
НОВА ЗЕТА
Књижевни Мјееечни Лиет.

Амо живо цвећу поитајте,
Иа га с’ млади пуно накидајте, 
Да вам нутем дивно замирише, 
Да вам срце за кућом уздшие!

Бранко.

0 ТРИДЕСЕТОГОДИШЊИЦИ СРЕЋНОГА ВЛАДАЊА

ЊЕГОВА ВИСОЧАНСТВА

К Њ А 3 А Н И К 0 Л Е I.

?|тВ^])Угоги августа тек. навргпило се тридесет година, да је ступио 
лВ»ч|иа владУ наше отаџбине Његово Внсочанство Књав Никола I.

^ЛТридесет година владања једном државицом, истина малом, али 
која је од постанка свога на ратној нози била према једноме моћ-

1'. (л но.мс сусједу, дочим јс други на њу гледао криво и неиовјере- 
њем; с друге стране оиет, која јс била постала утјехом и надом по- 

тлачене браће, пгго опет колико је захтијевало одговорности толико 
је изазикало завнети и мржње; државицом, која је била још „Једнасламка 
међу вихорове — Сирак јадни без ниђе никога“, у првоме зачетку 
унутрашњега њенога државног уређења и иросвјете народне: заисто је 
то владање V таквије.м мучнијем прилика.ма унутрашњијем и спо- 
л»ашњијем тако тсшко бнло, да му се не може наћн равна у свјет-
ској историји.

Инак го владање, или боље, тај рад тридесетого,дишњи крунише 
дивни успјех, који је створио Црну Рору културпом државицом са 
њенијем уређенијем нравосуђем, које тече од сеоско1’ кмета иреко 
племенскијех капетана, окружнијех судова и Великог Суда до самога 
Росподара; са њенијем школама, које српску просвјету шире од 
Косијерева до Андријевице, од Оциња и Мркојевића до Шавника, а 
на самоме Цетињу радн успјешно и преко граница Црне Роре ви- 
шн женски завод, ком нема нара па цијелој сјеверној обали јадран- 
скога мора; са н.енијем колскијем путови.ма, који свежују главније 
вароши са нрестоницом и са морскијем лукама у Вару и Котору; 
са пошто.м и телеграфом, па и паробродском пловидбом по зет- 
ском језеру, што свс служи толико благотворно нашем саобраћају 
и унутрашње'м и спољашњем; па најпослије са њенијем удвостру- 
ченијем простором од ночетка Дрине до ушћа Војане, од «Дима до
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ВЖ №> % ® МЖ ои
Требишњице, гдје долазе нове етечевине ннкшићко и зетеко поље с 
морем,—том ,,жел>ом иашом ххреодавном"; а штоје вигае свега, са ода- 
ношћу и љгбави народном према Владаоцу своме, што нини Црну 
Гору једном великом једнодушном задругом, каквога примјера нема 
данас у читавом свијету,него га треба тражити ћау патријархално доба 
библијско, што је чиии опет ххајпоузданијом чињеницом опћех’ препоро- 
ђаја на Валкану и вазда пријетећијем готовијем громом на непријатеља.

У спољашњијем одиосима није више Црна Гора „Једна сламка мефу 
вихорове“ нити „Сирак јаднн без ннђе никога“. Таман навршењем 
петстогодишњице од расула срисвога народа наКосову, ЦрнајеГора 
доживјела — као у награду својих јуначкијех мука и стеченијех 
заслуга — да јој Господара Александар III, Цар велике и братске 
нам Русије, прогласи пред евијема свјетскијема Царевима и Крал.е- 
вима јединијем својим искренијем пријатељем, и да то пријатељство 
утврдн крвнијем сродством Царске куће Романова са књажевском 
Петровић-Његоша. Осим тога, моћни наши сус.једи жнве у прија- 
тељству са Господаром Црне Горе: Султан Абдул-Хамид дочекујо 
у својој престоници Књаза Николу с, царскијем почастима и ступа 
с ТНим у најпријатељекије личне односе, који постојано трају; а 
Цар Франо Јосиф шиљао му је у походе свога Престолонашљед- 
ника са Пресголонашљедницом наскромно Цетнње. На је црногорски 
владајући Дом био почашћен и посјетом Војводе са Војвоткињом од 
Единбурга, сина и снахе енглешке краљице Викторије. А ово је све 
драгоцјена стечевина Књаза Николе у ризници угледа и јамства боље 
будућности нашег књажевскох' Дома, у коме ми гледамо и нај- 
поузданије јамство боље будућпости читавог нашег народа.

И поред свега тога рада многостручнога, од честога обилажења у 
накрст своје државе и етарања око благостања свога народа, и очин- 
ске бриге, да му не би која сиромашка кућа остала без ваздашхвега 
хљеба; до управе брода државнога на таласима бурна мора, што 
бијесни једнако на Балкану: Књаз Никола је заузео одлично мјесто 
у књижевној реиублици српској као један од најдароватијех савре- 
менијех пјесника српскијех. Обогативши Сам лијепијем евојн.м ра- 
довима српску књижевност, она ваља да Му још призна игго јој је 
привриједио благотворнијем утицајем на друге силе, које је око 
себе окупљао, помагао и на рад потицао.

Што нас овом приликом највише радошћу мора испуњати и у 
тешком препорафахву напхем храбрити то је мисао, да је Шегово 
Височанство наш О1хћељубљени Господар, Књаз Никола тек у иај- 
бољој мушкој снази својој.

Нека би свемогући Бог хититио до дубоке егароетн таквохт1 
Владаоца мученичког чарода нашех’ и таквога трудбеника на ирос- 
вјетном и књижевпчм пољу српском, — прослављенох’ Побједитеља 
Вучјег Дола, и омиљеног Пјесника Балкпнске Царице!
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ЊЕЗИНЕ СВ.1ЕТЛОСТ11 КЊАГИЊЕ ЗОРКЕ II. КАГАЋОРЂЕВИЋА

приликом иолугоднисњсг јој парастоса

4. Септеибра 1890.

Вило моја тужна лица,
Сврх планина, сред литица,
Са злаћаном лиром твојом,
Спјевај пјесму тужну, којом 
Расплакат’ би могла тигра,
— Те у п’јесак врелн игра! 
Растопити ладни камен!
Ил’ следнти живи нламен!
Таква ијесма туге пуна,
Нек понрати лире струна,
Јер кад* лнра тужно звечи, 
Тужније су пјесме р’јечи!
Врелнја је суза твоја!
Искренија туга моја! . . .

** *

И дође вила, и руком 6'јелом 
Држаше лиру. Коротним вслом 
Покрито бјеше тужно јој чело,
II поче тихо и невесело —
Струну на лири да тапће, стеже,
А косом бујном струну да веже,
И сузом топлом лиру да кваси.... 
II свуд тишина! . . . само уздаси 
Ко муња лете пз тужних груди,— 
Њима књагињу мртву пробуди,— 
Да сама прича, у младо доба 
Каква је мука баци сред гроба?!!

Мало потраја, лира зајечи 
Уз књагињине очајне р’јечи:
„Мука је чути, већ оца нема!
Теже гђе мајка смрти је сјена! 
Копатп раку јединцу спну!
Још тежс изгубит домовину!!!....

И та мс жалост, и та ме туга, 
Нагна те млада гробу сам друга.. . 
Па хћех замолнт српскога вођа, 
Јунака славног Тоиолског Ђорђа, 
Оца слободе Србијс јадне!
— Целивати му ја рукс ладне,
Умитн му их суза иотоком, 
Заклети га тугом дубоком,

Разгријати га љубављу мојом, 
Закумити га славом његовом!
Још милом кћерком с два моја сина,
Тс их не виђе још домовина!...
Да смјерно ђедо замоли Бога,
Не би л’ сиротној ђеци иомога!
— Не да им дадне сребра и злата, 
Круну на глави, сјајних палата — 
Све је то ситно — и ништа није, 
Спрам једне иеди од Шумадије!!!...

II ја те, силнп Боже, те можеш, 
Клечећп молим, да им иоможеш!
Ах дај ми мајку нејаку сину —
Не мене јадну — но домовину!
Тада ће мирно у ладној раци,
Бити лежати несрећној мајци!...
Ал’ што ја чујсм ? Глас ђеце миле!
Са тужним оцем гђе јадни цвиле... 
лАх тато златни, маму нам амо, 
„Нећемо без ње да се играмо.
„Без њених топлих и слатких уста, 
„Игре нам нема! кућа је пуста!.. .ии 
Ту р’јеч јој запе.... ту струна пуче, 
Књагиње неста ... гласјој умуче ...

** *

Св’јетла жено! мајко узорита,
И књагињо душом нлеменита,
Р’јетко моја Ловћенска је вила,
Б’јелом руком лиру ирихватила,
Да иснЈева пјесму славилицу,*Ј 
Или гору, ијесму тужалицу ...
— Пјевала је слози, и слободи,
Пјева земљи која но ме роди!
А што пјевам ево Теби сада 
Принуди ме вила иуна јада!...
Не једном си соколила младу,
Пратила је у њеноме раду.
Таквој мајци, жени, добротворки, 
Кћери њежној, сестри, Црногорки, 
Нјесму ову на гробу иодносим,
С ког у срцу тугу опет носим...

Јов. Ноиовик-Линонац«
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Из витешког доба.
I.

Негдје у првој половини XIV. 
вијека завјере се некоје племићке но- 
родице, да оборе грубу и самовољну 
власт Петра Граденига, дужда мле- 
тачкога.

Да их у тој опасној работи ру- 
ководи и сваком њиховом стопом упра- , 
вља, изаберу ти одважни људи и 
поставе себе на чело чувеног коље- 
новићаБајамонта Тијепола. Уротници 
задобију за се знатан број четника 
и оружаног народа, и удесе ствар 
тако, да је устанак имао букнути 
лицем на Преображење Христово. 
На жалост. у очи тога дана, 
прокажу тајне уходе цијелу ствар 
дужду, те ти овај не буди лијен, 
но окупи одма двореке страже и 
раднике из Арсенала, дозови при том 
у иомоћ војничку иосаду из сусједие 
вароши Ћозе, и на тај пачин — вјера 
и Бог! — успије да свлада у заметку 
грозећу олују. Биши дио завјерених 
племића буду похватани. те им с 
мјеста глава одрубљена, а њихове 
ортаке из народа, ка’ оно ти ко је 
нижега соја, отправе Десеторица па 
вјенхала, да им гаврани „погано“ месо 
разнесу. Остали се разбјегну којекуда 
по сусједним државицама, а глава 
уроте, Бајомонте Тијеполо, ускочи — 
весела му мајка ! — у земл.у краља 
угарскога. Стапови оеуђене вдастеле 
буду разорени, њихова имена из златне 
књиге избрисана. а баштинска и.м 
добра листом узаптена. На бјегунце 
удари Сенат уцјену у новцу, и одреди 
да се сваке године онога дана, кад је 
завјера осујећена, служи у Маркову 
храму свечани „Те 1)ешн“ у помен 
иогибије, која бијаше републику ми- 
нула.

Кнезу Павлу Лоредану, мле- 
тачком провидуру у Задру, на ко- 
јега бијаше такође сумња пала, да је 
у завјери учествовао, стиже од „Го- 
споде“ сухонаран налог, да. се одма 
у Млетке прикаже. Познато је њима 
— веле — да је и он на устанике 
пријатнијем оком гледао. Но. обзиром 
на његове големе заслуге но отац- 
бину, простиће му се жнвот и имање; 
али да с те стопе у Млетке до^е, да 
се Сенату покори и замоли дужда за 
опроштење.

Не бијаше хвајде оклијевати; 
требало је одма кретати.

Кнез Павле, човјек постарији, ал’ 
још једнако здрав и снажан, борав- 
љаше тада у свом љетниковцу „Ло- 
реданцу“. убавом за.мачићу средњега 
вијека, чнје се рушевине и данданас 
још помичу на сјеверној обали ма- 
леног оетрва Ошљака у залијеву 
задарском.

И ако нерадо, ријеши се Кнез 
Павле, да за своје одсутности оста- 
ви младу кнегнњу саму. Да је собом 
иоведе V оној хитњи и ио онакеј 
жези (у очи са.мога Госпођина-дне), 
о том не могаше бити ни говора. 
Млада се госпа, након иодужег бо- 
лован.а од пошалине, бијашс истом 
придигла, па јој оно навалнчно путо- 
вање у лађи могаше лако наудити. 
Стари господин наетојаше да сам 
себе увјери, е је њезин останак у 
дворцу најнаравнија ствар на свијету; 
иа ипак, као да му се нека упорна 
мисао по глави врзаше. Мрке му се 
обрве набираху час по над сијерим 
очима, а десна рука уплијеташе и 
нехотице у просиједу, оштру косу.

Али куцпу час и одласку.
У очи тога дана дозваће он к 

себи из варошн једну стару тетку, 
горду и заједљиву осијеђелицу од
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својих седамдесет година, те у вели- 
кој приземној дворани окупи иреда 
се и пред њом све редом укућане, 
колико нх год у замаку бјеше. Ту 
их кратком али језгровитом бееједом 
оиомену на њихове дужиостн, и како 
за његова одсуства сви без разлике, 
од нркога до пошљедњега, треба да 
старичину ријеч слушају и да јој се 
махом покоравају, баш као њему 
истоме. И куку си га томе, који 
јој се успротиви!

Те су Лореданове ријечи сви у 
кући добро запамтили ; сви, иа богме 
и млађани штитоноша Ливије, којега 
стари властелин, немајући у првом 
браку од срца порода, бијаше још из 
малена собом узео, да га пази и од- 
гаја, као своје рођено чедо.

Сјутра дан одједри кнез Павле 
галијом пут нријестонице. Млада се 
кнегиња од свога мужа врло њежно 
растаде — али, по казивању очевида- 
ца. сузе не би ии једне.

И.
Ливију бијаше тада непупих 

седампајест љета таман иет мање 
но младој домаћици, која, ступивтни 
баш толико година прије као невје- 
ста у удовачку кућу Лореданову, 
бијаше посветнла том дјетету нај- 
љенши цвијет својих јалових чежња 
за материнством, које ие могаху дру- 
кчије да се излију.

Ливије (по правом имену Ливић) 
бијаше родом из Горње Зете, дапаш- 
ње турске Арбаније. ГВсгн бјеше са 
собом у дуждеву земл,у довео неки 
српски влаетелин, члан одасланетва, 
што га цар Душап у Задар посла, 
да с дуждевн јем ировидуром угова- 
ра савез нзме1)у српскога царства и 
млетачке републике. Душан, који у то 
доба бијаше себи потчинио виши дио

балканскијех земал>а, спремаше се да 
удари па Византију. По, иошто се 
напољски Анжовини не хоћаху да 
одреку својих захтијева на Арбанију, 
а угареки крањеви неирестано пре- 
жаху ,.принципове“ земље у Далма- 
цији. које граничаху еа српскијем 
посједима па Приморју, то се „сил- 
ни“ цар — у очи свог великог пот- 
хвата — трудијаше, да те своје скупе 
стечевине обезбиједи згоднијем саве- 
зо.м еа на ј јачом у то доба поморском 
еилом на свијету, еа републиком ла- 
ва крилатога... Преговори—Бог и 
душа ! — не успију најбоље, али се 
том приликом кнезу Павлу, дуждеву 
провидуру, дадне прилика да упоз- 
на малог Ливића, којега као што 
већ казаемо, бијаше собом довео је- 
даи српски властелин, да му дјетић 
коња шета и синсију пази.

Неплодном се млечићу допаде 
оно црномањасто и онружено српче, 
које увијек нредасе гледаше, као как- 
ва цура, те он замоли свог српског 
госта, да му оно деранче устуни, а 
он ће га као своје дијете гледати. 
Душановцу не бијаше право, да срн- 
ску крв у Латине даје, ама гозбин- 
ства ради, учини Млечићу по вол>и, 
и тако мали Ливић остадс у кући 
Доредановој, којн га екоро преодјене 
на млетачку и прозове Ливијем. Ту 
га затече, као што видјесмо, Лоре- 
да но ва 11ев јеста, 111>елијепа кнеги ња 
Лаура, која га одма запази као сво- 
је рођено чедо. Ливије се испрва од 
младе Лоредановице канда сти^аше, 
тер је у њеном приеуству ријетко 
када проговарао, и само што би му 
по каткад у гаравом оку сијевала 
иекра неког урођеног жара, која ода- 
ваше витоштво јуначког му соја.

I Бсжна домаћица праћаше управ 
материнском љубављу умно и тје-
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лесно развијање сираково, који бјеше 
кротак као голубица, а питом као да 
га млеткиња родила. Не про^е много, 
а из оиог блиједог и слабуњавог 
дјетета ишчаури се снажно мило- 
крвно момче, да га чисто бијаше ми- 
лина погледати. Под живописним 
венецијанским одијелом ранијег ре- 
несанса, сјала се његова бујна мла- 
дост, као бистри алем на јуначкијем 
прсима. Помоћу вјештијех настав- 
ника, увјеџба се Ливије скоро у рат- 
ничкијем пословима, а, то да знаш, 
и у талијанској књизи и бесједи. 
Преваливши четрнаесту годину жи- 
вота, бијаше већ дорастао коњу и 
мегдану; те га кнез Павле одсле 
често са собом у лов вођашс. — 
Једне вечери, враћајућ се са својим 
господарем из Врањске долине, гдје 
их обилата дивљач бијаше неколико 
дана у лову задржала, уочи Ливије 
у дворишту провидурске палате 
младу кнегињу, која им на сусрет 
излажаше. Младићак ободе и нехо- 
тице свог маленог ђогата, сјаше жи- 
во, добаци слузи оружје, затим приђе 
кнегињиној руци, па је слатко по- 
љуби; ал’ у исти мах застаде, збу- 
њен, видећи како се млада домаћица 
руменилом осула; уједно осјети, или 
му се учини, као да је и њему па- 
иријечац топли млаз преко лица 
прошао .... Од тога часа стадоше 
кнежеве обрве да се на онај чудно- 
вати начин набиру, док му се прсти 
грчевито у косу уилијетаху . . . . И 
нехотице, ма да у том цјелову не 
бијаше ништа зазорна, ништа нео- 
бична, нагоњаше га нешто да у 
својој глави непрестано о њему 
размишља . . .

Заиста, прва клица љубави би- 
јаше се крадом завргла у невином 
срцу Ливијеву; а по свој прилици

ни млађана госна не бијаше том по- 
тајном, тек зачетом осјећају у својој 
унутрашњости равнодушна. Срећом 
њином прикрије за неко вријеме дје- 
тињи стид сваки спољашњи знак 
унутрњег плама, што се бјеше раз- 
буктио у срцу млађана посинка. Али 
љубав с тога ипак не застаде. Тек 
јој убава кнегин.а прве јасне биљеге 
у Ливијевим очима прочита, њих се 
двоје већ замиловаше. Бијаше ли 
то осјећај њежне и љубазне матере 
за своје намјерно чедо? Или је ту 
неодол.иву склоност требало сматрати 
као заметак гријешне, ирељубне 
страсти? Лаура о том не бијаше још 
ии сама на чиету; ал’ једно свакако 
добро знађагае: да јој оно умиљато 
дијете бјеше тако чвјмуго уз срце 
прирасло, као што дотле јопг ника- 
кав живи етвор на свијету.

Па ипак, када кнезу стиже абер 
да у Млетке иде, онн се бијаху, може 
се казати, истом завољели'

Ш.
Но тек сада ударише заљубље- 

ници на велнку муку. У маленом 
дворцу, као и по ци јелом отоку завла- 
да једна цигла, неумитна воља, којој 
се свако ропски покоравашс. Најмањи 
миг кнежеве тетке бијаше свако.ме 
готова заповијест. Било по савјету 
одсутна синовца, јал’ по властитој 
злобној одлуци, не днзаше грозна 
осијеђелица никад својих жуткастих 
очију са двоје младих љубазника. 
Ћаше се човјек богом заклети, да се 
за двадесет година иомладила. Нити 
јој више ноге посртаху, нити јој сада 
требаше, као прије, сваку ствар по 
три пута понављати; попут лажна 
просјака, који се пред свијетом прн- 
чиња као да је ннјем и ћорав, а тамо, 
кад са својим вођем у механу зађе,
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а ои с мјеста и прогледа и нрого- 
вори: тако се и ова баба, као по 
чуду неком, од једном исправи и 
стаде да кућом облијета, цкиљећи 
и прежајући, ка’ извјежбаио штене. 
1Га чак ни ноћу од евоје ппжње не 
одустајаше; док би једнијем оком 
тренула, друго би јој увијек будно 
остајало, таман као војнику на стра- 
жи. То, наравно, у непосредној бли- 
зини Лаурине одаје, којој не бијаше 
могуће ии са које друге стране при- 
ступити. С кнегињом иостуиаше и- 
наче по све уљудио, а тако исто и 
са момком; али кроза сав божји дан 
не одмицаше се од њих часа једнога, 
тако да се њих двоје могаху прије 
смртн надати, него да ће им када 
за руком испасти, да иасамо про- 
говоре, јал’ да се кришом за руку 
ухвате. . .

