
Ја не жалим, што ћу погинути, 
Но одведох Ивова дорина,
Иво ће ми често кости к.1ети,
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Ђе саломих своме Сењу крила. 
Оно зачу Хајкуна ђевојка,
Па Тадији бесједила млада:

А не бој се Митровић Тадија,
Крила бих те по године дана,
А камо ли докле ноћца дође.

У ријечи у које бијаху,
Пољем се је магла подигнула,
А из магле јунак излазио 
На кулашу на бјелогривашу,
На њега је ћурак од курјака,
А на главу капа од курјака,
За појас му двије кумбурлије, 
Креме њему ио трбуху струже, 
Упртио балту заковату,
Право иде Мујагкној кули.
То бијаше будалина Тале,
Јер се Тале бјеше научио,
На уранку оштетити кафу.
И угледа Ивова дорина,
Чим га виђе нознаде га дивно; 
Ћагае Тале унутра да уђе,
Ал’ се пусник дорин узљутио,
Па удара дорин чнфтезима,
И погоди Талова кулаша;
Клекну кулаш на ирва кољеиа. 
Разљути се будалина Тале,
Па довати балту заковаиу,- 
Стаде бити Ивова дорина.
То гледао Митровић Тадија 
Са чардака и Мујове куле,
Па бесједи будалини Талу:

0 јуначе, што си на кулашу,
Немој бити мојега дорина,
II то кљусе има сеибију
Те доброга Митровић Тадију,
У руке ми пушка гранајлија
Убићу те, преварит те нећу.

За то Тале ни абера нема,
Него бије Ивова дорина.
Тадија га не ће ни молити,
Већ дофати пушку гранајлију, 
Примаче је оку и образу,
Одпонац му на бранику шкриину, 
На грлић му мрка тумба пође, 
Злу се Талу догодило грдно, 
Десну му је руку оштетио,
Он лијевом узду уграбио,
Па побјеже пољем широкијем,
И отиде на зелену лонџу,
Те казује што се догодило.
Када чуше од Кладушја Турци, 
Сви на добре коње усједоше, 
Отрчаше Мујагиној кули,

Ал’ Тадија не сједи залуду,
Већ покличе турикњу ђевојку,
На он сиде под бијелу кулу,
Те усједе на коња дорина,
На ђевојци пружи десну руку, 
Она њему десну н лијеву,
Па је за се тури на дорина,
И иобјеже пољем широкијем. 
Докле Турци Мујагиној кули, 
Тадија је поље суминуо;
Докле Турци на сред поља равна, 
Тадија је воду иребродпо.
За њим се је сила натурила, 
Брдом пјешци а пољем коњици; 
Кад Тадија ири планини дође,
Он у страху устегну дорина, 
Деснијем је окренуо путем,
На проклете карауле куле,
На које су плаћени иандури,
Пред њима је буљумбаша Ибро. 
Дочека га стотину пандура,
И на њега ватру наложише.
Ал’ Тадији добра срећа била 
Те га огањ претурио живи,
Па Тадија сабљу извадио,
Неке Турке земљи оборио,
II мимо њих коња прогонио.
Но да видиш буљумбашу Ибра,
Он уграби иушку у рукама,
Па потрча пријекијем иутем,
II опали иушку џевердана;
Дивно гађе а боље погађе,
Он удари Митровић Тадију,
На прси га зрна ударише,
На плећи му рану отворише.
А да видиш Митровић Тадију, 
Нити паде, нитн се препаде,
Но за сабљу руком прифатио,
На Турчипа коња наћерао,
Сабљом махну посјече му главу. 
Кад Турчину посијече главу,
Из руке му сабља испанула,
Увија се Мнтровић Тадија,
Ћаше панут у зелену траву,
Но не дајс туркиња ђевојка; 
Бритку сабљу меће у ножницу 
А исправл>а Тада на дорина, 
Докле води на бунару дотие.
Но Тадија бесједи ђевојци:

О Хајкуно, прикладна ђевојко, 
Ну оскочи од коња дорина, 
Зафатн ми воде у маштрапу, 
Љуто су ми ране одољеле,
А жсђа ме; освојила грдно.
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Скочи Хајка на ноге лагане,
Па зафати воде у паштрапу,
Очи врже на коља дорина,
Ал’ Тадије на дората није 
Но му празне узенгије вире.
Тад’ прискочи туркиља ђевојка,
Те исправља Митровић Тадију,
И залива студеном водицом.
Ал’ Тадија бесједи ђевојци:

Пушти мене, несретља туркиљо, 
Неће ли ми иепанути душа,
Зар не видиш, да сам погинуо? 
Већ Хајкуно, лијепа ђевојко, 
Скини моје токе сканатима,
И узми мп зенћир претен златни, 
Па узјаши Ивова дорина,
Ајде бјежи Сељу крвавоме, 
Поздрави ми Ивана ујака,
Нек те уда као еестру своју,
А Тадију вишс гледат неће.

Но Хајкуна бесједи Тадији : 
ОјГГадија, мој очиљи виду,
Ја те млада оставити нећу,
Док ти Турци ие однесу главу,
И ако ће мене ногубити,
И на живе муке ударити;
Ја нежалим млада умријети,
Кад останем без тебе, Тадија.

Кад то зачу Митровић Тадија, 
Проговара лијепој ђевојци:

<1 Хајкуно, моја несретљице,
А ти скини мојс токе ејајне, 
Објеси их кољу о јабуци,
И узми ми зенћир прстен златни, 
Па га свеаки кољу о гривици, 
Устури му узду на јабуку,
На навали дрвљем и камељем,
Те ти нушти пусника дорина, 
Нећел утећ Сељу крвавоме,
Иво ће мн често кости клетн,
Ђе одведох љегова дорнна,
Свему Сељу те саломих крила.

Хајкуна га брзо послушала,
Скиде љему токе е канатима,
II узе му зенћир прстен златни, 
Објееила кољу о јабуци,
Устури му узду на јацуку,
Па навали дрвљем и камењем,
Одби љега низ Кунар планину. 
Пошто пушти пусника дорина,
Но Хајкуна питала Тадију:

Да не знадеш камене исћине,
1ое би смо се могли заклонитп, 
Небил’ срећа како удееила,

Да се чета трефи од Котара, 
Дч избави тебе раљснога.

Ал Тадија бесједи ђевојци:
Залуд знадем камену пећину, 
Кад пуштисмо иустога дорина, 
Два пута ме до сад избавила.

Ал’ да видиш туркиљу ђевојку, 
На плећи га прифатила млада,
Па га вуче низ иланину пусту 
Док донесе љега у пећину.
Кад поетави Тада у пећину,
Нит’ станула нити ночинула,
Већ доноси дрвље и камеље,
Па пећини зазидује врата.
У то доба наљегоше Турци 
На Кунару на води бунару.
Кад виђеше у крај воде ладне, 
Ал’ ту трава бјеше иоваљана,
А по трави крвца иоканана.
Тад по трагу поћераше Турци,
Ко ће ирви да уграби главу, 
Добру главу Митровић Тадије,
Иа пећину киднеаше Турци. 
Најпрви је Танковић Османе; 
Када Осман на пећину дође,
Но да вндиш туркиље ђевојке, 
Пушку даје Таду раљеноме, 
Тадија је бјеше наслонио 
Па вратима студепе нећине 
И иогоди Танковић Османа 
Носред наса, укиде га с гласа, 
Шљиме боље притвори пећину. 
Кад виђеше крајичници Турци 
На иећину бију илотунима. 
Пушке пуни туркиља ђсвојка, 
Додаје пх раљену Тадији 
Те се јадан из затвора брани. 
Сада да тп за Ивана иричам: 
Када Иван дође из планине,
Он изиде на бијелу кулу 
Са Комненом, добрим барјактаром, 
Па етадоше иити вино хладно; 
Док^1е пушка у планину ттисну, 
Онда Иво бесједи Комнену:

О, Комнене, добар барјактаре, 
Ето пушка иуче у Кунару,
Баш када је моја двогрлица,
Да Тадија није у зилдану,
Ја бнх река и бих се заклео, 
Да то моја нуца двогрлица.

У ријечи у које бијаху,
Опет пушка у планину иисну. 
Онда Иво ријеч бссједио:

Ну Комнене, добар барјактаре.
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Хајдс пођп до лсдног зилдана, 
Ја се бојим домаћега врага; 
Анђелија вјерна љуба моја 
На Тадију млада милостива,
Би ће она пуштила Тадију 
И дала му мојега дорииа,
Би ће Иву одломно крила.

Скочи Комнен низ бијслу кулу, 
Када Комнен дође на зилдану,
Ал’ Тадије у зилдану није;
Кад погледа нред бијелом кулом, 
Док угледа Ивова дорина,
На дорату обиљежје грдно: 
Кумбурлуци крвљу напуњени,
А обије пушке иетурене,
Истурене а нс напуњене,
Нит на чарак горњи подигнуте; 
На лијево седло накрнвно,
0 јабуци токе с канатима,
А у гриву зенћир нрстен златни. 
Кад то виђе Комнсн барјактаре, 
Залелека што му грло даје 
А покличс Ива каиетана:

А Иване, у зо час ти било, 
Тадија је тебе иогпнуо,
Свему Сењу крила саломио!

Кад то зачу Иво капетане,
Он опали двије пушке мале,
А покличе што му грло даје.
Од Сења се поточ иодпгнула, 
Обрнуше уз Кунар планнну, 
Најпрви је Комнен барјактаре,
А за њиме сењски соколови.
Када доше студеној пећнни,
Али на њу Турци навалили, 
Принијеше сламу и сијено,
Да загуше Тада и Хајкуну,
Па све клету бију плотунима;
А Тадија пуца гранајлијом.
Када Комнсн угледао Турке,
Он подвикну ка’ да пије вино,
А на Турке загон учинио,
Побише се огњем из пушака.
Од пећине оћераше Турке, 
Двадест, тридсст глава посјекоше, 
Однијеше Митровић Тадију, 
Однијеше Сењу крвавоме; 
Поведоше Хајкуну ђевојку.
А кад Сењу доше бијеломе,
На бијелу Иванову кулу,
У душеке ставише Тадију,
Спрема њега Хајкуна ђевојка 
Сузе лије низ бијело лице 
Ка’но бисер ннз бијелу свилу.

Но је Иво на ноге скочпо, 
Шаровите књиге накнтпо,
Те добави од мора хсћиме,
Н лијечи Митровић Тадију; 
Видао га по годиие дана,
Док Тадија ране нреболио, 
Доватише туркињу ђевојку 
Покрстише у бијелу цркву, 
Вјенчаше је с Митровић Тадијом, 
Да је љуби кад*год се пробуди.

—......... • *•' ’

Литературно-критичне иинијатуре.
Пушвннове драме.

(Из „Нивеи.)

Драма се држи за највећи произ- 
вод књижевне вјештннс, и то је 
мишлење сасвијем прави.шо. У роману, 
причи, и у сваком другом књижеином 
раду писцу стоје па расположењу раз- 
новрсна ередства за да преда читаоцу 
евоју мисао, или да му објаспи карак- 
тер лица, која се у томе дјелу ј; ’ 
ју. Ако пишчево уображење не може 
да створи слику, која ће нотнуг’ 
иеказати његову миеао, опда пнсац 
може иеказатп ту мисао просто. Нети- 
иа, он ће је тијем ослабпти, али неће 
уништити њену силу. Ако ниецу пе 
иође за руком, да паслика карактср 
лица, које се у његовом дјелу јавља, — 
он може представити читаоцу тај 
карактер онаквим, каквим га оп ра- 
зумије, у форми одвећ прозаичког 
разја I пњен в а, и н иај ма Iбс нс ум а Iва- 
вајући тијем зиачај свога дјела. Црте 
душевиог жпвота јунака једне нриче 
или ромапа, илп бол>е рећи, оно што 
се збива у њсговој души, обично се 
и прсдетавл>а разним објашњењима, 
а у всћини случајева то ннје ни 
могуће предетавнтн ипаче: писац 
просто говори, да је дотичнн јунак 
његова дјела имао извјесне осјећаје, 
мисли, жел>е. памјере и т. д. Но друкче 
то бива у драмским нроизводима.
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Ту је иисац с/гијепгњен прнје свега 
самом формом дјела; њему етоје иа 
расположење само разговори дјеиетву- 
јућих лица и њихове радње у дотич- 
ном треиутку. Писац не може прибје- 
ћи никаквим другим. споредиим окол- 
ностима. да њи ма <>бјасни својства 
дјеиствујућих лица, нити се може 
позвати на прошлоет дотичпог ли- 
ца, — све ту мора бити смјепггено 
у оној радњи, која се збива пред очи- 
ма гледаоца, или читаоца. У драми, 
комедији, трагедији — нема ништа 
извап дотичиог тренутка, н ако писац 
жели гпозиатн гледаоца и са другим 
споредиим околностима, то може учи- 
пити само преко разговора дјеиству- 
јућнх лица, иа и тпм сваког часа, 
тако рећи, рескира, да пане у иогрјеш- 
ку п неприродност с тога. пгто ће 
се ;га споредна објашњења учинити 
као да су иеумјесно уметиута у 
уста дјеиствјућег лица. ТСарактери 
појединих лица ту се даду исказати 
много трудније, готово искључиво у 
њиховим рнјечима, зато свака ријеч, 
која ее метнс V уста тих лица мора 
бити добро и добро нзмјерена. V дра- 
мп и. нр. не мо7ке се рсћи, да је то 
н то лице гордо, самол>убиво и т. 
д.. пего његоза гордост и самољубље 
треба да се јасно виде из њсговнх 
ријечи и поступка. Драми је задаћа, 
да предочи живот онакав, какав се 
збива у ствари. иред очиматжд&га\&. 
Но баш V појавама очигледним мно- 
го што-шта може остати за нас нера- 
зумлшво и нејасно; а у драми све 
те појаве морају бити тако комбинова- 
не, да у љима пс остане ништа не- 
договорено, или у пола изговореио, 
него, паи])отив, да се тајни смисао 
тих појава стварног живота јаено 
нстичс и да се њеие “идсјси са свом 
јасноетн показују. Према овоме је

јасно, колико је нужно талента, у- 
ображења, смишљености, познавања 
и разумјевања живота, — па да се 
створи ирави, вјештачки драмски 
производ.

