
НОВА ЗЕТА
Књижевни Мјесечни Лист.

Лм«> живо цве!>у аоитајте,
Иа га е’ млади нупо накидајте, ј
Да вам пу гем днвно вамирише, *
Да вам срце аа кућом уздише!

Бранко.

Н а и о к о љ е т о.

I.

Срсћап нек’ вам, браћо, буде 
Овај нови год!

Нска слогу бар донесе 
Међу ерпски род!

Јер без слоге нијс можан 
Бијс.днички рад;

А где нсма ваједнице 
Ту је готов иад!

Сложно дакле српекн сннцп, 
Сложно сви у ред!

Нек’ са сриског топлог жнвља 
< )таиа се лед!

Пск’ н сриеком роду сијне 
Благог сунца сјај,

Да у њему већ угине 
Всчнп уздисај!

Срсћан нска браћо буде 
Свима овај год!

А у њс.му нека узре 
Наше слоге плод!

Слоги. браћо, оиа дизке 
Народе у вис,

А неслога силно вучс 
У безданн низ!

Васа Крстић-Љубисав.
------- _ -

II.

Роду моме. роду миломе.

„Сајхаопх (кин 1ск слснх 1св зелепсез 1ген зићПтек. 
'ГгагоШоп^ <1ап> 1е шопЈе а (1е1пиг 1е епте“.

Здраво да си роде мили 
Пз срггскога цела света,м 
Пск те увек добро прати,
Нек ти лепша срећа цвета.

Здраво да сте на Бојани,
Спнци негда етаре славе,
Здраво п тп на Цетиљу,
Нз јуначке земље праве!

Здраво и ти у крај мора,
Иод туђином још и сад©,
11 ви храбри Ерцеговци,
Успомено српске наде.

Здраво да сте у Банату,
Родном Срему, V крај Драве,
П у Боснп и Иризрсну,
Српски родс старе славе!

Здраво и ти у Прилипу,
1ос с’ Маркови дворп билп,
Тамо и тп у Косову,
Јјс су Срби крвцу лили.

Здраво ц тн што проводши —
Горке данс — свога века,
Здраво да си н ти тамо — 
гБе с гусала чује јска.

Здраво да си свуда роде, 
г1јс годер ее ернски збори, 
гБе год има српске славе,
Ђе се српска ријеч ори.
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Здраво, крепко и весело,
Дочекујте благе дане...
А душмани нека знају:
Слобода ће да нам еване.

Сима Сарајлија.

III.
Милораду Шапчанину.

Ти нам пишеш дивне етвари 
Разноврсне еадржине,

Због тога ти пјеему сијевах, 
Шумадински врли сине.

Спјевах ти је на Цетиљу 
Под високи Ловћен горди,

Те поздрављам тебе, Србе,
На Дунаву хладној водп.

У поздрав ти ово вељу:
Здраво да еи Милораде,

II дај Боже, да ти перо 
Још биеера много даде!

С којим ће се и још боље 
Сриска кљига окитити,

С којим ће се и слобода 
Српека увјек поносити!

Радојс Црногора ц

И опет о „чакавштиник‘ у оп^е а напосе 
о „чакавштини“ у Дубровнику. 1)

Опаске и примједбе, којим је ироф. 
Јагић нопратио моју расправу о чакавшти- 
ни иггампану у XIII. кљизи љегова архива, 
а још више љегова приватна пиема, у ко- 
јим ми још тачније и иотаље каза евоје 
мишљеље и евоје разлоге, увјернше ме да

1) Овај ч.тнак, који је унрав само иоговор 
мојој расправи о чакавштини штамнаној у XIII. кн>и- 
зп Јагићева архива, био је у ночетку намијељен 
истому журналу, него како би га заиао ред да се 
нггамиа тек јула мјесеца, то га ио жељи проф. Ја- 
гића а и својој. штамиам ево овдје, јерје много боље 
да угледа свијета, док се нпје још сасвим забора- 
вило на оно што сам казао у самој раснрави. За то 
гдје год се у овому чланку спомнн.е нека страна а 
не сиомин.е се кљига треба лпмис.тгн! на ХШ.кн.игу 
Јагнћева архива.

еам ее ја у љој — поведавши ее у то.му за 
Буком п Миклошнћем — упутио од крпве 
нремиее, да се је ерпеки језик већ у нај 
старије доба дијелио еамо у два диалекта, 
па е тога н дошао до кривога закључка, 
да се, дајбуди за најетарнје доба (а то из~ 
рнјеком иетавих на стр. 388.) „Штокавци* 1* 
могу нзједначнти еа ^Србимаи а „чакавтГ 
еа „Хрватимаи.

Не миелим дакле никако впше да ее 
је ерпекн језнк у почетку дијелио еамо у 
два диалекта, већ прихваћам еаевим миеао, 
коју је ироф. Јагић нзрекао на етр. 106 у 
оиаеци, да ће доћп вриј<‘ме, када ће бол.е 
познавање диалектнчкијех оеебина штакав- 
скијех и чакавекијех и тачније учеље ета- 
ријих језичнијех споменика доказатн, да 
је у опће крнво говорити о једному цјело- 
витому штокавекому диалекту. ве!» да је 
уеред тога дуализма, за којп сс обично 
миели, да је еаевим укочен и непомичан, 
било многијех диалектичкијех пријелаза. А 
тијем радије ириетајем на то мишљеље Ја- 
гићево, што п еам бијах на етр. 16л. еио- 
менуо, да је могуће да је поеред „чокав- 
екогаи и „штокавскога" диалекта био и 
неки трећи посреднн диалекат.

Како нак још не иознамо лијеио дн- 
алектичке осебине евпх ериекнјех крајева, 
а још еу нам елабије познате етаријс оее- 
бине, које ее еада у којем крају внше не 
говоре, то ја искрено исповиједам, да не 
знам како треба дијелити ерпеки језнк у 
диалекте, па ћу од ерца захвалитп евакому 
који то покаже и докаже. Према тому менп 
еада ријечп ,,штокавцпи и „чакавцп” значе 
нешто еаевим друго него ли еу мп дбелије 
значпле: ја зовем еада „чакавцем” евакога 
који мјеето етарога словенекога чкто го- 
ворп ча, а зовем „штокавцеми евакога који 
мјеето те ријсчи говорн капо. Пего тијем 
нећу никако да дирам у иитаље, нијееу ли 
еада нли у етарије доба љеки штокавци у 
многоме плп у љечему ближи чакавцнма 
него ли оеталпјем иггокавцима, нли нијееу 
ли напротпв њеки чакавци еада или у ста- 
рије добау чсмугодближи штокавцима него 
ли осталијем чакавцима. Јср тек кад ее 
тачннје ироуче еадашљс оеебине евих на- 
ших диалеката н етаријн језични епоме- 
ници моћи ће се ријешпти то иитаље, а 
.међу тнјем треба да ее задовол,имо овом 
површном диобом у штокавце и чакавце, 
као што за невољу дијелимо оиет што-
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кавце у „екавцеи, гјекавцеи и „икавцеи, 
док свак, гсо иоле позна ериегсе диалекте, 
зиа да је н. пр. говор боеанекнјех јегсаваца 
блпжи говору боеанекијех игсаваца него ли 
говору дубровачкијех јегсаваца, а опет го- 
вор еријемекијех егсаваца ближи говору 
елавонегсијех пкаваца него лп говору ека- 
ваца у иеточиој Србији. Ја мпелим дакле 
да нијеемо довољно приправљени да рије- 
ишмо гштање, који ее српски нодиалегсти 
имају егсуиптп у једну групу и зашто, и 
гсолигсо тагсијех група треба углавити. За 
еада негса иам задаћа буде да лијеио одре- 
димо гсагсо ее у гсојем гсрају говори еада а 
гсагсо се је у њему њсгда говорило, јер гсад 
е тнјем будемо готови групе ћс еаме еобом 
иекочити.

()но што еам дагсле гсазао у својој 
раенравп о бићу ..чагсавскога" диалекта и 
о његову одношају ирема .. штокавском" 
диалекту, сматрам еада само гсао мали нри- 
.1ог рационалном ријешењу питања о дије- 
љење ерпегсога језигса у диалекте. Напро- 
тпв у гранг.цама, што еам онда ударио 
чагсавцнма за садашње п за етарије доба, 
немам но једно еамо да иромијеним. Одби- 
јам наиме Рћане, Корчулане и Ластовце у 
јужној Далмацијн од чагсаваца те их при- 
брајам штокавцима, јер ее доиета тамо го- 
ворн увпјегс еамо и/жо, хаиппо и т. д. а 
иигсада ча, аач н т. д. 1Го евој прилици 
није ее тамо ни у старије доба говорило 
ч« мјссто садашњога иппо. јер су ее Кор- 
чулаии и Ластовци за цијело мање мије- 
ша.ш еа штогсавцима е. гсоина него ли ча- 
гсавци у Трогиру, Каштелима и у Спљету, 
иа се опет овуда још увијегс чује ча, догс 
га на Корчули н Ластову нема нигсагсо. То 
нам потврђују и етаријп епоменици пз ти- 
јех гсрајева, гсоји еу мени иознати: Корчу- 
ланпн Ивап Видалн (; одио се год. 1525.) 
у ијеемп намијењеној II. Наљсшгсовнћу има 
два иута нпно (К1аг! рјхсј V., 351.); у 
етатуту његсога вееелога друштва у Жрно- 
ву на Корчули, гсојп је пиеаи год. 1620., 
налази ее еамо нпио, заипио, нстогод (()1и- 
сар иа ођоки Когеић, 7а<1аг 1881.); на Ка- 
навелнћа се и не обазнрем, јер ее зна да 
је он пјевао више дубровачкнјем диалегстом 
него лп гсорчулапекијсм.

Пего норед тога што узимљем да Рћа- 
нп, Ксрчуланп и Ластовци нијесу нигсада 
говорили ча него увијегс иппо, опет с друге 
етране иризнајем да ео онп у многпјем ха-

рагстериетичнијем оеебинама одвајају од 
оеталијех штогсаваца а приетају уз чакавце; 
кад ее дагсле буду одређивати груне, они 
допета неће бити заједно с Дубровчанима 
и с Херцеговцима.

Ако гсо ирихваћа Јагнћево мишљење о 
одношају ерпегснјех диалегсата међу собом, тај 
морада евагсагсо забаци п ипотезу да еу „ча- 
кавции ието што .,Хрватии а „штокавци44 
пето што пСрбии. Тоја ц чиним те с иекреном 
радошћу прнетајем еада и јауз Даничића и 
уз Јагпћа, који узимљу да није могуће ни 
на историјеком ни на језичном темељу ди- 
јелити наш народ у двије половице, од ко- 
јих би једна била еамо „српска“ а друга 
еамо „хрвацкаи, већ миеле да је то једап 
народ под два имена. 3)

II тагсо ја еада етојим на истому те- 
мељу на којему стоји н. нр. проф. В. Кла* 
ић у својој географнјн Босне, и ироф. Т1. 
Броз у евојим „цртпцама пз хрвацке књи- 
жевностии: што је .,срнскои, то је и „хр- 
вацгсои, а што је ,,хрвацкои то је и „срп- 
сгсои; гсао п оип и јаневолим називу „сри- 
еки плн хрвацкии, гхрвацкоерпсгсии, „срп- 
скохрвацкии, јер нае то доиста некагсо сје- 
ћа гсао да емо двоје а не једно, — већ као п 
они миелим да треба дракати се једнога од 
наша два народна имена. Само што ја идем 
нешто дал»е од њих тс мислим да ћсмо је- 
динетво иародно на културному пољу бо- 
ље поевједочити и поетигнути, ако „Хр- 
вати буде говорио еамо о „хрвацкоји књи- 
жсвности и .,хрвацкоми јсзику па радило 
се о Хрвацгсој плп о Србији, о Далмацији 
пли о Босни, а агсо оиет ^Србини еа своје 
етране буде звао сву нашу кљижевност и 
еве наше диалегсте ерпегсијем именом па 
говорио о Србији или о Хрвацгсој. За то 
ја гсао Србин у овому чланку спомињем 
само ериегсо име за народ и за језик, а би- 
ће ми веома драго агсо гсоји Србин, који 
себе зове Хрватом. буде наиротив еамо спо- 
мињао хрвацко нме а нигсагсо сриеко, јер

2) На <>ву нромјену у моје.му миш.Ћењу иије- 
еу наравски ни мало утјецале клевете и грди>е ко- 
јим иа ме навалише уродник загребачкога књижев- 
нога лиета Вијенца, гимназијеки нрофесор Л. Па- 
еарчћ, ча Н а р о д ч и «71 и с т ч К а т о л и ч к а Д а л- 
мација у Задру, јер клевете, које е превираљем 
одбнјам, и грдње не доказују ништа, сјем да је лак- 
Ч1с кому чостати гимчазијекијем професором н уред- 
ником књижевнога или иолитичкога листа него ли 
разложито и н а у љ у д а н ч а ч и н говорити о ка- 
квому снорному науччому читашу.



Страна 4. Н О В Л 3 Е Т Л Година Ш.

ое тада барем нећемо евађати када говори- 
мо о кљижевности и о језику !

Док дакле V главноме нрихваћам ми- 
шљеље Јагићево што се тнчс диобе срп- 
скога језика у диалекте и одношаја међу 
диалектима и двама народнијем именима 
ерпскога народа, не могу да пристанем 
узаљ гледе на дубровачки диалскат у ста- 
рије доба. Док емо паиме сви еложни како 
се сада говори у Дубровнику, не можемо 
ее тако лако сложити како се је његда у 
љему говорнло. Тому је узрок што није- 
емо на чисту с питаљем је ли ее збиља у 
Дубровнику говорнло еве оно што је иисано 
у ћирнлекијем лнстпнама дубровачке ре- 
публике из ХШ. -XV. вијека и у дубро- 
вачкијех ијееника XV. н XVI. вијека: док 
нроф. Јагић више вјсрујс ијесницима него 
ли листинама, ја више вјерујем лнетинама 
него ли пјееницима. То евоје мишљеље хо- 
ћу још једном да потврдим.

Што ее најпрнје ћирилскпЈех листи- 
на тиче, то се ја еве више увјеравам да еу 
оне у главноме онако ииеане како што ее 
је говорило ериски баш у самоме Дубров- 
нику — одбијам нар-двеки стари словснски 
елеменат који је V љима и који ее једнако 
налази у свим српскнјем споменпцима до 
нод крај XV. вијека иа бнли пиеани од 
католика или од правоелавнијех илп од 
богумила, ћирилскијем илп глаголскијем 
словима. Л ово су ми разлози : 1 ) два нај- 
старија дубровачка писара бпјаху два ду- 
бровачка илемића, а по свој прилнцп бија- 
ху Дубровчани п љекп од млађнх (нси. 
стр> 362. 363.); 2) у дубровачкијем листи- 
нама XIII. вијека има често тако крупни- 
јех језичнијсх погрешака, да човјск мора и 
пехоте помислити да иотичу од људи којн 
су слабо билн вјешти српекому јсзнку. То 
су могли бити илп пиеари иозвани нз Ита- 
лије илп — а ово је ваљда нриличнпје 
тек на пола носрбљсни Дубровчани; сва- 
како било ово било оно оиетје прилпчније 
да су тп инсари, који нијесу бплп сасвим 
вјешти ерпекому језику, писали, барсм што 
се гласова тиче, оиако како се је у /1,у- 
бровнику говорило 3); 3) па и ако је могу&е,

3) Нроф. Будмаии (у акад. рјечнлку II, 432 
V. <1је) мисли да је такн ннсар био ваљда који 

Бугарин. Премда је и нрви учител. срнскога језика 
при крају XIV. вијека дошао у Дубровннк пз Бу- 
гарске (иси. у програму паут. школе ду<м;<»в. 1884 85 
стр. 41), онст не могу вјероватп да је п мс4>у писа- 
рима ХШ. вијека био који Бугарин: Бугарин је мо-

да еу дубровачки писарн. који су били 
баш Дубровчанн. у листннама пстицали 
србијанске и босанске дналектичке оссбнне 
више него ли дубровачкс, само дз их ср- 
бијанска п босанска госнода љепше разу 
мију и да тако буде љима ио вољн, тонн јс 
доиста бпло узрока да то чиие када су 
нисали листинс које нијесу имале нзаћи 
из г1у’бровника, или када су ирспнсивагт 
листиие, које су долазиле с двора у Д\ 
бровник или које су ишле из Дубровнпка 
на двор, јер је све то нмало остати у кан- 
цела|)ији дубровачкој а нпје имало доћи у 
руке србијанској и босанекој господи. Чо- 
вјек бп се даклс могао надати, да су барем 
у тијсм унутратњом писмима дубровачке 
канцеларије ппсари слободно иушталн да 
избијају па вј>х осебнне дубровачкога гово 
,)а. Али тога нема! између дуб|)овачкпјех 
листина, што су ишлс на двој, српекој го 
сиоди, и оннјех листина, које су остаја ш 
дома. нсма никаквс јжзликс у језику: што 
више, преписујући ту1;е лиетине, које су 
с двора долазилс у Д\6ј>овник. дубровачки 
су ннсаЈШ, особпто у глаеовима. којс шта 
у љима мијен.алн, чим су их изједначнвалп 
у језпку с оригиналнијсм дубровачкијем 
лнстинама, које су ишле на двор. Тако су 
н. нр. нреписујући босанске листине в|)ло 
чеето замјољавали икавеке облпке јекавскн- 
јем, глас / (које је мјесто 3/1 1'ласом 6, а 
л на крију слога вакалом о\ а то еу осе- 
бине, које иалазпмо и у дубровачкој 
прози XVI. внјска, за коју се не 
може сумљаги, н донста нико не еум- 
ља, да ирикалјс правп /^убровачки говој) 
онога доба; 4) кад бн етари дубровачки
иисарн бплн вјешти србијанскијем и боеан 
екијем диалсктичкнјем оеебинама, па више 
љих нетнцали него ли дуб,)овачке, то бп 
требало п да више истичу србијанскс осе 
бинс када иишу ербијанској господи, а 
впшс босанске када иишу босанекој 1’осно- 
дп. Така разлика у јсзику дубровачкијсх 
лиетина, колико ја могу еада о томе судити, 
не може се пикако конетатовати. Нап,)отнв 
дубровачке листинс, наравскп особито оне 
које падају у лето доба. сачиљавају љеку

гао наиисати н. ир. и\.Ц> ИЧ11.КГЈПН Г|)аД!>СКП 
М|к1. топиш. «ргЈ». 21 нлн да не пошлТ, ни кин- 
га нп сл1> 30., али није нрилика да би наннсао 
нр. и сн1о обе гонание 21. корпм8. гернл8, на- 
костити нределнхв кнеивство дВброввчБ- 
КИХ1, 31.
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језичну цјелнну. Тако н. пр. у њима пише 
увијек 6. па биле управљене ербијЛнекијем 
владарима, у којих листинама такође ее 
налази еамо или босаиекијем краљевима, 
којнх пиеари пли чеето или увијек иишу 
мјесто њега /; а опет дубровачке лие/гине, 
као п босаиске, већином мијењају у ело- 
женој деклннацији п у косијгм надежима 
коне. груие чк гтред мекијем вокалом у 
сц. чц (и. пр. посансцнјсм. дубровачцнјем\ 
док ербијаиеке лиетпне остављају пх без 
промјене (босанским. дубровачкнм); л у 
опће дубровачке лштине нијееу, какс се 
менн чинн, ни у графичком нп у језичном 
ни у етилнетнчном погледу пуке имитације 
ербијапекијех н боеапекнјех. и ја еам ув- 
јерен да ћо ее у њима коиетатовати миога 
еиецијално дубровачка оеебипа, кад ее ли- 
јепо' уепореде е једнијем п е другијем. У 
те епецпјално дубровачке осебиие чини ми 
ее, да ее могу већ еада убројити с.њедеће : 
а) у замјеннчној (еложеној) деклннацији и 
меке оеиове имају већином дочетке еа Г> 
п. пр. нашнјем, 1иуђи}ез-. пгуђијсмн: б) во 
кално ее л чеето замјсњује дифтонгом уо 
н пр. дуог. Вуок; у лпетини иисаној изван 
Дубровипка нијееам нашао ,'оарем ирије 
године 14/»’). него. еамо у једној Муока 
МН<1 шоп. >ег1). 381. 382 (4>; в) врло ее 
ријетко пнше знак // за глаеове Л* и /) н 
зпак Г» за елог ја: V) често ее елог /ш 
пише р ћ н. пр. п р Г, м т и, Марћнп, 
х р Г. е т о в е м о т р ј; т и ; д) м јеето којега 
иокала пише ее често, оеобито нза />, знак

н. пр. Д $ б |и» в н м кдарввати, 
,, р I, дат п нрГ.дати), в ,» к I, (=вијек), 
в л а ет е л п е р ,.б р н (=сребри) н т д.

Ето ово еу разлози с којпх ја, док 
ее противно нс докаже, још у вијек миелим 
да дубровачке лнетиие XIII.-XV. впјека 
приказују у главиоме баш дубровачки ди- 
алекат онога добн као игго боеанске прн-
казују боеанеки а ербијанске оиет ерби 
јанеки.

Пего и што ее тиче иајстаријих ду- 
бровачкнјех пјееника ја оиет оетајем прн 
евојој, бива да еу они којешта ннсалн игго 
иијееу говорн.гн, нремда с друге стране 
иијееач никада о томе еум,као да у њих 
има п много што, које се је у н.ихово доба 
доиста у , (убровнику говорило „ ако ее 
данас впше не 1Т>вори. Ако иа име иро- 
ззиете 1>. Ераднћ, М. Држић (у комеди- 
јама), А. Вучетић, М. Орбпип, па. нјесници

ЛукарсвиИ. Рањина и ЗлатиарнИ у прсдго- 
вој)н.иа. који су од н,н;г састављени у ирози, 
већпном пмају јекавеке облике, увијек о 
мјеето л на крају елога и без изузетка 
заипио. то се не мо$ке еумњати да су иети 
М. Држнћ, /Гукаревић. 1/ањина и Златарић 
пнеалн нешто што ее у њихово доба није 
говорпло у Дубровнику, док нншу већином 
икавеке облике а често л (мјсето о) на 
крају елога и зач : другога тумачсња тој 
разлици у језику нема и не може да буде!

Али п најетарији пјесник, III. Мен- 
четић. пише којешта што енгурно није 
говерио. Он ппше на пр. неколика иута 
ва.нЈнппп п вадјнпин. а то су облици које 
је он сам нзмиелио по њекој кривој ана- 
логији; он је па име говорио узетпи 4) а 
ипеао је чеето вазаин. на је нромиелио 
да ието тако може мјеето умрити и удри- 
1пн мапиеати вамЈНпии и вадритаи. док 
свак зиа да нрема етар. слов. вћзати 
може бити в((зеши алп према стар. елов. 
о у м р Г. т и и оударнтип ериеки не може 
бптп пего умрГ.ти—уд(а)риГии а никако 
вамрћ ти — вад(а)ри1пн. Менчетнћу ее 
је дакле од нрилике пето догодило што и 
боеанекому ииеару, који јс мјесто глаеа у, 
којп је иоетао од вокалнога л. ииеао кат- 
кад л н. пр. длЈ.жат., Влв кацв, па 
је ирема тому, оиет по кривој аналогији, 
напиеао и а н л ,> е т о л мјесто (Жустиол 
(МЈкћ топ. «егћ. 250.), као да је и ту у 
поетало од вокалнога л. А по свој ирили- 
цн Менчетић је говорио и ијсдан. ннједан. 
прнмим. а онет је каткада пиеао идан. ни- 
дан. ПЈП(јам. (иет. етр. 37Г). 382. 383). Не 
можемо даклс нп најетарнјему ијееннку у 
у евему елијепо вјеровати!

С тога и хоћу да још једном истакнем 
важност рукоииеа, који бн написан год. 1508. 
од дубрсвачкога илемнћа Н. Еањнне, јер 
пада од прилнке у ието доба када и Мен- 
четић живљаше. Како казах на етр. 364. 
Еаншнин је рукопие састављен од два ди- 
јсла, која ее н глсде на текст н глоде на 
језик веома разликују. Мањн дио (биће 
шестина цијелога рукониеа) има исти текст 
и нети чакавеки диалекат, који је у лекци- 
онару Вернардина Сн. већанииа одгод. 1495; 
много већи дио иаиротив има еаевим друго- 
вачији пријевод св. иисма и штокавски јс

4) То изводим одатле што ни дубровачке ли- 
стине XIII.-XV. вијека ни дубровачка нрова .XVI. 
вијека нема никада в а з е т и а има често у з е т и.
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напиеан. Ко је епојио та два различита 
дијела и зашто је то учинио, не умијем 
казати; али свакако то етоји да је дубро- 
вачки племић II. Рањина преписао овај ру- 
копис, који нам је еачуван, године 1508. 
Преписујући већи, штокавеки, дио II. Ра- 
њина, који је врлоне гачан препиеивач, није 
нн један циглн нутп напиеао ча. зач, /. 
мјесто хитао, занпно /ј, нпа.-о, па одатле ја 
изводим да ее у његово доба у Дубровнику 
није ннкако говоридо ча, зач. /. нсН,-л. јер 
би му се иначе дајбуди који пут иоткрало 
у преписивању ча и т. д. м јесто исто н т. д 
Напротив преписујући мањи, чакавскн, дио 
Рањина (или њеки други Дубровчанин прп- 
је њега) већином је ча. зач. ђ, ш%,-л и и- 
кавске облнке замјењавао еа нпао,:шшто. /). 
шт,-о и јекавскијема облицима (исн. стр. 
366.), па ако је који иут оетавпо без иро- 
мјене ча и т. д.. то, како ее мени чини, 
не доказује да ее је тако говорило (па би- 
ло и од мањине) у Дубровиику, већ да Ра- 
њина није марио да баш све обрне на ду- 
бровачки говор. Тако је н. пр. и Трогира- 
нин II. Лучић препиеао једну подужу пје- 
сму Дубровчанина М. Ветранића а да није 
у њој скоро ништа мијењао (исп. етр. 379. 
оп.); па опет нећемо рећн да ее је тада у 
Трогиру говорило нпио. /ј. шт. п јекавеки, 
како је у тому Лучићеву ггријеииеу, већ 
ћемо једноставно казати, да је Трогираннн 
Лучић еа свим вјерно иреписао пјесму ду- 
бровачкога пјесника а ие иекао да је окре- 
не на трогирски говор.

То еу разлози који ме еиле да оета- 
нем при својему тумачењу на стр. 381 - 
385.: еви су ее пјееницп XVI. вијека по 
водили за двама најетаријема, III. Менчети- 
ћем и Џ. Држићем, а ова еу оиет којешта 
заимали у Марулића, једно да иду за њим 
и у језику, а друго да ес бар доњекле ода- 
лече од говора иростога пука; - а еиле
мс да останем при својему тумачењу, јер 
иначе не знам како би се протумачило што 
су пјееници XVI. вијека већином икавцп 
а прозаисте напротив већином јекавци, а 
још мањс знам како би ее могло на други 
начин протумачити што истаи ијесник у сво- 
јим пјесмама је опет већином икавац а V 
нрсдговору прозом наиисану нанротив је 
већином јекавац.

Што се тиче најстаријих дубровачки- 
јех пјесника ја узимљем дакле ово као 
правило: све што је у њихову језику а

п/штннвн сс језику етаријех дубровачкијех 
лиетина XIII—XV. внјека п дубровачке 
прозе XVI. вијека, није ее у Дубрнвипку 
гово/шло већ ее је еамо од пјееника ннсало. 
Међу те језичне оеобине, које ее иијееу у 
Дх бровннку говориле. бројим за еада ове : 
»ш (евега 10 иута!), зач. крозач. ј мјеето 
/'/ (II иута). нсП мјеето нпн (о пута, од ко- 
јпх ни један у два најетарнја нјееннка), 
претежноет нкавекнјех облика, .т на крају 
елога мјесто млађега н. ванетн. Напротив 
мпелим да ее је говорило нрнјапхн мјеето 
прпмнпт можебит и оа\р/ мјесто .нс/р/ н 
доста више икавеки него ли дан данае. 
јер нам то нотврђује етарија дубровачка 
проза.