Права Танталова мука! II то 
тијем оштрија. што младијем за- 
љубљеницима бијаше, на глае кне- 
жева поласка, зинуло срце од ра- 
дости, те се ками њима! — пре- 
дали најраскоптннјим сновима о срећи 
и блажеиству. Ова неиадна препоиа 
изгледаше нм, паравно, као нека 
злоб на н гра пе м ил<>с11 ог удеса, који 
канда бијаше узео да их немилнце 
прогони. II младић даваше одушка 
унутрашњој срцби псовком и пријет- 
њом, док се, иа против, младица гу- 
шаше уздисајима и сузама. Али 
то бјеху јалове псовке, јалове сузе! 
Аргусове очи старичине не знађаху 
ни за труд, ни за умор; оне бијаху 
свеђе гпрте у њих: дању, ноћу, 
јутром, вечером, непрестано.

Испрва не хоћаиге Ливије да се 
даде разлогу, већ настојаше да испре- 
кида конце оне ужасне мреже, којом 
пх стара бијаше спутила; али му 

ј л хитрина «ве не поможе, н његови

наиори остадоше безуспјешни. — Је- 
дне ноћи. изишавши на прозор, учи- 
ни му се, као да у врту обичне 
домаће уходе на н> не наз°. Шљезе 
полагано у приземље, изиде на поље 
и, зашавши за кућом, застаде таман 
нод Лауриним прозором. Погледавши 
око себе, не опази никога. Соба 
кнегињнпа бијаше још расвијетљена. 
Младић се инстинктивно саже, набр- 
ба у тмуши комад клачинца, па се 
с њим вјешто добаци у одају.

Мјесец не бијаше још ижљегао, 
те унакрст владаше још лака иомр- 
чипа.

Про^оше два три часа, и поја- 
ви ее на прозор женска глава.

— Лаура! пришапта дркћући 
Ливије.

Лаура не одврати ријечи, већ и- 
спружи кроз прозорна жељеза своју 
бијелу руку и махну њом као у знак 
поздрава.

Младић докучи одмах узрок ње- 
ном ћутању; Лаура се бојаше да је 
пе чује кроз дувар грозна мужев- 
љева тетка. Ал’ га еада епопаде још 
виша жудња. да, на ма који начин 
до оног прозора допре, да своје мило 
злато макар и ћутке у очи погледа; 
да једним циглим, жарким пољупцем 
л>убавну жеђ угаси, што га тако 
страшно мораше! — Прозор не
бијаше, истина, па великој висини; 
ал’ ипак без иодлоге какве, не шћа- 
ше ни највиши чоек до њега 
досећи, а камо ли се на њ испети. 
Младић иогледа унакрст по башти, 
не ће ли гдје угледати љествицу 
какву, јал’ макар што, да онај мале- 
ни размак савлада. На вељу жалост 
своју, унаоколо спази саме џбунове 
и иразне шетнице, обрубљене с обје 
стране бујнијем садом најпитомије 
врсте. Сад га обузе страшно узбу^е-
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ње; срце хоћаше чисто да му из 
прсију искочи. За час иомисли да 
изведе из оближње коњушњице сво- 
га ^огина. Кад би га под прозор 
привео, на се на њега испео, он би 
већ до доњег первраза досегао; а 
кад би се њега дочепао, оп би иомо- 
Ку својих снажпих мишица лако на 
прозор узашао. Али се тај посао без 
клоиота ие могаше извршити; на 
онда, коњ могаше лако хрзнути и 
сву кућу узбуиити. Не, не, о томе 
не могаше бити ни говора. Момак 
стиште главу у шаке, док му слијепе 
очи стрецаху кан’ да бјеху у кврга- 
ма. Наједаред удари сам себе руком 
по челу, и похита ка једној стрехи 
уз десну страну оградног зида, која 
се одовуд, на дну шетнице једне, 
једва и назираше. Бјеше се сјетио, 
да се ту ноћу спремају весла, једри- 
ла и остала онрема маленог чунића, 
којим се госноштииа из града и у 
град вожаше.

У тили час изнесе једрило и присло- 
нивши га уза стару, брштаном обраслу 
зидину, обгрли га објема рукама и стег- 
нима, и одуиирући се петнијем жила- 
ма, доприје скоро до доњег прозор- 
ног иервраза. Обје му се руке бија- 
ху одрле, а из чела му леден зној 
пробијаше... Напокон досегне руком 
до гвоздених штапова, којијема бијаше 
преграђен доњи дио ирозора, и при- 
бравши своју снагу, те му још пре- 
остајаше, испружи се цијелим стасом 
према пенцеру... Сад погледа жудни- 
јем оком иреда се, и већ бијаше готов 
да изусти слатко име Лаурино, кад 
али наједаред угледа пред собом око- 
сито и сухоњаво лице старе кнегиње, 
која га хладно посматраше својим 
јејинским очима...

0 длаци младг?/ не стрмоглави на 
земљу.

IV.
Кад се сјутра дан по оном но- 

ћном дога^ају Ливнје у цнк зоре 
пробуди, ш.везе одмах у врт, да ее 
својим очимаувјери, дал’ оно не бнјаше 
просто уображење, ироста игра њего- 
ве узбуђене фантазије. Али вај! тра- 
гови његових властитих стопа увје- 
рише га скоро, е она ј мрски сукоб на 
Лаурином ирозору не бнјаше ника- 
ково приви^ење, никакав опаки сан, 
ама згољна. немила суштина !

Па ипак, био би се Богом заклео, 
да оно у први мах оиа на нрозору 
бјеше! Како се кашњенањеном мје- 
сту она грозна вјештичина деси — то 
бјеше тајна, којој момак не могаше 
никако да се довије.

Јутро бијаше ванредно лијепо. 
Благи зрак, пун мириса од роснога 
цвијећа освјежи му пријатно лице, 
и он погледа око себе по мрком 
дрвећу у перивоју. Танка, сива ма- 
гла спустила се над стабла, а сунце, 
већ високо оскочило, блистало се у 
мирном огледалу воденом V рибњаку. 
Ливију се учини, као да се прнрода 
весело осмијава, само зато, да је ње- 
гова несрећа потпупија. И заиста, 
кад се над човјечиј('м срцем гомила- 
ју облаци, њему је чисто криво што у 
природи мнр н тишина влада.

Младић се малко прошета на оном 
свјежем и мирисавом зраку, затим 
приступи рибњаку, па се наслони 
руком на гвоздену ограду од трије- 
ма, којим бијаше заокружен. Бјеше 
се нешто у крупне мисли занио. Од 
једном се исправи колнко је год велик, 
а јака румен удари му у лице.

На неколико корачаја од себе 
бијаше опазио Лауру са старом кне- 
гињом.

Ливије сав протрну: он већ о-
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сје&алие над својом главом сијевање 
и тутн.аву грозеће олује.

Али се, среком, облаци скоро 
разиђоше. У лицима двију женскиња 
не опази младић, кад му прифоше, 
никаква необична израза, никаква 
трага укору или пријстњи, еле ниш- 
та, што би се сматрати могло као 
знак негодовања за његово синоћње 
понашање. Шта више, изгледаше му 
као да се крути израз у старичином 
лицу некуд умекшао. Па и сами 
глас њен чињаше му се јутрос бла- 
жи. Кад им младић приступи и на- 
зва по обичају „добро јутро,“ жен- 
скиње му се пријатно одазваше, и 
стара додаде као од шале:

— Види се ко рано лијега и у 
једну печу спава; ви се, момче, бу- 
дите тачно кад и зора. Аферим, соко- 
ле, тако и ваља!

Ливије бијаше чисто пренеражен. 
Једно од двога: или му се синоћ на 
прозору она бабетина призрела, или 
то бијаше најперфидније створење 
нод капом небеском.

Сасвим тијем даде вољу за не- 
вољу, и настави са госиофама шет- 
њу по баштеним алејама. Хода- 
јући, посматраше крадом младу Ло- 
редановицу. Сунце јој обасјало ила- 
ву косу, те јој направило око главе 
као светитељски котур. На њој бје- 
ше хаљина загасите масти, а на ра- 
мену јој се лепршао ружичаст хлад- 
ник, па јо) на оном лијеиом сунча- 
ном јесенском јутру засјењивао уба- 
ву главу, тако да у нрисјенку ру- 
жичастом изгледаше још убавија. На 
лицујојсе бајно огледаше новјерљиво 
и отворено срце, а крупне и граорасте 
јој очи много више говораху но што 
су могла ситна и ружичаста усга 
њена. Није била лијепа као правило 
што заповиједа, али је била чедна

и умиљата, па је заљубљеном момку 
и срце и душу занијела... Али он 
не имафаше да је дуго гледа; хладни 
поглед старичин пресјецаше попут 
оштра мача сваки треитај његова 
жудна ока. И тако се тога јутра 
Ливнје врати са шетње сјетан, неве- 
сео и у својој унутрашњости страш- 
но разјарен. Од домаћинова ноласка 
бијаху већ прошле четири недјеље 
дана; кнез се 11авле не бијаше одо- 
нуд још никако огласио, ал’ он мо- 
гаше једнако од часа до часа банут... 
Међу тијем његов, Ливијев посао, не 
бијаше се јеш ни за длаку номакао.

Ужасно заиста!

V.
„Лореданац“ је саграфен на зара- 

ванку једном прама сјеверу, и у мр- 
тву јесен — која сада настајаше — 
красота у њему бјсгае становати. Око 
дворца дао се иеривој од својих 
двадесет хектара земље, те се пола- 
гано сиушта ка морској обали. Пери- 
вој тај опасан је високијем оградни- 
јем зидом од црвенијех опека. 1Пет- 
иице по њему заодјеле се бујнијем 
зеленилом разноврсних градација, гдје 
је италијанска флора Х1У-ог вијека 
све своје чари на виднк изнијела. 
ЛНироке камените степенице иод 
главнијем уласком у ириземље двор- 
ско заоквирене су такофе најблагород- 
нијим производима савременог’ фло- 
рентинског вртарства. У самој унутра- 
шњости дворца сав кућни намјештај 
од вјештачки издјељане дубовине. 
Оловом заоквирена округла стаклета 
на окнима иодсјећају те на времена 
прве крстарске војне. Домаћи грб, 
који се свуда свијетли над испрекр- 
штаним оружјем по дуварима, при- 
казује на модроме пољу сињега лава, 
пхто се на полумјесец плази. Свуда
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под овијем грбом урезан је готскијем 
словима латински натпис: РогТез Гог- 
Типа јитаТ. Еле, свака ти ствар каже, 
да је тај красни дом себи подигао 
и по свом ћеифу удесио имућан пде- 
мић из витешког доба, коме су дје- 
дови под Дандоловијем водством на 
Цариград ударали, да га сабљом 
освоје и себи иодвргну.

Али заман! Кад је срце тугом 
заражено, човјеку се ни у царском 
двору живот не мили. Ливије и Ла- 
ура ирово^аху евоје дане у големој 
чами. По више сахата на дан про- 
лазили би сједећ једно уз друго, 
она вежу.ћи иглицом тужне згоде 
„Риминске невјесте“ из Дантова Па- 
кла, а он читајући расијано о басно- 
словном витештву бритског „Краља 
Артура“, тог сјеверног Марка Кра- 
љевића. То се зна, стара кнегиња 
никада с њих очију не скидаше.

Они ријетко када између себе го- 
вораху; на против, кад год могаху, 
дуго се очима гледаху, наслађујућ 
се тим подмуклим, ал’ тако рјечитим 
говором. — Црне очи Ливијеве као 
да неирестанце вељаху: докле ће ово 
овако трајати? А крупне зјене кне- 
гињине не знађаху, у свом нијемом 
језику, шта друго да одговоре, него: 
докле, докле? . . . Дугих октобарских 
вечери, док на иол>у хујаше сјевер 
са снијежног Велебита, н>их троје 
сјеђаху према иространом чађаку од 
ружичаста гранита, у ком пуцкаше 
ватра и буктијаше нламеи, бацајући 
сјенке по собнијем таваницама. У 
нростом, ал’ подесном кућном зу- 
бунцу без накита, бијаше Лаура 
врло дражесна. Жене плаве витице, 
што су се спроћу ватре сјале па- 
даху јој на бијели, обли врат. И 
Ливије стајаше миран и озбиљан, 
гутају^и чисто очима ону златну

косу, оно мадонско лице . . . По гдје 
кад узео бн да женскадији прочита 
по коју китицу из Божанствене, 1го- 
медије. Најрадије би застајкивао на 
онијем стиховима, те се одношаху на 
Лаурино везење:

N01 1е^еташо ип ^јогпо рег сШеНо
1)1 БапсШоио, соте атог 1о вИчпве:
8оЦ егауато е вепиа а1сип вовреИо.

Рег рт ћа1е осс1п С1 возртае
^ие1а 1еИига е 8со1огосс1 П У1во;
Ма во1о ип рии1о 1и ср1е1 сће С1 утве.

^иап(1о 1е°^етто П (НнЈаВ« пко
Еваег ћас1а!о (1а соћиНо атап(е,
^иенћ, сће та! с!а те поп ћа (1пч«о,

Еа ћосса тј ћатб 1иИо 1гетап1е...

I Бежна сентименталност овијех 
и сличнијех стихова подстицала је 
још већма буктећу страст, што се 
бијаше у срцима дкоје младих несу- 
^еника распламтила; унутрашња чеж- 
н>а, и големи напор да сами себе 
савладају, дово^аше их често до та- 
кове узбуђености. да је младица мо- 
рала — ради маше бруке — да на- 
иријечац устаје и да се у своју собу 
заклања. Ливије би се тако^е укла- 
њао и силазио ка обали морској, да 
се стиснутијем несницама на немили 
удес жали, што га онако бијесно 
прогоњаше.

Тако минуше пунана два мје- 
сеца дана.

На измаку јссени изгледаше Ли- 
вије као да је из гроба устао; а и 
младица се бјеше у лицу грдно 
преобразила. ПТћаше човјек рећи, е 
им је обојици прије времена дах ста- 
рости млађана лица обишао.

Стара се кнегиња, наравно, све- 
му невјешта чињаше. Ал’ у својој 
унутрашњости морало је то опако 
створење страшно уживати, гледа-
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јући како она два њежна пунољка 
на својим гранчицама лагано главе 
преклањају и од силне љубавне жеђе 
чисто вехну . . .

VI.
Наиокон једног дана на уранку 

угледаше Лореданове слуге кроз 
ождријеља дворачкијех первраза вељу 
провидурску галнју, гдје се набрек- 
нутијех једара задарскоме залијеву 
примиче. Лађа бијаше још иодалеко, 
али јој се наврх средње катарке раз- 
бираше већ јасно широки стијег Све- 
тога Марка. У колико би се човјек 
прекрстио, заори се по цијелом за- 
маку, па и даље но свему острву 
један сами, јединцати глас:

— Росподар се враћа!
Лакше је замислити, но исказати, 

како појађели заљубљеници ту ужа- 
сну вијест сачекаше. Лоредановицу 
обузе мала снага, и Бо’ зна колико 
би у својој соби онесвијештена лежа- 
ла, да је из тога мртвила не трже 
весела внка поздрава, и разлијегање 
звона, чнм бијели Задар чињаше 
ночаст дуждеву намјеснику, који 
се из престбннцс на своје мјесто 
враћаше.

У први мах хтједе Ливије сам 
себи на живот да кидише; већ бија- 
ше извука сабљу из корица, да се 
на њу немилице насади — ал’ га 
задржа мисао, да би Лаура остала 
сама, без заштите, изложена мужев- 
љеву гњеву и препреденој злоћи 
геткиној.

— Погинућу — рече — али 
прије треба да и њени крвници ко- 
жом плате!

II потече као бјесан ка обали.
Ту се бијаше већ слегло мнош- 

тво укућана и осгровских житеља.
Провидурека ђемија застаде од

једном, прекрштених једара, посред 
залијева, на сами пушкомет од отока. 
Мрнари спуште у море мајушан чу- 
нић, који се одма од матице одвоји, 
и запјенуши кљуном пут острова.

Људи на жалу, и Ливнје међу 
њима, погледаше једни у друге, 
снебљени. На крми чунића не вија- 
ше се обична застава са домаћијем 
грбом Лоредановијем.

Њега дакле не бијаше у лађици!
Чунић међутим пристаде крају, 

те из њега исиаде висок прекомор- 
ски делија, широк у плећима. прав 
као јела, дуга врата и перчина, 
плавијех кбса и очију, од пепунијех 
тридесет година, који могаше слобо- 
дпо савиги брке иза уха. Тек што 
стаде ногом на крај, упита одма за 
„кастеланку“ (домаћицу), нред коју 
га Ливије главом изведе. Дохпљак 
остаде с Лауром на само читави са- 
хат, а кад се из дворца врну, испра- 
ти га младић до самог пристаништа, 
јаснијем биљезима потчињености и 
високог штовања.

Кад се чунић с краја отнсну, 
викну Ливије иза свега гласа.

— Живио кнез Андри ја Вендра- 
мин, нови ировидур славне републи- 
ке Светога Марка!

Народ понови за њнм једно- 
грлице:

— Живио!
Кашње дознаде и старо и младо, 

и мало н велико, садржину својеру- 
чна писма, што га нреведра „Госпо- 
да“ бијаху равно управила младој 
љуби Лоредановој. Тројни Савј&т^ 
увјеривши се по придошлијем извје- 
шгајима о кнежевој кривици, бија- 
ше га дао затворити у хапсане 
Дуждеве Палате, гдје једне ноћи 
омркну, а не освану. По кратком
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процесу, осуде га Тројица на смрт 
и крвници задаве конопцем.

Правда државнијсх инквизитора 
показа се овом приликом „милосрдна 
и обазрива“, јер не протегну казну 
на „издајникову‘‘ породицу, него му 
остави на миру дични род и обилати 
дом, и придржа у снази све старе 
титуле и привилегије.

Марко Цар.

_. .... ...

ДЈЕВОЈКА СПРАВЉЕНИЦА
или

Све на стару
Збитије

при почетку XVI вијека у Дубровнику
сачинио Никша Гради.

ДЈЕЈСТВО ПРВО.
Прво јављењс. *)

(У горњој дворани полачс МинчсгииНа) 
Госпођа Слава Антунова — Нике стара, Кате средња, 

Стане, Луце, Пера и још неке дјевојке.

Слава Ами.
Годишњица и кош са колачем, 

Па остали сви дарови, нашој 
Доброј Кати масну саставише 
Прћијицу: хиљаду дуката!
Није шала! — Бити ће година,
Да се није таке сакупило 
Већ у граду.

Нпке стп.
Спомињеш се, госпо,

Справе Паве у Маде Мелкове,
*) Приликом мог љетошњег свраћања у Ду- 

бровник, посјетивши нашег вриједног кљижевника и 
родољуба власгелина Ннкшу Граднћа, као своме 
староме пријатељу ноказао ми је ово његово дра- 
матско дјело, које ми се тако допало, да га не хтје- 
дох оставити, докле ми га не даде, ал’ условом да 
из њега само који комад у „Н. Зету“ штамнам, по- 
ијто још није доврЈпено. Ја ево ивиосим одмах први 
чин у цијелости, па Ку продузкити док устрајв руко- 
пис с увјерењем, да ћу угодити читаоцима „Н. Зете“ 
и надом, да Ке га честити иисац коначно довршлти.

Уредник.

Оне Паве, што се је удала 
У Гружу за Крста Калафата 
Дракало се да је то највећа 
Била дотад, но песто дуката 
Достизаше је једва.

Луце.
Иа пољани

Сретох јучер ...
Нике сти.

Да те није чути:
Није тсби, чим не иита нико,
Да сад збориш.

Премучат не могу,
Да м’ убијеш.

Слава Анш.
Што те тако тишти,

Да чујемо.
Луце.

Јучер на иољани 
Вицу сретох, доисто најмлађу 
Шпалетића у кући дјевојку,
Па, примјетив сираву нам данашњу, 
Дода кучка, да нигда нам бити 
Сјајна нсћс, ко што бјеше лани 
Господара у њених. — Губицу,
Ја одвратих, по три иута пери,
Нрије него прозбориш о двору 
Минчетића славном.

