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Књижевни Мјесечни Лиет.

Амо живо цвећу ноптајте,
На га с’ млади нуно накидајте,
Да вам путем дивно замирише,
Да ва.м срце за кућом уздише!

Ђранко.

ПЕТАР И. НЕТРОВИЋ-ШЕГОШ

Митрополит и Господар Црне Горе
п

Пјесник српски.
Нпше Др. .1. Томан«ки1>. *)

I.
До ступања на владу

Брига Петра 1-ог око приуготовљавања свога на- 
шљедникч. 'Ворђе Савов Нетровић напушта духовну 
е.пжбу . [шлпии у иијннчку. НиеиигАшим Рлда 
Т-чч-.с. Пегровића. Његови учитељи: Јосиф Троно- 
еиУ и Си*ч» Милутиновић Сарајлија. Смрт Петра 

1-ог. Нроглашење Петра П-ог.

Новосклоиљени ('вват саввз био 
је одавна умирио Јевропу; Наиолеон 
Велики био је већ умро у заточењу 
на острву Св. Јелене нете године

*) Изнори, којим сам се служио у овом раду:
1. II. II. Њћгош пошљеднви владалоћи Вла- 

дика Црногорски од В. М. Г. Медаковпћа. У Но- 
воме Саду. Кш.игонечатнн А. Пајевпћа 1882.

2. Годпшњица Николе Чуиића. издаје његова 
задужбина. година I. Петар Петровић Његопг, пје- 
сник српски. од Свет. Вуловића. У Биограду у 
државној штамнарији 1877.

3. ПетарЋ II. Иетровичк НТ>г«»нп> Владика 
Черногорски н его литерагурнаи дТнте.п ностб. II. А. 
Лавровт. Москва. ТинографЈн 3. Лисиера и 10. 
Романа, Арбатв, д. Нлагонова. 1887.

4. Петрт II. (Раде) Нетровичт НТгопп, Вла-
дика черногорскж (1830 1851). II. А РовинскНћ
Изданш С. петербургекаго славннскаго благотворит. 
обгцества. С.-Иетербурп>. Типограф!« Е. Евдокимова. 
Б. Италванскан, II. 1x89.

5. Срнска Зора. Беч. Год. 1878. Критпка на 
г. Вуловићеву радњу у Годишњпци од Л. Тома- 
н ов иН а.

(1*421), када Грци отпочеше седмо- 
годишњи рат за своје ослобођење; а 
Петар I, (који је још за свога живота, 
у т;. >у ђе п а скоро педесетогодишњим 
владањем своје отацбине, међусобни- 
јем раздором искрвљене, изме^у силе 
источне и лукавства западнога, сте- 
као био назив с.встогаЈ пошто је мо- 
рао по други пут лијепу сродну 
Воку оетави ги у име награде, што 
је ве/К 11<)бједотI ос11 и јем савезни! цлма 
по.магао јунапггвом и крвљу црно- 
гојгском у очајној Јвиховој борби са 
пепобједимом На полеоиовом еилом, 
огорчен толиком неиравдом. е једне 
стране; а трагичном смрКу Кара- 
ђорђевом, е којим је у договору би< 
према опћем вјековном неиријатељу, 
лишен уздања у иомоћ новоуску)- 
епуте П Јумлдије, с дпуге стране—мо- 
рао је скрштенијех рука, — тај славни 
побједител> Круса. бага тада к томе 
јопг лишеп оп(‘ ако Не и мале помоћи 
новчаие, игго је од П,ара Павла Црна 
Ј^ораод Русије примала, гледати. како 
сами Нрци понав.Ћнју чудсства ста- 
рога јунаштва њихова и како велико- 
ду шни је м д, јел и ма I цло нзображени 
свијет потресају у борби са опћијем 
непријате.вем, те сву бригу своју 
сводити око измирења закрвл>енијех 
племепа домаћијех и око прилготов- 
љавања свога наитљеднмка.

Не имајући породн као митропо- 
лити Росподари су црногорски од
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Митрополита Данила били дошли 
својима заслугама у народу, а не 
никаквом силом, до прана, да озна- 
чују себи нашљедника између својих 
сродника, и према томе праву до 
дужности, да се о његовом приуго- 
товљењу за владаоца старају.

Петар I. имао је три брата: Сти- 
јепа, Сава и Тома, Стијепо је имао 
три сина: Станка, Јока и Митра; Саво 
три : Ђорђа, Машана и Вука; а Томо 
два: Пера и Рада. Те је на јирије 
био одабрао Митра, синовца од нај- 
старијега брата Стијепа, и на ту свр- 
ху га учинио архимандритом мана- 
стира Стањевића, давши му име Ди- 
митрије, но који умрије још за живота 
његова. х) За тијем је био прихватио 
Ђорђа, братанића од другога брата, 
Сава, којега као ђакона пошље год. 
1825 у Русију, да се справља за вла- 
дичанско достојанство. Али г. 1828 
априла мјесеца руски консуо из Ду- 
бровника Гагик јавља Петру 1-оме, 
да се „с његова владања непохвал- 
ног, неприљежности у наукама и не- 
постојаног карактера, учинио недо- 
стојнијем највишега призрења, и да 
се одриче да вас с временом замијени 
у Црној Гории; да хоке, да се по- 
врати у отаџбину; али обзиром иа 
Митрополитову препоруку, да га из 
Русије не пуштају без иретходног 
његова знања, наре^ено му је, да пи- 
та Митрополита, што он мисли о 
судбини свога синовца.1 2) Тако је Га- 
гић писао Митрополиту, који му је 
на то одговорио, да се Ђорђе дома 
поврати. Но Ђорђе, бојећи се сигур- 
но дома повратити од својих срод- 
ника, промијени мисао и одма већ 
гнљедеће године прелази из духовне 
у војену службу.

1) Вуловић, Годишњица стр. 310.
2) РовиисКи, стр. 12.

Сад су долазили на ред брата- 
нићи Митрополитови од трећега бра- 
та, Тома. А пошто је Перо био 
њен, стари Господар пригрли Рада 
за свога нашљедника.

Томо, син Марка Петровнћа, сту- 
пио је у брак са Иваном, шћером 
Лаза Пророковића с истијех Шегу- 
ша. Из тога брака родио се Раде 1 
новембра 1813. х) Он је до 10-те своје 
године живио у родитељској кући, 
проводећи дјетињство своје као оста- 
ла дјеца његушка. Али је морао већ 
његов стриц Митрополит у њему на- 
зрети будућег генија, кад га је код 
себе узео, да га књизи учи неки ка- 
лу^ер Мисајил, па његов секретар 
Јаков Цек. Но ту није морао дуго 
останути, нити се код тијех учитеља 
много користовати; јер по тврфењу још 
жива свједока, коме се највише мо$к<’ 
вјеровати, Петар I. посла Рада Р <:< 
дјететом на Топлу калуће:>\ Јо- 
сифу Троповићу, тада гласу
учитељу, који је држао школу у 
црквеној кући код исте парохчјалне 
цркве Св. Спаса (Вознесенија), гдје 
је као парох служио. Ту су пколу 

, походила дјеца из свијех имућнијех 
кућа из цијеле новске крајине. Овај 
је учитељ био калуфер савински, 

ј сестрић и бивши ђак Инокентија 
Дабовића, архимандрита савинскога, 
мужа у оно доба врло изображена. 
Али није сам архимандрит Инокен- 
тије био учитељем о. Јосифа. Шего- 
ва је мати била у Млетцима. васпита- 
на, и од ње се био научио и италијан- 
ском језику. Тако је он био у стању 
поред часословца и псалтира, писања 
и рачунања., да упућује дјецу и у 
италијанском језику, до јучер тако 

1 потребитоме на ириморју далматин-
1) И ја прихваћам ову годину, јер одговара 

боље шљедећијема, у којима је Раде учио код Тро-
| новића и Милутиновића.
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скоме, осчбито у Боки, гдје су се 
дјеца иСЈсључиво оданала мореплов-
етву. ’)•

Свједок, који ово тврди, јесте 
Нер<‘ Достинић, сестрић и ђак Тро- 
ипвићев, који га је наслиједио у учи- 
гељеван.у. Њему је била дужност 
да вазда буде уз малог Рада, који 
је стојао и на стану код Тропови- 
ћа, иошто је сам Троповић, као 
парох простране парохије, више пута 
морао и кућу и школу остављати. 
И за то овај још у животу свје- 
док заслужујс, да му се највише 
вјерује односно година, када је Раде 
код Троиовића на школу пошао, 
колико је код њега провео, и што 
је учио.

Досадашњи биографи Петра П 
листом говоре да је Петар I. позвао 
Рада на Цетиње код себе тек г. 1825, 

пошто је ту научио читати и пи- 
сати код гсалуђерн Мисајила и секре- 
тара лјнтроиолитског Цека, да га је 
п \ манастир Савину код о. Јо-
сифа Троповића, који је приправљао 
факе зс чин свештенички. да и њега 
ириправи. По овоме дакле Раде је 
морао с Цетиња иоћи код Троновића 
бар г. 1826, дакле од 13. година. 
Што више исти биографи но Врче- 
вићу пишу, да |е Раде ношао код 
Троновића тек г. 1827. дакле већ 
монче од 14 година ; а како сви при- 
знају, да је Раде у 16-ој години био 
развијен као други у 20-ој, то би по 
њима био пошао код Троповића већ 
младић учињен, што њима ни мало 
не пада у очи, јер држе, да је бого-
словију код Троповића учио.

Но ево свједока жина, да је Ра- 
де мали код Троповића на школу 
дошао, на 'Гоилу а не у манастир 
Савину, и да је ту учио као остала

1.) Срискд Зора, г, 1878.

дјеца основну школу а не богослови- 
ју, преко три године а не двије ; и 
овај свједок био је старијим другом ње- 
гови јем еве док ее на Цетиње повратио, 
куда га је и доиратио. А да је Раде 
од четрнајеет година на Топлу по- 
шао, не шћаше му требовати тај чувар, 
од кога је одиета виши био, кад му 
је било 14 година. Дакле Раде је нај- 
више у 10-ој годинидошао из очинског 
дома па Цетиње, а у 11-ој пошао 
на Тоилу, одакле ее опет иа Цетиње 
повратио тек момче од 14 година г. 
1827.

Вило је то јесени једне недјеље кад 
је Раде еа својим иратиоцем етигао на 
Цетиње баш у доба, кад се летур- 
гија елужила. По литургији нристу- 
п и Раде Митрополиту, који је еједио 
на манаетирском доксату за столом, 
на ком ^е био крет и јевагфеље, а 
о1со њега сјеђели еу браћа му Саво и 
Томо, Стеван Нерков Вукотић, поп 
Н и кола. Матановић. Ђурашковић и 
још иеки Митрополитови доглавници. 
(*тари Митронолит — ово све казу- 
је очевидац Достинић — ту загрли 
Рада добро при прсима и тако га је 
подуже држао, а еузе му од милине 
пиз образс потекоше. То је био очи- 
ти благоелов из дубине ерца раздра- 
гаиог еиједога Роеподара Црне Горе 
па евога братанића, тако обдарена 
л>епотом дешевиом и тјелесном, у ком 
је можда већ назирао достојнога ево- 
га нап!л»едника.

Лош јсдап догађај казује исти 
Доетинић. који треба овдје навеети. 
Ва врнјеме бавл>ења Радова на Тонли, 
ево код Троиовића ('ава Петровића, 
жалећи му ее. како му ее брат Митро- 
полит раердио на сипа му Ђорђа 
тако, да га је е Цетиња удалио, за- 
мјеривши му ее с једне народне игре, 
у којој ее по обичају народноме за-
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летио био и ухватио једну мому на 
начин стидни; те је молио о. Јосифа, 
да пође на Цетиње, да ублажи Ми- 
трополита, пе били Ђорфу опростио. 
И о. Јосиф иофе одма на Цетиње, 
и стоја на Цетињу 12 дана, и умоли 
доброг Господара, те опрости Ђорфу 
и посла га у Русију. Ово се слаже 
са онијем, што Медаковић иише о 
понашању Ђорђином на Цетињу, 
који „млад, пун ватре, чињаше много 
што шта, те га најпослије његов 
стриц Владика од себе одпушти." 
То је било жао свијема главарима 
поради његова оца Сава Маркова, 
који бјеше најизврснији Црногорац, 
те су настојали код Митрополита, да 
опрости Ђорђу и да га ношље у 
Русију на науке. ’)

Овај догафај са онијем сузама 
од радости, којим је стари Владар 
дочекао Рада, даје нам повода, да 
промишљамо, да је у дубини душе 
старог Владара већ Раде био зау- 
зео мјесто Ђорђино, што би наодило 
потврде и у даљем изображавању 
Радовом нод његовијем оком очин- 
скијем; као и у одговору Петра 1-ог 
рускоме консулу Гагићу у Дубров- 
нику г. 1827, кад му се овај први 
пут потужио на Ђорђа, тек је у Ру- 
сиј у био пошао, због његова владања, 
гдје Митрополит наглашује, у којој се 
муци сада налази, не могући изнова 
раздраживати ду готрнљење Господара 
Императора молбом, да би најмило- 
стивије изволио доставит му средства, 
да отправи другога свога сродника на 
мјсстпо Ђорђа Л&трови&а;1 2) а то је 
било прије него се Ђорфе одрекао 
нашљедства на митрополитски пре- 
сто и прије него је прешао у војнич- 
ку службу. А кажс се још, да је Ми-

1) Медаковић. Стр. 37.
2) Лавров. Стр. 17.

трополнт често својој браћи говорио
о Раду: „Ово дијете, . .......... умре.
биће одличан јунак и па
вјек; и камо срећа, да ми је о» мјесто
Ђорђа на науке гтошао!“

Дошавши с Топле, на 1 |,етињу 
је Раде нашао другога свегч учите- 
ља, Сима Милутиновића Сарајлију. 
Симо се родио у Сарајеву г. 1791. 
Оцу му је било име Милутин Симо- 
вић, и био је трговац. Побјегнувши 
из Сарајева од куге, настани се у 
Земуну, гдје је Симо отночео своје 
школовање. За тијем је учио у ('егеди- 
ну и у Карловцима — у све 7 годи- 
на. У то букне устанак у Шумади- 
ји и родитељи Симови пређу у 
Шумадију. С њима префе и Симо, 
кога сенат одма узе за свога писара, 
али се он и оружја лаћао као добро- 
вољац. Г. 1813, када Турци надвла- 
дају, префе опет у Аустрију. Г. 1815, 
када је други устанак букиуо. опет 
прелази у Србију, одакле одма креће 
пут Влашке, да тражи ро/ите,’' 
који су били такофер иобјеглн из 
Србије. На путу се томе зауставл.а 
у Видину као бостанџија код једног 
доброг Мухамеданца. Г. 1818 опет 
се враћа у Србију, одакле одма кре- 
ће пут Весерабије, да тражи опет 
своје родитеље, које нафе у Киши- 
њеву, гдје бјеху и многе српске вој- 
воде из ирвог устанка. Г. 1825 иде 
преко Одесе у Њемачку, гдје у 
Липиску г. 1826 издаје своју Срби- 
јанку, походећи университетска пре- 
давања. Ту се упознао са Хердером, 
Кругом, Гримом, Уландом, Ам. Пал- 
фи, Герхардом и славнијем Гетом. Г. 
1827 позове га из Њемачке Књаз 
Милош Обреновић у Србију; и кре- 
не, али на путу се предомисли и 
окрене к Цетињу. С Цетиња исте 
године у септембру оде под Ловћен
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виин П1 ■ Ерра и ,.за осам дана чи- 
стог напише трагедију Обили-
Ла. Так\> ' упознајемо и са друтијем 
учител.ем младога Рада. Значајно 
је хако се трефило, да скоро у исто 
доба дођу на Цетиње и Симо и 
Раде. Симо је ио свом признању 
незван на Цетиње дошао. Сва је 
прилика, да је тада одма Господар 
Митрополит позвао Рада с Топле на 
Цетиње, да настави своје учење код 
Сима, већ чувеног пјесника српскога.

У своме иредговору к Историји 
Црне Горе Симо пише, да се бавио 
у Црној Гори преко три године; по 
томе дакле он је Цетиње оставио 
већ г. 1831, одма . послије смрти 
Петра 1-ога, која се десила концем 
г. 1830. Тако знамо становито, ко- 
лико је Симо учио Рада: од јесени 
г. 1827 до ирољећа г. 1831, од ње- 
гове 14-те до пола 18-те године; 

кле преко три године, а не пст 
дипа. као што находи Вуловић; 

ни ' ачо . одину, као што мисле Ла-
чров и Ровински.

У три године дана у најљепшим 
својим годинама она ијесничка душа, 
онај гениј уз другога генија могао 
се довољио почети будити; Симо 
је могао свога ученика како је хтио 
упутити; а генијални ученик могао 
се добро користовати и самијем дру- 
зкењем са онако генијалнијем учи- 
тељем. А да се збиља користовао, то 
благодарпи ученик сам признаје, по- 
свећујући му Лучу Микрокозма, у 
којој га посвети апострофира:

Да, свагда ми драги наставниче!

А на гробу му још јасније своје при- 
знање открива:

Ја сам теби много дужан, дузкности 
су ове свете,

Ка олтару признаности нека вјечно 
оне лете!

Ти м’ уведе поглед први у зрачнијем 
ироеторима.

Како јс и што је Симо учио 
Рада нијс нам познато. Сам учитељ 
оетавио нам је усиомену само о је- 
дној својој учитељској лекцији. Уче- 
ник — вели — Црногорац, младић 
од 16 година (1829) ирепирао се с 
учитељем својим, Србином из Србије, 
о јунаштву српском. Ученик је хва- 
лио Црногорце нада све Србе; учи- 
тељ признавао је јунаштво црногор- 
ско, али није могао доиустити, да се 
не призна јунаштво и оној земљи, 
чије је јунаке он у Србијапци опје- 
вао. Ево, ја сам можда најгори Ср- 
бијанац, а изићи ћу слободно на 
мегдан свакад најбољему Црногорцу, 
нити ћу сс препанути, ни нобјећи; 
па ко нс вјерује нека обиде. Кад -го 
|>екнс изиђе на двор. Мало послије 
зовне га ученик у е.обу. Ја ти, рече, 
пемам кад звати најбоље јунаке цр- 
ногорске, него еко ти мене, иа да 
скрешемо еад дим у дим ио црно- 
горски, да познаш, што је и дијете 
црногорско. Симо се најприје опирао, 
а најиослије рсче: Немам руке, коју 
бих дигао на ГБегуша, него удри, 
ако мислиш, да се плашим. Ученик 
упали једап пут, и други иут, али 
оба нута зрно падне иред Сима а 
до њега не дофе. Онда га Раде за- 
грли и каже му, да га је хтио само 
кушати, и да јс у мале пушке био 
етавио толико праха, колико да зрно 
еамо из цијеви испане. Жестока на- 
рав Симова дивно ее сусрела с огње- 
ном душом Радовом. Двобој овај 
красна је слика тога сусрета.г)

Врло су вјсроватне анегдоте, које 
сс причају о Симовом учитељевању. 
Он би — прича се тако — узео мла- 
дога Рада и ходио е њим по кршу

1) Вуло-вић. Годиш&ица стр. 313.
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и жези. док оба не би клонули од 
умора. Или би легао с њим ка сун- 
чаној припеци, те би гледали, ко мо- 
же дуже издржати сунчане жарке 
зраке. Кад би га упитали, што тако 
ради с дјететом и што га мори, ре- 
као би, да га он тако наепитава за 
владара, ако за то хоће, а ако хоће 
за што друго, нека му кажу.1)

Но ако учигел. нипгга не гово- 
ри, ученик је рекао, да му је учи- 
тел. увео „поглед први у зрачније 
просторе.“ За то Симо морао му је 
раетворити одиста иеторију е мито 
логијом и географијом, а поштогоћ и 
астрономије и физике. Норед буђења, 
или бол.е његовап.а генија Пзегоше. 
ва, то увафен.е н.егова погледа у 
зрачније проеторе, што значи у по- 
знавање свијета, друга је заелуга Са- 
рајлијна.

Г. Ровинеки добро је ехватио, 
што је и како је Симо учио евога 
ученика: „У њега је била цијела 
школа, но правилног заниман.а с на- 
уком није било, као што у опште 
није била у духу Симовом никаква 
система; него је васпитање и обра- 
зовање текло средством читања, жн- 
ве ријечи и узајмне измјене мисала, 
било ту у соби или на шетњи.“ 1 2)

О књижевном раду будућег ве- 
ликог ијесника још ипак нсма ни 
трага. Спомиње се једна н.егова пје- 
сма о рату Царице Катарине П. с 
турским Царем, коју да је спјевао по 
некој руској књизи за вријеме Милу- 
тиновићева бављења на I (етињу, 
али ни то није поуздано. На сваки 
начин пјесник је није нигдје штам- 
пао, и тијем, ако ју је и спјевао, уни- 
штио ју је. ГБегов књиженни рад

1) Вуловић, стр. 315.
2) Ро в и н с к и, -стр. 10.

почиње тек доцније у зт :јим го- 
динама.

У очи Лучинлдневи 1 830 био
је куцнуо пошљедњи ча много- 
заслужнога, многомученога и .а.еога 
живота Петра I вог, који се у 7 са. .1 у 
вечер престави.Ј) Колико је ш миелио 
и радио за бољитак своје државе 
најбоље се види по томе, што га је 
у дубокој старости од блнзу 90 
година смрт затекла на врло важном 
државном послу. Како је ненријатељ- 
ство измефу племена било иостигло 
врхунац, брижни Владар био је са- 
звао на скунштину све странке баш 
на Лучин дан, не били браћу за- 
крвљену измирно. Тако смрт овога 
светога Владике затече крвнике и 
осветнике оружане једне спрам дру- 
гијех. Ово је био страшан појав, јер 
су могли ту сви ивгинути, са.мо да 
је с једне стране било и најмањега 
повода.