Но треба да кажемо јонт и ово. 
Тешкоћа у стварању иравих вјештач- 
ких драмских ироизвода стоји у крај- 
њем противуслољву са сувременим 
развићем театра и с тим, што театри 
показују неодољиву тежњу за новим 
и новим комадима. И, као 1 то је 
иозпато, театралних комада сваким 
даном иојављује се огромна количина. 
Лакоћа, с којом се то пише, иока- 
зује као да то иије одвећ трудан 
посао. Али ти нроизводи, који се 
пишу за театар, у великој већини 
случајеви пе само што се не могу 
прибројити у вјештачке ироизводе, 
но, шта випге, не могу се прибро- 
јити ни у књижевиост. Иисци так- 
вих дјелз обично се не старају да 
етворе типове и карактсре, него из- 
мишл>ају разне комбинације околно- 
ети, па им и дају форму подесну 
за бину. У таквим ироизводима ри- 
јечи дјеиетвујућих лнца, т. ј. оно 
игго и јест главно у драмским про- 
изводима, често су слабе и готово 
бесмислеие; зато карактера и нема, 
а о типовима ииеци се и ие брину, 
у њима се све оелања на глумца, 
којему се бапт у тим комадима и 
даје могућност да нокаже вјештину 
своје окретноети и дос:етљивости. И 
вјепгги глумац, који иознаје живот, 
може дати живу физиономију и лицу, 
које је у комаду иредстављено мртво 
и управо без боје. Такви чието те- 
атрални производи врло су подесни 
за обичне представе; вјештачки иро- 
извод захтјева, да глумац вјерно 
схвати и иреда мисао пишчеву и да 
предетави карактер, кога је писац
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насликао, а то је много трудније, 
иего ио својој увиђавности одиграти 
улогу, коју је писац нредставно 
нејасно и неодређено. Али, ионављамо 
опет, ти производи својина су театра, 
а не књижевности, а напротив има 
много одвећ вјештачки написаних 
дјела, која нијесу иодесна за театар; 
такав је н. пр. Гетеов „Фауст“, а 
такве су и све драме од Пушкина.

Пушкин је дошао на мисао, да 
сгвори неколико драмских дјела, пош- 
то је проучио ИГекспира, гога нај- 
већег иредставника драмеке иојезије, 
у коме је био сачетан генијални ум 
еа генијалним вјештачким даром и 
који је дао свијету читав ннз чудних 
дјела, дубоких и поучних као игго 
је ноучан и сам живот, који је у 
њима сликао. (’ам је Пушкин пи- 
сао, да га је „ироучавање ПТекспи- 
ра, Карнмзина н етарих руских ље- 
тописа навело на мисао, да у драм- 
ску форму обуче једну најдрама- 
тнчпију епоху новије руске ие.тори- 
је,“ и године 1825 напиеао је свога 
„Вориса Годунова“. Тијем дјелом он 
је био задовољан. Но, будућн увје- 
рен, да га иублика неће разумјети, 
Пушкин се „тешко ријешио, да га 
на свијет изда“, премда је могао ре- 
ћи; ,,с’ е«1 нпе оеил ге <Је Воипе Гоћ“ 
Даље он о тој драми говори: „ГГи- 
сао сам је у строгој усамљености, 
далеко од хладног свијета; она је 
нлод доброеавјеспог проучавања. по- 
стојаног труда и она ми је дала. све 
оно, чим је писцу допуштено да се 
наелафава: живи рад надахнућу и 
унутарње увјерење, да сам уложио 
све моје силе“ . . . ...Ја сам писао у 
строгој усамљености. ђе ме ннје уз- 
немиравао никакав тгђи гтнцај. 
ПТекспиру сам подражавао V слобо- 
дном и широком оликлн-л’ кнрактерл,

необичном ствараљу типова и ирос- 
тоти. Карамзину сам шљедовао у јас- 
ном развићу догафаја; а из љетопи- 
са старао сам се да научим начнн 
мишљења и језик онога доба. То су 
извори богатн!. . . Труд је мој био 
ревносан и добросавјесан“. . .

Тако је писао ТТушкии и њего- 
во унутрашње осјећање није га на- 

, рало. — „Борис Годунов“ служио 
је као свједок зрелости и високе оз- 
биљности његовог талснта. То пак 
што је он казао о томе евоме дјелу, 
служи као њсгова најистинитија и 
најљепша карактеристика. У н.сму 
ми налазимо и ..велико н. широко
сликање карактера“, налик иа ПТек 
слшровско, н „необнчио стварање ти- 
пова“, и заиста генијалну „простоту“ 
и „јасно развиће догађаја“, и ,.на- 
чин мишљења и језик погоТјени ио 
љетонисима“. Доста би бнло зауста- 
вити се на самом типу љетописца, 
који својом кратком иојавом у том 
дјелу освјетљава читаву једпу стра- 
ну тадашњсч1, а дијелом и данашњег, 
руског живота. Он пише „још једну, 
пошљедњу прииовјест“ и види у то- 
мс „дужност завјештану од Вога“.

, и његове цијелш н његове надежде 
ј састоје се искључино V томе. да ће

„некад некакав трудољубивн калу- 
ђер наћи мој усрдни труд, али без- 
нмени; запалиће као и ја своју лам- 
паду и очисши&е са хартија вјековну 
нрашину, а нреписати истиннту при- 
повјест, да знаде потомство право- 
славних ирошлу судбу своје рођене 
зсмље, па да се сјети својих великих 
царева и да их сиомене“.

Какве су те нросте, а.-ш у исто 
доба карактерне н значајне Ј,ијечи! 
Д њима је Пушкин скупио оне цр- 
те из старнх љетониса, које су га 
„лијениле; „умиљата кротост, мла-
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деначка, а у ието доба мудра просто- 
дуганост, иоигговањс према царској 
власти. еавргаено оеуство еујетно- 
ети“. — то су. по ријечима Пупхки- 
па, битне одлике, које карактеригау 
њетописца. кога јс он извсо, као и 
у отппте „свију драгоцјених епоме- 
ника давно минулих времена“. И тај 
многоструч н и ду шс вни садржај ис- 
црпио јс Пушкин у неколико рије- 
чи, које јс метнуо у уста л>етописца, 
који замишл>сно бесједи сам собом 
иад својим трудом. Требало јс дубо- 
ко проникнути у душу човјека из 
другог времена, па да сс створи та- 
кпа проста и величанствена појава.

Пушкин је, разумије се. предста- 
вио нријеме самозванаца онако, како 
га јс било могуће разумјети онда, 
при ондашњсм знању и разумјсвењу 
историје; ми данас у стању смо 
мало друкче разумјети бар поједи- 
ности тијех догађаја и у лицу само- 
званаца виђет нсигго друго, него 
што су тада виђели, — али се 
тијем вјсштачки и психички смисао 
дјела Пушкинова ни у колико нс 
мијења, пити ослабљава.

Карактсри свију лица, која сс 
јавл>ају у „Борису Годуновуи, на- 
сликани су с мањим или витним 
степеном савршенства. Театралност 
не препоручује ту „трагедију“ Пу- 
шкинову; јер сумњати је, да би иа 
бини, као кад се чита, могле учинити 
утисак оне заврганс мисли, по ко- 
јима је могуће проучавати дугау 
човјекову, које захтјевају највећу 
пажњу у говору од стране дјеист- 
вујућијех лица. Но бага оно јцто 
чини драму драмом, т. ј. иотпуно и 
јасно сликање дутпевних својстава 
многих лнца, која сс својства јасно 
виде у њиховом говору, — то се 
бапг и налази V „Бприеу Годуновуи

у таком савргаенству, да човјек мора 
да се диви.

Као што је познато „Борис Го- 
дуиов“ јс једина цијела драма, коју 
је иаписа.; Пупткин. Доцније (1830- 
1832) он јс написао неколико драм- 
ских сииса, али они су или недовр- 
гасни или су гтрости одломци. Но 
својства тијех сииеа тако су велика, 
да они, по унутрашњој својој страни, 
ни у чему не уступају „Борису Го- 
дунову“; такав је н. пр. „Ритер твр- 
дица“. Прочитајте само прву појаву 
тога чудесног генијалног нроизвода, 
па ће она чудновата борба разно- 
врсних оејећаја једног ритера, којега 
мучи то ихто је његов отац такав 
тврдица. да му је већ то у болест 
иријешло, с таквом јасношћу и пу- 
иоћом изаћи иред вама, да ће вам 
се учинити као да га ви још одавно 
познајете, разумијете његову про- 
шлост и не варате се у томе каква 
ће му бити будућност. У једном 
монологу он вам открива сву своју 
благородну душу и исказује мржњ у 
и одвратност к нискости и сваки- 
датињој бризи о пглему, коњу и 
новцима у опгате, као извору свега 
тога. А какав јс монолог оца њс- 
гова у подруму, пред отворсним 
саттдуцима. испуњсни м злата! — Сума 
тврдице са њеним најтањим особи- 
нама открива се нред вама у свој 
својој јасности. Заиста нема нигата 
иоучније, од таквог вјештачки на- 
писаног дјела, у коме се огледа дугаа 
човјекова у свој иуноћи и разновр- 
сним њеним ттојавама.

Све итто смо рскли о савршен- 
ству поменутих Путтткинових драма, 
можемо рећи у потпуности и на његовс 
остале драмске ироизводе, од којих 
сс сваки одликује особитом и чудном 
оригиналхтоптћу коко по форми тако
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ко и по садржини. Пушкии узима 
слике душевног живота из најразли- 
чнијих сфера. У „Моцарту и Саље- 
рију“ слика се завист обичног тален- 
та к генију, која долази до злочина; 
у „Пиру у вријеме куге“ пред чи- 
таоцем се показује страшна елика 
уживања и разврата, којим људи 
жсле сакрити и од себе и од других 
осјећање страха и очајања, које иро- 
изилази ушљед очсвидне опасности 
погибије и мисли о смрти, која је 
готово већ нријешља у навику; у 
„Русалки“ с једне стране слика се 
страшна и трагична слика љубави и 
ногибија због ње, с друге стране — 
мучење нечистс савјести и т. д. и т. д. 
ТП та више у драмским ирозаичним 
„еценама из ритерских времена“, 
које су необрафене и простн одломци, 
геније Пушкина показао се са вели- 
ком силом у том смислу, гото кзд се 
читају те „сцене“, читаоца обухвата 
дух оних средњевјекових ритерских 
времена са њихрвим оригиналиим 
врлинама и особитим жестоким иоро- 
цима.

Каогод штоу „Ритеру тврдици“, 
„Сцени из Фауста“, „Пиру у вријеме 
куге“, „Моцарту и Саљерију“, „Ка- 
меном госту“ и другима геније Пуш- 
кина слика душу човјека у опште 
и представља онштечовјечанска душе- 
вна својства, тако у „Барису Году- 
нову“ и „Русалки“, слика искључиво 
руску душу, руски народ, по љето- 
писним приповјестима: у првом дјелу 
представља руски народ у његовом 
историјском развијћу, а у другом — 
у свакидашњем обичном животу. Оба 
та дјела треба проучавати с иоказане 
тачке гледишта, — у њима је сред- 
ство и извор, да се проникне усушти- 
ну руског живота.

Ж. Драговић

Л» у 6 у Ненадовнћ у.

ИлаНпПе те наше штују 
Од Цијевне до Троглава;

Црногорцн узвикују:
„Нека тн је .'ћубо слава!“

Планине те наше штују 
Све од Таре на до мора,

А свако те амо љуби 
Од колибе на до Двора.

Чнтаио ти „Груду земље“
Кад Мухтара Султан кара,

И та твоја дивна пјесма
Сво ту љубав вишу ствара!...

Читамо тн Друге нјесме,
Мила нам |е, Љубо, свака,

Јер ти у н.их гениј’ еија 
Као муља из облака. —

Сад да си нам здраво, Србо,
На понос нам рода ц’јела!

Нск сс славе и читају 
Ув’јск твоја днвна дјела.

1’адоје Црногорац.

Митолошки Ријечник. *)
Уређује

Фгслгш Ј. КовачсвнК.

Лба, син Хинотонаи Меланфре. Богиња 
Церее претворила га је у гуштерицу, за 
то, што ее ругао и њој и њеним жртвама, 
видећи је како лакомо иије. Миели ее да 
је Аба то исто што и Столеј. Аба се звао 
и једап од Енеових другова, па чак и је- 
дан Центаур носио је то име. Паузаније 
ириновиједа« о њеком другом Аби, краљу

*) Лко Бог да здрављв и овај ће рије.чник у- 
гледати свнјета оштамнан у особитој књнви па наше 
миле ^и опште хваљене „Зете“. Усљед тога молим 
своје нријатеље и новнанике као и све остале колеге 
ио занату, а особито моје некадашље никад невабо- 
рављене учитеље, да ми нобил»еже непредвиђене и«»- 
грјешке, и о томе ме на вријеме извијесте. У то 
име још им у наприје захвал>ујем: а кад будем 
цјелокупно дјело објелодапити, свијема ћу, и аа нај- 
мању исправку, иајавити достојну благодарност п 
нривнање,

Ф. Л. К.



Година II. НОВА ЗЕТА Страна 2б.

Аргивскоме. Каже за њега да је био син 
Линцеја и Алпенеетре, а ио другијема бога 
Бела. Овај Аба био је отац Прета и Акри- 
зије, а дјед Персејев. Поред многих других 
својства, био је замашит јунак и особити 
љубимац ратова.