Нике сти.
Неопрана

Козице!
Слава Анти.

Да! имађаше право,
Моја Луце, да те кори Нике,
Е непитан свеђ мора да шути 
Пред старијем млађи. — А ти, Нике, 
Прости млађој, јер преступи само 
С веље поште прама кући милој,
Гдје с’ одгаја — Ви, маломе Божу 
Ово писмо, ђено еве нотанко 
Ја биљсжих дарове, предајте,
Да на чисто, л’јепо га препише,
Е ми треба, када земан дође,
Но њем редит уздарја домјерно.
А сад одох, да се преобучем,
Те дочекам званице пристојно —
Нике! Стане! самком ходте. (иде са Ни

ком сти. и Стианом).
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Луце.
Дика,

Дика ’ваку слушат је госпођу !

Дум Криле (с двора.)
Може лн се?

Катае сред.
Може. Благо нама!

Чим вечерас дође наш Дум Криле, 
Справл>енице да с арајда красним 
Даровима, те да по навади 
Ми му тихо, тихо измакнемо 
Какву нову причицу. Евога! (Улази).

.Јављење друго.
Дум Криле и пријашљи.

Катие сред.
Добар дошб, госпару Дум Криле!

Луце, Пера и све остиале.
Добар дошб, госпару Дум Криле!

Дум Криле.
Нути граје! Што ме опколисте,
Како дјеца на плаци бембеља,
Јал турицу?

Катие сред.
Сачувај нас Боже,

Да са тобом ми збијамо шалу:
Пе — на суирот — штујемо те много 
Збил>а, попо; ал можно нам није 
Радост сакрит на ови непадни 
Твој долазак. Одавна те није,
Те мишљасмо да си оболио 
По несрећи.

Дум Крплс.

Добре сте мањгуре,
Па вам фала из срца. Но, чујте!
Нек се мало нагледам дарова.
Ко вам иосла гун> овај зеленн 
Од гримиза, вас извезен златом?

Катие еред.
То је Деше дар честит Матове.

Дум Криле.
А нут ових нрекрасних минђуша 
Од бисера!

Катае сред.
То је дар госпође 

Оре, жене Марка нам сусједа;
Но, опази ове папучице,
Што их посла мало ирије Мара 
Сорговића Никше.

Дум Криле.
Гле, вилинске!

Но могули Катици ка ногу?

Катае сред.
Могу, могу, и како!

Дум Криле.
Ох дивних

Тих ножица!

Катие сред.
Не грјеши се попо:

Да ножице фалиш дјевојака 
Није за те.

Дум Криле.
Не знам зашто? Дивно 

Казат да је, игго је управ дивно 
Свим је иросто. Ко истину каже,
Бога фали.

Катие сред.
Добра ти је, поно!

Дум Криле.
Још не виђох толико лаката 
Модрог сукна и бијелог илатна 
Све на издер. — Богатих дарова, 
Мили Боже! и скунљеног злата 
Има овдје, да се сит нагледаш!
Бит ће, мислим, посве задовољна 
Кате мала.

Луце.
Бит и не бит.

Аатпс средња.

Што то,
Што то брбљаш невољна?

Луце.
Не брбљам,

Него ираву истину ви кажем.
Све уздише, бл’једа је, ко прије
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Већ не једе, румени, емете се 
Без узрока еваки чае; на рекла 
Би занаго, да се заљубила 
У ког момка, а на тајно.

Дум Криле.
Тајна

Може бити безазлена.

Луце.
Може;

Али није.

Катпс средња.
Кукала ! не лажи

Безобразно.

Луце.
Зангго би лагала?

Добро знадем да ее на виеоко 
Наша Кате жељама попела,
И да љуби.

Све дјев. скуиа.
Кога? кога ?

Луце.
Љуби

Ништа мање но младог гоепара!

Дум Криле.
Младог Марка?

Луце.
Да како!

Кахае еред.
Замукни

За свеђ једном! у језик с’угризла! — 
Дајте њојзи да лабара, неће 
Никад престат.

Дум Криле.
Ја ти данас велим,

А у памет углави то добро,
Да се прођеш, Луце, до вијека 
Неприличних клевета и сумња 
Без темеља икаквога. Грдни 
То је иосве гријех, то паклено 
Мрмошање; па, да њега с душе 
Скинеш, шћерце, треба ти покорно 
Ступит на мах кому редовнику,
Све му казат--------.

Луце.
Ох! Бог ми не дао! 

Мало мање, мало више, попо!
Сви мрмоше сада, па озбиљном 
Редовнику, таким са ситницам 
Ко би иша да додије?

Дум Криле.
Туна,

Баш туиа те чеках.

Богу фала
Буди, само кад сам дошла.

Дум Криле.
Давно

Бјеше некад жена у Бргату,
Млада, нлаха, теби налик Луце!
Жена игтак много богољубна.
Па у цркву иђаше ио чешће,
Да се чисто исповиди. Гријех 
Један сами ал премуча: бјеше 
Мрмошање тај: и у њем умре.
Још у цркви лежа на носилим,
Још читаху самртне молитве,
А у мртвој новрати се душа,
Очи були, једном од попова 
Намигује: те се он примакну 
Носилима, а жена му каза 
Исповиђет да се хоће. Народ 
Што ту бјеше с’ окупио, чудом 
Вас се чуди, и дрхћући не зна,
На што ће се извргнути страшна 
Ова згода.

Катпе сред.
Све ми се на глави

Дижу косе.

Дум Криле.
У то исповијес

Почне жена, па каза: „Доисто,
„Нетом умрох, би ми одређена 
„Посве тамна и тврда тамница.
„Да се нећу, ббна, рекоше ми 
„Спасит нигда, е сам затајала 
лНеки гријех. Ал Франћеско свети, 
„Кога дворах за мога живота 
„Свеђ понизно, од Бога измоли,
„Да се вратнм на земљицу, онај 
„Црни гријсх да јавно сновијем 
„Ко што теби сад га сповиједам,
„Теби, оче, и народуи. — На мах
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ГБу свештеник одријеши. Јопет 
Тада жена престави се: у рај 
Дух узлети: из мртвог тијела 
Грдна жаба кроз уста изађе;
А то бјеше гријех затајани,
Тер Сотони поврати се мајци. - 
Што говориш Луце?

Луце.
Што да речем?

Сва се згрозих: од велика страха 
Није крви у мени остало 
Већ ни капи. Сутра на уранку 
Одох, иопо, у Фра Карла.

Дум Криле.
Никуд

Боље, Луце! — С тобом се радујем — 
Никуд боље: рекох. Но госпођа 
Слава ето стнже, а и друге 
Брзо к њојзи доћи ће госиође,
Све високе нрије и родице,
Те ми није простоме попини 
Даље остат.

Јављење трећс.

Госпођа Слава Антунова Ника стара, и пређашњи.

Слава Ант.

Како си Дум Криле?
У нашем те двору не виђосмо 
Већ одавна. Ваљда дјевојачки 
Скуи се хтио и сирава, на сврху 
Да те к нама могну иривућ.

Дум Криле.
Никад,

И без лика, кому с' одах, госпо,
Ја за тим не иђах безпослицам,
А камо ли сада, те у њему 
Већ остарах.

< 'лава Анта.
Добро знадеш, попо! 

Све је тако, но нгалим се само,
Да се и ти, сред нашег весеља, 
Ионасмијеш. — У доба нам старо,
Још се памти, да неки Дум Гашно 
Бобалија бијаше у двору 
Иозабио всћ ко је а што је,
Те у кућну такнуо ђевојку.
Но за њоме, до смрти, тврдога 
Самостана врата затворе се.

Њег нестаде за увијек. Густу 
Иико тајну не пројури. Гроза 
Све иопаде.

Дум Криле.
Дркле неумитни 

Закон стеже злочине, слобода 
Може цавћет само; но да светом 
Влаху рука, за час, малаксати 
Буде гдјегођ, сви ће нам ноиови 
Постат, госио, до једног Д}\м Гашии.

Слава Антп.
Добро рсче, али Бог не дао 

Да ни буде икад малаксати 
Светог Влаха, заштитника нашег, 
Снажна рука!

Дум Криле.
А и неће госпо,

Сва је нада. Но, иошто се красних 
Већ дарова надгледах, доба је,
Да походим неког на коналу 
Посве тешко болнога младића,
Да побожном утјешим ријечи 
II молитвом.

Слава Антп.
Али при одласку 

Неће бити свакако, Дум Криле,
Горе, да се мало покријепиш 
Са облантохм и чаишцом старе 
Малвасије. — Нике! де послужп 
Госпара Дум Крила.

Дум Криле.
Теби, госпо,

И твојојзи свој кући преведрој 
На весељеи здравље. (пијс) — Понизно 
Клањам ти се.

Слава Антп.
Да си здраво, попо. (Поп оде).

Јавл>ен»е четврто.
Стане и пређашњи

Стане.
Има, госпо, некол’ко владика
У предворју....

Слава Ант.
Званице лијепо,
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Све дочекај па их намах води 
Овдје к мени.

Јављење пето.
Аница Никова, Мард Луцова, Деша Маркова, Ника 

Орсатова, Мада Мелкова, Јела Стјеианова, Ора 
Михова и неколико других. Иза ивмјењених поз-

драва, нрегледају дарове, иа сједне свака на 
своје мјесто у два реда уз госпођу од куће, 

која остаје у сриједи.

Јела Стајеи,
Због данашње справе, 

Ми се с тобом, Славо, радујемо,
Е је збил>а сјајна, а још никад 
Присталије и боље дјевојке 
Не виђосмо од Кате ти мале,
Баш до сада.

Слава Анти.
Ја на њу занаго

Немам рашта да се тужим. Свеђер 
Би послушно, угодљиво чедо,
Па у кући сви је ми гледасмо 
Кано шћерцу рођену; а сјајна 
Ова справа и ако је, то се 
Има вашим приписати дарим 
Понајвише. Но реци ми драга 
Селе моја, од Стева што ти је,
И кад миели да се врати.

Јела Сшиеи.
Јучер

Баш ми стиже књига из Напуле,
Гдје ни јавља како с Минчулином,
Што је други посланик са њиме 
Нашег вјећа онамошњем краљу,
Он овога наведе да стиене 
С Дубровником уговор, што много 
Има подић нашу трговину ;
Па од дана до дана сад чекам,
Да га видим.

Слава Анш.
Благо теби Јеле!

Имаш рашта да ее Стевом дичиш.

Мада Мелк.
Зна ли когоћ на чему је вјера 
Младог Пала Анице Перове 
С Бенесимком?

Ника Орс.
Ствар се помутила

Јако, јако.

Деша Мар.
Ко што веле црни 

Заручника очеви, без посла 
Икаквога, ио с иростог јогунства 
11 гордости урађене, с трица 
Посве лудих, поеташе крвницим 
Међусобно; па Бенеса стари 
Рече некуд, прије него Палу,
Да би ћерцу опанчару дао,
Па Чифуту, и на сврху самом 
Сорбонезу.

Слава Анчи.
Чуднога бијеса!

У толико, заручници млади 
Залуд пате, те ће им ее можда 
Утријети срца неслутнога 
Срећа за свеђ.

Деша Марк.
Ора и Аница,

Што ви тамо шапћете потајно, 
Напоособ ?

Ора Мих.
Ништа, ништа ...

Деша Марк.
Зна се,

Зна се добро да из слатких уста 
Чемер горки не излази, ипак ...

Мада Мелк.
Провирити све смо ипак раде 
У ту збиљну вашу тајну.

Аница Ник.
Оре!

Да им кажем, и ако смо једна 
Баш се другој затекле?..

Ора Мих.
Већ казуј,

Е кукала! Могле би на сврху 
Што иосумњат и злу се домишљат, 
А зла нема пред Богом.

Аница Ник.
Ево вам!

Све да причам што је и како је. 
Ових дана неки се иросуо 
Тихи гласак да је прађед старог 
Лукарића Миха у Шумету,
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За мдадости евоје, иезаковом 
Имо л>убом шћсрцу копиланку,
А да дослс о томс саблазном 
Л баш тешком иедјелу се није 
Ништа чуло.

Ј/чда Ј&л/г.
Прем да' се свакога 

Већ белаја може на свпјету 
Збит, занаго таковпм причама 
Ја вам, за ме, пе вјерујем; чнсто 
Изгледају као безиослених 
Да су глава тек нзмишљотинс;
Јели тако ?

(лава Лнт.
Тако. Ти сп управ 

Погоднла У вјек ће се сретнпм 
Зват параштај, кога су пороци 
Дошли на врх тек иза два иаса,
II то, само у магли двојбеној.

Мада Мслк.
Јел’ пстина, еад реци ми Маро,
Да већ жен нш спна старнјега 
С ћером Мата Лукарића?

Мара Луц,
11етом

Лз Софије врати се, одакле 
Донпјет ће иешто трговине 
За Молфету.

ЈИада Мелк.
() миразу кажу

Да ће бити до двадест хиљада,
А све жутих дуката у злату.

Мара <
По прилици бит ће; но ка нама 
Већ долази снрављепица.

Јавл>сп>с шесто

Ката мала свечано одјевеиа стула нред госиођу Славу. 
иред љом савија ко.вена. те кров нлач говори:

Госпо!
Опрости мп. госпо! ак’ и у што 
Уврједих тс исхоте.

(лава Лнти.

Ја иемам,
Немам чееа да ти праштам, мило

Чедо моје. Некада те мало,
Восо, гладно ја примих сироче,
Па т’ обукох, пзвјежбах, а муке 
гДуготрапшг ти мени напора 
Лзобиљаплати, иа мп сину 
Сад убавн цвијетак, да дичит 
С љнм се могу уорав. Наше евете 
Вјере добро ти знадеш науку,
Те остале што су од користи :
Трти, иратн, кухати, управљат 
Кућом лјспо, а потребу сваком 
Дати своју, свс прегледат дивно,
Гостс складно дочекат, поруку 
Мудро вршит, распрсмати, тајну 
Чуват вјерно, образ и поштеље 
Врху свега. Па унаприједа,
Лли будеш за вјек одабрала 
Да у кућп, гдје одрасте млада,
Ту и старост дочекаш, или те 
У дворове друге буде гласом 
Јачпм звала судбнна; моји ће 
Свуд те пратит врући благослови,
Мила шћерце, свуда.

Катае мала

Ове благе
Твоје р’јечи, за жнвота мога,
Нећу нигда ваборавит, гоепо!
(Хоћу хариа свеђ тп оетат, за то 
Л да боно буде м’ у грудима 
Пукн>т срце).

Слава Лнт.

Моја добра Кате,
Сад ми ио1;и у дворану дољу,
Т>е те чека игра и вечера. (Кате мала

клања се и иде.)
А вп самиом, гоепође честите,
Ходте амо у другу, да ову,
За нас свијех, Суботу свечану 
У веселој прођемо забави. (Одлави еа

евнјем зва н ицам).

Јављељс седмо.

Марко сам.

Марко.

Још је нпје. Ипак сам казао
Мс итом Божу да је зове. Ко зна?
Пије ва.Ћда још могла из друштва 
Да се тајно извуче. Но, ево 
Нени сјајне већ зоре!
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Јављење осио.

Кате иала и Марко.

Марко.
Гдје си ми,

Мила Кате?

Кате мала.
Госпару!
Марко.

Што ти је?
Што се кљезиш кано д’јете лудо 
У повоју ?

Кате мала.
Дијете нијесам

Да се кљезим лудо, већ гвоздени 
ГТовоји ме тиште.

Марко.
Што ?

Кате мала.
Госпару!

Не видиш их ннти им се можеш 
Домислити лахко...

Марко.
Из Шумета

Да се врну Кристо, ти обазна 
Већ занаго, и још да те хоће 
У мог оца траакити за вјерну 
Сад љубовцу ?

Кате мала.
Та ми је најмаља.

Марко.

Најмаља! што велиш?

Катае мала. '
Да: тако је!

Памти добро госпару! Прођоше 
Сви, ко сјена, они дани сјајни,
У Конавлим што проведох с тобом; 
Бјеше санак баш чаробан оно,
Ал га не ста већ са свијем. Мало 
Кад те виђах, прилике још маље 
Збору нађох узајамном. Црни 
Дни у тузи, а у плачу горком 
Све ми ноћи тецијаху; мисли 
Све нанокон ја смислих на једну, 
Да су наше стазе одвојене

Тешком судбом, и да никад неће 
Наћ, на овој земљи, иристанпште 
<Ђубав наша.

Ма рко.
Је си ли при себи?

Кате мала.
Јесам јадна! а боље би било 
Да нијесам по ме. Ну погледај 
Мало тихо, ко сам ја ? госпару,
А ти ко си ? — Ти си међ првијем 
Од властеле у граду; препроста 
Ја слушкиља. — Од кад је Дубровник, 
Бит ће тому тисућу година,
Ал још нико не видјето чудо,
Да властелин какав се ожени 
Са слушкиљом.

Марко.
Лијепа разлога!

Није бнло — бити неће!

Кате мала.
Дру1'11

Има јоште за ме.

Марко.
Какав ли је?

Да га чујем.

Кате мала.
Мој образ, госпару!

Марко.
Мила Кате, ту образу посла 
Ниједног не видим.

Кате мала.
Ал има га,

И каквога!
Марко.

Бити ће ријечи,
Кано пљева лагана на гумну,
Ко бабине шурке шаровите 
И бабушке ђечине.

Кате мала.
Ни пошто:

Није тако госпару! Пред свјетом 
Да ме вјенчаш, стидан бн остао 
Тн занаго; а каквим образом 
Ја би могла пред мајку ти стуиит ? 
Да јој сина љубљеног обружим
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На тај начин, пошто прегсо мјере 
Заслуга ме мојих одхранила 
Благодетно, гсо госпођа егсладна 
II милосна мпмо евагсе?

Марко.
Кате,

Ти си ирави цвјетагс дјевојагса,
Г1а еи срце мешг занијела,
Ко штовидиш; но, слушај ме, драга, 
Још иам мало тренутака збору,
Е у брзо евн ће се сјетити,
Да те није еред игре. Љубави 
Ал рад живе, гсоја нас већ веза 
Слатгспм ланцем, сада те загслињем,
Агсо шинта, за три дана само,
Немој м' нздат; ионуду не ирими 
Оног Криста блаженог, што гсашу 
Тагсо мути иемнло. А ја већ 
Пећу жалит мугсе нн напора,
Е да бнемо нз овог метежа 
Могли здраво испливати.

Катие мала.
Пошто

Друго нећеш, то ћу тп ноглдит 
Баш пз ерца. Ну гсажн мн еамо,
Кагсав разлог да Криету навсдем 
Вјеројатан.

Марко.
Ево, нпшта лапнгсе:

Реци проето да те болп глава.
II да е тешке болести — при себи 
ЈГјеси за сад.

Кагие мала.
Бсз пгсагсве лажи 

Могу гсазат да је тагсо — мозагс 
Вае у глави ми се вртн; срце 
( ■ве мп бпје у преима, тагсом 
(’а жестином, гсо да ће еад управ 
Сад излећет.

Марко.
Нигсад боље. Тврда

Вјера дакле?

Катие мала.
Тврда.

Ма рко.
Сад остани

Моја мила : е Богом. (хобс да је, иољу-

би у че.к). она ес омаче и љуби му руку'. 
он иде).

Лављење девето.

Кате мала сама.

С Богом, драги !
II ве11 с тобом сви млддости моје 
Краснп снови! Што м’обрегсох? Пишта! 
Ерзо иду трп дпи. — У толигсо 
Боже јагси, ти ми просвијетли 
Мога младог и милог госпара! (Иде).

--------------- ----------------------------- ;—

II II О М а О II у т а.
Побратиму А. Мародићу.

II.

Драги 111ацо!

Почстгсом јула, а нза подна, када 
сунце најјаче уиече, управо четвртога огсо 
трп уре по подну, гсренем с Цетиња са 
.Јованом Поиовиб-Лииовцем, позпатнјем срп- 
сгсијем пјсснигсом, а мојим старијем прија- 
те.всм, пут Грсбјана. љсгова родног мјеста, 
гссда ме одавна V гостс иозпвао.

До Це клиња смо јахали на гсоњпма; 
ту сврнемо гсод једнога рођака његова; од- 
моримо се и разладимо: напијемо се добре 
воде Дурмитаора и лозоваче; вратимо коње 
натраг е всћ нијс пута зањнх; и наредимо 
да нам се мазге нађу, да пут продужимо.