V задњу хоћу да еноменем и Јаги- 
ћеву ипотезу, да су ва.кда дубровачкп 
племпћп били V вишој евези е илсмићима 
оеталнјех далматинекијех градова иего лп 
е нроетнјем нуком на еелпма; кад бн се 
то питање ријешило, вели проф. Лагић, 
ва.кда би се за тијем ирииозиала н чиње- 
ница, да еу дубровачки илемићи говорпли 
неким етаријим, коиеервативиијем јеликом 
нсго лн шг/кн нук, њекнм језиком који је 
дотле ближи чакавштини. Донета нри- 
чају најетаријн дубровачкп .ветеииси да 
иза год. 744. дубровачкијем племићима 
није било више допуштено женити е<‘ е 
дјевојкама пз иука већ еамо е дјевојкама 
из илемићкијех кућа у Дубровнпку иа из 
Далмацијс^ и Арбанијс (Моипш. 81ау. ше- 
14(1. XIV, 9.181.) Јелп то нетина п колнко 
је тада утјецало на дубровачко нлеметво 
што еу долазиле у /Јубровннк д евојке н 
из оеталијех нрнморекпјсх градова, не 
умијем казатп; а не умпјем ни казати од 
етариј(‘х дубровачкијех властеоекијех кућа 
колико их је што се у Дубровник нресе- 
лише из којега приморскога града. Али мне- 
лим да ее на теме.ву сачуванијех еиоменика 
може доказатп, да јеод Х1\г ви јека дал>е гтри- 
дошло мало новијех племића (а од њих мало 
је који из наших нриморекијех градова!), а 
да еу женидбене евезе е приморекијем иле- 
мнћима биле тако елабе. да пнјееу иикако 
могле утјецатн на језик цијеле дубровнчке 
влаетеле. Из ирве половице XV. вијека 
имамо пак' добра евједока, да V то доба ду- 
бровачка вла<*тела ннјесу говојшлн ерпеки 
већ романекп (талијанеки) То ј<* Талнјаиац 
Филип де Дивереис, који је од год. 149*4 дог. 
1844био у /Џбровнику учнтељем; он уево
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јему опису града Дубровиика, носвећену Ду- 
бровачкому сенату, ово вели : у евим тијем 
вијећима и уредима, говорпнцн, одвјетници 
и суци говоре латинсгси а не ерпсгси 
(*с1нус), али онет не говоре наишм тали- 
јанскнјем језикрм, којим с нама разговарају 
н онће, већ његсијем другијем иучгсијем го- 
вором, гсоји је њима осебит, п гсојн ми Ла- 
тшш не можемо разумјети, осим гсо му је 
вјешт јер га је много говорио нли слушао; 
хљеб зову реи а оца 1е1а, гсућа се зове 
скеха, а мјесто Гасеге (чинити) говоре 
Гасћтг, па тагсо и за остале ријечи, тако 
да излази иама неразумљив говор (ирограм 
задарегсе гимн. 1880—81 етр. 18.). То нам 
свједочанетво Талијанца де Дивереис по- 
тврђује дубровачгсп гсњижевник Е. Л. Цри- 
јевпћ ,год. 1403—1327.); он наиме ово гса- 
же: српсгсп (нсуОиеиа) језигс, гсоји је сада 
наш нучгси и обични говор, не противи се 
овому (римсгсому) иоријетлу Дубровчана; 
јер још имају у нас његси трагови роман- 
сгсога језигса, а стари ее еиомпњу да су 
наши дједовп и јавно и приватно говорилн 
романегси језигс, гсоји сада није вшпе нонн- 
што у обичају; а сиомињем се догс сам 
био дијетс да су њеки етарци пред судом 
говорилп романсгсијсм језпгсом, гсоји се тада 
звзше дубровачгси језигс (81аг1пе IV, 193.). 
Ја мислпм да можемо вјеровати тијем двама 
евједоцима, па с тога узимљем да ее је п 
с Дубровннгсом било што и с другијем гра- 
довима: у те његда чието романске градове 
српегсн јс језнк продирао из најближе им 
огсолице, те ее најнрије иоербише пучанн 
па грађани, а најзадњи ее посрбише иле- 
мићи, јер ее они највише п најдуже држа- 
ху далегсо од ггроетога иугса. Ја узимљем 
дагсле да су и дубровачки илемићи научили 
говорптп ернегси од евојих иучана п гра- 
ђана те да иијесу у граду гДубровнигсу ни- 
гсада била два срнска диалегста — једно 
иучгси а друго властеоегсп.

11его и агсо се то не лризна. има још 
ешто гсоје, гсагсо ес мени чинп, не доиушта 

даее говорп о гсагсвом оеебитом диалегсту дубро- 
вачгсе влаетеле. Џоре Држић, врснигс најета- 
ријега дубровачкога пјесника Ш. Менчетића, 
и М. Ветранић, гсоји је најетарији иза те 
двојице, нијееу бплн племићи већ прости 
грађани, а нијееу били племићн ни многи 
други пјееници XVI. вијегса (Димитровић, 
Чубрановпћ, Водоиић, На.њешгсовић, Вуре- 
шић, М. Држић, М. Мажибрадић). Напокон

хоћу и ово да епоменем: племић III. Мен- 
четић ипше уз аач чеето и а много
чешће ме!) него ли л<су, а грађанин Џ. 
Држић има еамо један пут зашто а нема 
нигсада мев него увијек меу; племић и 
етаријп Менчетић пма егсоро без изузетгса 
млађе облигсе доИа, д&ђем н т. д., а грађа- 
нпн п млађи Ветрпнић много раднје уио- 
треб.вава етарије облигсе дорпи-дојдем и т. 
д.; дакле ттлемиИ Менчетић воли „што- 
гсавске“ и млађе облике (^аштоо, мсђ, 
дођп—до^ем) а гра^ани Џ. Држић и Вс- 
транпћ воле пчакавскеа и старије облигсе 
(зач, меу, дојтаи—дојдем).

Да завршпм: што ее тиче етаријех 
дубровачгсијех пјеенигса оетајем при својој, 
бива да еу еви којешта иисали што нијесу 
говорили већ узајмили у Марулића и ње- 
гове шгсоле; панротив, како горе казах, 
веома радо приетајсм уз мишљење нроф. 
Јагпћа, да је гсриво говорити само о два 
диалегста ериегсога језигса и да наш народ 
не може ни јсзигс цијепати у двије поло- 
вице. На на тој лијепој и племенитој нау- 
ци баш му од ерца хвала, а дао бог да је 
и народ нрихвати!

У Стгљеипу на Савин-дан 1891.

Др. Милан Решетар.

Романтични пјесник.

Већ тихано вече елазн 
низ етрме иутеве нсба, 
а мој романтичпи пјеенигс 
еправ.ва већ еве шта му треба.

(!прав.ва неро и хартију, 
харт’ју најфиније врсте — 
и облачи рукавице 
да танке не гнуси ирсте.

Он иде до на крај мора 
на једно познато мјесто; 
ту, каже, и други пјесник 
у ноћи долазн често.

Па вади фину хартију, 
гледа около у зраку 
би л’ му мјесец ил’ звијезде 
шапнуле пјесмицу млаку.
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Ал’ видје га моја вила, 
(враголаио чедо моје!), 
пут њега отнлије, иред њим 
све откри љепоте своје:

гХоћеш да нанишеш нјссму, 
нјссму да с’ доиане свима? 
ево је, справна је, момче, 
узми је мени на устима!и

И прстом, ружичннм иретом 
уста ноказује своја; 
пјесник се скамени читав, 
с лица му излиња боја.

Вила га заман позивље, 
а враголанка се смије; 
иа отнлије морем. — Луђак 
још ништа не разумије.

Јосип Верса.

Из љубавиијех пјссама
Ј. Иоиови^а^Лииовца.

IV.

Кад бих, мила, скупит’ мога 
Све што на св’јет има срећа!
У китни бих в’јенац свио....
— Да бих ти га мјесто цв’јећа!...

Љепотице, још да могу 
Скннут зв’језде с ведрог неба !
Казао бих вишњем Богу,
Твоме грлу ђердан треба!...

Сунце дану бих отео!
Ноћи тавној мјесец бајнп!
Из њих бнх тл створнт хтјео 
Црној коси накит сјајни!....

Зсмља с иебом тад бн етали 
Око тебе да се вију....
Молећи би пред те пали,
Да се твојим сјајем грију!

Грађани, „Липовчев БријсЈ) 3 дец. 1890.

*) Виђи XII. свееку год. II.

V.

Једној слици.*)
Посвећено 

јсдној Рускињч.

По језеру ко каи чпста,
Пли суза мила злата,
— Када у бој војна ирдти, 
Приводећ’ му бојна хата!,..

Чамац пловн... што кроз грање 
Мјесечнна бл’једа грије...
Као мрка Црногорка 
По бојшиту кад сс вије!...

Сребрни су 6’јесни вали,
Те кб муње небом хрле;
Но што су се узбуркали?
— Хоће вилу да загрле!...

Којој с’ уста — ружа стидна 
Кад невина зором цвати!..,
Днцс зора милонпдпа 
Кад је сунце дању прати !...

Осмјех слатки слика нсба 
Обучсна густом тамом,
— Кад му за час сунце синс 
И огрнје јарким иламом!...

Поглед ока — б.Гјес ханџара,
Кој 11 турску гла ву кос п!...
А стас вити — кб џевердар 
Црногорац кад га иоеи !...

Сва је дивна!... ко је гледа,
У мрежу јој ситну иада...
Нисам н и ја груда леда - 
У мрсжу ме ево еада!...

Цепшње, 26 децсмбра 1890.

VI.

Љубљах једну...

• Вуб.вах једну... и цар да је 
/Вепотицу ту љубио,
— Ко је знаде, он се неби 
Пи најмање зачудио!...

* Слика креетавл»а дивну теиођицу, која 
чамцу ио јеверу нлови, ловећи рибу.
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•ТВубљах једну... пунољ бјеше, 
Од свакојег љепши цвјета! 
Ал’ увену ир’је времена... 
Смрт иокоси њега клета!

ГВубљах једну... Вог завиђе, 
Анђелом је евојим етвори!... 
Њу уграби, мене тужна 
Ту остави — не умори!...

Ље већ нема... ал’ дух љезнн 
Дању, ноћу, свуд ме сл’једи, 
1Бу смрт узе — а смрт њена 
Мсне уби, срце следи!...

Но ме каткад сномен тужии 
Усамљена и огрије....
Да тог’ нема, давно мислим, 
Рекли бисте: „Већ га није!и

—4ННВО4Н&’---------------

Љ у 6 а в н е.

I.

Не криви ме... не убијај... 
не труј даљн жића лет; 
док се срцу у храм ир’јечи — 
крвав му је цио свјет!

Дуго сам тс дуго вређ’о... 
с тим кршио живот иуст..., 
ал’ ме свакад заносио 
косе твојс нрамен гует.

Свакнд мс је к теби вук'о 
црног ока етрастан глсд, — 
твоје чине... пратио сам, 
сустоиице на еав ред.

Свакад мишљу и иотајно 
слуиГо сам ти млађан дах; 
гдје сп била, што радила, 
ту сам био на еав мах.

Не кривн ме... нс убнјај... 
ие труј даљнжића лет, 
док се срцу у храм ир’јечи 
крвав му је цио сврт !

П.

Хеј ! што никад срца не бје... 
у ту твоју бујну груд: 
хсј што никад срца не бје... 
узалуд ми сваки труд!

Хај! свс бих ти опростио 
док мс пржи љубве плам..., 
само једном—-једном рсци :
„Ја тс љубим! ја то знам!и

Реци само; ал’ нск збори 
са дна душс бистар вир...; 
хај све %у тн опростпти 
за тивој дарак — за свој мир !

Саво Ст. Рачета.

Из „љубичица**,

I.

Мила ми је млада зора,
Када јутром исток краси;

Мио ми је хладак гора
И тичији рајски глаеи.

Мио ми је шаиат цв’јећа,
Кад га лахор крилом крене; 

Мио данак премаљећа,
Кад из санка све се прене.

Мило ми је суице сјајно —
Нлавог неба круна чиста; — 

Трепетање росе бајно
Сред зеленог мајског листа.

Милс су ми ведре ноћи,
Када санак спусти крила,

Кад се б’јела у еамоћи
У језеру купа внла.

Мио ми јс мирис бил*а,
Што уздисај сјетс гаси,

А.Г од свегз тога ми.ва
Ти ми, дуто, милија си!

Крв и живот, младо доба, 
Срце чило, ока оба —

На свијету све,
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За Сриство ћу дати мило 
И за тебе — моја вило,

II за оч и те!

III.

К’о лагана срна,
К’о на лахка крила, 
Трчала си мпла

У зеленп гај,
А коса ти црна

По грудма с’ развила —
Мирисна к’о рај.

У том светом часу,
У блаженом трену —
Срце ми ее прену —

ГТоста самп жар;
Златнс исгсре расу,

Тије пјесме крену,
Да твој слави чар.

Па славим те, зоро!
Славим непрестано 
Као обасјано

Супце славља иој!
К’о висину оро —

Бисерова грано,
Слатки данче мој!

IV.
Гледај р’јеку како чнста 
У сунчаном злату блиста

Као алем сам,
Тако исто — пЈеРУЈ цв јеће — 
У мом срцу пунан среће

Блиста вјерс храм!

V.

Гђе си био,
Ој лахоре мио,

Да-л’ си летом
Грлио ее с’ цв’јетом:

Са руакицом,
Или еа љубицом,

С’ руемарином,
Ил’ са драгим крином,

Ил’ са миљем,
Са гуетпм кови.вем,

Те ти мила
Рајем мирс крила?

Гђе си био,
Ој лахоре мио?

Зашумори
Лахор па прозбори: 

Мојим крилом
. ћуб.вах ти се с зо/ло.и.

У Мосгаару^ 1889.
Алекса Шантић

С П II ј С Г.

Освануо прави зимски дан.
0 мутнога неба навалио гу- 

сти енијег, да покријс дебслијсм еа- 
гом дуге ливадс н плоднс пол>аие, 
које су сс онако дивно у задњем про- 
л»ећу китиле миомириснијем цвије- 
ћсм, а јесени богатнјем нлодом. Вс- 
лика и мала стабла савишс својс п\ - 
сто н голо грање под тсретом еле- 
ђена снијега. У лугу не чујеш, да 
прижељкује умиљати славуј, са гра- 
на стабала одлетјеле ласте у тоилијс 
крајеве: свега нестаде, све побјеже 
нред страшном зимом. само ти по 
каткада око падне на несретнога 
гладнога врапца, који дршћући од 
циче зиме, нрелијеће с гране на грану, 
не би ли се пашла милостива ]>ука. 
која би му хтјела добацити коју мр- 
вицу.

Сељак се иовукао у своју коли- 
бицу; рало, мотику, цијелу своју 
храну и обрану, морао да баци у 
запећак, јер му сада нс требају...

На пол>у је сама пустош.... Ри- 
јетко когод ирође. замотан. погурен,
хитајући. Тишина наоколо влада....
Из подалека једва можеш да чујеш 
како са црквенога звоника покуцава 
мало звонце, које ла молитву пози- 
ва вјерне.

Малена, али удобиа црквица. 
уздигла се на широкој нол>ани. Не
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ирте је велики и богати урееи, већ 
екромно еаграђенн од простог каме- 
на. радо прима у своја њедра оне, 
кој им а утјехе треба.

Поврх црквеније.х врата укле- 
еан је крст, као озпака божјега до- 
ма, а уз врата етало дјевојче и про- 
си милостињу од онијех, који улазе 
и излазе....

Јадна то бјеше слика.
Изнемогло јој тијело покриле неке 

отрцане хал>е, под којима еегдје-гдје 
види од зиме већ помодрело меео. 
Прсти малијех јој ножица вире из 
подеранијех ципела, а смрзнутом ру- 
ком нруженом ироеи милостињу. Ли- 
јепу главицу уморно иагиула к ра- 
мепу, те црпе очи по каткада по- 
дигне, не би ли тијем прије смило- 
вала човјека....

— Чија си ти и шта те је при- 
еилило, да при оваковој зими иро- 
еипГ? запита је један добро огр- 
нути старкеља тужнијем гласом.

('иромашно дјевојче уснравило 
главу, иогледало болно старца сво- 
јнјем лијепијем, али мутиијем очима 
и суза јој стаде да гони сузу низ 
бл и ј еде об рал п ч ићс.

•Удијели гладној и сиротној, 
која до Вога нема иикога, да је хра- 
ни и од зла брани....! — једва кроз 
сузе нроговори.

Када је старкел>а очински иоми- 
лује и опет је исто запита, открије 
му јаде своје....

Ја сам из ...... ћа. Сама мо-
рам да његујем болнога оца; његу- 
јем га оном сиротињом, што иепро- 
еим од добријех л>уди.... Мајкс ее и 
не сјећам, а не имадем брата. који 
би могао да заради штогод. те да 
нае отхрапи.... Док још није снијег 
попадао. паела сам двије овчице, а 
отац радио, те се хранили корицом

сухога ххЋсба.... Али снијег — ту се 
,адно дјевојче етресе од зиме и за- 
цвокота зубовима — оте ми зелене 
пашњаке, те остадох без оваца.... 
док ми оца л,ута бољетица евали 
у постел>у....

Па застаде.... али се није могло 
видјети, да ли јој л,убонитни стар- 
кел>а пружи штогод....

Ј/. СрбиниЛ.

Бранко Радиче^ић.
Покушај

Луја Војновнћа Ужнчкога.

Свом побратиму Милану Рошетару 
у ЗНАК ЉУБАВИ НОСВЕЋУЈК

ИНГАЦ.

11. *)
Бранковн еонети нијееу еонети. Мањ- 

ка им ритам, клаеична мјера, мисао која 
обухваћа ту врсту пјееме и етвара нско 
јединетво угодно оку тијела и оку душе. 
Јееу ли ти одломци нрави одломци, или је 
Бранко еамо покушао ону врету пјееме и 
забацио, када је видио немоћ евоје анти- 
класичне нарави ‘? Не знамо. Алн онп свје- 
дочс недвојбено, да Бранко није имао ни 
нарав, ни темпераменат, ни узгој, ни ону 
особиту врсту генија која поднжс Нетрарку 
у Италији, а у нашему народу Меда Пу- 
цића, до савршенетва у умјереноети и у 
класичнијем миелима одјевенијем у класич- 
номе руху. Какве ли силне разлике нзмсђу 
Бранковијех и Медовијех сонета! Вас је 
дубровачки властелии у оно двадести и че- 
тири сонета, а с њиме и цио 1сарактер Ду- 
бровника, гтупо и нуно више нсго ли у 
ста | >и јем пј сс н и ци ма.

Доста их је имеповати :

Тихи иламен што ми жив гг дјсли
Приличан је елабахној енјетњици,
И1то у чистој цркве стакленици,
Једва мирно нунгга зрак свој гТјели.

*) Ви1,и „Пову Зету“ Сеитембра год. 1889. и 
Марта 1890.
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Или онај који почимље:
С тобом прође СЈ>еће моје дио 
Ал ни ријечи зато од ир’јекора.
Зашта би те, тужну ја корио 
Кад што бива. све то бигп мора ?

Ето ту. Сама се од еебе одваја влади 
чанствена карактеристика те пјесме: мир. 
У н>ој нема ннти пеуредна чезнућа, ни не- 
доетиженијех идеала, ни душевне борбе, 
која тамани високу и вееелу акцију, нити 
раеуло великога јединетва, нити необуздане 
и здвојне сјете. Њсгова нам ијеема споми- 
ње симетричие и богате дворове, клаеички 
иочинак и достојну доколицу, умјереност 
у етраетима и добро опреднјељену цијељ. 
Не емета га бескрајни оризонат дубровач- 
кога мора. Мјеште да га номамно чезнуће 
мори, а њему нростор говори о иотреби 
унутарњега задовољетва. Плачу изгубљенп- 
јех ствари не дава више од једиога еонета. 
Кад нроговара мору ону дивну апоетрофу, 
која нам епомиње сведане дјетињства нро- 
живјеле између Госпе од Милосрђа н Ло- 
крума и бескрајну химну олује и шушањ 
бора:

„Иачек желим да кад мој час дође 
,.У најкраљим св'јет<>м раетављељем 
„Да гвој талас преко мене ирође*,

ми ниигга друго не читамо у томе клаеич- 
коме евршетку, него елободњачки полет 
племенита сенатора који, учивши цио дан 
у вијећу законе равнотежја, састављања и 
раставлхнва малијех и невидљивијех сила 
за видљиву и велику цпјељ, радосио дава 
себи лроцијеђену и одмјерену раекош нео- 
бичнијех ријечи и фантастичннјех жеља. У 
Меда је мали, сјајни уломак српскога нле- 
мена, који зна куд иде и зашто живе — 
ма и под другијем именом. У Бранка је 
мисао српска у својој нејасној величини и 
у неехватљивоме облику, који једва зна да 
живе, а не зна добро куд иде. А то дока- 
зују еве његове нјесме овога годиигга до 
мјесеца Октобра, кад му јееснеко умнрање 
иетрже опст синфонију, иуну душевнога 
плача и њежне шаре нашијех нредјела гдје 
се заклонио мир који нред нама бјежи:

Ветрић иири 
Липа мири

К’о и ирс

Сунце бега 
Ал1 нема љега

К'о и ире.

Па ове мале етрофе прелазе у дуту мело- 
иеју, која рег’ би није него звук гуеала у 
облику пјесме:

„Ој вечери, о слатко чекаље,
„О ви ноћи моји бели данн.
„О вн дани а са два сунашца.
„Де сте јако, де је злато моје?и

Лли је одређено да ћс тај велики дух 
проговорнти самртном жицом неумрломе на- 
роду. Та што ће те тужннјега открића до 
овога :

„Плачи траво, вапјепај славују,
„Злато мојв аем.Ћица нокрива!
„Милн Боже нодигни олују 
„Сред ме срца громом удри жива!
„Рака љега крије сад и гама.
„Шта ћу овде ја на свету са.ма!

Па опет еклииса генија. Пјесме Јкка 
Сунцеи и лРанеи не би напнсао етнхотво- 
рац средње руке. Али је тако Вранко. 
Ако је вслик, недоетижив је. Ако иада, 
нс уетавља ее иа ио пута. ('лиједи свој 
инстинкт и ијева како што његов народ 
мпелн. 5’ ниједноме се човјеку наше крви 
није силније објавила немирна и нсједнака 
ватра која у нама игра. II колико нам је 
указао крјеиоети наше душе растворене 
простодушно и дјетпн>(‘. пред Богом, толнко 
је опет указао фрагментарну нарав наше 
га бића, недовршену н неједнаку оенову 
грађе изгуб.вепс у нејасноме сјену будућ- 
ности. Сам ијесник оправдава и тумачи 
нашу мисао. Ако нрочитатс свс Бранкове 
пјесме, иа тек на иошљетку „Тугу и Опо- 
мену44, која није млађа него за тринајеет 
дана од оне баналне пјесме пРанеи, што 
нам доиста мало одвише спомиње дјачку 
клупу, ми ћемо за један час подвојнти о 
њезиној аутснтичности. Критпка која гра- 
ди на основи моралинјех вјеројатностн, 
тсшко бн могла доказати, да је „Тугу и 
()номенуц Бранко наиисао. У овој сс ије- 
сми оштро подиже особнн значај чисте 
лирике. Бранко ниј« више шума кроз коју 
јечи вјетар. ЈБегова је пјесма освећена не- 
ком ироживјелом љубави, те је у њему 
још никада не сумњасмо. Народноме мотиву 
нема внше ни трага. <)н говорн самоме 
ееби и својим усиоменама. Нзазивље лик 
жене тоном и ритмом обична разговора. 
Ми смо харнн великоме ијеенику, да је 
сашао са иријестола на коме се с иочетка 
јави, те сс с иама шета п даје нашијем 
осјећајима шару и оејећац>е модерна духа,



Година П1. Н О В А 3 Е Т Л Страна 13

17.

И кадл је дотла недељица света,
Полутину већ ирехерио дан,
Ја с’ њоме онда на иоље ишета,
Свој лисни гај де шири сунцобраи,
Де играјуће нико нас не смега,
Де јато тица гласни држа стан,
Де врела око »иди жуборећа,
11 лепошарна дено расту цвећа.

18.
Ветрића тада слушали смо аук,
И гледали смо, како умилно броје,
Но валовниа крисгалнога врела,
На сувом листу, што је »има снела.

20.
Малени тица лик је тада стао,
И вир је уставио жубор свој,
Немирни ветрић смирио је крило,
Милине гласа свашта је ту пило.

Ове би стихове иотииеао сам Алфред де ! 
Мисе (АНгед! <1е Ми$$е1).

22.
Ал’ на једанпут бурии ветар пуну,
11 све мн руже мало не одуну.

Ово је раг ехееПеиее значајна црта у Вран- 
ка: нанраеан свршетак најинтесивнијих 
осјећаја. То даје љеговоме дјелу нешто 
недовршена, готово бих био рекао, морбо- 
зна! Али колико је у схватаљу живота 
фрагментаран, обијестан, неустрпљив, то- 
лико је јединствен и мнран у царству 
нарави, томе иошљедљему затону љегове 
немирне душе. Ми двојимо да ли је он у 
тој врсти еавршенијих етнхова написао, него 
ли је онај оквир у коме живп плаха опо- 
мена љегове љубави.

Ми остављамо читаоцн да мирно иро- 
чнта ово што елиједи и да нресуди, да ли 
ее ерпека ијесма поднгла икада до сјајније 
и савршеније п чистије фразе, да ли је 
већим клаеицитетом оијевала славу спо- 
љашљега свијета. Ни Враз, ни Прерадовић, 
нн еам Змај Јован на свомс зсниту, не 
етворшпе такву ијссму. Овим се стиховнма 
Вранко иодиже на пријесто васионс иое- 
зие н не боји се нриснодобе са лјесником 
'ЛГоћни ни оне златнс љегове апострофе:

К1оНе, <ЈМ1 <1езсеп<1 амг 1а усНе еоШпе,
Тпме 1аппе <Г аг<г<'пг <1п п>ап(еап е 1а јшН

Ево оннјех стпхова:
А нрско реке нодпжу ее горе,
А преко горл, гледај, клклв шар. 1

Вечерно клда еунце нроетре море,
Облачак никак не квари му жар —
О сретно гледај оно сјајно море,
О гледај <»ко динни неба чар! — 
Иосљедљи арак аећ дана ено тоне,
А траве витке сјајие суве роне.
А траве витке ејајне суие роне,
Свечана лежи свуда тад гишина,
Славуја само слатки поји авоне,
Ии зелени лиенати дубљина,
У морв сласги теби срце тоне,
11о груди гајна оди ти милина,
Из узићева ока света суза,
Низ образ доле теби туда пуаа.

А сада чу јте сако наставља пјесму:
Већ густа с’ магла јутром заночела,
На земљу мраз је веће пад’о крут,
Зелено лишће јесен је однела,
И голи диза небу дрво прут,
Ка месту давно остављена врела,
Једаред ја пред вече узе иут,
Менека тамо не знам шта је вукло,
А срцв моје необнчно је тукло.

Ја гледа онде лишће однаднуто,
Ио њем је ветрић трајућ’ се душко,
А лист је гољени нретужно шушко 
Разасинајућ већс разасуто.

Године 45. и 46. прођоше онако, без 
оеобитијех појава. А двије године пет ије- 
с.чма! Између једне и друге брат му Сте- 
ван умре. Племеннта му елегија нашега 
пјесника иодиже епомен у народу. Пунаје 
цвијсћа и благога трпљеља. Млади ијесник 
у ономе нејасноме времену говори мирно и 
достојанствено на ирагу смртн. 1Бсгова 
дубока маланкониј<1 нема ништа заједнички 
еа грком и безбожном тугом нашега ије- 
сннчкога кољсна. И у томе се указује 
пјесник царскога гсо.вена, клаеик за живота;

Врате драги, цветс мојој души,
М.чло цвета, клону на с’ осуши,
У кљигу ге мећем житка мога,
Житка мога, братс, млађанога.

Дани твоји, извори његови,
Нроцвегали, брже увенули ;
Дани твоји, меки вруле знуци,
Зајечали, таки нестанули.
О око, што си онде за брдашце 
Залавити видело сунашце,
<>ко бајно, кано сунце сјајно,
За што с’ ниси онде заклопило,
Не би сад ми тако тешко било.

Пјесан „Пут“ нрипада години 1847. Ми 
не можемо изрећи повољан суд об овој по- 
ла сатири, пола фантазмагорији, Дјело не*
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једнако како еу све Бранкове пјесме до 
„Ђачког Растанкаи. Дјело иуно хумора, 
иикантне, али чеето распуштене и сирове 
сатире, дједо цуно бљесака генија и стере- 
отипнијех фраза. Нама се чини да Бранко 
ие бјеиге рођен за сатиру. Његова је муза 
племе н и т иј е га ко. ље на.

У „Путуи не влада ни особита логи- 
ка, она божпја, која има да влада са сва- 
кпм човјечјим дјелом, иа и ијесниковпм.
Ми не разумнјемо добро то махнито трга- 
ње Пегаза од Црне Горе до Србије, ни то 
нередно редање ?лика од Цетиња до Био- 
града. Видимо једну јасну цијељ, бнва еа- 
хранити у гроб црковни словенеки језик, 
еру постања која бјеше ц одвише еавладала 
срнеки дух и узвеличити објављење силе 
ерпскога језика и његове вје.чне младости 
у старцу Вуку. Ученик бјеше дужан химну 
великоме учитељу. Бјешели химна доетојна 
Вука? Страх нас је да није.

л11ут~ ее отвара дозивањем Пегаза и 
Апола у Афенбахову стилу. Сатира овдје 
има силе н оригиналноети.

Само викни, па тек што с’ умук’о.
Летп Иегаз, јер мора ма иук’о.

Кад је на небу, пјева у шали ностање
сви јета и реда створове сретнијем редом:

..Жапце. гује, сомове и раке,

..Мссец, авенде, встрине и дугу,
,,Сову, слав.ва, орлове и вугу . . .

Али ее ие можемо отети осјећању, да 
је све то доста тривијално и да не видимо 
оеобите ноезије у магарцу и јарцу којима 
Бог,

,.да онде добро виде јести,
„.Јарко сунце на неоо намести“.