Но ту су била на окупу браћ-л 
преминулог Господара, Стеван Пер- 
ков Вукотић, архимандрит острошки 
Јосиф, и остали главари црногорски, 
који се заузму између странака и 
израде, да ухвате вјеру до Турфева 
дневи. Особито се овом приликом и- 
стакао мудрошћу, тактом и енерги- 
јом Станко Стијепов, најстарији бра- 
танић Петра 1-ог, којега је овај ши- 
љао ио важнијем пословима у Србију 
(г. 1809) ради договора са Карађор- 
ђем и кашње у Русију.

Поред овога већ окупљенога 
народа, на глас, да се Свети Владика 
преставио, поврве Црногорци из сви- 
јех крајева на Цетиње. Ту се пред 
свијем народом прочита завјештај 
преминулог Госиодара, којим имену- 
је својим нашљедником свога брата- 
нића Рада Томова, нроклињући свако-

1) МедаковиК, стр. 42.
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га, који би сеовој његовој вољи проти- 
вио. Овијем је завјештајем мудри Гос- 
подар хтио и формално узаконити сво- 
ју ношљедњу вољу и силом своје закле- 
тве јамчити јој извршење. И нико из 
народа не иодиже гласа противу ове 
воље Петра 1-вог, „јер је то билавоља 
и жеља сложнијех свијех Петровића, 
да Раде дође на престо, па и самог 
рођеног оца Ђорфина, Сава Марко- 
ва, и свијех црногорскијех главара, 
осим једног западњег аотриежњака, 
Вука Радонића, који је носио назив 
зувернадура. Он је мислио, да је 
куцнуо час, да лови по мутној 
води, тер му је намјера била, да раз- 
двоји Петровиће, иодижући глас за 
Ђорђа. Али Саво Марков ту на збо- 
ру пред свијем народом изјави: Ја 
8нам да се Ђорђе одрекао нашљед- 
ства, иа за то и ја као његов отац 
признајем Рада за Господара ; — и ти- 
јем осујети црну намјеру гуверна- 
дурову“. ‘)

Други дан послије смрти Петра 
1-ог, архимандрит манастира Острога 
вакалу^ери по правилу црквеноме 
младога Рада у присуству шездесет 
свештеннка, обукавши га у црне ман- 
тије преминувшег Митрополита и 
давши му његово име Петар. Посли- 
је тога црквеног обреда архимандрит 
Јосиф у пратњи свега свештенства 
изведе већ Петра II из цркве пред 
народ, који га поздрави радоснијем 
клицањем : „Са срећом и у добар 
час!“ — и пуцњавом и8 пушака. И ту 
пред свијем народом први приступи 
младом Господару стари архимандрит 
и пољуби га у руку, а за њим сви 
остали главари и сви присутни Цр- 
ногорци, па најпослије морао је и

сам гувернадур. Ј) Обзиром пак на онај 
злонамјерни покушај гувернадуров, 
иза кога се могао крити и неприја- 
тељски прст иза граница црногор- 
скијех, главари црногорски нађоше 
за добро још да овај чин и ово са- 
гласје у писмо ставе и својима пот- 
нисима да засвједоче * *), очевидно бо- 
јећи се, да непријатељ не стане му- 
тнти по нахијама, те да не би који 
нашао кашње изговора да од ове јед- 
нодушности одиане.

Народ, оплакавши свога доброга 
Господара, кога је кашње подигао на 
олтар светитељски за његова доброчин- 
ства, и утврдивши иа његовом мје- 
сту његова избраника Петра II, ра- 
зифе се мирно са Цетиња. Она љубав 
Црногораца према својој отаџбини, 
која је Црну Гору по толико пута 
спасла и од неиријатељске силе и од 
иакленог искушења, и у овом та- 
ко критичном часу појави се и по- 
бједи.

Тако је на најсвечанији начин 
и овом приликом освештано било већ 
укорјењено право нашљедно на це- 
тињски иресто црногорскијех Госпо- 
дара у кући Петровић-Његоша, ка- 
ко свијегаћу свијех Петровића, тако 
једнодушном оданошћу свијех гла- 
варацрногорскијех и цијелог народа.*)

1) Мед.,стр. 51.— Причаље ВрчевиКвво особнто о до- 
гађајима приликом смрти Петра 1-ог, није тако овбиљно 
иа ни вјероватно. Он је писаовише ва вабаву као добар 
приповиједач, него ли за науку као критички истори- 
чар.

2) Лавров, стр. 20 и 204 и 205.

*) Како мислим ову радљу прештампати у 
засебну књигу, бићу благодарзн свакоме Црногорцу, 
који ми достави свентуалну исправку или допуну к 
љој ио казивању још живијех иоузданијех свједока.

Писац.

1.) Медаковић стр. 50.
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ДЈЕВОЈКА СПРАВЉЕНИЦА
11.111

Све иа стару
Збитије

нри почетку XVI вијека у Дубровнику 

сачинио Ннкша Гради.

ДЈЕЈСТВО ДРУГО.

Прво јављење.
Ћелија у сумостану Кармена.

Фра Сабо са.и

Не! толиких погинути неће 
Синак суза! — Ово су ријечи 
Светог оца цркве, мајке наше: 
Ватра жива букти недогледних 
Африканских простора у њима,
Но их крати духа божанственог 
Крепка сила. — Ал, не чекан еада 
Ко ми куца ћелији на врата, 
Богољубна смета размишљања?

Јављење друго.
Марко и Фра Сабо.

Марко.
Добро јутро оче! начуо сам 

Јучер да си мало назебао,
11а ме ево теби у посјету.

Фра Сабо.
Бјех доисто мрвицу нахлађен: 

Ствар од ништа: преиукла путина. 
Ох! да није пустих годиница,
Био би ти здраво и весело,
Кано риба. Свакојако фала 
Теби синко, 'што си се старога 
Учитеља твога епоменуо 
Данас л’јепо.

Марко.
И друга ме води,

Оче мили!
Фра Сабо.

Каква ?

Марко.
Исповједи

Њу ти само под печатом тврдим 
Могу казат.

Фрл Сабо.
Ех! да: виђу, крупна 

Има бити; но каква је, да је,
Реци бистро без одвлаке.

Марко.
ЈБубан!

Фра ('або.
ЈБубав? љубав, синко! Всликоме 

Богу фала: већ сам се бојао 
Горег ђавла; те ми тежак скину 
Камен с прсих.

Марко.
Не знаш ни ио мисв

Јоштер, оче!
Фра Слбо.

Што говориш чисту 
Колудрицу мијееи за наго 
Заволио, ни наказно биће?

Марко.
Горе! горе!

Фра Сабо.
Светога ми Влаха!

Ту се ради о паклу читавом!
Ах, мој Марко, ах зло те не снашло! 
Гдје забразди ?

Марко.
Омили ми млада 

Кате мала, справљеница наша.
Није љепше цуре у свијету,
Без ње никуд није ми живота.
Ево, оче, сву ти тајну јавих,
Сад ме свјетуј!

Фра Сабо.
А знали за твоју

Слабоет Кате?
Марко.

Како не зна? Богом 
Заклињем те! гдје би се сакрила 
Слатка тајна двома зал>убљеним ? 
Није можно. — Лани, на тргању, 
Кад бијасмо у Конавлим сами,
Ми се оба тамо замилисмо.
Шта да кажем ? Свакдање опћење, 
Пуста младост и природа дивна,
Све нас скупа заплете у тајну 
Мрежу драгу.
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Фри Сабо.
Дјевојачког хара 

Ти не такну?
Марко.

Не! Бозкје ми мајке,
Не доието!

Фра Сабо.
А на што иђаху 

Ваше главе?
Марко.

Оче! пловијасмо 
Ми у рајској пучини милине,
А нијссмо никад помцслили 
Куда ћемо, ни коме ли крају 
Допријети.

Фра Сабо.
Паметно! занаго:

А пак сада ?
Марко.

Сада ми је брига,
Да ми моју не удаду Кату,
Са некијем с’ Мајкова ломорцем,
Што ју проси.

Фра Сабо.
Ваљда ли науми,

Да је за те испросиш? — Властелин 
Да ее роди скоро заборављаш,
И поносно Минчетића чедо ?...
Па да водиш са папте дјевојку?

Марко.
Мени дакле, боље, поштеније 

Било б’ оче, Минчетића чеду, 
Осрамотит за стадом дјевојку,
Шта се мени повјерила млада,
Нег је водит?

Фра Сабо.
Ох! госпару Марко!

То не рекох. У тој замјенитој 
Чистој свези, што нехотно сама 
Међу вама заузла се младим,
Није гријех никакав. Озбиљни 
Иа да разлог сутра ј’ одријеши,
Није Кати. ни теби срамоте.

Марко.
То признајем; но буди ма који 

Да разлози нас развргну, оче,
Није иени живота, ни Кати.

Фра Сабо.
Вјеруј, Марко, празне маштаније 

То су твоје, и снови дјетннски.
Свакој рани, коју отрованим 
Није злочин означио зубом,
Лијека ћеш наћи.

Марко.
Ал залуду

Све то зборнш, оче, до вијека
Нећу Кату прегорјети : за њу
Свакој жртви готов сам: млађему 
Брату права уступит нп моје 
Очинство; па, са малом иотпором 
Ићи прости трговац у Змирне,
Да ту с љоме проведем, у скромном 
Браку, дане.

Фра Сабо.
Младости! младости!

Теб’ је равно све до Цариграда!
Једно маште збру у гордоме 
Престављају нам снови, а друго 
Посве бива на св’јету, у ствари 
II на јави.

Марко.
Ал, оче, немој ме 

Ласкавога из наручја наде 
Стрмоглувит црне у поноре 
Безуфања. Са оцем говори,
Моли мајку.

Фра Саво.
Да! све ћу покушат,

Да т’ угодим; но, из свега веле 
Баш не чекај.

Марко.
Овој у невољи

Буд’ ми само, оче, од помоћи:
Дјелуј крепко, а биће што Бог да.

Лављење друго.

Маркова соба у палачи МинчетиКа.

Иике стара сама.
Да је малој Кати наудила

Сјајна справа, то ј’ очито. Страшно 
Да је боли глава све се тужи,
И док се не опорави, неће 
Да о Кристу, и његовој прошњи 
Чује збора. — Да не би по врагу 
Баш имале каквога темеља 
И презрене козичине гатње? —
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Да баш Луце није погодила? —
Не, нб; није могуће да дотле 
Дјевојка се разумна превари,
Да се дотле буде забленула 
Сјајном надом стварих немогућих. — 
Гдје да човјек здружи се кобилом? — 
Гдје се чуда такога видјело? —
Неко куца — ко би могб бити ?

Јављење треће.

Орсат Ђивов, Луко Маров и Нике стара.

Нике стара.
О госпари моји, добро дошли?

Орсати Ђ.
Јели дома госпар Марко?

Нике стара>
Није,

Навластито ал за вас ми рече 
При изходу, да, кад би сте дошли, 
Будете га за мало почекат,
Е ће доћи од часа до часа.
У толико слузките се овдје,
А, са вашим ја ћу допуштењем,
На мој посо. (Иде.)

Јављење четврто.

Орсат Ђивов и Луко Маров.

Луко М.
Да речем баш чисто 

Што но мислим, Орсате, од много 
Доба Марко наш се преиначи 
Већ у свему.

Орсаш Ђ.
Ја сам већ одавна 

Ту промјену опазио.

Луко М.
Ништа

Што је прије бегениса, неће 
Сад да трпи.

Орсат Ђ.
И нашу дружину 

Посве слабо похађа. Чавчића 
У Екуби молисмо га, да би 
Полидора приказб — не шћеде. —
Сви бијасмо справни, но залуду

Цио наш труд оста. Јер без њега 
Приказање читаво не мога 
Да с изведе никако.

Луко М.
Гле! у лов,

На рибање већ с нами не иде,
Ко што прије. Та миса, мој брајо, 
Није здрава.

Орсата Ђ.
И мени се чини.

Но на сврху, ко зна?

Луко М.
Да по црном

Коме врагу не буде га љубав 
Савладала љуто?

Орсат Ђ.
То би могло

Бит занаго, али се спомени 
Пословице: младенац заљубљен, 
Младенац је изгубљен.

Луко М.
По златним

Обичајим славнога нам града,
Није дворит слободно младенцу, 
Осим љубе, што му родитељи 
Изаберу смотрено, па само 
У чистоћи брака законитог.

Орсат 53.
Да! тако је!

Луко М.
За то, супрот свакој 

Изван брака испразној љубави, 
Завјерена је ова дружина,
И бити ће свеђер.

Орсат Ђ.
Треба дакле

Прије свега излијечит Марка,
Е то смо му дужни ко рођаци,
Ко другови храбри, а нада све 
Као вјерна браћа из дјетинства.
Но ево га! Гледај како иде 
Вас замишљен.
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Јављење пето.

Марко и пређашњи 

Орсат Ђ.
А Божје ти вјере!

Што ее Марко тако наоблачи,
Ко врхунац Срђа у сред зиме?

Луко М.

Што те енагало? Реци нам, најгоре 
Е потајни угљен прли.

Марко.

Ви сте
Мени дражи од брата рођеног,
Па све болн тузвна срца радо 
Би вам причо, да могу се каквој 
Од вас надат помоћи бага буди 
И најмањој, али се жестоко 
Посве бојим, да мом јаду није 
Већ лијека.

Орсат Ђ.
То су привиђења 

Разгријане маште.

Марко.
Ах! еда су!

Боље ио ме било би.

Луко М.
Заљубљен

Да нијеси?

Марко.
Можда.

Луко М.
Погодисмо!

Марко.
За несрећу.

Суко М.
Немој тако Марко!

Куће није ту у Дубрознику,
Што се не би с тобом драговољно 
Осватила.

Орсатп Ђ.
Ријетке се такмит

Могу с твојом, а да је надмаши 
Гдје је која?

Марко
Истина је права,

Ал све заман.

Орсат Г.
Дали си по срећи 

Замилио тамо у свијету 
Каквог краља шћерцу поноситу,
Те се страшиш ваљда да т’ је краљу 
Поклонити неће?

Марко 
Изван пута

Изиђосте посве; али ваше
Знадем ћуди, па стид ме голсми 
Обухвата, нетом би вам тајну 
Изустити хтио моју.

Орсата Г.
Тројство

Нас зваху кб дјецу и јединство, 
Спомињеш се? Да, казуј без стида, 
Кб да сам се собом разговараш.
Не окл’јевај.

Марко
Алем камен нађох 

У сред пусте гомиле.

Луко М.
Чуднога

Ну случаја!
Марко
Срце ми занесе 

Лице красно наше справљенице,
Кате мале.

Орсатп Г.
Све за три дни дасам 

Погађао без престанка не би 
То за наго био погодио.

Луко М.
Е, кад чујеш такијех дође ти 
Управ да се лијевом прекрстиш 
Ногом.

Орсат Г.
Богме! си се домислио 

Управ мудро, нетом си одабрб 
Таку љубу.
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Луко М.
Умјеће кухати

Мимо еваке.

Орсатп Ћ.
И мијесит, Марко, 

Кано прва од првих.

Луко М.
Када јој

Будеш одкле писо, она хитро 
Даће књигу Вожу, дјетићу ти,
Да јој све потанко протумачи 
И проучи.

Орсалп Ћ.
Имат ћеш тазбину 

Да се с њоме дичиш. Брађолице 
Све до једног а и Шкапрленде.

Луко М.
Благо теби! е ћеш међу своје 

Моћ набрајат и дунда Хламину 
Из Бргата.

Орсат Ћ.

Биће ти родица 
Пере Роге са Минчета.

Марко.
Доста,

Доста браћо, ако Бога знате.
Аман једном! Изпод огња жива 
Карба љутих и поруга једва,
Једва дишем.

Орсатп Ћ.
Немој се бојатн!

Јунак пао, јунак се подигб!
Племенити кад и кад посрне 
И падише хат арапски. Збру 
У највсћем ал ће га у брзо 
Занијети трка стрмоглавна 
Сред бојнога поља, гдје се царства 
На сабљама дијеле.

Марко.
Кљусина,

Ко што ја сам, чим на све четверо 
Ноге једном поклизне, никада 
Устат неће.

Луко М.
Такови нијесу

Никад били момци Дубровчани,
А надасве кљусе бит не може,
Ко се роди кољена од славног 
Минчетића.

Орсати Ћ.
Спомињеш ријечи 

Учитеља нашег Калкондиле,
Кад нам старац Плата тумачио,
И казиво, да ј’ боље младићу 
Врат да сломи једном, него да се 
Преда икад л>убави, наукам 
Свакојаким док к борби живота 
Јога се справља?

Луко М.
За то и дружина 

Сва се наша крсти од љубави,
Кано црног од врага. — Дакако 
Ал ће доћи вр’јеме и љубави —
Све на стару. Чуо сам Тудизи 
Да те Иван справља се искати 
За Орицу своју, што на гласу 
Јес дјевојка због рајске љепоте,
Те је вичу свудара кб узор 
Дивни знања и лијепе сваке 
Умјетности.

Орсаш Ћ.
А ти потиштеном 

У толико са слушкињом дане 
Провађо би љеној у тамности,
Дочим скоро врсници нам храбри 
Гоце Маро и Гондола Јаков 
Назад мало разбише сву силну 
Војску, што но супрот граду посла 
Краљ Остоја, и дочим цијела 
Жељом гори наша омладина 
Да што прије себи и родноме 
Дубровнику освијетла лице.

Марко.
Ваше ријечи, и све на около 

Што ми стоји, све се то противи 
Срцу моме страном, а страном се 
С њим судара; те сад се налазим 
Кано човјек, што затечен тмином, 
Пред дуваром, узнемирен, тешкој 
У заблуди, гдјегођ се обрати,
Свуд находи дувар, па утруђен 
Веће с мјеста незна да се крене.
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Јављење шеето.
Дјввојачка соба у полачи Минчетића.

Нике стара, Кате мала, Стане, Луце и Иера.

Катае мала.
Младо, л’јепо, лаковјерно момче, 

Мој госпар ме ћути, па би за ме 
Све жртвово свога рода сјајне 
Повластице, јере благостаљу 
Свеђ навикб, не може да види 
У даљини неизбјежне дане 
Кајбе љуте. Ал прије нег ови 
Црни дани буду икад дошли,
Боље по ме, по сто пута боље,
Да ме живу и младу прождере 
Тврда земља. — Но је Кату малу, 
Мјеште тебе, научила горка 
Злу невоља, па је право, драги,
Да већ она за тебе се брине 
И предвиђа за тебе. — На пола 
Плачно ако, на пола шаљиво 
Немоћницохм сад се прикажујем,
Да угодим мом несуђенику 
Још јсдан пут, а то баш потољи;
Тај гријешак кратки а невини 
Скоро Бог ће опростити слабој 
Мени дјеви, е за њим наумих 
Да се држим свеђср хрбсљава 
Друма строге дужности. — Рад менс 
Неће плакат несуђеног мога
'обра мајка; нећу ја да будем 

Њему камен гдје би с’ спотакнуо.
Нек он иде својом стазом сјајном,
Ја ћу нижом, гдје сам се родила,
Ја ћу нижом, поштенијом за ме.

Др. Дадо (с двора.)

81 риб?
Ника стиара.

Сипб! ко је то што сипа?

Јављење есдмо.
Др. Дадо и иређашњи.

Др. Дадо (улазећи)
Може ли се ?

Никк стаара.
Ох! ти си доктуре !

Добар дошб : тебе с нестрпљељем 
Сви чекасмо.

Др. Дадо.
Дали је болестан 

Госпар Антун, или му госпођа 
Није добро?

Нике стара.

Они су нам здраво,
Богу фала, ал је обољела 
Кате мала, што нам се јучера 
Тек справила.

Др. Дадо.
Трице, бабуштине 

Бит ће само. Р01 сће з1аппо Бепе 
Т/ессеИепхе 1ого, рји <Н 1ап1а 
ЕгеИа <Г иоро поп ега. Но гдје је 
Немоћница ?

А/хтае мала.
Ево ме, госпару!

Др. Дадо.
ГГа фалати! Други пар рукава, 

Други, други! ова ми ге^1иш 
Сег1е §*епи8 е! роепаЧев тоеге 1, 
Други посве! 1 п 1 д и о 8. — Оваке 
Јер ручице и ирељежно лице 
Неће нигда имати занаго 
Шћер копача.

Катие мала.

Мене боли тешко 
Глава; црну кадикад копрену 
Пред очима виђу, наоколо 
На све ми се врти.

Др. Дадо.
Прелијепо!

То је случај иосве јасан. ЕкриЈа 
С и т 8 о 11 <118 р и § п а п 1. Али да се 
Мир поврати међу љим’ а спаси 
Живот теби, ево ти: Ке с 1 р е: (иише).
СћатотШае Погит ипс1а8 с!иа$, 
Паче: Ас^иае соттип18 ГегујЈас 
Е1 8асћаг1 а1И ипсла^ Јесет. 
Разумијеш ?

Катие мала.
Да! ио нешто: само 

На то име камомиле, све ми 
У желудцу с’ тужи па би шћела
Да би било могуће...
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Др- Дадо.
Оћ еег1о:

Регсће пб ? 81 роЈтећће....

Аатете мала.
Воде

Узет проете са шећером мјеште 
Комомиле, би ли се на који 
Могло начин ?

Др. Дадо.
Да! да! 8 с 1 п р 11 с 1 ћ и 8 

Гдјегођ боље дође се до циља.
А иначе: рег ааере па!ига 
8и18 &о1а зе уЈНћив јиуа!.
Па зашто не? — 81 ро!гећће...