Абадир. Тако се звао онај камен, што 
гаје Опе или Реа, жена Сатурнова, завила 
мгјеето дјетета и иоднијела своме мужу Са- 
турну, да га прогута. Она је тада била 
родила Јупитера, те по обичају своме од 
страха, да му не предузму владу, Сатурн 
је хтјео да прожоре и то дијете као и сву 
осталу; Опе, да еаЧува свога мезимца, послу- 
Жила се том преваром.

Абарнти. Скита њеки, који је пјевао 
путевањс Аполоново На ејенер к Ипербо- 
рсима. У награду за ту ијеему буде Аба- 
рит изабран као нрви свештеннк Аиолонов. 
У тој служби указивао му је Аполо многе 
милости. Оеим пророчанскога духа, дао му 
је и љеку тајанствену стријелу, на којој је 
побожни евештеник летно по ваздуху. Вели 
ее да је Абарит помогао Паладију да сиде 
с неба и да се намјести у храмбогиње Ми- 
нерве у Троји.

Лбос, отац непријатељске браће Прета 
и Акриеија.

Абаст, име једнога од Плутонових
коња.

Обдера, град у Трацији, еаграђен од 
Абдере сеетре Диомедове.

Абдеритпани. в. Абдерити.
Абдермин, становници града Абдсре. 

Прикаже ее једном у њиховоме градутуигга 
непрегледна жаба и мшнева тако да су се 
Абдерити морали иселити у Мацедонију.

Абеом и Гбожанства, која се брину за
Адеон {путнике и чувају их од зла 

и наиасти.
Абија, шћи Херкулова, сеетр.а и да- 

диља Илпна. Хомер нрича, да је она имала 
глаеовити један храм у Месенији: отуда се 
нреселила у град 1Гру, који је по своме 
пмену назвала Абијом. Према томе Абија 
је и један од оно еедам градова, којс је 
Агамемнон обећао Ахилу.

Лбијани. народи Скитеки, који етано- 
ваху по брјеговима ријеке Албија, чае с 
једне а час с другг стране. Они су се 
звали Галатрофаги еркомљеци — као 
народ, којисе искључиво хранио млијском. 
Рат је за љих био ужас и покор; љубили 
су само мир и правицу. Оусједс своје Ан-

тропофаге .вудождере — сподобили су 
и уништилп.

град Азије Хелесионту, о- 
таџбина Ере и Леандра. На Хелеспонту 
бијаше још једап град под овпјем иетијем 
пменом; у њему бпјаше глаеовити храм 
бога Оетриса, и ту ионајвишс иребиваше 
Мемнон.

Лбила и (брда, прво у Лфрици, а дру- 
Калиа (го у ГЦпањи на хореузу

Гибилтару. Прича ее да је Х(‘ркулес лу- 
тајући по евијету дошао до Абиле и Калпе, 
које еу тада биле заједно еастављене. 
Прохтије ее Херкулу, да састави Оксан 
са средиземним морем, тс он у ту сврху 
растави брда Абнлу и Калпу. Због тога 
стари и називају овај тијеенац Хсркуловим 
ступовима.

Аборигени, народ који води своје по- 
рекле чак од бога Сатурна. Прича се да 
их је Сатурн исти превео из Египта у 
Италију, и ту их намјестио.

Абунда/нцпја — обилност — алсго- 
рпчно божаиетво под видом једне лнјепе 
младолике дјевојкеокружене еа свпх страна 
добрима сваке врсти. Држи у руци рог 
пунан цвијећа и воћа. Прича се да је тај 
рог био Ахелоја и Амолтеје. Богиња Абун- 
данцнја утече са Сатурном, пошто му Јуип- 
тер преоте краљевство.

Лвентпин. један од седам брежуљака 
града Рима.

Аверн. мочвара на иољу поевећена 
Плутону. Из Аверпа хлапијаше таква црна 
иара, да еу етари вјеровали, е је та бара 
један од тлазака у пакао.

Агава. шћи Кадма и Ермноне. убила 
је свога спна за то, што је овај исмијавао 
светковине бога Бахуса.

Ага<?0, један од Прнјамових синова.
Агамед, вјешти етари грчки зидар. 

Најзнаменитије његове грађсвине јесу бла- 
гајнице у Орхомену, Хирији н Елиди. Са 
својим другом Трофоипјем оградио је Дел- 
фијеки храм, због чега му је бог Аполо 
есдмога дана иослао њему п његовом другу 
Трофонију пријатну емрт.

Агамемнон. краљ Арга и Мицене, еин 
Филиетенов, унук Лтрејев. Он ноетане 
најмоћнији међу евнм кнежевнма грчким, 
за то му буде повјерено врховно заиовјсд- 
нииггво над евом грчком војеком у Тројан- 
екоме рату. У опеау1.и Троје миого ее пре- 
ппрао с Ахилом због робињице Бризеидс,
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коју бјеше отео од Ахила. Пошто буде град 
освојен, шћи Пријамова именом Каеандра, 
прорече му, да ће иогинути од зликовачкс 
руке чнм нриспије у свој завичај. Агамвм- 
нон ее не осврне на го нророчанство, него 
одједри без икаква етраха и бојазни у 
Грчку. Ту га збиља убије Егист, јаран 
његове жене Клнтемнестре, који исту бјеше 
навео на невјеретво и издају за времена 
Агамемнонова оеуетва. Дјеца Агамемноно- 
ва: Хрисотемида, Електра (Лаоднка), Ифи- 
генија (Ифинаса) и Орест освете лослије 
емрт својега оца.

Агании, еин ријеке Пермеса, која 
тече около Еликона. Прича се, да је иослије 
био иретворен у извор, који бјеше посвећен 
Музама. Вода тога извора могла јс надах- 
нути поете.

Аганиие. име Муза, названих тако но 
извору Аганипу, који бјеше њима посвећен.

Агдис, каменити врх горе Диндиме.
Лгдистомда, в. Кибела.
Агснор. син Нептуна и Либнје. Агенор 

је био најстарији краљ у Аргу, отац Кад- 
мов. Велн се да је био забранио Кадму да 
му не пзлазн на очи без евоје сеетре Ев- 
ропе, коју бјеше уграбио Јупитер.

Агенореја, богиња индусигрије, у об- 
ште радиности. Њена супарница била је 
богиња Мурција т. ј. Венера, као символ 
љености, расколашености, у обште лабава 
и млитава живота.

Агссилај, надимак Плутонов, јер има- 
ше обичај да повуче к себл сва брда н да 
их иреда Меркуру, који их послије вођаше 
у пакао. Агесилај се звао н онај знамени- 
ти шпартански краљ, вођа против Переи- 
јанаца.

Лгло/а, једна од три грације.
Аглаура, в. Аграула.
Аграт/ла, шћиЦекропова. Уговорила 

бјеше еа Меркуром, да ће му бити на руци 
у његовој љубави еа њеном сеетром Ерсеом. 
Него богиња Палада, гнушећи се њихова 
уговора и погодбе, нробуди у срцу Агра- 
улину такву љубоморност на Ерсеу, да је 
свакоје здружење\међу Меркуром и Ерсеом 
било послије немогуће. Аглаура имала је 
још једну сеетру именом Нандрозу. Трима 
сеетрама: Аглаури, Ерсеи и Пандрози, 
пошље Палада њеки ковчежић, у коме бјеше 
затворен Еритрон, и за који бјеше наредила, 
да га никако не отварају. Аглаура и Ер- 
сеа, љубопитљиве до скрајности, не могну

се уздржати, него отворе ковчежић. 3 
тај иар спопану њих обије зли духови, 
фурије, и стану нх тако мучити. да су 
обије пануле у еуноврат. Послије богиња 
Палада, раскајавши се, претвори их у лае- 
тавице. — Аглауром ее звала такођер и 
једна од грацкја.

Агруала, шћн Атеова, жена Цекро- 
иова, а мајка трију еестара: Аграуле, Ер- 
сеје и Пандрозе.

Адеон. в. Абеон.
Адмстп, краљ фереки, код којега је 

бог Апол н елужио као иаетир.
Адмгта, шћи Евристијева. Њој је 

морао Херакле донијети пас краљице ама- 
зонске, Хиполите.

Адонид. веома лијеио момче, рођено 
из ноганога друговања оца н шћере: Ци- 
нира и Мирте. Бијаше то етрасни ловац, 
љубљен до лудила од богиње Венере. Јед- 
ном буде напанут од дивљега веира и заклан; 
Венус га претвори у цвијеће. Повјерен Пер- 
сефони, богињи доњега свијета, заљуби ову 
у себе тако, да га она није хтјела више 
никако на свијет пуштати. Отуда велики 
спор и зађевица међу двпје богиње: Вене- 
ром (Афродитом) и Парсефоном, — спор, 
који је само Зеве могао ирекинути овом 
пресудом: бива, да Адонид пма бити сло- 
бодан преко године четирн мјесеца, четири 
пак мјесеца да има провести са Персефоном, 
а она остала четири са Венером. — у овој 
причи нам преставља Адонид жнвот ири- 
роде који се у прољеће јавља, а у јесен 
гине. За то на светковинама Адонидовим 
плакала се нрвога дана његова смрт са 
великим нарицањем, а другога дана јако су 
сс веселили повратку његовоме. Приликом 
овога ношене су у сјајној пратњи иконе 
Адонида и Венере и саксије с биљкама, 
које брзо цвјетају у знак брзога оживљења 
и украшења природе. То су тако зване 
градилс Адонидове.

Адрасти, краљ у Аргу. Морао се са- 
крити у кући својега дједа Полиба, да 
избјеже погибију, која му је иријетила од 
стране завојсвача његове државе. Сакупи 
многобројну војску предвођену Полиником, 
Тидејом, Анфиарајем, Канапејем, Парте- 
ноиејем и Хииомедонтом. То је оно знаме- 
нито подузеће седмнње јунака, од којих 
један био је и сами Адраст. На челу те 
храбре чете опсједе Тиву и за мало вре- 
мена разори је. Прича се, да је све седам
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јунака погинуло под Тивом; инак други 
тврде, да је Адрает претекао. Он наножи 
сирочад погинулих јунака, да освете своје 
очеве. На тај начин буде сакупљена опет 
велика војска под војвоством Адрастовим, 
који се и по други пут грозно освети 
Тивљанима. Та војска је позната нод име- 
ном Епигона, а била је, кажу, таман ко- 
лико она седмиње јунака. — Још се један 
Адраст спомиње као краљ Дорјана. За овога 
се прича, да га је убио Телемак због пре- 
ћеранога невјерства. — Постоји и трећи 
Адраст, братоубица из незнања. О њему се 
прича ово: Дивљи њеки вепар у то ври- 
јеме пустошаше поља и усјеве Мисењана. 
Атис, син Крезов, Адрастов исти брат, 
хтједе убити ту неман и за то отиде, да 
је тражи. Пође с њим и Адраст, те не- 
сретним случајем, одапевши једну стријелу, 
мјесто дивљега вепра, убије Атиса. Послије 
се у очајању и сам Адраст убије.

Адростиа, нимфа. Она са својом дру- 
гарицом Идом, са Куретима и са горским 
духовима, хранила је и васпитавала мла- 
дољетног Зевса.

Адрастија, бивша богиња Азијска, 
шћи Иужде и бога Зевса. По њекијема 
писцима она је то што и Немеза; ипак је 
вјероватније, да је она само налик на 
Рамнуску богињу Немезу, али са свијем 
другога значаја. Јупак Адраст подигао јој 
је храм код Кизика у малој Азији. Као 
год Немезу, сликали су и Адрастију за- 
мишљепу са знаковима мјере. У осталом 
сравни са Немезом.

Азија, нимфа, шћи Океана и Вете, а 
жена Јапетова. Њсним именом данас се 
зове највећи континенат. Азијом звала се 
такођер и једна бара у Либији, изнад које 
су лећела непрегледна јата водених птица, 
а тако исто и велика множина ждраљева.

Азимус магарац. в. Силен, Мида.
Азои. син Океана и Тетиде. Зевс га 

је претворио у ријеку, за то што му је 
Азоп шћио завојштити кад је силовао ње- 
гову шћер Егину.

Амдоме/. в. Плутон.
Ајант син Оилејев, један од оних 

грчких четовођа, тс су били при опсади 
града Троје. Ајант Оилејевић био је краљ 
Аргивски, ваљан и задрт јунак, који се 
и са самим боговима у бој пушта. Силовао 
је Касандру у храму богиње Минерве, гдје 
је била прибјегла приликом пожара. За то

се Минерва ријешила, да га кнзни, и у ту 
сврху замоли Нептуна, да дигне против 
њега велику олују кад изађе излуке и кад 
се иавезе на дебело море. Пошто се изба- 
вио од неисказаних опасностн успузиће на 
њеки гребен говорећи: „Хоћу да се спасим 
у пркос богова!и На то се разгњсвп Нептун, 
те раствори гребен својим трозубом: Ајант 
се удави у воду. По причању Хомирову и 
Овидијеву Ајант је био стекао велнко по- 
штовање са своје храбрости, а особито је 
био Грцима од замашне користи нри опсади 
града Троје. — Пјесници спонашају још 
једнога Ајанта, снна Теламонова; овај, 
кажу, није био ни гори ни горсвић од 
Ајанта Оилевића. Ајант Теламоновић није 
се могао обранити нигдје него на једно 
мјесто у прси, за које је он сам знао. Био 
је јунак, силан, неукротан. Нод Тројом је 
вае дуги дан дијелио мегдан еа Хсктором 
тако, да један другоме нијесу могли одо- 
љети. Заљубљени у међусобно узајамно 
јунаштво, два се мегданџије помире и да- 
рују један другога како се још не памти 
да су се^икада ни два пријатеља, а камо 
ли два непријатеља даровала. Појас, те 
бјеше^Хектор примио од Ајанта, елужио је 
послије Ахилу, да њиме несретнога Хск- 
тора^' привеже за кола, када је оно три 
нута с његовом љешином обио тројанске 
бедеме. По смрти Ахиловој Улис и Ајант 
захтијеваху његово оружје, које буде досу- 
ђено Улису. С овога случаја удари Ајант 
у манити вјетар. Усред тихе ноћи, 
иједак до помаме, мцслећи да убија Улиса, 
ускочи међу овце, и немилице их нокоље. 
Дошавши к себи и видјевши шта је урадио, 
прободе се оном истом палошином, којом 
бјеше овце иоразио и коју бјеше у дар 
од Хектора иримио.