Причање о постању Црне Горе тјеши 
нае е тог интермеза. Чудна је причл. Бог 
редаше горе н врлети но свијету из неке 
огромне вреће. Предиво јој бијаше неки 
кажу од гвошђа, неки од злата. У један 
мах продре ее врећа те „исиадотпе брда 
еваколикаи и — постаде Црна Гора. Није 
се човјек родио, којп бн вчншм достојан- 
ством, племеннтијом фразом, ријечима више 
налик на бронцану илочу неумрлостн про- 
говорио о нашему НЈ^МанЈн као што је то 
учинио Бранко. Пи еам ее Владика не мо- 
же мјерити с њиме. Пишућн те златпе 
стихове дизаше ее без двојбе у племешгго- 
ме пјеенику опомена древнога родства, опо- 
мена заједнице крвн са крв.ву просутом по 1

врлетнма Горе Црне, те је с виенне у три 
иотеза иеиричао све знаменовање пне ве- 
лике новијеети:

К.чд је оно срнско.м <»рлу крил.ч 
На Косову среКн саломила,
На ови је камен се врлетаи 
Одонуда довукао сјеган,
Иа је онде крила обадвоја 
Влиау неба ивлечио своја,
Са неба и росом ааливао 
Мун.ом витом крила накијао,
Повратио вдравл.е и весе.Ђс,
Па удрио у бојеве веље,
Ох бојева донде невиђени !
Ох кланаца крв.ву обливсни

Туре бије, Црногорац коси,
Туре ираа, Туре главу носи,
Праа носи да се наљга иуши,
Главу носи да с* на коцу суши.

Ето. Страница повијести заокружена 
у три стиха. Свједочанство једнога ко.вена 
изуштено у облику нуну величанства н 
армоније. Па како датоније доста, докони 
осветници милијуна жртава христијанскога 
имена „нишан бијуи — „нншан турска 
главаи —, Бранко подижс нам пред иому- 
ћснијем очима лик друге Снартанке. Танка 
етрука, црнпјех очи н дугијех трспавица, 
блиједа лица и мирна профила, таква је 
жена опојила славом и .вубави тнсуће ју- 
нака у очи емртп. Ијесник етавља јој у 
уста молитву, па какву молитву! .Ђуба 
моли за јунака Бога великога:

мТа узми га када тн је в<»л.а,
„А л’ г а у 8 м и с а к р в а в а н о л> а,
„Само дома јао не ум<»ри!и

Прпказавиш нам ову слику, иодбоде Пе- 
газа н наставп иут. Живина нема впше 
класичнога чара. То јој је пошљедњи дан 
у српској пјесми. Сва једна цивилизацнја, 
коју ми нити не нознасмо доспијева у ови- 
јех варвара са Пегазовим (16јениег а 1а Го- 
игсћеПе на зсленој лпвади.

„Када стадс гравицу мотати 
„Кн рекао и бн се заклео 
„Да он нигда неба ни видео.

Спушта сс на днвно поље. Бјеше дивно, 
а сада је иосуто коиривом, чкаљем и тра- 
вурином. Занимљиво је видјети пјесникову 
машту у акцијн. Треба признати да има 
негчто неуредна та магата, да би ми же.т>е- 
ли финију ироннју, укуенију слику. Момак 
се ионграва са дјсвојком. Игре аркадске, 
нешто налик на Дафниеа и Клоу. >,Срце 
даље теде” али ето ги мноштво људстиа:
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„Овај носи са Олимпа камен, онај брате с 
Еликона нламен44. Ето ти калуђера — наш 
пјесник не штује особито калуђере — са 
огромним Дером44 испод пазуха. Проклиње 
младост и ње страствене и, ми би рекли, 
мало расиуштене игре. Старо доба прокли- 
ње ново кољено, које забаци гјере“ и „је- 
риие* и прогласи на њиховим развалинама 
миран, али радикалан нреврат. Младост јеу 
нграма псливади. Старост у калуђерову пла- 
шту. Је ли сретап контрает? Није ли уври- 
јеђена црква када у њој не види пјеснпк 
него омражена слова, када у манастпрпма 
не види до бесрамнијех иопова, када нам 
ириказује калуђера гдје лишава поштења 
сиротну дјевојчицу ? Није ли младоет по- 
нижена ирисподобом игре момка с дјевој- 
ком? Није ли ово погибељна сннтеза Ку- 
ковога дјела? Не мбже ли пјесник сиаеити 
достојанство црквс н достојанетво младо- 
сти ? Ако му бјеше ције.в да се емијемо, , 
иромаши је. Ми не можемо одобрити ни • 
тај облик, ни смјер тога „Пута44, али се 
онет бојимо, да је и овдје, како евуда, пје- 
енпк ирави, имперсоналнн тумач народа, 
онога барем што ми народом називамо. По- 
вратићемо се у своје вријеме на ову важ- 
ну страну Бранковога духа. Али онет не 
може пјееник а да ие поздравн достојно 
велико Куково дјело. Он хита к’ другој 
лнвади. Па њу, посуту копривом и чка- 
л»ом, Кук стуиа ејокиром у руци:

„Кнко дође и«ч њ га ука, дрека*
-<>д јбјина и од кукавица“,
,.Ал’ он ништа већ секиру лаги“,
„11н н»ом десно и лево довати.“

Али хитајмо и ми. Ради би видјети мање 
ријечи, мање оиетованијех фраза, мање 
„народне44 монотоније. Залуду је. Пјеспик 
је нромашио цил»а. Ми му опраштамо због 
једнога отнха:

„Кад чујете ивгубљене дане“.
Дние приче које нам Вук иоврати! Из- 
губљенн донста, јер у њима живи наш је- 
зик, а ми пх не познасмо него јучер, када 
иас носао заокуни овога тешкога времена, 
те времена немамо да нодигнемо мнрно и 
високо народну грађу!

„Пут раскрчен, горе к»име ајте,
«Ајт(' горе а.Г се и сеКајте, 
лКон<> красна нута вам огради,
„Па му руци прионите млади.
„Пољубито ону руку свету,
ЛИто рааагна невољу вам клету.
„НоК вам дође са Вука једнога, 
нДанак бели браћо са другога,

„Онај мишку у гвожђе вам скова, 
,.Овај ду 1п и вернге раскова,
,,А ко вели : он то није био,
„Во1' је гога давно већ убио.“

А’ облику неуредан, неједнак, нреобилан, 
па зато слаб, „Пут44 не одговараше Бран- 
ковој ћуди. Ово је, чини нам ее, прва, 
„источна^ мана ове пјесме. Бранко је до- 
селе иротумачио лијепу страну српскога 
духа својом неизрецивом елегичном стру- 
ном. ()ну подигну и показа свијету, за- 
ливши је овом, ударивши јој биљегу 
дубоке туге р »стрканога народа. То је 
Бранково царство. Бада је томе царству 
вјеран, даје нам најирије „Ђачки Раста- 
нак“ а сада у бурној години 48-ој „Гојка44! 

(Наставиће се.)

Народне јуначке пјесме.
Из вбирке

С. РадуловиИа а Средано&иЛа.

IV. *)
Смрт Тафа Бошњаннна.

Књигу Тафо Бошњанине иише,
Па је иосла у Сибињу граду 
А на руке војеводи Јанку:

Чуј војводо, Сибињаннн Јанко, 
Чуо јесам ђе казују гвуди,
Да си јунак добар на Крајпну, 
А.Т ни мене не худи дружина; 
Још сам чуо Јанко војевода,
Да ти имаш вјерену гвубовцу,
Да је такве нема у другога;
Ти ако си ка’ те људи кажу, 
Изиди ми на мегдан јуначки,
Од три мјеста на које ти драго: 
Ал’ ти драго под моје дворове 
У крваву Босну поноситу;
Ал’ ћу доћи у Сибињу твоме,
Ђе ти мајка гледа и л»убовца; 
Али дођи на иомеђу љуту,
На помеђу турску и мацарску,
II доведп вјерну .вубу твоју,
Ја ћу довеет Хаџи-булу младу; 
Ко добије нек води обнјс,
Ко иогине срамоте му није.

Књпга дође у Сибињу граду 
А на руке војеводи Јанку,

*) Ниђи свеску XII# г, 11»
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Кад видије што му књига пигпе,
< >н се ејетно невесело шета.
А виђе га вјерена љубовца,
Па је Јана Јанку бееједила:

Госиодаре, војевода Јанко,
Каквн ти јсј голема нсвоља,
Те ес ејетно невессло шеташ.

Све јој каза што је и како је,
11а је Јанко љуби бееједио:

Него чујеш, вјерна љубо моја,
Силан јунак Тафо Бошњанине,
Па ме може Тафо иогубити;
Ја не жалим што ћу иогинути.
Но ће Турчнн тебе заробити,
Да робујеш до внјека евога.

Ал’ га Јана етаде елободити:
Гоеиодаре, Сибињанин Јанко,
Ти ако ћеш мене поелушати, 
Турчину ћеш главу иогубити,
А еамном ћеш у душеку еиават. 
Пего еирави гоеиоцку вечсру,
Тер нозови бане и сердаре,*
II војводе наше крајичнике,
II иозови Бана Страхинића;
ГГа кад буде вече ио вечери,
Ти изнеен пера и челенке,
Иа ти даруј бане и сердаре,
Свакога ћеш редом даровати,
Неком псра а неком чсленгу,
Не даривај Срба најбољега,
Не даривај Бана Страхинића,
Бане ће ее разљутити грдно,
II тебе ће ријеч бееједнти :

Војеводо, Сибињанпн Јанко,
Зар ме Срба иајгорега читаш,
Те ме нешће даром даровати,
Али иером ал’ челенком златном?

Ти ћеш њему ријеч бесједити:
Ако су ти пера омилила,
Омилила иера и челенке,
Кт’ у Босну Тафо Бошњанине,
На њега су пера и челеке,
Ајд’ изгуби Тафа Бошњанина, 
Даћу тебе три товара блага,
И еувише еестру за љубовцу,
II даћу ти токе колајлнје,
II о бедри сабљу оковану.

Кад то зачу Јанко војевода,
Он направи госпоцку вечеру,
II окупи Србе на вечеру,
II позвао Бана Страхинића;
Пошто су се с вином накитили,
И гоеиоцком части угостили,
Тад устаде Јанко војевода,

Те дарива Србе свеколике,
Неком нера а иеком челенгу,
IIе дарива срба најбол»ега,
Не дарпва Бана (^трахинића,
IIит му неро даде ни челенгу, 
Онда Бане ријеч бееједио:

<> војводо Спбињанин Јанко,
Зар ме Срба најгорега читаш, 
Те ме нешће даром даровати?

А Јанко је њему бееједио:
Чујеш Бане, еплан Страхинићу 
Ако еу ти мила псра златна, 
Златна иера и чекрк челенке, 
Ет’ у Боену Тафо Боииканине, 
На њега су пера и челенге,
Ајд’ изгуби Тафа Бошњанина,
II од њега донееи ми главу, 
Даћу теби три товара блага.
II даћу ти токе колајлије,
И о пасу саб.ЂУ оковану,
Да будемо главни иријате.Би,
Да идемо један у другога,
Да иитамо један за другога.

Кад то зачу Бапе Страхинићу, 
Скочи јунак на ноге лагане, 
Опреми сс Страхинићу Бане,
Тури на се страшно одпјело,
На илећима суру међедину,
А на главу капу вучетину,
А за капом орла иерушину,
На уеједе на коња дорина,
Упртио тешку топузпну,
Објееио криву гадарину,
А узео копље коштујницу,
На поход се вином накитио.
11а отиде збогом путовати;
Када Босни каловитој дође,
Све иђаше од града до града,
По нитању и ио кажевању,
Нађе кулу Бошњаннна Тафа,
Када дође под бијелу кулу,
Баш нред кулу под неранџу жуту 
Оједијаше Тафова љубовца, 
Сједијаше ситни везак везе,
У руке јој игла од биљура,
А у л!гли свила из Мисира,
Шара злато по бијелу нлатну;
/1,0 ње бане коња догонио,
Па јој божју помоћ називаше:

Божја помоћ Тафова љубовцо, 
Јели дома Тафо нобратиме?

Али була Бога не одзива,
Него бану грдно ироговара:

Иди отле, гола дервишино,
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С таквима ее не братимп Тафо. 
Кад то зачу Бане Страхињићу, 
До буле је коња догонио,
Удари је руком уз образе,
На образ јој рану начинио,
А скиде јој три струке ђердана, 
Иа их еебе у џепове тура;
Л були је ријеч бес једпо :

Ајде кажи Тафу гоеподару,
Нека нде у ијану механу,
Да пијемо црвенику вино,
Ни за моје ни његово благо,
Већ за твога злаћена ђердана. 

Инену була као змија л>ута,
Па потрча на бијелу кулу,
Те казујс Тафу господару,
Све му каза што је п како је.
Кад то зачу Бошњанипс Тафо, 
Скочи Турчин на ноге јуначке,
А при себе прикити орузкје,
Бан га чека иа сред пол>а равна, 
Доклс Тафо иосједе гаврана,
Па изћера под бијелу кулу:

Стан јуначе на коња дорина,
Та лаено је жене ударати,
Ал’ је мука Тафа причекати.

ГГа изћера коња у ширину,
Бан га чека на мегдан јуначки, 
Иа њега је Турчии налетио,
На брптке се сабл>е ударишс, 
Иогоие сс ио дугу мегдану,
Но је Турчии ирвн замахиуо,
И бана је мало дофатио 
По каиици и но перјаиици,
На образ му даде рану грдну, 
Обали му кану и челенку,
Паде каиа у зелену траву,
Те је коњи газе копитима.
Кад то Бане виђе Страхињићу, 
Онда бане рпјсч бесједио:

Давор каио не остала иуста,
Мислио еам да еи на јунака;
II још моје исрјанице златне,
Које. но сам на крв задобпо! 

Махну бол»е, прпмаче ее близке, 
Уграбн му иза шаке руку,
Падс рука и сабљица бритка,
Ал' је Турчин јунак иа мсгдану, 
У лијсву еабл>у уграбчо,
Да ее е њоме бранп на мегдану. 
Ал’ залуду фајдс пен маде,
Јср му добро навалио бане, 
Уграби му са два рама главу, 
Пнде глава у зелену трзву.

Тада Бане коња оеједнуо,
Па изиде на бијелу кулу,
По кулн му нокупио благо,
На Тафова коња товарио, 
Привезао вранца за дорина, 
Узе главу Бошњанииа Тафа, 
Па иобјеже бане у нријеку, 
Прифати се крила и иланина, 
Здраво дође у Сибињу граду, 
И донесе од Турчина главу,
Те је даде војеводн Јанку.
Кад је Јанко главу угледао 
Од њс мртве на ноге екочио, 
Па дофатп три товара блага,
И дофати токе калајллје,
И даде му сабљу оковану,
Ал’ кад виђе нагрђсиа Бана, 
Ие даје му милу еестру своју. 
Скочи Бане на ноге лагане,
За сабл>у ее руком прифатио, 
Одиста га изгубитн ћаше,
Него не да Јанкова лфбовца, 
Но ее моли Страхањпћу Бану, 
А изведс лијепу ђевојку,
Тс је даде Бану Страхињићу. 
Отолен се Банс подигнуо,
Те отиде на своје дворовс. 
Пошто јуиак ран<‘ нреболио,
Он привјенча лијеиу ђевојку, 
Шњом лијепи пород нзродао 
Бановића Секул н Михајла.

Још кешто о српснијем старинама 
у Херцег-Босли.

И ако се по рчјечпма г. В. В. Вука- 
совића „да Бог поможе, писало доста о за- 
дужбиии Херцега Стјеиана/ то нека тр- 
пјељнва артија пренеее ј-чн и ово игго шл>е- 
дује, па макар било и еувите на утрешел>ку.

Кад са.м ја годнис (уз трајућу
колеру) путовао у Најпнче и Св Тројици 
у Пл>евл>има, гга ее узгрсдпо свратио н у 
цркву Херцега Стјепана, ја нијесам ни 
сан>ао, да ћу ту наћп онај натнис, о комс 
и потл>е мсне још и еада многи пишу, не 
били у њему откртитп још које сокровиште, 
које се измакло оку и неру првога препи 
сивача. Прсписујући ја тцј натипс, нијееам 
могао нн помислити, да ћс наком толико 
годппа доћн господа др Трухелкз и В. В.
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Вукасовић и то не на кљусини као ја, него 
на кароцама, којима ће окупациона војека 
уравнати тесту, те ревизорским тоном моје 
омашке исправљати, које сам учннио пре- 
писивајући тај натпис ..онако преко руке 
и без жељене епиграфичне строгости.и А 
ја на то госп. Виду смјерно одговарам: 
Да сам знао за ону справу нри иреписива- 
њу старина и да сам имао оно доцннје 
упуство славнога г. В. Јагића, можда бнх 
и ја тачније и овај н многе друге нат- 
писе преиисао. Али н наком уцуства г. 
Јагића и наком Вашег и г. дра Трухелке 
ревизорства, ја ннти сс кајем, нити сам се 
огријешио о препис натииса: ирема натпи- 
су не за то, што знамо. да су нам ратови и 
зуб времена поииштилн безбројне старине; 
пак у прошлим устанцима могла је и Херце- 
гова црква иодлећн тој иетој судбини ; и у том 
случају даја нијесам уграбио онај натнис, ми 
гаданаснсби имали у рукама. Ннјесам сс 
огријешио ни доцније према иадгробнијем 
споменицима, јер ихјеокуиациона војскаса 
сељацима, оеобито у почетку, при поправки 
путова и грађењу новијех теста, приличан 
број разбила, као на прим. оне код Нлочс 
Хана-Сарајево — Киссљак, и при грађењу 
споменика погинулим војнпцима на Глаеин- 
цу. Најпошље, од мене је доста, ако сам 
ја ноказао мјесто ђе се налази која стари- 
на, како ћс је вјештак лакше паћи и боље 
протумачити, што мени неће бпти криво, 
као ни оно, што г. Трухелка вели: да је 
у Дрежанки он „први открио44 онај натиис 
са двора великог војводе Максима и њ<ого- 
ва два сина: Радослава и Мироелава, — 
премда сам ја тај натпис давно послао 
Словинцу у Дубровник, а мепи га прибавио 
г. Ристо Иванишевић из Мостара

Али и г. Др. Трухелка и г. Вид, 
при свој њиховој специјалиетичној епиграф- 
ској вјештини, у тумачењу натгшса на цр- 
кви X. Стјепана опет су учинили једну 
погрјешку, као год и ја невјештак, што сам 
прочитао ријечн моле ем8 — мосм8. Обадво- 
јица су они написали: г(осподње), а требало 
бп да стоји б(нт1и). Јср ни по самоме смис- 
лу ни по рачунању година она ријеч не 
може имати мјеста, пошто године нијесу 
од Хрнста — Господа — 1446, него од 
Адама или од створења свијета 6954.

Даље, да и научењак није гаГаПБПе 
ево доказа. Г. Др. Трухедка скидајући 
натпис (такође објављен прчјс у (ловницу)

на Забрђу са споменика „Радоје всл. кнеза 
босанскога,и или није видио, или иије шксо 
споменути: да се на грбачи тога епомени 
ка налази и једна повелика репаига звнча- 
дд или комета, која има неког свог знача 
ја. ГГа ако сам ја у Слоеннцу спомепуо, да 
је на челу тога споменика ло«. а оно није 
него 01/л', — ја бих, ако ме памћење не 
вара, могао замолити г. дра Трухелку, да 
још једном разгледа оннј епоменик и иат 
гше, ђе ће наћи ту зви језду, а пошље оне 
три звијезде — чинн мн се и једнога снпч 
Радојом Павла; и да је киез Саднб сгн-вч 
јем трећа личност.

Повраћајућн ее опет па онај натп 
на цркви X. Стјеиана, оетаје пепобитн ч 
да се још прије једне блнзу четвртиие вп- 
јека знало у Српству и <\1овеиетву : дп \ 
Горазкду палази тај натпне; да је то црква 
X. Стјепана подигнута 6954 г. од створе 
ња свпјета и посвећсна (1в. в. м. Георгпју, 
пгго је најглавније у њему. И тај натпие 
давно је имао у рукама г. Руварац н о 
њему мозгао у оној евојој старој и јогуне- 
стој калуђерској лубањи внше нч'о три 
дузине другијех. Г. Вид ће иматн разлога, 
да ее жалн, што се затајива његова мука ; 
али ш го се тиче онога натпнса, ја ее не- 
бих ватао у коштац са оним етарчииом, 
којн је на лакоме топузу „горопаднијп44 
него што бјеше Херцег Стјспан приеташа 
„народнс црквес....

Нри закључку ја ве. ву : добро је ева- 
ку етвар поправљати, алн исправљач пека 
само гледа, да и сам не пада у иогрјешке, 
илп, исправ Ђајући друге, нека бар буде 
мало скромнпји п справедљивији.

М. Савва.

11екодико анекдога
из абирке

1\аи. Ц. Стојановића.

Пекакав велики киез наредп јсдноме 
сликару, да му иаслика иријелаз Пзраиљаца 
преко Црвеног мора, и рече му, да ћс га 
код себе хранитн п датн му стан, док слн- 
ка не буде готова. Сликар пристадв на то, 
али од једном иостаде немаран, волећи ра- 
дије јести и пити, него радити. Оиазившн 
кнез да је еликар врло спор у радњи, а
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доејетивши сс да он то навлаш ради. рече 
му, ако до одређеиог дана ие буде слнка 
готова, да ћс га нстјсрати и неилатити му. 
..Ја ћу доћиа, иаетави кнез, „тога и тога 
дана. тога н тога еата, да развндим је ли 
све у редуи.

Сликар, који сс много уздао у евоју 
врнједноет, не започе ипак сликатн слику, 
него тек оног дана. кад је кнез рекао да 
ћс доћп, и, пошто бјеше насликао море на 
елици, обазпа нскако да кнез не може ника- 
ко тај дан д»ћи, за то оиет оетаки кичипу 
и стаде ее одмарати. Кад на вслико чудо 
сликарсво рупн кнез у собу у одређени 
сат и заинта еликара за слику. < >вај му 
покаже слику недовршену, а кнез ће га у 
јарости запптати: „А камо Израиљћани, 
камо Мојснја. ја не видим ивдје ишптаи. 
„Виеочанстаои, одврати приеебн« сликар, 
„они су давпо прошли; не могоше чекатп 
Ваш долазак од страха цара Фарауна, да 
их овдје не затечеЛ Кнез ирсну V смијех; 
сликара узс под евоју заштиту и прија- 
тсљство радп духовитости љеговс.

ЈЊеки пуковник брсцао се чеето па 
оне војнике, који му бијаху мреки, те би 
им што-год осорно рекао, ие би ли му онп 
одговорили, само да пх може казнпти. Јед- 
ном у разгледању чете, рече једном иоруч- 
нику, којн му не нђаше особпто ио ћуди: 
„До мало еиустиће се етрашна олуја на 
твоју главу; буди о томс увјерен44. Кашто 

окронувши еабд»у, коју држаше 
вис, као да пуковника иоздравља, 
„Протива тијем олујама ја вазда 
муљовод44.

Валтер Скот једном сусрете јед-
нога просјака, хтједе да му да милостиљу, 
те се маши руком џеиа п извадп златан 
шилинг. „0 мој братеи, рсче, „немам сит- 
нијех новацл, ево ти овај шилпнг, али тре- 
ба да знап , да ннјееам рад да тн дам внше 
но један сикспанс, али пошто сад немам, 
гледај иа ми с времеиом врати оетало". 
Тад просјак заупн: „А Ког тс иоживио, 
госиодине, свс док ти вратнм^.

Питаху Фоптснсла, како би ои дефи- 
нирао појам љспоте. „Свака љенотица јеа, 
одговори он, „рај за очи, пакао за душу а 
чистилиште за тоболац*.

поручиик 
У руни? у 
■одврати : 
нмам овај 

Кад

Некакав младић замолп једног трговца 
да му позајми љешто иоваца, Трговац је 
оклијсвао, да му да. „Ево ти моје главе, 
ако тп не вратнм у осам данац, увјераванге 
га младнћ. Па што ће му трговац: „Мој 
синко, не иримам ја у залог шупље су- 
довеи.

Кад сс кнегиња Мстериих враћала е 
једне игранке у Паризу, тужила се да у 
вријеме поклада увпјск дувају студеии вјс- 
трови. < )тац Феликс, језуит гласовити, који 
ее с љом налазио, одговори: „А шта ћете? 
иокладе н њиховс забаве узрокују вазда 
’наку омразуи.

На њеком посједу говорило ее о томе, 
којем би се човјеку могла повјерити каква 
тајна. На то ће њеко из друштва одгово- 
рити : „Лаживцуи.

ДБека госпођа, разуздана ионашаља, 
говораше у друштву, да је она непријате- 
љица евакнјех иравдаља и кавгаља. „Цјс- 
рујем вам, ви ете живо попуштаљеа, при- 
мјетићс јој љеко из друштва.

Лопов љеки будс ухваћен* п хтједоше 
га бацитп у тампппу Лли он преклиљаше 
да га новеду иред мпииетра нолиције, Сар- 
тена, да зашптс м илост код љега. Дошавшн 
преда-љ, бацп ее на кол»ена п стаде пре- 
клиљати министра, да га помилује, наио- 
миљући, како јс он отац толикој дјеци, а 
има п жеиу, која неће моћн исхраљивати 
сама толико чељадн« , Јопов је плакао, 
ва.иао се по прашпнп п грлио ноге мини- 
строве п заклиљао, <*с да нс ће нпкада кра- 
стн. Ла то ее Сартеи смилује, те му онро- 
ети, запрнјетнвши му, да ће га двоетруко 
казнити ако га други п.т ухвате у крађи. 
„Обећајсм ти, да нећу вшпе краети, а за 
доказ тога ево тп враћам ову сребрну за- 
ииљачу (ЛМ/ш), коју сам тп с нога скинуо 
сад, док еам те грлиоа.

Пош.ћсдљи од царева, који признадо- 
ше Нанолеона III. ц‘рсм француекијем, био 
је Никола, цар рускп. ГГо закону динлома- 
цијс пош.ие му послапика у Париз са јед- 
нијем овтографом, у ком га називагае 
лшон атС (нријатељу мој) мјештс „топ
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Ггегеа (мој брате), како обично цареви пи- 
шу у писмима један другоме. То је Нико- 
ла навлаш урадио, да умали достојан- 
ство Наполеона, јер нијс био леђитнмиста, 
Наполеон прими носланике н нрочлта ав- 
тограф, те му најзад рече: ..Захвали своме 
госиодару на свему овому, а највшпе на 
име, којијем ме почаетио, јер браћа се по- 
дносе онако, како их је Бог дао, а при- 
јатељи се изабиру/

Кад је Иван, краљ саксонски, превео 
Дантеову „Божанску комедију“ на њемач- 
ки језик, расиростре је у више егземила- 
ра рукописнијех, а иод исевдонином Фи- 
лалпетес. Но кад је год. 1842 пмала битп 
прештампаиа у Колонију, ћенсура прекри- 
жи је сву, рекавши: „Ствари божанске не 
ваља представљати у комеднјамаЛ Ето што 
је ћенсура, о коме и о чему виси!!!

„Несребниче \и рече један судац не- 
ком оптуженику, пти си и своју част, и 
свој зкивот н све своје до душе ставно у 
погибао. А за што? За ииштавнијех 30 
новчића!" Тај лупеж био је разломио и 
отворпо једну каеу, у ко јој се надао да ле- 
жи благо, а кад тамо, не нашао више но 
30 новчића. „Господине! а јесам ли ја 
крив, што не нађох више?и примјетиће 
лупеж суцу равнодушно.

Негдје на Сићилији водила се г. 1888 
пријепирка на суду између два сусједа ра- 
ди једне чатрње, правдајући се сваки од 
њих, да њему прииада. Бранитељ једнога 
од ове двојице говорпо је врло дуго у ко- 
рист свога брањеника, а у говор бјеше 
унлео све фразе, једну љепшу од друге, 
наводио стихове из разннјех ауктора и 
т. д. Суцу се досади и дотужи у неко до- 
ба, те прекиде говор бранитеља, напоме- 

не треба толико говора због 
пЈсста, одговори бранитељ, 

вн, суче, да је овај човјек, што 
је његова те његова чатрња, 
вина?и

нувши, да 
мало воде. 
па знателп 
тврди, да 
продавалац

Кад је Душан Силпи долазно у Дуб- 
ровник, био је сјајно дочекап. Господа му 
у двору књажевом конак приправпше а 
собу му за спавање укра ::шс многијем 
сликама, које представљаху њекоје од ње-

гових славних побједа. Душан. наговараи 
непрестано од својијех доглавннка, да из- 
вади у сред града мач и да завнка: ..Свр- 
шила је ренублика! ово је од сад моје мје- 
сто!и — одврати нм : „Ја у велике пошту јем 
и овај град п споменнке његове; за то не 
могу на ваш савјет ириетати. Пуетите. нек 
се нађу српеки епоменици и изван ерпеко- 
га царства; то ће бити и нама н потом- 
цима нашијем на дик у н понос! Пустите 
за то, нек елободнијем срискијем духом 
дише и овај маленн алн славни град“. 
Доцније иошље у Дубровиик велику биб 
лиотеку ерпскијех књпга, која се чуваше 
у манастиру ев. Јакоба, док га Французи не 
оплијенише, авелигсидио књижнице изгорје- 
шетада Црногорци. Петар I. влад. цриогор 
еки у велигсе је жалио за том књижнпцом, 
и док се бавио на Боеанци, близу хов- 
ника, пгга вишс је и илакае, што се то 
догодило.

Наполеон хтједе једиом ударитн вој 
еком преко Семпиона, за то га оићина до- 
тична замоли, да то не уради јер бн ваља- 
ло иорушитн многе знамените епоменике, 
који би бцди војсци од сметње, кад би иро- 
лазила. Алп Наполеон се расрди иа то и 
новнче: „Вшие вриједп добар ггут, него 
хиљаду споменигса.а

Нека пијана лола шнао је са својом 
женом касно иоћу од бнртнје кући. ТЈошто 
се бјеху прилично одмакли од крчме, стаде 
жена да му држи иреднку, корећи га да 
оваквијем жнвљењем запемарујс рад и ку- 
ћу, па му између осталога рече: ,,Драги 
мој, промисли се, како ћемо ми овако ићи 
напријед!" На што ће иијани муж, који 
није добро разумно жеиину предику: „Па 
ми хајдемо опет натраг.а И одвуче жену 
еобом опет у биртију.