Нике стиара.
Овим

Мој доктуре! рЈбПзив ро!гећће,
Ми нећемо никада се управ 
Разумјети. То је по лацмански. — 
Богу фала, када смо међ нама, 
Говоримо барем нашки. Може,
Ил’ не може данас Кате мала,
Л>ека мјеште другог, са шећером 
Воде саме узет?

Др. Дадо.
Може, може.

Нике стиара.
Благо нама! а хоће ли брзо 

Да оздрави ? С њоме би, каква је,
Сав бијели свијет опросио.

Др. Дадо.
Не бојте се: што на младо дође, 

Прође брзо. Р и г <11 и е 81 а С1 о г 1,
В е 11 а с о 8 а 8 а г е ћ ћ е е 8 8 е г Т1 г 81. 
Сће Гог1ипа! — Хе 811 апсШае 
Т1ћ1 атог риЈоН — Ре1гагса 
Ке1 Ув<1ег1а аугећће препва^о 
А дие1 1етро саго Је11а \ч1а,
„Меп1ге сће П сог Ја^П атого81 гегип 
Ги сон8ита1о е’п Патта атогоза агае?

Ннке стиарл.
Што велите то, доктуре?

Др. Дадо.
Ништа,

Ништа. Само неколико тајних

Сад набрајах имена љекова,
Да их неби гдјегођ при потреби 
Позабио.

Нике стиара.
Благо теби! кад си 

У младости по страном свијету 
Пропутовб, те си научио 
Тако красне ријечи, што управ 
Милина је слушат, а будала 
Неће народ нигда ни на пола 
Моћ да схвати. — Ја би се заклела, 
Да сам ваздух њима добро надут 
Може сваку немоћ да оћера.

/&»• Дадо.
То је мало и од више. Нико 

Ипак не зна јоштер управ докле 
Може вјера, кад је тврда збиља,
Да начини међ нами свакијех 
Баш чудеса. Ја сад одох. Нике 
Ти покорно поздрави госпођу 
С моје стране. (Оде).

Јављење оемо.

Нике стиара.
Какве се памети 

Овај млади доктур дочепао 
Преко мора.

Стиане.
Старога зан «го

Доктура је Франа надмудрио,
И остале све.

Луце,.
Њему ни слуга

Није доктур Фрако. Кад он дође 
Немоћника у кога, ни рјечце 
Нс ирогбри; гледајући управ 
Тог несрећног у очи, прије му 
Било такне, па рециие брзо 
Напише му, и за тим опуха 
Ко опарен све муче.

Катие мала.
Колико

Пута врачах у очи недјел>е,
Или млада петка, мој суђеник 
Да ми с’ у сну појави, знатели, 
Свеђер досле ко ми се јавио ?

Стиане
Не, занаго.
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Катпс мала.
Кристо са Мајкова.

Стаанс.
Вас је твоја слика и прилика;

Никуд боље.

Катпе мала.
Не знам сама право 

Да ви срца пожуду искажем.
Но свакако што је пресудио 
Господ биће, а његовој вол>и 
Доброј свеђер, ко би с’ усудио 
Приговарат ?

Нике стаара.
Нико, нико моја

Мила Кате. А сад ти, зличино, (иута Луце) 
Реци мало, имаш ли јоштера 
Црних сумња, ко што некад?

Луце.
Све су

Сумње прошле, па све су бијеле 
Моје мисли, ко што теби косе.

Јављење девето.

Госпоцка одаја у палачи Минчетића.
Слава Антунова и Фра Сабо.

Слава Анта.
Што ми рече Фра Сабо ? — Незгоди 

Тој се не шћах нигда домислити. —
С једне стране цура пуна стида 
И послушна, невино дијете 
Кано јучер тек рођено; с друге 
Узор момче, да му с’ мозке звати 
Срећном мајка. Но ипак, привидно 
Све то бјеше. Обојица љуто 
Преварише...

Фра Сабо.
Опрости ми, госпо!

Није тако, е, да се замиле 
Повод даде дјеци, ко их пушти 
У Конавле саме. Да је слама 
Уфатила ватру, ватра није,
Па ни слама крива, него онај 
Што их обје примакну без преше.

Слава Анта.
То сад виђу и ја, но с почетка,

Гром ко с ведра неба, затекла ме 
Црна вијест, што м' донесе. Право 
Да ти кажем, оче, никад није 
Мени прошло ни на крај памети,
Да ми може син се заљубити 
У слушкињу препросту.

Фра Сабо.
Најприје

Треба Богу зафалит, у ствари 
Да се није горег припетило,
Што је могло још посвој прилици 
Да се згоди.

Слава Анта.
Но што ћемо сада

Ми, и како?

Фра Сабо.
Марко би желио

Поћ са малом потпором на Змирне, 
Ту трговат, оженит се с Катом,
Те с’ одрећи цијелог очинства.

Слава Анта.
О тохМ свему мој не би ти Антун 

Опепелит никад, ни од шале, 
Допуштио. А лудости сличне 
Ко иначе жив би да предлаже 
Смио њему ?

Фра Сабо.
Све што је могуће 

Да урадим, ја обрекох Марку:
Да м’ угодим. но у једно додах,
Да од више не поставља наде 
У ту радњу. Међутим, госпару 
Ти Антуну можеш све до једне,
И нотанко, предочити жеље 
Твога Марка, само да Антуну,
Када сазна добро на чему смо,
Буде можно ослободит сина 
Од пропасти па сачуват куће 
Достојанство и илемена.

Слава Анта.
Та ти,

Оче, вал>а.

Фра Сабо.
У толико Кати 

Малој, овде, нареди да дође.
С њоме мало прозборићу. Складна
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Свеђер бјеше и разбора пуна,
Па је нада да ће ее разлогу 
Ласно предат

Слава Ант.
У твоје се вјеште

Мећем руке, а Богу се молим, 
Да ок једном на добро окрене 
Ову тешку породичну смутњу.

Из сиахи.јског доба.
Од А'. Л. ЛТаркова.

3-ег јулија скупио се, по обичају, го- 
тово читав наш округ на имендан код на- 
шег доброг старог предвбдитеља — Демида 
Ивановића.

То је богат човјек, али племић старо- 
га кова и старих навика. Код њега ти је 
ширина, свега доста, сваки се ту осјећа 
као у својој кући; али човјек размажен од- 
ређеним правилима петроградског и' запад- 
ног етикета осудио би млого којешта, а 
може бити и све у овом потпуно спахиј- 
ском, безбрижном, а ионекп иут чак и не- 
уредном, али за то сасвим слободном жи- 
вовању.

Велика капитално сазидана кућа на 
два ката са нридацима удобна је као ста- 
ринске шкатуле од црвеног дрвета, какве 
смо гледалн у кабинетима наших дједова, 
са мнонггвом преграда, гдје се могло смје- 
стити благо и читава архива докумената.

Ма колико да се скупи гостију код 
нашега доброг Демида Ивановића, никад 
није бивало ии ријечи о томе, како ће п гдје 
који ноћнти. Свакн је претполагао н бива- 
ло је увијек тако даееје код Демида Ива- 
новића увнјек налазило свега н за евакога 
доста. Вуку из подрума. без броја и мјере 
свемогућа впна и ракије, и у јутро за дору- 
чак, и иреко дан за ручак, и у вече за ве- 
черу; десетинама се иеку прасци, патке, 
ћурке; по читаве се недјеље ране овсом 
туђе четворке п тројке коња — и никоме, 
ни газди, ни гостнма никад не нада на ум 
да код Дсмида Ивановића може ишта пре- 
мањкати.

Сама кућа Демнда Ивановнћа и све 
остале јаке, богате не само по сиољашњо-
сти гра^е изгледале су некако озбиљно и

стално, дисале су некаквом давно утемеље- 
ном газдинском снагом, која се ту тако 
укоријенила да јој никакве случајности пи- 
јесу могле одољети; и зато је сваки гост 
долазио на овај господеки двор са осјећа- 
јем ирпјатног спокојства и увјерења.

Погледате ли газду, газдарицу, и на 
њима видите исту озбиљност и сталност, 
иста јака старинска дотјераност и духа и 
тијела, која није ни за двије ни за три го- 
дине. То су ти људи широких костију, 
широких рамена, високи, меснати, тешки; 
какав он, такваиона, обоје велике лађе сн- 
гуране за дуго путовање; било нос, било 
усна, било рука, — имаш шта видјети, 
имаш шта ухватити; има шта да живи и да 
се бори са животом, са свима његовим не- 
срећама и ударцима. Проговори ли Демид 
Ивановић, сваки чује да говори жив човјек; 
насмије ли се, — далеко се чује, и свакоме 
је пријатно чути тај искрено-весео смијех.

Погледате ли им слуге, — и они вам 
уливају исту инстинктивну вјеру у дуго- 
вјечност и сталност свега овог сеоског жн- 
вота, који се ноднгао на јаком основу као 
дуб на своме корјену. Изађе ли кувар, 
видите иравог кувара какав и треба да бу- 
де у <‘тарој снахијској кући; стану ли кола 
пред врата, видите правога кочијаша баш 
са онаквом брадом и онаким трбухом, као 
што треба да буде. а не као у кочијаша- 
самозванаца, који подмећу јастуке да изгле- 
дају дебели. II коњн и каруце су исто та- 
ко солидни и *‘игурни. Можете слободно 
сјести и ићп куд хоћете, довезли бп вас 
не само до Москве, него и до Казана.

Јасно је, дакле, зашто се разнолико 
спахијско друиггво нашега округа тако ра- 
до купило у извјесне дане око тако бога- 
тог и сиокојног огњишта.

Посље дуге, бурне гозбе весело похи- 
таше људи до.ђс, у онај кат куће који је 
сав био назначен за мушкарце. Ту еу се 
увијек особито радо купили пушачи, љуби- 
тељи карата и пнћа, приповједачи бећар- 
скпх анекдота и они што волу да поћас- 
кају или да иодријемају послије ручка.

Велике, удобне и млогобројне одаје у 
доњем кату куће Демида Ивановића личн- 
ле еу више на какву касарну лумпујућих 
офнцира, него на кућу иоштованог фамили- 
јарпог спахије.

На огромном старинеком билијару у 
сред еобе били су разбацани чибуци, ку-
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тије са цигарима и дуваном, четке од ха- 
л>ина? пушке, ггатронташи, ханџари, офи 
цирске јахаће панталоне, цнвилни гсапути, 
журнали, кагге, чизме, колане кошуље . . .. 
Баули, путнички еандуци и торбе, једни 
закључанп, други отворени као шгсољке, 
бтгли су разбацани не само ио ћошковима 
собе него и иепод нога, по асталима, по 
столицама, по диванпма, такође измијешани 
еа рубљем, хаљинама, обућом, хартијама и 
чешљевима.

Овуд су се без стјешњавања умивали, 
прали, чиетили, бријали, четнљали, облачи- 
ли и свлачнли; ко на дубоком ирозору, ко 
величанствено у фотељу пред великим ску- 
поцјеним огледалом, ко у ћошку на баулу.

Поред зидова других одаја било је 
млого меких дивана домаће израде које у 
еелу називају туреким; средине соба биле 
еу већ заузете наредним за епавање креве- 
тима. Ио асталчнћима и нрозорима билоје 
још зараније размјештено свакојаких лике- 
ра н других епиритних нанитака, а ћела- 
ви елуга Демида ГГвановића Ликан п ко- 
заче Тишгса, гсоји су једини имали право 
да улазе у ово забрањено одјељење за ври- 
јеме одмарања гоетију нослије ручка, већ 
еу разноеилп на великим послужавницима 
читаве батерије чаша чаја еа коњаком и 
румом.

Гости Де.мида Ивановића, као и о*н ' 
сам, одма поекидаше са себе каиуте, а неки 
још п много-што-шта друго и полијегаше 
куд које, на диване по двоје један до дру- 
гога, на кревете, на иаслоњаче, на ирозоре, 
па чак и на еандуке и бауле. < >вако сло- 
бодан одмор лосљс врло еитога ручка, на 
још на тпкву врућину бјеше евакоме рај- 
еко уживањо.

Такојс увјегс бивало код Демида Ива- 
новића и треба иризнати да иикакав десерт 
поеље ручгса неби тако годио руском 
сеоском човјеку, гсоји у евему љуби гаи- 
рину и слободу. Овде није нико ннкога 
стјеењнвао и ни одкога се ништа није 
захтј(*вало. Ко је хтио епавати спавао 
је, ко је хтио иитп иио је, ко је хтио 
говорити говорио је, ко је хтио у дри- 
јемању елушатн елушао је, ко је хтио 
ићи одлазио је. Зато је овде и било 
еваком«' лијеио, зато се овде еваки заиста 
одмарао и то оиако како му је било мило.

Л’ осталом, мало је ко еиавао; већина 
би обично ћутали у неком елатком полу-

заноеу и као дјеца коју дадиље успављују 
ироетодушно би нрислушкивали разгово- 
р<‘ другијех. којп нуше на дугачким треш- 
њевим чпбуцима и иатенане сркућу чај е 
коњаком...

Домаћин је био јачи од нае младежи 
н никада иијс лпјегао поеље ручка, алн ее 
је за то најраднкалније и наиекреније евла- 
чш) н проводио тако по једно два еата у 
евојој омн.Ћеиој кожној наелоњачи у нскре- 
ној бееједн еа ирпјатељима пушећи и иију- 
ћи чај ...

()вога ее је иута разговорио великн 
ловац п познати лумпач Сергије Борисич 
Тпмирјазев, богати спахија, гардиеки пу- 
ковник у оетавци и нравп племић по својим 
обпчајима у зкивоту. <)н је некако нретјерано 
нрезирао сваку дужност ио избору и никад 
ее имје кандидирао ни на какву службу ии 
у губернијн ни у округу.

Тегова лпјеио заокругљена глава еа 
кратко ошпшаном косом, која ес већ прели- 
ваше еједином, елободан сијев-јући поглед и 
по војнички ушиљени дуги просиједи брци 
давали еу му јуначан изглед и нехотице 
екидалп еа његових широких рамена једно 
10 1;") годпнпца. А еад гсад је стајао пред
нама у црвеној евиленој кошуљи препоја- 
еап гајтаном. и широким панталонама, које 
еу ее губиле у внеоким чизмама, он је пз- 
гл(‘дао као какав казачгси ритер од запо- 
рошког доба.

II еад пију, не кажем! Разумије 
ее да пију! говораше он шетајући ее пред 
домаћиновом на<-лоњачом н еркућући нз мале 
чашице од криетала миришљаво ружичасто 
маело ег(‘М(‘ (1е шаиЈаппса. — Алн какво 
је то пнјење? А и ко сад да иије, нитам ја 
вае ? Ево, макар овај, наш драгн пријатељ 
Конетантии Димитрпћ, обриу ее он плаво- 
ме п слабуњавом помоћнику државног ту- 
жиоца, што ејеђашс до домаћпна. — Ето 
га, п нрава је евршио, н еве могуће тамо 
Луетинпјанове код(ч<се зна, и ђаво би знао 
шта још еве зна, велнки јс говориик, момак, 
мож<‘ ее рећи, у цвијету младостп, а упи- 
тајте га нека каже иекрено, зар је он чо- 
вјек?.. 11е, драгп мој, ја вас озбиљно питам, 
немојтс ее наћи увријеђени : метните руку 
иа ерце па кажите осјећатели вп себе 
правпм младићсм, бисте ли могли, напри- 
мјер, да еву иоћ нролудујете еа цпганкама, 
да оеушите еа друговима једно два сандука 
шампањера, па да ее онда тресиете, као да
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ништа није ни било и са нијанке право на 
нараду.... на примјер на иараду Николајев- 
ску!.. По десет сати да не еиђеш с коња, 
утегнут као у корсету, јака ти се упрла 
у образе као гвозден обруч, на глави шлем 
—читаваршин, а сврх тога још перјаница— 
читава кула вавилонска, а мраз — двадест 
степени, мој драги, на само у мундиру н 
танким ципелама, тако да тп се бакрено 
иње вата по образу... А чп.м с коња 
опет лумповање.... Г1о трп четири ноћи за 
картама!.. Ево о чему ја говорим. II здрав 
љу нам није шкодило. Нијесмо тн ми зна- 
ли ни за какво малокрвље. Још смо читаве 
легене крви пуштали... ко два ко три иута 
на годину, а већ по једном обавезио А 
шта емо јели? Легнме ми тада, мој брате, 
нисмо знали и никакве ове ћоги (V оситге’ 
е и етПгстећЈ, а све емо впше јслп 
различитих меса... Темељито! II сво нро- 
живјесмо, фала Богу, живи здрави што и 
вама желимо.

Главно је то што се имало су чим 
живити, били су људи. Огањ је био у чо 
вјеку, сила се у њему хрвала, ту је силу 
требало трошити... А шта да се сад троши? 
Каква сила ? Остало је нешто налик на љу- 
де, а не иотпуни људи. Нема мпшпћа. ко- 
стију нема, крви нема ! Па чак нн етаеа 
нема... Све некаква недоношчад, блиједи, 
жути, мреко их је погледати Ма да викне 
као човјек не може, него некако тапко, 
шапће! Помиелио би човјек да с.у дјеца а 
не узрасли људн. Да бн се они сад насми- 
јали као ми што смо се смијалн да се иро- 
зори тресу! Та онп су се и одучилп да се 
смију... Ко ее сад смије? Богами, нико ... 
Ма ја се не шалим; ево реците искрсно 
Демиде Ивановићу, јесте лн кадгод видјели 
да се данашња младеж смије? Развуче усне 
као против воље, па одма објеси нос... Па 
зар је то смијех, зар је то весеље!..

Не, драги Демиде Ивановићу, ми смо 
још затекли људе! То еу били прави људи 
— а не инсекти! Сигурно се епомињете ?... 
Они су још нае сматрали за ништавце... 
То су били прави великагаи... Чисто не 
вјерујем кад ее сјетим.. Нећу да идем да- 
леко. Би сте сигурно познавали Антипа 
Андрејевгћа Багрејева, још ми јебионекакав 
дјед по мајци ?.. Зпате Суботнно, Карта- 
шевску, Писклово... све су то његова добра 
била, а од њега су прешла у књажеве ру- 
ке... 4000 душа, драги при^атељу, ни мање,

ни више, и евс у једном округу. И с њи- 
ма шездесет хиљада рала земље, шуме, ли- 
ваде, рибњаци, кованлуци, кошутњаци, ка 
ко се вели у старинеким картама од куно- 
вица. Једном ријечју, свега доста.

Баш о њему и хоћу да вам причам 
једну малу епизоду, која ее десила лично 
са мном. Треба вам рећи, да еу мој покојни 
отац и Антип Андрејевић били велики 
пријатељи, и олужили су заједно, и били 
су рођаци, једном ријечју, тако су се во- 
љели да један без другога нпеу могли жи- 
вити. Иослије смрти мога оца он је ту 
љубав на мене пренио... Именом ме мојнм 
никад звао није, но ми је увијек писао: 
„сину мога незаборављеног другаи. Разу- 
мије се, да ја нисам имао е њим ништа 
општег. Ја, — млад деран, корнет, имао 
сам своје мисли; он — генерал у оставцн, 
стари лисац, било му је нреко седамдесет. 
Наравно, да га годинама нисам посјећавао. 
Једном добијем од њега ппсмо по нарочи- 
том човјеку — он није никад слао писма 
по пошти, јер је мислио да то није го- 
сиодскн, да илемић за то има своје робове. 
Чптам: „Сину мога незаборављеног друга.и 
Добро, шта ли ће даље бнти. „Ако, вели, 
ти, једнни син и насљедник мога иокојног 
незаборављеног друга, недођеш код старог 
дједа, на прететојећи велики за мене нра- 
зник — мој имендан, онда ја, дољепотпи- 
сани, насљедни племић Антип Андин син 
Багрејев, никад внше нећу да знам за тебе, 
мога недоетојног унука Сергија Тимирја- 
зева и ироклећу те у мојим молитвама.и

Како ту да не пођем? Тим внше што 
сам се надао, да ћу од.њега нешто насље- 
дити. Канио сам се, оћу ли, нећу ли, мр- 
зило ме је ићи, а морао сам. Знао еам да 
је досадан пијаница, кад запије. Каквих ти 
ми нисмо имали пијаница, али њега се је 
сваки бојао. Пико није мого с њим издр- 
жати. На шта, најпосље? мислнм се ја. 
Нисам ни ја дјевојка.... Неће ме, ваљда, 
на мртво појити, да ако жив останем. На- 
иишем одма одговор, да ћу доћи врло радо 
и у иазначени дан кренем.

Тек што сам се на мојим колима при- 
макао Картешевци — оп је тамо живио — 
једно 120 миља далеко од мене — био сам 
изненађен ... Не могах разумјети !.. .

Ударају у сва црквена звона, као уз- 
буну на пожар, или као кад долази вла- 
дика, па га дочекују са звонима... Мислим
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се, шта ли би то могло бити? Чиними се, 
да ускрс није? Кад вндим на крају есла 
стоје попови са крстима и с њима мој ста- 
рац у својој кадифеној блузи, као што је 
обично носио.... Чудеса! Излазим из кола, 
а старац ми ириноеи на еребрној чинијп 
хљеб и со, клања сс ниско, говорп ми не 
какав поздрав - таман као да сам каква 
царска личност... Збунио ме је да нисам 
знао куд да се окренем, поцрвенио сам до 
ушију. „Руга ли се са мном овај стари 
комендијаш ?и мислио еам у оеби; али није, 
ево гдје ме грли, изруку ме не пушта, љуби 
као рођсног сина, смије се од радоети, 
благодари тако, ко да сам му бог зна какву 
срећу донио.