(Наставићс се.)

Народне женеке пјесме.

1.

Мајчин савјет.

Мајка Фату ситно плетијашс,
У косу јој заплијеће злато,
Па плетући Фату сјетоваше:

() Фатимо, моја ћери драга!
Када будеш преко Цариграда,
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Смјерно ајде, не клањај ее чеето; — 
Гледаће те царе са дивана,
II царица са висока града,
Гледаће те па ће говорити:

Од како је евијет постануо,
Није љепше мнаде иролазило, 
Што је јутрос Фатима ђевојка.

Фатима је мајку послушада — 
Смјеоно иде, не клања се често.
1Бу је дивно мајка сјетовала,
Да не гледа на јунаке мнада,
Но да гледа у земљу иреда ее.

2.

Погибија с љубоморе. *)

Везак везла Ати када,
Мнада невјеста,

На виеоку па чардаку —
Хладу дебелу;

Сав је ђерђев накаиала
Сузам грознијем.

У то доба Алил-беже.
Атин ђевсре:

„Што си ђерђев иоканала
Сузам грознијем ?и

„Невоља јо, Алил-беже,
Мнади ђевере:

„Потвара ме твоја мајка —
АГоја свекрва,

гДа ја љубим Алил-бега —
Тебе ђевера!

пБог сам зпаде и ти знаденг 
Јели истина.и

У то доба Муетар-беже
На друга врата,

Па потрже бритку сабљу 
Иза појаса,

II удари л>убу своју
Г1о сред срдашца.

Кад то виђе Алил-беже
Атин ђеверс,

Он нотрже бритку сабљу 
Иза појаса,

Па удари Ј/устар-бега —
Брата рођена :

Чардак звекну, Муетар јекну,
11аде на земљу:

Тадар их је уконао
Дивно обоје:

*) Овој слпчна налази се нјесма у збирци II. 
МирковиКа (Срп. нар. ијесме из Босне.... Стр 
32 и 33.) В. Р.

На њу еади дивну ружу —
Ружу румену;

А на њега ирну драцу
Драчу трнову.

3.

Ђевојчина клетва.

Пуни вјетре, мој вечерњи ладе,
И понеси мојој мајци гласе:
Да ме љута гуја ударила,
<лБута гуја — момче нежењено.
Куни мајко и ја ћу га клети :

Црн му образ, кб на гори еунце ■ 
Б’јеле му ее пљадиле овце!
У пољу му родила шеннца!
Ја му мајко била вјереница!

Послао; В. Радојеви!

С Т А Р И Н Е
Но народном нричању.

I

Кукова међа.

У Дукљи живљаху трн брата (неко 
велн: Дукљан са два брата; неко вели : да 
није Дукљан) и имаху еестру одвећ згодну, 
да јој немаше пара.

Тадашњи закон допушташе, да може 
брат еестру узети. Сваком се брату Доиа- 
дала сеетра; свакп је желио, да је узме, 
те се иожену око ње; Сеетри је било мрско 
узети иједног брата, јер еу еједног срца.

Браћа нијесу шћела никако одуетати, 
но да је узме макар који од њих; сестра 
почне мислити, како би их одбила од себе, 
те најстаријему Вуку рече, да огради међу 
око . лјеле државе ; средњему рече, да донеде 
воду с Цијевне у Дукљу; а најмлађему рече, 
да оградп једну цркву од толико и толнко 
лаката дужинс, толнко ширнне и толнко 
висине.

Она је мислила, да ће те радње бити толи- 
ко дуге, да их браћа за дуго нећемоћи свршити 
н да ће се ослободити тако удадбе за којим 
од њнх, но иревари се. — Сваки оде на 
своју радњу. Није шала: цијела им је држа- 
ва у властн; па колико ту и.ма радника!!? 
за којим ће их братом највише отнћи? —
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Разумије ее, за најстаријем Вуком највише 
их је отишло, јер то бјеше човјек доста 
снажан, прибудаласт, тром, безбрнжан: нра- 
ви теремут, па ее мнозина преварише, да 
их он неће силовати, да раде преко мјере, 
више но могу; не бојаху се од љега, ма се 
давно реклонебојшу вук коље. У почетку 
радње рече Вуко: „Или ћу сестру пољубит 
зкиву или мртву; или ћу с ње главу изгу- 
бити!и — па то и учиње, те се множ рад- 
ника превари, јер он на ову радњу иташе, 
да га браћа не претеку. Нагони, да се ради 
без прекида: без почивала ни по дневи ни 
по ноћи; некоме плати, некога тољагом 
омлати; тешко ти бјеше радницима код 
њега; да те Бог сачува.

Сврши ли који брат прије, то бјеше — 
по љегову мишљељу — знак љсгове несреће, 
љегова назатка, а међутим он најсгарији 
брат, па да нема у томе првијенство! — 
Како то може бити!? На врат, на нос; с 
брда у долину сврши Вуко међу прије но 
браћа љихове радље.

Поита у Дукљу узетн сестру. Чује 
сестра, да је Вуко довршио међу и да иде, 
да је узме, те она узме једног коња и 
побјеже из Дукље низ данашљу Зету, а 
Вук за љом. Кад буду у Зету, већ су се 
готово сустигли, те се сестра убије.

Развале ове међе и данас се добро позна- 
ју и виде. Једанпут причаше ми један о овој 
међи и називаше је Булисавова међа; а у 
Бјелонавлнће ову исту међу називају 
Јерцнина међа.

Причају, да почиње од Конавала, па 
прелази преко Граба зубачког, Бијеле горе, 
Стреканице у дно Грахова, преко Замађева 
зкдријела у Тосиуде, подно Трешљева и 
Кобиљег дола, уз Чумавину (планину), 
подно Бијеле пољане, даље води к Остро- 
гу, преко Кома Кучког продужује Старој 
Србији.

Она два млађа брата не бј< у још 
свришли; мало пошто свриш Вуко, доведе 
и млађи брат воду с Цијевне у Дукљу. И 
данас се иознаје канал, којим је воду довсо.

Нај млађи брат, који је хтио цркву 
градити, чујући, да му се сестра убила, 
остави грађевину, за коју је био наредио 
велико камење, које се и данас мозке виђети 
обалом Мораче.

II

Трешњевскс градине.
Двије од ових Градина налазесе подно

Трешљева, на јуокној страни, у линији 
Вукове међе, на врху двије главичице, 
а из међу љих ждријело, преко кога иде 
стари пут, ђе се налази „«Локваи мртва 
вода скоро 330 мет. велика, која.је—ио 
иричаљу —још тада издубљена, - кад су 
Градине озидане.

По самијем разваликама Градина и 
Вукове међе, бих рекао, да се није гледа^ла 
љеиота, јер су ово гомиле камеља наоколо 
каозид. Истина је, да су озидане као фортн- 
це на узвишено мјесто, али почем је код 
воде и пол,а, могли бисмо мислити, да еу 
то какве куће биле

Трећа се Градина налази подаље од 
овијех готово сахат иута, нс у линији 
Вукове међе, него јужно под Буковицом, 
више Ржишта. Овђе се добро виде много 
разваљених кућишта. ()вђс су скоро наоди- 
ли комаде гвозденс, остатке оружја, а 
назад неколико годнпа, један Цуца нашао 
је цијеле ждрвњи у једном шкрииу, усред 
ове узвишенс и изнесене главице. Ждрви>и 
су нађене у осојној страни и многе рапс 
издубљене од воденијех капаља сједоче, да 
су ту одавна остављене. По ђе-кад, али у- 
ријетко, наодило се ту п новаца.

Прије 15 годнна нашао је један Цуца 
пун лонац златних н сребрних новаца. 
Веле, да је само два нзиосио рођацима на 
виђело, један комад златни колико Обилића 
златна медаља, а други сребрни велик као 
двадесетак (двије шестице), наоколо парец- 
кан. Исте новце понно је у Котор и 
размијенио их. У Котору су зборили, да 
су то грчки новци, на по томе и говоре, 
да су ово развалине старо-грчких тврђава. 
Ова је Градина данас обрасла гором, али 
се кућишта могу виђети и пзмеђу љих, по 
на неким мјсстнма зид око два метра ишрок. 
Нскп су овудије разваљевали међе, да 
траже новце, те се некијем кућиштима и 
не може знати, куда им је темељ био.

Ј. Ф. Иванишсвић.

Књизкевки преглед.
Борци. Роман из сеоског живота. Све- 

ска 1. Написао Јан. М. ВсеелнновиЛ. У Би- 
ограду. Штампарија Народнс Радикалне 
Странке. 1889. Цијена 2 динара. Страна 
221 велике осмине.

С правијем задовољством узимљем пе-
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ро у руке, да преставим читаоцима Н. Зе- 
те једнога младога нашега прииовиједача, 
чије се име у пошљедње доба у нашој књи- 
жевностн с хвалом спомиње. То је Јанко 
ВеселнновиА, ако се нс варам, народни у- 
читељ у Србији, који је до сада са успје- 
хом писао ириновијетке по разнијем књи- 
зкевнијем издањима онамошњим, а сада ево 
иокушава и уолсаноле.

У колико се ја сјећам, наша критика * 
се још није изразила о Сањалу, повећој 
приповијетци М. Шаичанина, те не знам, 
како се о њој мисли; али што се тиче ме- 
не, кад сам је прочитао, ја сам у себи про- 
мислио: ми уздншемо за романцијером, а 
ево малога романа из друштвеног живота; 
па за што не би могао његов ауктор и вн- 
шега наиисати?

За тијем, тек прошле године наиђем 
у Ногледу на Лазу КомарчиИа. Кад сам 
читао ту његову приповијетку Заиисник 
једног иокојнпка покрај иећи, која сре- 
ћом мало димљаше, продужио сам до 
свршетка, јер и да ми је ко бануо у 
походе, шћах диму приписати сузе, које 
нијесам могао уздржати. Па сам тражио 
одма Комарчићеве Бездумнике, започете у 
Отааџбннн. н с нестрнљењем сам оче- 
кивао, кад ће овај роман у цјелости на свијет 
изаћи. II чинп ми се да јс изашао, али нити 
сам га ја видио, нитн сам читао гдје, како 
га је критика дочекала. Г. Комарчић није 
само ирнповиједач, него је и новинар и то 
напредне странке, уредник баш њезиног 
органа Домовине. II сигурно с тога свак 
ћути о изврсном приповиједачу, док се 
страстн страначке у нашој посестрими по- 
дунавској мало не стишају.

Хвала нека је г Веселиновићу, који 
нас се сјетио и један дан ријеткијем ужи- 
вањем успунио.

Јунаци су овога његова романа млади 
учитељ Јово и поп Дамјан. Да их 
видимо. Прво оглавље носи наслов: До- 
лазак новог учитиела. Кочијаш Арсен вози 
новог учитеља у село С ..., који сам сједи 
у колима и ћути, па се замислио.

— Ама, што си ми се ти ућуто, господине ?
— Па... мислим нешто — рече он чисто тр- '

гавши се.
— Ама, шта му то једнако мислиш ? Ништа 

ти не брини! Све ти је ’вам’ ка бозкја воља!... ЈБу- 
ди „слатки*: — са њнма како ’оћеш! Бога ми! До- 
лазило ти је, вала. нама у ’ну нашу школу вавда 
којакаки учитеља. Ја ламтим једнога што је јео ма-

чке, и све, четвртком нагони ђаке, те му за „легра- 
цију“ доносе мачиће.

Младић се насмија.
— Богами јес!... Краду деца мачиће, иа носе 

томе „И1окцуи. И све то нама није — да рекнеш
— ништа криво.,.. Јок, баш ништа!. Кад је добар 
власти и оној његовој господи тамо дол’, у Београду
— и нама је !... 11а оиет опај... ал* не внаш ти н>ега. 
Име му Стева, иосле се запоиио. Ех!.. то је био 
човек !....

Тако кочијаш Арсен разговара младог 
учитеља, који иде на село. II текјеусело 
стиго он се мого увјерити да су то баш 
„слатки« људи. Пред једним дућаном, гдје 
је кмет био, зауставе се, и учитељ се кмету 
с писмом лрестави.

— Дакле нови уча — речекмет.— Е како си?
— Хвала Богу.
И остали сељаци при^оше и руковаше се с 

њим. Кмет отвори писмо и ирочита га. Онда сави и 
метну у цеи.

— Седи, учо.
— Ама, ја бих школи.
— Сад ћеш. Деде Перо — рече дућанцији 

донеси једно послужеље учи. Седи учо.
Учитељ седе. Они се окуиише око н>ега, па га 

нрниитују : одакле је, има ли живз оца и мајку и 
т. д. Док он рече :

— Ама да ми је, да ми се сгвари однесу у 
школу. Ту је кочијаш.

— Сад ће бити ! рече кмет и викну кочи- 
јаша, крји сс тамо на пољу разговараше са сељацима, 
причајући им о новоме учитељу, како је то „једаи 
сладак човек*‘.