. Домаћпи не да ни опеиелит.
Нећете, пи дао Бог иоћас никуд

пз моје гсуће. Пет ура је већ ирошло. Не- 
ћете ни на /Буботињ иза виђела.

Али нас није могао задржати. При 
иоласгсу ће баба Јокача. мајгса домаћииова 
а тстгса мог санутнигса, нста очина сестра, 
забринуто и сгсоро ијстгсо, смијерајући га 
од главс до пете, своме братанићу :

— Јованс. ја бих радија, да си мало 
грђи ?

— А за што, Јогсача?
— За што ти сс бојнм!
—- А што сам гсоме учиино, да мп се 

бојнш?
— А што гсоме учиње Бошгсо Марти- 

иовнћ?!. .. Не даде му изговорити озбиљна 
старица; на што не добн одговора, већ
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опроштајно „е Богом44 с наших мазака, п 
ми се кренемо даље су два пратиоца.

Цеклињ лежи у оној живопиеној пла- 
нинској ували, што ее епушта одма е Бел- 
ведера к Ријеци. Ту еу чувене старе куће 
ЂурагиковпЛа и ПејовиИа. Види ее, да еу 
Цеклињани од старине добро живјели. Пма 
доста етаријех кућа с лужама; а пма доета 
и зидпна од још етаријех зграда, које је 
непријатељ иалио и рушио некада. За чудо, 
како је остала лијепа велика црква, која 
изгледа доста стара. Црква је на лијепоме 
мјесту а около ње је пространа авлија.

Уопће има доста горе; а има и земље, 
која је добро рађена; осим земљорадње и 
поштогоћ сточарства, Цеклињани се баве н 
риболовством. Но ваља да зиаш, да се 
Цеклињ зове ово село, које ће бројити до 
двјести димова, у ужем смислу; алн у 
цеклињску границу снадају Црнојевнћа 
Ријека и Жабљак, које се земљипгге пру- 
жа до Љешанске нахије и саставља иоло- 
вину ријечке нахије, од славпе Вртијелже 
до још славнијег Царев лаза. ТакоЦеклиња- 
нимасвијемау ширему смнслу лрииада иекљу- 
чиво право па риболовство по ријеци скоро 
до близу скадарског језера. Риба је то она 
чувена укљева илн тн скоранца, како је 
зову ио приморју и у Италији, те се извозп 
у великој количини суха у Нталнју и у 
Србију. Лови се од иовембра до марча 
заједнички, па се чистп приход дијелп у 
једнаке дјелове на сваку мушку главу.

Осим ове рибе, Цеклињани се номажу 
лијеио и рујем, којп се бере баш у јулију, 
суши, врше и сије иа тако продаје овлаш- 
ћенијем закупницима, који га закуне на 
јавној продајн, гдјс остане закупником онај, 
којн понуди највишу цијену. По тој цијени 
он је дужан куиовати колико год му се 
донесе трговине, а за иовластицу дужан је 
држави плаћати по два фнорпна одмиљара 
(560 кила). Руј сз обпчпо пзвози у Три- 
Ј*ешће п продаје по 8—9 фиорина у злато 
квинтал и то нз саме ријечке нахије од 4 
до 5 хиљада квинтала па годину; и тај је 
руј са онијем из црмничке нзхије најбоље 
врсте, и за то се најбоље и нлаћа. Тн већ 
знаш што Ј*е руј п за што служи : али за 
оне који не знаду довољно ће бити, да се 
каже шљедеће: руј расте по рудинама у 
Ј*ужнијем предјелима грмље ниско, али кад 
би се пазио могао би п.о а-тп н као мало 
стабло. (Кћиз Соћииб, њем. 8птас1у, и служи

за стројење кожа. Нма га у Пстрији, хр- 
ватском ириморју п у Далмацијн; али ми 
се чппи да се црногорски највпиге тражи, 
и најбоље плаћа, као и буварица цр- 
ногорска.

Него да идемо даље.
Бад смо наљегли покрај цркве, ту 

нас угледа Пћо Пејовић, (ако ее сјећагп 
онога високога момКа п виђенога, што 
пас је ириближивао, ти којп си о- 
ноликијем заноеом иосматрао и проу 
чавао јуначке слике црногореке, а. у ко- 
лико Ј*а знам, нијееп ниједну кичицом 
платну повјсрно!) — н стаде нас зауетав- 
љати на конак; алп смо ми да/ве нут на- 
ставили. захваљујулн му, мој еапутпик на 
мјером да ноћи на »Буботнњу. а ја у — 
Грађанима.

Кад смо се иочели из равнице цеклгив- 
ске нењати уз брдо, иза кога лежи «Бубо- 
тињ, сунце је било већ зашло за Ниран,. 
Поштосмо издржали жегу илијнског сунца, 
грабпли смо да.ве ио иријатној хладовнни.

У једном закутку планинеком у л>у- 
ботињскоЈ* већ границн лежи питом засеок, 
покрај кога пут наш пролази. То јс'■ 
родно мјеето Ссрдара Шкрња ПусовЦп) 
славног јунака крстачкога. Мој Шацо, да ње- 
га нпјесам видно изрешетапа оловом, не 
бпх имао прјма о личном јунаштву црно- 
горском. Кад су га прско Рисна донијели 
у Котор тако рањенога, гдјс се иодуго ли- 
јечио, меднзи се ннјесу иадалп, да ће оета- 
нути. Од његова бата/вуна није било 
осталр у животу на Крстацу до 309 друга! 
То Ј*е бно први отпор црногорски противу 
еиле Сулејман-иашнне у очп онијех елав- 
нијех девсги крвавмјсх дана! Али већ прије 
тога брја жестокога, његов је батаљун био 
издржао прву ватру на Дољани.иа између 
Иодгорице, Куча и ТГнпера г. 1876, и први 
опај велики рат отпочео. Тада је иогинуо 
н поп Јоко Дрецун, иодкомандир гарде, 
коме је главу посјскао Шабанбег Буша- 
тлпја, и тако осветио свога јединца, који 
му је ту био нао само иети од руке тога 
крнлатог јунака. Ту је Шкрњов батаљон 
нлн тп . Буботпњскп изгубио 70 мртвијсх 
п рањсннЈ*ех, што се у цриогорском врјевању 
зовс велпком погибијом. До.ваии и Крстац 
иапојили су сс добро крв.т>у љуботињском, 
алн су они п засвјсдочпли старо јунаштво 
љуботињеко.

Као што цсклшвске граипце обухва-
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тају пб ријечке нахије, тако љуботињеке 
обухватају другу половину љену. Као Це- 
гслињапи тагсо и/Вуботињани порсд земљо- 
радње и поштогођ еточаретва занпмају ее 
риболовством. ЈБихови еу рнболови до це- 
клињскијех, па гс блату огсоло Врањипе. П 
опи такођер иримају лпјепијех иара од ру- 
јевине, н живе ништа грђе од Цегслпњана. 
У љуботињску граннцу епадају и Грађани, 
гсуда идемо.

Село /Буботињ сепружа једном пито- 
мом продолнцом између виеогсијех брда. Пма 
лијепог поља и добро узрађеиа. Кукурузп 
ее зелењаху гсао море поелије петровегсе 
гсише, гсоја је по евој Црној Гори пала и 
ио јој љетине дала. Пма горе и живпјех 
вода; а унаоколо поља нпжу ее лнјеие 
гсуће; иоеред ноља бијели ее еаборпа цргсва 
еа шгсолом. Иитао еам за кућу етарога 
лава Војводс Пстпра НујовнКа, вјеичанога 
кума беемртног Књаза Данила, па ми гса- 
заше да је иодалеко гс језеру у једном ма- 
лом селу.

Нрегсо ♦Ђуботиња већ пае бијаше мрагс 
ухватно; Лииовац је хтио евагсагсо да евр- 
немо гсод њеког његова гсума па гсонагс; ја 
еам му одговарао: Агсо можемо напријед 
однти путем, тн немој мене жалитп; бо.ве 
је ионоћн иего по плпјнегсом еунцу, па ћемо 
сјутра лијеио иочивати; и моји разлози 
превагнуше.

Кад смо били иа гсрај еела већ ее бно 
мрагс ухватЈго, а иутања каменита већ је 
ночињала да се уз брдо пење. Требало нам 
је ејахати иа пјешачитп Помрчипа ее еве 
Ј’ушћа хватала Најпослије нијесмо видјели 
нншта иред еобом, него емо етунали на- 
ирнјед епуштајући по мало ногу тражсћи 
њом, гдје ћомо станути. Одећи тагсо, вазда 
ипагс у разгоиору заипмљнвом, гсоји је пре- 
гсидао мој еанутнпк евагси пут, гсад бп гсојн 
од иае иоериуо, иребацивањем, да еам ја 
гсрив, да емо могли лнјепо гсоначити на 
/Буботињу, ми ее одмагсосмо подалегсо од 
мазагса и од иратпоца; догс одједном изгу- 
биемо путању.

— Заба<*али емо, — рече мн еапутпик, 
па етадоемо ирислунткиватн, чујули ее гдј<* 
за нама нратиоцп. Када им глае чуемо, 
гсоји нам ее све више прпближнвао, били 
смо на коњу. Кад нае етпгоше, пу<*тнемо 
нрве мазге.

— Иегса иду, рече један иратиоц, а 
мн ћемо за њима; оне еу и прије овуда

пролазиле, а мазга неће никад етрампути- 
цом, само јелн једном иравијем иутом прошла.

'Гагсо емо ее били прикупили сви 
заједно и тагсо емо ее напријед помицали, 
гсад-гсад и ругсама и ногама. Таквијем путем 
још нпјееам пролазио, нити бих желио 
други пут, да ее нађем на овагсвој шетњи. 
Већ је ирошло десет ура а мн емо још 
далегсо. Још ваља уз некакве стубице и 
низ етубице. ()во је до еада све пир и 
божић!

Алп ево ереће изненада. Прије евега 
чујемо једнога неа; оћутио пае пз далека. 
Ту еу Штиовн^в, рецимо ирва предстража 
Трађапа. Кад емо ее приближили, Линовац 
зовну у еело:

— Шуто!
()дма ее одазове и до мало изађе 

еа зубљом на пут. Ту поеиједасмо. Донесоше 
нам добре воде планинеке. Па нам дадоше 
уз зубљу запаљену и још једну, кад она 
догори, да бар изађемо и еађемо низ те 
етубице. ()толен ее вееело кренусмо, захва- 
љујући лијепо Шуту, који пам пружи 
изиеиада толпгсо евјетлости у толикој по- 
мрчини.

И мп емо лијепо етубице ирошли и 
дал>е еве до у Грађане при евјетлоети ти- 
јех зубаља етиглн — више од по уре хода. 
Зубље су те од младигсах разне древади, 
чинп мн ее понајвише од дубова. ЛГладигсе 
е<‘ зелене изувијају тагсо, да ее раставе све 
у тангса влагсна, која ее опет држе заједно; 
па ее етаву више огња, да ее сушу. II те 
зубљс горе нето гсао лучевина; за то их 
људи приирав/вају, да им елуже по ноћној 
номрчини гсада треба да иду куда.

У једанајеет еати бнли емо у кући 
Лииовчевој, тагсо трудни, да нијесмо ни ми- 
елплп о вечери. Само емо сјели за трпезу 
да ШЈЈемо, иа емо одма леглп, да спавамо.

Куд еам пролазио од Л>уботин>а и гдје 
еам дошао, нијесам пишта видио. Кад еам 
<*е у јутро дигао, дивио сам ее природи, 
гсоја ме огсружавала.

С југа и са ејевера високе се голе 
планинс гс заиаду еастају, те ираве кут о- 
творен ирема истоку. V томе су гсуту Гра- 
1)апт <‘сло са евојим лијенијем гсућама и еа 
једном новелигсом црквом у еред села, и 
другом изнад еела, на највишем врху, та- 
ман у гсуту. гдје ее планине састају, те је 
лијело впдјетп, гдјеее бијели ту у зелени-
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лу лиснате дрвљади, на голој лнтицн, као 
да с оне висине стражари над селом.

У овоме планинскоме куту све је до- 
бра земља, лијепо обрађена у зграде н нод- 
ворнице, која се по мало низбрдо спушта, 
те пошто се удаљн одјужне иланиие, која 
се зове Аољ, тако да је више не заклања 
од југа, испред онога кута прави бријег, 
с којег се спушта до ријеке Грабовнпиицс, 
што тече долином и ирави границу измсђу 
ријечке и црмничке нахије. (А код Белве- 
дера граница је измсђу ријечке п катуњ- 
ске нахије; тако сам ти ја с крај на крај 
ријечку нахију прешао те вечери!) Наврх 
овог хумног бријега, којије готово већ цио 
откупио, оградио је себи Липовац лијепу 
кућу; иа га је засадио свуд унаоколо 
виноградом и разнијем воћкама. Његово ви- 
но већ је познато као најбоље вино у Цр 
ној Гори, а ти се сигурно још сјећаш црм- 
ничкога, које се такми са најбољнм бордом.

Саврх ове главице види се дакле жпвоиис- 
но цнјело село Грађани, које му лежи на за- 
паду; на југу отвара се величанствена иа- 
норама горњс црмнице, застрте зеленилом, 
кроз којесе расута села бијеле; на истоку се 
виде иреко мањијех зеленијех црмничкијех 
брјегова Суторман и Румија; а са сјевера се 
подиже’ гола литица као нека горостасна 
тврђава, на којој промаља која кућа п које зе- 
лено дрво поселице грађанске Радомира. То 
је поглед свуда унаоколо. С јужне стране о- 
вога бријега Липовчева исиод планпне Коња, 
н са сјеверне испод Радомира, теку живе 
воде, чнтави потоци, покрај којих има неко- 
лика брашнена млина, Управо између једног 
и другог потока подиже с-е овај брпјег. 
Оснм овнјех иотока има још у Грађанима 
живијех вода, које се зову: Водица, Зми- 
јинац, Коиривњак и неопходна — ( 'вслпога 
Савс.

Казао сам ти, да се изнад села поди- 
жу голе планине, тећешсе с тога чудити, 
окле толико жнве воде из гола камена. II 
ја сам се томе чудио, иа су мн казали, да 
пза оне црквице изнад Грађана, којееемје- 
сто зове С^пругс — има лијепе горе, земље 
п паше; такођер иза Радомира, и у ИГишо- 
вићима. Побиљсжио сам и ова брда из тп- 
јех предјела: Обло-брдо, Свтиитк, Г. апикс- 
нлочс. Волуја-грсда.. Мањакова-глава. Счио 
пли Гора. Л(нчинк\\ Ко-
1проман. куда расте: зановет, јасен, дуб, 
кун и граб.

Ношто смо доручковали, било је већ 
прошла десета, похитаемо, да се окупљемо 
у Учаг,— такосе зове ноток исиод Радомира, 
који се не види док се нан> не дође: са 
сјевера подиже му се до неба гола литица 
нерпендиколарно коју стотину метара, а с 
југа бријег Липовчев мало мап>е него 
перпендиколарно, тск како се може саћи 
наувојке,- до стотину метара. Ту поток час 
мирно тече, час скачс с хридина на хрид, 
час се пјенуши и бучи у правијем малијем 
водопадима. Али што је нај.вепшс, иашли 
смо више одјел>ен>а на избор за купање 
измсђу оногстијења, еа дном ситнијем пије- 
ском застртијем, као да су за то сирављена. 
Алн ћу ти нраво казатп, ирви нут нијесам 
мого цио у воду загазити, него сам се 
и/вускао водом и то пошто сам сасвијем пз 
воде изашао: тако је вода лсдена била, 
каноти игго извпре мало корачаја па више, 
а сунце је ни толико не гријс; алн се одма 
други нут одважнх, и тако ми је пријало ово 
ледено кунање, да мн се чињело кашн.е, 
кад сам у Боку сашао, купање у мору 
некако млитаво. Купали смо се сваки даи 
по два пута, али еамо ио који мннут, јер 
прсти шћаху од всликс студсни затсиа- 
ти а што нам је опет оне илијнске 
нрипеке толико годнло. У овом потоку има 
рака, на ниже п јегуља. Ја сам јсдан дан 
одио у раке са једнијем сестрпћем Липов- 
чевијем, што га издржаје на науке, и били 
смо их доста паловили. Кад нас на трпезу 
затече, гдје пх једемо, једиа тетка Липов- 
чева, не хтједе прнступити, него јој се 
етадс гадити, таман као нама од $каба. А 
ја сам иромишљао. кад сам пх ловпо, како 
у овоме селу нитомоме п побожномс нс 
мањка нп рака за постне дане!

Остало вријеме смо проводили што за тр- 
пезом, што у весслом нрпчању и у озбиљни- 
јем дискуспјама. Осим нас двојице ту је 
особито у прнчању неисцрипв бпо брат 
Јованов Петар. Па је и се.њана долазило,

, II ми смо у село одили.
Хтио сам ноћп у недјељу у цркву,

алп јс те недјсље био ред да буде летур- 
ђнја у Га1)има, једном зассоку грађанском. 
Кад сс свештеник вратио, отворио мн јс 
цркву, која јс на лијспоме мјссту. лијепом 
пространом авлијом унаколо, која служп 
и за гробље. Црква јс унутра доста сиро- 
машна. Пконостас је врло стар, као штоје 
и сама црква: али се види. да је био од
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најљепшијех, што их из оног доба има ио 
нашијем црквамп. На цркви је звоник су 
три звона; а пред авлијом црквеном доста 
лијепа зграда за школу, која се још није 
отварала послије потоњега рата. Прсд цр- 
квом смо затекли неколико људи, који ту 
сјеђаху у дебелом хладу неколико лиснате 
велике дрвади. Од њнх сам разумио, да би 
било до четрдест дјеце, која би школу по- 
хађала а сада не похађа, јер су најближе 
школе на ,’Буботињу и у Брчелима у Цр- 
мници, куда није пута дјеци не само због 
даљине нсго и због ријеке, која тече доли- 
ном, што лежи између Грађана и Брчела.

А сада хоћу да те изненадим. Знаш 
ли ти, да су Грађани били нрестоницом 
ако ће и за осам мјесеца једног Цара — 
ако ће \\ лажнога! Осим тога, у Грађанима 
се био склонио с Цетиња и пошљедњи 
Патријар српски Василије Бркнб, за ври- 
јеме истога лажнога цара, ПКеиана УТа- 
лога, када се оно турска војска била ио- 
дигла, да тражи од Црне Горе и ТГећког 
Иатријарха и лажнога цара рускога. <) то- 
ме овако иише Симо Милутиновић у својој 
Нстиорији Црне Горе: Д1еки знатни Шу- 
вајлија босански наша много је о томе гто- 
ередовао међу Везнром Серашћером и Цр- 
ногорцима, да им та два човјека иредана 
буду акиви. Ради преговора Црногорци по- 
шљу Везиру у Подгорицу два своја иосла- 
ника: пона Јована Аврамовића из Бјелица 
и Лазара Богдановића с Љегуша, да чују 
што Везир хоће. Кад чују што хоће, они 
му одговоре, да онн за те људе не знају 
ирије него распитају; тако их Везир от- 
пусти, да се са својим народом договоре, 
ема ио еваки начин да му божју вјеру даду, 
да ће му одговор донијети; а он њима о- 
пет даде божју вјеру, да ће их здраво 
иуштати. < )ни пођу и разговоре се с на 
родом )! с главарима, и врате се те му ка- 
жу, да ти људи, које Цар тражи, нијесу 
међу њнма, ни знаде Црна Гора за њих. 
На то се Везир разјари каб лаф, брже 
викне џелате, да их на муке ударе и ио- 
сјеку, ако неће казати, ђе су они људи. 
Ал’ обојица остану, кано ти Црногорци, 
неустрашенн том грозом; а Везир дуго их 
страшећи н пријетећи, док не успје 1Пу- 
вајлија да их ослободи, те се тако здраво 
дома врате, али се сва војслса турска н« 
Црну Гору дигне/ Тада „Шћепан Мали 
ноћом утече у Црмницу, ђе су га Црно-

горци скривали у манастиру Св. Николе у 
Брчели; а Патријар је у Грађанима стојао, 
докле Бог јаки и храбри Црногорци не 
разбију и поћерају Туркеи.

Ја сам видио и куће, гдје су обојица 
стали, што се још у селу по предању при- 
повиједа. Ја знам, било би нотребито, да 
ти о обојпци коју више речем, али оно 
мутно доба још није разбистрено, па у о- 
вијем писмима нема мјеста расправама; а 
друго, о Шћепану Маломе биће опет гово- 
ра у идућем мом иисму; дочим вал>а да се 
задоволшш о Иатријарху тијем, што га је 
одвео собом књаз Долгоруки у Русију, кад 
је у оно доба из Црне Горе кренуо.