— Е, велн. сад ћу знати да си ти 
заиста Сергије, син мога вјернога друга и 
мој унук! Сјетио си се старца, учинио си 
му почаст, нпси се угглашио од далеког 
нута.... Велика ти за то хвала!

Попови ми за то отпјеваше на истом 
мјесту некакву кратку молитву, пољубисмо 
крст; попови онет запјеваше, и ми кренусмо 
опет ио широкој улици. Поповп благочино 
напријед, ја и старац за њима; око нас чи- 
тава гомпла гостију, евемогућих рођака и 
познаника.

Улица је била врло дугачка, на крај 
ње био је луг, а иза луга кућа и друге 
' пахнјске зграде. II шта би сте ви поми- 
слилили, Демиде Пваннћу? Иогледам на 
дссно све изашло из кућа, сељаци, же- 
не, дечурлија, сви у празничном одјелу, а 
нред вратнма етојс постав.Ћени асталчићи 
и на њимаколачи, ракпја и друга јестива.... 
Поглсдам на лијево - то псто .. . Гле сад, 
мислим сс ја, шта ли ће то још да буде?.. 
Идемо, сви нас поздрав/кају, изиђе неки 
брадоња, молп да се не иогнугаамо њего- 
вога х.кеба-еоли ... Ваш си погодио, вслим 
ја у себи ! Тнман ће овако строг господин 
као мој Антип Аидреић дапроба твој роп- 
ски хљеб! Сигурно ћс захвалити и проћи 
даље.... Кад оно изнђе сасвим друкчије: 
гурка мс старац: „Мука је, вели, одрећи, 
код њпх је то свети обичај . ... увредиће 
се ... А добар је. човјск ... грехота га је 
вријиђатн .. .* Хајдмо, вели, да иоиијемо по 
једну .. / Иристуннемо, ионисмо, узесмо ме- 
зе, ракнја не бјегас сељачка, него све нај- 
боље врсте, колачи такође, видпм да еу 
изашли из куварових руку.

Тек крепусмо даљс, кад другн газда

излази, опет ее клања, опет моли : „Учи- 
нпте нам част, мнлостива господо!и

Оцстме гурка старац, опет шаиће: ,.Е, 
еад већ не можемо натраг, кад смо једноме 
учпиили част, ва.ва и код овога да свра- 
тимо. . Још по једну, не мари ништа!и...

Сврнусмо и код овога, попили ио ча- 
шпцу и кренемо да.ве. Менп ;е то с пута 
добро дошло. Пспрва ми је било криво, 
мнслио сам наиојпћс ме каквпм ђубретом... 
Алп кад сам вндио, да су то све фине ра- 
кије настрјане са воћем н мириш. г>авњм 
травама, ја сам п сам почео радо да ири- 
лазим сељачким аеталчићпма.

Л чннимо но један корак ираво, а по 
десет на страну ... Сад десно, садлијево... 
сад код једнога, сад код другога. .. Лнтип 
Лпдреић нма за свакога шта да рсче:

Ово је, знаш, црквени тутор, цп- 
јело га село штује, треба му учинити ио- 
част.

II чинимо.
- Аово јс баш добар старац, то је нај- 

бол>и пчелар у округу . .. Частнће нас лп- 
повнм медом ...

Пришли смо н к њему. Пробалп смо и 
линовога меда и ракију му ниемо забора- 
впли.

1 )вдјс нема газде, но је газдарица 
сама, налазн он нов предлог. Вила је дој- 
кнња. Радна је то жена, човјека би за ио- 
јас задјела ... ()д њеног се колача не мо- 
жеш одрећи. 'Грсба нробати ...

Сви смо нослушно пришли женн н 
иробалп . . . алп не колача него различите 
ракије. На јело је Лнтпи Андренћ некако 
чудновато увијек заборавл>ао тек се ирн- 
мицао столу.

Да исћс бнтн всћ доста? рекох му 
ја, кпд смо обншли једно нетнајест астала.

Не, вели. не мари ншпта! Ти се не 
брј . . . Зар од ових ситница да се човјек 
опије . . < >во је слабо . . .

Л мене то слабо већ ноче да клати 
на ногама Обишли смо још једно пет 
астала : глсдам ја: сокака оетаје још доста 
и свуд (•«• бнјеле асталп.

Ето муке, рскох ја у ссби: да ли он 
хоће, баш кроз сву ову ..шибу* да ме нро- 
тјс.ра? < >пет ирплазе гајде, клањају се, опет 
сврћсмо ирво на лијево код једнога, па на 
дссно — код другога. Тамо осушимо чаши- 
цу од једне, а онамо — од друге »рсте. А
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прекинули емо већ јести; не могаше се 
више!

— Антипе Андрејевићу! да неће би 
ти доста?... Да не претјерамо ?...

— * Којенгга! раздера се он на мене, 
зар смо дјеца? Видиш како еви гости иију, 
зар смо ми гори од њих ?... А још си мп 
неки гардиски корнет!... Опет свраћамо: 
на лијево код некаквог сиједог старца, на 
десно — код некаквог врљавог дугајлије.

— Антипе Андрејевићу, достаје! Во- 
га ми, не могу више... зло ће бптп . .. Ла 
тако, велим, нијесам научио...

А он се, објешењак, смије, иа ис ће 
ни да чује.

— Нијеси научио, вели, е на научп- 
ћеш! Код мене ћеш ее брзо научитп... А 
у туђ манастир са својим уставом не ула- 
зи. Кад ја старн још нс отступам, за тебе 
је балавца тим већа срамота! Чекај, клд ја 
речем да не могу више, е онда сп н ти 
слободан!...

А кад сам ее најзад почео иратпвпти 
и нијееам хтјео даље, он ти се иоче увн 
јати као дисица.

— Шта чиннш, хоћеш, велп, да ме 
срамотиш? Моји јаднп се.вацп ириреднше 
ради тебе такав сусрет, обуклн се као на 
ускрс, пекли, кували, накуповалп пића, а 
ти и да не иогледаш ?.... Дижеш ное од 
њих !... Тако ће, брате, и мени и тебп да 
замјере и имаће право... То није хришћан 
ски... Угледај се на попове, ни једног до- 
маћина пијесу презрели; гдје смо нас дво 
јица по једну — они су н по двије и по 
три изврнули.... А то с\ наши духовни 
очеви, од њих треба н ми иримјер да узн- 
мамо...

Шта ту да се чини! Манем руком и 
цосљедујем примјеру иопова

На такав вам је начин, .... 'е 
миде Ивановићу, ваш иокорнп слуга иро- 
шо еву ееоску улицу од краја до краја. 
Бнла је сигурно добра миља. Зар није то 
баш као гкроз шибуи проћи ? Једном ри- 
јечју, мој се је улазак у ту улицу догодио 
прпблизно у девет сати у јутру, а излазак. 
из исте, оћете ли вјеровати, равно у два- 
најест! .. И тако ти је, мој господнне, наш 
тријумфални пут са кретом и поповима тра- 
јао управо три сата II за сво то вријеме 
удараху у сва звона, прави ускрс! .. То је 
заиста била свечана процееија ... Ја бп био 
вадовољан да ме хоће тако саранити!

И шта би ви мислили да сам посл>< 
дознао? Лукави је старчина сва та инћ.- ц 
јела из своје кућс послао и заповједио <• 
љацпма да изигравају са мном еву ту ко- 
медију ! Како вам се доиада ? Сигурно му 
се досадило да иије иросто, сваки дан на 
исти начин, у тој нстој соби, на истом с.г 
жавнику, из исте чашице, — па је и измисли ., 
ради промјене, да се посгра, као мало дп 
јете сељачке гозбе, те нам је ирирсдио тј 
лакрднјашку нараду. Па то је још ништа, 
но да вам даље причам. Најзад, долазиме 
са свом гунгулом иред његову кућу. По- 
повн напријед у одеждама, а ми е гостима 
за њнма. Какви смо дошли то вам не уми- 
јем казатп... Сигурно смо били лијепи... 
Кад смо дошли иред врата, Антип Андри- 
јевић наједаниут командује да станемо. 
Стадоемо. Гледам, пзашли прсд кућу сви 
укућани. А старац је волио да живи ши- 
роко. Свега је код њсга било. II домаћи 
театар, иа и опсра. Имао је своје пјевачс, 
музичаре, балетне играчицс. ГЈмао је чак 
и свога иојету међу робовима, Евграшом еу 
га, иамтим, звали. На пмен и рођен дан 
увијек је некакве благодарне оде криарио. 
Памтим, никако не мога једном д чађе 
риму за Аитнпа: све ми, вели, неке грубе 
излазе; па да би му изишло благородније 
он ти бубну-- ..Цар Кдип!и Приспо му је 
послије од старца тај Едип! Али оставшк

Стојимо ти ми, како рекох, пред вра- 
тима — све заетрто ћилимовима, црвеном 
свитом, проето као да чекају младенце из 
цркве! А домоуправитељ, — велечанствени 
господин, налик на каквог инглеског лорда 
— износи на сребрном нослужавнику не- 
какве кондире, старинске чаше, купе, бо- 
кале — ђаво би га разумио што су! Само 
је ствар у томе, да цио тај бокал мораш 
да осушиш... Па то послије толиког пред 
говора у селу! Како вам се чини, а? Мој 
ти старац исциједи без да се намршти. 
њему је то ка и ништа! А кад дође ред 
на мене, почех се мислити оћу ли. Страх 
ме обузе! То не бјеше нитпта мање од добре 
боце шампањера, а у њему старо маџарско 
вино. Таква те чаша превари, ја је добро 
познајем: у глави ти је као да нијеси ни- 
шта нп иио, али ноге ни с’ мјеста, као да 
су прнковане... Али старац не да двоумити: 
пи без разговора, па то ти је. Немам куд. 
уложим и искапим с божјом помоћу... Ату 
домаћи концерт, с десне стране — ијевачњ
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с лијеве — свирачи, ијевају нам похвалне 
хлмне баш ка младевцима... Почеше сви да 
се око мене увијају; богами, сам помислио, 
да нијс старкеља наумно да ме ожени са 
каквом својом вамбрачном ћерком; већ сам 
сс обазирао куда да утечсм у случају не- 
воље, Али пошто испих бокал почс се све 
око мене окретати, — и старац и кућа и 
свирачи... Иењемо се уза скалу, а мени се 
чини да силазимо у некакву бању... Иочи- 
њем да ,се свлачнм... Даље нс знам шта је 
било. Посље сам отоме другс расиитивао... 
У главн ми јс било тако бунило као да 
сам у тифусу...

Пили смо ти, мој господине, дванајест 
дана без одмора! Није то шала! Једино се 
чудим, како жив остадох! IIIта ти ми ни- 
јесмо пили и на какве ти нијесмо начине 
пили! И то сва дружина, не само ми. По 
ваздан смо само сједјели задоручак, ручак, 
ужнну, вечсру... Па се већ нијесмо ни ди- 
зали иза трпезе,— какво дизање! Тако ми 
Бога, не намтим ни оне који су нае разво- 
дили.

Пред всче се мало растријезниит, онда 
ти настајс театар, играње и музика до зо- 
ре. Сам можете судити, и актерке, и игра- 
чипе, и ијевачице све је то било своје, дре- 
сираио за те ствари да не може боље бити. 
II све је то тако било изабрано да нијеси 
зп; која је од које љепша! Заиста, што се 
тогп гиче, иијс требало учити Антипа Ан-. 
дрејевића: то је бно вслики зналац у том 
иравцу, мајстор пун укуса и вјештине... 
Скроз јс познавао дјевојку. II разумије се, 
можетс себи преставитн како су се сви ти 
балсти и театрн свршавали. Сунце излази, 
а ми идемо да сиавамо...

(Свршиће се.)

—-------- - --------------------------------—

!(ж ,је снаге!...
_____

Док је снаге, док нам душу грије 
Света нада распламћелим жаром,
Док силнијс срдашцс нам бије 
Занешено жеље бајним чаром:

Хајте друзи мила браћо хајте !
Свомс роду цвЈећа прикупљајте;

Нс пустимо златне дане 
Да их заман носи лет,

Кад нам чила снага нане
И младости свене цв’јет —

Тада су нам слабе силе 
За рад наше земље миле.

За идејом! Онај нламен живи 
Нек’ нас вјере кријепи и води,
За идејом — соколови сиви —
Једну мисо нек нам слога роди, —

За идејом, за њу боримо се —
Та за борбу Србин родио се!

Не пустимо златно дане 
Да их заман ноеи лет,
Кч1д нам чила снага пане 
И младости свене цв’јет —

Тада су нам слабе силе 
За рад наше земље миле.

Удружсним, оннм брацким жаром, 
Слетиће нам милост српског Бога, 
Дариваће својим светим даром 
Паћеника тужног Срба свога;

Трудн наши заман бити неће, —
Ко трн гази набраће и цв’јеће.

Не иустимо златне дане 
Да их заман носи лет,
Кад нам чила снага пане 
И младоети свсхне цв’јет:

Тада су нам слабе силе 
За рад наше земље миле.

Сви на браник! а ирогсдество нека 
Поколења издајицу прати,
Сви на браник, на нас народ чека, 
Сви на браник, позивље нас мати;

Хајтс друзи, мила браћо хајте, 
Своме роду цв’јећа прикупљајте

1е нустимо златие дане
Да нх заман носи лет,
Кад нам чнла снага иане 
II младости свехне цв’јет:

Тада су нам слабе силе 
За рад наше земље миле.

УТосптр, 14 маја 1890.

Алекса Ристов Шантић.

Послије свечаности у МакарскоЈ.

Макарска (лат. Микагит и Макагит) 
је главна варош и средшнте приморја, што 
се пружа између ушћа Цетине до ушћа 
Неретве, ностојбине етаријех Срба Не-
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ретвљана, који су на јадранском мору го 
сподарили, те им је п млетачка република, 
та елавна краљица мора. данак плаћала, да 
елободно могу њезини бродови ио јадран 
ском мору пловити. Г. 1499 и ову ерпеку 
покрајину као и остале јој сестре, оеим 
Црне Горе, Турци освоје, и у њиховијем 
је рукама била до г. 1949, које дође у 
руке млетачке реиублике.

Ова лијена варошица, еа близу 2<ИИ) душа, 
пружила се на подножју виеокога Биокова, 
по обали тихога затона, затворенога еа 
еваке стране, оеим што с јужне има ула- 
зак као врата, кроз која ее може к њој по мору 
допловити. Дочим стрше над њом у облаке 
високе голе литице, околина јој је пнтома, 
што једријем маслиницима што винограднма 
заетрта. Према њој ее на југу виде оетрвн 
Брач и Хвар и на иетоку полуоетрв Пе- 
љешац. А нови колски пут, тек довршен, 
епаја је са Имоцком на еамој граници хер- 
цеговачкој, којимје дакле доцтла уживљем 
саобраћају н еа пограничнијем крајем Хер- 
цеговине.

Нигдје по прнморју далматинском не 
говори се чиетије сриекн; и као што туда 
чујеш чист језик српеки, тако видиш п чиете 
типове ерпске. Истина је, у тој чистоћи 
језика ерпекога чујеш бнло. липо — мјесто 
бијело, лијепОу али има ерпскијех крајева 
гдје се чује и бело. лепо, па опет не емета 
точистоћи ништа, нити за еобом вуче више 
разлике као на прилику чакавитина. Ве- 
ћином се туда народ данас називље именом 
хрватекијем, иа тако и евој језик називље, 
али је данае већ та разлика имена изгу 
била доста од евоје снаге код .вудн евије- 
снијех и незавиевијех, п ми ее прибли- 
жујемо.

И на томе приморју макарекоме, лежн 
Брисли на стрмој урвини, ,,у топрагу 
узак само километар и стрменит, до 
брда мало више, ал је евака етијена од 
радине руке иреврнута и харно нлоди 
даром Божим. Оеобито еу слатке кршпе н 
укусне вишње. Како ниједно село није 
уже у меашу, тако и ниједно село у ири- 
морју није благоноеније при мору, а за 
брдом има љеиоту еијаница и иодгојене 
шуме. Када мрке коре нпз ириморје ломе 
и бура све на димове извитла, у Бристу 
се У рукавима може и са евпјећом и руци. 
Пук је поносит, бисгроуман, радишан, по 
божан, и узда ее у се и у своје к/вуееи.

П у томе „дивотну осучају елегао ее 81 
дим са 450 жилавих и окатих примораца/ 
То вам је на гласу еело Бриет близу Не- 
ретве, гдје ее родио О. Андрија 1\ачиб- 
Миоисиб, елавни народни пјесник Равговора 
Угодног народа ('ловииекога. ,.Рееи га 
краена црква на еред еела, ева кб из сира 
издјел>ана, са двије нирамидицс и л»енуш- 
пијем звоником. До и>е је иучка учиона, 
саграђена ио земаљеком одбору на успо- 
мену милог ('тпари^а. На петок диже ес 
палача пок. бискупа Навла Клемента Ка- 
чића-Миошића, а до иете двори родбине 
Милованове. Село је напучено за вријеме 
бјежаније пред зулумом оеманеким^....г)

Качић ее родио г. 999. Г. 1729 ујак 
му Фра Лука Томашевић Малобраћаннн и 
г(ржавник тога цијелога реда у Далмацији 
прими га у самоетан Подзаострсг близу 
Бриста, а ш.ведећ<‘ године положн и за- 
вјете. За тијем јс у Будиму филоеофију и 
богословију учпо, гдје бијаше ередиште 
трију држава Малобраћанеких, Угарске, 
Босанске и Далматинске. Г. 1728 еврши 
науке таквијем уепјехом, да је предавао 
философију и богословију до г. 1748 у истом 
Заоетрогу, Виеовцу и Шпбенику, гдј<‘ би- 
јаше училшнте првога реда. Тада иостаде 
јиБИаШб (1е пишего са еавјетујућим гласом 
иа државнијем зборовима, и одма би иза- 
брат старјешином самостана ев. Мартина 
на Брачу, који изнова иоче градити, носе- 
ћи камење на еопственијем раменима. Год. 
1750 биоје премјештен у Подзаострог, гдје је 
остао до емрти. „Он је обншао не само 
Далмацтду, него и Боену п Херцоговину, 
и истраживао с.ва предања и свакојаке успо- 
мене о народу словинскоме; сакупи свашта, 
еавеза у снон, и оне часове, који би му 
изостали иза његовијех редовничкијех по- 
еала, уложи у елагање различитијех пјеса- 
ма, па их еложи у једну књигу и на сви- 
јет издаде под насловом Ра^зговар угодни 
народа еловинскога .̂

Умро је и еахрањен био у нстом ма- 
наетиру заоетрошком год. 1760 у декембру 
ушљед овог случаја: њеки сиромаси из 
истог приморја, возећи по великом вјетру 
њешто сијерка, што су били у Неретви 
нспросили, изврнуше ее п еве утопише па 
иједнога друга; те милосрдни Фра Андрија 
е иреосталијема пође у Неретву да с њима

I) УЈепас, број 34, Ф. М. Шимић.
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опет што испроси, и испроси троструко 
више нсго бијаху утопили; ал враћајући 
се с тога иута окисне, наскочи на њ ва- 
труштина и премину.

На истоме приморју наоди се село 
^Заострог замамљив, разноличан и пун чара 
нјесничкога. Уз днван поглед на море и 
отоке блажи те са својим питоминам, а 
узноси са својом разликом природе у је- 
динству, па вити Вгетер, његова осебина, 
на ком су останци старог града, по пре- 
дању Југовиба двори, напуња те тајинстве- 
ном стравом и узноси на мисли дивотне и 
јуначке.... При мору пак, убавој оази те 
красне удолице, називље се Подзаострог, 
гдје но самостан нучкнх Франоваца, код 
стогодишњих хра< та, дубова, костела дивно 
се каже и са наранчам, лимуним, леандром 
и другихм питоминама реси.и2)Иу овоме је 
самостану гроб Милованов, а до њега млада 
пјесника, скору преминулог фра Ивана 
Деепота, који је прије своје ране смрти на 
Ловћен пзлазио, на гроб великога нашега 
ијесника.

** #
Првоје издање њетова Разговора угод- 

нога г. 1750 у Будиму свијета угледало, 
руго г. 1750 у Млецима, гдје је и 
•сће попуњено приуготовио г. 1759, дакле 

V очн смрти своје. И он је тако доживио 
у девет година три издања! Зането, заслу- 
жена награда народном ијеснику! Који ли 
јс пјесник нашега доба доживио толикога
задовољства!

Што Качић пјева у своме Разговору 
тако угодноме народу његовомс? Пјева до- 
ба народног самосталног живота у њего- 
вијем независиијем државама; па доба 
хришћанског војевања противу еиле, која 
бијаше угасила самостални државни живот 
његова народа. У првом дијелу он је опје- 
вао иедессиг краљева словимс/пуеж; гдје на реду 
чешрдесети долази Симсун, „који се окру- 
ни и гтрозва кра.вем од Србије, Раеије, 
Трибуније и све Далмације и би ои ирви, 
који сс имеиова краљсм од Србије“ — дакле 
иошто је ујединио све ове слоаинс/сс др- 
жавице, јер се ниједна сама нијс могла 
назвати Србијом, као што се ни кра,вество 
италијанско у наше доба прозвало није 
Италијбм, докле се нијесу ујединиле све

1) Ујепслс МПпгапи, проф. Ј. Риболи, Задлр 
г. 1885.

2) УЈсплс. бр. 34, Ф. М. Шимић.

италијанске иокрауиие. Иза Симеона 
долазе сви Неманићи редом. „Сти- 
пан V. Урош учини се много велик и 
страховит евојизим иротивником, а Грцима 
за највише. Видивши се дакле господаром 
од толиких држава, дође му на памет да 
се зовс 1трега1ог Котапогит е! 8ег- 
ђјогит. II зарадн те сврхе чини доћи к 
себи све бане, иринципе, кнезове, арциби- 
скупе, баронс и сву господу од словинскога 
краљества, којизим нареди, да га унапре- 
дак имаду звати и иознавати за Лесара 
рнмскога н срискога." Ношљедњи, педесети 
кра/в словински долази Вукашин.