__ ;__ .. . .

Један младић јавно је брбљао да нема 
Бога, јер да га пнкако није вндио, иитн 
ее може доказати његово биство. Један 

1 стари евећеник, који је чуо младића, што 
говори, одвратп му: „Такијем разложењсм, 
мој младићу, и ја би могао догсазати — да 
ти немаш иамети, јер до сад мн још није- 
си дао ниједан доказ о њој, а нијесам ти
је, богме ни видио“.
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Негса поетарија госпођа частила је че- 
ето у својој кући неког великог шаљнчив- 
ну, поеластицама, изабраним пићем и јелом, 
а < >н њу за у здарј е ва зда ј е зва о: „ а нђел ч и ћу 
мој!и „Збнља се ти самном ругаши, рећи 
ћему једном она. „Не, ја истину говорнм, 
јер су анђеди најстарија створеља божија.и

Чувенп Рафајило сликајући једном 
аностолс св. Пстра и Павла, наслигса им 
лица саевијем црвеном бојом. Кардинб, који 
је слигсу прегледавао, расрди се јагсо на 
слигсара, што нх је тако насликао, е би 
рекао да су пјани. „Ја сам их насликаои, 
примјетп му Рафаило, „онаке кагсо сад из- 
гледају, бнва, г;ус се љуте, у чијим се ру- 
гсама налази римска црква \

Народне нриче.

1. Ћосо и три дива.
У једној пећиии живљаху три дива, 

а ш љима Ћосо. Заједно су сс ранили, а 
рад огсо вареља п другог свршавали су ре- 
дом; алн вазда иђаше уз онога, те свршава 
рад. Други да му припомажс. Тагсо, кадсу 
о/.плп у дрва, јсдан је крљао, ирзсијецао 
и цијспао, а други носио; на воду један 
усниао н дпзао оном другом нараме, аони 
носно. Дође ред на Ћоса, да иде у дрва; 
он оде, а с љим један див. Див искр.ва 
једну бугсву, па рече Ћосу, да носп; аЋо- 
со неће, но гули лику, па заокупи три бу- 
гсве те нх иоче везати лигсом; а див га 
нита: .ЈПто то оћеш, Ћосо?и ..Ја нс могу 
једну иосити од срамоте; у љу ми немани 
пб бремеиа, но ево три, таман обично бре- 
ме, бремс момачко, иа да нс трчнмо свакп 
чае у Дрваи — одговори Ћосо диву. — 
Днв га је одвраћао, да.то не чини, да инјс 
кадар три букве нонијети, но му је доста 
она једна; а Ћосо неће, нигсагсо, но заках- 
та. преврнн, обрни, па отуда, па одовуда, ј 
док пх пајнослије свеза. Див вндн, да он 
то није гсаднр понијетн, на речс: „Ћосо, 
нијеен тн гсадар то ноннјети, но ми дигни, 
ја ћу пх ионијети !и Ћосо једва дочека, за 
то је то п радно. Друг*и дан ево Ћосу рсд, 
да иде на воду ; узмс ми јех од љељена, па 
кренс, а е њнм један див. Кад дођу па во- 
ду, Ћосо убере чстнри кочића, сажули ли-

ка с дрвсћа, побије оне четири кочића на 
четири стране око воде, свеже заједанко- 
чић лнк, па иоче ирести ликом око кочи- 
ћа, а див га пита: „Што то оћеш, Ћосо?а 
^Не мозкемо се сваки час вући с овом мје- 
шином воде од иећнне довде, но ћу опле- 
сти око воде овим ликом, па ћу и извор и 
воду иоиијетп и пред пећину поставити, 
да не долазимо овдје више на воду!и „Не- 
мој, чоче, зло је; ово је на крај пута — 
велп днв — па народ уморан сврће, да 
пије, а кад га однесемо нема окле народ 
питн!и „Нијесам ја од сто ријечи, чујеш, 
но или нећу нимало носити, или ћу све 
нонијети!и — Повикаће Ћосо на сав глас. 
„Нећеш, но ћу ја носити у ови мијех, ра- 
дији сам, но да не гсуне народ, пролазећи 
жедан!и Задигне див мијех воде и до^|у*у 
иећину.

Ношто их Ћосо за више ствари из- 
вара, иочну се дивови договарати, како ће 
му доћи врху главе; здоговоре се, да иду 
у лов на љељене, иа да оставе Ћоса на 
ждријело, а они да наждену љељене, не 
би ли га разбучили. Крену у лов, па Ћоса 
оставе на ждријело и реку му, да ту чека, 
ако што наљезе, а они отиду, да нагоне. 
Ћосо остане на ждријело, па чује љељена 
јарку, ђе трче к ждријелу, те он уз једно 
дрво впсоко припне се, иа се онђе стисни, 
док ирођу љељени. Једна мала тичица пре- 
наде се од љељена, па долеће на оно дрво, 
ђе бјеше Ћосо, а Ћосо иолако руком — 
ћап — уфати је. Ћосо се скиде с дрвета, 
држећи тичицу у рукама, кад ево дивова, 
па питају Ћоса: „Налази ли што, Ћосо?и 
„Нс вала пшнта, до једне тнчице мале, па 
ево и љу уфатих!а Дивови знаду да Ђосо 
лазке, али му не зборе ништа, но отидошс 
у пећину сби четворица. Ћосо лсжаше 
сваки вече на ледину иред нећином, код 
огља се гријаше, а гуљином покриваше, 
ето то му носте.ва бијаите. Једно вече ле- 
гао, ма не засиао, а дивови се разговарају 
у иећину, мислећи, да је ои заспао: „Ајте, 
д«г сврућимо један кота’ воде, да га оиари- 
мо, па да га топузинама испребнјамо!и 
„бћемо ли?и „Еламо!и Наставе котао воде 
да узаври. Ћосо чује љихов договор, па се 
дигне, доваља једну гљилу кладину, па је 
нонријечи покрај огља, кудије је он лежао, 
па је покрије, а он се поине у једну гре- 
ду више пећине, ђе га не могу дофатити, 
па се ту ушути. Дивови изнесу котао вре-
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ле ноде, на изаепу на кладину, на ноеље 
топузннама ио клади, док је еву пздробе: 
„Заието смо га убили, неће нас више ва- 
рати!и па отиду у псћнну, легу и заспу. 
Ћосо одма скочи из греде н домнслп се, 
те укрије своју луклвштииу: иокупн свс 
дроботнне гњиле кллдине, па нх далеко 
одбачи, по оставн блш ни једне, па легне 
покрај огњл, иокрпје ее и заспп. Пошто 
сване, дигне се, намакнс гуњетину на ра- 
мена. па потрчп к огњу у пећину п рече: 
—- ГА лрогрчите, људи за Вога, е ме ио 
мете!и — • Дпвови се зачуде, на га запитају: 
— лЋосо! јоси ли добро спавао? Јели тп 
сс што спнјевало?” ,Ј1а и јесам добро 
спавао, но мп двијс три бухс мало сметаху> 
ко.њаху мс: једна у главу, а двије са страна 
чЛтешто се бјсх згрија’, иа лннула иот низ 
мене, као да ме чдјак млаком водом поси- 
пашс; ма ме јутрос иомсло, огањ се у- 
ћсшио, а ова ми гуњетипа доброеретна пала 
с менс, на мс помете/

Дивовн овога II\ та мшиљаху. да је 
нстина, што Ћосо прича, иа им се укори- 
јснн у мозгу миеао: да му се пишта не 
мозке, тс ће један од дивова: „Ми вшис нс 
можсмо с тобом у пећину, Ћосо! — пли 
ћсш ти или ми у њој, ти имаш кућу, 
а имант фамељу, иа је боље, да ти пдеш 
из пећнне кућп, а ев<> ћемо тп дати један 
мијсх блага, што сн до' сад е нама зара- 
дио!и — „Р»а истину ја оћу! — да нраво 
речемо: мало сте мн далп дијела, алп му 
може бити, мене 1»е Вог дати, —- онст . . . 
ја . . . . како с ким . . . да добар друг и ви- 
ше дијела узме, пе мари : но сам њешто слаб, 
па га нс могу иоипјети, но да ми га оће 
један од вас понијети, бп добро велико у- 
чинио!“ — „Па оћемо, како не!и—скочи 
јсдан, дигис мијех блага, а Ћосо за њим. 
Кад су дошли у кућу Ћосову, див бачп 
мијех иа сред куће, па уморан ујкне, а 
жена и ђеца Ћосова полсте к петру и 
почпу прдати по кући, те див запита Ћоса: 
..Што им је?!и - ,,Как<» што пм је, јадап
бпо... впде, ђе сп им дошао у кућу, на 
скочило свакоје да тражи тољагу, да те 
ћсра; но' бјезки, ако ти јс живот мио!и — 
Кад див чује, брже боље утече нз кућс. а 
Ћосу остаде мјешпна блага, чнм храњаше 
пејаку ђечшху.

Прибиљежио Стари Новак.

ГСњизкевни преггтед.

Горски Вијенац, Владнкс Црногор- 
скога Пстра ПстровиПа Нигона^. Увод п 
коментар написао Др. Мнлан Нешстар. \ 
Загребу штамиала дионичка тискара 1890.

Г. Др. Милан Рсшетар, младп гпмна- 
зијални ирофесор у Спљету и наш вријсд- 
ни сарадник, уираво нас је изненадио као 
уводом тако коментаром Горског Лијснц-а. 
Ппак овијем лнјепијсм дјслом својим ево 
како скромно стуна пред нас: ,,Како сс јс 
у нашој књижевпости с те странс сасвнм 
мњ10 радило, увјерсн еам, да ми радн>а 
неће бити онака, каква би имала бнти н 
каква бих ја желио да је Свакако надам 
се да ми труд неће бпти сасвим узалудан: 
а кому је стало до владике и његова /V?/)- 
скога Внјенца нска ре,чо што ја нпјееам 
умио да речем и нека поправп гдје. сам ја 
погријешио: за цијело мало ће му с<‘ ко вс 
еелити колнко ја сам, јср друго нн нс 
шитсм нсго да овијсм потакнсм иаше књн- 
зксвнике да се жив.ћс баве око овога бп 
сера наше народнс поезцјс/ Овако скромно 
пшис г. Р. у своме нриступу, н одиста из 
цијелога његова радз, пгго је посв<*тпо 
Горскоме ћијенцу, впди сс, да га је руко 
водила велика љубав и пошта нрема всли- 
коме ијеснику, и таква љубав и ношта м<>- 
ра да жуди свс живље и озбиљније нро- 
учавање Горскога Внјснн^с те да с<‘ радујс 
свакоме кораку унапријед на томс раду.

А вод г. Решетарев јесте читаво једно 
дјелце о Горскомс Гијснцу. Најприје сс ту 
расправља питање о посвсти; у другомс 
одјељку сс дијели дј<*ло, изводи ендржииа 
му и пстичс свсзе ноједпнијех призоо,.: у 
трећем одјељку проучава се, нз којпх је 
елемената дјело еастављсно п којој вргти 
комиозиције припада: у четвртом << ра 
справља о исторнјском елсмснту, о изв 
ма, којнма сс пјесннк служио, и о лицнма, 
што у Горски Вијеиац долазе, те се про- 
учава у њима опћа евојетва Црногориа; у 
петом одјељку се говори о језику Ј^орскога 
Внјснца и о метру ; у шестом о досадаш- 
њим издањима, о ком<чггарима, о преводнма 
и књижевнијем расправама И све то г. Р. 
расправља темсљито н опширно а хладно 
— уирав научењачки, та^се да тс све инте- 
ресира, да је све важно н всћином ново, 
достој н о / V)рско? Вијсн .
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У трећем одјељку учени писац дола- 
зн до закл>учка, да Горски Внјснац „није 
пјесничка приповијсст којега дјела или ко- 
јега лица, него је баш оно што му нме ка- 
жс • он је вијенац корскога нвијећа, 
скун ирпзора из живота горекијех јунака, 
Црпогораца. То значи његово нмс: њим 
пјесиик бистро каже, за чим је ишао, кад 
је ову пјеему састав.вао, иа ирема намјери 
ијееииковој треба да и ми суднмо пјесму.и 
С тога нема прнговора комцозицнји Гор- 
ског Вијенца. Напротив треба да се диви- 
мо владици, к^ко је вјешто толико разпо- 
ликијех нризора и толико различитијех 
лица екупио. у једну цјелину, те од њих 
е.творио ијесму, којом је наслнкао Црно- 
горце и живот п миелење њихово два 
пут тачније и десет иута љеиите, него ли 
ико, који се бавио тијем поелом, и у срп- 
екој 1! у којој ту!)ој књижевностгГ. За то 
пије.у њему излишан ниједан стих: „еваки 
јс на својему мјесту, јер сваки тому до- 
ирпноси, да чпталац ухвати што вјернију 
слику, како Црногорци живу, миеле и осјс- 
ћају".

.V овај оквир долази свс што ес тнчс 
истраге потурица. ,,А што тај моменат није 
ириказао каоједан цјеловит призор, већ га 
узео као основ, на којсму је пак остллнјем 
призорима н нртама, да тако речем, изаткао 
цијелу ијеему — то је доиста врло добро 
учиицо, јер је тако дао Горскому Вијенцу 
донскле и сиољашњу свезу, која би му 
иначе сасвијем мањкала, да је иокољ с 
Турцима скунпо у један иризор, или у 
више њих, на све то оставио наокуиуусре- 
днип или на крају лјесме. Овако, како сам 
ијееник уради, ијвсма изађе много љсшна 
и драматичнија: мимо о» тале призоре и 
црте пз црногорског жпвота, којп часом 
дођу и ирођу ирсд нашнм очима, покол> с 
'Гурцима ировнјава кроз цијелу пјесму те 
читалаи е интересом ирати његов развоја.

Порсд овог објективног елемента до- 
лази субјсктиван, гдје лјссник износн своје 
мвслн, а то у ријечима владвке Даипла и 
вгумна Стефана. Док је у свијема лицима 
дикција ироста народна а мисли бистре, 

у ријечима владичинпјед! и пгумновијем 
наллзимо дубоко а често иута и тамно раз- 
миш.нање о великијсм нитањима, што су 
морнла нјссникову памет, и о /нутнјсм не-
в шта су тиштнле његово срцеи.

Према томе Гореки Вијснац није дра-

ма, нити је ијесник хтио драму да напише; 
него је то „низ призора из живота црно- 
горскога, који сс оснивају на погибији тур- 
ској, а приказани су у драматичиој формии.

Л" главиоме овако су свој суд и^рекли 
о Горско.ч Внјенцу академнци ГГоваковић и 
Вуловић, алн тек мимогред, јер је ово пр- 
ва раснрава о еамоме Горскоме Вијенцу. 
Заслуга је г. Решетарева дакле, што нам је 
ирви научењачкијем стрпљењем и пажњом 
проучно састав и природу ове дивне пјесме, 
те темељито и поуздано образложио горњи 
суд.

Прво пздање Г. Вијенца приредио је 
сам ијесник у Бечу г. 1847; друго је иза- 
шло у Н. Саду г. 1860; треће у Биограду 
г. 1867; четврто у Задру г. 1868 (издала 
Матица далматпнска и нриредио Ст. Л>у- 
биша са тумачењем); пето у Бечу г. 1 &16: 
шесто у Нородној Виблиотаеци браће Јова- 
новића у Панчеву г. 1881; седмо браће 
Поповнћа у Н. Саду г. 1885; осмо исте 
браће Поповића (латиницом) у Н. Саду г. 
1889; а девето је ово Решетарсво, које је 
нрнређсно по првом пјесниковохМ изда-њу 
без икаквијех промјена или поправака осим 
у интерпункцији и ортографији.

Горскп Вијенац је превео у цијелостн 
проф. Кирсте у Бечу па њемачки г. 1886, 
а вит. Ђудина у Спљету у својој књизи 
Саиђ* (1с1 ророГ’ к1ауо (Пгепге 1878) на 
нталијански сва кола осим чствртог, писмо 
Селим-везирово, игго Драшко прииовиједа 
из АГлетака, пјесму Вука Љешевостуица 
о Чеву, Мустај кадијну ијсему, Клетву 
Вукотнну и други игуманов говор. Треба 
овдје надоетавити, што је г. Регаетару 
избјегло, да је ово г. Ђудина иреводио још 
за живота ијесникова и штамиао баш кад 
се пјесник бавио у Италији, тер је много 
кашње све ове преводе покупио и изводом 
оеталијех дјелова у прози саставио у једну 
нјслину, те је тако штампао у горњој 
евојој књизи.

Г. Решетар ее неповољио изразкава 
како о италијанеком тако п о њсмачком 
иреводу Горског Внјенца. Нама се чини, 
да јс доета строг његов суд о италијанском 
иреводу, и жел>ели би само, да буде њс- 
мачки као што је италијанеки.

Нитање о посветн, које ее етворило 
без икакве иотребе, ријсшава — што ее 
рече — у рукавицама. ДочихМ не хоће, да 
побија вереију г. Миличевићеву, обара је
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иетијем разлозима, којима је прије г. Ме- 
даковићеву прнчу оборио.

Прелазећи па комептар г. Решетарев, 
најприје треба коистатиратп, да ее овај 
љегов нма ематрати као први почетак озби- 
л>ан; јер •Ђубншнпо тумачеље на издаље 
Горског Вијенца Матице Далматинске врло 
је слабо, што је већ у евоје доба (г. 1870) 
доказао Архим. Дучнћ. Тумачељу Г. Вн- 
јенца допрнносе неколнко мали рјечницн, 
што еу уз бечко издаље од 1870 и уз пан- 
чевачко. Оеим тога г. проф. Јагић проту- 
мачио је, ко је Гертука у Горском Вијсн- 
цу. Најпоелије долазе тумачеља г. Кирстеа 
уз љемачки превод, кога г. Решетар наоди 
много поузданијега и тачнијегаод ЈБубише. 
Г. Решетар је V евоје вријеме исправио у 
Јагићеву архиву 39 мјеста и протумачио, 
,дгго их јс бно г. Кирете криво схватио па 
с тога наопако иревео, па и Љубиша у 
евојему коментару понајвишс наоиако про- 
тумачпо или их мимоишао, а ни Дучић о 
љима не нроговорио.

Тако еада имамо први коментар Гор- 
ског Вијенца, достојаи овогл пјееничкога 
дјела, од г. Решетара, младога учељака из 
некадашље ерпеке Атине. Проф. Вуловић 
пишући ону краену < воју студију о вели- 
ком пјесиику, кад је дошао до Горског Ви- 
јенца, вели: „Зазор је у љега и гледати, а 
пристунити — еамо еа етрахом. Опроети 
ми, највећи ерпеки пјееипче!. .и Одиста је 
оваковом побозкноети и Решетар пристуиио 
Горскоме Вијенцу. што ее види нз цијелог 
љегова рада на овоме дјелу.

Но кад смо рекли, да је ово тек ио- 
чета.к комеитираља Горског Внјенца, већ ее 
разумије, да тумачеља Решетарева нијееу 
пошљедља ријеч, као што и није у етаљу 
један човјск ма како учеван да Горски 
Внјснац сам протумачи. Ту је од потребе, 
да учсни тумач буде још рођенн Црногорац, 
или бар да живи у Цриој Гори, па што 
сам не доссже, да може у евако доба уннтати 
не једнога него више људи компетентнијех. И 
г. Решетар ее обраћао у Црну Гору са ље- 
кијем питањима — али нитп се преко по- 
ште може питати нити одговарати на пи- 
таља како треба. Ту ее хоће непоередна 
еаобраћаја.

Ради примјера ми ћемо навести нека 
нетаЧна тумачеља Решетарева од онијех, 
што еу нам на први поглед у очи нала:

1. На етр. 99: Црквинс „У нате доба

влад. ГТетар 11 ту саградн малу цркву и у 
н>ој је покоиани. А ннј<‘ него на Јсзерском 
Врху; а Црквине еу на Ловћепг пзмеђу 
Јсзерског Вјксп и ВВинроенпка.

2. На етр. 109: /Пеклићко илеме на 
пољу цетиљекому44... није на пољу цетиљ- 
екому нсго иодалеко од ио.т>а цетпљекога 
к ејеверо-заиаду у иланинском иредјелу.

3. На етр. 109: Русћ^нс. нијс планина 
ејевероиеточ. од Никшића, него један пла- 
нинеки предјел на југу од Никшића.

4. На етр. 116: „Збилн ти ее енови 
на Турчинаи, значи, да ее збуду, да ее 
обиетипе на Турчина, а не: „екупили еу 
ти ее снови на Т., једнако о Т. мислиши.

5. Па етр. 144: иољс крстачко ннје 
између Црмнице и Паштрокића него оно 
поље, што ее нађе, тек ее нзађе путем нз 
Котора на Његуше.

Но нијс нам намјера да овдје нотачна 
тумачеља исправљамо: то ће бити дужност 
наша п свакога компетентна нријатеља 
ЈБегошеве иојезије, да иослужи дра Ре- 
шетара умјеснијем исиравкама прн љего- 
воме приређпваљу другог издаља ове кљиге, 
од ког се већ потреба оејећа, јер је ово 
прво издаље од хиљаде егземплара унраво

■ разграбљено било.
Још ће нашему ученоме иријцтељу 

послужити доста ири приређиваљу другога 
! издаља рукиис Горскога Вијенцау који је 

био објављен у 48 броју загребачког \71еп-
ј са, пошто је кљига Решетарева свијета уг 

ледала. Ту читамо: „Рукопие Горског Ви- 
јенца добила је ирошавше године царека 
дворска књижница у Вечу. Рукопис јс од 
18 лиетова т ГоПо а на првоме лиету из- 
вана наиисано је туђом руком: ВиенацЋ 
Горскнћ О-ећЈг^-кгаих уои Ре1ег Рсћтн.ч 
V. Кје^овећ, У1а<Ика уои Моп(еие§г«» * 
АБЉеПип§. Са вереом да могаиле об.1с :нги 
дужда (у нзд. Решетареву в. 1б2>> иа етр. 
165) евршује се првн дио рукоииеа. Рдје 
је остатак, не знам. Посвети, која толико 
заиима кљижевни евијет, нема на жалоет 
ни трага. Рукопие је особито из ночетка 
пун знатних исправака и додатака : тако 
ее на пр. ирвп говор владике . ђанила ио- 
чиљао изнајприје е вереом црнн дане а 
црна судбпно (изд. Реш. в. 43 на
етр. 9&), а версови 1—42 спјевани еу 
каеније нз више махова и додани у 
рукопиеу еа стране и т. д. — За 
критичне етудије налази се у владичину
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рукопису доста прилога, а ја ћу овдје још 
један да сноменем. Владика није био пз- 

1 најприје наумио да назове своје дјело Гор- 
скп Вијенац'. то похазују три записа руком 
ијесниковом, од којих су два на првоме, 
трећи на пошљедњему листу, а сва трн 
казују исто. Како се из тих записа разби- 
ра, владика је мислио надјенути своме дје- 
лу најприје име Изви Искра, па онда Из- 
вихаа Искра а напокон Извмјање Искре (а 
мозке бити да је овај потоњи патпис био 
први). На пошљедњему листу извана пма 
јот један натпис, алн га пјесник испре- 
крижао, иа онда преко њега написао други, 
те сс слова од оба иатниса тако преплела, 
да иоред свега труда нијесам мого ништа 
прочитатии. (Чудимо се, како не стоји у 
УЈепси, с које јестране дворска књижница 
у Бечу добнла овај рукоиис!)

При свршетку књиге- долази рјечник, 
у којему су све ријечи Горског Вијенца, 
којих нема у Вукову рјечнику, а многе и 
што их има у њему, које еу мање познате 
у прпморју. Ту су још свс ријечи проту- 
мачене у рјечницима уз друго бечко изда- 
њс и уз нанчевачко. Такођер сс г. Р. по- 
елуакио и са нкадемијекијем рјечником, по 
чему се може судити унапрајед о доброти 
н овога дијела ове тако савјесне радње 
младога Дубровчанина, који већ толико 
обећава срнској књижевности.

Проф. Вуловић је рекао, да су Његош 
и Бранко као неком акламацијом њежни- 
јсх срдаца проглашени за ирве сриске ијес- 
иике. Глас иарода — глас сина бозкија! 
Иза ирвога издања, што га је сам пјесник 
ириредио, слиједило је другијех седам, али 
та г . иња иијесу етручњаци приређнвали. 
Па њ пно што ј‘с Матица Далмнтинека из- 
дала 1 иок. /Бубиша приредио доста• је сла 
бо. Т *;«> поелије оне акламацнје њежнијех 
срдац:'.. иослије гласа читавог народа од 
мора до Дунава, првоме Милану Решетару 
идс част у нашој књижевној републици, 
да је, приредивши савјесно ово издање и 
отиочсвши добријем успјехом камситирањс 
Горског Впјенцц, уложно около њсга уче 
Јвачког труда и љубави, достојнс всликог 
ијеснлка!

Ми му сс од свега срца радујемо!

I. Он зна све — прича Л. К. Лаза- 
ревиЛа. II. Ново оружје — прича С. Ма- 
тиавула. Овим двјема прпчама академија је 
досудила Маринковићеву награду за 1890 
годину. У Београду 1890.

Чим је прошлога љета угледала сви- 
јета књига под горњијем насловом, одма се 
иоказало неко особнто интересовање за њу, 
иопгго су нам писци добро позиатн као ва- 
љани приповједачи, а и из пијетета нрама 
ономе, у чији су спомен написане.

Када се дочепах књиге — на коју 
сам наравно морао дуго да очекујсм, иошто 
је наша велика нево.ња, што не само имамо 
нечувену књижевну републику, него и то 
што се хоће по вијека докле књига дође 
с краја на крај српства — иијесам био 
миран, док је нс прочитах; али ираво да 
рекнем нијесам читао, него сам лакомо гу- 
тао п умирио се тек онда, када прочитах 
задње ријечи.

Одма сам мислио, да је прнкажсм у 
,,Н. З.и, али тога не могох одма да урадим, 
всћ ето тек сада, када је српско срцс про- 
нарала тумсиа вијест, да је пнсац једнс од 
тијех прнповједака оставио ову јадну до- 
лину суза!

Лазарсвића више не има међу нама! 
Али ако не има њега, остају дјела његова 
као вјечна му успомена, која ће можда 
многе упућивати н подучавати.

пОн зна свеа задња му је припови- 
јетка, коју штампану имадсмо, а дај боже, 
да ее штогод још нађе у његовијем оста- 
њвенијем сиисима!

Он језаову прпповијетку црпио са из- 
вора нстог народњег живота, одакле је 
узео грађу и за остале своје ириповијетке, 
те нам је тијем иоказао, како и у нашом 
народу имаде доста градива, а да га нс 
узимљемо у туђегз. Живот нашега просто- 
га сељака тако је иуно разнијех догађаја 
и толико науке можемо из њсга црпити, 
да би била грјехота и срамота не употреб- 
љавати тако богату грађу.

Али да видимо садржај ове припови- 
јетке Лазаревићеве.