Па ћемо поћи и мало даље. Треба да 
знаш, да је родом из Шишовића био за 
вријеме св. Саве ирви владика зетски Ила- 
рнје, који је манастир Врањину основао. 
Овој околности ја приписујем, што су се 
у старо доба ио казивању копали сви имућ- 
нији Зећани пред црквом Шишовићком; и 
што је поп Никола Поповић из Грађана 
био парохом Курила, Бериславаца, Бистри- 
це, Плавнице и другијех села зетскијех, 
као што свједочи синђелија митрополита 
Данила, која се чува још у истој породици, 
и коју ми је иоказао ноп Машан Поповић, 
честити данашњи парох грађански. На њој 
стоји прибиљежено, да је прештампана у 
ерттеко-далматаинском магазину, за то је ја 
и не доносим овдје у цијелости.

Исти пон Машан показао ми је још 
једну синђелију „Венијамина милостију 
Божијеју митрополита Црне Горе и При- 
морја , много старију, „Кнезу Вукмиру у 
Трново н свијем властелом Трновљаном.... 
како ви благослових протопопа Кнр Илију 
от Грађанихц... На којој су потврде вла- 
дике Никанора и владике Стефана „Мил. 
Бож. Еи. црног. Стефани(?)и печатМитро- 
иолита Скендеријског Данила са сликом св. 
Ђорђа. И на овој је синђелији биљешка да је 
прештамиана у ерттеко-далмалаинекн мага- 
зин.

Треће старо писмо, што се чува у истој кући 
у Грађанима, нотиче из доба Ђурђа Црноје- 
вича, којим овај владалац зетски, ушљед 
жалбе кнеза Илије Љешевиба из ШишовиНа 
на Допило и на остала околна села, да су 
им иритисли „границе и баштине и гору и 
водуи — даје на знање, како је именовао 24 
„властелина од све земљеи,који су тегранице 
разгледали. И ако је и на овој хрисовуљи
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забиљежено, да јеу исту књигу нашу ирешта- 
мпан, ја ћу тн навеети имена те #л«сжеле; 
ево их: Микола Јунаков, Радеља Мирујевић, 
Дабижив Ђурђевпћ, Шћепан Ненојевић, 
Вукота Озриннћ, Вучко Милошевић, Бошко
Рад........ , Оливер Вуковнћ, Богавац Нев-
ковић, Радић Брајић, Радић Оетојић, Бравко 
Сарапа, Никола Вукићевић, Шћепан Нико- 
лић, Пикола Марковић, Лазар Милојевић, 
Којичин Николић, Шћепан Радоеалић, Ву- 
лета Богдановић, Вујић Милошсвић, Алекеа 
Стенаневић, Ратко Дарчевић, Вукац Осто- 
јнћ, Божидар Новаковић и прислаав Нико- 
ла Косијер.

0 ЈБешевићу, који се у овој хрисовуљи 
спомиње, прича се> даје то био знатан Хер- 
цеговац из Благаја презименом Храннћ, 
који је прешао у Арбаннју у »Ђеш, оклсн 
побјегне од силе турске под крило Иван- 
бега и прозове се сЋешевнћ. Иванбег га 
насели у Грађане, н даде му велики поејед, 
ком су границе означене баш у горњој хри- 
совуљи.

Грађани су се крвилп као н оетала 
плена црногорска између себе, када нијееу 
били у крви с којим другим племеном, еве 
до владе Св. Петра. Тако су г. 1796 Цр- 
мничани удрили били на Грађане, гдје ее 
био затворио у своју кућу поп Иван По- 
повић-Липовац су 20 друга, окле се ју- 
начки бранио. Тада дође Св. Петар су 30 
главара у кућу попа Ивана и измири за- 
крвљена племена за вазда. И данае се ка- 
зује више куће попа Машана крш Св. Пе- 
тра, као опет што сс на другом мјеету по- 
казује и крга Св. Саве.

Село броји 153 куће, од којих је 
90—95 кућа Липоваца, које се овако пз- 
међу себе дијеле: 36 кућа Поиовића, 30 
Кнежевића, 6 Милановића, 10 Петровића, 
3 Радонића и 2 Вуковића. Прича је да 
сви они произлазе од онога Л>сшевића, што 
је Иван-бег населпо био у Шишовиће, гдје 
има и данас развалина лијепијех кућа.

Од осталијех кућа има 7 Михаљевића, 
2 Црнојеви&а, 2 БуКе, 1 Хаџија, 20 Радо- 
мираца а 15 Гађа. При оволико успомена 
нз прошлости, што се у Грађанпма находе, 
обраћају на себе пажњу и имена Црноје- 
вића и Буће, за то сам ти их и подвукао.

Од свијех овијех кућа у мирно доба 
не налази се дома по 20 мушкијех глава, 
него иду по свијету, да штогод зараде; о- 
собито су добри баштовани.

Овијем завршујем податке о овом се- 
лу, што сам поби.Ђежио онако краднмице 
оловком у лисницу: јер како ћеш и када 
ћсш у лијепом друштву н чарном прсцјслу, 
које те не преетаје занимати. II још ја ни- 
јесам мислио ту стојати толнко дапа, нсго 
други, најдал.е трећи дан иреке Вира у 
Крајину; али с једне страие жега сунчана, 
а е друге добро друштво задржало ме н 
нуннјех пет дана.

Доста тн је, кад ти кажем, да је до- 
маћин свјетекн нзображен човјек. имућан, 
млад, још нс озксњен, који од 12 мјесеца 
у години 10 ироводи но Москви, Петро- 
граду и Паризу, а но два у Грађанима, 
родиом свом селу, гдје онет гоеподскн живн.

Као пјесник он би добро уепијевао, 
да овакав жпвот не проводи, него да мозке 
мирно но коју уру на даи или иа недје.ву 
своје пјееме израђивати. Ја не знам, да лп 
је која пјесма силније на мепе д јеловала од 
његове „Маните Матере , с к*ој<‘ је била 
забрањена стара Зегиа у Аустрпјн.

Као добровољац с петроградског унн- 
верситета уљего је у руску војску, у којој 
је личнпјем јунаштвом стекао одликовања 
и посјед, којп ћему давати до 7--80(Х) 
рубаља на годину. Уз то је почаснп нобоч- 
нпк Књаза Николе.

С њим се иознајем још из Задра, гдје 
је он оеновне школе а ја гимназију иохо- 
дио, јер он ирипада онгјема црногорекијем 
породицама, што су биле гтрешле у Ау- 
стрију са пок. Ђорђем Петровићем за ври- 
јеме Књаза Данила. Овн црногорски изгна- 
ннци бјеху вазда с нама, семснаристима пра- 
воелавнијем у Задру, када шћасмо изаћи па 
шетњу, међу којима су им Бокељи оиет нај- 
милији бнли; тако су и њихова дјеца готово 
сваки дан у ееминаријх долазила. Отолен 
је н од тада и наше иозпанство.

ВБегово имањс у Грађаннма падгледа 
етарији му брат Петар. До које годипе цно 
онај бријег бнће лозом заеађен; а да вшто 
еачува здраво има велнкИ подрум. Мема 
сумње, његовоме ће примјеру и други елп- 
једити, што ће много унаприједити овај 
тако кориени производ зем«1љски.

Ммао бих тн пз мога бав.Ћсн.а у Гра- 
ђанпма забиљезкити ио којп врло занимљив 
епизод, али бп се мпого отегло ово пиемо. 
Мпак ћу ти један врло карактериетичан 
иавеети. Ја еам спавао у истој соби с Јо- 
ваном. Легли смо иоелије поноћа не знам
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на коју уру. Ја сам био заспао, а Диповац 
је био остао читајући. Одједном се будНм; 
нс. бих иоуздано мого рећи.дал ме мој ка- 
марат разбудио, којп ме ијетко стаде напа- 
дати. Ја онако иза сна, нијееам знао што 
је,да му одговорнм, иити загато је на мене 
осуо.

— Јеси лн чуо, у први број морага 
ово исправити!.

Ш.то је бнло? Читао је мој чланак ( 
јсднс културне евсчаностн у пош.њедњем 
бр. //. Зете. у ком сам реко, да су Кату- 
■њанн на Крусама славплп други Царсв 
лаз. II то ми је налагао да иеправим, јер да 
нијееу бпли самп Катуњаии, него да је ту 
била још и цнјела Ријечка нахпја.

Ја с.ам гледао да га ублажим, и да 
га увјерим, да ми нпје била никаква рђава 
намјера, да сам то т Бопа Л<1е напнсао. 
Алн ннје хтио да чује моје оправдавање, 
јер ме ематрао као странку заинтересовану, 
како су моји претци поријеклом нз ка- 
тунске нахије.

Овијем сам тнхтио иружити један при 
м јер осјетљнвости племеиекс, која је у Црној 
Горн тако развијена, да мн, којп смо од- 
расли изван њенијех граница, једва може- 
мо знати, гдје чију о< јетљивост можемо 
дпрнути.

II овијем се овога иута задовол»и; 
а чини ми се да сам и нзцрппо све што сам ти 
имао из Грађана писати.

Само ћу ти још иадоставпти. да ми 
је жао, што нијесам походио једну пећину 
у врх планинс Коња, гдје су из маиастира 
Вериела < акривали калуђери драгопјеноСти у 
ратно доба, која. унутра сва блиста, кад у 
њу сунце угријс. Мора бити пу иа стала- 
тита и еталагмита, и одчста мора бити диваи 
феномсн, кад унутра сунце између њих ста- 
нс просијавати. Али што овога иута нијесам 
видио, даће Бог, да други иут вндим, јер 
трудно да ме опст же.ва не одведе у ово 
тако пријатно село код тако гоето.вубпва 
домаћина. д. Томановић.

Пз заинспика негданнмч' младића.

1.
Одзив срца.

(ПосвеКено Госнођици ’?)

Ти ме пнташ: да л’ те л>убим
Срцем свијем ?..........................

Ја ти на то,
Моје злато,
Пнти и.мам, нпт у.мијгм
Друго каз’тп —
г1,о то само (а што вншс?)
Што осјећам,
Што у срцу моме гшшс.
(И што нико избрисати мога’ не би):
(>д .'вубави нрема тебп 
Још не познах јачс сласти,
А’ жпвоту — љепшсг чпна,
Дубљег мора од милнна,
Л које бих врло радо,
Вјеруј надо,
Вијек цпо —
Све што имам :
Душу, срце — еебе сама 
Без икакаква уетезања,
Пл’ двоум.ва — 1ри(тао!

Драгољуб.

ИI« ‘води с италијаи' \ ога.

I.
(Е. 8 (е с с ћ е (I ј).

Сјутра ће мп доћи! II баш тада 
дуго ће мн битп вјечност сама. 
отвореним врат’ма пазит када 
будсм сваки корак но стубама.

Доћ’ ће! Па што тако узбуркано 
дншсм, дрхћем кб питомац који? 
Ах, да није све то већ дознано? 
Само мајка да се зла не боји!

Изнутра мн нсгнто збори тихо: 
доћ’ ће ејутра ....! Који ду. п<' чека 
елатки тај чае— вншс му је мио!

Кад нрви нут стиснсм руку, мска 
како ће јој задрктат, страгаиво 
ттримив целов под когтрсном сска!

1. септ. 1890.
Нсрстванин Л»у6о.

Иародне нрпче.
V.

Сиромах н златан прстен.
Један си/>омашак имаиге жену и гае- 

сторо ђеце, а од имања немапгс нигита до
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једну отељену кравииу, од које мдијеко 
свако јутро продаваше и за новце од мли- 
јека љеба куповаше, те тако своју сиро- 
машну фамељу рањаше. Једно јутро крене 
с млијеком на пазар, али га у путу ерете 
мачка, па почне маукати, иштућ му мли- 
јека и плести му сс око нога тако, да није 
могао ићи, те најпослије даде мачки млн 
јеко; па јс пошље уфати, метне у каблић 
и врати се кући.

Кад уљезе у кућу, предаде женн 
каблић с мачком п рече јој : „Јутрос није- 
сам иродао млијеко, но сам га дао овој ма- 
чки, те га је полокала — ваљаће и она што- 
год!и А жена му одговори: „Зашто, 
чоче, тоучиње? Вили било боље, да си до- 
нио овој ђеци мало леба. да не зијевају од 
глади, но што си мидонио мачку?и — Он јој 
казке све, како је било, те жена умуча. 
Сјутрадан крене с млијеком на пазар, алп 
га сад срете кучка, те и она око њега, док 
и њој даде млијеко, иа је уфати, поведе 
кући н каже жени, како је било; а жена: 
„Оваквиче, онаквиче, нгго ми лушта ђецу, 
да свисну од гладн —јуче мачкн, а данас 
кучки; не бп ли бпло боље, да смо и мли- 
јеко далн ђецн, но да свисну?и — Он се 
пошутио, не говори ншпта. Тако и други 
дан осташе без ни залогаја љеба.

Трећи дан срете га змија, па и она 
око њега, док и њој да, па је метне у ка- 
блић и врати се кући; кад дође на врата 
куће фрљи и с каблићем и са змијом на 
сред куће, предајући обоје ђаволу. Змија 
изиде нз каблнћа, па рече: „Немој ме пре- 
давати, ја сам ћер царева, но ме ионесп 
оцу п он ће ти платитн!44

Сиромах, за којим крене мачка п ку- 
чка, узме змију под руку, иаје понесекуд 
му она каже, док дођунаједну грохотииу.

Змнја писне, а из грохота намоле зми- 
је све главу до главе. Изиде цар змијски, 
те ирими ћер, а сиромаху даде нешто за- 
мотано и рече му, да то не размотаје, док 
дође код куће, а тада да га размота и види. 
Сиромах узме замотул>ак и оде.

Кад је био на сред пута, промиели: 
зашто да ја не виднм, пгго је ово, те ми 
даде? Размота и види златан прстен. На 
оно мјесто, ђе размота ирстен, створе се 
велики и сјајни дворови, а у њнма свашта 
и свачеса. Сиромах види, да је то постало 
од златнога прстена, па га намиелн добро 
чувати; метне гау устима под језик, а собу

од спавања утврди, да је не може нико до 
њега отворити нн изван ни изнутра. Ту 
се настанп, па не шћене шиљати за своју 
жену и ђецу, но се ожеии царсвом ћером.

’Све се животиње окупе на збор, како 
би му украле нрстеп. Нико не каже, да бн 
му га могао украсти до мшна; он рече 
пред свијема: „Украсћу му га!и Отиде по- 
ноћи, па зубићима чегр.ва, чегрља, док 
прогризе нод н уђе у собу. Кад тамо а он 
лсгао наузнак, заспао, зинуо, па хрка.

Код њега бјеше карта резана дувана; 
мшн смокрн реп, па га пружн ироз они 
дуван, те ирионе на њсму дуван, иа над- 
несе реп више уста газдинијех и треене, 
те дуван пане газди у уста; скочи, почне 
хркати, док пскочи претен, а мши брже 
боље уграби прстен, иа утече н преда га 
евоме цару.

Дворова одма нестане, богаташ оетаде 
еиромах као и прнје, царева шћер отиде к 
оцу, а ш њим остаде мачка и кучка, које 
га вјерно служаху.

Тада сиромах отиде својој првој жени 
и ђеци, молећп је да га опет прими. Жена 
је била прикуиила мало имања, одкад је он 
отшнао, иа му рече: „Кад си имао, нијееи 
мене тражио но другу, па је и сад тражи, 
са мном нсћеш!и — Те он зли и гори о- 
тиде од жене, па поче миелити, како би 
нашао прстен; па пошље мачку и кучку, 
да га траже.

Оне двије отнду преко мора, кад тамо 
пађу мншеве на скуп, ђе се веселе, што су 
украли златни прстен. Мачка из ненада 
скочи међу њпма, много их подави, па 
шчепа цара мшпа, којему уз кољено сјс- 
ђаше онај, те бјеше украо прстен, иа рече 
мачка цару, ако јој не нзнесе претен, одма 
ће га заклатп. Цар се препане, изнесе 
прстен и иреда га мачки.

Мачка и кучка врате се, па кад дођу 
на крај мора, погоде се, да мачка узме 
претен и да појаше на кучку, а кучка да 
плива. Тако и учпне. Мачки се некако 
испуети ирстен и иане у море, али не смје 
казати кучки, но је кучка све ирипитује: 
„Носиш лп га?~ — „Носим, носим!и — 
одговарала је мачка.

Кад изидоше на крај мора, иита је 
кучка: „Т>е ти је прстен?и — А она јој 
каже, како је пао у море и како није смје- 
ла казати, да је не утопи.

Те оне се посваде и иочну клати.



Година 11. Н О В А 3 Е Т А Страна 299.

Близу њих један човјек ловљаше ри- 
бу, иа их види ђе се кољу н иромисли, да 
еу гладне, те узме једну рибу, прекине је 
по поли и баци им је. Њиховом срећом та 
иета риба бјеше ирогутала златнп прстен, 
иа кад им је ловац бачи, испаде нз ње 
ирстен, те га уграбп мачка н донеее еиро- 
маху.

Чим еиромах узме претен у руке, 
оиет ее етворе дворови као и прије. Тако 
ее спромах обогатп, алп Бог не заборавп 
ни његову зкену, него п љој даде лијепо 
живљењс н задовољетво од ђеце, да га ма- 
ло ко пмаше у оном крају. *)

Ј. Ф. Иванишевић.

Народпе јуиачке пјесме.
Ин зоирке

С. РадуловиКа н Б. СредановиИа.

IX.

Женидба Николе Сердара.

ГГолетио соко тица сива 
Од бијела Сењана крајину,
Сењско поље равно прелетно,
Доклс на врх од Кунарс дође;
То не био соко тнца еива,
Већ то био Никола сердаре 
<)д бијела Сења накрајину.
Када сердар на Кунару дође,
Па Кунару на воду бунару,
Ту је трудан момак ночинуо,
Па нрифати срџајли дурбина,
Разави му еедам кољенаца,
Којнм гледа на седам сахата,
Тс разглсда но Удбињу кулс;
На бијелу Мујагину кулу,
На њу сердар дурбин саставио,
Па у себс сердар бесјсдио:

Фала Богу фала велнкоме,
Бих ли мога наћас доћи кули!

Дурбин сердар бјешс оставпо,
А добра сс коња ирифатио,
Тс окрсну коња низ иланпиу,
Прсгазио Вслебића иуста,
Докле пољу Удбињекоме сидс 
Под бијелу еердареву кулу —

*) У пошљедљој скесци нехотицеје изсстало, да су 
ове народне приче иа збирке И. ЗлатичаниКа.

У лпјепо доба долазио
Међу акшам п мсђу јацпју. 
Сердару је добра срећа била,
Е Мујага дома не бијаше,
Већ отпша на зелену лонџу;
Он удари халком на капију, 
Зачула га Хајкуна ђевојка,
Па ђевојка с.а чардака вика:

Ко удара халком на капију, 
Халка му се о главу сломпла; 
А тако мп очињсга вида,
Нс бих млада отворила врата, 
Да је главом Никола сердаре 
Од би јела Ссња на крајину.

Онда ссрдар њојзи проговора:
О Хајгсуно, шћери Мујагнна, 
Овде тсбе душманнна нема,
Већ делија Никола сердаре.

Ал’ Хајгсуна њсму бесједила:
Иди отлсн, потурицо млада, 
Нсма туна Нигсоле сердара,
На њега су токс оковаие,
А на њима два уписа златна, 
Један упис Нпкола сердаре, 
Други упие Хајгсуна ђевојгса, 
Што Је сердар токе направио, 
А у њпма слигсе поставио,
А Богу је јемин учинио,
Да се другом озкенити нећс, 
Всћс Хајком шћсрн Мујагћном 
Тп ако си, Никола сердарс, 
Нробаци ми токс у авлију.

Кад јс сердар Хајгсу разумио, 
Хитро скиде токе са рамсна, 
Ирстури их Хајки у авлију.
Кад Хајкуна токе угледала,
Брзо му је врата отворила,
За бјсле се уфатише ругсс,
А у бјсло иољубише лицс, 
Питају се за мир и за здравље, 
У подрумс увели вранчића;
Кад изишли па бијслу кулу,
За готову софру засједошс.
Ношто иишс и иошто јсдошс, 
Отидоше у душеке меке,
Ту ноћили н дивно им било.
Но када је зора отворила, 
Приспало је једно код другога; 
Пробуди ее туркиња ђевојка,
Кад угледа сунце на пенџеру,
У Николу лагстом гуракнула:
Хеј Нпкола, мој очињи виду,
Сву Удбињу огријало еунце.- 
Скочи момак на ноге лагане,
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Препаде ее, чудит му се није,
Ал’ га Хајка слободити иође:

А небој се Никола еердаре,
Тн још момак наетао нијеен,
Врка немаш, науенице немаш,
А Љепшп еи од еваке ђевојке, 
Обућу ти рухо ђсвојачко, 
Начиннти туркињом ђевојком.