Послије Коеова елиједи дал>е повјест, 
наравно већ раздвојенијех државица сло- 
винскпјех, а но имену рашкијех деспота, 
иа иринцииа и иоглавица Зенте, и 
иринцииа н иоглавнца босанскијех — 
свс засебно. Врло је важно, како нас уво- 
дн п повјеет босанску : „Народ словински 
— пише Качић — којн сада у Босни при- 
бива, нрије сташе у краљевству Трације и 
ови пук, стојсћи у Трацији, чињаше же- 
стоке рате протива свим непријатељем, а 
навластито протива Римљаном у вриме Ок- 
тавнјана, ћесара римскога. Ма будући од 
Бугара пстирани из Трације, дођоше у Бо- 
сиу, из које истиравши народ, који у њој 
бишс, у њој ночеше ирибивати. Ово кра- 
љеегво из почетка бн владано од краљах 
далмаисннскнх како н оаиали вас народ 
(\1оаннски. иосли тога од бана или тп дука хр- 
вац их. Другда по себи имадијаху бане, 
другда зајсдно стаху с Васијаним, т. ј. под- 
ложни бпху краљем од Расије, а најпосли 
бг.ху владанп од својих вла<*титих краља, 
п ово краљеетво уздржи под собом дукат 
светога Саве, т. ј. Херцеговину.а

V другом дијелу ијсва Качић о хри- 
шћанском војеван>у протнву Турака. Ту до- 
лази дакле војсвање Млечића, Угра, Хрвата, 
жАрбаиаса, Далматинаца и т. д. гдје се славе 
као јуиаци Скендербег, Сибињанин Јанко, 
Франкопановнћ, Лоредан, Зриновић, Јан- 
ковић и т. д.

То му је главна садржина. Осим тога 
у засебном одјељку бави се са поглавица- 
ма бугарекијем у пјесми и ирози, и само 
на једној страници и по (пошљедњег ду- 
бровачког издања) долази кратко говорсње 
од иоглавица хрвацких и крањских, гдје их 
долази на броју 16, иошљедњи Звонимир, 
који „бн од паис познан за краља и с ве-
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ликим весељем посвећен и окруњен, зашто 
витешки брањаше свету цркву римску. 
Жсна Звснпмирова (послијс његовс смртп> 
иобјеже у Унгарију к брату свомс св. Ла- 
диславу и поклонн му краљество хрватско, 
будући гањој оставио на смрти њезин муж 
Звонимир44. Овијем завршује ово кратко го- 
ворење о хрватској историји.

Из ове садржнне Качићеве ијеемари- 
це, коју је он сам назвао Разговором угод- 
нијем народа словинскога, ми видимо о чс- 
му је угодно по његовом знању исхваћању 
народу његовомс разговарати сс.

** «

Мисао еловинска — пишс учени Рач- 
ки — имала је у нашем народу иоборника 
и вјестника још прије Качића. Дубровча- 
нин Људевит Цријевић у повјести својсга 
времена (1490—1522) често нагласујс срод- 
ност свих словинских народа. Заједннство 
сдовинства истиче н Шибеничанин Фау- 
стин Вранчић. Јсзик, којим говорс Дал- 
матинци, Хрвати, Срби и Бошњаци — он 
пише — један је језик, чишћи од рускога 
и нољекога. Чувство слбвинскога јединства 
иотакну Дубровчанина Мавра Орбина, да 
пише повјест Словена (1601), која јс у Ру- 
сији у толикој мјери нашла одзива, да ју 
је прсвео Херцеговац Сава Владиславић, а 
издао Теофан Ирокоиовић, иоузданик Петра 
Всликога (1722). Орбиново је дјело тијем 
значајније, што га јс иапнсао јсдан като- 
лички свештсник. Он је хтио у том дјелу 
нриказати слику цјслокупног а особито 
јужног словснства, да сс лагље увиди. како 
јс увијск тиај народ био гласовнти н ела- 
ван.... хтино га датин на евнјети за урес 
цијелога словннскога народа.

Како су Цријевић, Вранчић н ()р- 
бинн, а ио овоме Раткај н Витезовић, на 
пољу науке ширили мисао словенску, тако 
је ова нашла проповједаоце у пјеемотворих 
предшастника Качићевијех/ особито Ду- 
бровчана Ивана Гундулића н Јоона Пал 
мотића. Дубровчанн сматрају свој днчни 
град цвијетиом државс словинске. круном н 
днком од свнјех мјсстна н народа словин- 
скога од језика. Словинскс* земље етеру сс 
нс само око Дубровника, нс само V порје- 
чју Неретве, Моравс, Дравс, Саве п Ду- 
нава, нсго н на сјсверу, гдје теку Одра,

Висла, Дњестар, Дњспар, Дон и Волга; од 
јадранскога доледенога и хвалинскога мора. 
< дубровачкс иокрајннс — пјева Гундулић
— до лсдсна мразна мара — стпо кралхстива 
гдје се чује — словинско нмс словити сада.
— кјсх св јети простиран раздјсл,ујсу — а
оипсни језик склада. Даље пјева Палмотић: 
Гди ттод небом славан тиоли — итвој сло- 
вински језик слове: — јсзик ки сс с ледна 
мора до јадријански.с вода стиерс ирико 
иоља. рјска н гора — којим није броја ни 
мусре. — Мошкиу Гуси н Пол^аци IIо-
мсрани и Гандали - Чесн. Србл>и н Бо- 
илваци — и словински иуци остиали.

„Не има сумњс, — наставља дал>е г. 
Рачки, — да је мисао словинску буди- 
ла, подржавала и гојила стољетна бор- 
ба с Османлијом. Јужни Славенн, кад се 
нијесу могли сами ослободитп п одо.ћсти 
тој сили, очекивали су помоН извана, док 
нм сс нада не заустави на двије моћне 
славенске државе, најприје пољску а онда 
руску, које су воднле ратове проти Тур 
ству. Јур ноловицом XVII етољећа иолаже 
се у католичком Дубровнику нада у сла- 
венску сјсверну власт, у сјевсрннцу т. ј. у 
Русију, кано покровитељицу нсточних Сла- 
вена. Вслс за нас тии учини - пјсва %. 
Палмотић — сјсверницс мудра н знана — 
н у с,јсвсрној иокрајинн — н сријсд наиси- 
јех овијсх стирана; — с игвс добротие ми 
живсмо — и уживамо зрак сунчани; — 
докле живи узбудемо. — бнНсмо тии све^ 
држанн. — Дубровачки исусовац <). Игња- 
тије Градић слави илам сјсвсрскн т. ј. рус- 
кога цара Петра Великога (1710). Живи и 
чини — довикује му — хоца клетпп — да 
с мунара веН не вика — да се оборе сви 
мсчетии — кршИанскога иротиивника. — Пра- 
вовјерну час обрани — и њу ии ропстива 
ослободи, — нек сс вебма рас,иростиранг1у — 
н крјсиостиим тивим расилоди. Мисао дакле 
словинска обузе силом околностн све би- 
стрије главе нашега народа. Они су сто- 
.Ђетнијем искуством увидјели истинитост 
ријечи Шибенчанина Ивана Мрњавића; 
Хрватииу Бошњаг^г. Вугари. Србљани, нес- 
кладом нејаир1у сужњн су всзани. Које чудо, 
ако је и бистри ум Андријс Качића, одго- 
јена у такову просвјстном уздуху, усвојио 
словинску миеао и постао вјссником њези- 
ним?,.. Одавле у КачиЕа прсвлађује ело- 
винстиво. словинекн народу словински језик 
н Словинцп над покрајинскнми и племен-



Година П. НОВА ЗЕТА Страна 337.

скими имени. Хрватн, Срби, Кугарп подре- 
ђени еу сви скупному називуи х).

Тако тумачи г. Рачкн словипетво Ка- 
чићево и то је пстина. Али ипатс нико не 
може рааложно да занијече, <)ч КачнКу 
није словинство^у ужем смнслу тпо истп и 
сриство. За што би нначе он дијелио вла- 
даоце југословенске на бугарске, хрватске 
н словинске? А тсада набраја 50 краљева 
словинекијех. гдје долазс НсмањпИи, и по- 
шљедњп краљ Вукашпн, онда је већ евакоме 
јасно, да је Качнћ под именом еловинекн- 
јех краљева разумијевао српске. А пошто 
хрватске тсраљеве називље и крањскијема, и 
о њпма мало иише а нимало не пјева, морало 
би ее с разлогом претпоставити, да ее Качић 
оејећао више Србином него ли Хрватом. II 
ово нека буде довољно у име одговора и 
врло цијењеном загребачком \5епсн, тсоји је 
ириликом ове евечаноети хтпо доказати, 
да гу дјелој ПјесМарпци 
или индиректне нотврде. 
могло иомишљати и закључивати, да је Ка- 
чић језитс евој ематрао срдским, а еебе ћу- 
тио и признавао Србинбм, тсатсо је прије 
неколнко година уетврдио српетси нпеац 
Лаза Томановпћ у тенденциозном епису 
иод натпиеом Ф/м Лндрија КачнД ирсма 
Сриетву и ХрватствуЛ 1 2)

< )ву еам моју расправицу оватсо завр- 
шио: „Разговор Хгодни свједочи, да је Ка- 
чић то јединство (сриетсо) осјећао; ијто ви- 
ше, ова тсњига уводи Качнћа међу прве 
радннке отсоло иодржавања н његовања 
ериеке мисли, да се не угаеи иод притиетсом 
туђпнштине. Тијем је Качнћ јасно дјслом 
иоказао, што је био и тсатсо је миелио и 
оејећао. За то ће Срби дуботсом поштом и 
харношћу приступити споменитсу, који се 
има подагиути у родном ееоцу татсо за- 
елужног мужа, тсао видљивоме етупу срп 
еке миелн на староме огњишту Срба Не- 
ретвана, као рјечитом и вјсчитом ироио- 
вјсднику тс миели међу Србима тсатоличке 
црквеи. Па атсо с друге етране Хрват станс 
доказивати на оенову Разговора Угодног,

нема директне 
ио тсојој би се

1) УЈспаг 6р. 34. тек. г.
2) Ова је моја расправица изашла најцрије у 

новосадском С т р аж и ло в у, одакле ју је вадарски 
Српски Лист нрештампао латиницом, и опет је 
отштамнао у заеебној кљизкициса дотичном полемиком, 
коју су били НЈи»тиву мене повели вадарски КагобпЈ »4 
и Гчкга. Кљижнца јс <»ва иаашла на свијет под горњи- 
јем натписом у Задру, у печатњи И. Водицке, г. 1886.

да је Качнћ био преетавником хрватске 
мислн, што би друго значнло, него да обо-

Јица у њега гледамо преставника наше у- 
зајамноети и заједнице? Ако Хрват поштује 
Качића тсао п Србин; атсо Србину годи 
његов Разговор тсао и Хрвату: за што, да 

ј то буде нов узротс њихова раздора; за што 
да то не буде јамство њпхове елоге и
/вубаг.и ‘?

■х- **

Још годпне 1880 потатсла ее миеао 
у задар. Катол. Далмацији. да ее подигне 
Качићу споменик. Образовао ее у Матсар- 
ској нарочити одбор, тсоји је издао еходни 
нозив ради етсупљања прилога за тај епо- 
менитс. И еа ерпетсе етране било је одзнва 

ј — ва/ва да признамо - не колико је трс- 
бало, али је било. До 5000 приложнитса 
дало је ир<‘.ко 13.000 фиорина. Пародни 
умјетнитс 11ван РендиИ израдио је еиомеиик. 
И приближио се дан, да ее у Матсаретсој 
открије. Куд љепше ирилитсе да ее Хрватп
и Срби саетану, приблпже, сноразумију !

Али пзлази опћи познв на евечаност 
оттсривања епоменнтса, нозпв нс у духу 
онога на <‘купл>ање прилога, него тсојп је 
Србе ћутећи одбијао; што више, разашиљу 
ее позивп иојединијем личноетима, изо- 
став.вајући по ког Србина, тсоји је био 
вазда преетавнитсом еноразума и заједнпце 
сриетсо-хрватске. Ушл>ед чега нетси Срби 
увријеђени обрнуше главу од те свечаиоети; 
а нетси еу били, да се ипак иде. Но ирвп 

Гпревагнуше, и на откривање еиоменика 
■ Качнћева у Матсарекој није бпо ни један

Србин, — бар се тсао татсав није иетатсао.
Тако ее мој лијепи еан не оетвари. 

Била је у Карловцпма велика народна 
евечаноет о ирено°у Бранковијех тсоетп из 
Беча на Стражилово, кадаје била прекину- 
та и потоња прнјате.Ћека свеза између зва- 
ничпе Србије и Црне Горе, када су у Ср- 
бпји највишс страетп партајске превирале, 
када је у Војводини непремостив јаз дије- 
лио народну странку од клиритсалне, када 
еу ее у Хрватској и Славонији биле всћ 
образовале међу Србима двије странке, вла- 
днна и независна; ипак за вријеме цијеле 
свечаноети између толитсо хиљада народа 
иије нигдје на површину нзашла ни сјенка 
тога међуеобнога раздора; еве су < траети 
партајске биле умутсле, биле еу еа свијем
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ишчезле; еамо је милошта према миломе 
пјеснику оне хиљаде покретала, надисала, 
заноеила. Миниетар ербијански сједио је уз 
министра црногорскога, клерикалац уз о- 
младинца, либерал уз напредњака. влади- 
новац уз независнога. Тако да ме та ве- 
личанственг иојава била надахла да ја 
непјесннк зацјевам:

Што се ово равдробљено спаја,
Што се ово завађено мири?
Рајски вјетрић србинством се шири 
И невоље све наше осваја! и т. д.

Такву свечаност уображавао сам себи и 
у Макарској, и весело се на њу справљао, 
н у нанријед уживао. Али они Срби, игго 
иревагнуше, да се не иде, готово— готово 
нмали су ираво.

Ко је лрипремама уирављао, као да 
се није II и мало ејећао Стиарца Милована. 
као да није било у њему ни искре мило- 
ште нрема тако миломе по иревасходству 
народноме ијеенику, етавио је у програм, 
да се иде на гроб покојњега Михајла Па- 
влиновиНа у Подгору не далеко од Макар- 
ске, да му се ггошта ода. То је била друга 
погрјешка послије оне учињење позивима. 
Павлиновића правац. што је хтио народу 
дати, диаметрално противан је Качићевом; 
Павлиновићу је у иисаноме Хрвацком 
ираву био цио програм, дочим је Качић 
апостол најревноснији природнога ирава 
народнога. како би смо га данас иазвали 
народноенога: и Павлиновићевп Разговори, 
за коју се књигу рекло, даје била у Бечу 
добро плаћена, као да су баш написани 
противу велнкс мисли Разговора Угоднога 
Милованова. Али ако није било милоште 
према мртвоме, требало је имати обзира 
нрема живијема Србима, којеје Павлиновић 
његовијем потоњијем иолитичкијем радом за 
вазда од еебе удаљио.

И овијем хаџилуком на гроб иоли- 
тичкога вође свечаност, која је имала бити 
народно-култаурна, претворила се у пар- 
итајско-иолиишчку. Нс еамо, да јс била 
искључиво хрватека, него је била искљу- 
чнво политичка, н рецимо искључиво једне 
владајуће странке!

И за то је било нереда, било ]е де- 
монетрација са стране омладине н неза- 
висног и незадовољног елемента; било је 
разбијенијех глава успркос стотину жан- 
дармскијех бајонета!

Тако је жалостно та свечанест евр- 
шила!

* **

Како сам био справан даодем у Макарску, 
одлучим да се ипак на тај пут кренем — 
еам — роз1 ГсзТитп. На параброду се нађем 
са ватренијем Србином из Доброте, Трипом 
Ивановићем, који се евојом госпођом вра- 
ћао у Русију, гдје му кућа у велико тр- 
гује житом. Он је био сав нервозан, што 
еу Срби тако били удал>ени са макарске 
свечаности.

— Но доћи ће и наше вријеме! — 
тијем се блажио.

Ја еам био илатио пут до Дубровника, 
окле сам мислио идућијем парабродом про- 
дужити. Но вријеме је било прекраено, 
параброд лојдов Флора изванредно брз и 
проетран, а сврх свега друштво угодно.

— Иродужите с нама. Ноћас на три 
уре послнје ио ноћи долазимо у Макарску. 
Да заједно одамо пошту Старцу Миловану.

Мени је било угодно дру штво Ивано- 
вићево, а кад сам видио да је н њему било 
угодно моје друштво, нијесам се чинио 
дуго молити. И ја ироговоривши онако уз 
иут с којим пријатељем у Дубровнику, 
продужим даље с Флором.

Из Дубровника кренемо у 6 еати; на 
Корчулу смо стигли у поноћи; ту нареди- 
мо да нас разбуде, кад дођемо у Макарску, 
па легнемо, да епавамо. На двије уре већ 
смо били на ногама, али су биле ирошле 
три кад смо у Макареку стигли. Како је 
бно велик параброд није уз пристањ ири- 
стао, а не стоји ту више од по уре, тако 
емо хитали да у прву барку ускочимо, да 
изађемо на еухо. Мјесечина је сјала као 
дан, а гробна тишина притискала је варош; 
нигдје живе душе, нигдје евјетлости на про- 
зору. Ја и Ивановић и с нама г. Кадија, 
хороуправитељ пјевачког друштва Једин- 
стива у Котору, хитали смо на пјацу, на 
коју води с пристања једна уска уличица. 
У час се пред нама отвори пространа пјаца, 
а сред пјаце подизао се витки споменик. 
Утиеак је био на нас правога задовољства 
и ириступили смо правом побожношћу. На 
лаганом високом подножју сгоји Качић у 
фратарскијам хаљинама држећи у лијевој 
лист хартије а у десној перо, очевидно би-
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љежећи уепомене из проголоети евога на- 
рода. На лицу подножја видп ее одма да 
је н>ешто осакаћено. Ту еу бцли грбови 
свијех нашијех покрајина, о којима је фра 
Андрија пјевао, у мозајику на мраморној 
илочи дивно израђени. П тај нај.венгои на- 
кит на епоменику по налогу задарске вла- 
де требало је дигнути са епомсника, алије 
сачуван у дворани оићине макареке, гдје 
га свак мооке видјетн. Исиод овога празно- 
га прочеља, на ком је висио још је.дан ере- 
брни вијенац, стоји овај натпис:

(). АпЈгп Ка&си — Мго&гои
НгуаШ 8уесетки Егапјегадко# гес!а 

КогаМрсот рибкого роиешки
И^оЗпо^а гах^оуога пагоЈпогн рњшки 

МПотапи
Нагап Хагоск

На лијевој страни:
Впв! гоп коПука

1096.
На десној страни :

Хао*1го# ^гоћ
1760.

На четвртој етрани:
1)а1гоасуа /аујбај

81от!п81уо згНси богоолчпа.
Око споменика долази преграда, а на 

четири угла још бијаху празна подножја, 
гдјс ће ес иоставити свијетњаци. Споменпк 
је у цјелини лнјеп а прост, елегантан а ве- 
личанствен, задахнут неком еилом, која ти 
ее не да одмакнути, каноти дјсло правога 
умје/гника, којим би ее могла поноеити нај- 
раскошнкја варош јевропека. Можда је на 
нас још силнијс дјејствовао у оно глухо 
доба, у оној блиједој 'сјетној свјетлости 
екромнога мјесеца. И ми смо иотрсшени 
харношћу пред највећим проповиједником 
српске мислн, иепуњени патриотскијем за- 
довол>етвом и поносом, опет на параброд 
ћутећи хитали.

— Овога пута овако; али ће и наш 
дан сванути!

Чисто дајући срцу одушке, прекиде 
ћутање нагое нервозни Србин Ивановић, 
кад смо се отиенули од макарског при- 
стана.

* *

А Сп.вету ее укрцао е нама уредник 
ва.ваног лиета II IИпПоСгоаЈо, гото у Поли 
нзлази, ио имену Јакиб, и он родом
нз приморја макарскога, млад човјек, висок, 
еимиатичан, правог ериског типа. Кад еу 
билн други дан евечаности 27 авгуета у 
Заострогу, гдје се у цркви мапастирској 
открило иоиреје Качићево, а на гробу му 
плоча еа сходнијем натнисом, послијс руч- 
ка, за трпезом Јакић је хтпо говорити, н 
два пут ее дизао алн га је обадва нута 
прекинула свирка. ..Угољед чога пор«>ди се 
гунгула, — пигое сиљецки Каго<1 — у ко- 
јој би лако рањено њеколико глазбара и 
Др. Јерковпћ из Имоцкога. Поередоваше 
оружнпци и њеке упливније особс. п за то 
није ее јого п горе догодило. Жалосно је 
дајеовом пригодом могло бити повода ика- 

, кову нереду, а јого жалосније, гото сс ири 
сврхи иокварило оваково ријетко елавл>е 
хрватекога иарода. Смућени повратисмо ее 
у Макареку доета осјетљнвим нер<‘дом, који 
вам из родољубног ионоса не емнјем опи- 
еиватии. Текер је догоао на нараброд Јакић, 
чули емо путнике гдје казује један друго- 
ме: то је Јакић, — и ми смо му сс убрзо
приближили н е њим ее уиознали.