Вучко, немирно и живахно дериште, 
својим нонашањем додијао свакоме. За њега 
школа није имала никаква васпитпа ути- 
цаја. Игаао је у школу, да смета другијема. 
Немирни Вучко топио се два три пута. 
Ради својега понашања био је бијен пре д 
сва четири разреда, али то ништа није по -
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могло, него је и у нанрнјед остао, какав 
је бно.—Али је напокон н он награисао! 
Скупнше ее дјеца, да играју рата- Вучко 
је наравно и свога пута, као п увијек био 
цар једне стране и његово му је елавољуб 
ље налагало, да унрегне еве силе, пак да 
љегови војнпцн однееу иобједу! Дошло до 
рата. Љегова војека етаде да узмиче п на- 
пушта шанчеве непријатељима, алн мој 
Вучко, који није иогао да претрпн такав 
пораз, тргне нож, повије евоје другове и 
цродсре ее: „Свакога ћу лробуразити, ко 
нсјуриша!" Непријате.Ћ ес брзо иоколеба, 
када вндп еву ту снлу гдје па њега лети, 
али њпховоме цару, Ђокици, не би по ћу- 
ди оступање, већ ее залети на Вучка, 
ударп га једлом дурунгом по главц, иа 
пагне да бјежп, алп на злу његову и евоју 
ерећу, Вучко ес још више ражеети, прнда 
иогама и непрнјатељскомс цару протјера 
ножнћ кроз бутину. Ту долетише пандури 
и стриаше Вучка у аие, алн у иравн апе, 
у начелништво! Пошто у то доба иије пмао 
ни оца нн мајке, те пико није могао да 
молп за њега код школскога директора, и 
истјераше га из ипсолс. Ту свршава 
један дно Вучковога живота, школ- 
ски живот! њему вчдимо жнвахио
лудо дпјете, наираеите ћуди, које многа 
зла урадм не од злобе него у не промнш- 
љању. Школскс батинс не иомогоше нпш- 
та, нпје ее никога бојао, оенм - брата 
Видака. - Кад је протјеран из школе, 
његовпјсм судруговпма одлануло малко, те 
му је тада брат Видак измолио, да га нри- 
ме за гиегрта у иету радњу, гдје је п он 
био калфа. Ту је увнјек био под Видако- 
вијем назором. Алн Вучко увијек исти, 
па и оида, када му јс брат отворпо за се- 
бе радњу, тењега узео к себи. Брат га по 
шљс једном у варош да покупи вереснју и 
да новац кућн донесе, алн Вучко ироиг- 
рао на картама сав иовац, те се сада па- 
лази па великој муци, јер брату ис смпје 
да изађе пред очи. Днњу заслужио нешто 
новаца н на вечер иовратио па картама све 
оно, што је дан прије нзгубно, иак ее је 
брату вратно п од тада вчше никада ппје 
узео карата у руку. Пграо је с-<мо дјечију 
игру крајцара. Г1о од када га је Видак к 
есбц узео пије му ппкада ништа зла рекао, 
питп урадно, већ је све мало по мало го- 
ворио е н.име блаже н дружевнпје. Није 
му пн ријечи рекао када је чуо о догађају

у варошн, те се ништа оевртао инје на 
опомене, које еу му пријатељи давали, да 
боље стегне евогабрата немирњака. Видак 
се до мало ожени Плинком Теча-Тодоровом, 
која је по Видаковој жељи иазила внше 
на Ву чка, него па самога својега мужа, а 
богме и Вучко стече неколико памети. те 
није впше бно онако велнки вјетрогоња и 
дрндало као некада. Видакјеу кругусвојс 
обитсљи мирно енровађао дуге вечерп н 
којешта ирнчао, тако да је 'Илинка увијек 
говорпла, да он зна све! Међу тијем ее 
Вучко угледа у Милку Станишину, те је 
е њоме ашиковао, али никоме нијс хтио да 
каже питп ријечи, иремда то његови бли- 
жњи оиазише, но чињаху ее еа свијем не- 
вјешти. — Неерећа, која ее догоди Видаку 
са евијем опаметн Вука. Јахали једчом у 
прпјате.Ђеком друштву, те прп утрЈМвању 
Видак паде нееретно еа коња и тешкз обо- 
ли, тако да еу се бојали за ч,егов живот. 
Вучко ностадс сад госиодар у дућапу. Д' 
кући ее еви смелп и бојали за Видакои 
живот, а Вучко еамо ради, час јс у дућану. 
гдје оштро заповијада момцнма и с њима 
впше не иоетуиа као са друговима: чае јс 
опет у кући, те с Илинком вида болнога 
Впдака. Вучко јс бпо еамо забрпнут и па 
мрштен; на његовом лицу нијеси могао да 
оиазпш вессље, него највећу озбиљност. 
Није хтио впше да зиа за никакве пгре. 
Тачно водио рачун, те на вече сав новац 
давао Плиици, а да нп новчића за духан 
не оетави код еебе. Видаку ишло па бол.е. 
Доктор чсе.то залазио н наетојао око бо- 
лееника. Чим Впдак устаде, ево ти га у 
дућан, а Вучко ео оиет помијеша у калфе. 
— Видак чнето увидио, да није ни мало 
погријешио, штојелијепо поступао с Вучком. 
Знао је он, да је то била еамо дјстшваета 
иарав, која се напокон нетрошнла, а остао 
Вучко као иаметан и вриједаи момак. — 
Дошао је ред, да ее братн па Вучка ејети. 
Једне недјеље еправио Видак објед, иозвао 
евога нераздјеливога прнјатеља Павла, ио- 
па п ипсара Стојана, те прн евечаноме 
ручку ирими брата Вучка у заједницу са 
еобом и цијело његово чмање назва чз1х<>* 
впјем зајсдннчкнјем. За мало врсмеиа 
пир ппровали Вучку, те га вјепчали Мнл 
ком комшије Станише.

Ето нам нрпповиј«*тко из ч.чстора на- 
роднога живота. . 1ијспијем јсзиком, само 
грјсхота, што иије ипеапо јекавштнном, као
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што је Матавуљсва — на згоднијем мјес- 
етнма окићена бистријем хумором, показу- 
је нам ее ова ириповијетка, као да је са- 
ставио прсстн човјек, човјек, који је дуго 
и дуго живио у народу пашему н иознао 
све његовс мане и невоље, који пе зна за 
какве високе госпоштине и наирашене са 
лоне - а такове су и оетале ирнповијеткс 
Лазаревићеве.

Кад је Лазаревић ткао, његов се дух 
иије верао по облачнијем внсинама, него 
је зашао у прост живот простога нашсга 
човјека, описао му мане, својијем проница- 
вијем оком увидио, што се мора лијечитн, 
шта се мора кудитн и пскорјењнвати, а 
што хвалити и подржавати. Лијепијем 
примјерима из народнога живота, знао је 
изиијетп на видјело оно, пгго ее даје и 
мора поправити!

Несташни Вучко, регби, да ее ннкада 
поиравити не ће, да никада памети нс ће 
стећи, него да ће увијек оетати немаран, 
али нпак нско старији и паметнији .тма, 
како ћс се умирити, како ћс лијепим на- 
чином Вучко иостати поштсн и вријсдан 
члан друштва.

Колико ли младијех људи имаде, који 
су Вучкове нарави, на нека нам ова при- 
повијетка иепрежаљеног Лазаревића по- 
служи као добар нримјер, како се евс може 
постићи на лвуепи и племенити начин! —

II Матавуљева је ириновпјстка узета 
из иародног живота. У таквом писању као 
да ее Матавуљ угледао на Лазарсвића, те 
п он свијем својијем прииовијеткама оин- 
сује само народњи живот.

Лпвнјем оружјсм показао је Матавуљ 
оруоу*^ ^евстнаестога внјека: Књигу н ттеро. 
Про < та, народио наображење може да 
ешн : народ од нропасти, која му са «чжјех 
стран I пријети, исто каои мстално оружје.

«>тап Серавпм, главна личност у тој 
ири снјстцн, јунак иа пушцн, којп је на- 
род знао да иоднгне на Туркс, лаћа сс 
п другога ерества, да народ <всј сиасе. 
Кршну, милу му Херцегови ну не ће да 
оетави у роиству, него хоће да је епаеава 
новнјем оружјем ! —Дијете једно, Тадијом 
га крстише, алп га на сто начина зваху, 
као ПГкембо,Грабењак, Ошкоиица и т. д., 
јер је било кржљаво и није расло узме 
Серавим к себн; назва га Страхињ-бане, 
нпучи га књигу чнтати, уз гуеле гудити, 
пак када мало ноодрасте, пошаље га у Ду-

бровник, да учи учитељску школу, те да 
у својему седу отворн народну школу, која 
би бпла огњинггем свпјсм онијема који же- 
ле да етеку мало паобразбе и да тијем 
помогну народу својему. Страхињ-бан до- 
вргии науке и ево ти га кући, да занали 
лучу просвјете, да помогне народу својсму, 
те сеје отац Серавим могао мпрно с душом 
да растави, јер је за собом оставпо ваљану 
зам јену ! —

Ето нам двсју приповиједака, два нова 
бис«?|Х1 у низу српске књпжевности, нз на- 
рода за народ нлш, који поукс требује.

Мил. Србинић.

8!оуапз1уо ус куусћ грбуесћ. бћогшк 
паго<1ш’сћ а ипаго<1пе1усћ (уухпашпусћ) рјзнг 
у.чбсћ зЉуапскусћ пагоДи. 8Бп’а, ћагтошзије 
а уккчуа Е и <1V I к КиБа V РоНсБгаДесБ. 
1)И V. РЈзие рћозЉуапвке. Кшћа VIII. Сег- 
поћогзке. ПекћЛа ВоћитП ПаДоигек. 1890. 
ХакћЛет уу(1ауа!с1оуут. V копнз«! Е. По- 
Бћка V Раг(1иБ1С1сћ>

У рсд знатних скупљача нјесме на- 
родне, а нарочито народне словенске пјесме, 
као Ј. Ербсна, К. Станковића н Кухача, 
стунио је у новије доба г. Л. Куба. Његов 
на овоме иољу разви јен рад је веома заслу- 
жан те и нризнања достојан.

Иорсд марљивоети нчелиш; у екупља- 
њу пјесама, развпја г. Куба оштар п јасно 
одлучујући поглед испитача - а спаја са 
овнм својствима јоштс и солидно музикално 
стј>учно 11 зображе 1 ве.

За то су и сви у горњем дјелу њего- 
вом објслодањени радови г. Кубе п за му- 
зичзра стручњакс! п >јаве всома зацимљиве. 
< )во посљедње је знатан момснат, јср код 
(ГгногЈ)афа музичара обично нсти не пзбија 
свагда на површину.

Потоње издање двије свееке Кубових 
„Сегноћог^ке рј»пе~ доетојно ее ннзају на 
предходне иубликацнје његове. Парочито са 
гледпшта абеолутно музичког пружају иете 
много занимљива и потичу и самог музи- 
чара етручњака на даљи штудиум.

Мироелав.

-------
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Војвода Петар Филипов Вујови^

(1810у1891).

Па 11 тек. јануара преминуо је на 
Л>уботнњу, евоме родноме мјссту, Војвода 
Петар Филипов, један од најзаслужнијех 
главара црногорскијех како на бојноме по- 
л>у, тако на иол>у унутрашње државне 
уираве.

ЈБегово дјеловање отпочиње још г. 
1835, у пајмучније доба владањаПетраП-ог, 
који га је тада иоставио плсменекмјем капе- 
таном, па војводом и еенатором, што је за- 
елужчо вјерношћу, јунаштвом и разумом 
лијспијем.

И под владом блаженопочившег Кња- 
за Данила Војвода Петар Филипов био је 
еенатором, а на бојном пол>у био је учее- 
ником славе граховачке.

Ступ11вши на владу ерећновладајући 
иаш Госиодар, нотврдно }е Војводу Петра 
Фи линова у истоме достојанству.

Г. 1862, кад је оно био завојштио 
(>мер паша на Црну Гору, еа свијех стра- 
на, да је иокори, војвода Вујовић остаде 
тешко рањен у боју на Расиној Главици. 
Десна нога у бедру му је бнла сва смрв- 
л>ена, алн иа чудо данашње пауке пребоље 
иомоћу домаћијох љечпика и без амиутаци- 
је Али се на њу већ није могао ослањати 
без штаиа, те већ није могао елужити сво- 
ју отаџбину на бојном пољу.

Али је у сенату на елузвби државној 
остаиуо до г. 1881, које је био иенсиони- 
рап пуном платом. За то врнјеме, иош.вед 
њега рата г. 1876-78 био је еа Сердаром 
Станком Вукотићем на влади уз ЈБезино 
Виеочанетво Књагињу Милсну.

Колико је он био заелужаи, и колп- 
ко су се његове заелуге цијеииле, најбоље 
се види отуда, што се бпо удостојио, да 
буде вјенчанијем кумом 1Бихови}ех Висо- 
чанстава среЈпгоњшдајућих Књаза и Кња- 
гиње паше

На иогреб му је с Цетиња иохитао 
Гоеиодии Вожо Иетровнћ у пратњи г. 
31арка Вукотпћ.а, члаиа вел. Суда, г. Шпи 
ра П0П0В11^а> управител»а варошн Цетиња,

и г. Митра Мартиновића, перјаничког Ка- 
иетана. Госиодип Божо изговорио је над 
отворенијем гробом тако заслужиог Црно- 
горца нред многобројнијем народом ријечи 
пуне највишег иризнања и похвале, које 
еу еве присутне морале тронути, а ерод- 
нике и при}ател>е покојникове утјегаити.

Слава Војзоди Петру Филипову ! 
Лака му родна земља!

Л а з а р Л а з а р е в и Н
с.риски ирииовиједач.

Са пјесницима Смртип ('.иан.(-аг> Чен- 
гнКау ПроЈпОПои-Недјељка и Грахов-лава 
година 1890-та при концу евоме уграби 
нам еа пол»а ериске књижевноети таленат, | 
који нам је најмириснију кпту цвијсћа наше- у 
га доба оставио у вртлу лијеие књиге наше, 
и који нам је још много више обећавао.

Дазар Лазаревнћ, овјенчани ерпеки 
приновједач, преминуо је у 40-ој години 
својој 29 декембра у Бпограду одболнјести, 
која нам је нокоеила и пјеснике Горекога 
Вијенца и Ћачког Растанка.

Лазаревић иије много напнсао —- 
Шесла прииовиједака, које су изашле у јед- 
ној смјерној књижици г. 1886, и дале му 
име српског Тургењева; затијем је напиеао 
још једну пли двије — и то је еве. Али 
ни Владика Гаде и Бранко нијесу мпого 
наииеали, а Мажуранић још мање, иа нпак 
су наше иајвнше књизкевне славе; као што 
су и на Парнаеу италнјанекоме Леоиарди 
и Фошколо, први малом збирком ијесама а 
другп само једном пјесмом, заузели мје.с/га 
међу великанима италијанекнјема.

Загребачки Ујепас нише: „Лазаревића 
ра/1,о називљу срискил Тургсњсво.ч. Идоиста 
Лазаревић ее у многом иоводи за крал,ем 
новеле. 11 у њега претеже иеихологириет 
п он елика околнш ''ко, и из његова 
иричања ировирује теила симиатија, е којом 
рпше л»уде V језгрп илеменпте и неиоква- 
рене. Али ее оп бнтно разликује од Тур- 
гењева у то.ч, што еу све његове припо- 
внјеети ирожете најведријим оптнмизмом 
— изузевши иричу ('ве (1е шо народ
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латиитттн, — и што се за вољу ттјееничке 
праведноетттн кад-нкад не жаца удаљивати 
од "риродне вјеројатноети. Реализам, заг- 
•ријан љежиом субјективношћу, главна је 
значајка твегових приповијести. С љом ее 
подудара умјетннчки укус у композицији 
и вјсштачки слог у језику, гсојим Лазаре- 
вић умије и иајситније психологијсгсе мо- 
менте приказивати разговјетно п лпјеио. 
Лазаревић је у гсратко умјетник, којн ства- 
ра лако — онагсо као и сама природа!"

Ове приповијетке Лазарсвпћеве пре- 
вађане еу иа руски, пољегси ц чеегси језик, 
а од странијех језика на француеки и ље- 
мачгси, те еу евога ауктора увеле гсао еим 
иатичног ернегсог преставпика у велигсу 
евјсцку кљижевну републику.

И према томе можемо еудити, колн- 
гсн емо губитак претрпјели, особпто они 
који у нашој инокоштини и сиромагатву 
ггрема срећнијем народпма и лошије своје 
љубе п цијене, жељно изгледајућн гсоју 
етраницу вишега надахнућа, који потез 
умјетнпчгси.

Српсгса лијепа кљига у црно ее завп- 
ја за најбољијем својим умјетником, ачита 
оци ериегсе лијепе гсљиге од Авале п Фру- 
птке Горе до Велсбнћа и Ловћеиа жале 
Лазара Лазаревића гсао евога милога прп- 
јатеља и познаника.

Слава п хвала избранијем умовима, 
гсоји нае својим беемртнијем дјелима раз- 
дроб.гсепс овако бар у једном осјећаљу ује- 
диљавају; слава негса је вјочна Лазару Ла- 
заревићу, поноеу ерпеке гсњиге, миљенику 
цпјелога ериетва!

Наши Листови.
Прошле године преетала су излазитп 

у Биограду два кљижевна листа: Коло и 
Домаћи Пријатељ; ггрви тегс у другој го- 
дини евога живота, а други трећега мје- 
ссца, премда су оба била ваљана. А Отац- 
бина је завршила прошлу годииу еа тттри 
хиљаде динара дуга! „С тога ће Отиацбина 
у 1891-ој годиин излазити еамо под овим 
условом: ако се до 1-ог јануара 1891-ве 
екуни толнко претплате, да се имају од- 
куда осигуратн евих дванајеет евезака за 
1891-ву годину и да се има од куда нла-

титн дуг за ову годиму?4 Ову нам је из- 
јаву доппјела децембарегса свеека Оишџби- 
ие, п мило нам је, што емо у Биоград- 
егспјем листовима читали, да је опетанак 
овога извренога журнала оеигуран и за 
тегсућу годииу.

Да допунимо иреглед цијеле прошле 
године Отиацбине, паставл,амо биљежељем 
љезине задржгше у евесгсама за август, 
еептембар, огстобар, новембар и децембар. 
Оеим наетавагса и евршетака започетијех 
радова у прошлијем евесгсама, доноее ове 
шљедеће нове радове: 1. Државо-правии п 
међународно-иравни одноен бившег Краља 
Милана од А. Радуловиба: 2. Горљи дом 
Србије (рад велигсог уставног одбора) би- 
љешке Владана Ђорђевиба; 3. Вјеридба на 
таласима, новела Хајима С. Давича: 4. 
Огсружне, ереске и општинске фиианенје 
у Србије за 1889 год.. од М. Цукиба ; б. 
Важност земљонисне наетаве п оцјене 
разнијех мстода, наииеао др. Павле Па- 
дејски; С. У читаоници, еличица од Р. 
Одавпба; 7. Усгсоци, драма од Борка Бр- 
ђанина, чин III; 8. Даша Ђонић, из жи- 
вота једпог еиадалаод Ј/. СавиЛа; 9. Јсдан 
поглед па економију као науку од Ј/, Ра- 
довановиЛа; 10. Дарвииово Поемрче, од П. 
В. Бујиба; 11. <) цвнјсћу иредаваље нроф. 
Д РужиЛа; 12. Јсд.-ш разговор осадашљој 
нашој финанспјској сптуацији од Владана 
Ђор^евиЛа. Од нрсвода: Сан, уснио Лудо- 
внк Алеви- Ђована, ириповијетка Ж.Меја'. 
Францускс виле, фантаетична прича Ал- 
фонса Додеа п Тражи мјесто од Бретиа 
ХаЈаиа. ()д пјесама има од Војислава, М. 
ИлоЛа, Чедс ГВлтовиба, С. Д. МнјалковиЛа. 
и од Р. Ј. Одавнба. У кљижевном нрегледу 
доносп: 1. За вјсру и слободу, драма Драг. 
Илића. Реферат М. ИваниЛа\ 2. Једно го- 
реће пнтаље. Рефератдра ВссниЛа; 3. Кри- 
вична одговорност у свјетлости данашље 
наугсе од дра М. Веенића. Реферат дра М. 
ВаеиЛа.

Такођер да довршнмо нрегледод про- 
шле годпне Јавора од броја 40-ог. ГГрипо- 
вијетку застуца Сн.на АврамовиЛ, Милан 
СавнЛ. Мил, : Младснов, Ваеа ВраинЛ-Љу- 
биеав; а ијесиу: Радоје Црногорац, Ј. Р. 
ЈПанитиИ. Велжо, Светпозар МанојловиЛ, Ва- 
са КрстиЛ-Љубисав, 3. Ј. Јовановнб, Сима 
АврамовиЛ, Владимир ТројановиЛ, Ђура 
Страјиб, Сти. НенадовиЛ-Винковчанин. Осим



Страна 30. Н О В А 3 Е Т А Година 111.

тога донио је „Шљиве за брашно44 — ша- 
љиву игру од Снме Сарајлије. Од ноучни- 
јех чланака, довршени су започетп у ире 
ђашњпјем бројевима, па долазе шљедећи: 
Лаук ед Алхазен-а; Неколико ријечи о му- 
зици од Драг. Блажека; Херцеговачки па- 
мук од И. ДнмиЛа; и Хиннотизам од проф. 
Оберштајнера, превод В Субоитба. Од ире- 
вода даљедоноси: „Слијепа4*, приповијетка 
од Г. Прајзове, и „Пиковска Дама”, при- 
повијетка од Л. С. Пушкина. Још ћемо спо 
менути врло похвалну радњу И. Огња- 
новиНа под иатписом: „Гробови знаменитих 
Срба, нгго су нм кости у Н. Саду укопане44.

Овај најстарнји наш књижевни лист 
обсћаје ове године много више. Уз славно- 
га свога влаеника & 7. ЈовановиИа и ври- 
једнога му уредника, издавач Јавора, ро- 
дољубиви Лрса ПајсвиИ придобио му је два ф 
дична српска књижевнива за сталне уну- 
нтрашње сарадникс г. г. профееоре Ј/мтоа 
Летрови&а и Павла Марковиба (Лдамова). 
који ће поред доеадашњег сталног сарадни- 
ка г. проф. Јована ГрчиДа, уредника бив- 
шег Стражилово. старатн се, да Јавор 
процвјета новијем цвијетом, оживи новијем 
животом на корист и забаву својих читао- 
ца. И први број овогодишњи то нам дјелом 
показује. Ту нам омиљени приповиједач 
Адамов (П. Марковић) започиње живу слн- 
ку нз народног жнвота Јелина Гудура; 
ироф. ГрчиИ започиње превод Сафа, жа- 
лосне игре Грплнарцерове; проф. М. Ле- 
тровиб заночиње Иекције из оипшке. Осим 
тога започиње се превод са словеначког 
новеле Госиодин Јован од Јанка Крсннка. 
Најпослије доноси врло интерееантнијех 
књпжевнијех и разнијех биљежака. Ми пај- 
топлије нрепоручујемо овај омиљени ерпеки 
лиет нашим читаоцима, као угодну и ко- 
рисну домаћу забаву, а и као најбољу ду- 
шевну свезу еа доскорашњим кулТурнијем 
средпштем цијелог српетва.

Завршетак Љаиописа и Восанске Ви- 
ле од нрошле године још иијеемо ирими- 
ли; кад нримимо давршпћемо преглед и 
њнхове еадржине.

Правоелавномс свештенству препору- 
чамо Српски Снон, недјел>ни лнст за цр- 
квено-просвјетне потребе српеке православ- 
не митрополије карловачке, који је иочео 
од нове године пзлазити у II. Саду под 
уредништвом г. Саве Иетровпба. досадаш

њсг уредннка Гласа Исигинс. који је ире- 
стао излазити. Власник је листа сам 1Та- 
тријарх Георгије. ЦиЈена је листу за Лустро- 
Угарску 4 фиор. на годину, а за стране 
земље лфиорина. Претндата се шиље штам- 
парнји Л. Лајевнба у Н. Сад.

Невен, Чика-Змајовин лиет, од ове 
године излазиће у Бнограду> оба^веном цн- 
јеном наЗфиорина на годину. Овај је лист 
всћ добро иозиат о пароду п за то би из- 
лишно било тронштп ријечи у његову ио- 
хвалу. Толико нам је дужност прсноручитн 
га родитељима и пријатељима дјечијим нај- 
топлије.

Такођер нам је дужноет, да прсиору- 
чпмо Т>аче, дјечији лиет, који је ове годи 
не опст почео излазитп у Биограду, н већ 
добро познатп Голуб, што излази у < 'о.чбо 
ру, којима је цијена нн годину по 1. фиорин, 
те нх уз Нсвен може држати евака кућа, 
коју је Бог дјецом благословио.

Прстплату иа Невен ва.1>а слати лич- 
но Дру Јов. Јовановибу-Ј.иају, а иа Ђаче 
уреднику му Л. М. Ннкелиибу у Биоград.

Прелазећи на лиетове, што иримамо 
из Заг])еба. на нрво мјесто долази Ујепас, 
који доноси вазда лијеие забаве и ноуке. 
Прошлс годпнс је донио красну лјесничку 
приповијетку од г. Јована Сундечића под 
натписом Врат, Марко и с.сстра Јска, која 
спада у најљепше производс ове врсте на- 
шега честитога ијесника. Ми овај лијепи 
лист препоручамо напшм чптаоцима; алн 
да Ачецас нродрс и међу Србс, добро бп 
учинио, да се оставп некијех задиркивања, 
која вшие нрилнче иолитичкијем листовима, 
те да признаде што је наука већ рјешила 
и што нрпрода рјешава. Овдје мислимо о 
некијем мало озбиљнијем тврдњама г. В. 
Клајнба у његовој расправи Име Хрват. 
које бисмо мп ради да омилп у српству, 
као пгго јс мило пме Бошњак. Далматаинац 
Црногорац и т. д. што ево ни књижевни 
ллајиће не допуштају.

Илустроваии лиет Оош ’ Зујјећ, што 
у Загребу излази, не само да оистоји ево 
чстврта годнна, него и нанредује. Лиет не 
еамо да доноеи лијепијех илустрација нз 
ерпско-хрватског свијета и остгшог (чловен-
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ства, нсго иа њему раде постојаио још нај- 
бољи данашњи хрватски приповиједачи као: 
Евген КумичиК. Ф. БсчиЈ\, М. ДевчиИ, Н. 
КокотовиК Осим тога доноси у преводу 
ромаие и приповијетке пз странијех књи- 
жсвности, особито из рускс, из које сада 
баш излази приповијест НемировиК-Дан- 
ченка под натписом: Баловн Љубави. Ми 
можсмо најтоплије ирепоручити овај ваља- 
ии лист нашим читаоцима, којн су вјсшти 
латиници.

Уз изврсни загребачки МаргеЈак, 
чаеоние за учитеље. узгојатељс н све при- 
јатед,е младежи, излази свеђер КпјЈгвУПа 
3’ ?с1га. и то само један пут свакога мје- 
ееца иа по табака: претилатнпци Наирст- 
ка добивају је 'бадава, ипаче стоји на ци- 

•јелу годииу само 1. фор. скуиа с иошта- 
рином ! У првом овогодишњем броју КнрГ, 

.доноеи овс рсфсрате: 1. Рад југо- 
еловенске академије Књига (■!.; 2. Исто- 
рија турске царевиие. С енглеског нревео 
Чсд. Мнјатовиб: 3. Статиетика држава 
балканског полуострва. 1. Краљевина Ср- 
бија. Саетавио Ст. Грујић; 4. Сеја. Слика 
из ееоеког жпвота, написао Ј. М. Весели- 
новић; л. Малп гај. Пјесмнце и прпче до- 
број дјецп, од Августа Харамбашића. Даље 
доноеи књижевнс иовостн. које такођер ја- 
ко интсресирају човјека, који хоће да нра 
ти свс’ иојаве иа иољу нашс књижевности. 
За то јо уирав неопходан овај листић
свакоме нашем образованом човјеку.

ЈТошљедњс трп свеске биоградског 
Наетавника донијелс еу шљедеће радове:
I. Јсдан начин подјсла угла или лу ка на 
грн једиака дијсла извео Свстнелав Обра- 
бовнб; 2 Од Кладова до Костоца, путне 
геолошке биљсшке од //. 0. ПавловиЛа;
3. Нитање о Ћарилу и Методију, бесједа 
академика В. Јагпћа, иревео а. .Јнлср;
4. Књижсвни језик. Напомене о чнетоти п 
правилности српскога књижевнога језика, 
од II. II. ЈЈорђсвиКа; Прва Пптања, 
прилог за студију о поправци наших гпм- 
назија, од //. //. Лор^свиба: 6. Одјењнва- 
ње и прсвођењс учеиика средњих школа, 
од Сш. Ловчсви^а; Т.Живи језици у сред 
њијем српскијсм школама, од »/. /Л Несто- 
ровиКа ^ 8. Три оеповне јсдпачине у равној 
тригономстрији бд ироф. Дикмсна, прев. 
А’. ПвковиК; 9. Моралне иоуке у гимназији 
од 7< КанбиКа \ 10. (> јсдној методи за

рјешавање једпачина IV степена од А’ 
Стиојаиовиба: 11. Уређење средњнх школа 
у Шв«‘дск' .'ј од (7/7. ./. ('тојковнба; 12.
Каквс су нам пољоиривредне школе сада 
иотребне ? од Ј. Мн::овнКа. Даље сЛиједе 
реферати разнијех стручнијех дјела; из- 
вјештаји професорског друштва, тколско 
кретање н просвјстни запиеи.

Даље треба сломепути Ратник. лнст за 
војне науке, у ком једовршенаврло важна вој- 
но-исторнјска раеправа пук. Мтиковиба 
под натппсом Ј\ссовс/:а, />/////л.’п ; да.вс је донно 
шљедеће радове од опћег интереса: 1. Но- 
вија Географско — картпогравска књижсвноелп 
од поручика Миливоја ЈЈиколајсвиКа; 2. 
Статистнка васалнс кнежевине Бугарске, 
статиетика Црне Горе, (паравно ова доста 
нстачна, иошто ипсац није имао званпчни- 
јех статпстнчкпјех иодатака при руци) од 
нроф. ( ш. ГрујнКа; 3. Путописне бил>ешке 
нз Маћедоннје од 7/. Маној.човиба 4. До- 
лазак ерпеке војске на Косово (из срнско- 
туреког рата 1877-8 год )од4Лгл. СанбиКа.

Прп сврћгетку драго пам јс објавитп 
и V исто доба ирспоручитп два пова књи- 
жсвна листа, што су ночела од новс годи- 
не пзлазити. Прво је Преодннца, лист за 
књшкевност и умјетност, који јс почео у 
Бнограду пзлазити три нут на мјессц под 
уредништвом младог даровитог књизкевника 
Бранислава ПутиКа; а власник је листу 
всћ правом иризнатп најбољи наш пјесник 
млађег нараштаја ЈЈојислаа Л.гнН. Оба ова 
имена најбоља су нам гаранција за доброту 
листа, који за то најрадосннје иоздрав.Ђа- 
мо п најжив.Ђе препоручамо свијема нашима 
читаоцима. Садрзкина првог броја Прсодни- 
це ово је: 1. Србија књижевни Пјемонта; 
2, Суреп (слнка из прошлости) од Јанка 
Веселиновпба! ?>. Тичице божје, пз ириио- 
вијсдака јсдног каплара; 4. Христова јела, 
прииовјетчица Достојеиског; двије пјеемице 
Н. Ј. Јовановиба, једна М. IIЈапчанина и 
једна М. Ј. М а ; књижевнп преглед, н књи- 
жевнс биљешке са осмртницом Лазара Ла- 
зарсвића. Цијена је листу нзван ('рбије 
6 фиор., а претнлата се шиље г. К. Арсе- 
нијсвиЉр горња Јованова улица бр. 10 у 
Биоград.