Како рекла тако учињела,
Донеее му рухо ђевојачко,
Обуче га што љепше могашс;
Како га је наредила млада,
Нп еама га познати не ћашс; 
Колико је дпван и угледан,
Хајкуна га грлп од милоетп,
Па га иоче ејетовати млада:

(> IIикола мој очн њи виду,
Оад ће доћп тридесет Турака,
Да походе Хајку у одају,
А пред њима еердар ага Мујо, 
Смјерно ћеш ее њима поклонити, 
Па их л»убн у бијеле руке,
(•итно крачи а гледај иредасе,
Да ее не би оејетили Турци,
Ја ћу знати што ћу говорпти.

У то доба наљегошс Турцп,
Те походе Хајку у одају;
Када Мујо угледа ђевојку,
Он Хајкуни бпо бееједно:

О Хајкуно, мила шћери моја, 
Оклен теби туркиња ђевојка?

По Хајкуна њему бееједила:
Мпо бабо еердар ага Мујо, 
Ђевојка је из Кладуше горње,
Па је дошла по твојему гласу,
Да окуи.ва даре за сватове,
Јер ее мпелп удаватп брзо,
По иодарп сироту ђевојку.

ГТрумчИ руку сердар ага Мујо,
ГГа пзвадп три дуката жута,
Те дарова Ииколу сердара;
(>стали га дариваше турци,
Никола се смјерно поклањаше, 
Ситио краче а гледа тгреда ее,
II љуби пх у бијеле руке.
Турцн поше на чардаке горње,
(>ни пију кафу и ракију,
Тад бееједи Хајкуна ђевојка:

(> Никола и ерце п душо,
Сад ће доћи тридеет була старих 
II доћи ће тридеет удовица 
Још ће доћи тридест ђевојака.
Да полазе Хајку у одају;
Буле љуби у бијеле руке,

Удовице у бијело лпце,
А ђевојке под грло бијело, 
Неокрећи очи на ђевојке,
Да ее не би штогод осјетиле, 
еБубезнс су очи у јунака,
Када види прикладну ђевојку.

Док ево ти тридест була етарих, 
Те полазе Хајку у одају,
Ннкола ее смјерно поклањаше, 
Буле љуби у бијеле руке;
(>тндоше трпдеет була етарих,
У то дође тридест удовица,
Ои пх љуби у бијело лице; 
Пошто пође тридеет удовица,
У то тридеет дође ђевојака, 
Нпкола ее ш њима поздрављаше, 
Па пх љуби у грло бнјело.
Враг нанесе н неерећа црна,
Кад изнђе трндеет ђевојка,
У то дође Диздарева Злата,
Ио каква је три је јада емели, 
•Ђеиоте јој на крајину иема,
Па ђевојку одијело дивно,
()д’јело јој дивно поднпјело,
На грло јој три струк<‘ ђердана, 
Један јој је ђердан од мсрџана, 
Мерцан зелен а грло бијело,
То ђеврјци добро нодппјело; 
Други ђердап од дуката жута, 
Злато жуто а грло бијело, 
гГо ђевојку бо/ве подннјело;
А трећн је ђердан од биеера, 
Бисер. злату одговара дивно.
Кад је виђе Никола еердаре,
У њсга је срце узиграло,
Па ђевојцп ближе прпступпо,
Те је љуби под грло бијело,
Зајад му ее зуби отискоше,
Те је Злату зубом дохватио, 
ТГрекиде јој трн етруке ђердана, 
На грло јој рану начпнио, 
Падоше јој три струке ђердана ; 
Ђевојка је мудра и паметна, 
Хитро ђердан руком уфатила.
Па ђердане у цепове тури,
А марамом грло замотала,
Да не виде оетале ђевојке,
ТТа Хајкуни млада бесједила:

О Хајкуно, дуго јадна била, 
Што доведе Ннколу сердара, 
Да он грди удбињеке ђевојке?

IIо бесјсди Хајкуна ђевојка:
() Златијо, мила ееетро моја,
Ја те Богом од невоље кумпм,
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Не просочи Николу сердара;
Ако би ми добра ерећа била,
Да ја здраво пођем у Котаре,
1Гоздравићу Комнен барјактара,
Да би к тебе доша’ на Удбињу.

А Златија бееједила Хајки:
О Хајкуно, мила ееетро моја, 
Тврђа ми је вјера од камена,
Ја га млада просочити нећу,
Три пут сам му књиге оправљала, 
Ал га срећа тебе донијела,
Нека ти га, чеетито ти било ;
Ако здраво дођеш у Котаре,
Немој твоју заборавит Злату,
Добро ћеш ми поздравит Комнена.

Па одоше под Мујову кулу,
Те ђевојгсе коло уфатише,
У колу је Никола сердаре,
Сједне стране Хајгса до еердара,
С друге етране Диздарева Злата,
Па етадоше колом окретати;
Но да видшп врага изненада,
Враг нанеее Танковић Оемана, 
Заручника Диздареве Злате,
Па погледа Оеман у ђевојке,
Виђе Злати грло замотано,
ГГа разгледа боље проз ђевојке,
Ту ее јаду оејетио евоме,
Он познаде Николу еердара;
Па изиде на Му|ову кулу,
Те Турцима турски селам даје; 
Турци су му селам прифатили,
Тад бесједи Танковић Османе:

Бог т' убио еердарага Мујо,
Бог убно тебе и Хајкуну,
1Нто доведс од Сен>а еердара,
Да он грди удбињске ђевојке.

Кад то зачу еердарага Мујо,
Скочи Мујо ко да се номами,
За еабљу се руком нрифатио,
Да < >еману ноеи јече главу :

Копиљане Танковић Оемане,
Чију грдиш лијепу ђевојгсу!

< )диета га иоејећи оћаше,
По не даше аге Удбињаии.
Шћераше га са Мујове куле ;
А.Г да впдшп Танковић Оемана,
< >п ердито нође низ чаршију,
Докле евојој гсули долазио,
Па оиали двије пушке мале,
А ударн барјагс у ледшту,
Те иод барјак куии Удбињаие,
Док наиунп три етотине равно,
На отиде ш њима уз платшну,

Те уфати кланце п богазе.
Пушке зачу Хајкуна ђевојка,
Па Пнколи бесједила млада:

О Никола, мој очињи виду, 
Познаде те Танковић Османе.

Кад то зачу Пикола сердаре, 
Оставише коло п ђевојке,
< )тидоше на Мујову кулу, 
У.вегоше у шикли одају,
Свуче момак рухо ђевојачко,
А обуче евоје одијело,
Све кадифу и жежено злато,
II његове токе калајлијс,
Л прикити евијетло оружје,
Па повика Хајкуну ђевојку:

Уетај Хајко, хајде да бјежимо. 
Кад то зачу Хајкуна ђевојка,
< )кити се што љспше могаше,
ЈГа на добре коње усједоше, 
Хајка јаше вранца Николина,
А ГГпкола коња Мујагина, 
Побјегоше пољем широкијем,
За њнма ее ноточ подигнула, 
Ћерају га пјешцн и коњици, 
Коњнци га мало назнраху,
А пјешци га ни чут не могаху, 
Прифати ее крнла и планина, 
/'(окле дође на дио од планине, 
Ту на прву нагази бусију,
У гсоју је стотину Турака;
На мах иуче стотнна пушака,
Ал’ Николп добра ерећа била,
Те га ватра жива претурила,
А сердар је сабљу извадио 
II гтроз Турке јуриш учинио, 
Многе Турке земл>и оборио,
II мнмо њих кон>а ирогонио,
I I проведе лијеиу ђсвојку;
Докле насред дође од планина, 
Ту иа другу наиђе бусију,
У коју ј(‘ стотина турака,
Па мах нучс етотипа нушагса; 
Сердара је ватра претурила,
Он је сабљу пзвадио брнтку,
1Г проз турке јуриш учииио,
II ту многе зсмљи оборио,
ГГа мимо њих коња нрогонио,
1Г ироведе туркињу ђевојку; 
Докле на врх дође од планпна, 
Ту иа трсћу наиђе буепју,
Л коју је етотина турака,
Међу њима Танковић Османе, 
Код њега је од Орашја Тале,
11а мах пуче стотина пушака
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На сокола Николу сердара,
Ранише му коња од мегдана,
А сердар је сабљу пзвадио,
II у турке коња наћерао,
II многе је земљн оборио,
Док наљеже Талу и Осману,
Но је Тале добар мегданџија,
На Николу загон учинио,
Одиста га уфатит нећаше,
Но му рањен коњиц посрташе,
А прискочи Танковић ()смане,
II остали навалише турци, 
Навалише те га уфатише,
Бнјеле му савезаше руке,
Поведоше љега на Удбињу, 
Затворише у ледну зилдану,
А утече туркиња ђевојка 
На вранчића коња Николина;
Кад изпде на врх од планина, 
Мисли шта ће од живота свога:
Да се врне у Удбињу града,
Да се врне вртања јој нема ;
А да иде понапријед млада,
Она јадна никуд не умије;
Тада вранцу нопушти дизгине, 
Право Сењу оде бијеломе,
Донесе је под Ивову кулу,
Кад је Иво виђе капетане,
Скочи Иво на ноге лагане,
Те сусрете туркињу ђевојку,
Па је скиде са коња вранчића, 
Поведе је на бијелу кулу,
Па је II во Хајки бесједио:

О туркнњо, прикладна ђевојко, 
Тн оклен си, из којег ли града, 
Оклен врапац мог сина Николе, 
Ђе је мене сердар погннуо?

Онда Хајка њему бесједила:
() Иване, сењски канетане,
Ја сам млада са Удбиње града, 
Шћер сам мила сердар агс Муја, 
Иикола је к мсне долазио,
Самном био на чардаку моме,
Но Пиколу иознадоше турцп, 
Познаде га Танковић Османе, 
Уфатише кланце н богазе 
У Кунару зелену нлапину; 
Сердар мене бјеше нрифатио, 
Побјегосмо иољем широкијем,
Ја узјахах његова вранчића,
Он Мујова коња од мегдана,
Проз бусије честе наћерасмо,
Док дођосмо на врх од планиие, 
Тад Николи коња обранише,

Навалише, њега уфатише.
Бећ ти ништа казат неумијем 
За Пиколу за еина твојега.

Кад то зачу Иван капетане,
Он оиали двије иугнке мале,
Абер Сењу даде крвавоме;
Па иокличе Комнен барјактара :

Ој Комнене, добар барјактаре, 
Тп изиди иред бијелу кулу,
Те удари барјак у ледину,
А под барјак окуиљај Сењане, 
Никола је мене погииуо.

Кад то зачу Комнен барјактаре, 
Удари се руком но кољену, 
Скерлет чоха пуче на кољено,
II бијелу кожу оштетио,
Иа руку му трп прстена златна, 
Те сва три му нукла на прстима, 
Компен јекпу а вае чардак звекну 
Па нотрчи нпз бијелу кулу,
Те нод барјак окупи војнике, 
Сакупио друга три етотине 
Лаког пјешца и лаког коњика, 
Пред њима је Пван канетаие, 
Калаузн Комнен барјактаре.
Када на врх од Кунара доше, 
Обрнуше пиз Тијану пусту;
Када ка врх од Тијане били,
Ал ту бјеше трава поваљана,
А но трави крвца покапала,
Ту мн многе тјелесине наше,
Те преврћу ио крви јунаке,
Ал’ Николу наћи не могаху;
Када доше на сред од планине,
Ц ту трава бјеше поваљана,
А по травн крвца покапала,
II ту многе тјелесине наше, 
Превртаху ио крви јунаке,
Ал’ Ппколу паћи не могаху;
Па сидоше на дно од нланине 
II ту трава бјеше поваљана,
А ио трави крвца поканала 
II ту многе тјелесине наше, 
Превртаху но крвп јунаке,
А све траже Николу сердара,
Ал’ Николу наћп не могаху.
Кад то виђс Иван капстане,
Онда Пво рпјеч бесједио:

Јелп мајка родпла јунака,
У моју га чету придеспла,
Ко ће поћи до Удбиње града, 
До бијеле Мујагпне куле,
Да иогледа на Мујову кулу,
Јел’ на кулу од Николе глава ;
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Ал до види у ледном зилдану,
Јел’ у њему Пикола Сердаре;
Кунем му ее а вјеру му дајем,
Ко би мене каза за Николу,
Даћу њему двије пушке мале,
И да ћу му токе с канатима,
И мојега сјајна џефердана,
II сувише стотину дуката.

Ко чујаше, чут се не чињашс,
Ко гледаше, гледа земљу црну, 
Како расте трава на завојке;
Ал’ неоће Комнен барјактаре,
Већ Ивану међу очи црне,
Па Пвану ријеч бесједио:

Ево мајка родила јунака,
Ко ће систи до Удбиње града;
Што ти дајеш готовину благо,
То је благо и твоје и моје,
Ја ти нећу иаре ни динара,
Тек ћу узет сјајна џефердана,
Та је иушка за овог јунака.

Па се Комнен опрсмати пође,
По турскн је коња узјахао,
А по турски сабљу прннасао,
А по турски чалму замотао,
Па обрну нољем удбињскијем,
Да ее нс би осјетили турцн,
Право гонн ироз Удбињу града, 
Докле дођс на зелену лонцу,
Ту ои аге Удбињанс нађе,
Међу њима из Орашја Тала,
ЈБима Комнен турски селам викну:

Селам алећ, удбињани турци! 
Турци су му здравље прифатили 
И дивно му мјесто учинили,
Па му чаше ожђедлијс дају, 
Ожђсдлијс и дсбродошлице,
Још бесједе аге Удбињани :

О Бога ти, незнана делијо,
Ти ок.1ен си из којег лн града? 

Но бесједи Комнен барјактаре;
Браћо моја удбињани турци,
Ја сам отуд од Травника града,
Вјерна слуга травничког везира,
Па је мсне везир оправио,
Да ја к вама на Удбињу дођем,
Јер је чуо травнички везире,
Да сте добра роба заробили
Од бијела Сења на крајину,
Зорна момка Инколу сердара,
Да ја њега воднм у травнику,
Да га нита травнички везире,
Како се је смио усудити,
Да он граби Удбпњске ђевојке.

Ал’ бесједе Аге Удбињани :
Пди отле незнана делијо,
Није лако повести Сердара,
Треба иитат будалину Тала,
Јер је Тале њега уфатио.

Сплан Тале пићем префатио, 
Непознаје Комнен барјактара,
Кроз пјанетво му говорио Тале:

Ја не слушам травничког везира 
Нити дајем Ииколу сердара, 
Удбињи је у хрс ударио,
II доста ни квара учинио;
Када нетак дође турски светац, 
Водићемо Николу сердара, 
Проклетојзи столовачи јели,
Ђе су друми Сењу крвавоме,
Под Утресу зелену планину,
Ђе смо многе до сад објесили.

Кад то зачу Комнсн барјактаре,
()н на друштво њима захвално, 
Обрнуо иут Кладуше града,
Да се неби осјетили турци.
Кад к Ивану у Тијану дође,
Све му што је п како је каза;
Па отален друштво нодигоше 
Под Утресу зелену иланину, 
Заиадоше око друма пута,
Комнсн запа за јслу зелену,
Ђено мисле објесит сердара.
Када нетак турски светац дође, 
Јека стаде пољем удбинскијем,
Док сво тп триста Удбшвапа 
Па хатима и иа нарппима,
Онн воде Пиколу сердара 
( ■везанијех рука наопако,
Нред њима је Будалина Тале,
На кулаша на бјелогриваша;
Далеко је измакнуо Тале,
Иеби мала иушка дотурила;
Па кад дође иод зслену јелу,
Он погледа јелп на китицу,
Ђе ће бачит танана коиопца,
Ал за јелом пзвила се гуја,
«Ђута гуја Комнен барјактаре,
Он навали Будалини Талу,
Те Талове савезао рукс;
У то аге доше Удбшвани,
Доведоше Пиколу сердара,
Но бесједи Комнен барјактаре:

Удбињани од крајине турци, 
Пуштите ми Николу сердара,
Да ви пуштим Будалину Тала.

Када турци угледаше Тала — 
Свезанијех рука наопако,
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II виђегае Комнен барјактара,
Око њсга три етотин Сењана,
Тад пуштнше Николу еердара, 
Комнен њима Будалину Тала.
Кад Никола дође до Сењана, 
Сењани ее ограшише љуто,
Е навали Комнен барјактаре:

Дајте турци токе са рамена.
Да ми овђе не чинимо кавгу. 

Кад то чуше А дбињани Турци,
На муке ее бјеху ударилп, 
Поватали Србн метеризе,
Пе даду им е мјеета окренути, 
Ћаху датп токе еа рамена,
Ал’ имају нелогодна друга 
Пз Орашја Будалину Тала,
Не да токе пријед евоје главе. 
Комнен впкну ка да јелен рикну:

Ај Сењани, моји еоколови !
Пз буеије пушке запуцаше,
Но планпии Турцп иоиадаше,
Бој ее бије крв се иролијева 
Нод Утресом зеленом планином; 
Јадни Турци плећп окренуше, 
Ћерају нх Сењанн јунаци,
Мало који на Удбињу дође,
Но утече Тале на кулаша,
А гони га Нпкола сердаре,
Још му сердар ријеч проговора:

Обрни ее Будалина Тале,
Ласно ти је бпло у Тијану,
Кад еу триета бпли на јсдиога. 

Ал’ ее Тале обрнут пс смије,
Ћера би га сердар низ планину 
Макар било до Удбиње града,
По је за њим Комнен приетануо:

Брат’ ее натраг, Никола сердаре,
Пушти Тала грдна на Удбињу,
Да казује како нм је било.

Тад ее сердар натраг повратио, 
Када дође јунак у дружину,
Он ту нађе еердарагу Муја 
И Турчина Танковић Османа, 
Сењани нх бјеху уфатили;
Кад нх внђе Никола езрдаре,
()н Оеману изгубио главу,
А онрави еердарагу Муја 
И даде му коња и оружје:

Ајде, збогом, мио пријатељу,
Кад еам био на Удбињу града
Дивно еи ме дочекао Мујо,
Ја ти нећу изгубитн главу,
Нећу моју уцвијелит Хајку. 

Отолен ее Мујо подигнуо,

Те отиде на Удбињу града,
А Сењани шићар дијелнше 
( )д Турака рухо п оружје,
II њихове коње еедленике,

< )т 1 тдоше СеI ву крвавоме 
ПјевЈућн и иушкам’ мећући. 
Весели ее Хајкупа ђсвојка 
Када иушке чула и веееље,
Ал' се млада увјерит не може. 
Док почеше коњи нонграват, 
Док угледа Николу еердара, 
Чпм га виђе позпаде га Хајка, 
Од радоети по чардаку екачс, 
Нз бијелу Иваиову кулу,
Кад Никола на кулу изиде 
() грлу ее њему објееила;
Тад Никола на ноге екочно, 
Поведе је у бијелу цркву,
11 окре/п I ше X ај ку ну ђевој ку, 
Вјенчаше је младу за сердара. 
То је би.1о у времена етара, 
Давно било сад се епомнњало, 
Домаћине, на здрав.ве ти било, 
Овђе ти ее евако добро вило.

Књижзвни преглед.
Краљевска ериека Академија. — Глае

XVIII. — Поглед на драматску литера- 
туру о Косову — написао Др. Милаи Јо- 
вановпИ. — Л Београду у крал>. сриекој 
државној штампарији 1890.