# **

У Задру сам се еа мојим еаиутници- 
ма опростио, а са старнјема мојнма друго- 
вима и пријате.вима сусрио. Ту је Сава 
Бјелановић и Марко Цар, цпјела редакцпја 
(рт.кога Глаеа 1П согроге и е њима еам 
прву вечер провео. Бјелаповић се тек вра- 
тио с пута преко Србијс до Софије; Царсм 
ее еастајем ирви пут човјеком ожењенијем 
п већ оцем дјечице; ја долазим е Цетиња, 
из Боке, е иута, на ком је евак говорио о 
Макарској евечаности; дакле смо ее имали 
о чсму разговаратн. Сјутри дан еам ировео 
е осталијем >. пријатељима. Ту је на ирвоме 
мјесту архимандрит Никоднм Милаго, но- 
вонаимсиовани владика далматииски; ту ар- 
химандрит Јовић, ту иротосинђел Гркинић, 
ту парох Драгојловић и ироф. Маргетић, 
еве моји етарнји или млађи другови из за- 
дарске ееминарије; ту г. Влад. Симић при- 
сједник зема.в. одбора; ту је проф. Мпћо 
Катурнћ и г. Ђуро Обрадовић, вриједни 
админиетратор и благајник Срттског Гласа, 
обојица извршиоци погољедње воље пок. 
владике Стефана Кнежевића. Еј, да ми је 
било и још старца наћи у животу!
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У уторник, четврти дан мога нутова- 
ља у подне кренем парабродом натраг до 
Шибеника; одакле одма жељезннцом про- 
дужим до Кннна. гдјс у пријатном друш- 
тву еа ватренијем Србином г. Винко.ч Јак- 
то.ч, рударекијем главнијем надзорнпком за 
Далмацију и Иетрију, п еа младијем прав- 
ником Омчикусол из петог Книна, који је 
водно у госте једнога евога друга с бечког 
универеитета, младог Кашћеланца, етигне- 
мо у 10 еати. У Книну еам одеио у поз- 
натој ерпекој кући Омчикусовој, зета Бје- 
лановићева, којн ме пријатељеки предуерио 
еа неколико млађих мојих иознаника. Ту 
вечер одма изјавим жељу, да сјутри дан 
ноходпм моје другове и пријатеље нз ее- 
мииарије попа Тоду Новаковпћа и попа 
Шпира Војновића; и у јутро је чекало 
двоје кола упрегнута, да одма кренемо, јер 
до ГолубиЛа, гдје је пои Шииро нарох има 
добар еат-н-по; тако неки у колима а неки 
на добром кољу кренемо у лнјепоме друш- 
твујош љешиијем книнекијем пољем, кукуру- 
зом и виноградом заетртијем, које ее час не- 
ље на хумне брежуљке час спушта као уз 
талаеано море између голијех брјегова IIро- 
мине п Дпнаре. На жалост ово поље зимн 
ноилављује рпјека Крка, којој смета да ело- 
бодно тече рјечлца Косовчица, која се у љу 
попријеко елијева. Још ее у Крку овијем 
пољем елпјевају потоци Бутижница, Ораш- 
ница и Ра.Ђевац. II еама варош Книн иод- 
ложна је опаснијем поплавама.

Ми емо се евс више приближивали бо- 
еанекој граници. Иза Голубића долази још 
еело Стрмица иа је одма Црни Почиок у 
боеанекој граници, гдје је било главно у- 
еташко сједиште. Голубић је лијеио село, 
а по зем.Ђорадљи види ее да су му етанов- 
ници вриједни тежапи; они ее радиношћу 
п добростаљем одликују од свлјех околни- 
јех еељана. Село броји 300 кућа преке 1000 
душа. II ту је парох Шппро ВојиовиЛ. еип 
пок. Николе ВојиовиЛа, бивш. катнхете за- 
дарекога, а брат иок. гтроф. Љуба Војно- 
виЛа, познатог народпог добротвора. Из 
далека нас је угледао у овоме ила- 
пинекоме закутку, алп није о мени нп еа- 
љао. Нијеемо ее видјели од назад које 20 
година! Напуниемо му доета велнку, чисту, 
ли јепо намјештену кућу. (>дма му кажемо, 
да е нама сједе, да пае објед у Кипну ч<‘- 
ка. Сви ћуте а пуштају нас двојицу, да ра- 
спитујемо један другога, најприје то се зна

за наше фамилијарне прилике.
Поп Шпиро је узор свештеника. Он 

је љубљен к. понггован од евојих вриједни 
јех парохијана, па за то н нс тражи бољег 
мјеета. Он находи довољно задовољства у 
евојој фамилији и у овој евојој парохији, и 
ако је толико удшт>ена од живота, који ее 
развија по ириморекијем градовима, гдје ее 
родио, одрастао и ваепитан био.

Црква голубићка Св. Стевана на јед- 
ној главици можда је најстарија православ- 
на црква у Далмацпји; ја бих реко по ље- 
пој грађевини да нијееам старије видио. 
Али морам призиати, да нијееам ни чиетије. 
Како је у главној цркви, тако је у жен- 
екој, тако је у пространој црквеној авлији, 
која се кључем затвара, а коју стогодни 
ду бови осјељују.

Бадава, морамо ее раетајати. Кола еу 
наиријед кренула, а поп Шпиро прати нас 
до изван села. И ту се са једнијем добри- 
јем и угледнијем другом из првијех година 
ђаковаља растанем. Бог зна хоћемо ли ее 
пкад вшие видјети.

На повратку смо еврнули код друго- 
га мога још приеннјег друга попа Тода 
Новаковића, е којим еам еедам година за- 
једно ировео; љега еам нашао и оставио у 
задарекој семинарији. Његова је парохија 
книнскопољска. Броји 200 кућа еа 1300 
душа.

Њему емо изненада банули, кад емо 
му пред кућу етиглп. Прелазим наш еу- 
ерет. Преетавља ми попадију.

— Познајеш ли је?
— Како је не бих познао. Браво, мој 

Тоде. II у томе се види да еи ноштен и 
да сн — срећан.

Овга је задарка, иа је с љом ашико- 
вао за све вријеме док је ђаковао. И ја 
еам му више иута друштво чинио, кад бп 
изашао нз семинарије, да јој иепод прозора 
ирође. Ал нијееам знао, да ју је и вјенчао. 
С тога сам му то рекао.

Има лијепе дјечице, и најстарији му 
еин гимназист није већ маљи од љега.

Друштво хита; морамо се онростити. 
Поп Тоде дошао би с нама, али га је тај 
дап нослије подне чекао један сировод.

У Книну нас је готов објед чекао. У 
нет ура креће же.ЂСЗНИца. Хоћу лн иоћи 
да иоејетим етарог еабореког друга Андрију 
Бујатовића н пријатеља Дра Слада, или 
ћу изаћи на град, да отолен разгледам
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книнско поље? Ночела је кишица роми- 
њати а близу је већ и пета, ура од пола- 
ека. Долази начелник книнске опћине, 
вриједни Србин, Алекеандар Катић, с кнм 
се наставља разговор, и ја нијесам никуд 
нзлазио. Оставих да моје поздраве изручи 
домаћин којим пријатељима, на сеупутнм к 
жељезничкој стацијиу пратњи лијепе ките 
Книњана.

Книнека опћина броји преко 22000 
душа, од којихсу преко 20000 нравославни; 
католика нема ки нуне 2000, и то у самој 
варопш и самој околини варошкој. У Книну 
су лијепе и велике цркве и једног и дру- 
гог обреда. Парохпја иравославна броји 
иреко 000 душа; мало вшие ће бити като- 
лика у вароши са чиновништвом.

Варош се пружпла једном улицом 
нспод брда Спаеа, на ком је већ запуштена 
тврђава, коју су градили и награђивали 
Угри, Турци, Млечићи, Французи па Ау- 
етријанци, како су једнн друге замјењи- 
вали Г. 1520 Книн Турци освоје; а год. 
1088 Млечићи коначно Турцима.

У Кнпну се основало археолошко 
друштво хрвацко, ком је сврха да у око- 
лини Книна тражи епоменике из доба хр- 
ватеке незавиеноети; и у селу Бискупн ји, 
рођеном мјесту непрежољеног младог ери- 
ског пјесника, нок. иопа Давида Поповића 
(Сења Дјаковића), до сада се нашло знат- 
нијех споменика за исторнју хрватску, што 
их је г. Ф. БулнК већ опиеао у свесцима 
хрватскнх етарина. Но то не доказује, да 
су данашњн становници книнског и косов 
ског поља поријеклом стари Хрвати, тито 
се Хрвати муче, да докажу. Книнска кра- 
јина свијешћу српском, коју потхрањују 
народна предања, народни обичаји, и на- 
родна српска пјесма, данас предњачи у гор- 
њој Далмацији пред свијема српским ои- 
ћинама.

** *

У жељезници смо сјели само двојица 
у другу класу: јаиДр. Шнметппн, окружни 
љечннк; опћинеки је љечник• Др. ГГодград- 
ски, син проф. Подградеког из II. Сада. 
С мојим се сапутником одма уиознам; он 
је живио у Будви окле се и оженио од 
старе позиате куће Иваниша; вој- 
вода Машо Врбица му је кумовао; г. 1867 
био је зват из Будве на Цетиње, кад се 
Његово Виеочанетво Књаз нешто слаб осје-

ћао. Тако му је већ мало бнло све вријеме 
од Книна до Спљета, да расиитује за људе, 
које је онда познао на Цетињу, и за про- 
мјене које је од онда Црна Гора доживјела.

Из Книнекога поља улази се у Ко- 
еово иоље, из овога у Петрово поље, које 
ее иепод Дрншиа раеироетире. Сва су ова 
поља илодна и велика; али ипак народ се 
исељује на хиљаде по Босни п Славонији 
да тражи зараде. Сигурно, велепосједници са- 
бирају већину плода земаљскога. Колико је 
лијепо видјети ова поља узрађена, зеленн- 
лом застрта, већином кукурузом, толико им 
оквир голијех брда непријатан утисак чнни. 
Уопће народ овуда етрашно економично 
пропада, и патриота мора се забринути за 
будућност његову.

На штацнји Сиверићкој близу Дрншпа 
дочекао ме г. Јакша, који је ту дошао ради 
угл>енијех руда на Сиверићу, окле се из- 
вози до 50 хиљада тонелата угља на го- 
дииу, и то је главна радња ове жељезнице 
далматинске, која шгак има годшпњег де- 
фицита сваке године ио 100,000 фпорина. 
Жељезница пде пз Шибеника преко Др- 
ншна у Книн, и са ове пруге од штације 
Иерковића друга пруга иде у Спљет. То 
је еве. Али кад је нијесу мислилц епајати 
еа мрежом осталијех жељезница, не може 
се разумјети за што су је градилп. Тпјем 
више, када се још брже може путовати у 
колима иеголн же.везницом. Тако добро 
јур» !

Л’ Сиљету смо билп у 10 сати, тако дивна 
Кашћела по мрачној ноћи нијесам могао видје- 
ти. Опроетивши се са мојим саиутником одем 
одма у гоетпоницу, да отиочинем. Сјутро 
дан еам одио у Солнн, да видим оне иска- 
пине, иреиоруком г. Ф. ЂулнИа. управите- 
.ва спљетског музеја н истнјех исконина, 
на њихова надзорника. Ту еам видио једну 
велику хришћанеку базилику, одиста источ- 
нога обреда, јер је у исток обрнута олта- 
рем, и јер се види преграда, која јс закла- 
н»ала олтар, као паш данашњи иконостас; 
даље мнопггво гробова пз једног камена 
издубљенијех, еве пз доба хршпћанеког. 
Мз рнмског доба има један анфитеатар, и 
купатила. Али нсма онијех споменика из 
класичног доба римске архитектуре, што 
су се почеле откопавати у нашој Дукљи; 
тек у Спљету ако има сличнијех сиоменика, 
не говорнм по количини, него ио каквоћи. 

Овдјс се римеки цар Диог^зегџуан,
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послије дугог владања био повукао, да 
мирно проживи ношљедње дане свога жи- 
вота. Ту је он себи био подигао читаву 
ресиденцу с царекијем сјајем и луксузом. 
Осим двора царскога, ту су станови за 
чинове, за гарду, за робове; ту су два 
храма, и један театар; све то једно уз 
друго п данас види се, подграђивано и 
крпљено; што заузимље један дио града 
старога, гдјс сс и данас станује.

Али је највеличанственији храм Јо- 
вишин, или како некн тврде Диании, који 
данас служи као катедрална црква. Он се 
броји међу најдивнијема и најбоље сачу- 
ванијема сиоменицима римске архиктетуре. 
Али понављам тек ако сс нађе онијех 
капитела, онијех архитрава, оннјех илоча, 
што су плафон еастављале, што сам у 
Дукљи видио; нијесам страчњак, иа не. 
могу тврдити.

Г. проф. БулнК био је тако љубазан, 
да је био готов, да мп послије подна музеј 
покажс; али ко ће све у један дан савла- 
дати. У подне, 1сад сам се из Солина 
вратио, одно сам с мојпм пријатељем, по- 
знатијем књижевником, Др. Ј&ковом Ћуднном 
код Дра Лгнмнш БакотлнБа. иоузданог 
ступа српске странке у ДалмаЦији, па 
код мог некадашњег саборског колеге Дра 
А. Бајамонтпа, бившег начелника Спљстског, 
вође италијанске странке у Далмацији. 
Па је требало обједовати; а још за триезом 
нашао ме Др. Бакотић, с којим се већ ни- 
јесам растајао него на параброду. И тако 
се нпјесам могао користовати овога пута 
добротом г. Булићевом.

Г. Ђудина, прсводиоц Горског Бнјен- 
ца на нталијанскп језик још за живота 
Вдадике Гада, писац историје црногорске, 
рад које му јс цар руски Александар III по- 
слао на дар драгоцјени ирстен, и инсац 
Карађорђа Великога (Кага§чог§1о 1*1 &таш1е), 
ауктор је иреко 30 разнијех епнса свс на 
итадијанеком језику л већином о историји, 
књижевнбсти, земљи и животу нашега на- 
рода. С тога је он стекао велпкијех заслуга 
на раду мсђусобног упознавања и зближа- 
вања италијанеког и српског народа.

Не могу Сп.љет оставпти а да нс сио- 
менем јсднога нашега ијеснпка даровнтога, 
рано преминулог, рођена у Сиљету, а чије 
ће име бити еасвп јем ново међу Србнма од 
мора до Дунава: то је имс: Дука Ботмсб.

Но његову ћу слику књижевну у част Ка- 
чићеву донијети у идућу свеску.

** *
Кренувши у четвртак вечер из Спљета 

иарабродом, у иетак у јутро смо били у 
Дубровнику, 1'дје се зауставим цио дан и 
ноћ, а у суботу у јутро кренем дилиђен- 
цом пут Новога, оклен сам барком стнгао 
у вечер дома у Лепетане, таман осми дан, 
обишавши толико Далмације, видјевши се 
са толико старијех другова и нријате.ља, 
стекавши и врло цијењенијех новијех по- 
знаника, и тијем накнадивши бар од чести, 
што нијесам био на свечаност Качићеву, 
гдје су ее могли састанути около ијесника 
Ранговора Угоднога и Срби и Хрвати као 
браћа, што тако нигдје друго, и за то 
гдје су се морали састанути, јер иод сјеиом 
Милованова споменика требало је коло сло- 
винско ухватити, требало је бар за она два 
три дана између нас примирје ухватити, 
ако се хтјсло да ее Фра Андрлји Качићу 
пошта одаде, ако се хтјело, да му се у гробу 
кости обрадују.

Тако су с његова гроба пони јелп те- 
шки гријех и велику одговорност ирваци 
далматикеки, који су свечаност у Макар- 
ској приправили, јер сличне прилике нема 
мо већ у изгледу ни на догледу.

Л. Томановић.
.......

Народие јуиачке пјесме.
Из ^рирке

(\ РадуловмКа н Б. (ЈрсдановнИа.
X.

Женидба младог Милована.
Вино пије Михајилебане 
Са својијем сином Милованом 
.V Сибињу бијеломе граду;
Када су сс напојили вина,
Бесједио Михајиле бане:

О мој спне, млади Миловане,
Пиј мн сине црвснику вино,
А једи ми овнујину месо,
Да ми иријед понарастеш сине,
Јер те мнсли оженити бабо,
Да ти бираш лијеиу ђевојку,
Ал’ ти драго ирикладну Маџарку,
Ал’ Латинку лица бнјелога,
Ал’ Срикињу лица руменога.

Но бесједи млади Миловане:
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О мој бабо, Михајиле бане,
Нигда ти се оженити нећу,
Ни Маџарком, ни танком Латинком, 
Ни Српкињом руменога лица,
Већ еам чуо ђе казују људи,
Да је чудна настала Туркиња 
На Кладушу бијеломе граду,
Вјерна љуба Чевкен капетана, 
Друге нема ни у гору виле;
Ја сам Богу јемин учннио,
Да ћу узет турску бу лу младу, 
Добру булу иза зкива музка;
III њоме ћу се момак оженити 
Али ш н>оме ал’ се женит нећу.

Кад то зачу Михајиле бане,
Сину своме ријеч бесједио:

Прођ’ ее, еине, врага и Туркиње,
Ти да имаш соколова крила 
И бијело лабудово месо,
Не би пера изнијела меса,
А камо ли ноге под дорином.

Кад у јутро зора отворила,
Подиже ее млади Миловане,
Што у пићу момак бесједио,
То тријезан нешће преварити;
Онрема се на бнјелој кулн,
Дивно свуче а љепше обуче,
Врх тијела танану кошуљу 
До појаеа од сухога злата.
Ниже паса од бијела платна;
Сврх кошуље златајли јечерму,
На коју је гуја исплетена,
Око грла момку савијена,
Нод гр’оце ђе пуце заиуча,
3’ колут је исиравпла главу,
У зубе јој алем камен драги,
Сноред ког се види путовати 
II по ноћи као у сред подне;
Па обуче зелену доламу
Од најљепше чохе парагуна,
По долами токе колајлије,
На које су до тридесет пуца,
Свако пуце има литру злата,
Ама што је иуце под гр'оце,
У њем има и три литре злата,
На бурму је иуце начињено,
Кад би јунак био V планину,
Да се иуце може разавити,
Да е’ напије воде али вина;
По токама коласту аздију,
Док изнутра удрио поставу,
Потрошио двадест ћеса блага,
А с лица јој нема нп есапа;
Па навуче гаће и чакшире,

Жуте му се ноге до кољена 
Све од чиста жеженога злата;
Па прииаса мукадим појаеа,
А о бедри криву ћемерлију,
На коју су три балчака златна,
3 њима еу три камена драга, 
Вал,а саб. ва три царева града;
А на главу самур и челенге.
Кад ее бјеше јунак преобука, 
Млађи су му коња изводили, 
Турили му седло татарију, 
Зауздали ђемом маџарскијем, 
Поврх седла пути рисовина 
Искићена зкезкенијем златом, 
Нрипучили на споне колане,
Под њпма је ибришим тканица, 
Кад га стегне да га не претегне; 
Милован је коња усједнуо,
Те пријеђе поља у ширину, 
Нрифати се крила и планина,
Кад пријеђе брда и планине, 
Ирифати ее поља кладушкога,
По питању и п о казкевању 
Нађе кулу Чевкен капетана.
Када дође под бнјелу кулу,
Ту угледа тридест ђевојака,
Међу њима Иванову секу,
ГБима момак бозкју помоћ вика, 
Ћевојке му Бога прифатише.
Но бееједи млади Миловане:

О Бога ви тридест ђевојака,
Ви оклен сте којега ли града, 
Ја бих река и бих ее заклео, 
По вашему руху госпоцкоме 
Да нијесте из Кладуше града.

Проговори сестра Иванова:
О делијо на коња дорина,
Ми смо младе јадне робињице 
Од крвава Сења на крајину, 
Скоро нас је Чевкен заробно;
Ја сам еес гра Ива капетана.

Кад то зачу; момак Миловане, 
Онда м^мак ријеч бесједио:

О Бога ти Пванова секо,
Је ли дома побратима мога, 
Побратима Чевкен капетана?

Но бесједи Иванова сека:
Хеј делијо, жнвота ми мога, 
Дома нема Чевкен капетана,
Но је поша низ Кладушу града, 
Да он купи Турке крајичнике, 
Да уфати кланце ио планини, 
Јер се једно влаше зафалило 
У Сибињу бијеломе граду,



Страна 344. НОВА ЗЕТА Годиил 11.

Да ће доћи на Кладушу града, 
Да он чека Чевкенову љубу,
Да је води за вјерну љубовцу, 
За живота Чевкен капетана.

То зачула Чевкенова љуба 
Са чардака и бијеле куле,
Па овако млада бееједила:

Ко то тражгГ*господара мога,
Гое11 ода ра Чевкен капетана ?

Но бееједи Мидоване млади:
Снахо моја, Чевкенова љубо, 
Ајде сиди под бијелу кулу,
Е ћу тебе даром дароватп;
Кад је Чевкен био у Стамболу, 
Ланих сам ее братимно ш њиме, 
Братимиемо ал’ не дариваемо.

Онда млада њему ироговара:
ОдјанГ коња сератлијо млада,
Па изпди на бијелу кулу,
Сад ће Чевкен доћи капетане.

То кад зачу младп Миловане,
(>н је були ријеч бесједио:

Снахо моја, љубо Чевкенова, 
Ајде еиди нод бијелу кулу,
Јер адета у Стамболу није, 
Одјахати од коња доброга 
Док не пађем побратима мога.