Кочијаш дође.
— Деде Арсене, мој братац, одбаци учине 

ствари горе, до школе.
•— Оћу, како не би’! рече Арсен.
— Шта ја имам теби да платим ? упита учи- 

тељ Арсена, машајући се руком у џен.
— Ништа, господине! Кад ја то не би теби 

учинио — ја коме би! — рече Арсен.
— Е, онда, хвала !
— Богу хвала и наздравље! рече Арсен ма- 

шајући се капе.
Арсен однесс ствари у школу а кмет 

с дружином задржи учитеља, те послужи- 
ше учитеља и с њим заједно пише и јед- 
ном и другом и трећом све у разговору о 
школи, о селу.

Кмет узвикиваше учитељу: „Док се само но- 
знамо !и а сељаци га прихватаху 8а руку и стезаху је.

Можели бити усрднијега дочека, и 
можели се вјерније описати ? Кад је Арсен 
изашо, један сељак пристаде за њим:

— Море Арсене, ово много младо?
— Ка’ капл»а!
— Оће ли ово умети учити ђаке, по Богу

брате ?
— А кад га је власт поставила, ваљда ћв 

умети — рече Арсен седајући у кола,
Друго оглавље носи наслов Успомене.
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Ту је изложен потанко живот учитељев 
дотадашњи, и ту при свршетку дознајемо, 
да се учитељ заљубио у једну младу жен- 
ску у Биограду, којујесамо једном на пу- 
ту срио одећи из школе у цркву, и кој’у 
не познаје, ни која је, ни окле је. Све ове 
успомене још из раног дјетиљства ређаху 
му се једна за другом, кад је остао сам у 
школи на прозору поематрајући благу је- 
сењу ноћ, мјесечином освијетљену. И у тој 
благој јесењој ноћи лебдила му је слика 
оне непознате женске...

У трећем оглављу упознајемо се са 
попом Дамјаном, парохом сеоскијем. Отац 
му, поп у том селу, умрије прије него ли 
га је могао школовати. Тако с муком ве- 
ликом некако доврши богословију. Ожени 
се дјевојком младом, здравом, једром као 
пуце. Буде рукоположен и мајка му на 
скоро умрије задовољна, што је „одржала 
чин у породици/

Живио је среКно са својом Станојком. Она 
беше весела као кошута. Дочекивала га је са осмеј- 
ком кад се из нурије враћао. Ако је био љут, љути- 
на га је пролазила кад је угледа. Заборавио би у 
часу све непогоде, иа би се предао срећи у наручја...

И иаштио се да свега у својој кући има. Кад 
није радио требником радио је мотиком, У свему му 
је помагала његова весела домаћица. Она му је цвр- 
кутала као шева.

Али као да није био љубимче среће. Станојка 
му се разбол>е... и умрије.

Чуиао је косе, бусао се у груди, јаукао, ила- 
као — мислили су: полудеће. Тешко је погледати 
на н>. У деветнајестој години, у петом месецу брач- 
нога живота, у данима кад сва друга браћа гледе 
весело у будућност — он се осврће и гледа у про- 
шлост; гледа три скорашња гроба: брата, мајке и 
жене !..

Са њом је сиустио у гроб и своју срећу...

Ипак нс постаде очајником. ГГретпла 
ти се на некс новине, и стаде читати; по- 
че набављати књига и стаде учити. Жи- 
вио је са таштом. Сељани су га љубили, 
јер је био готов вазда да свакоме без раз- 
лике услугу учини: и најгорем сиромаху, 
као највећем богаташу ...

Ето среће Јови Васићу, младом учи- 
тељу сеоцком. Одма се сјутри дан упозна- 
ду. Поп је био школски етаратељ.

. .. И што су се више разговарали, све су се 
више ближили један другоме. 1Вих веза нека духов- 
на веза ... Заједнички осуђиваху дрскост људи, који 
управљаху вемљом. И, за дивно чудо, обојици једне 
исте мисли долажаху . ..

Иоп Дамњан заволе учитеља Јову, да би умро 
за њега; и учитељ тако исго иопа.

Даље под насловом Траиави Дани о-

иисује се весели сеоски живот, ком се мо- 
рао и учитељ покорити.

Па долази Тајни Састаана/с. Учитељу 
није могло боље бити; свуда су га дочеки- 
вали и испраћали са љубављу и поштова- 
њем. Само што му у самоћи лебдијаху оне 
плаве очи ... .

И друго нешто сметало је његовом мирном 
животу. Он је хгео да буде учитељ не само деце 
него и старијих. Хтео је да им отвори очи, да им 
докаже, да су људи, који треба да знају и своја 
права, као игго дужности имају, и да се својим пра- 
вом користе, као што и дужности морају, да испу- 
њавају. Н>ега је болело то, што српски сељак мораше 
да стрени пред једним капетаном или писаром или 
чак и пандуром. У томе он осећаше да је срнски 
сељак понижен.

Покушавао је доста пута, да о томе поведе 
разговор у друштву; али, ма с ким почео да говори, 
онај му се вешто исклизнуо из руку, рекавши му:

— Море, мани !
Обраћао се више пута попу Дамњану са ни-

тањем:
— Шта је ово?
На што је иопа само слегао раменима.
— Па докле ћемо овако? — питао је он.
— Не знам.’ одтоварао је пона. —
— Је ли могуће да српски сељак ништа не 

осећа и ништа не мисли — ако Бога знаш!?
— Иа, ето види!
— Иа шта да радимо?
Иопа је опет слегао раменима.
И тад би ућутали и један и други.

У томс дођс обојици нозив од попа 
Живка и дружинс му на састанак, да се 
споразумију, како да се отресе народ од 
зла, који га притиска. И одма пред вечер 
крену на састанак. Ту је сваки имао да се 
тужи на нсправице са стране власти. Учи- 
тељ Јово био је душа тога саетанка.

— Ми се боримо за нрава наша. Сваки је 
човек — човек. Тај канетан, тај началник, тај ми- 
нистар — нишга није бољи од мене или од овог 
или оног брата! Нема он две главе а ја једну, или 
он три срца а јајсдно! Насје Бог све једнако ство- 
рно; па кад смо једнаки пред Богом, за што да је 
он овде бољи од нас? . . . И може ли он бити бољи 
од нас само за то, што је министар? Он је данас 
министар — а сјутра није, а човек остаје довека!

Тако је учитељ говорио. При свршет- 
ку дружиница изабере нопа Дамњана за 
пресједника; а учнтеља Јова, да изнаша 
по новинама неиравице, што народ трпиод 
власти.

Тако се иочео ширити по Шумадији 
програм радикалне странке.

То су борци, који роману наслов дају.
У одјељцима Папетиан Сава и При- 

ишттетиље, ми видимо како и неваљали људи 
долазе протекцијом до власти; видимо п
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квареност и подмитљивост њихову; вндимо 
још, како п у народу има ниткова, који да 
се иреиоруче власти, да какву корист по- 
стигну, не маре ни свога брата издати.

Пера Ивић из Б... да добије овлаш- 
ћење да зида меану, дошао код Каиетана 
Сава, који га најирије стаде иснитивати, 
зна ли што за тајне састанке, што се држе 
у сеоцкој механи. Пера му открије све, 
јер је у томе колу био и његов брат, по 
коме је знао, све игго се радн. Пошто му 
капетан обећа, да ће радити, да му се молба 
испуни, Пера:

— За то сам ја вама и дошо. Велим, ако ви 
не лорадите код г. министера, мени није вајде.

— Тако је. вели један н»егов пратиоц.
— А онет вама, госнодине, неће бити џаба.

Ја сам донео једно јапке ; има нешто вина и ракије 
у колима н то ћу дотератн тамо де ви седите; а за 
то знам треба ће пара; није вредно да ви трошите 
и да раднте за бан-бадава. Ев<> вама — јабуке ради 
— ово!

ЈЈ ту спусти један фишсчић капстану 
у руку. Кад јс канстан остао сам усклику:

— Бога ми ’вала му! Десет дуката! . . . И 
још дознао сам и ко су та господа!.,.. А ионови, по- 
нови!.... Бре платпћете ви мени ! А ги учо, дечко, 
и ти ћеш знати за чичу! Скикнућеш овде, а лану- 
ћеш тама иегдв око Враше!

Слиједи одјељак Сре&а нз ненада. 
Јово је уз ферије код попа Живка у гостс. 
Разговарају се, како је власт дознала за 
њихов тајни рад; како им капстан Сава 
пријети. Знаду што чска учитеља: ирс- 
мјештај ; ал’ поп Живко хоћс да и томс 
доскочи.

— Нисмо ваљда нн ми гоље...... Ја, нон Лука !
и пои Дамгван, увећемо ти земље, наиравићемо једну 
куКицу, иа живп међу нама...

— Ја сам се решио да будем учитељ, и 
само то ћу бнти целога мога века!

— Знам — рече нон — али ти проклети ире- 
мештајн!.. . Шта ћеш?.. . Преместете одавде негде 
даље. Ти се тек уповно и запазио са људима, а они 
онет даље....

— Па ако!. . Сиремајући се за овај нозив, ја 
сам се добро наоружао!.. Све што год ми натуре — 
иретрпећу, јер имам за што !. ,.

— Знам. брате, знам! Алн зар си ти сигуран 
да ћеш до века моћи трнети? рече ион. Нећеш ти 
до века остатн такав као сад; ожеиићеш се, а где 
двоје дише треће се пише, на . . .

Учител, уздахиу . . . Леиа слика изађе му 
пред очи.... Али она за н»ега беше само у усиомени,

— Никад, ноио’ рече он.
— Шта? Никад се нећеш оженити?
— Никад!
— А што?
Учитељ ћуташе.
Ноп се иасмеја!

— Оженнћеш се ти, мој ДрагановиКу, ге 
још како?

— Не! . . Не! . .
— Већ ако је шта друго ту, — рече иоп.
Учитељ оиет ућута. Ион Живко не хте да га 

узнемирује.
Но ће га оиет згодном ириликом за- 

нитати:
— Збн.Ћа, учитељу !... Што си се онако за- 

ћуто данас, кад ти ја поменух женидбу?
— Море, мани !
— Ти не радо о томе говориш!... Да с&није 

већ неки ђаволак улего у твоје учитељско срце, 
а?... унита иоиа и униљи у н»ега, а неки несташан 
осмејак играо му је око усана.

Није било кут-камо: Јовоје био при- 
нуђсн да сс исновиди пријатељу. У то 
стигошс гости : сестра попадијна са кћер-
ком. То јс била вила њсгова.......... Јован сс
једва прибрао. Приђе и поздрави сс. Дје- 
војка је свршила вишу дјевојачку школу 
и снравна је за учитељицу.

Иоп Живко је одма проникао у срце 
Јовпно. Он јс био на чисто. Мара јс била 
она, којаје Јову била ерце занијсла. Ту јс 
и она имала прилпке, да посматра Јова, 
да упозна његовс врлине, њсговс племените 
тсжње, п да ес у њ заљуби. Сјутра дан 
уфати ноп учитеља еама, па повсдс ријсч 
о њсговој љубави, и дадс му знати, ако 
узбудс Мара задовољна, да еви приетају.

Нађоше сс и онп двојица сами. Јово 
нијс умио ријечи да ироговори. Али Мара 
започе, глсдајућн у евојс илстиво. Па је 
ио мало главу подизала и у очи Јова по- 
гледала. Јово ее још није мого одважнти. 
Но му се пружи још јсдна боља прилика.

И он беше онемео. Ншпта не знађаше шга 
чнни.... ЈБубио јој је косу, врат, иа најзад и лице. 
Девојка дође к себи. И он се трже.. .

Али и Мару савладали осјећаји. Она узе н»е- 
гопу руку, нринесе је устима својим и нољуби.

И опет му клону на руке.
А он љубљанге као маниг: и лице н руке и 

врат и косу...
— Сад сам срећан ! рече он.
— И ја сам !
— Хоћеш ли бити моја?
— Само твоја! ..
Из тога блаженства позва га к себи 

капстан Сава. Отишао јс пријс у своје село 
код нопа Дамњана. Сјутри дан зором код 
шшстана. Капетан га јс хтио тамницом 
принудпти, да призна, да је сакуиљао -бун- 
товничке^ састанке, да јс у Впделу писао 
„онеи дописе; и затварао га је; али Јово 
не признаде ншита. Посла га у Шабац 
начелнику, који га лпјеио прими, и хтједе
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га добити за шпијуна. Он није од њега 
ниигга вшне тражио, него да му доставља 
пмена онијех, што иду противу „владара^. 
Кад је изашао на улицу, еину Јову кроз 
главу ова миеао:

Код нас вршиоци закона или су медведи као 
онај пандур, или курјаци као капетан Сава, или 
лисице сао начелник Ианта,.. Свега имамо — само 
л»уди немамо!

Кад сс Јово повратио у своје коло, 
одлуче да лродуже рад овако по домаћим 
весељима и елавама.

— А иолиција?
— За н»у је лако! — рече нои Дамњан — 

Јовин је план врло лен — он је пристао да буде 
начолников шиијун. Зар не мозке неко од нас бити 
каиетанов ?..

— Онда како ти велиш, иоио, треба и ђаволу 
свећу палити?

— Јеет, и окадити га! — рече поп Живко. 
Треба и њему ио некад.

— Што мора бити — мора! — рече ноп 
Дамњан. На тај начин ми можемо радити мнрно и 
безбрижно.. Кад се будемо са свпм нрипремили, кад 
будемо ималн своју војску — лако нам је ступиги 
у борбу.

И ту одлуче да поп Живко буде 
капетанов шпијуи.

— Није ноштен начин борбе — рече Јова — 
али га се морамо латити, да бн ностигли цел», јер 
цел» је иоштеиа.

Иа слиједи одјељак Вјерепицп.
Ту се код поиа Живгса углави вје- 

ридба.
()в беше дете наивно, искрено, које не беше 

у стању ни једне тајне скрити Он се је надао, да 
ће вилаи бити научена. Међу тим он гле-
,:;иие нред собом створење, које никуд није макло 
ван крила материна ()н се радоваше, што ће од ње 
начинити женску која ће светлити својим карактером.