Други је 1зкга, лист за књчжсвиост
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и умјетност, који је иочео излазити у За- 
дру два пут мјесечно иод уредништвом 
Николе ЈПимиЛа* Ирви број доноеи ову 
еадржину: I. Успомене н одлуке, Уреднпк;
2. 1Бешто о наших и туђих еписатељих, С. 
Б.\ 3. Листопада 186б-е, ијесма од А. Кри- 
лелпм&а; 4. Лучићеве „Писми Л>увене“ I. 
од II. КасандриИа; 5. Како су нашли чигова 
је, приповиједа Ј. ЦариЛ; 6. Звијер сам 
био од 25. РадуновиЛа; а други: 1. Смрт 
кнеза Уголина (нз бож. комедијс Дантове), 
превео Стпјетан БузолкФј 2. Књижевна 
оставштина М. Павлиновића, Н. ШимиЛ;
3. Змај Јован Јовановић, Јакша Чедовил — 
и наставке КасандриЛеве расправе оЛучиће- 
вијем пјесмама и приповијетке Царићеве из 
првог броја, са осмртницом Лазара Лазаре- 
вића, и разнијем књижевнијем биљешкама. 
Цијена је листу 3 фиор. на годииу; за на* 
роднс учитеље и ђаке 2 фиорина. Ми пре- 
поручамо и Твкги свијема нашима читао- 
цима, којн еу вјешти латиници.

Културне биљешке
(Из комиозицијс „Балканске Цари- 

це“) одучитеља которске музике Д. Дс Сарно 
Сан Ђорђо чула су се први пут два уломка 
у которској читаоници на овогодишњи Са- 
вин-дан: прелудијум првога чина, који је 
орхестра извршила, и „У далеком Дрено- 
пољуштоје испјевала гца А. Риболи, уз 
пратњу гласовира. „Пјевање Даничино У 
Далеком Дренопољу јест' доисто раздражсно. 
Страст, бол јадне Данице, што је миелила. 
да јој је Станко у ропство иао, потпуно је 
вјерно истакнут. Проклество, које заљубље- 
ница нееретна баца на Цара Мурата, по- 
тиче збиља неку трешњу у елушаоца. С 
тога је пјесма по други пут испјевана. 
Пратњу иа гласовиру, пунану нових облика, 
баш је еавјеено извршила гца Ј/. Риболи. 
— Прелудијум је одлична радња : послнје 
једне имитацијс између флаута и кларине- 
та, слиједи једап АпДап(с, повјерен самим 
виолинима. Утисак овог Ап<Јап4е, извршен 
на четвртој жици ео1 $огсИт сладак је и 
жалостан, и наводите, да промиелишна жа- 
лост несретне Данице, чијаје страст иста- 
кнута у АпЈапНпо, који одма слпједи. При- 
хваћен тај Апс1ап(е од цпјеле орхестре, нру- 
жа заисто изванредан успјех, као и оно 
што слпједи са закључком. — Кад су ова 
два комада такав успјех нмала, што се о-

чекивати може од цјелине? Доиста ми би 
сретни били, када би се цјелина на којој 
иашој позорници извршила, кад бн се ње- 
зина ваљаност из нашега кола објавила, а 
не да нам из страног свијета у нашу кућу 
дође, као што ћс бити по свој ирилици, јер 
ми за наше ствари много се не одушевл>а. 
вамо, ако нам прије из Париза или нз Беча 
ие дођуи. Овако иишу из Котора Српеком 
Гласу, исправљајући у исто доба ио нови- 
нама распрострти глас, да јс Билканску 
Царицу компонирао неки Грк Де Ђорђиш. 
Г. Де Сарно Сан 'Борђо јодини је до сад 
овлашћени композитор Балканске Царицс, 
и ми му од срца честитамо овај ирви ако 
ће и скромни усијех, желећи да његово 
дјело што нрије нађе достојног одзива у 
музикалном свјцету.

Одговори Администрације.
Арбанаси код Задра. Г. М, Л. Лист ћемо 

вам слати у полак цијене, кло што шиљемо снијема 
ђацима и народнијем учителима, који нам ишту коју 
олакшицу; а то је готово тек за поштарину.

Тавна ман. Г. Ђ. €. — УчиниКемо Вам по 
шсљи Вашој; ал’ и Ви гледајте, да дисту од користи 
будете.

Биогр?д. Г. П. М. — Цијена је листу за Ср- 
бију исто 3 фиор.; а иретилату иримају биоградсве 
књижарнице ВаложиКа и Иурића. Од претплате, што 
нам неиосредно иреко иоште дође, морамо овдје го- 
тово трећлну поштарине надокнадити; што и овом 
ириликом наиомињемо, да се нама непосредно ие 
шиље иретнлата, него из Србије номенутнјвм кн.и- 
жарницама; а из осталијех нокрајина и држава г. 
II. РамадановиКу у Котор.

Оцшв. Г. Ј. В. Накнадпо смо Вам посла- 
ли еве бројеве од 4-ог.

Зајечар. Г. А. С. Послали смо Вам бро- 
јеве, што сте тражили. Новац немојте нама непо- 
средно слати, него нреко наших скулљача у Биог- 
раду.

Нрнјеиоље. Г. В. М. — Свеске јулске од 
прве године одавна су нам нестале; остале смо вам 
нослали.

Обредшзац Ђ. Ј. Т. Т. — Новце смо ирими- 
ли у реду ; али други иут молимо да нам шиљете 
нреко наших скунљача у Биограду. Од прве године 
оскудијевају нам неке свеске; од друге године имамо 
још иотпунијех егземнлара. Примидн смо свеске 
сувишље. Хвала Вам !

И. Јорк. Г. М. В. — Примили смо у реду, 
али је у исго доба стигла нретцлата за вас и од г. 
В. Р. Дакле једна остајс на Ваше расположење.

Е. Нов11. Г. П. II. — Такођер смо и за вас 
иримили двоетруку ирегплату. Изволиге се сноразу- 
мјети са г. В. Р—вм.

5гређује Др. Л. ТомаповиИ.



НОВАЗЕТА
Књижевни Мјесечни Лиет.

ЊЕНОМ ЦАРСКОМ ВИСОЧАНСТВУ

СТАНИ НИКОЛДЈЕВНОЈ
Војвоткнљи Лајхтенбершкој, 

Књагвњи Романовекој,
у споменицу.

Слети се Сјевер са неба сива, 
Додијало му живјетии сам:

Сунчева њега ужди однва,
Дивотие њене мами га мам.

*
II задоби је. Што Ие да бива?

Да ли Ке дпва да стаоии илам?
Или Ие Сјевер њламен да скива 

У драги, сјајни, вјечитии кам?
*

Нека се њина споји врлина,
Нека им вјечна буде милина,

Једно су другом небески дар:
*

На Ие да слети с виших висина 
Благослов и на милог Ви сина,

Сјевера снага и сунчев жар.
Лазо Костић.

Бранко Радиче.вић.
Иокушај

• Луја Војновнћа Ужлчкога.
Свом иовгатиму Милану Решетару 

у 8НАК ЉУБАВИ ПОСВЕКУЈК

11ИСАЦ.

(Сврха И-ог дијела.)
Многи проциједише питање: што ли 

је Вранко радио у годинама 48 и 49! Тра- 
жише га па бојноме пољу као другога Пе- 
тефија. Тражише га у бујици ентузиазма

Амо живо цвећу поитајте,
Па га с’ млади нуно накидајте, 
Да вам иутем дивно вамирише, 
Да вам срце 8а куКом увдише!
Ђранко.

за ослобођење, на улици, у одборима, у 
скуиштинама. Неки од прекомјерне љубави 
к пјеснику, а неки опет од немирна и не- 
задовољна критична духа, траживши га за- 
ман, приговорише му нехајство за народну 
ствар. Пјеснику „Ђачкога Растанкаи баци- 
ше у лице, не велим издајство, не, али 
слабост и гријешан немар — управо како 
га знаменит наш књиакевник у иперкри- 
тичноме часу прозва „сушићавими пјесни- 
ком. Свак дакле пита; та штаје Бранко ра- 
дио у онијем годинама? Ми одговарамо: 
запјевао је „Гојкаи и „Хајдуков Гроби. 
Штоћетевише? Ако то није критицима 
доста, ми их од срца жалимо, и бојимо се 
да нијесу ништа научили од овијех педе- 
сет годишта наше политичке историје! Јер 
што видјесмо? Алексу Иетровића мријет 
на бојноме пољу у кожи Шандора ГГете- 
фија за слободу мацарскога племена против 
слободе срискога. Ово би један плод вре- 
мена. Други би циоједан народ, српско- 
хрвацки народ, нреварен и издан сјутра- 
дан иза иобједе. Трећи феномен би крути 
германизам којн једнаким насиљем завлада 
побјеђенијем и иобједитељима. Нротив тијех 
појаваимамо „Гојкаи у прољећу године 1848 
и „Хајдуков Гроб„ фебруара 1849. У 
њима је све оно мало добра што имамо. У 
њима је једино јемство неоскврнута раз- 
вијања нашега народнога духа. Ваљ^ју за 
двије иобједе, бар онакве какве кумоваше 
нашему кољену! Ви не можетс нагрдити оне 
стихове -— ни митом, ни издајством, ни ли- 
цемјеретвом, ни бијењем отаџбине. Сиро- 
машни су, просто им било. Голи су, нросто 
нмбило. Простодушни су, нросто им било.

„Та бо.»е је снреда оберучке,
Него страга удараги мучке,
Боље чедо и нређаволасто,
Пег богаљче и слепо и кљасто:
Да уз туђи корак нарамљује,
Да га туђа рука заран>ује.“ *)
*) Бранко Владици, из Беча 7. Јан. 1848.
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Баш тога ради дижу ре као живо свје- 
дочанство против епилога године 1848, што 
доживјесмо ономадне. Та, још цвијеће није 
усахло на Арадскоме споменику! Безумна 
хрпа људи, које модерна фразеологија зове 
„посланицима иародаи, а српски језик зове 
трбухождерима и себезнаоцима, овјенчаше 
гроб људи, који подигоше на вјешала сто- 
тине српскијех сипова, а можебит и какво- 
га Бранковога рођака! Пред толиком мо- 
ралнохМ развраћености ми не можемо жали- 
ти, дасе Пјесник нијс мијешао у политич- 
ке кризе онога времена, и да није дожи- 
вио понижење наше части и нашега имена 
пред цивилизованијем свијетом. Пјесник је 
добар дио одабрао „који се не ће отети од 
његаи.

Био некада један господар силнијех 
дворова. Звао се Гојко Змајевић.

„ . . . соко је ка’ му отац био“

Лов ловио, шетао се по шумама, пењао се 
по клисурама и врлетимам Ишетавши једно- 
га дана по свом обичају, стиже га олуја, 
па застрани у беспуће. Заспи од умора и 
сни грдан сан. Искочио медвјед из шуме, 
па му куца срце. Пренувши се иза сна, 
спази мјесто медвједа лијепу мому, па ће је 
запитати:

„Кажи брату ако си девојка 
И људска те одојила дојка

Оли чарне ове горе вилаи.

Лијепа мома дакако љепше одговара. Дје- 
војка је кћерка Рајка Жеравице.

„Гледни само — видиш тамо горе 
Оне беле поносите дворе.
То су двори Жеравице Рајка,
То су двори мојега бабајка“.

Дјевојци је име Цвијета. Улази Гојко у 
дворе, „а лепо га Рајко дочекао ;и пита је- 
дан другога за јуначко здраеље, за име и 
род. Нађе се да је Гојков отац, Змај Ми- 
лутин, другарио с Рајком у боју с Турци- 
ма и да му је Змај једном спасио главу. 
Гојко се и Цвијета заљубе. Гојко стражи- 
јаше стражу против Турака; када му по- 
братим Раде дође на измјену, онај ће му:

„Хајде брате, хајде Гадивоје 
Да ти злато ја покажем своје“.

II пођу заједно, да покаже Гојко ту ље- 
поту побратиму. Али кад јс Радивој спази, 
заљуби се и овај у Цвијету, ну таји по-

братиму, па кад га овај пита на повратку 
зашто је тако сјетан, Радивој му одговара:

,.Своје сам се сетио сестрице,
Н>у ка’ анадеш земља већ покрива,
Ја помислих: да је сада жива!“

Простодушни се Гојко умнри. До мало 
се отвори бој на Турчина. Брда јече од ста- 
ре, а једнако младе, вике: „у ждријела ју- 
нак ко је!и Гојко води војску. О боку му 
је друг Стојан. Овога нрати жсна мила и 
не ће да га остави. Црна је глутња мори 
и зна да више не видје свога Стојана.

„Не ћеш! не ћеш! к’о ван себе врисну*.

Али је срамота Србину проплакат и по- 
пустит слабој жснској љубави. Стојан оту- 
ри јадну жену и ова се обезнани. Бојак 
почимље. Срби и Турци чуда чине. Разли- 
јеже се цика нушака од брда до брда, Гојко 
тражи Радивоја и плаче:

„Ох, јунак је Радивоје био,
На је гдегод главу изгубио4*.

Али је наш Радивој јунак друге врсте, 
уграбио Гојкову Цвијету и, налик на онога 
сина Козака Тарас Булбе, заклонио се у 
град .турски, погазио име и ноштење, да 
брани своју невјеру од Срба. Бије се зне- 
сток бој с Турчином. Међутијем и у Ту- 
рака један другоме уграбио дјевојку: Ар- 
слану уграбио Тале Хајкуну лружу тск 
развиту, па у киту с љиљаном савитуи. 
Трагедија се примиче крају. Град турски 
„мрко кроза тмину на србињску гледи ио- 
крајинуи — закриљује Радивоја који је

„Побратимство под ноге вргао 
Родну вемљу влотвору издао

Али
„Иду Срби, јечи поље равнои.

Бојак је близу. Војске једна до друге. 
Турци су наметом иотучени. Радивоје у 
здвојности хоће да убије Цвијету, али Гој- 
ко избацн пушку на издајицу и овај поги- 
ну. Гојко

„Узе Цвијету, на коња је хити,
„Па се њоме из крешева хити“.

Сад настаје дпвљибијег осталијех дјево- 
јака и заљубљенијех момака. Тале бјежи 
са Хајком. Стојан гони ову двојицу е

............ мисли Срикиња је,
Чија мозкда љуба вереница 
Што уграби негде лотурица*.
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Али се Тале обрну из ненада и обори 
Стојана, који се у самртни час сјети црне 
слутње вјерне друге:

Збогом Мило, јеси погодила.*

Хајкуна иробада опет ножем Тала и 
пјесник филозофски надодаје:

„Заш отима’, пгго му Бог не дао,
Та срце је од самога Бога,
Кад те не ће, не гони никога.и

Мсђутијем
гНа мртваце бистра роса пада“ 

а Хајкуна иде
„Кроз мртваце сувна и крвава“

па тражи драгога, кога једанпут видје, те 
се у њега заљуби. Тражи Радивоја и нађе 
га мртва. Када видјс грдне ране што му 
нокрнше тијело, спопаде нож и

. . . ,.уби се од тешке жалости.“

Стојанова Мнле, од туге за мужем, са- 
вија се над гроб војнов —

„Око крста руке обавила 
Проша’ живот, проша’ јад и боља.“

Од те страшне хекатомбе, не остаде него 
сам Гојко са Цвијетом. Вјенчаше се сретно 
и Цвијета роди мужу четири сина и двијс 
кћери.

Ово је у мало ријечи гола суштина 
пјесме. Лако је видјети чиме се „Гојкои 
разликује оддругијех „јуначкијехи пјссама 
поееетрима. Бранков је ргоссЈс особит и 
карактеристичан за имиерсоналну и неиз- 
вјесну нарав народне ијееме, какву је он 
нодиже у умјетном облику. Ми чудом пи- 
тамо: Гдје је мјесто овоме догађају ? А 
вријеме? Какви су ти људи? Отклс су? 
Да ли Црногорци ? Да ли Бошњаци ? Да ли 
Србијанци? Питања без одговора. Истина 
је ова, да ми не знамо него двије ствари — 
бива, да су то Срби и да је то бој иротив 
Турака. То је пјеенику доста. Овај неиз- 
вијесан тсатар народне епопеје, који обу- 
хваћа нет вјекова, јест опћснити тсатар 
сваке ириче. Л>уди нијесу него персони- 
фикације осјећаја. Гојко, Рајко, Радивој, 
Стојан! Заман их ннтамо што су, како 
питаше онај крчмар Ренза Трамаљина: 
„поте, сОЈЈПоте е ра!па! ‘ Заман тражимо 
да схватимо те дворе у тој шуми. Та гдје 
су српски двори за турскога владања? А 
оист су одвншс модерни за прве онс бо- 
јеве још од прије Косова! Јасно је дакле

да пјесник тражи епску основу за своје 
лирске полете и ништа друго. „Гојкои јс 
налик на оне слике Нусина или Клод Ло- 
рена, на којима видимо шуме, брежуљке, 
глатка (и одвише глатка) стабла, дворове, 
поточиће, елегантне шпиље, али не би зна- 
ли казати приказује ли слика крај у Га- 
лилеји, оли Зема.вски Рај, оли Нормандију, 
оли обале Рајне. Све је опћенито и без 
карактера. Али зато се у томе оквиру по- 
диже једна мисао, велик историјски призор, 
та Ираоци Рода љуцкога, та проћерање 
Агаре, та повратак расипнога сина. Ето 
такав је Бранко. Је ли таква пјесма — 
„епскаи пјесма ? Може ли се чааквој пјесми 
приговорити лирскн уметак? Колико је 
различит „Гојкои од Медове „Цвијетеи оли 
од Гогољевога „Тарас Буљбеи у ономе што 
би ради иазвати човјечанска цртаа пјесме! 
Све је јасно и знано у „Цвијетии. Мјесто: 
комад оризонта између оморика Локрума, 
хриди Госне одМилосрђаи чемпреса Гру- 
жа. Годиште: Расап рснублике. Лица: Та, 
рсг’ би да их познамо, тако су персонални. 
Многе видјесмо још те се штапаху за на- 
шега дјетињства! У „Тарас Буљбии зиамо да 
је бој Пољака с Козацима и знамо који и 
иознамо пољачку господу и козачке хетмане. 
Имена су обична, знана, лица оштра, профнли 
познати. А опет Бранкова пјесма баш те 
всликс мане ради расте у величанству. Та 
неизвијесност времена, особа и мјеста даје 
обиљежје свакомс времену, свакој особи, 
свакоме мјесту. Јер што су на иошљстку 
то ист вијекова? Једна једииствена историј- 
ска фаза. Народ изгубивши своју повијест, 
створи је сваким даном нову у окршају 
са некрстом. Сваки је бој налпкна другога. 
Сваки је дан дакле синтеза једне велике 
перијоде иовијести, која јс у другијех на- 
рода означсна нраразличитијем фазама др- 
жавнога, душевнога, вјерскога живота. 
Монотонија је ирво и главно обиљежје 
пет вјекова нашега живота и Бранко 
не може него бити вијсран монотонији сво- 
га народа.

Л>. Штур ж<и1и сс на Бранка, да је 
ставио уводс и уметке у епску пјесму. Она 
треба да буде баш народна, дакле без уво- 
да и без уметака. Г. Јован Бошковић (*) 

, кумује томе еуду, иа надодаје: „Томе је 
лако помоћи. „Гусле мојеи, „Зоро белаи и 
„Ао светеи ваља само наштамиати као 

(*) Нредговор к’ шестоме ивд. Бранка, стр. XXI.
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увод за себе, па пјесму о Гојку почети са 
„Ох олује, ао грмљавине44. Тако исто вал>а 
одвојено (опет као увод другоме дјелу) 
наштампати уметак „Песмо моја, песмо од 
некадаа и „Даничићу! тебе сад братимими 
па настављајући приповетку без прекида, 
почевши лист са „Нојца оде, сину зора 
белаи. „Иначе— доспијева писац — и Штур 
признаје важност тих пјесамаи. А нама се 
чини да не признаје ни мало, или барем 
не онако како би је имао нризнати. Да се 
разумијемо. Што то хоће рећи „одвојено 
наштампатиа. Ако се не будемо споразу- 
мјели о значењу ријечи, све ће нам ово 
бити нејасно. Или Штур (Бошковић) при- 
знаје, дасу ти уводи и уметци потпунијем 
правом ондје гдје су, да је Бранко знао 
зашто их је ставио, знао да прекида њима 
причу и хтио прекинути онако и не друг- 
чије — тада чему бкељети да се „одвојено 
наштампају44? Одвојено! Та Бранко их је 
одвојено и наштампао, кад је једним мате- 
ријалним потезом означио идеално раздије- 
љење у самој пјесми између уметка и приче! 
Али ако доиста мисле, да је Бранко без 
разлога ставио оне уводе и уметке, да ти 
уметци немаду никакве унутрње душевне 
свезе са причом, тада их не треба ни од- 
војено наштампати (јер одвојеније не могу 
бити) него их на просто избацити. па ста- 
вит их на посе гдје другдје под другијем 
именом. Били то самоме Штуру (Бошко- 
вићу) било драго? Али је то логични по- 
шљедак оне премисе. Јер ми не мозкемо 
никако разумјети, да материјално дебљи 
оли тањи потез може допринијети^бољему 
разумијевању нарави оне пјесме. Бојим се 
да се ми добро не разумијемо о значењу 
„епске пјесме, према народне.44 Ова дефи- 
ниција, овако изречена, сумњива је. Ми- 
сли ли Штур да је Бранкова пјесма ид$н- 
таична са јуначком пјесмом слијепаца? То 
је питање. Ако то мисли, тада, прије свега, 
чини насиље Бранку, извраћа му намјеру, 
па тад напокон има и право да шкж ије- 
сма има бити без увода и без уметка! Али 
ко је рекао да је лГојкои епска пјесма 
онако како би је Штур жељео? Нама се 
чини на иротив да та пјесан, и сва Бран- 
кова дјела, носи оштро-означено обиљежје 
„умјетне поезије у народноме духу“ како 
рече Стојан Новаковић. Бива суштина је 
народна, раг ехзеИепсе народна, али опет 
не као што је „народна пјесма;и облик и

правила и стварања сама и рефлексивна 
страна надахнута су умјеткичком жицом; 
корен му је у народу, гране су у ваздуху 
опће поезије. Бранко није „пјевачи народни 
као слијепци, нити је он градио јуначке 
пјесме некаквијем системом и отејеченијем 
законима. Хтјети му сапети лирско тежење 
што влада сваком страницом, те се силно 
намеће свуда, па и уеред, крешева са ду- 
шманином, то је жртвовати ијесника тје- 
сногрудноме и педантноме критицизму. Ту 
би ампутацију имали учинити многијем 
ремек-дјелима јевропске литературе. Напо- 
мињемо нримјера ради Бајроновога „Дон 
Жуанаи. То је без двојбе у широком сми- 
слу ријечи епска пјесма. Имамо јунака и 
јунаковијех догађаја у изобиљу. Али коли- 
ко уметака и читавијех уломака силнога 
лиризма и дубоке сатире, без којијех би 
једнако разумјели причу и једнаким би ин- 
тересом слнједили „Дон Жуановеи згоде! 
Хоће ли Штур рећи, да би се ти уметци 
имали избацити (јер је то нрава намјера 
Штурова, а Бошковићев предлог није него 
компромис), јер их сиос у опће не трпи? 
Ах, колико се гријеха у име твоје учинило 
епска пјесмо!

„Гојкои као чиста јуначка пјесма не- 
ма особите цијене. Свакако не може да се 
мјери са ниједном народном јуначком пјес- 
мом. ТТрије свега кети мртваца не може бит 
опроштено него Шекспиру. Фрапцузи не 
опростише ни овоме толику хекатомбу љу- 
ди, како видјесмо за пошљедњега глумљења 
Хамлета у Тћеа1ге Ггап^ив. У пјесни од 
двадесет страница редање тих љубавних 
сјена није ни наравно, ни естетично. Зна- 
мо да је Бранко романтик, али горе за 
њега. Романтична школа роди „Без Виг&а- 
уе&и, „Ернанијаи и „Лукрецију Борђуи и 
пропаде, јер не бјеше на реалној основи, 
јер страсти бијаху ненаравне, сиљаху до- 
гађаје и здрав разум. Опет је велико не- 
размјерје између догађаја главнога јунака 
и другијех лица пјесме. Каква ли је свеза 
међу Стојаном, Милом, Талом, Хајкуном, 
Гојком и Цвијетом? Готово никаква. До- 
гађаји се ређају прећерано и простодушно. 
Онај догађај који је без двојбе занимл>ив 
и увелике драматичан и, јаох, нериједак у 
несталној славенској души — Радивојево 
издајство — нема релијефа; испричан је 
на брзу руку баш онако како је испричана 
епизода Хајкуне; није у ничему виши и
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знаменитији од овога и од којегамудраго дру- 
гога; не даје нам времена да му погледамо 
у очи, да видимо јаки контрает између 
преварена пријатеља и онога који, страсти 
ради, бије бој иротив своје браће. Сретна 
и плодна мисао. Али је ми само слутимо. 
Ми је више причамо у нашој машти, жа- 
лећи се на пјееника, те јежртвова узгред- 
нијем ликовима и бојевима. Таква би, по 
нашему мишљењу, та епска пјесма била, да 
је није спасило јецање пјеспиковога срца, 
да о њој не би могли рећи, варијантом, 
што је Бранко енергичном фразом рекао о 
турској глави у „Ђачкоме Растанкуи:

„Кроз њу горски ветар дува.и

II доиста, кроз њу Бранкова душа дува. 
„Гојкои је тканина, на којој је елегија и- 
заткала везиво, а не јуначка народна пјесма, 
у којој су случајно застранпла два лирска 
уметка. Овако ваља да је судимо.

До сада обранисмо племенитога пје- 
сника од критике, која би се рада уотт&е 
упртити у слободу пјесникову. Праведност 
захтијева да речемо, да су лирски уметци 
„Гојкац сваки на своме мјесту и да једин- 
ство влада цијелом пјесмом.

Који Србин, што говоримо! који Ју- 
гославен не познаје онај приступ „Гојкаи. 
Ми га нијесмо никада читали оли чули, а 
да нам се очи не помутише. Сјећамо се 
као сада једне вечери, у Загребу, — бјеху 
они дани када народ испрати Пјесника на 
Стражилово — слушасмо познатога нашега 
пјевача господина С. Д. Гуеларевом мело- 
пејом, али умјетничким дахом закриљеном, 
ираћен шумом стотину гласова, ноче:

гГусле моје овамоте мало,
Амо и ти, танано гудало,
Да нревучем, да мало аагудим,
Да ми срцу одлане у грудим,

Тишина богомољења настаде у дворани. 
А кад ијевач, једнако праћен тпхим одје- 
ком многоетручнијех гласова, узвишепијем 
гласом стаде блцати ријеч по ријеч проро- 
чанетво пјесниково и оне златнс ријечи:

„Данас сутра час ће ударити,
.Јарко сунце мени заклоннти,
Из руку ми јасне гусле тргиут’
Моје тело под земљнцу вргнут,
Ал’ што певах, не ће пропанути

бибавица прође љуцтвом, као кад о подневу 
класје шушти под еунчаном жегом. Сваки

од нас осјећаше да је један дијел нашега 
духа сакривен у свакој од онијех ријечи. 
Оејећаемо се јединетвени у пјесниковој сла- 
ви. Осјећасмо се један народ, санеком ци- 
је.ЋИ — пошто трпимо и болу нађосмо до- 
етојна пјесника! К доиста свака ријеч у 
овоме приступу има за нас неко знамено- 
вање, та у ономе што говори, тД у ономе 
што скрива. Показаћемо на свршетку овога 
покушаја, да је то на неки начин рачун 
нашега времена, пошљедња ријеч једне е- 
поке која слази у гроб.

Потресни почетак праве приповијести 
чини лијеп контраст са њежним значајем 
увода. Није тако реалистичан и висок 
као

„Оде јутро, ето веКе пладнеи
ИЛИ

„Оде лето и омара
Лишће жути, пада магла.и 

Али се зато одликује неким смјелим по-
1 тезом руке, који се мало даље подиже до 

еавршености у лаконичкоме редању ријечи 
кад описује наставши мир наком олује. 
Нов доказ да је сила савршена само у у- 
мјерености.

„Буре неста — ноћ је — ведро — тио — 
Давно данас месец поранио,
Па већ дође — већ је пола ноћи —
Јоште мало и вора ће доћи —
И ето је, већ се помоли"

Разговор Гојка са Цвијетом доспијева еа 
четири стиха у садањему времену, која 
увијек држасмо угледом стијешњене исто- 
ријске дикције.

,.Дођи к’ нама, свак те радо чека,
Јер си видим иутник из далека,
М а ј к а, сеја за тебе се боје,
Јер си самац оставио с в о ј е.и

Гојко се са Радивојем враћа из Рајко- 
вијех двора. Радивој пламти новом љубави. 
Да га Гојко не запита: Што ти је? Ко 
зна бјеше ли издао побратима! Али Гојко- 
во питање сили га на неки начин да ла- 
же ида доконча издајство, које тињаше без 
јасне свијести у њсговој души. Па за то 
је оправдан унутрњнм разлогом онај дивни 
други лирски уметак, а естетички је савр- 
шен онакав на ономе мјесту, јер указује 
супроћ црноме издајетву Радивоја, саму 
Бранкову љубав к Даничићу. Први је ди- 
јел уметка као неко продуљење приступа. 
Од онијех знаменитијех ријечи

„Е па дотле, а куда ћу вишеи
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нема никаквога скока на ово повраћање 
пјеснпкова бола:

„Песмо моја песмо од некада,
Где је оно красно доба сада,
Кад те сретан ја певати ночех?
Ох давно је, ма ја те не дочех:
Четир нута веће вима љута 
Пограбила лишће са дрвега,
Четир пута сину ирамалеће,
Лишће врати, окити дрвеће.
И тако ће док је века бити,
Једно грабит’, друго доносити/

Па се пјесник хвата објеручке побратима 
који, прочитавши прву књигу Бранковијех 
пјесама, нзрече над у будућност народа 
рпјечима Јеванђеља: „Не бој се мало стадо, 
јер би воља оца небескога да ти да цар- 
ствои. (ЛукаХН, 32).