Из еписка, који ее иа корицама ове 
I књиге налази, видимо, да је новооснована

краљ. срп. академија у Биограду издала Ј 
шљедеће књиге: 1. Глае I. Пронајарн н 
банпанннцн' (оп'лх\\]а и читлук — сахибије). 
Прилог к историји непокретие имовине у 
Србнји XIII—XIX вијека од Стојана Но- 
ваковиба. — 2. Глае II. Расправа о Кон- 
стиантпину Тсху, иаииеао Ј/. С. Сре&ковиД.
— 3. Глас III. Лампрофири у Србији од 
Јована М. /Нујовиба. — 4. Глас IV. 0 1 
Нвану ЈУјндулн&у, бееједио Маишја Бан 21 
дек. 1887 у евечаној еједници ериске кра.т>. 
академијс за триетагодншњу ироелаву Гун- 
дулића. — 5. Глае V. Народна Ђнблноиж- 
ка у Бпогра(Уу' наииеао М. Ђ. МнлнНсви/!,
— <). Глае VI. Ноглсд на Лајблнцову ни- 
(Ј)иннтасзималну тнсгаоду. Приетупна академ- 
ека бееједа Д. Нслииба. — 7. Глае \ II. 0 
комиендацији вершикалног клатина. При-
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сутна академска расправа од Љубомнра 
КлсриТа. — 8. Глас VIII. Грађа за геоло- 
гију и палеонтиологију истпочнс Србнје. I. 
Увод у геологију источне Србије. — Лијае 
код Ргогиине; од ('ветолика А. Радовановн- 
Иа. — 9. Глас IX. Лристиупна академска 
бесједа Ј. М. ЖујовнИа. — 10. Спомсн на 
тужну евечаност приликом смрти дра Јо- 
сифа Панчнба.— 11. Годиасњак срп. краљ. 
академије за г. 1887. — 12. Глае X. Срп- 
ска крал>. академија п његовањс јсзика срн- 
ског. Посланица академији наука философ- 
ских од Стаојана НоваковиТа. — 13. Глас 
XI. Лримједбе о гасорнји внших инволуција 
и други чланци. Од М. Лерха,Љ. Клсрнба 
и М Ппировиба. — 14. Глас XII. Т> и Ћ 
у македонским народним дијалектиима од 
Сги. НоваковиЛа. — 15. ГласХШ. Вранко 
Радичевиб од Света. ВуловнИа. — 16. Глас
XV. Љ. Л. НенадовиЛа Поглсд на носзију 
н њен угаицај на човјечанелаво. — 17. Глас
XVI. Руварца И. 0 напгиису на црквн 
Херцсга Стаефана у Горажду. — 18. Глас 
ХУП. Логлед на стаару сриску архтаекгау- 
ру. Ириступна расправа академика М. Вал- 
таровиТа. — 19. Глас XX. Воља и с.гобода 
од Мил. КујунџнКа. — 20. Споменик 1. 
ЈТтиице хрватиеко-сриске, од С. Брусиие. —
21. Споменик III. Стари сриски хрисовуљи. 
од ./>. Сгаојановиба. — 22. Сиоменик IV. 
Светостиефанска хрисовул>а краља Милу- 
гиина

Од свијех овијех књига мн смо добили 
и то добротом еамијех нисаца глас XX. у 
ком је Кујунџићева филозовска расправа 
под наеловом Вол>а н Слобода, и овај Глас 
са расиравом о драмској литсратури о Ко- 
сову од дра М. Јовановића (старијега). Прва 
ее ки.ига налази још у рукама стручњака, 
који ће је прегледати у овоме листу; а 
нз друге ево доноеимо кратки извода читао- 
цима Н Зете.

Г1рви је покушао Салн? Милуиснновиа. 
Сарајлија да драматише косовски епос. 
„Одушевл>ен српским морем и задахнут 
величанетвом ЈГовћена, тога џипског епо- 
меника налора ерпеких за одбрану народне 
незавиености, „он је у иастирској колнбици 
поврх III кал>ара за 8 дана, као што еам вели, 
драматисао коеовски енос, који јс 10 годн- 
на касније (1837) штампан у Лајпцигу 
под натпиеом Трагедија Обнлиб. Дакле је 
ово дјело наииеано г. 1827. Годину каеније 
(1828) нзрадио је Јован Сикрија ЛоиовнИ

иети иредмет и штампао га у Будиму под 
натпиеом Мнлош Обилнб или бој на Косову; 
а еедам година за тијем (1835) излази 
Лсидор Ннко.иЛ (Џавер; са својом драмом 
Цар Лазар, штампаном такођер у Будиму.

Пза дужег пнтервала појављује се 
Цар Лазар од Матиије Бана (1858), први 
пут штампан у Дубровнику, а ове године 
прештампан у Биограду ; на шест година 
кашње Милош Обнлиб од Јована Суботинба.

Ове двије новије драме са Стеријином 
престављале су ее на измјенце пуну четврт 
вијека на нашим иозорницама од Вршца до 
Цетиња, а ирошле године приликом 500- 
годишњег помсна коеовским јунацима прп- 
дође им п четврта под натписом Лазар од 
Милоша Цвијетинба. Сарајлпјном дјелу не- 
достаје правилан еценичан строј, а Николи- 
ћевом оеим тога и разумљивост, поче.м је 
говор изнакарађен китњастим еилетом та- 
дањега летихотворенијаи. За то се њихова 
дјела нијесу могла ни одомаћпти на нашим 
позорницама.

У евојим дјелима Милутиновић, Сте- 
рија, н Суботић иетичу као главног јуна- 
ка Милоша, а Николић, Бан и Цвијетић 
Лазара. Томе је узрок, што је мучно ис- 
плеети драму из еноеа, у коме се два лица, 
на једнако енажиа н узвишена, такмаче о 
ирвенетво. ..Није ласно из тпхога епекога 
свијета, који је еталаи, каоетнјена, етвори- 
ти покретљиве драматске слике, које нас 
радњом својом потискују до на саму позор- 
ницу догађаја. С тога је у свијема досада- 
њим коеовеким драмама епски елеменат у 
иревази и Бану ее у чает може рећи, да 
се трудио у евојој драми да се игго еман- 
ципише од њега. Г1а кад он није уепио 
потпуно у томе, толико мање може се то 
рећи о другима, и у томе, ваљда и лежи 
други узрок, што ее понављају радови на 
косовској драми. Али с иогледом колико 
се до еад успјело у том раду, могло би се 
у наиријед рећи, да драмека литература 
коеовека још ннје завршена, иа ни Цвије- 
тићсвим Лазаром јамачно не.и

Сада ипеаи раеправља иитање, који 
ее јунак упр.аво е разлогом можс етавити 
на чело коеовеке трагедије, и рјешава га у 
ирилог Милоша. лКад прозремо дубље у 
карактер Милошев, иаћи ћемо, да овај сам 
захвата, нли бо.т,е да речем етвара догађаје 
што ће доћи. Он иде добровољно у емрт, 
алн њега руководи виши циљ; он види



Страна 306. НОВА ЗЕТА Годинл II.

како је османека сила деморалисала многе 
српске поглавице, и вјероватно назире, да 
је деморализација начела и Вука; он доби- 
ја касније увјерење о томе, кад осјети сву 
тежину клевете, којој је прави циљ, да га 
одвоји од Лазара, хоће рећи да ослаби ово- 
га; он види и то, да је овај и тако несраз- 
мјерно слабији од Мурата, и да сриска 
војска само потенцованим одушевљењем 
може успјети, да надјача турску, па — ви- 
дећи јаено какви дани очекују српство ова- 
ко растројено, ако Мурат побједи — замеће 
се у њему мисао, да то српство какогод 
спасе од погибије. Он шаље Ивана да се 
добро извијести о стању турске војске, па 
сазнав да је ова тројином већа и добро 
дисциплинисана, у њему се рађа мисао, да 
пожртвовањем свога живота тој трупини 
скине главу. Није за то нотребе да га 
други на то дјело постиче; подстак лежи 
у њему, као што је негда лежао у Грку 
Леониду и Швајцарцу Винкелриду. Сумња 
Лазарева у његову вјерност, која наравно 
иде у корист Мурату, само је један разлог 
више, да се та замисао, која јс ироврела 
из дуже борбе, гтриведе у ДЈело. Силовитом 
борбом дакле, али трајном борбом, уздиже 
се он, љествицупољеетвицу, на висину тра- 
гичног јунака. Он хоће да уложи свој жп- 
вот, да омогући слабијим Србима побједу, 
као Винкилрид што је жртвујући себе, 
омогућио слабијим Швајцарцима. Он иозна- 
је аутократски принцип исламски; зна да 
је Султан у томе принципу душа свакога 
успјеха и неуспјеха; зна и то, даје Мурат 
у дугој војни срастао са својом војском, 
па мисли, ако њега обори, Србима је оси- 
гурана побјсда, остао он жив или не. Тај 
унутрашњи процес или — као што г<г Ка- 
ријер назива — конфликт, ио коме се ра- 
спознаје живаљ драмалаичнога, обпљежава 
с једне стране узвишеност Милошева ка- 
рактера, а с друге његову жељу, да се 
жртвује за један циљ, који му је дражи 
од живота. Што је он превидио могућност, 
да се турска војска може одржатн у не- 
знању о насилној смрти свога вођа; што 
је смео с ума, да пред том војском стоје 
два Муратовића спремна да замијене мртва 
им оца, то је погрјешка његова или један 
од главнијех атрибута драмског јунака, 
која са она два већ поменута, чини од Ми- 
лоша оно што је — трагичиог јунакаа.

Овоме карактеру Милошеву најближи

је Милош Симе Милутнновића. Његов Ми- 
лош, говорећи својим друговима, како ће 
убити Мурата, вели :

Тек то дјоло мож’ нам царство сиасти,
Може Сриство јарма очуватп.

А нема ту ни трага од освете ни нрема 
коме. Мјесто освете, ми видимо да је све 
узвишено, што пламти у души Милошевој. 
< )н је тако увјерен да је Српство слабо 
нрема турској сили, да и не помишља, да 
је могуће другачијс савладати ту еплу, до 
како је наумио. II ово увјерење а несрџба 
према чину Лазареву покретач је његова 
дјелања. Врело његове врлине још је дубље; 
он хоће силом да нагонн Вука, у *////// по- 
мо/1 с//л//ба. да судјелује у ‘борби. Више ее 
не може захватити у ток догађаја но што 
Милош Сарајлијн захвата уњ.

Према овоме исполину, како су Ма- 
јушни они Милоши, који слиједе за њим. 
Увријеђени и ердити иду да нокажу своје 
јунаштво, можда п Лазару за инад да по- 
гину, не миелећи, што ће бнти с тијем 
српством. Једини Ван нагла^иује у евоме 
Милошу његову праву природу. Овај гово- 
рећи Ивану, како ће убити Мурата, вели 
м у ;

То Инане, а тим (»бенглавив 
Турску војску у одсудном чабу,
Да нобједу нашој обезбједим.

Да није овога у Бановом Цару Лазару^ 
морало би се признати, да је Милош у ко- 
еовској драми од Сарајлије овамо поступно 
опадао. Кад те загледамо изближе еве Ми- 
лоше редом, добивамо увјерење, да само у 
Сарајлином Милошу пламти мпсао, да сво- 
ју главу замијсни еамо за погабију турску^ 
или што је ието, за сиас Србије. Тако он 
еам е нравом може да носи име трагичног 
јунака на челу косовске трагедије. Само 
је он онај Жан Полов Атласу који је на иле- 
ћима својима понио српски свијет.

Сарајлији Милош знаде колико му 
вриједи глава и за игго је улаже.

,'Вудство внаде за чег нас имаде,
Ннти би нас чествовало залуд,
Сву надежду у нас полагало 
И сву срећу од нас захтјевало.

Он осјећа да је дужан народу жртвовати 
себе, и тај осјећај а не увријеђено часто- 
љубље гони га на дјело. С тога он равнодушно 
и одбија укор Лазарев, јер за таквога Милоша 
клевета не иријења. пОн се не осјећа Ла'
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заревом сумњом обезчашНен као Суботићев, 
или згођен громом као Цвијетићев Милош, 
јер по евијем иравилима логичкога реда 
стоји, да човјека не може обегачастити други, 
док се сам не обешчасти. С тога изнена- 
ђује гледати у другим драмама, како Ми- 
лош полази у турски табор без другог вн- 
шег циља, до т.ога, да убиством Мурата 
скине клевету еа себе. И сувише је он уз- 
вишен над том клеветом, да бн за рад ње 
саме уложио своју главуЛ

За то јс Мицкијевић и уступио Са- 
рајлијном дјелу друго мјесто међу најбољим 
словенским драмама, чему ее г. Јован Бо- 
шковић чудно. „Мицкијевић ее није обзи- 
рао, је ли трагедија Симина сценичнијем 
распоредом својим складна за преставу 
или није, него ју је цијенио као зналац, 
по ономс ио чему зналци оцјењују драму; 
иа да је г. Ј. Бошковић проучно ту драму, 
он би се чувао, да то Мицкијевићево мње- 
ље обара, па још разлогом, штојетадрама 
пиеана на суирот множинс опшчае при- 
зпалапх драматургпјских правила, јер би се 
увјерио прије тога, да ее е већим разлогом, 
мимо сву сценичну правилност, може то 
рећи о другим драмама, а у прву врсту о 
оиима, који су нстакли Лазара на чело 
косовске драме. Сарајлијн Обилић ослања 
ес на нрвснствени и главни драматскн за- 
кон, по коме у карактеру јунака мора бити 
узвишености и хармоније, а у дјелању 
тсжње да, ако’ ће и за цијену живота, по- 
стигне ци.ћ, којп је сам себи истакао ; а 
што сценичан ред није по опште нризна- 
тим драматургијским иравилима, — је лн 
то дово.ђно, да се једна здрава драма тако 

окачсствује? — Пишу ли ее зар све 
драмс за иреставу ? Јс ли Горски Вијенац, 
коме јс и ова трагедија служила за обра- 
зац, за то без врнједноети што нијс за 
преставу? По тој логици најлошија Косов- 
ска драма од евију осталих — Цвијети- 
ћева (?!) била би најбо.ва, јер је сцснирана 
одиста 1го оиштепрнзнатим драматургиј- • 
ек)(м правилима. Иска г. Бошковић дадс 
себи труда и упореди Сарајлијна Мнлоша 
са Цвијетнћевим, иа ћс се увјерити да је
Мицкијевић знао што говори.и

Сарајлија на суирот осталим нисцима 
ие допушта да се цпгла јсдна Милошева 
ријеч чује у Муратовом шатору, нити да 
се џелатова рука дотакне Милоша, већ хоће

да овај у борби иадне. Према њему је и 
Цвијетић удеспо евога Милоша.

II држање је Милошево на вечери кне- 
жевој Сарајлија насликао ирема његовоме 
карактеру. Већ ее обратила на више паж- 
ња како клевета није Милоша ни мало уз- 
будила. ()н се не жести, не брани се, не 
узноси, не пријети, јер је у његовој души 
сазрсло сјутрашње дјело, одакле провирује 
трезвеност његове одлуке.

Само овдје Бановог Милоша уздиже 
естетично и над Сарајлијна то, што он ни 
нагласком не издаје своју одлуку. Он испија 
чашу као своје „посљедње причешћеи и то 
је све. „Тнјем рнјечма његовим обиљежена 
је одлука његова, да мре и ништа друго, а 
то је драматски оправдано с тога, што сеу 
гледаоцу буди зебња, другим ријечма под- 
стиче драматски покрет у њему. Драматик 
овпм кратким херојским говором Милоше- 
вим иостизава дакле много јачи ефект, но 
сви они, чији се Милоши у дугом говору 
размећу својим јунаштвом, иа све да се то 
збива и тихим нагласком Сарајлијним. По 
исихолошком закону нема много говора, гдје 
је узбуђење големо, што је морало бити у 
Милошу, испијајући своје иричешбе.^

Пнснц према овоме наоди велике ма- 
не у Суботићевом и Цвијетићевом Мило- 
шу; у првоме избија сувише лирична при 
рода пишчева, а у другоме види агломерат 
Стеријна, Суботићева и Банова Милоша.

ГГрелазећи на друго главно лице у ко- 
совској катастрофи -- на Лазара, писац по 
историји налази у њему крјепка човјека, 
мудра државника, јуначна вођа и енергич- 
на нротивнпка. По народном епосу пак Да- 
зар нам се истиче као слаби кнез, вјеројат- 
но што је пјесницима народнијем још била 
у памети сила Душанова, нрема којој Ла- 
зарева, да како, бијашс слаба, и што им је 
пред очима било јадно стање потиштена 
српства. „Иод утицајем таквога еноса ница- 
ли су сви Лазари наишх косовских траге- 
дија с изузетком једнога циглог — Бановог.
(>вај Лазар једини свукао је са себеону епску- 
мученичку драперију и излази прсд нас заоде- 
нут у силу владалачког порфира. ЈЊегова 
је драматека ирирода таква, да би с пра- 
вом могао узети мјдсто трагичног јунака, 
кад бп се само с Милоша могао скинути 
онај историјски чин, који га узвишује над 
њиме. Изгледа као да се у Бановој драми 
Лазар и Милош отимгву о јунаштво, тако
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су вјешто и зналачки изведени. Али код 
присутна у драми Милоша, иа био он како 
му драго насликан, сам нсторнјскн чин њб 
гов не допушта Лазару првенство, и ако 
се овај у Бановој драми истиче пред њиме, 
то је мимо сву мотивацију ипак узуриирао 
то мјссто ио вољн нишчевој, а не по ира- 
вилима драматургије, која одређује јасно 
атрибуте трагичног јунака44.

У свијема косовскијем драмама свп су 
Лазари мање-више легендарне личностн; 
само је Банов историјска и драматска ири- 
лика. Сарајлијн Лазар је тако кротке иди- 
личне природе да нам више изгледа као 
безазлен домаћин једне породице, но крје- 
пак владалац и војсковођа једне државе. 
Стерија куша од легендарног Лазара да етво- 
ри историјског, ослањајући се на тадања 
историјска открића, али не успијева. По- 
кушај се овај разбио, као и сви други по- 
слије њега, о уображену немогућност одво- 
јити га од епоеа. Николићев је Лазар скроз 
легендаран. Суботић, који долази иослијс 
Бана, враћа се натраг епосу и црта нам 
Лазара тачно по слици епској; његов је 
Лазар миран, кротак, поводљив, али не 
малодушан, и с тога, као и у еиосу сим- ј 
патичан. А најмлађи Лазар у косовској 
трагедији — Цвијетићев елабији је од евију 
старијих другова његовијех. Писац се и овдје 
дуго зауставља, да потврди овај свој суд.

Вука Бранковића наоди ипсац између 
двије ватре. Његово дјелање ннје могло 
бити искрено ни према Мурату ни нрема 
Лазару, јер пе могаше желити ни једноме 
ни другоме да се оспли. Сама околност, 
што је Вук преживио косовску битку, н 
још остао послије ње у власти, потврђује, 
да је пошао с Лазарем у бој са задњим (?) 
политичким мислима. Дакле и г. писац 
остаје противу Вука.

Сарајлијин Вук иањка Милоша пред 
Лазарем; његов понос нс трпи Милоша на 
једној љествици уз Лазара; алн није само 
то што га потиче на рад; Вук Сарајлијн 
вели:

Ја поткопам ... ал ку и подзиђат 
Баиг на вашим гробовима царство,
Које ми је нрађед основао,
Ја праунук тог се дослужио....

„Значајноје, да сеу ирвој драми косов- 
ској Вук иетиче као самосталн владалац, који 
ее такмачи с Лазаром о царство. ТТознији дра 
матици превидили су ову околност и ако је

важна ио односе између Лазара и Вука, 
и но дјелању карактсрнсали овога као про- 
стог војводу. Кад Вук сузбија Лазара као 
равноправан такмац, његов је карактер за- 
снаван на моралној основи, јер је ту по- 
кре^ач дјслања частољубље, дакле врлина; 
а та. се основа губи, кад је тај такмац у 
службеним одноеима ирема цару, н дјелање 
тада добија обил>ежје издајства. Узвигаен 
дух Сарајлијп не може да ствара ниске 
људе; свако лице у његовој трагедији носи 
на себи печат узвишености тога духа ње- 
гова. IIа и Вука ирожнм.ве тај дух до у 
дно његова ерца. Оваква анализа карактера 
мора нас задпиити, кад номислимо, да у 
епосу, од куда је овај Вук црпен, нема ни 
нагласка о овој црти њсгова карактера.44 
Пошто је опањкао Милоша пред Лазаром, 
Вук се впше не појав.Ћује на иозорници; 
он је своје учнпио и казао јасно, за што 
то чини.

Сарајлином Вуку нсигго је сличан 
Стсријин, али у естетичном погледу стоји 
испод њега. Но толикојелукавији. Стеријн 
Вук нрви пушта лажно гтисмо Муратово 
у драму, да њиме иотресе вјеру Лазареву, 
и ово се иисмо провлачи кроз све новије 
драме коеовске с изузетком Николићеве.

Ннколићев Вук је јаснији, пластични- 
ји од Стеријна и ближи исторнјскоме Вуку.