/Бубљаше је и миловаше. Она се тоипла нод 
његовим иољуицима. Он осећаше како јој срце бије 

нријатан дзх из њених чистпх девојачких уста ...
Даље слијсди бједа поиа Дамњана из 

а консиоторијн, да живи 
с таштсм у лбрачиом одношају. Конеието-
рија га позивље да се онравда.

— Све је лаж, — рече он.
— То је лако казати али треба и доказати.
— Доказаћу. Нека се иитају сви моји паро- 

хијани, па ако иједан потврди навод — доввољавам 
— не да ме рашчине — него да ме стрељају.

— Несрећни сине! — рече онет „пречасни" 
и одмахну главом.

— Сем тога, господине, ни он није иоднио 
никаквих доказа. Ако ће се веровати тако на иросту 
рсч ма ког било ниткона — онда онакав један ни г- 
ков може нола света на робију послати!. .

— Знам ја, да је твоја глава иуна адвокат- 
скнх вицена!.. Ал’ идн ... Дело ће се послатн ио- 
лицнји, да нсљеди, иа ако буде кривице — држ’се!.. 
Сад Иди.

Он изађе.
Улицом је ишао као луд. ЈБуди нијесу одили 

него играли око љега. Он као да хођаше но неком 
бездану, у коме одјекује тупо сваки глас.

Кад је узјахао коња и кренуо, мсјанџија га јс 
зачуђено гледао. Кад замаче, прекрсти се и рече:

—■ Буди Бог с нама!.. НГта је човеку?
Тагсва је бједа била оборена на овога 

чеетитога човјегса.
Ал’ дође 19 огстобра 1880. Влада пала. 

У новом је министарству и Гарашанин. У 
гсолу наших „борацаа није било краја ве- 
сељу. Распиеани су и нови нзбори за 
скуипггину. Всћ сс иијс у здравље нопа 
Дамњана гсао новог посланигса. И он би 
једногласно изабрат. Иа весељеје дошао и 
каистан Сава. () ислеђењу противу њега 
већ нема ни говора.

Ту је и газда Ђошо, нређашњн по- 
сланигс, гсоји се надаше избору. Јово ће 
њему :

— Ово се богме мушки гласа!.. На иопу већ 
сто гласова!...

— А луд с.вет!
— Што, газда Ђошо?
— Ја не бих никад глас’о попа. Није то за

њега.
— А зашто?
— Ои нек гледа његову цркву!.. Зар није 

брука и то, што је данас на иразнпк оставио цркву 
а дошо воде, да седи у судницп ?

— То му је ираво дао закон — рече Јова.
— Знам... Ал он је требо да одслужи службу.
— II овпм начином он служи службу,
— Зар у судиици?
— Сад служи отаџбини н закону.
Народ се стаде кунити около њих. Газда Ђошо 

се нренире, брани.
— Па лепо, лено!.. Нека вас поп усрећи!..
— Сад... ко би<>! Само од тебе нећемо среће 

тражити ! — рече чича Милан. Болан брајко, видиш 
<>вај народ, види! . Све је се ово некад уздало у 
тебе, али твоје поувдање као врбов клпн... Сви могу 
викати на ноиа, само ти ћути!..

— Тако је! Тако је!.
Газда Ђошо оде као оиарен.
С овијсм избором свршује прва свесгса 

романа. Ту је оглсд.чло народнога живота у 
Србнјп за вријеме нрвога иокрета данашње 
радикалнс странкс. Г1рви њезини борци у 
народу били су попови и учитсљи, и ту 
њпхову заслугу пнсац признајс у симнат- 
ннчнијем јунацима овога романа : поиа Дам- 
јана п учитсља Јова. ()и нас улознаје с 
њима још од дјетињства њихова. Ту долази 
њихово ђаковање, и њихова ирва љубав. И 
најмањс ситнице ппсац не изоетавља, како 
бп боље усппо у стварању овијсх типова. 
То су дјеца ссоска, нс заражсна никаквом 
варошком иоквареношћу; добри л,уди, које
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сви ссљанп љубе и поштују; пеустраши 
ми анс^толи и проповиједници слободс и 
правде. II ми глсдамо у љима праве 
слике иоиа и учитеља еавременог у Сроији. 
Дочим је учитељ на свомс мјесту ; брине 
се о школи и љој посвећује свој живот: 
ноп се и не сјећа цркве; такав је и иои 
Живко и пои Лука; љима је главна мисо: 
борба противу власника. Противу нрнгово- 
ра газде Ђуша, што ион пе пазп цркву, 
нема друге обране него, да сада служи 
отаџбину, а да он најмаље има права, да 
виче на иопа. Ал’ нз пјелине излази нај- 
боља обрапа: Кад је свак заборавио сељака 
нод иритиском самовоље покваренијех вр- 
шиоца закона, поп је морао заборавнтп 
цркву, да иомоаке потиштеном народу. II 
ми нс можемо пристатн уз газда Тоуша.

Роман би пмао битн из ссоског животиа. 
али ми тога у љему мало налазимо, бар у 
овој првој свеецп. Већ поиови н учнтељп 
не могу се бројити у ссљаке : оин су нзаимп 
нз сеоског живота, прошавпш школе ио 
варошима; они су људи изображени. Просте 
сељаке престављају тек еа евијем споредне 
особе: Арсен кочијаш, ташта поп Дамјано- 
ва, Пера Пвић и газда Ђушо. II вјереница 
Јовова права је варошанка.

И баш оно развучено, цсремонијално 
пренемагаље, вшпе артефицијално него при- 
родно, између Јова и љегове миле, најмаље 
приличи сеоском животу; и много би љепше 
било, да је између љих преговараље до 
споразума краће; и природнпје, да су се 
очпма епоразумјели, иа тек су ее нашли 
усамљени, да су пољупцп она муцаља за- 
мијенили, када их већ тако нсодољива љу- 
бав једно к другом притеже. Нема ипшта 
љепше од простоте и етварие истине у 
приповиједаљу.

У оеталом ириповиједаље Веселино- 
вићево томс захтјеву у оиће одговара. Како 
је само природна а ’ нроста и жнва она 
слика, кад је пон Дамјан дошао са прс- 
слушаја у конеисторији код Јова. Таквијех 
има више. Таква је и она, кад је био Јово 
код начелника.

Као што се види дакле, роман је 
црпљен из народног живота. а сврха му је, 
да протумачп и оправда борбу радикалне 
страикс у Србији, в да јој борце заслуже- 
нијем признањем награди.

Поштојеиред нама тек један дио ро- 
мана, о њему се не може суд изрећи ; али

бн смо рскли да је добро заснован; т<‘ 
пошто је у добријем рукама, можемо ее 
надати, да ће Бороо бптп лијепа добит 
наше кљижевности.

Ми смо бар ову прву свееку нравијем 
уживаљем ирочиталн, те је препоручујемо 
п нашим читаоцима. Т.

Наши Листови.
Пзашла су два прва овогодишља бро- 

ја најстаријег српског књижевног листа 
Јпвора, који ћ(‘ ове годипе пздаватп у ево- 
јој штамиарији вриједнп Ј. ПојсвоИ: а 
власник Јаворов, елавни наш пјссппк, Јмој 
Јован ЈовановиК' цапустившн шаљиви лист 
Сгпарлтлн, одсле ће моћи више на Јпвору 
радитп : тако се може рећп, да овај вазда 
мпо наш лист етуиа новом годином у нов 
живот а под досаданш.ијем својијем уред 
ншитвом, које еаетављају љегов етари уред 
инк Др 11. Огн^ановнК н бивши урсдник 
('тпражилова ироф. Јован ГрчиК.

А ирвоме броју почнљу па ее у 
другоме настављају шљедећи радови: Ие- 
иовест, приповетка Мнлана ('авнИа у ети- 
ховима: Доживљаји ееооког учитеља, казујс* 
Јоца НиколајевиИ; Цетчљскп утнсцн, од 
Дионнсија МиковиИа: и врло важаи члаиак 
под насловом Улфила и глаголска буквПца, 
о/1, М. ('. К~ а, којп ћс.мо у изводу прика- 
затп нашпм чнтаоцима, кад буде довршен. 
Оснм тога тс пма маљнх пјсеама као : 
Вечпа II есма од М. 11. Шопчаннна. Трнов 
Венац од Данка. Пма п тога од
даље слиједе кљижевип прнказп н лпстак.
. Гист излази сваке недје/ве п л чптавом та 
баку а цијепа му је Г) фнор. на годину. Мн 
га пајтоилпјс преиорула.мн.

Од пове го/цше почс. нп-т • примати у 
замјену хрватски кљижевнп лист
што пзлазп у Загребу сваке суботе на два 
табака; а цнјена му је 7 фиор. па годнну.

\’Јепас допоеи пјесме и приповпјетке 
од најбољпх хрватск’их пјесиика; разие по- 
учне чланке н кљижевно крнтцке од иај- 
бољијех хрватскнх кљижевиика. Оеим тога 
доноси у сваком броју п по коју одабрапу 
слнку нлп наших кљижевнпка, нли што су 
нашп умјетиицп израдилв.

ГГочетком иове годипе догодила се иромје* 
на и у уредииштву овога лнета. 11а мјеето до- 
еадашљег уредпика г. />. КларЈ:а дошао је 
г. проф. Јоспи НисаргЛ. Д иозиву на пред-
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плату новог урсдништва находимо н ово 
мјеето: Д1а поељедку треба да још епомб- 
иемо, да ћемо бити будин чуварп братеке 
елоге између двоимене а једнокрвне браће 
Хрвата пСрба. Да ее та лијепа слога што 
више учврети и да буде што жнвљи ду- 
шевпп еаобраћај између Загреба п Биогра- 
да, примат ћемо од уредништва биоградског 
кљижсвног лпета Ло./о мјееечне. нзвјештаје 
о књижевноетп и ку.ттурпим ириликама 
српскпм, а у замјену тога шнљаће уредни- 
иггво Вијенчево еличпе извјелцтаје братеко- 
му Ао.уу.- II у другом броју започпље кљи- 
жевну етуди ју. о пјесмама //оргсгшвл ./.•//- 
либа од Јована А'раниловп/!п, пз које ћемо 
пзвести критичарсв суд и у овом лиету, 
кад нам етпгне евршетак етудијо. Даље у 
иег«*ом броју заиочиљс а у трећем евршује 
г. .)/. ///уитгсл нриказ Аајдане Кн,аза Ни- 
7/о.уг. којп овако завршује : ..Овим величан- 
етвеиим ирнзором ирногореке племенитоети 
завршујс ее пјеенпково прнчаље. Чптатељи 
еу ее могли п еамп увјернти о богатим 
красотама ове ириповпјести, која би ее мо- 
гла зватп н иовелом у етиховпма. Већ је 
оеповиа пдеја дпвна ; иобједа илеменитбсти 
иа етрашћу п у Везира п у Цриогораца. 
Пјеспик је из крваве прошлостп јуначке 
Црне Горе одабрао грађу, коју је могао п 
умио одјенути у идеалистично рухо. Многа 
мјеета иоказују плод цраве, енажне ијее-

1 »у- 
или 
или 

тахор
еа царом, 

гдје ее

епичке пивснцнјс, н. п. кад е< 
котипа глава иаемије Хајдапи. 
кад се Везнр разговара
кад Оемањбег мотри, 
иопграва е перчином Вукотиним. V оквиру 
евоје ириповијеети умио је пјеепик вјештим 
кпстом а ејајннм бојама иаелпкати идеални 
лпк Хајдаинн, Везира, иокајника Сима, 
рђавца Перишу п оеталу чељад, како ваља, а 
уз ове ес елике љежно приелаљају околшнпи 
опиеи, како пх може еамо нрави пјееник 
еаетавнти. .V развоју еаме радње наетојао 
је пјеенпк да поједине моменте пеихологпј- 
екп протумачи, па му је то и пошло за 
руком. Пг.ма међу тим није до тога, да 
овдје потанко разчиљамо пјесму. Вило нам 
је етало до тога, да вјерпо ирикажсмо, 
што нам пјева пјееник; а да елика буде 
што жнв,ља, навели емо повшпе нзвадака, 
да ес узмогне видјети, како нјееник пзводн 
евоју слнку. Из овнх ће пзвадака евак 
разабрати еве богате тонове пјееникових 
боја не еамо у еликаљу значајева и у опи-

сивнљу ноједппих иризора, него и у еамој 
днкцпји. Неко озбиљно доетојаиетво иро- 
жима еву нјеему, која често озваља унраво 
узвишеним звуком. Ови ће звукови јамачно 
одјекпутп п ерцем напшх читатеља, јер су 
нехињен израз ијееникова заноса. Еез афек- 
тације и без тамноће тече пјеепиков говор 
као бистар гореки поточић. Мирнеан је у 
иетину овај цвијетак, што га је пјееникова 
впла заеадпла у цвијетњак ерпеке или 
хрватеке поезије, па ће му ее мирис за 
цијело дуго и дуго оејећати на нашој књи- 
жевној љпви. (>вај је цвијет тако чиет и 
поевећен, као што еу н оне поноеите пла- 
нине, на којнма га је на евојем срцу одго- 
јио ијееник, којему је судба доеудила, да бу- 
де уједио главар евога племена и коловођа 
евога парода, Он је овом нјеемом унлео 
нов невен-лиетак у вијенац евоје лјее- 
ппчке елавеЛ

Мп иреиоручамо овај најбољи књизке- 
вип лнет хрватеки папшм читаоцима; а на- 
ше читаонице оеобпто требао би да га 
држе, јер пае еамо кљнжевноет може ду- 
шевно прнближити п уједшшти.