Кад то зачу Чевкенова љуба. 
Нареди се на бијелој кули,
Пареди се што љепше могаше,
А од себе згодна и прикладна, 
Ођело јој дивно поднијело:
Сиде млада низ бијелу кулу,
До *момка је стидно приступнла, 
Момак нружи од злата јабуку,
Да ДаРУЈе турску булу младу, 
Пружи руке Чевкенова љуба,
Да прифати од злата јабуку, 
Момак не да од злата јабуку,
Него булу за бијелу руку,
II а је за се тури на дорина, 
Оиаса је мукадим појаеом,
А иритегну од еабље кајасом,
Да је вјетар с коња не обалн,
Па побјеже пољем широкијем. 
Проплакаше тридест ђевојака,
Ал’ залуду фајде не имаде,
Момак равно поље прегазио, 
Прифати се крила и иланина. 
Када на врх дође од иланина,
Он одјаха од коња дорина,
Грли момак турску булу младу, 
Па овако њојзи бесједио:

Душо моја, љубо Чевкенова,

Ол’ ми мало причувати стражу,
Да ја заспим на криоцу твоме,
Јер ме санак уморио љуто;
Ево има три бијела дана,
И три ноћи тавне без престанка, 
Како идем зеленом планином,
Да нијесам боравио санка.

То га турека була послушала,
Леже момак у зелену траву,
А на булу наслонио главу.
У та доба Чевкен капетане 
Дођ(* јунак под бијелу кулу;
Када нађе тридест ђевојака,
Ђе просинљу сузе од образа,
Бесједио Пвановој секп:

Што је Анђо, ако Кога знадеш, 
Зашто сузе рониш низ образе?

Анђелија њему бесједила:
Господаре, Чевкен канетан<\
Дође јуцак на гсоњу дорину,
Вас у ерми и сухоме злату,
Па је љубу твоју преварио,
Те побјеже ш њоме уз планииу.

Ал’ бесједи Чевкен каиетане:
О за Бога сестро Иванова,
Какав јунак бјеше на дорину?

Бесједила Иванова сека:
Момче. младо Још ненастануло^
Брка нема, науенице нема,
А љепши је од еваке ђевојке,
На дорату коњу маленоме, 
Доратасту а путоногасту.

Онда Чевкен њојзи проговара:
Јел’ далеко момак нзмакнуо,
Могу ли га стигнут на ждраљина?

Ђевојка, му ријеч проговара:
Гони ждра.ва заклалп га вуци, 
ДоЈкггу ће бреме отежатп.

Кад то зачу Чевкен капетане,
Он наћера ждраља великога,
Те кладушко поље суминуо,
Нрифати се врха и плаиине;
Како гонн дебела ждра.-вина,
Јека етојн зеденс планине,
То зачула Чевкенова љуба,
Сама собом млада бесједила;

Боже мио, на свему ти фала,
Ал’ удара морс у брегове,
Али гора с себе стура лишће,
Али иде Човкен капетане
Па ждралшну коњу од мегдана.

У ријечи у којој бијаше 
Д гледала Чевкен капетана,
Чим га виђе познадс га дивно,
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Стаде будит млада Милована:
Диж’ ее влаше. не дигнуо главу, 
Ево иде Чевкен капетане,
Сад ће твоју главу окинути,
Сад ћо мене очп извадитп.

Момче енава ка да је заклано,
Но да видиш турску булу младу, 
Дофатила биче н камуију.
Те удара млада Милована;
Скочн момак на ноге лагана,
А була му ријеч бееједила:

Миловане, изгубио главу^
Ево мога Чевкен капетана,
Сад 1»с твоју главу изгубити,
Мене младој очи пзвадити.

Скочп момак иа коња дорнна,
.V чо доба Чевкен капетане 
На ждра.ЋИна коња од мегдана, 
Млловану ри јоч бееједио :

Конилане, Ванов Миловане,
А 1ито лп еп влаше промиелило, 
Да уграбпш Чевкенову љубу;
Да еп јуче етануо бјсжати,
Стнга’ бих те на коњу ждраљину, 
Стани влаше да је днјелимо.

Па. на њега загон учннио,
На брнткзе се еабље ударише,
Цогонс ее но дугу мегдану ; 
Кудијеиа Турчин удараше,
На комаде меео одкпдаше,
Кудијена момак удараше,
Тудијена ватра иекакаше,
Те по зом.ћН запа.кује траву,
Ал Турчииу Анпгга неуђаше;
Кад ви1/‘ла турека була млада,
Да ће Турчин шега нзгубпти, 
Миловану рпјеч бесједила :

Милованњ очп ти пеиале,
Зар ие вндиш, шњима ие глсдао, 
На Турчина од шипке гсошуља, 
Она му је пуета до иојаеа,
Махнп еаб.Ћом ниже од нојаеа, 
Нећеш ли му рану ударити,
Да тн Турчпн мање јаде градп.

Махну еабљом млади Миловане 
Осебице али нештедице,
Дофати га ио евилену иаеу,
Нроз шега јс еаб.ка иролећела,
Паде глава еа пола лубине,
А осташе ноге на ждраљина.
Кад то виђе турека була млада,
Она скнде луда Милована.
Иа комаде мееа покуинла,
Мидовану ране завијала.

Па пошто га утсгнула млада.
(>и Турчину поеп јече главу,
Па ј<‘ коњу турп у биеаге; 
Приие њега була на ждраљина,
(>на јаше њсгова дорина,
Прнј(‘ђоше брда п планине, 
Докле доше у Спбињу граду: 
Суерете га Ване Михајпле,
Иа је еину бееједио евоме:

Ве афернм енне Миж>ване, 
Имао еи рашта н ппгути,
Кад еи чакву -вубу заробио.

Залуд еам је бабо уграбио,
(>етаће мп млада удовица,
Турчии ме јс (»бранпо љуто.

Ван га екпде са кон,а ждралина. 
Поетави га у душеку меку, 
Спр<‘ма њега туреку булу младу. 
()на еузе лпје од образа,
Жалн млада момка Мплована. 
Вш добави <>д мера ећиме.
Те лнјечи еина Мнлована,
Лпјечн га и<» године даиа,
Док еу њему рапе пребо.Ћеле; 
Набавпнк' н непа и кума 
11окрети1пе турек.у булу младу. 
Иј(ЧЈЧ'иип је младом Миловаиу, 
Вила хајка еад је Аи1;<‘лија.
Иека му је чеетнта му била. 
Јуначкн је момак уграбио,
За њега је млада требовала.

0 <уиЈ.а1’<к11,ј<‘»1 нскопннама.

.V евојој 7 ој н ој евеецн 1>п11<ЧПпо 
<1*1 Агећ<‘.о1о«<1а е КГогЈа <1а1ша1а. што у 
(1и.Ћ(*ту уре1р ј<‘ проф Ф. 1ј1ј.1нИ, уиравите.Ћ 
еи.Ћетеког музеума н еолинекпјех некопина, 
доноеи опшпрап извјештај о дукљанекијем 
1!ек,епипама под натпнеом Ста-
/)////(• од проф Внда Пстричевића, којн је. још 
о ирошлијем ускршњнјем празнпцнма , 1,у- 
к.ЋаИеке нскоииис ||<»ходњ».

Најпр 'је е<‘ г. ПетрИЧевпћ зауетав. 1>а 
на интаи»е о пм< пу овога града „Право 
нме овог рпмеког мјеета, о кој<*м нам по- 
вјеет на жалоет мало што ирпповп једа, јеет 
1)ое1еа а не 1)к>е1еа. које ј<‘ тек у каеније 
доба постало, н то цпјеиим е тога, да ее 
овај град довед<‘ у што ужп еавез еа ца: гм 
Днокдецијаном 1 НоећЧшпн.ч), за кога једни
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тврде/ да ее је ондје родио, н други иак 
да је он град утсмс/вио; што је пука твр- 
дња, која ее не ослања на никакав енгурин 
хисторички податак н протп којој етоје 
етари натпнеп. којп еу ее овђе нашли, за 
тим евједочанетво Птоломеја н Плинија, 
код којих ее находи епомена о Дукл>и. ’) 
Да је 1)ос1еа нраво пме града, то нам нзј- 
боље јамче етарп римеки п /гппсп. којп еу 
ее у развалниама нашли У једпом латипсу, 
игго га је Момсен 2) објелоданно, чпта ее 
ЕЕ8РГВ. ИОСЕЕАТ 1А1 а на два уломка 
натпиеа ове године нашастих находн ее 
1ЈОСЕ. За тим код етарпх епиеатс/ва као 
Птоломсја :{) находп се ДоуЛеата*, п А ?Аеа. 
код Плинија4) 1)ое1еа1с.ч а код Аппјапа 
АохАбата*. Стонрв код каенијих епиеате.па 
као Конетантина Порфирогенпта иојавл»а 
се име Г>1ос1еа (ДгллХеа). Кадје 1)ое1еа уте 
мељена не може се за ираво казати. али 
да је већ у другом впјеку по Хрпе. обето 
јала, то ее може зак/вучити пз тога, што 
је епомињу Птоломеј н Аппјап, који еу 
акивјели у другом вијеку ио Хрпе , п нат- 
ниен, што еу ниже објелодањенп, којп судећи 
по налеографији јееу нз првога плп другога 
вијека.”

Овијем г. II. хоће, да ирекине сваку 
евезу између Докле илп Дукље п Диокле- 
цијана, цара римекога. Он велп. да се До 
клеа промијенила у Диоклеу, ,,да се овај 
град доведе у што тјегању евезу са царсм 
Диоклецијаном, за кога једпи тврде, да се 
је ондје родио, а други пак да је он град 
утеме/виои. Да Диоклецијаи нпје Дук/ву 
утеме/вио, већ нема пп сумњс, јер је д »ка- 
зано, да је постојала прнје Диоклецијана у 
другоме внјеку; алп је Дпоклецијан мсг/.о 
Дукљу украеитп грађевинама, иошто знамо, 
да је био великп /вубпте/в грађевпна; и 
отуда опет могла би јака евеза постојати 
између овога града и Цара Дноклецијана 
Но питање још поетоји: да ли ее Диокле- 
цијан родио у Диоклејп? Ја еам навео у 
П-ој овогодипивој свесци //. Зете по Брок- 
хаусовом конверсацион-лекенкону, даје Дм- 
оклеа нли Доклеа једно те ието; п нптан.а, 
да ли се Диоклецнјан родпо у Диоклеји,

1) 8гу. С. I. Е. III. н(г. 283: Еј Ллс, Ује^лпк 
ћгу. агксок (1пг2Гуа, VI. «Јг. 34. — 2) С. I. Е. III
п. 1075.- 3) Пђ. II, сар. 15. — 4) III, 22, 143; ед. 
Ре(1ег>еп. -- 5) Ре геђ. Л1уг. . XVI. — 6) (1е а<1-
пив. !шр. е. 29.

илп ју је подигао, гледао еам да измнримједн 
сдругнм, пошто је могуће и да се родио у Ди- 
оклеји и да ју је украсио грађевпнама. Да је 
инје овај цароеновао н евоје јој пме дао, као 
што рекох, то је већ доказано тијем, 
што је поетојала прије њега. Али је могла 
она њему име дати, и у томе обзиру, тре- 
ба још знати, да ли се Диоклецијан тако 
вазда звао; иа би требало чути и филологе 
сврху разлике између Докле н Диокле. Јер 
су не еамо у науци екоичана имена овога 
града и цара, него и у иароду иоетоји ира- 
е'гара нрпча, да ее цар Дуклп.ч и још му- 
чп исиод Всзирова моета код саме Дукл>е.

Поелпје овог увода г. 11. онпсује по- 
танко околину п илан Дук.ве и уеијехе 
постигнуте, додајуГи« и двијс карт<‘ добро 
израђене. За тијем доноеи еве одломкч^ нат 
ппеа. које тумачп н труди ее, да их еа- 
стави, игго му је од чести испало за ру- 
ком. У једној соби нашао је плочиик од 
мозајпка најл>еише врсте, и мал не цио. 
Ов гј мозајик је саетавл.ен од четвероугла- 
стпх бпјелпх н шарених каменчнћл., Сувп- 
ше њезнни зидовп билп еу об.^женп лп- 
спн1а1’|о) фнним танкнм мраморпи.м илоча- 
ма врете еЈроПто1’. гђа.Ђе ..имЈ' доета 
комада бијелог мрамора карарског, из ко- 
јпх ее може закл>учити да је базплпка би- 
ла веома сјајнаХ

Свој нзвјештај г. ЈГ овако завршује: 
..Усијех, који је окрунио овогодишње ис- 
коиине пајболш је доказ, колико је архео- 
лошко.благо у Дукљи екривено, те служи 
баш на чает п дику црногореком Владару, 
што је ерећном пдејом иодузео иетражива- 
ње овога блага. Да е<‘ иекопане старине и 
патпнсп још више ие поруше, него што бо- 
л>е еачувају, же.њети је, да црногорека вла- 
да што прије еабере на једно мјеето у Иод- 
горици еве што ее нашло у Дуклш, да не 
бп погинуло илп ван земл>е однесено било, 
што би бнло и на зНатну корист Црне Го- 
ре, јер би еада, кад је колни пут од Внје- 
ке до Иодгорице довршен, више странаца 
з дшило у оне крајеве, који еу и еа прн- 
родног п еа хиоторнчког иогледа важни и 
вриједни да се ноходе”.

Савремено овој радњи ироф Петриче- 
впћа изашао је у петроград. ЖурналЂ 
М и н и с т е ]). 11 а р о д н а г о 11 р о е в Т> 1Ц е- 
н ј и за јул још опширннји извјештај од г. 
II. Л. Ровинског. еамог управитеља дук-
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љанскијех исконина, који смо добнлн у 
засебној књижици нрештамиан. г) У свомс 
уводу г. Ровинеки пигае: ,,Отђ гоеподства 
здТ>ск римлннЋ оеталис:. слТдм па каждомЂ 
шагу, лачинан отћ г. Скодра (КсиГап) псго 
огсреености веед Ннжнси ЗетТ, по среднс- 
му р. Зетм и до еа вершинЂ за г. Никшп- 
чемЂ. Всчоду здТси ветрТ.чаготен елТдм ка- 
ких-то ностроекЋ п плитн сђ римекими 
надписнми. О римлннахЂ евидТтел’етвует в 
назваше мТсности вђ КучахЂ Фундии \ 
древннн ЕопШпа, заелужившеи сто имн б»> 
гаетвом гслк>чеи. НмнТ.шннТ МедунЂ, тоже 
вђ КучахЋ, напоминаетЂ намЂ Ме<1еоп, уио- 
мииаемми у Тита Ливга (58 г. до Р. X. и 
19 по Р. X . ПриведемЂ >то мТсто изђ его 
исторш, такЂ какЂ тамв находнтсн и дру- 
пн имена, относншдиен кћ зтимђ предТдам !. 
Вотђ ио гсакому елучак> п какпм образомЋ 
вепоминаетЋ ту мТсностћ Т. Ливш: „Ани- 
цш послалЋ ГГерпенну длн ирјема друзеи г. 
знакоммхЂ имиератора, п отиравнлен вћ 
МедеонЂ. город Лабеатекаго народа (ПЛк*- 
а418 илп 1аси8 ЈаћеаНсин имнТшнее скадар- 
ское озеро), откуду онђ жеиу Зтлеву сћ 
двонмп сннов.нми, СпердилетомЋ п II.;с- 
вратомЋ, а также брата Каравонцш отвелв 
вЂлагерЂ подђ СкадарЂи, Пзћ втого видно, 
что МедуиЋ служилЂ убТжшцемЂ длн род- 
ствениковЋ и знагсомнхЂ имнератора. КромН 
того извТетно, что ..тотћ краи нк значител - 
нои етеиепи енабжалЂ Римђ хлТбемЂ, какт 
впосдТдетвш отси,да же вмвозилсн хлТођ п 
венецјанами. При такомЂ значеиш зтого 
кран, ие удивително, что Римћ давно уж • 
имТлђ здТ<*'» евои колонж, средоточ:емЂ ко- 
ТОрМХЂ бНЛЂ ГОрОДЂ ДЈоЕЛСН. ~

•V опиеивању дук.д>анеки јех развалин а 
г. Р. вели: „До сихћ норЂ виднм егце 
оетаткн стђнм, которан его окружала, п 
сђ боиннцами, котормн вђ настожцее врем 
совсТмђ улнчтоженм, кромТ однои, толкко 
на иоловину разрушеннои, тогда какк н ; , 
задк тому 11 лТтћ нвидТлђ ихђ четмре; а 
по расказамЂ мТстнмхђ жптелеи, боИннцм 
оти бмлп чере;п> каждмн 40 саженЂ, впро- 
чем'1> тол ко на сторонТ, обралценои к сТ- 
веру. к'1> горамЂ.и

II г. Р. ј<* мн>еп>а г. Петричевићева, да 
нме Докла, које ее име наодп у натииенма 
отконанп јем. „иекл:очнетЂ ненкук) необходп-

1) под насловом Раско н ка д р е в н е и Д1 о- 
клеи, С.-Петер6урге>. Тииограф|и В. С. Валашева 
Екатерииннскж кан. Н-ро 80. 18‘И).

моетк приводитк его вђ какук) бм то ли 
бмло СВНЗЂ СЂ ИМНераТОрОМЂ Д10КЛИТ1аН0МЂи. 
II држи д.а .је град постојао још прије 
Хрпета.

<>ткривена базилика налигсује оеобито 
оној Д'лппјаиовгј у Риму, и то држи г. Р., 
да јо прва била гсоппјом друге, гсоју је 
Трајап поднго 9Н -117 г. по Р. X.).

Д м>е ее еве нотангсо огшеује што се 
открило и. нашло, п гсојим ее начином по- 
стуиало у овој радн.н. О пађенпјем новцима 
находпмо ш.ведећс: „Миогн изђ нихђ тнгсђ 
излпзанм плн нокрмти ржавчинои, что 
нел з ничего разобрата • но болвшн частв 
с'|> отчетлмво виднммм ликамн императо- 
ровЂ п надиие;;ми вогсругЂ нихђ. ВеТ> зти 
мон<‘.тм, нолага:е, не соетавлшотЂ новости 
в|> нумпзматикТ, но не лишнпмђ ечптаемЂ 
перепменоватЂ ихћ здЕсћ. Саман етаран сђ 
лнкомћ п надпие.ло Августа; затћмЂ идутв: 
Тптћ, ВеепаеЈанЂ, Адрглгв, Антонинђ Пш, 
МаркЂ Аврслјј, Фаустина, (одна сребрниан 
монета с прекраеиимЂ портретомЂ), ПробЂ, 
Макеенцир Галерш, Епсгак Гисчгпик, Ко- 
етапцш, Фауета сћ надписЂХ) на друши 
сторопТ. ^ро* гелриБПсае; болЂше же всего 
монстћ Константина; ио нп иа однои нТтг> 
хрпетјаиекаго знака На однои толвко во- 
круш> лпка стоитђ надписв; Соп81ап9- 
НОроПл "

У заклл чку г. Р, тврди да је Дукл>а 
бпла разрушсиа прнје псго се хриетнјан- 
ство раширнло, те паставља: ,.Г1о зтому
само собо а падаетв утвержденЈе что городЂ 
зтотв бмлт разругпонЂ болгаршшм царемЂ 
СамуиломЂ. когда онђ илТнилђ п разорилЂ 
вс • Зету до Котора п /Сбровипка^.

Обзиром на то пптање г. II. иак вели 
у впшепоменутој својој радњи : „Агсо се пак 
е.чпје иовјеровати ријсчнма Константина 
Порфирогсннта, то је Доклеа половицом 
десотога вијегса бнла већ порушена, чим се 
слнжу п дубровачки .ћстописцн, гсоји го- 
ворс, да је гТ,оклеа бнла разорена течајем 
десетог вијска од Вугарскога цара Симеона. 
По свој прилици и овн град је био пору- 
шеи у VI АЧ1 в. када и сви остали у 
старој ДалмацијиА

Прије свега ми обраћамо иажњу на 
оие остатке утврЈ/чва, што још стрше из- 
г.ан зем.1><‘. од којпх је господпн Ровински 
затекао још више, а но гсазивању станов- 
нгка, од којих је још више било. Ови 
остатци грађсвински сами свједоче, да
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нијееу из доба откривене базилике него много 
доцнпји, кад ее сравне између н>их ове гра- 
ђевине; као што и сама 1риврГ,сн>а та, која 
су била подпгиута са ејевернс етране града,. 
свједоче, да су подпз на у новпје доба, у 
обрану града, као што су иодпзана н около 
(Јолина. Да је иак Диоклеи бпла порушена 
у VI V11 в. кад и Солии и остали гра- 
дови ио старој Далмацији, то би се код 
којега историка наодило, јер нпје могуће 
да бп историја ћутањем мимоишла сврше- 
так тако знаменнтога града.

Ми знамо да су у оиће са сјевера 
упадали варварски народи на римски Или- 
рик; особито иак кад су Самови синовн еа 
својом војском продрли г. 039), рпмска пх 
је војска дочекала у сјсвсрној Далмацији. 
Сва је прилнка дакле, да су баш тада 
Римљанп без боја Диоклеју нусту па- 
нустили; па кад је Стројимир Самовић 
заузео са својим Србима Превалитанпју 
нли ти Дукл>у, да јс иашао град пуст, и 
с тога није било никаква разлога, да га 
руши. Тако је Диоклеја могла надживјети 
оетале ЈГри.иорске градове старе Далмацнје, 
пз крјих еу Рим.вани иошл>еднп отиор да-’ 
вали варварекијем народп.ма; н тако је 
Порфирогенит могао у десетом вијеку сио 
мињати Диоклеју, као град нусти и нразан 
без становника. алп не још иорушен, 
а дубровачкп л>етописци тврдити, да су 
Диоклеју Бугари разорили.

Г. Ровински јс оиет по највишем па- 
логу наставио радњу на ископинама, н ми 
смо увјерени, да ће све више свјетлост 
продирати у таму ирошлости овога града

Т.

Народне женске и јееме.