Банов Вук, у питању, дали да се 
чека, док Мурат напане, или да се прину- 
ди на борбу, док се није утрврдио, скло- 
њен је првоме, дочим Лазар пагиње Мило- 
шу, који хоће друго. Вук појима значај ове 
борбе:

Није чудо пгго се двоје мисли,
Г д ј е с е н и т а о о п ст а н к у ц а р с т в а.

И у овијем ријечнма лежн оенова његовог 
иотоњег дјеловања. Радећи иротив Лазара 
н Милоша он нс издајс државу, него нде, 
као Сарајлијн, да је иодзида, јер јој је бсз 
тога, по њсговом увјерењу, пад неизбјежан. 
Лазар иде да упропасти државу, а Вук 
осјећа дужност да је спасе. „Банов Вук 
иепрва бори ее мушки и попгтено па ви- 
дјев да неће успјети да реалише својс на- 
зоре, он се рјешава да у тој кобној војни 
дијели судбу остале браће своје. Али кад 
опази, да и други, који њему на супрот, 
хоће да увуку Лазара у безуспјсшну борбу 
у својој души тако мисле о њојзи као и 
оп, а мисле тако јер раде да се ирије борбе 
обезбједе код Султана за сваки случај, —
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па још људи, који су љега, старијега и 
угледнијега, вријеђали (Милош с дружи- 
ном); а уз то, кад се осјети запостављен 
од онога иетога таста, кога он самопожр- 
твоваљем хоће да обранп, — он с поузда- 
љем у евоје првенство у народу, нуди Му- 
рату своју неутралност, коју овај, с обзи- 
ром на критичкн положај свој јемачно прима. 
Мотивација цијеле радљс Вукове у драми 
ослаља се дакле на историјека збића но- 
слије коеовеке битке, и љојзи не би било 
замјеркс, да је потицала из самога Вука, и 
да је он остао ориганал тога дјелаља, 
игго је можда и био. Овако радећи по ту- 
ђем импулсу, потире ее у љсму она са- 
мооиредјељива природа, која је морала по- 
тицати из љегова иеторијска положаја и 
фактичне снаге љегове.и

Далеко је иза Банова Вука заостао 
Суботнћев Вук, који је конија Стеријнога 
Вука у главноме; но Суботпћсв се највишс 
разликује од Стеријног у томе, што га Су- 
ботић изводи на позорницу на крају дјела, 
„Та је појава психолошка абеурдност, јер 
Вук не може ио својој драгој вољи хтјети, 
да ее у томе тренуту сријета еа жртвама 
својим, а кад то чини, он је естетична — 
ругоба. Сваки Вук до овога, уштедио нам 
је призор, који мора у души нашој да иро-
извсде гнушаље........ Појава Вукова на
крају не може се ничим другим оиравдати, 
до жудљом иишчевом за неким драмеким 
ефектом, који је овдје еасвијем промашен 
јср кад је, као што рекох, Лазару жив 
укор, а нублици ирост издајица — што 
може пиеац узвишенога да исиреде из те 
еитуације? Ево шта може: понижеље, — н 
ми емо га у престави горко осјећалиЛ

Највише ее нисац зауставља оиет о- 
коло Цвијетићева Вука, констатирајући да 
јс и Вук поступно опадао у косовској 
драми. „Снажан, крјепак и еамосталан у 
Сарајлијној и Николићевој трагедији, он 
постаје у Стеријном и Бановом дјелу оруђе 
у туђим, и снажнијим рукама; промеће се 
у Суботићевом у одвратна интриганта, а 
у Цвијетићевом завршује као окорјели зли- 
ковац. Његов нрави исторнјеки карактер 
пзбија еамо у Бановом дјелу, али — као 
што еам жалећи иримјетио — кроза туђа 
уета.и

Што ее тиче Југа, када етавимо Ба- 
нова Југа на крнтичко мјерило е једне

стране, а еве остале с друге, Банов ће еве 
превагнути.

Прелазећи да говори о женама, прије 
свега констатира, да су само Сарајлијна 
женска лнца задахнута зби.вом нредмета. 
„Ова лица не утичу на догађаје и служе 
дјелу само за накит, али је тај накнт ли- 
јеп, јер је радља љихова саобразна дјелу, 
а карактери еу им чисто женскн а из љих 
прозире непомућена чедност женска. При- 
јатно је гледати тај внјенац около косов- 
ских јунака и осјећати како из љега ми- 
рнше чиста женека душаи.

Бан је нак искључио женска лица 
из евоје драме, дочим им оетали пиеци 
дају радљи на позорницп маље-више су- 
бјективни нравац, чим залазе е хсројском 
драмом на романтички терен. Стерија изводи 
Вукосаву, Суботић обје сестре, а Цвијетић 
оеим двије еестре изводи и Милицу, којаее 
појављује у епизоди измиреља Лазарева С 
Марком као чисто драмска ирилика. ,,Ова- 
ко заснована Милнца мора нас задовољити 
на позорници, иа све и да је идеалпа еи- 
туација, у којој дјела. Писац је с успјехом 
покушао, да из епске прилике Миличине 
створи драмску, па и ако није у своме 
дјелу могао да еманципира своју Милицу 
од епске, ипак је он једини мсђу свима, 
који је то покушао44. Колико је Цвијетић 
био срећан у ствараљу Миличина карак- 
тера, Марнн је сасвије.м изнакарадио, која 
остаје најнееретнија женека слика, која ее 
појавл>ује у нашим не само косовским, него 
у свима историјеким драмама.

При свршетку се констатира, да је 
еамо Банов Цар Ладар трагедија правил- 
нога, драмекога стила. „По стилује Милу- 
тиновићево дјело драмски епјев; Стеријно 
романтисана драма модерног стила; Нико- 
лићево конвулт драмских еиизода; Суботи- 
ћево је дјело прерађено Стеријно изостав- 
ком Шекспирове Хекате; Цвијетићево је 
најзад из етаријих дјела засноваиа историј- 
ско-романтична драма, којој је еуистрат ко- 
совска биткаи.

Ову евоју врло важну расправу за- 
вршује г. пиеац овом рефлекеијом:

„Одиета је жалосна појава у народу 
једном, који има у својој повјести тако еви- 
јетал дан као што је косовеки; дан који је 
Сарајлију одушевио толико, дајеузвикнуо:

Јопг ниједно скуиље не би царство 
Ни отето а ни уступљено.
Вјекови ће том се удивљати?
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па тај дан, јединствен у исторнји народа, 
величанствен но своме значају, а тако од- 
судан по поеледицама својим за европско 
људство, мјесто да нађе у току врсмена све 
бол>у оцјену и све живље представнике 
своје на нозорници, сваким се новпјим дра- 
матским дјелом све више профанише на 
њојзн. Косовски Титани, који би требали 
с позорнице да задиве свијет, као што су 
га прнје пет вјекова одиста задивили са по- 
зорнице свјетске историје, опали су у току 
неколико деценпја по рукама наших драма- 
тика до жалосних патуљаца, који се у по- 
лишинслском шареннлу врте по позорници 
н упињу, да одсутност својих циљева за- 
башуре китњастим алн шупљим фразама 
својим. На први поглед засјењују нам очи 
својим спољним блијеском, али кад их 
скроз погледамо, остављају нам срце праз-
но, а душу снуждену и невеселу —-------
Једна међу овијем новијим драмама — Ба- 
нова — стоји свијетла образа прсд нама, 
али ми ту једну не ћемо да гледамо, вал>а- 
да за то, нгго су у нама већ затупјела чу- 
ла, којима се схвата и мјери идеална љс- 
пота и узвпшеност душе човјечи јеи...

Ргодгат с. к. УеНкода пггауп. бјтп. 
и Оићгоутки 1888 I 1880 досј. 8аЈ ггај: 
Ра1јс1к оуапје рјбс Бико /огс, ргоГ.

Ученн професор г. Луко Зоре, у Ду- 
бровнику, пггампао је у програмима дубро- 
вачког гимназија за год. 1888 и 1890, ли- 
јепу збирку ријечи, које би требале да за- 
мијене свс оне неваљале, које су се увукле 
у наш лијепи језик. Радњу своју штампао 
је под натписом пРа1јеЉоуапјеи, а на то 
су га навели радови Бошковићеви и Жи- 
вановићеви ЛО срп. језикуи.

Вриједни г. Зоре познат је довољно 
нашем ученом свијсту са својпјех радова, 
по наоеоб, онијех, који се баве књижев- 
ношћу дубровачком, коју он познаје као 
мало ко. У овој својој радњи разбистрио је 
г. Зоре многе ријечи, и казао које су добре, 
а које не, и мјесто неваљалијех препоручио 
друге, које заиста живе у устима нашијех 
сељака а које су већ почеле изумирати.

Није ми ни на крај памсти да бвдје 
поправљам г. Зору, већ сам намјеран да 
изнесем њеколике примједбе, које су ми сс 
учиниле нужне, кад сам прочитао његово 
„Ра1је(коуапјеи; те се примједбе тичу ње-

кијех ријечи, које ми се чине да, по г. 
Зорином тумачењу, нијесу на свом мјесту 
и које сам ја друкчије слушао. Надам сс 
да ми учени професор не ће замјсрити, 
него што више одобрити, ако та моја ми- 
шљења буду у корист лијепог нам српско- 
га језика.

Иримједбе те тичу се лојединијех ми- 
јеста у другом дијелу његова лРа1јеЉоуапјаа. 
(В. Рго^гаш с. к. УеИко^а 1)гхатпо^а СН- 
тпагЈја и Нићготтки, га бко1вки ^осНпи 
1889—90. II НићгоупЈки, пак1ас1от с. к. 
УеНко^а Нгиатио^а бЈтпа/Јја. 1890.)

На стр 7. под ријечју роваоБЈпа 
вели г. Зоре да је ријеч Ћосланство ан- 
страктна ријеч. те сс као такова не можс 
употребљавати у конкретном смислу. По- 
уздано знам да Србип из крал>свииг (ког 
сам баш о томе питао) каже „идем у по- 
сланствои. Дакле поачансЋкикн зове несамо 
част, посао или службу всћ зграду, кућу, 
у којој је канцеларија поеланикова. Ријсчн 
дредншилпво, власнннпиво, употребл>ују сс у 
конкратном смислу. На чслу доједног ли- 
ста стоји: „Уредништво налази се у тој н 
тој улициа и т. д., а у том случају је уред- 
нииггво мјеето или каицеларија, гдје урсд- 
ник сјсди и пише.

На етр. 9. г. Зорс зовс празно(*ловом 
онога, који у иисању нзоставља слова. Мени 
се чини да је нразнослов криво екована 
ријеч, по иримјеру правослов. Па претпо- 
ставимо да и ннје погрешно празнослов, 
ипак не бн одговарало ономе што г. Зоре 
каже. Правослов значи човјека, који учи, 
који се бави правничком струком, ио томе 
празнослов■— онај који у празно, (у залуд) 
говорп, а лразнословитин = у лудо, у залуд 
говорити. То би требало да значи ријеч 
иразнослов, кад би добра била.

На стр. 14. под ријечју иурак стоји 
написано „ ... пушћано зрноа што је, увје- 
рен сам, штампарска грешка мј. „пушчано 
зрнои.

На стр. 15. кажс г. 3. под ријечју 
разумјетмн: п... каЈ гагиппјето р г е х е п с к и 
озпо\тии. У номипативу каже се нрезснат. 
ио томе је придјев презенацки, а нс нре- 
зенцки.

На стр. 17. препоручује ријеч собраме 
мј. сабор за скупиаиину (бол>е скуибнну). 
Зашто нс збор ?

Збор зборила господа ришћанска.
Нар. 11ј.
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На стр. 17. мј. приппрати боље је и- 
спирати (злато, рубље.)

На истој страници мј. самостиавника, 
пменица особно име; в. Даничића Облике, 
гдје каже да је правилније казати засеб- 
ннца.

Мјесто скачатур, скакавица у Херц. 
има ријечи клакунаш, у Бокама кла«. (Ако 
за скачатур мисли г. 3. ону гвоздену резу, 
те се превуче преко врата.)

Екавац каже Левно и Ливно,а Херце- 
говац чисто Лијевно.

Стево, Стефо, Стефан није екавски 
већ непосредно, изведено од грч. Ссбфауос. 
Од овог Стефо донгло је у Дубровнику. 
Стеио (и у њекијем другијем ријечима изго- 
варају мјесто ф. слово п) ; то ('тетто окре- 
нули су и у ијекавско ('тијеио, као што и 
сам г. 3. на другом мјесту то исто за дру- 
ге ријечи доказује.

Ријеч двопек је по њем. сипеБаск скро- 
јено, тал. 1нзсоЦо. У Бокама нма ријеч 
фржела.

На стр. 30. употребљује г. 3 глагол 
превађати. То свакако није добра ријеч, 
нити би је прост сељак могао појмити. 
Па све и да ваља та ријеч, имперфектпвни 
облик не би био иревађачин него преводити. 
Нстина пма још облик хађати -од ходити, 
но тај се врло ријетко чује; има наравно 
и другијех књижевнијех ријечи, гдје ула- 
зи вађати, но те народ не познаје, а и 
вашто кад је водити већ имперфетивно. Наш 
народ неће казати : завађа га, провађа, од- 
вађа, него заводи га. ироводи. одводи и т. д.

Па и мјесто иреводити. што за цијело 
не вал>а, могло би се просто казати : ирс- 
нијети с једног језика на други, пренијети 
на наш језик.

На страни 31 под ријечју занос 
вели г. 3. да заносити значи ..ударати не- 
какав акценат на ријечиЛ Као што народ 
разумијева, заносгпаи значи, говоритп слабо 
какав језик. За странца који не умије 
добро српски, каже сељак заноси.

То су те њеколике примједбе на „Ра- 
1је1коуапјеи г. Зоре. Ја не знам, хоће ли се 
учени ирофесур сложити совпјем, али сва- 
како бих се радовао, кад би ово њеколико 
зрнаца било примљено у његову красну 
збирку.

На завритетку в^ит>а да речем, да је 
ова радња г. Зоре вриједна сваке препо- 
руко, не само учете.Ђима и ученицима, нег о

и свијема онијема, којијема је на срцу наш 
лијепи српски језпк. А и за ријечи, које 
се у скулама употребљују и које су права 
грдоба по паш језик, могу служити многе 
од овијех да их замијене; тако би се је- 
дино рашчистно наш језик одтуђијех при- 
репина и од онијех ријечи, које их кују 
тамо у Загребу.

Њешто бих још ирепоручио ученоме 
ирофесуру, само не знам да ли ће бити 
во.пан да ме иослуша, бива, да прештампа 
своје „Ра1је1коуапје- на но се, а уз лати 
ницу и ћирнлицом (јер овдје је како за 
ученога тако и за простака корисне поуке.)

Увјерен сам да ће његово „Ра1јеЉо- 
уапјеи, као трећи низ бнсера, згодно при- 
статп уз Бошковићеву „Н&уку о језику4' и 
Живановићев „Бранич српскога језикаи.

А Дубровнику 16 августа.
М. Драгојевић.

- ...........— - — -----

Иван Мажураник
Генијалии нјесник хрватски, Иван 

Мажуранић, преминуо је 4 августа у глав- 
ном граду хрватском Загребу у дубокој 
старости.

Још г. 1835 када је Гај био нодиго 
народни барјак, млади Иван одма се оду- 
шевљено придружио том барјаку народнијех 
будилаца, и већ у 2 броју Гајеве Данице 
налазимо лијепу оду Прнморац Даницп, 
која свједочи, како је млади пјесник иот- 
пуно био схватио велику мисао душевнога 
преиорода народнога.

Прве његове пјесме спјеване су у 
класичноме слогу, но пошто је Гај почео 
у свој лист прештампавати српске народне 
пјесме из Вукове збирке, Мажуранић одма 
оћути сласт тијех пјесама, те је у брзо 
раскрстио с класичнијем мјерилом и уко- 
ченијем слогом и прихватио. народни де- 
сетерац.

У првој овећој еиској нјесми под 
натписом. Вјекови Илирпје г. 1838 пјесник 
слави прошлост старијех Илира, кад „мир 
и слога свуда царевашеи, напомиње ненрн- 
јатеље народне: римску кугу, Хуне и Та-
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таре, Франке и Турке, па врле јунаке на- 
родне: Људевита, Краљевића Марка, Ми- 
лоша Обилића, царл Лазара, с којима за- 
паде нашег сунца свјетплоста узднеана; иа 
иза те бурне и крваве прошлости навијешта 
као пророк народу евому бољу будућноет.

Како се дух љегов крилио „небом 
илирскими — пише УЈепас, по комеовепо- 
датке доносимо — већ је за рана научио 
упирати биетре евоје зенице у новјеет ци- 
јелог Словенства, о ком е болним чуством 
пјева и тужно уздише, доиуљујући Гунду- 
лићева Османа, овако:

О славенска земљо л’јена,
Што сагрјеши небу гори,
Да те таки удес 1уена 
И јадом те вјечним мори?

Потиштени тви синови 
Госиодичној негда у власти,
Иароди су, ил робови,
Жељни с овцам траву иасти.

Ах, да ј’ лроклет, тко цјећ вире 
На својега режи брата:
Јер несрећа твоја извире 
Само и8 тога кална блата.

Ово љегово допуљеље Османа Гунду- 
лићева и познати љегов епски спјев Смрта 
Смаил-аге ЧенгиАа уводе га у збор најбо- 
љијех савременијех му пјесника и српеки- 
јех н хрватскпјех.

Смрт Смаил-аге Ченгића бројн се нај- 
савршенијим нашим умјетничкијем еиски- 
јем спјевом. Питаље потакнуто у нашој 
кљижевноети, да ли је Иван Мажуранић 
у истини творац овога ремек дјела или 
Владика Раде, оетало је рјешено у корист 
Млжуранића. Главни повод, овоме питаљу 
био је можда, што је овај спјев љегов, 
који је довршен био још г. 1845, био по- 
шљедље љегово дјело пјесничко, те ее нсти- 
цало интаље: да је Мажуранић творац тако 
изврсног пјесничког дјела, како би могао 
такав дар пјесничкн у најбољијем својим 
годинама успавати се?

Али на то одговарају политички до- 
гађаји, који еу младога пјесника повукли 
на полнтичко поље, на ком га није наше 
да пратимо........

Надгробно слово, кратко али снажно, 
држао му је Др. Костантин Војновић, ова- 
ко започевши : „Је ли била права слава ? 
пита велики италијански пјесник, покле је 
предочио у неумрлој пјесми муљевити сјај ј

стотине битака, и толико преетола бачених 
иред ноге ирвога војсковође новога вијека. 
Пита и оставља потомцима, да одговоре. 
Али је ирава слава нарисати свим еловен- 
ским народнма на југу у још недоетигну- 
тој епској ијесми јуначку борбу нзмеђу 
тлачитеља н иотлачених, и пророчанкским 
духом предвађати побједу невољника, коју 
доживјесмо. Права је слава, претекавши на 
пјесничком пољу Едисоново чудо, након два 
вијека дати чути изгубљене струне Ивана 
Гундулића, те надовезати на кљижевни сјај 
словенске Атине славу препорођена Загре- 
ба, и стопити два велика имена, два Ивана, 
Дубровчанина и Хрвата, у једно....44

Покојник је био родом из хрватског 
приморја а сараљен је у Загребу у хрват- 
ском Пантеону код осталијех заелужнијех 
еинова оне наше посестриме.

Некаје дивноме нашему пјесиикулака 
хрватска земља; нека му је међу нама 
вјечна слава!

Јавна Преписка Уредништва.

Дубровиик. Г. М. Д. — Иаволиге ноелати, 
радо ћемо штамнати. Пријатељски повдрав.

Мостар. Г. А. Ш. — Због осуетва нашег 
уредника нијесмо Вам могли прије одговорити. Ми 
Вашу намјеру потпуно одобравамо. Обије Ваше нјесме 
нримили смо и штамнаћемо их у идућим свескама. 
Нријатсљски ноздрав.

Метковић. Н. Л>. — Изволите послати, па 
нгго узможемо штампати, штампаћемо драговољно. 
Пријатвљски поздрав.

Книн. Д. Ђ. 0. — Иримили смо и штампа- 
ћемо. Некамо обећано. Свијема вашима најискренији 
поздрав!

Одговори Администрације.

Виоград. Књнжарница В. Валожнћа.
Мозкемо Вас нослужити свијем овогодишњим бројеви- 
ма. Чудимо се, што нам још не шиљете нашу наруџ- 
бину, и што јс и ие спомињете у ношљедњем вашем 
огвореном писму. Зар је нијесте иримили ?

Уређује Др. Ј1. Тоиаиовић.