Примили емо први број Кола еа ли- 
јепом садржином. На првом мјеету појав- 
л>уј<‘ ее етари орпгинални пјееник Јован 
ПгаЛ, отац ијееника Војнелава. Драгутанна 
и А/н.ирннна: реклп емо стари, али по 
нјссмама вазда млади, што му и ова пјеема 
евједочи нод напиеом /Јен (-ахнбу, нуна 
оејећаља и живота. Још нам је мило заби- 
.ђс^кити, да г. Илић ппше јужнијем изго- 
вором. што је ријеткост међу нашим књи- 
жевиицпма у Шумаднји. Даље елиједи 
једна цртица Матавуљвва и пјеемица //.

; паједна елика иреводена с руског 
п почетак превода е талијанеког романа 
Проттлн нлемнб. Даље наставља г. Ј. 
/Кнвановнб Браннч српскога јеннка. а г. 
Јован Храниловиб ночиље евоје књизкевно- 
и* торнјске а|»абееке иосљедњих двадееет 
годипа пз Хрватеке лијепе кљижевности, 
одаклс еа задовољством вадимо овај уломак: 
„У хрватекој белетриетици знатно ее већ 
опажа прелаз из етимологије у фонетику, 
ХЧепае допоеп еаетавке и једнпм п другим 
нравописам, — али дани стимологпје као 
да су нзбројени, од како ее и земаљека 
влада хјжатека снрема увести у школу 
фонетику. Иајважнији јс пак тренутак у 
развоју тога питаља најновије дело Др. 
Томе Маретића, те неуморне ичелнце на
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филолошком пољу. Натпис је томе делу 
„Историја хрватскога правоииса латински- 
јем словима44 (стр. XIII и 406). Ту учеии 
нисац наводи 95 писаца, почевши од Бср- 
нардина Сплећанина (1495 г.) до Маријана 
Јаића (1833), и доказује, да су само тамо 
ти нисци у иравопису консеквентни и тамо 
да се слажу, где пшну фонетиком, тако да 
стимологија нема за собом никакве знан- 
ствене хисторијске основе ни књижевнога 
аукторитета/ Најиослије доноси књижевне 
оцјене п богату збнрку биљежака их књи- 
жевности н умјетности. Од нове године 
лист излазп два пут на мјесец у свескама 

>д два табака формата //. Зете, мало вшнег ; 
а цијена му иета остаје — 6 фиор. на го- 
длну. Ми овај лист препоручамо нашим 
'штаоцима, који желе да се што внше упо- 
знају са иашом књижевности, и да се који 
час угодно забаве.

X

С. П. БОТКИН.
У Ментони, у Француској, умро је 

12 декембра нр. г. од парализе срца један 
од најзнатнијех руских љекара, цијелом 
медицинском свијету позиатп професор С. 
П. Боткнн, у 57 години свог радног жи- 
вота. ГГокојник родио се 1832 г. у богатој 
трговачкој нородици у Москви, гдје је и 
свршио медицински факултет. Норед ’ свог 
брата Василија био је прнман у кругове 
Станкевића, Грановског п др. знаменнтих 
либерала четрдестих година, који су имали 
не мали уплпв на израду карактера Сергија 
Боткина. Свршив московски универзитет 
1855, млади љекар отиде на бојно поље у 
вријеме Кримског рата, да под руковођељем 
Пирогова послужи својој отаџбини. Затим 
је отишао у иностранство ради усавригава- 
ља, и ировевши нет година код најгласо- 
витијих тад. научара, Клод Бернара, Вир- 
хова, Траубе и др. врати се 1860 год. у 
I усију. 1 )дмах по повраз ку понуде му про- 
фссорску катедру у медико-хируршкој ака- 
демији. Поред других чувених рускнх 
учених снага, Боткнн је својим неуморним 
радом, необичним талантом као днјагност, 
учитељ, писац и сретни л.екар, подигао 
} I лед руских медицинских школа, давнш 
им еидни имиулс, правац и самосталпост, 
тако да се руски љекар и руски научни

радови у Европи с поштовањем сиомнњу. 
Колико Русија оилакује рано преминудог 
Боткина види се по томе, што су, на глас 
смрти његове, безбројни руски медпцинскп 
листови и чаеоииеи сви у црном оквиру 
изашли, сва љекарска друштва по иростра- 
ној руској царевини чинили у црквама 
иарастосе и у скуиовима давали дирљивог 
израза туги за ненакнадним губнтком. Многи 
њиме излијечени болесници и његови ђаци- 
љекари шаљу замашно ирилоге да се оспује 
каиитал Боткиновог имена на какве добро- 
творне цјељи. Нетроградско љек. друштво 
ријешило је; да се увјековјечи успомена 
Боткина оснивањем у Иетрограду удовичког 
дома за сиротне породице руских љекара. 
Ради тога умолиће се миннстар унутр. 
дјела за дозволу да се може отворитп уиис 
ио свој Русији; тражити од петрогр. оп- 
штине нужно земљиште за зграду; молити 
сва љекарска друштва ио царевипи и све 
поштоваоце покојника да ее заузму за при- 
купљање прилога.

У мјеето опиеивања често анекдоте 
најбоље карактеришу личност нојединог 
човјека. 0 иок. Боткину има их силество. 
Једном се разбољео један новинар н слу- 
тећи да му је близу крај, ријеши се да 
позове најпослије и Боткина. Другог дана 
дође ирофееор, номњиво нрегледа болесника, 
давши му еавјетаи утјеху, примјети велику 
сироМаштину и оскудицу у кућн. Кад је 
Боткин излазио жсна новинара понуди 
доктору, што је могла — 15 рубаља. Бот- 
кии не хтједе нримити, по се као по послу 
к болеснику врати с рнјечима : не бојте се, 

| ви ћете брзо оздравити. По одлаеку Бот- 
кина нађу 100 рубаља под јаетуком, игго 
је он бонику непримјетно подметнуо. На- 
воде затим ову анекдоту: — Ви усрдно 
изводите више ђаке на иут. — Ја не из- 
воднм ђаке но ваљане људе. — И то све 
ваше асистенте. — Ја их знам боље него 
друге н могу јамчити за њих. —- У Бот- 
кина међу асистентима није било Нијемаца. 
— Ви, Сергије Петровићу, као да не волите 
Нијемце. — Кајем се, не волим пх баш 
оеобито. — Али и међу њима нма способ- 
них. — Те још како!. — Па зашто њих 
не изводите међу људе? — Немам кад. — 
То јест како немате кад? — Врло просто, 
ја се нијесам честито у њега ни загледао, 
а оно гле; Нијемац Нијемца већ на пут ц
извео.
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Радећи и дневп и ноћи пок. Боткин 
био је страстан пушач, што је без сумље 
допринијело растројству љсговог здравља. 
Четири мјесеца пред смрт бацио је сасвим 
дуван и то с великом муком. Од немалог 
је интереса да се наведе нгга је покојник 
тада о дувану говорио.

— „Прије 15 година почеше озбиљно 
говорити о томе, како дуван рђаво на срце 
дјејствује. Лли ми љекари, и ако смо то 
боницима говорили, нијесмо баш наваљи- 
вали. Сумљали смо сами: пушимо по 20— 
25 година, па ипак штете не видимо. Но 
ствар је у томе, што наш организам ири- 
викава к никотину само до извјесне мјере, 
док је још природа енаакна. Затим наступи 
вријсме, раније или доцннје, и отров стане 
радитн брзо и организам за коју годину 
сасвим разруши. Иосматрајући сад самог 
себе, ја се опомиљем неких болесника, чија 
сам страдаља погреишо припнсивао другим 
узроцима. А да сам нм тада изчупао цигару 
из уста, они би били и данас живи.и

Име Боткина живиће докле је меди- 
цинске науке и руског љекара у онште.

У име српских и црногорских љекара, 
који су били покојникови ученици или се 
користили љеговим научним радовима, као 
и од стране још несвршених наших меди- 
цинара у Петрограду, и ми велимо: лака 
ти црна земља, на којој си, словенска дико, 
много добра болесну и невољну учинио!

Миљ.

МИША ДИМИТРИЈЕВИЋ.
У очи бадљега дневи погинуо је у 

Повоме Саду у сред бијелога дана овај че- 
стити и неуморни трудбеник за Српство од 
крвничког ножа, који је баш у љегово пле- 
менито срце погодио... Неможе се кут-камо, 
мора се велика братска срамота забиљежити: 
убио га је Јаша Томић, пјесник, кљижев- 
ник и новинар српски, зет несрећнога дра 
Светозара Милетића, чувенога и толико за- 
служнога Србина.

Живио сам годину дана са покојни- 
ком у Псшти у Текелијануму; и ту смо 
сви били Милстићевци; било нас је и фана- 
тичнијех Милетићевијех обожатеља; али 

. оданијега приврженика великог Србина од 
Мише Димитријевића ја нијесам познавао.

Такав је остао и пошто је науке свр- 
шно, тс јестога морао оставити и сенатор- 
ску службу у магиетрату новоеадеком, и 
тако се сав народној етвари носвегио. Од 
цнјеле оне одушевљене фаланге цјелокупне 
уједиљене омладине српске ниједан није 
постојаније, већнм самопрегореваљем пстра- 
јао лод љезином заставом.

Али Застава Милетићева, иошто је 
Милетић умно оболио, удадбом љегове шће- 
ре нређе у руке Јаше Томића. Овај млади 
даровити човјек, заражен соијалистичкијем 
начелима, коме Милетић, док је здрав био, 
није дао у друштво љегово ни нрпстуиити, 
од једном је хтио да замијени свог таста, 
да га наслиједи на уредништво Засишве 
заборављајући да је то био орган чи- 
тавс једне странке, кола Милетићевијех 
другова, људи ученијех, искушанијех па- 
триота и заслужнијех.

Такосеоколо Заставс стало окуи. пати 
друго млађе коло; а љезини људи били су 
принуђени да оснују други лиет, и то јс 
био Браник. Тада се стаде развијати бор- 
ба између ова два листа, у коју се упу- 
стила и гђа Томићка, издавиш читавујед- 
ну брошуру протпву најбо.Ђијех пријатеља 
несрећнога оца љезина, а особито противу 
покојног Мише.

Гледајући ту борбу, ја нијесам могао одо- 
љети да нок. Димитријевићу не изразим, 
како је ја схваћам, и ја сам од љега добио 
икЂсдећи одговор:

Нови Саду 30. VII. 86.

II[товани Пријателу I

Велика Вам фала на Вашсм прија- 
тељском саучсисИ.у у ствари моје несрс&не 
тголемике.

Моја је савест иотиуно мирна. јсдино 
ми је само жао, да јс бат моја личност 
морала доби у сукоб са оним, што је Ми- 
летибу најдражије било. са оба иегова чеда: 
са његовим моралним и физнчннм иородом 
(са „Заставом^ и његовом Иерком). Али 
тако је ваљда морало битии. . Буди од ве- 
лика осјебања и људи од сувнше строгс кон- 
зсквснцијс морају трагичну судбину иретр- 
истии. То ми је суђено. Алн са мнрном ду- 
шом и са чистом савешбу може се н нај- 
вебс зло мирно сноеити. а камо ли не ова 
тренутина неири. 7 ика.

Моја је намера од увек то била, да
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би на сигурном тиемсљу тиребало основаити 
вслику и чврситу парптију народну, Ја са.и 
нто негда и Мнлсптибу говорио. С)н је тао мо- 
гао учпниитн. било му /е у властпн, алн ннје 
марио, да на таомс ради. Ја сам таога ми- 
шљсња н данас, само штао данас тио много 
итеже иде него нрс, особнтио нри овој иоце- 
наностии, каква је данас у нас. Ллн затпо 
ја нисам /ош изгубно наду. То ми /е нај- 
веЛа жсља н /едпна намера, да организујемо 
/едну јаку народну стиранку. Кад бн се ттто 
стиворило, /а бн ее онда радо са иолиигич- 
ког ноља н новукао, јер моја ириро&а као 
да нпје удешсна за полинтнчну борбу. Затио 
Ви сасвнм добро чннигпе, шпто на итоме ра- 
дните, да Полнита из његове повученосити на 
јавно ттоље нагонипгс.*) Ја ее сваком јавном 
борцу радујем. иа доиуспттис. да и Вама 
моју највебу радосит нз/авим, шнта нануш-

• тиатае сво/у домабу тпншину
Мсни је н. ир. у иоследње време врло 

мило било сретиатаи се у /авним листаовима 
са Вашим имсном. Ваших г()сам даиа ио 
Црној Горн“ нраитим нсттрестиано са на/ве- 
Инм задовољстивом, иа тиако истио н најно- 
ви/п иутп Б/слановиЈгсв у ..('рп. ЛиситтЦ; а 
Ваш чланак о Л. Качибу био /е за мене 
ираво уживање.

Једном речп /а врло иомњиво ттратиим 
све нптто се на оном крају збива. II ја се с 
Вама ио тп тту н о с. шжем, да ода н де сун це н а ше 
нсптнче. Ја тио врло добро знам. н има веЛ 
досита времена. како је тио мо/е најдубље 
уверење. Па ја у тиоме ттравцу п радим. и 
јавно н ттрнватино.

Истиина је да се слабо састиајемо, и 
рстико у додир долазнмо. Но свему је нај- 
веНи узрок даљина ттутиа н са овом сконча- 
ни веби тирошкови.

Ја баш, био сам намеран с мојом же- 
ном овога љсита Црну Гору иоходитии, тта 
ми се иланови разиђоше. I/ Ви снте овдстто- 
сле Вашег ђаковања само /еданттути. бнлн 
ттриликом Бранкове свечаностпи. Такве ттри- 
лике и јссу најзгоднијс за заједничке са- 
стианке растиавлхпи.с ттријаитеља н родолуб^ 
ко/и на ттротиивним крајсвима жнве. Не бп 
згорега било, кад бн се н у Црној Горн уде- 
си.ш каква велика народна свечаностп. То 
би била онда згода на/боља. да се једног 
дана цело Срттстиво видн на Цетиињу.