XXII. Шаренгаћа Шеће
Пала слана крајем од Моетара,
Ситна кругта около Клобува,
Био снијег око Биограда
А по њему б’јеле пасу овце;
Код њнх ми је Шаренгаћа Шеће.
Отуд иде момче аранзада:
„Бозкјапомоћ, Шаренгаћа 1Цеће!и
,,Бог и е тобом, момче аранзада!1*
.Јадна била, Шаренгаћа Шеће!

Је ли тебе ио ногама зима?“
..Није мене по ногама зима,
Но сам зиму дома оставила:
Зашто ми је ђувегнју туга;
Када оре, од свакога горе,
А кад сије, свако му се смнје,
Кад новлачи, једва сс довлачи!и 
„Јадна била, Шаренгаћо Шеће!
То је тебе ђувегија гладанЛ 
„Ннје гладан - не живио мајци!
До ручка му девет уштниака,
II то му је ручак чалабрчак,
А на ручак каблнћ млаћенице 
II сувише двије иросенице;
Дроби густо — остало му пу» то, 
ГГонда нде на душеву спават 
И ја ндем код њега да спавам;
Ја с’ иримакнем, а он се одмакне,
Од њега се срећа одмицала;
Ја га л>убн.м, а он се отнре,
Од њега ее браћа отнрала;
Ја га штипљем, а он зове мајку ;
Ма игго ће му? — Не живио мајци !и

XXIII. Невјестина жалба.

Сјајала се мјесечииа
Као био дан,

Црњела ее ђедетина —
Као црни иањ,

II још вели мајка моја,
Да ле ђеду да;

Бог јој дао ве.’[>е јадс —
Што ћу ђеду ја?

Кад у дрва хоћу одит,
Меие ђед не да:

„Не ид’ тамо, душо моја —
Саломићеш се!и

Ја у дрва, ђед нз грма —
IIIто ћ’ од ђеда ја?

Када оћу води одит —
Мене ђед не да:

„Не ид’ тамо, душо моја
Утоиићеш ее!и

Ја на воду, ђед за ногу —
IIIто ћ’ од ђеда ја?

Када креием на пазару —
Мене ђед ие да:

„Не ид' тамо, душо моја —
Да т<‘ евак гледа!и

Па ее одох другам жалит —
II [то ћ’ од ђсда ја?

Друге еу ме научиле,
Како и вал>а:
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Саломи му обје ноге -
Да те не стижс:

II сломи му обје руке, —
Да те не фата;

Па му простри пустиницу—
Да се ваљушка;

И скувај му масонице, —
Нек се нагњечка/

XXIV. Хајка и Мујо.
Под оном гором зеленом
И оном вишњом^планином,
Мало се село виђаше,
У село коло играше,
У коло Хајка ђевојка,
Свилен јој кавад до земље,
Златни јој ћемер до бедре,
Ситни јој бисер до њедра,
Русе јој косе до иаса.
Гледа је Мујо са града 
„Хеј море, Хајко, ђевојко!
Ко ти је свилу кројио?
Ко тн је ћемер ковао?
Ко ти је бисер низао?
Ко тн је косу гојио?и 
„Прођи се, Мујо, са града!
Отац ми свилу кројно,
Браћа ми ћемер ковала,
Сеетре ми бисер низале,
Мајка ми косу гојила,
Која ме рано будила!и

Прибиљежио: Иван Шевић.

XXV.

( 1\ола тнн.)

Везла нрела ђевојка,
На чардаку код мајке;
Отуд иде делија:

Иомагај Бог ђевојко,
Хоћу лн доћ’ иомоћп.
Вести, нрести до ноћи.
А од ноћи л»убећн.

Мич’ се отле делнјо,
Коњ ее тебн спотака,
Сабл>а ти ее одмакла,
Л ђевојка примакла,
Па јој ллце љубио,
Русу косу мрсио,
Алтун чело иотио.

XXVI.

Расла ми трава до б’јела двора,
До б’јела двора младога Јова,
Туна ми Јово коња коваше,
Драга га љуба с пенџера гледа :

Мич’ ми се отле у.ој’ обје очи, 
Уковах коња тебс гледајућ.

Ја то и хоћу да га укујеш,
Да га укујеш, да не иутујсш, 
Јербо не могу сама спавати,
IIи б’јеле данке изгледиватп,
Ни тавне поћи нечекивати.

XXVII.
Прошетале бањанке ђевојке,
Покрај бање, покрај воде ладне,
Саме собом говориле младе:

Ах да нам је бању еаградити !
Око бање цв’јеће насадити,
А на цв’јеће момке намамити.
Да нам даду к’о што нам не даду, 
Да нам даду момке пробирати, 
Варошана не бпх нп једнога, 
Варошани веле јорданџије,
Што пмаше све за дуван даше, 
Што стекоше у кавп попише,
Гладни сједе у ђевојке гледе.

Прибиљежио: Ђорђе Станић.

XXVIII. Вила и три вијенца.
( Груда)

Бјела вила три вијенца вила:
Један вила цв’јећа боеилжова,
Други вила цв’јећа мазуране,
Они трећи цв’јећа јадикова,
Па их баца у Дунав у воду,
Па је њима ријеч говорила:

Пловите ми зелени вјенчевн 
Све до двора моје старе мајке;
Кад дођете иред мајчине дворе,
Дваш кликннте, трећом говорите:

Жени мајко о јееени сина,
Ако ли га оженитн нећеш,
Сама ће ти на дворове доћи,
Ал’ не реци да је наметннца.; 
Наметници магла иред очима, 
Удовицп јаена мјесечина,
А ђевојцп сунце и ведрина.

Првбилдежио III. Нвка.БениК
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Књикеевни преглед.

б1и;П б1ауј Јј Јеизга{игаеЈ аг!е Магсо 
/аг. /ага Про&гаћа <П (т. ХУоДћака — 18У0.

Под овијем натннеом издао је наш 
вриједнп еараднигс Маргсо Цар гсњигу, у 
гсојој су шљедећа поглавља: 011 81а\ч а1 *е- 
со1о XIX. — Ргтсјрј рое!л с!е1 .Мои1спе#го: 
1. НеТго II. е<1 П кио Оогбкј \Јенах. 1.1. N1- 
со1б I. е 1а „СхагЈпа с1е’ Ва1сапг\ \пк 
НТеГ. КагаЛшс е 1а роев)а роро1аге кегћа. 
/гпај Јогап Јоуапоеје. — МаТћа Вап. — 
Ееопе ТоћТој е П готапио гинхо. — УазП 
УегебсћеЈа^ћт.

У нрвомс члангсу пиеац уводи читао- 
ца у еловенски свијет, гсоји ес у XIX ви 
јеку на нов живот рађа. „Вртложнн по- 
крет, што пошљеднијех година дрма сло- 
венскијем евијетом, потагсну живу жељу у 
заиаднијем народима, да изолиже уиознаду 
ову раеу неизмјерну, што наеељује двије 
трећнне Јевроне, расу умну и чилу, која 
иде к будућности н расте енагом н шири 
се по евему иетогсу. Нећемо говоритп о 
другијем гсњижевноетима словенсгсијем, ал’ 
који Јевроиејац, ередње образован, није 
упознао, ма и помоћу превода, ремек-дјела 
једнога Пушкина, једног Лермонтова, јед- 
нога Гогоља, једнога Тургењева, једнога 
Толетоја ?... Ови е јеверни варварп пружају 
нам најевјежију и иајпривлачнију књижев- 
ноет што је има, и намећу се еве више 
Јевроиском угсусу евојом' оригиналношћу, 
умјереношћу техничком, а еврх евега они- 
јем топлијем дахом мнлоетиве еимпатије, -ко- 
јимони траже да прожму еве људеке нево- 
ље!“ Говорећи о ерпеком иреиороду, петиче 
како је превладао у књижевности српеки 
језик, тошканеки међу словенскијем, који ее 
говори у Биограду, у Дубровнигсу и на 
Цетињу. „И овај језигс, гсадифициран у 
ве л и ком рј еч н и ку Да н н ч и ћ ево м, дј елу 
достојном једног Грима, једног Лптреа, 
ил’ једног Томазеа, иравом ее поноси не 
еамо дивнијем умотворииама народнијем, 
него и једном тристагодишњом' књижевир- 
ети, што данае оиет иочиње цвјетати по 
свијсм гранама људскога живота^.

Овоме еловенеком преиороду радује 
ее евијет изображени. Л1е бројећи катедре, 
на којима се предаје елавиетика у Фран- 
цусгсој, у Њемачкој и у Ауетро-Угарској,

ми емо видјели како етарац Гледстон 
пише Лпожсоа;/ Црне Горе. Леоиолд Ганке 
н Венијамин Калај иеторију српскога народа, 
Луј Леже како преводи па француеки Неето- 
ровр Хроннкцгл Го^ие чнтаве књиге критике 
о рускијем романимаЛ Тако ее завршује 
овај — рецпмо — увод у гсњигу, гсојој је 
еврха, да упознаде нталијаисгси иарод са 
некпјем чиниоцима тога ирепорода.

На првоме мјсстј долазе гсњажеви — 
пјесници црногорегси, Петар II н Никола I, 
гсоје црта најживљијем бојама, номњиво 
сабранијем ио гсритичгсој литератури Гореког 
Вијенца п Во.1конске Царице, нмајући пред 
очима вазда и онћу јевропегсу гсњижев- 
ност. „Петар Петровић Његош у цртању 
народннјех тинова раеиолаже тајном онога 
еавршенства простога п монументалнога. 
гсом се м(‘ђу модернијема толигсо дивнмо у 
Гета; п д . његовп јгнаци нијесу написали 
својом крвљу, кроз вјекове, најљеише лп- 
етове ерпске иеторије, ипак силом умје- 
тноети, којом су извајани. пмали би ие 
епорно право са свога ауктора на бесмрт- 
ност.и (>вагсо завршује слигсу ијесннка Гор- 
екога Вијенца; а о Валканској Царицп 
овако се изражава: „Ово дјело, ко Егмонис 
Гстеов, моћн ће гдје-гдје оскудијевати нра- 
вом драматнчком израдом: моћи ће му ее 
приговорити, да се кад-кад приближује 
грапицама мелодраме; али као вјерно бгле- 
дало једне далеке еиохе, п као енажна 
етудија карактера, као еиоменута драма
Гетеова, остаје знаменито дјело.......... И
ову ману, ехватати драму више као појему 
неголи као драмско дјело, ималп еу свн 
велмки лиреки нјееници од Бајрона и Гетеа 
до Хајна и Внктор-ИгаЛ А о еамоме пјеени- 
гсу овагсо иише : ,,Када један владар својим 
прнмјером нотиче љубав у евојима подапи- 
цима нрема гсњизи, без сумње је лијепа 
ствар; али кад један гсњаз, у своме жару 
демогсратсгсоме, признаје гсао гсњаз Нигсола 
да ,,Књаз ее рађа гса сви смртни, — Књаз 
је прави гсо умн је, — а од гсњаза незналнце, 
— дому, земљн фајде иијеи — гсада један 
владајући гсњаз тагсо пише, сангсционпра- 
јућп тнјем просте ал’ ипагс смјеле друштве- 
нс теорије јсднога Макеа Нордауа, онда је 
овај књаз у истини достојап да управља 
судбином, гсао што је пјевао лорд Тенисон, 
једнога народа непобједимогаи.

Врло је важна етудија Царевг! о Ву- 
гсу и ериекој народној пјесми, гсоја је V
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исто доба и најопсежнпја. Такођер су е 
љубављу израђене слике Змај Јована Јова- 
новића и Матијс Бана. О Змају се овако
изражава: .........Каа пјееник лирскп он за-
узимље угледно мјесто у модерној јеврои- 
екој књижевноети. Ја миелим, да пе пре- 
ћеравом, тврдећи, да, изузевпш Кардућа и 
8шпБигпе-а, пема данас у Јеврони, особнто 
,’ослије смрти К. Вго\\чпи<Ј-ау ијееннчке на- 
рави боље еквилибриране од његовеи. За 
Матију Вана пише: „Бан, правн ученнк 
Шекспиров, имао је модерну музу: исто- 
рију, комедију, трагедију, смијех, илач, но- 
језију, ирозу све обухваћају и.егова дје- 
ла. Узвишено је олично у Обилићу, у Ху- 
су, у Марти, у Марнји Кабога; ужасно и 
етраишо у Цару Ивану; лијепо у Мејрнми,
у Добрилн, у Ванди........ ГБегов је етил
енажаи збијен, армоничан. Бројн се преко 
40.000 стлхова пз Јвегова иера. И ако се

Јвсговом цијелом раду не може рећи с 
< )рацијем : Ехе^ј топшпепШт п т. д., ја 
шедим да нјесиик може уекликнути : Хои

топаги.
10 ће добро доћиу Италију и Царева 

ра, л о Лаву Толстоме п руеком роману, 
'г, нтосе у Италији још на руској књижевио- 

и ц е р ад и тол ј ј ко коли ко у < 1>ран IIV ској ј I 
у »Лемачкој. У опће ова ће књига донри- 

I доста у Пталији к бољему упозна- 
еању словенског свијета, ссобнто српекога, 
што иеће бити нимало излшино с оне стра- 
ие јадранскога мора за све то боље односе 
наше међусобне. Али пз ове књиге моћи 
ће се научптп многоме и они иаиш суна- 
родници ио приморју јадранскоме, који ита- 

ијанскијем језиком владају, и за то нм ово
уелце најтоилије препоручујемо.

Наши Листови.
Мајска свеска Отаџбине доноси ли- 

том наставке радова заиочетијех у пре- 
ђашњијем свеекама и започиње доносити 
низ реалистичких пјееама /?л. Ј/. Јов/лно- 
ноН под натиисом Пв еа.иавког жввота, о 
којима ћемо други иут ироговорити. Дал»е 
доноеи у књижевном прсгледу: А4>о{ћ 
ЈјапозДе, Ап оГПсча! (оиг {ћгои&ћ ВонпЈа ап<1 
Нсгсе^ед јпа. Реферат Дра М. КесниКа.

Јунска свеска Оишубине такођер до- 
носи наставкс заиочетијех радова и сувнше: 
Зарто-Лудило ? Драму у три чина Ј. Ече- I

гараја са шиањолеког оригинала прсвео 
У. С. Давичо; Увело .иаиКс, Новелс Чнки 
Гергел>а, ерпски од Д Ђоки%а; Животи у 
.ио/н/, јавне пре Ј.аваЈве Дра Ђ. ЈовановпЛа, 
п у књнжевном прегледу: Геолошки анали 
Балканског нолуострва — реферат акаде- 
мика Дра Ђ. Инлара, и једну књижевну 
биљешку о Бошковићевом издању Османа 
Гундулићева.

Јулска евеска Отиацбине осим наста- 
вака донијела је: Јг новој ку&и, »приповп- 
јетку //• ВукићсвиКа; двије Војислављеве 
пјесмице; у позоршином прегледу: Дениза 
од А. Дима Сина, реферат Драгомира Јан- 
ковиба; а у књижевном прегледу: Наше 
школске књиге и учила од Пав. В. Нестпо- 
ровиИа.

II овом је свееком овај ваљани мје- 
еечнп лист доиунио ирву етотину свезака; 
а садржнну њихову, уређену хронолошки 
по струкама и пиецима доносп у засебној 
ванредној свесци па 86 страница, одакле 
сс најбоље моЖе еудитп, колико је при- 
вриједила Оишџбина у пашој књижевној 
кошници ; а за каквоћу ове еадржине до- 
вољпа је пренорука име уредниково. Ми му 
честитамо на истрајноети и желимо, да 
уреди још коју стотину оваквијех књига!

Пмамода прегледамо Босанску Вилу 
од 7-ог до 16-ог броја. Ту ее сријетамо са 
шљедећијема имеиима млађијех наших пјес- 
ника: Драгуишн Л.тб. Љубинко, В Тро- 
јановиб. Л. Шанпшб. .Бубнсав, Л./аеисо/), 
Ј. Дучиб, .1. Гаврииовиб, Ј. ГадиоовиЛ-Ва- 
чиб. ('. Мпјалковнб. Мир Мнр, и .7. Нико- 
ли%; међу овијем именима наодимо први 
пут и име младога Риза-бсга Ваиептновгс&а, 
епна познатог сриеког књижевника Мехмед- 
бега Капетановпћа. ГЈриповијеткесу од И. 
ВукибевиКа н 73. ЈовановиЛа. За тијем ваља 
да сноменемо Пуи1 на Вукушу од Марка 
Ноиовнба и Јавник н Чавник од Мила 
()брадовиба, гдје сс упознајсмо са некијсм 
нашим крајевима у Босни п Херцеговини. 
Брло је важна радња IIз истиорнје сриске 
кн>ижевноспм од још непознатог писна, која 
је иочелгЈ излазити у 10-ом броју. Особито 
је овај лист богат нашнм народнијсм умотво- 
ринама.
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Културнз биљешке
(Обновљење Иванбегове цркве на 

Цетињу.) Г. 1484 Иван Црнојеви/х, Го- 
еподар зетеки. иочсо је градити манастнр на 
Цетињу за сједпште зетскијех митрополита, 
која се задужбина Иванбегова бијељела 
пуна два вијека еве до г. 1690, када је 
нослије елавнс битке Вртијељске Сулејман 
наша екадарекн, продријевши до Цетиња, 
еа земљом еравнн. На оеновима нетс цркве, 
у којој ее нашао и гроб Иванбегов, Његово 
Височанетво Књаз Никола подигао је лијспу 
цркву еа кубетом, у којој ес нропојала 
литурђија на дан ев. Јована Богоелова, 26 
тек. м., таман дакле поелије два вијека. 
Црква је ограђена од финог ођељаног би- 
јелог камена и лијспо јс пристала на но- 
л>ани измсђу Књажевеког Двора, биљардс 
и манаетпра. Иконоетае је пзрађен у Руеији 
— унраво ремек дјело еликаретва. Црквајс 
оевећена на најевечанији начин. Сви вслико- 
достојници државни бпли еуприеутниу иу- 
ној парадн. ЈБихова Височанства еа Кња- 
зом Петром Карађорђевићем, еа евијема 
евијетлијема члановима Књажсвекога Дома 
и еа евијема дворекпјем чиновима такођер 
су били у пуној галп. Поелије елужбе уда- 
рала је новоуетанонљена војничка евирка 
народну химну. Изнад главнијех врата цр- 
квенијех урезан је на једној плочи овај 
натпис:

Сеи свитми храмЂ рождества
Прссвнтнн Богородици воздвиже

Благов1>рн1и ГосударЂ Книзђ 
ЧерногорскЈи

Николаи ИетровичЂ Н 1>гошђ 
вђ лТ>то отђ еотворенЈи мтра 

7394, от1> рождеетва Хриетова 
1886 на основТ бпвшеи здћ 

церкви созданТи благовНрнимЂ 
ГосударТмЂ зетекими ИваномЂ 

ЧерноевичемЂ.

(За споменик Сима Милутиновића Са- 
рајлије.) Новоиокренути ернски лист На- 
предак у Сарајеву донио је у првом броју ову 
напомену: „24 октобра 1891 г. навршиће ее 
равно 100 година, да је српека мајкауше- 
хер Сарајеву обдарила цијели ерпски на- 
род чедом, у којему ее нослије развио же- 
нијални дух; да нам је даровала великана, 
какве * амо вијекови рађају, т. ј. неумрлог 
српеког пјесника и честитог борца за срп-

ску елободу: ОнЈну Ми^утнновиНа. позна- 
тог у нашој књижевности нод именом Чу- 
бра. ЧојковнКа. Ко је био Симо, колико је 
он радио за Српство п пером и умом и 
оштром еаб.ЂОМ - данае је миелимо, евима 
добро познато н ако овђе у Сарајеву мно- 
ги н многи иозиају Сима само поимену... 
а његових дјела нигда ни видјели нијесу. 
Одатле је ваљда и онај мук у Симиној до- 
мовнни, да ее још нико, оепм не.ки малени 
број грађана нпје ни сјетио н>егове етого 
дишњице. 11 ако овако иође наприје.д, из- 
гледа да Сарајлије неће ни ироелавити тај 
дан доетојном успоменом. Како емо изви- 
јештени дичца .Боеанека Инекг' говориће 
оиширнпје о дјелнма и животу СимеМнлу 
тиновића и позвати Србе, да ее нрену од 
немара, који нам убија п крв ц душу, а 
да ее прваме енну (^арајева, жонијалноме 
ернекоме ијеснику, јунаку и учитељу неу- 
мрлог Петра НетЈ)Овпћа ЈБегоша, иодигне 
доетојан епоменик. Ми Ј>адо ово би.пежимо, 
јер знамо, да ће глае „Виле~ одјекнутн у 
Сриетву, а уздамо ее и у Сарајеву п I 
опомињемо евијеено грађанство, да ее за Го 
побрине и да српеко-правоелавна опипннш 
настоји прва уелпановиихи један одбор, (з 
евих сталежа, којн би проучио, какав д^ 
ее подигне епоменик Симн Милутиновићу, 
гђе да му ее нодигне и да тури у народ 
проглае — за екупљање дарова. Ми реко- 
емо нашу на вријеме.... па е да ове рије- 
чи иродру тамо у општинеку дворану, и 
ако је оиаеана дебелијем зидовимаи. Напре- 
дак није могао љепше започети н бо.Ђе ее- 
бс у Сриству препо,)учити.

Одговори Админиетрације.
Требнње. Г. .)• А. — Ми сјко вам отправили 

— јесте .1И примили ? Лавите нам.
Карловцн. Г. Ј. Д. — Такођер.
Н. Сад. Г. Л>. С-. — Такођер.

Јавна преписка Уредништва.
Дубровник Н. Н — Ннјесге ногодвли ни 

Ви ни загребачки Ујепае. Нисац чланка „Број Срба 
и Хрвата“ јогн није ни видио Црну Гору !

Уређује Др. Л. Томановић.