„Даничићу! тебе сад братимим,
Да са срца мало јаде снимим :
Ја имадох брата рођенога,
Рођенога брата јединога,
Црна земља менека га уве,
Ја 8а њиме пролих горке сузе,
Ал’ све заман — ништа не помогох,
Ив гроба га подићи не могох.
Богом брате, кад роднога немам,
Не дај самац да сс на пут спремам,
Хајде са мном, јер без братског друста 
Ввруј, веРУЈ, вемљица је пуста.и

Ко хоће да добро разумпје љепоту и 
истину овијсх стихова, нека отвори Мили- 
чевићеву књигу: „Помени о Даничићуи и 
нека нрочита Даничићева пиема. Тада ће 
наћи, да је у овима двима душама била 
нека заједничка жица, нека смјеса јаеноће, 
простодушности, унутрње њежности и за- 
душене иатње, те их је од нарави водила 
к узајмичној љубави. Нијесу него педесет 
иисама, али колико је науке у њима, а, 
особито, колико познавања његове ориги- 
налне особе, оригиналније него ли су сама 
његова дјела! Али ко за то мари у нас? 
Ми смо чудан народ. Дајте нам пергамена, 
диплома, језичних коријена, теорија сваке 
врсте, етпографских, филолошких, политич- 
ких, ми ћемо се њих ради одрећи позна- 
вања карактера, ћуди, осјећаја, у двије ри- 

јечи свега онога што Французи згодном 
ријечн зову: Де Јосишеп! ћитати и чеса 
имамо толико потребе! Та је наша манија 
за апстракности преобразила на неки начнн 
људе у апстрактне појмове. Ми данас већ 
ие познамо добро Даничића као човјека од 
кости и од меса, од душе и тијела, од крје- 
иости и мана, него као формулу једне зна-

ности, једне расправе, једне теорије. До 
тридесет година би ће легенда, како нам је 
сада легендаран Бранко! И тако се догађа 
да ми немамо никакве користи од великн- 
јех значаја, који се родише у народу и 
нрођоше као празни сјени на театру наше- 
га живота.

Пролазимо двије мале скице пуне жи-
вота:

жСунце зађе — ноћ је — свуда тазно,
Догорели огн»и већ одавно,
Кон.и насу, ма јунаци нали,
Крај пушака тананих заеиали*.

Оли ону другу која почимље са гласовитим 
стихом:

„Сунце седа поносито тио“ —

па цртајући оне одношаје јунака са лицем 
небеским, који је једна од значајнијех црта 
народне пјесме:'

„Гојко у н»ем’ очи унравио,
За горицу злаћано заходи,
Чини му се срећу му одводи,
Нешто му је и чудно и тешко

Трећи је уметак нрави сриски дитирамб 
— опомена на ^Ђачки Растанак44 —

„Ма је чудно испод овог неба,
Од свуда нас лоша срећа вреба,
За то брже лововине амо,
Да се њоме браћо оружамо,
Да несрећу како од куд муне,
Дочекамо на те чаше пуне,
Да с’ куцнемо, чашама* звекнемо,
Шат немилу како одбијемо“.

Овако прати смртни уздах Мирка, слуге 
Рајкова, када овај јави Змајевићу, да је 
Радивој уграбио Цвијету.

Тако се растајемо с „Гојкоми; — ра- 
засуте странице, које не познаше буру не- 
мирнога времена, јер немир душе бјеше 
друге врсте и другога времена. Вијеран 
гласник народа, послуша га Бранко кад га 
након стољетна тешка сна изненада зани- 
та заборављепе просте пјесме његовога дје- 
тињства.

Прије него се забавимо „Хајдуковим 
Гробоми жељели би са двије ријечи озна- 
чити ону особиту црту српске књижевно- 
сти, по којој она има неко одређено мјесто 
у јевропској књизи. Мислимо да нам она- 
ска не ће бити неумјесна, јер није никада 
без кориети имати нред еобом тачан рачун 
душевнога блага, како није без користи 
знати у свагдашњему животу што имамо,

I што немамо и што требамо.
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Помњив мотриоц иаре књижевности 
признаће, да се српски гениј у ничему није 
објавио толиком мјером пластичности, живе 
и осјећане иетине, енергије, младости и 
одушевљења, како у цртању оне појаве, коју 
можемо назвати латинском ријечи п1еггог 
овтатсивЛ То је по све наравно. Ко би се 
на то хтио жалити, ко би жељео понизити 
цијену наше књижевности тога ради, ко би 
је хтио приказати сичијавом и слабом у 
заметку, јер није кадра причати о другоме 
чему, тај би се имао жалити прије свега 
на онога, који предаде српски народ тур- 
чину да по њему гази, да му харач удари 
на главу а да га кбцем дарива по трбуху, 
да нам дјецу обреже и учини је ордијом 
бичева божијих против својијех отаца, да 
му разнесе благо, име, вјеру/ слободу, част 
и живот. Али се нико не ће жалити на 
тај излијев Божије ерџбе, јер он опет није 
него логична пошљедица и достојна награ- 
да иотпунога расула нашијех моралнијех 
осјећаја, наше државне заједнице, дјело- 
творне вјере, просвијетљенога патриотизма, 
пуно прије него ли је Турчин погазио но- 
гом главе нашијех пређа. Треба дакле да 
примимо ову и ону чињеницу како просте 

. чињенице, харно и понизно. Од тога сли- 
једи да су пољане загнојене љешинама, 
жеђа крви, освета, истрага свакога мило- 
ерђа, хајдукова ероична љубав, хекатомбе 
јунака — нама познате и нормалне ствари, 
како су наравне ствари мир, богаство, си- 
гурне и дозреле жетве или богате паше 
есљанима Нормандије или грофије Сусекс.

Наша је културна повијест означена 
посвс јаено у Владичинијем ријечима:

гМладо жито, навијај класове,
Цређ^ рока дошла ти је жњетва.
Дввне жртве видим на томиле
Пред олтаром цркве и племена,
Чујем лелек ђе горе пролама.
Треба служит чести и имену:
Нека буде борба непрестана,
Нека буде што бити не може,
Нек’ ад прождре, покоси сатана!
На гробљу Ке изнићи цвијеће
За далеко неко покол»ен»е.и *)

Па опет:
„Нек’ пропоје ијесна од ужаса,
Олтар прави на камен крвави:и**)

Па оиет:

*) Горски Вијенац 652 — 662. Изд. Реш.
**) Г. В. 674—675,

гАко сабљу пољубиш крваву 
И вапловиш у ноћне валове 
Сљедује ти праху светковање !с‘ *)

Сам Владика можебит није сумњао ко- 
лику је истину изустио, рекавши да ће из 
те „борбе непрестане“ „изнићи цвијећеи 
гза далеко неко покољење^. Јесмо ли ми то 
покољење или друго, још даље, дачекамо? 
Оне ријечи слуте да нијесмо, него да смо 
једнако у „мртвоме моруи што за собом 
оставља олуја на Оцеану. Оно „далеко не- 
кои јест тако неизвијесна, и, рецимо сло- 
бодно, скептична фраза, да је можемо само 
тако протумачити. А на пошљетку, пови- 
јест сама свједочи да је то тако. Велико 
културно знаменовање те „пјесне од ужасаи 
указа се тек у западнијем народима и јед- 
нако у њима. Ако опи сада владају свије- 
том величанственом културом, умјереним а 
јаким уживањем слободе, експлоатацијом 
свих грана човјечјсга знања, то имаду мимо 
појединијех јунака христијанства захвалити 
прије свега овоме растрканоме народу, који 
сам носаше прави, незахвални терет пови- 
јеети. Ако је дакле та борба сва наша по- 
вијест, наравно бјеше, да обузме цио наш 
дух, да нађе у народу достојну епопеју и 
да та епопеја обузме наше најфиније и нај- 
силније умовс. И тако би. Кад сс у првој 
половици овога вијека поче подизати наша 
књига на дотицај новога времена, три нај- 
већа наша пјесника не одолише сили си- 
туације. Историци Јевропе који се зваху 
Ранке и Сен-Рене Тајандие (8ат1-Кеп6 Та- 
ШапШег), као прави спнови XIX. вијека, 
исиричаше мирном и критичном фразом на- 
ша јуначка дјела. -Али наши историци би- 
јаху пјесници, рапсоди! У скептичкоме ви- 
јеку бацише жсдноме народу четпри пјесме. 
Не пјеваху нп танку анализу модерне душе, 
ни проблеме наше будућности, нити сли- 
кање једне цивилизације. Мало вишом, мало 
мањом науком приказагае једну крваву 
страну наше вјечно-монотоне повијести. 
Пред нама, који слушасмо познате ствари, 
као Грци у Омирово доба, оживише литице, 
пољане, шуме, небо и земљу, рањенике, 
љубе, мученике и мучитеље, крст и сло- 
боду и, наставивши пјесму слијепца у дру- 
гом облику, створише књижевност, која не- 
ма оригинална него ту пјесму, како наша 
повијест нема оригинална него ту муку. 
Тако се родпше редом „Горски Вијенаци,

*) Г. В. 621—623,
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„Смаил Агаа, „Осветниции и Хајдуков 
Гроб“.

Ирича је дакле ова: Хајдук Милун 
оте са својом четом Фатиму, кћер Мустаф- 
Аге, која бјеше обећана немоћноме старцу 
Мехмед-Бегу. Када се та два Турчина по- 
дигоше у сватове, а у граду не нађоше 
Фатиме, кренуше у поћеру за Милуном. 
Стигоше га са његовом четом код неке без- 
дане и ту се побише. Милун подлеже броју.
Сви изгибоше. На пошљетку Милун про- 
боде Фатиму, те се ш љоме баци у бездану.
Од оно доба то се мјесто зове „Хајдуков 
гроби.

На овој простој и обичпој причи 
Бранко сагради пјесан небројенијех љепота. 
Како имамо на прилику у „Конраду Ва- 
ленроду“ потпуну слику изгинулијех Тем- 
плара, тако у „Хајдуковоме гробуи имамо 
потпуну слику несталога српскога хајдука. 
Повијест би га премучала, а он би једнако 
живио, док има српскога имена, у овој 
пјесми.

Када паша слава погину на Косову, 
те народ изгуби и кнеза и државну само- 
својност и политичку заједницу, српску 
душу закрилише безимени јунаци. Властео- 
ство и царство погинуше, остаде хајдук:

„Па се свети, и јуначки гине,
Гине сретан, ал’ му име не ће,
За довијек у пјесмама траје. —
’ ‘ ................. ’ * ’ ‘

Име, које име? крсно не доиста. Бези- ј
мена леже расијана кољена што погинуше 
по српскијем пољанама за отаџбину. Име 
им је: Легеон. Сваки се од њих зове: 
Хајдук. У њему народ види божијега освет- 
ника; име и индивидуалност уступају мјесто 
причи и слава обасјава мисао тако влади- 
чанствено, да јунак губи у њој свој вла- ј 
стити живот.

„Како муља игго удара с неба,
Сине, пане, спржи па је није,
Тако хајдук у влотворе бије.“

Ниједна антологија не садржаје толико
енергичне и фине присподобе! Ово што сли- 
једи не треба коментара. Тешко је наћи 
потпуније и истинитије слике у мањему и 
одмјеренијему оквиру. Наликје на оне ми- 
нијатуре Еошв XIV. којима пјесници испри- 
чаше у александринцима читав садржај, 
толико је у њима насликано ствари:

„И два трипут макоше се Турци,
Уста брате, мало и велико,
Ца стотина танкијех нушака

За хајдукем у потјеру поше,
Хајдук сави десно и лијево,
Док не смаши и док их не вбуни,
На живијем окупи их огњем :
И гдјекојем срдашце опали.
Што претече стругну без обаира,
Оде причат’ витешку невољу,
Један вели: хиљада их има,
Други вели : није већ стотина,
Ал’ сва кардаш мука ааман ти је,
Кад их пусто олово не бије.“

Разговбр Фатиме са хладним вјетром 
„од горицеи, њезино чезнуће и њезин плач, 
двојба, страх и жс.ва, на опет стуиање 
чете из горе, која

.... тужи за н»има и стрени,
Кано мајка за дјечицом својом 
Кад их на иут крвави онреми,
Мила су јој, а худе је среће,
На се боји вратит’ јој се не ће“

јест чист бисер народнога пјесништва. Слут- 
ња Фатиме мијења се у радост. Али гора 
жали изгубљену дјецу!

Отмнца јс иуна живота. Небо се ми 
јеша са догађајима јунака. У Бранковој 
пјесми та се заједница свуда указује. Све 
гато сада слиједи јест управо величанетвеио. 
Нигдје није описан мегдан хајдука с Тур- 
цима живлшм бојама, вишом мјером а, у 
исто вријеме, неодољивијем епитппот. Пма' 
ли би исписати све. Од онијех ријечи које 
говоре о рођају сунца:

„И зорица забијеље дивно,
Па се маша у зла^ена њедра,
Отуд води оно сунце јарко,
Нружи љега више горе чарне,
Иоказа га цијелом свијету“ — 

па до свршетка:
,,И дан данас кад туд Турци мину
Сјећају се Милуна хајдука,
И дршће им срце у њедрима,
Па се моле својему нророку,
Да се такав више не нодигне.

Све је јединствено, саливено као звоно. у 
живој, реалистичној, непрекидној акцији.

„Бојак траје — Срби чуда чине,
Али ко ће сили одољети!
Веће дође на те нушке мале,
А по гдјешто и на бритке ноже,
ВеК до горе допријеше Турци,
Ма се бране влосретни хајдуци,
И падају — а нека их брате,
Свак вамјене доста већ учини:
Косово би мога’ нребољети,
А некмоли мирно умријети

Несга дима и јуначке вике
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И нестаде цика од иушака,
Само капгго још ио ноис сијекне:
Турци рубе мртве сриске главе.
Гледни тамо за једним каменом
Лежи једаи јунак на самрти,
Клонула му та десница рука
Ал’ још пуотке мале не уиушта,
Занео је, чека, погледује
Кад Ке Турчин доКи му но главу.
Ето једног — већ му сС приближи,
Хајдук маче пушку из нотаје,
Иушка иуче, Туре о тле нану,
Осмјехну се хајдук иа издану“.

Ми питамо откуда толика сила прозки- 
вјела боја у овоме младићу ’. Томе ли су 
пјеснику рекли да је пјесник сичијав, пјес- 
ник „нервознијех женаи.*) Тами снијевамо! 
— Да је нјесник гСмаил Агеи у мужевној 
доби, у свему цвату своје велике културе, 
знао указати турекога агу при сипању ра 
јине ватре, можемо донекле разумјети. Ве- 
лимо донекле, јер та особита психолошка 
појава неидеалнога Мажуранпћа тако запањи 
свијет, да је етао сумњати (дакако без те- 
меља) о иравој особи пјесника, како сум- 
њаху ту скоро об очинству Шекспирових 
драма! Да је црногорски владика знао 
и могао предатн пјесми јуначка дјела 
свога кољена, проживјеле бојеве, успомене 
своје властите „злмјенеи и да га јс мрки 
Ловћгн надахнуо громовима, то разумијемо 
лако. Ми пачек радо признајемо, да је цр- 
ногорски пјесник далеко надмантио сријем- 
скога пјесника у Дивљој и оријашкој стра- 
хоти крви, саме крви! Градација је иуно 
јача. То нијевише ведар ијесник, који иза- 
зивању прошлости даје мало питомије пос- 
зије иа чаробни додир струне евојијех гу- 
сала, него је сам глумац на разбојишту, 
опојен дивљом еласти боја, окружен ма- 
глом, н чдахнут осветом. Ми не познамо у 
у нашему пјесништву силније и, рецимо 
елободно, страховитпје аиострофе од оне 
што поје Вук ЈБешевоступац:

„Чево равно, гњијевдо јупачко,
А крваво љуцкб разбојиште,
Многе ли си војске заиамтило,
Мкоге ли си мајке ојадило!
Л>уцке су те кости ватрпале,
•Ђуцком си се крвљу опјалило.
Ваада раниш од Видова дана 
Луначкијем и коњскијем месом 
Гавранове и мрке вукове.
Страшно л’ бјеше једном погледати:

*) Вратићемо се на тај приговор у четвртоме 
дијелу овога покушаја, премда не би знали љепше 
обранити великога пјесника него ли је то учинио 
наш нријатељ Др. Томановић у Старој Зети.

Дим те црни бјеше приклопио,
Сто хиљадах нритисло Тураках;
Око тебе нушке грмијаху,
Фриштијаху хиљаде момаках,
А гракаху на јата вранови.
Ива тмине и сунце огрије:
Пред вечер се над тобом ивведри,
Турке мртве но тебе бројасмо,
Иогодиг се нигда не могасмо
Око броја, колико их бјеше. *)

Треба да иролистамо странице Светога
Писма, да се спустимо на горе Гелвујске 
и да чујемо онај плач: „Без крви иобијени- 
јех и без масти од јунака иије се враћао 
лук Јонатанов, нити је мач Саулов долазио 
натраг празани (2. књ. Сам. I. 22.) — да на- 
ђемо нсшто налик на елементарну силу 
ове пјесме!

Али је Бранко учинио с неке стране 
још више. Ублажио је финим осјећањем 
оштрине бојева, а опет, надомјестивши про- 
живјелу реалност неизрецивом силом своје 
маште, описа војнпчком тачности крешево, 
што други не видјеше него као кроз дим 
бнтке или у ероичноме надахнућу успоме- 
мене. Да без двојбе, Бранко је више лир- 
ски него ли енски пјесник, али зато је 
управо на истинптијој основи. Он не дава 
само бруталну чињеницу. Он дава и оквир 
у коме живи крвави призор. Он увијек 
тражи да нас гане, да проилачемо. Земаљ- 
скијем сузама мијеша небеске зраке. Осје- 
ћамо смрад разбојишта, али и мирис цви- 
јећа што не могошс л>уди покосити. На 
сврху није само рапсод, него модеран пје- 
сник који, ухвативши вјеру са својим на- 
родом, хвата се заједничкога коршена о- 
собне, реалистичке, осјећане пјесме.

„Хајдуков гроби означује сврху строго 
народне Бранкове поезије. Ова епока није 
него постеиено развијање стожерне мисли 
„Ђачкога Растанка*4, бива славл>ек»е народ- 
нога иреврата оживотвореном евезом срп- 
скога духа са обновљеним језиком и мо- 
дсрним обликом.

Друго се доба отвара са „(!тојанома. 
Ми ћсмо вијерно слиједити Пјесника на 
новоме путу. Видјећемо борбу у његовоме 
духу са духом нове поезије, која хоће да 
наметне своју састављену< нарав иростим 
концепцијама младога народа. Видјсћемо 
нове покутаје тога одличнога ума и како, 
у доба највише књижевне кризе, усну у 
крилу Анђела Смрти.

*) Горски Вијенац, 1733 1752.
--------- ---------------------------
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П р е в о д и.
I.

Дјечија молитва.
(По руском.)

Моли се д’јете драго:
Сумње и бола тешки кам 
Не помрачава твоје 
Молитве чисте свети плам.

Моли се д’јете драго:
Св’јетова Творац чује т’ благ, — 
Он сузе броји твоје 
Ка’ добри отац, ком си драг.

А анђ’о твој хранитељ
Сузе ће можда скупит’ те,
И у небески станак 
Престолу Божјем дон’јет све.

Моли се д’јете, расти,
И нек ти благи даде Бог,
И старо св’јет да гледаш 
Млађаним жаром ока твог.

Но ако т’ живот тежак
Смути невино срце, ум;
Ако те клет научи,
Љубав и вјеру сатре у њ’:

Тад клекни, сузу пролиј,
Клечећи љуби крстић свет,
Тим ћеш се с небом смирит’,
А дражи биће т’ људи, св’јет.

Из раја твог анђела
Послаће т’ опет добри Бог,
Да опет моли за те 
Небесног Оца свог и твог. —

_________ Ж Д

II.
Рибар.
(Гете)

Вода шуми, вода бруји,
На обали рибар сједи,
За удицом у тој струји 
Како плива тужно гледи.
Сједи тако, пази, вреба,
Вали с’ дижу гори, доли...
А из њих се једна риба 
На површје, гле, помолп.

Праћакне се, па прозбори:
„Што ми мамиш дјецу моју,
На врућину смртну гори,
На удицу клету твоју?
Ој, да знадеш, на дну како 
Весела је риба мала,
И ти сада одмах тако 
Скочио би посред вала.

„Јарко сунце зар не пада,
И бл’јед мјесец дол’ у море,
Да с’ окупа, па да тада 
Још сјајнији дође горе?
Бистри вали красних боја,
У наручје зар т’ не зову?
Зар т’ не мами слика твоја 
У вјечиту росу ову?и

Шуми вода, бучи струја,
Па му кваси ногу босу,
Срце му се шири, буја...
У дугаи му с’ миље просу...
То збораше риба вјешто,
Он је слуша, слуша само,
Нешто због ње,- и сам нешто, 
Наде доље, оста тамо.

—мир Мнр—.

III.

Два брата.
(Романса од Е. Хајна).

Обеп апГ Јег Вег^езврНге
1ле&1 (1ан 8сћ1оз8 т КасМ &ећШ11

Црном ноћи обавита 
На врх бријега кула спава;
Сјев громова у долини 
Ноћну тмину обасјава,

Та је св’јетлост двају мача,
Што су тргла браћа млада.
Та шта вам је, шта се згоди,
Шта је вами? браћо, сада!

Потакоше двобој очи 
Те Лауре красне, лијепе;
Оба срца за том дјевом 
Вену, чезну, дрхћу, хлепе.

Али кога од такмаца 
Њено младо срце љуби ?
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Нико не см’је то да каоке, —
Мач из кора: тај нек суди!

И напада братац брата,
Ударци се нагло роје.
Ох, за Бога, свј’јетли мачи,
Ћорав, ћорав пое’о то је!

Ох злосретна, така браћо!
Ох долино мјесто худо!
На маче се натакоше
.Један другог, ташто, лудо.

ГГрошло ј' од тад много љета,
Многу чељад плоча крије;
А с врхунца горе кула
Туробно се доље смије.

Страшни ход и цикот мача
Још по шуми и сад лута;
Истог доба, сваке ноћи
Понавља се борба љута.

Д 73. <>.

ПЕТАР II. ПЕТРОВИЋ-ЕоЕГОШ 

Митрополит и Господар Црне Горе
II

Пјесник српски.
Пише Др. Л. Томановић.

III.
До четрдесет осме године.

Други иут у Руеију. Г&риК ислије1>ује ио Цр- 
ној Горн и Боки. Нобједа Владичина. Р&вгр&вичење 
са Иеспревином. Крв&ви сукоб на планини п&штров- 
ској. Посредовање руско. Гр&хово. Посредов&ње ке- 
вира босанскога. Односи и уговори са веаиром хер- 
цвговачкијем. Смрт Смајил-аге Ченгаћа. Односи на 
арб&н&шкој граници. Турци зауаимљу Врањину и 
Лееендру. Зауаимање Владичино да их опет присвоји. 
Ноложај у Боки у оч и 48-ме.

Дошавши Пстар II. у Беч, руски га 
иосланик ту зауставља и доводи у право 
искушење. Гагић одма пишс архимандриту 
Јосифу Павичевнћу, ког је био Владика 
оставио на Цетињу мјесто себе у црквени- 
јем пословима, тоном из кога дишс највеће 
иеиовјерсње према младоме владаоцу. „Пред- 
полазкем да тамо ннсу чисти послови. Знам, 
да је господин владика из Вијене преста- 
вио нашем министарству, да се је народ у

Црној Гори умвкмкио до невјеројатности и 
да је Црна Гора иринуждена изселити не- 
колико народа, да би остали лакше живити 
могли и просио допуштење, да једну чест 
народа с љим заједно пресели у Русију/ 
Тер га моли да му одговори на ова питања: 
„1. Је ли истина, да се је тако силно на- 
род у Црној Гори умножио, да је потреба 
једну чест изселити, да би остатак народа 
лакше живити могао? 2. Није ли по не- 
срећи каквога раздора, несогласи ја и между- 
собне брани у Црној Гори, која еу побу- 
дила преосвсштенога владику, да се уми- 
јеша у посао везира херцеговачкога код 
Грахова, мјеста, које сасвим у турској 
власти стоји и за то да сиромаси Грахов- 
љани и Црногорци пострадају? Ја имах 
за важни узрок иитати Вас за вишеречено; 
јербо наше министаретво радо би у сваком 
случају заштићавати колико се може Цр- 
ногорце, а незнајући управо, што се код 
њих чини и како се они сада находе, не 
зна, с које стране почети предстатељство- 
вати за њи код Порте Отоманске.и Но не 
добивши одговора с Цетиња какав је можда 
очекивао, сам Гагић креће пут Цетиња, да 
поведе право исљеђење противу младог вла- 
даоца на лице мјеста, очевидно ушл>ед оне 
тужбе противу њега сковане од коалиције 
Ивановић-Вучићевић-Гувернадуровића.

По извјештају самога Гагића, пгго га 
је управио руском посланству у Беч но- 
слије повратка из Црне Горе, најприје је 
он у Котору нашао Пера Томова Петро- 
вића, брата Владичина, и Стевана Перкова 
Вукотића, који су ту 1суновали жито и 
раздавали сиротињи. „Текер сам изашао 
на иазар, био сам окружен мноиггвом си- 
ромаха, који су ме питали, хо^елп ес брзо 
влабика вратитпи- из Русмје, да их ослободи 
од глади.а Из Котора је кренуо пут Це- 
тиња 16 марта са обадва главара црногор- 
ска и сјутра дан одма лу присуству сви- 
јех сенатора, њекијех војвода и сердара 
црмничке, ријечке и брдске нахије, који 
саетављају правитељство у ЦрноЈ Гори,“ 
Гагић је ставио ова питања: јесу ли 
у миру са погравичнијем властима; уважа- 
вају ли како треба сусједне власти ау- 
стријске царсвине; ностојили код њих у- 
нутрашњи мир и поредак; јесули покорни 
своме духовноме иастиру; и при свртпетку, 
старали сс Владика са своје стране да бла- 
гочестијем и справедљивошћу задобијо њи-
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хово повјерење, а наредбама да сачува 
строги унутрашњи поредак имирне односе 
са сусједима. На сва ова питања ова екупшти- 
на је одговорила рускоме изасланику како 
је одговарало истини и достојанству ње- 
нога Господара. Изложили су му право 
стање, у ком се земља надазила, кад су 
сви главари свјетовали Вдадику, да иде у 
Русију, да помоћи тражи народу у толикој 
оскудици. Односно унутрашњег мира, од- 
говорили су му: „Само један случај јулија 
прошлог, кад смо оружјем покушали поко- 
рити црмничку и ријечку нахију, да пла- 
ћају мали порез, установљен опћим сагла- 
сјем, могао је бити поводом за непријатеље, 
да зло говоре о нама и о Владици.а

Ово је био одговор племеискијех гла- 
вара, који је сасвијем обарао непријатељ- 
ске тужбе противу Петра И-ог; но Гагић 
није био тијем саевијем задовољан, те је 
неке на само распитивао за вријеме тро- 
дневног бављења свога на Цетињу о стању 
унутрашњем, и од њих је дознао, да је 
правитељство црногорско по одласку Ива- 
новића изгубило сву снагу, да народ жали 
што је он Црну Гору оставио, и да се жа- 
ли на Владику и на његове сроднике ’. Па 
није му ни то доста било, него је желио 
прегледати и ризницу цетињскога манасти- 
ра, те је срећом пуну ризницу нашао како 
старијех тако најновијех драгоцјености.

С Цетиња је Гагић кренуо 21 марта 
преко Брајића у Будву, да настави исли- 
јеђивање противу Господара црногорскога. 
„Цошто сам се приљежно обавијестио у 
Црној Гори и у аустријском предјелу, гдје 
се налази манастир Мајина, у кредитнијем 
књигама у Будви и у Котору не оправда- 
ва се, даје владика заложио манастир Ма- 
јину за 7000 фиорина^.1)

- При свршетку, што најбоље каракте- 
рише ово исљеђење противу младог влада- 
оца, руски дипломат је распитивао и за 
његово морално владање, и с те стране до- 
носи у своме извјештају, да је цијеле ноћи 
проводио у манастиру Мајинама играјући
на карте са аустријекијем официрима........
и како се и не занима већ ловом и стии- 
хотаворстпвом!

У главноме дакле гласио је Гагићев 
извјештај министарству иностраних дјела 
у Нетрограду, да су црногорски главари 
справили свога Госиодара у Руеију, да из-

1) Лавров с±р. 88—93.