*) Ово свједочи, да др Полнт није никако у- 
чествовао у иочетку ове борбе; дакле да није ни ви- 
новник љевнн, као што се то злонамјерно нодмеће 
љему и другијем угледнијем људима око „Браника*.

.Ја. видитпе. мнслим. да бн Црна Гора 
тпребала да уттотиреби ттрнлнку. која јој се до 
тири годнне и/н/жа. кад сс од косовскс биитке 
овамо ттета счиотиина годнна навршило буде. 
Косовска биптка значи. ислиина, ттроттасит 
српске самосшалноситп. Лли не би било тио. 
шито би се овом ттриликом имало славишн, 
веб бн тиребало. да- се тгрославн ттстиситого- 
дишњи сттомен на тпу самоситалноеит. ко/н 
се у на/итсжим околностинма без ттолитпич- 
ног жнвоита, а кроз иуних ттаи векова жив 
и свеит сачувао. Тај сиомсн нмао јс свога 
њајјачсга видимог израза у неттрскндно/ ттеит- 
стиогодншњо/ борбн Црне Горс. ко/а /е ио- 
с.идњи пламнч((к итс самостиалностии чувала 
да се нс угаси. Затпо је Црна Гора највеЛ- 
ма и иозвапт((, да пту велику народну славу 
ирослави. Ово би пгрсбало да будс једна на- 
родна светиковина у великом ситилу. Таква 
свстиковин(( била би од огромног утииска на 
цно народ срттскн, а за Црну Гору од нс- 
доглсдне моралне корисши. Она би уједно 
била и цгпсит у свспгско/ иситорн/н. 1/ли 
зар ито није нешито узвншсно, кад /сдан на 
род слави 500 година свога стпрадања! ? 
Оваква слава је на/бољи доказ еелнке снагс 
народнс. Пслп вскова стирадатии и не клону- 
тпНј значп у/едно. да итом, народу нредсТПо/и

! још велика будубносит.
Ово /с свакојако прсдмспт. о ком бн 

тирсбало мислинтн. Ви сптс итамо близу Цр- 
нс Горс, иа би могли пту славар ттодтиаби. 
Лко бн тиребало штио да сс чинн. саако/ако 
би нужно било всб сад иочаин прнттрсмаптн. 
Збуде ли сс међутаим штио друго, боље и ио- 
вољније за нас, — итим боље? ирипреме за 
тио небе у штиетиу оитибн.

Л сад иримитие уз прнјатисљски ио- 
здрав још једном моју зафалности на Ва-

I (исм срдачном одзиву.
Ваш свагда иријатиељ

М. Ц и м и та р и / с в и Н
Ја изнашам ово писмо на јавносуг, јср 

се у љему најбољс огледа лијепа душа ри- 
јетког Србина, која је обухватгша цијело 
Српство, за-њ радила и мислила, примјер- 
нијем пожртвовањем.

Поред његова неуморна рада на 
новинарству, он је радио и на књижев- 
ном пољу; штсао је уепомене, критике, 
путописе, разне чланке, и то је било у 
свези све са његовијсм иолитичким радом. 
Осим тога радио је као заступник по сабо- 
рима у Нешти и Карловцима; па као пре-
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сједник и члац кљижевног одјељеља Ма- 
тице Српске — вазда ревногаћу апостол- 
ском и будном свијешћу.

Овакви трудбеници, овакви устаоци, 
за чает, за корист народну, који прате све 
иојаве у народном животу живнм саучеш 
ћем; који данас пишу какву кљижевну ра- 
снраву, сјутра новинарски члаиак, а преко- 
сјутра пријатељеко писмо, као горље; који 
су данас на сабору, сјутра у ошитини, 
ирекосјутра у кљижевном одјељељу Матице 
српске, ил’ у патронату гимназијском, плп 
у одбору позоришиом, илн читаоничком; н 
то свуда једнаком вољом, са свијем силама 
ума и срца свога: не могу за собом остав- 
љати никакво знаменитије дјело књи- 
жевно, алп остављају велику празнину у 
народноме животу; и Миша Димптријевић 
је заисто такву лразнпну оставио. која се 
не да бар за које вријеме иоиунити.

Одиста не може бити Србпна, који неће 
са поштоваљем и прпзнаљем стати иред 
сјенком тако радина н илеменита родољуба; 
а што листови радикалие странке траже, да 
колико-толико несрећнога убицу оправдају, 
томе је узрок у партајској страсти или дис- 
циилини, јер је Застава била орган радикал- 
ие страпке, као што је Браник либералне...

Ја не знам кога впше дажалпмо: или 
оваквога родољуба и народног радника, 
који овај свијет оставља у најбаљој снази 
човјечијег живота, у четрдесетичетвртој 
години својој; илп ичрод српски у Војво- 
дини, који је одугаевљавао, храбрио, руко- 
водио у борби љеговој са пријетећом ма- 
ђаризацијом; илп Нови Сад, негдашљс ин- 
телектуалио средиште цпјелог Српства, који 
је крвљу оваквога спна свога попрскан; 
или песрећнога старца Милетића, који је 
ову несрећу доживио!

Неуморни трудбепиче, неустрашпми 
борче за бољу будућност срискога народа, 
лака ти земл»а и вјечни спомен у благодар- 
ном потомству!

Л. ТомановиК.

5-

ЈОВАН ИЗАНИШЕЗИЋ.

У осуству уредника II. Зете. на први 
глае о немилој смрти нашега младога ком- 
познтора, прештамиана је тужна вијест и у

овомс листу пз „Гл. Црногорца;и алн ми 
имамо да коју вигас о непрежаљеном по- 
којпику речемо.

На првп оглас наш, да II. Зету ио- 
крећсмо, он нам се одма из Прага радосно 
одазвао, обсћајући нам своју сурадљу; па 
у брзо послао нам јс каб прилог уз //. 
Зету своју композицију *— хилпу црно- 
горску.

'-'Заслужује да сс зиа како је ова ком- 
позиција постала; и ми ћемо овдје навести 
нз покојникова лнсма, што нам је том нри- 
ликом послао, шљедеће:

..ОсјсИанлч, која сс буде у Црногорца 
у Т1ту1)11 нству: онај бол. за лакчо.к .иа до.но- 
впном, коју можда внше никад ви!)сти нсИу. 
тиаквог је кваЈМЛцстпа и интетчвностии, да 
не.иа.и довољно рпјсчи ни из близа да и:с из- 
разим. Оттростишс мн. штпо вас овим мојнм 
и1крабањем узнемирујем^ алн не могу друг- 
чије, веИ Вам иснрчаштпи ттобуду најновијсг 
рада, ко/н Вам шаљсм Пре неколико дана 
сан мс однесе на ливаду иза ^Влашке^ 
(Ла гике) цркве на Цстттињу. н шу се играх 
са својим шамоиењим друговитла. Пробудн.г 
се, а силно осјсНање жудње за евојом домо- 
внном изазва неку евсшу и узвишену лубав 
ирема њо/ и њеном витешком Витдаоцу н 
сложих ову химну на успомену !и

Тако је постала химна, коју смо као 
ирилог II. Зетн ирошле године донијели, 
и која по суду стручљака може статп /по- 
ред са најљеишим јевропским хнмнама.

За тијем је у оној опћој српској ра- 
дости компопирао пјесму иашсга сарадника 
Радоја Рогановића о вјеридбп Велике Кља- 
гиље Мнлице Николајевне и засебно пздао, 
коју такођер умјетници хвале.

Којијем јс правцем у музици бно у 
опће ударио, најбоље се впди по љеговијем 
„Љубичицама ерпских гораи. (> овој ком- 
иозицији ПвашшЈевнћсвој нише Новотни. 
чувенп крптичар чеекп, да је доказ „ље- 
гоЈ?е комиозиторске технике са ттодттуном 
самосталношНу у изразу музичком. Мсло- 
днјска страна овпх пјесача јсст вјерно ог- 
ледало српске народне музикс са свијем 
особииама у ритму, колоратурним укусима 
п типичном завршстку иа доминанти хар- 
моније.и

Ми смо баш у пошл>сдљој свесци, која 
је разнијсла и тужиу вијеет о љеговој 
раиој и ненадној смрти, јавили, како је 
овај српскп млади композитор иоложио нспит
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на прагаком конеерваторијуму са одлпком, 
како га до сад ниједан Србин није иоложио.

По томе ее мозке судити какав је 
П битак српска музика онога кобнога дана 
у очи прошлог Бадњег дана поднијела.

Пванишевић је нашао смрт у ријеци 
Влтави, по којој се тоциљао су три своја 
нријатеља „Пошто се почело мрачити, М. 
Ненадовић (један од дружине, Србин из 
Биограда) предлагаше, да се пјешке сувим 
путем врате (јер су били један сахат далеко 
од Прага); али кад не послушаше, кренуше ’ 
сви заједно весело тоциљајући се пут 
Прага. Једва, да се одмакли неколико ми- 
нута од обале и стигли на средину ријеке, . 
проломи се лед н већ бјеху Иванишевић, 
Милић (Србин из Котора) и Велварски у 
води, дочим се Пенадовић срећннм случајем 
избави. П ако му већ бијаше једна нога у 
води, ал’ брзи нокрет друге ноге изведе га 
на тврди лед. И Милић се сам избави на 
тврди лед. На вику њихову дође помоћ, 
али на жалост Иванишевић бијаше већ под 
ледом. Велварски сепак још држаше на по- 
вршнну и би спашен. А мртво тијело Ива- 
нишевићево нашло се сјутри дан у јутро.44 
Овако иншу биоградском „Одјеку44 изТТрага.

У Прагу му је био свечан спровод. 
Академска друштва ческо, словачко и бу- 
гарско, као и Срби ђаци положише на мр- 
твачкн сандук вијенце. Било је и другијех 
вијенаца, мсђу којијема се одликовао онај 
уредништва великог младоческог органа Ха- 
го(ћп ЈЈвђг. Оиојао га јс руски ирото; а над- 
гробно слово држао му је г. Др. Ф. Чела- 
ковски, који је између осталога рекао: Л/Буби- 
ли смо га, и онје насљубио. Чески је народ 
тако љубио, да му је чисто тешко било, 
кад би помислио на растанак с њим, п 
увијек га је одлагао, док ето нађе смрт у 
Влтави — еред земље коју је толико 
љубио

Е, иа иск ти јс лака та братска, сви- 
јема нама мила земља, мили иокојниче!
А кад год стану српске љубичице по сри- 
скнм горама цвасти, срнске ћетс ее моме 
ејећати, и њима твој гроб у њежној тузи 
осииати.

Вјечна ти памјат!

Културне бнљешке.
(Царска руска Академија Наука) у 

Петрограду почетком ове године именовала

је Његово Внсочанетво нашега Гоеподара, 
Кнмза Николу I за евога почасног члана; 
а г. Иера Ђудмана, чувеног Дубровчанина, 
е во ј и м чламолг ником.

(Савнн-дан иа Цетињу) проелавио се 
најсвечаније. Црковно богослужење извр- 
шио је г. Митрополит Мтпрофан са мјесним 
евештенством у присуству Њ. Свјет. Књаза 
Петира КарађорђевиКа, све више господе и 
многобројног грађанства. Послије литургије 
кренулаје литија преко вароши до варошке 
основне школе. Ту је г. Митрополит осве- 
тно воду, иа је управљајући учитељ г. 
БолввиИ дрзкао еходну бесједу, иза које 
елиједило је пјсвање н декламирање раз- 
нијех пјесама, што су сами ученици и уче- 
нице основних школа нзвршили врло пох- 
вално; при свршетку нм је г. министар 
11авловиИу у славу овога дана, даровао по 
једну књижицу. И на овој школској све- 
чаности био јс присутан Њ. С. Књаз Летаар 
са свом вишом господом. У вечер је пак 
била бееједау читаоници накојој је говорио 
наш сарадник г. проф. Живко ДраговиН ПО 
моралном васпитању дјеце44, који ће лијени 
говор пзаћи у Просвјетп. Паје хор чланова 
друштвенијех подуправом г. ///. ОгњеновиЛа 
отпјевао нотално неколико лијепих пје- 
сама, а г. проф. Душан ЈовановиЛ и г. Б. 
РуцовиН одекламирали су по једну врло 
лијепо. За тијем су слиједиле народне игре, 
међу којима нам је споменути руско коло. 
Бесједа је завршена у поноћи играњем 
„томболе44. Просторије читаоничине биле су 
лијсно декориране ловоровим вијенцима и 
заставама.

Одговори Администрације.
Г. I. Е. И. Н. Сад. Као што сте моглн рааумјети иа 

налшх објава, седме свеске одавна немамо — мно- 
го прије него ли сте је рекламирали. Зато нам је 
жао, што вас не можемо нослужити.

Г. г. Б. Ј. Панчево. Књижари М. О. Марко- 
вића у Крагујевац ннјесмо могли иослати све броје- 
ве из почетка, јер их одавна немамо, него смо јој 
послали све свеске од осме овамо; пошто равумијемо 
из ваше доииснице, да није почела примати него 
тек од десе ге, ми кемо јој оиет послати осму и деве- 
ту; а претплату ћемо урачунати у идуку годину. 
11ријатељски ноздрав!

Г. Ј. Р. Т. — Т. Обреновац. Да смо имали
ми Ви шћасмо одма све свеске послати. Жао нам је 
што Вас неможемо нослужити. Што преостаје од прет- 
нлате, ми Вам у ову нову годину урачунавамо, за 
КОЈУ кете нам послати још д в а фиорина. Срнски 
отиоздрав!

Л рсђује Др. Л. Томановик.
............. .... . 1.,,г..1