ради народу помоћи, и да народ једва че- 
ка, кад ће му ее Господар из Русије ио- 
вратити, што је из оенова еву сплетку оба- 
рало, која је хтјела да> престави у Петро- 
граду, као да у Црној Гори влада међу- 
собни раздор и непризнавање највише др- 
жавне власти. Што је у извјештају било 
и примједаба Гагићевијех противу главне 
му еадржине, то није могло бити на ште- 
ту Владичину него на кориет, јерјетосвје- 
дочило, да извјештај потијече из пера ие- 
иристраснога; а што је било цоједннијех 
незадовољника у Црној Гори, то није ни- 
какво чудо, нити је то могло оправдати 
ону тужбу противу Петра П-ога.

Но што чини у Бечу онај млади вла- 
далац црногорски од новембра док.1е се 
довршило ово иелијеђењс, онај владалац, 
ггротиву кога се једнако иовлачи оптужба, 
да је хтио, прије него је кренуо пут Ру- 
сије, оставити своју очацбину у невољи и 
побјећи ма куда по евијету? Могуће је, да 
је у очајању и гњеву кадгод то и пријетио, 
али да је он то озбиљно намјеравао, док је још 
био на Цетињу, како да он то не изврши из Бе- 
ча, кад му језабрањенобилоу Русију поћи? 
Та и да није о томе на Цетињу никад ни 
иромислио, не би чуда било, да му је то 
сунуло у Бечу, чекајући мнлост, да може 
прећи руску границу! Али не, он је знао 
у каквоме је стању оставио свој народ, па 
се великодушно, управо философски под- 
ложио великој бједи и напасти, која ее 
била на њега оборила, и као прави отац 
своје породице, заборављајући себе, брине 
се за своје, те из Беча пише преставку о 
невољи, у којој се находи Црна Гора, и 
шиље је у Петроград еа својим секретаром 
Милаковићем, коме повјерава мисију, да 
пред људма од уплива у Петрограду бра- 
ни правицу и истину у сплетци, која је 
била завела руску владу.2)

Гагићев извјештај из Црне Горе мо- 
гао је бити у рукама руског иосланика у 
Бечу концем марта или првијех априла,

2) Што Ненадовић прича, како је Владика у 
Напуљу на оном американском ратном броду рекдо 
канетану тога брода, да је толико иута промишлло, 
да крене пут Америкн иа да већ ништа и не читао 
Јевроии, у којој седамдесет милиона Словена нијесу 
кадри ослободити Српство, у томе се огледа његово 
осуђивање руске динломације; а што у једном иисму, 
полавећи из Петрограда, истом Цару Николи при- 
8наје, да је долазио до те мисли, тијемје очевидио 
хтио, да живљијем бојама престави мучно стање, у 
ком се Црна Гора налази.
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и пошто је видио, да је тужба противу 
Петра П-ог неоенована, одмах му издаје 
путни лист за Петроград. Ио у Петрогра- 
ду још њешто стоји на путу црног< рском 
Господару, те га заустављају с пута у 
Пскову, одакле тек 18. маја долази у Пе- 
троград, — дакле послије пуно по године 
од како је с Цетиња кренуо!

У Петрограду је Владика Нетар оста- 
нуо до 12 јуна, гдје се лично могао оправ- 
дати и заузети за свој народ. И он потпу- 
чо успијева, израдивши код Цара Николе, 
да ловиси годишњу помоћ Црној Гори од 
1000 на 9000 цекина.г) Па је хитао охраб- 
рен и радостан у Црну Гору.

Тако је у Нетрограду била рашћерана 
она олуја, што се била накупила над главом 
ГГетра П-ог, и Црна Гора била је дошла 
до средстава, како да потпомаже своју си- 
ротињу, тако да води уредније унутрашњу 
управу. И с те је стране млађани Госпо- 
дар црногорски могао бити заисто миран 
и задовољан; али се он морао с друге стране 
повратити на своју столицу тешком увре- 
дом, која га је морала до гроба пећи. Ми 
смо већ видјели, како је Петар II. био о- 
дан Русији; видјели смо како се мудро по- 
наша на тешком полоакају владаоца Црне 
Горе, у ствари независне а у пракси не 
признате ни од саме Русије, етрпљењем и 
вјсштином старога државника; видјели смо 
најпослије у самој Црној Гори увађање 
управе, а особито мира међусобнога, за чим 
је толико чезпуо његов свети претходник: 
а у Петрограду се подају уиливу уврије- 
ђснијех себичњака, којисуморали исчезнути 
испред ума и патриотизма младога Госпо- 
дара, те се противу тако евијетлога карак- 
тера поводи читаво ислијеђење у његовом 
осуству у његовој држави!

Ту је уврједу Владика Петар дубоко 
у својој великој души трпио, ограничивши 
се тек да шљедеће писмо управи рускоме 
консулу Гагићу у Дубровнику: „У вријемс 
мог бављења у Русији разумио сам, да су 
ме моји нспријатељи најцрњејигаима бојама 
описивали нред министарством руским, ту- 
жећн се намене од имепа цијелога народа, 
а ово је и вама нознато. Ја сам истинито 
увјерен био, као што се нијесам ни пре- 
варио, да народ није имао ништа противу 
мене тужити се. Јер сам знао лијепо распо- 
лозкење народа к мени и сумњао сам, да ту

1) Лавров, 94—95.

мора бити и неко са спране, за то сам и 
старао се дознати, одкуд је тај зли извор 
истекао, и најпосли је успио узнати, да је то 
био Иван Вукотић (Ивановић), који је сво- 
јима писмнма учио неке недобромислеће, 
како ће писати противу мене двору рускоме. 
Ови неблагомислећи, а није их више било 
него четворица у све, заслуживши јошт 
прије тога праведну казан од мене, лако су 
се за њим иовели и саблазнили. Да би вам 
могао јасно доказати Вукотића отровно сје- 
ме, којијерадио међу овијем народом, при- 
лажем овђе његова пиема у’подлннику, из 
којих ћете видјети, ђе он између осталога 
и то пише Црногорцима, ако би мене у 
Русији ставили у тавницу, а такођер ђе их 
наговара, да мене убију. Што се тиче ње- 
говијех писама и његова влијанија на народ, 
то је једна од најмањи и ништа не значећа 
ситница; но будући да је моју чест врије- 
ђао и што би могао он по својој злоби и 
у напријед исто таково ббзрасудно народу 
писати и моју чест оскорбљавати, за то и 
молим Вас, да би сте изволили о свему 
овом обзнанити росијеком императорском 
министарству, молећи га да оно, које се 
милостиво старало о нашој садашњој и бу- 
дућој срећи по својој к мени благонакло- 
ности изволиломи учинити удовлетвореније, 
поступивши Вукотићсм онако како опо по 
својему благоразумију за добро нађе, да је 
нуждно.44 г) Незнамо, да лије задовољштину 
какву Петар II. добио; ни г. Лавров ни г. 
Ровински о томе ништа не доносс; али по 
свој прилици Владика није ни тражио ови- 
јем писмом задовољштине; њему је главно 
било, да стави до знања азијатскоме депар- 
таменту у Петрограду, да се осјећа уври- 
јеђен цијелом овом афером, за коју је 
више био одговоран, ко се дао завеети 
сплетком, него ли Ивановић, који је ту 
силетку био у дјело привео; а требало је 
у ието доба и самоме Гагићу у правој 
свјетлости приказати Ивановића, којега је 
он толико цијенно и за њнм свеђе уздисао.

По повратку Владичином из Русије, 
руска влада послала је на Цетиње по пу- 
ковннку Ј. Н. Озрецковскоме нсшто нова- 
ца, а није ни сам Владика дошао праз- 
нијех рука, јср је одма повисио плату се- 
наторима, племенекијем капетанима и гвар- 
дији (перјаницима), почео је градити Би- 
.њарду, поправ.'Бати иутове, гдје није било

1) Лавров.
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живијех вода копати бунаре и сагради 
млин на ријеци Црнојевића, у ком се ио- ) 
чео прах правити. Но ради тачног ру- 
ковања са државном касом учинио је пред- 
рачун свијех трошака, који су скупа из- 
носили за једну трећину годипе 11,590 
фиор. и 40 крајцера; а за касијера по- 
стави свога истога секретара Милаковића, 
који је био стекао његово иотпуно повје- 
рење у државној служби, те с тога и био 
награђен приликом његова пошљсдњег бав- 
љења у Петрограду од Цара Николе кава- 
љерством св. Владимира.

Иуковник Озерцковски бавио се на 
Цетињу но свој прилици до дубоке јесени, 
јер све док је он био на Цетињу, Гагић није 
био у нреписци са Владиком. Тек 11 но- 
вембра Гагић пише Владици, како је при- 
мио преостале двије трећинс годишње по- 
моћи, те му дотични ловац ставлл на 
расположење. Пнсмо ово почиње. оправдва- 
јући своје ћутање, овако: „Времено при- 
суствије г. полковника Озерцовекаго код 
Вас учинило је било излншним моје с 
Вашим Високопреосвештенством писмено 
сношеније; а како њега тамо већ није, то 
открива се пријатни за мене случај обно- 
вити с Вама преписку и тако надокнадити 
минувше ме удовољство.и На које му је 
Владика истом учтивости одма одговорио, 
закључивши писмо обећањем. да унапријед, 
„кад се што важно догоди нећу Вас оста- 
вити без извјестија, као што и до сада не 
би, да није овдје био г. подполковник 0- 
зерцковски, који је о свему стању Црпе 
Горс министарству донио“. Озерцковски је 
дакле имао мисију, да проучи стање, у ком се 
ЦрнаГора налазила, па да извјештај поднесе 
мимо Гагића, ио свој прилици ио жељи 
Владичиној, да се азијатски департаменат 
још бол>е извијести, колико је она тужба 
противу њега била основана. Медаковић 
пише, да је Озерцковски имао налог, да 
сазна иотребе и жел>е народа, али да се 
он на то слабо осврћао, већ да је ^прово- 
дио веселе данке са Владикомц, што наво- 
димо као врло карактеристично за ову ми- 
сију руског повјереника, и сагласно са оном 
наи.ом претпоставком, да је Озерцковски 
био послан по жељи Владичиној. На ову 
примједбу Медаковићеву г. Ровински опажа 
врло умјесно: лСрби, које је Русија с ње- 
зинијем пословима изашиљала у Црну Го-

1) Медаковић, 81.

ру, као Гагића а прије њега Ивелића, пока- 
зивали су се впше Русима него ли је то 
жељела руека влада. За то је и Владика 
Петар 1 тражио, да му се пошље прави 
Рус а не Србин“. И за то се одиста и Ме- 
даковићу чини, да Озерцковски није вршио 
своју дужност на Цетињу, како је требало!

Пошто је Иетар II на овај начин нај- 
патриотскијем самоодрицањем охрабрио и 
подигао свој народ и у својој држави учвр- 
стио унутрашњу управу, чекао га је одма 
тешки и немио посао: разграничење са ће- 
саревином. Ми смо већ вндјели, кад се Пе- 
тар II жалио Гагићу на захтјевање Аустри- 
јс, да јој црногорска влада остави Мајине 
и Стањевиће у њсној власти, како га Га- 
гић упућује на међународно право, по ком 
је Аустрија дошлау Боку на мјесто Млетачке 
рспублике, и по томе, да остају границе из- 
међу Аустрије и Црпе Горе, које су биле из- 
мсђу Млетачке републике и Црне Горе. Али, 
јесу ли биле тачно означенс ове границе ? С 
Цетиња се тврдило, даје и манастир Мајине, 
управо Подмајине, на црногорском зем- 
љишту, који је збнља био још у власти и 
у рукама црногорског Господара; а ми оиет 
с друге стране знамо, да је Млетачка ре- 
публика одавна била присвојила Поборе, 
Мајине и Брајиће; дакле су ове три опћи- 
не беспорпо припадале и Аустрији. За то 
је Аустрија морала живо настојати, да се 
удари граница између Боке и Црне Горе; 
а Иетар 11 морао је ту прилику прихва- 
тити већ и с тога, што ]’е овијем разгра- 
ничењем у јевропском међународном праву 
Аустрија први пут фактично признавала 
независноет Црне Горе.

Тако је већ г. 1837 била састављена 
мјешовита црногорско-аустрнјска комиеија, 
која је имала означити гранипу према Ау- 
стрији све од Цуца до Црмнице. Ова ко- 
мисија је дужна била, да у сваком погра- 
ничном селу саслуша ио неколико људи, и 
по њиховом казивању инжињери аустриј- 
ски имали еу саетавити погранични план. 
Овако сс био еиоразумио Владика са ко- 
торскијем окружнијем начелником Ивачи- 
ћем. Но одмах из почетка комисија удари 
на такве потешкоће, које није могла ире- 
брдити. У врнјеме нотоњег осуства Владичи- 
ног Ауетрија је била оградила на Паштров- 
ској гори једну војничку стражарицу ио- 
крај једне воде, на којој еу Црмничпни 
стоку појили; и Црмничани су тврдили,
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да је стражара ограђена на црногорском 
земљишту. За то Петар II пише Гагићу 

ДО марта 1838: „Може бити да правитељ- 
ство аустријско и неће хтјети ову кућу на 
црногорској земљи начињену за стражару 
свога милитара задржати, но при свем том 
мило би ми било, да изволите о овом дјелу 
донијети рус. имп. посољтву у Вјени, јер 
неби радо, да нас оно нађе ни у најмањој 
кривици, којој нијесмо причином, за што ја 
добро и свето набљудавам совјете, које ми 
је руе. министарство дало касателно вла- 
дања спрама аустријског правитељства и 
његови поданика«. Гагић му на ово одго- 
вара (15 марта), да му треба знати, је ли 
одиста у црногорској граници стражара 
ограђена, у ком би случају Црна Гора има- 
ла право; „у противнохм пак случају имају 
право Аустријанци, и не можетс се никако 
оправдати, него допустити њнма на вољу, 
да чине што је њима драго на својем пре- 
дјелу. Овди се чује да се код вас на гра- 
ници много непријатии ствари догодило о 
којима В. Високопреосвештенство ништа ми 
не јављате, и за то ја ништа не вјерујем 
осим вашега извјешћа. Желим Вам савр- 
гиено сагласије са Лустријом од којега за- 
виси будупе благостање и среЛа народнаи. 
Затијем одмах другијем писмом Гагић са- 
оиштава Владици шљедећи одговор Татиш- 
чеваизБеча: „По садржају дописа вашега 
високоблагородија од 15(27)марта под К-го 
31 ја нијесам иропустио говорити са ау- 
стријским канцеларом по предмету жалбе 
владике црногорскога. КњазМетерних удо- 
стовјерио ме, да ће Аустријско правитељ- 
ство предписати најточниј развиђај по ово- 
ме дјелу, и ако ови развиђај буде сагласан 
са иоказивањем П. II. Његоша, то ће он 
иредузети све мјере, да се тражбини вла- 
дике црногорскога задовољии. Ово је Вла- 
дику умирило, и комисија је наставила 
свој рад тако да је већ 8 маја Владика 
Петар справио у Котор потписане про- 
токоле пограничне села: Дуба, Сутваре, 
Наљешића и Шишића са селом Мирцем; 
а протоколе од села Мартиновића са сУг- 
њем повратиоје непотписане, којећепотпи- 
сати кад буду готови остали нротоколи о 
граИицама Мартиновића с осталијем црно- 
горскијем селима. Но рад комисије све исто 
није текао беспорно, што се види и из о- 
вог писма Владичина далматинском Гувер- 
неру Лилијецбергу: гВаша Ексцеленција

спомињете, да сам ја дао у Бечу Његовој 
Свјетлости Књазу Метерниху и Вама честно 
слово, да ћу ја радити, да се границе раз- 
дијеле међу Црном Гором и државом Ње- 
говог Величанства Императора аустријског; 
то је истина. И заиста, да је ваша коми- 
сија с таквом справедљивошћу поступила 
у назначењу граница с каквом сам ја, оне 
би се до сада биле и раздјелиле; но с оним 
поступањем и намјеренијем, како чини ва- 
гаа комисија доеадагања, трудно ће се у 
том дјелу успјети. А што В. Е. спомињете, 
ако ја желим иромијенити мисао, ја је дру- 
гојачије промијенити не могу, већ ако би 
еве оне еопствености црногорске уступио; 
па и с тим не би успио никаква добра у- 
чинити, само би противу еебе васколики 
црногорски народ вооружао. Вашој Е. по- 
знато је добро, колико сте ме пута увјера- 
вали и Ви и Његова Свјетлост Књаз Ме- 
терних, да раздјељење граница међу Бо- 
ком и Црном Гором гледаће се свршити на 
справедљиви начин, да се не учини ни 
једноме ни другоме племену никаква штета, 
нити узимање сопствености, то ли га ли- 
шити и онога о чему живи и без чеса не 
може сушествовати.и Те га позивље на 
лице мјеста, да сам види, колико основа 
имају жалбе аустријскијех комесара противу 
црногорскијех. *)

Те није прошло ни без крви. Сршет- 
ком јула погине један Црмничанин на 
Наштровској гори, по свој прилици на оној 
води, близу оне аустријске стражаре. Цр- 
мничани оружјем заузму своје границе, го- 
тови да освете свога брата. Сдруге стране 
ту се сакупи аустријска војска из Боке и 
Дубровника. Гагић у томе часу пише из 
Дубровника Владици 26 јула: ПУ суботу 
пред вече (23 јула) разнесе се овде несре- 
ћан глас, да су Црногорци изненада на- 
пали на аустријску страну у Паштровићи- 
ма и убили 1 официра, 1 сержанта и десе- 
так солдата и освојили новосаграђену на 
граници стражару, и да је сва аустријска 
војска, која се у Бокама находи, и сви 
житељи Боке подигли су се на оружје 
иротив Црногораца, — и тако да се је међу 
вама и Аустријом формална војна започела. 
Одма послије овога гласа пошао је одавде 
бригадни генерал г. Турски у Боку и за 
њим исту ноћ одправио се један дио војске 
у помоћ оној која је у Бокама. Што ће из

1) *1двров, 154—155.
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овога........ воепошљедовати сами Бог зна!
но готово и људи знаду, да ће за Црно- 
горце веома иесрећно изаћи, будући су 
тако непаметно и бујно поступили и то 
одма посље назначења границе властима 
аустријскијема и црногорскијема у еагла- 
сју. Један чаурски брод искрцао јс ономад 
у овај лазареш, 600 барила праха, који %е 
се, поилао одстоји контумацију одиравити у 
Ерцеговгсну и Ђосну“. *) Свршетак овога пи- 
сма упућује нае, да у овом критичном тре- 
нутку Црне Горе, кадје војска аустријска 
стала на граници, већ крвљу залитој, пре- 
ма војсци црногорској, погледамо, што се 
ради на граници херцеговачкој.

Полазећи из Петрограда Петар II. и 
овога пута добио је упуство како лично од 
Цара Николе, тако од азијатског департа- 
мента, да живн у миру са иограничнијем 
турскијем областима. II није одиста без 
савјета рускога посланства у Бечу походио 
Петар II. отоманског посланика на бечком 
двору, Ферик-пашу, ком је изложио стање, 
у ком се налази Црна Гора са погранич- 
нијем турскијем областима. Ферик-иаша о- 
бећа Владици, да ће о тој ствари иисати 
Султану Махмуту, увјеравајући Владику, 
да ће и са странс турске наскоро Црна 
Гора тако мирна бити, као што је и са 
стране Аустрије. Кад се Петар II. повра- 
тио на Цетиње то је одма саопштио вези- 
рнма, арбанашкоме и херцеговачкоме, мо- 
лећи их, да за бол>е једне и друге стране 
издаду заповијед подложнијема им покра- 
јинама, да у миру акиве с Црногорцима, 
што је он са своје стране већ учинио пре- 
ма црногорскијем крајичницима. Оставља- 
јући за сада на етрану везира арбанашкога, 
ми ћемо ее зауставити са везиром херце- 
говачкијем, с којијем је Владика Петар 
толико посла имао.

Ми смо већ опредјелили црногорско- 
турске границе: Црна Гора сматрала је, 
да, осјећала јс својим нераздјељивијем дије- 
лом свако погранично илсме, које је хтјело 
дјелом да то буде, нролијевајући крв своју 
заједно са осталијем Црногорцима за неза- 
внсност своју. За то да се одржи Грахово 
слободно од Турака, послије свога новратка 
из Русије Владика огради на Грахову на 
једном стрмом каменитом бријешку, тако- 
званом Хумцу, тврђаву у правом смислу ове 
ријечи, која је владала читавијем пољем

Р Гласиик, кн». 63.

граховскијем. *) Осим тога Корјенићи поси- 
јеку једнога Цуцу, а Никшићи опет неке 
Бјелопавлиће; што су Црногорци наравно 
одмах осветили, ударивши и опаливши Ко- 
рјениће. То је Владика саопћио Гагићу пи- 
смом од 26 маја 1838; а Гагић Татишчеву 
тужећи се на Владику — лкоји све М0Је 
опомене и пријатељске савјете презире, а 
унравља се само страшћу лукавства урође- 
нога Црпогорцимаи. Истога дана, када је 
Гагићу иисао, Владика је пнсао непо- 
средно и грофу Неселроду, изложивши му 
своје односе са пограничнијем везирима, и 
јављајући му у исто доба, да се по Босии 
п Херцеговини куни војска иротиву Црне 
Горе, иравцем иреко Грахова. А Гагић је 
Владици одговорно 31 маја: л11ма већ два- 
десет дана, да се овде говори како су Цр- 
ногорци попалили Корјениће, убили неко- 
лико Турака и Граховом завладали, — и 
за то, да се Турци куне у Ерцеговини да 
ослободе Грахово и истерају Црногорцс из 
евојих предјела. Овај говор држао сам ја 
до сада за лаж, будући од Вас нијесам био 
иредуиређен о томе што се но вашој гра- 
ници чини; но сад како мн ви јављате, да 
су Црногорци освету учинили у Корјени- 
ћима, вјерујем све што се је ревдо односно 
Ерцеговине н Црие Горе. Турци без сумње 
неће оставити Грахозо у црногорским ру- 
кама, — за то није се чудити, што се куис 
код Грахова и справљају се ударити на 
Црногорце. Грахово је камсн иретиканијџу 
који Ие нскомс велико зло проузроковати! 
Говори се даима већ скупљенијех Турака 
и Христјаиа око Грахова до осам тисућах. 
Дај Боже да се све ово мимоиђе без вели- 
кога злаи. 2) Ушљед оваквог стања ствари 
на херцеговачкој граници, и разумјевши из- 
међу редака овога писма Гагићевабаш оно 
што је Татишчеву Гагић пиеао о овој ствари, 
Петар II. шиље 3 јуна 1838 Гагићу чита- 
ву споменицу, у којој оправдава своје ста- 
новиигге у овој размирици. Прије свега, 
односно нападаја на Корјениће, наводећи 
случај онај, кад су Турци жива ухватили 
опога Цуцу, и још на аустрнјском земљи- 
шту, вели: „препунивши се мјера турских 
безчовјечија, Црногорцима није другог сред- 
ства остало, него или да се свете, или да 
предаду оружје. Дуг честн презревши ио-

1) Г. Говннски иогрјвпгно мнсли. да су Турци 
ову тврђаву оградили.

2) Гласник, кљ. 63.
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ш.ведње. изабрао је прво, — освету над Кор- 
јепи1)!1м.<‘\ На ее даље наставља: „Што ее 
тнче Гјихова, за које ете ми у Вагаем ио- 
чтеном ипему од 31 маја изволили ниеати, 
да ее тамо говори, да су Црногорци њим 
завлпдали, и да ее Турци купе у Херце- 
говини, да оелободе Грахово и изћерају 
Цриогорце из евојпх нредјела, чеет имам 
еаошитпти Вам, да Грахово нити је данае 
туреко, нити је од преко ето година њи- 
хово било, него црвогореко. Граховљани 
су од етио година више, дијслили зло и добро 
е Црногорцпма уједно; они еу е овима за- 
једио помагали и Руепма и евоју крв про- 
лијевали иротиву неиријатеља. ЈБима су 
мојн ирадшеетвеници, како и оеталима иле- 
меннма Црногорекима, гаиљали етарјешине, 
да им по обнчају овоземеком суде, и еудн- 
ли еу им. Истипа је, да еу они Турцима 
давалп по негато, но то еу давали од не- 
ких земаља и наеишта које су држали до 
града Клобука Ја им то нијееам никада 
браипо ннти пм еад браним то даватн, еа- 
мо да оће Турци од н>п мировати, п отуда 
не гаљедује, да је Грахово турека зем.ва, 
као 1нто ете га вн у нредпоменуто.м ниему 
изволили тако назватн. И други црногор- 
еки нлемена пма, која за ђе које аустриј- 
еке земље илаћају, но они за то не ире 
етају бити црногорскима илеменнма. ()еим 
тога треба знати, да је Грахово. како год 
и остаала ттлсмена црногорска честао тпукло 
се с Турцима и оиет се ио обичају ових 
зема.ва е Турцима мирилн, па Турци боје- 
би ее Црногораца нијееу до 1836 г ннкад 
ем/елн велику воје.ку на њих дизатип. По- 
менуте 1830 г. иети везир херцеговачки 
ударно је преварно на Грахово, попалио 
га и носјекао неколико Граховл.ана и Цр- 
ногораца, ко/и еу им у ттомоп били дошли, 
као нпио бн и сваком евому илемену дошлџ 
п долазе. кад Турцн на које ударају. Ве- 
зир евргаивгаи зло своје дјело, иобјегао је 
тај час из Грахова, н ттоб/егао је једнн- 
елпвсно 3(( Н(о, ипио се бојао Црногораца, којн 
еун стгремали се, да ее ењиме побију,х) н тако 
/е Гра.еова осшало црногоре::о, равно као 
и друга тглемена црногорека, која еу Турци 
кзд палили, гато еу оетала оиет црно- 
горека, којима еу и наее/Беиз. Кад бн мн 
Турцнма оетиавнлн еад Грахово, ми би мо-

1} Г. 1836 није Владика затекчм Алн-пашу н.ч 
Грахоиу, него та је н.ч Зажаћено ждријело срио глас. 
дл је Али-иаша диг»> Вфку.

ралп и ева наша ттлемена једно тто једно 
устпуттитии им, ако они добивају ттраво ттрг(- 
игјажанија мјеета тиим, штдо га ттоиале. 
Па примјер кад је при евршетку 1837 г. ве- 
зпр херцеговачки имао намјереније ударити 
е војеком на наша два племена горњу и 
доњу Морачу, да ја зараније тио нијесам 
обазнао и да нн/ееам одправио двије хиља- 
де Црногораца овамо, он би из иријеваре 
може битии иотталио обје Морач^, но за тао 
ни тто каквом. ттраву ми небисмо доиустигсли, 
да њима ттринадлеже. док би смо кадри 
били Морачане евојим оружјем ттодржаватаи. 
Паига екадарски. виђели стас, штао ми ттише 
за Ц/гницу, да је њсгова. Да ми херцего- 
вачкомс иустиимо Грахово, он би сјутира 
оиети иека.о Црницу“. Даље увјерава руског 
дпнломату ПетарИ, да нема никакве намје- 
ре, да ратује; а и да је у стању, опет не 
би ни по какву цијену ннгата предузео 
противу воље руекогЦара, чију милост ви- 
гпс цијени нсго Бог зна каква оевајања, а 
камоли бееилодно и празно Грахово. „Но 
Грахово је нагас, а пгго нама иринадлежи, 
то лако доиета не иуштамо, као што ни 
другн нико евоје ие иугата, јер кад бисмо 
почели то нугатавати, онда би наше мало 
нлеме изчезло међу много чиеленима непри- 
јатељпма. А да је Грахово наше, то је по- 
знато и г. Озерецковскому, који је овђе 
био. и о 1вему на мјесту идући кроз Црну 
Гору вјерно извијеетити ее могао“.

()вај енергични говор Владичин н о- 
бразложење становшнта црногорскога нрема 
Грахову, поетигло је евоју сврху. Гагић 
је одма одговорио Владици: „Важност са- 
држани ја нетога отношенија обвезује мс до- 
веети оно у точности до свједенија мојега 
начелетва и учинити му бол>е иознатим 
Вагае рјешително и карактаристичко изја- 
сненије касателно Грахова и његовог под 
Вагаим еавргаеним управленијем нахожде- 
нија. Суштеетво дјела уничтожава свако 
двуемиелије: од еад у напредак министар- 
етво и ја имаћемо друго мњеније о состо- 
јанију Граховаи. х)

У ието доба Нетар II. одговара (16 
јула) Већн-Мехмед-паши, боеанеком везиру, 
на његово „пријател>екои ниемо, да је пле- 
ме граховско, од како је насељено, вазда пла- 
ћало Турцима за земље, које је 'држало у 
турекој граници, а да еу им Црногорци 
вазда судили. „У овом племену вазда је

1) Лавров, 105—110.



Страна 50. НОВА ЗЕТА Годнна I II.

слободно било и Црногорцу и Турчину са- 
стати се и кад су били међу собом у нај- 
већи рат, и у том мјесту нијесу један дру- 
гога задијевали, већ су се глсдали, као 
пријатељи, до 1836 године. Ове године 
ударили су кријући Вама муселими херце- 
говачки на Грахово, огњем га изгорјелн и 
посјекли неколико Граховљана и Црного- 
раца, који су им у номоћ били дошлн. То 
је била прва зађевица и зли почетак за оне 
крајеве. 0 тијем ударањем на Грахово на- 
гаа херцеговачки оштетиоје ирве договоре, 
које су имали Црногорци и Турци око 
Грахова и задио је крвопролиће и зло на 
оном крају ии за што друго, него за то, 
да покаже, како је он кадар Црногорцима 
узимати њихово. Ја вас могу увјерити, че- 
стити Везире, да није иети иаша учинио 
то зло ђело од Грахова, да би Грахово 
стоЈало, као што је вазда етојало, и Тур- 
цима плаћало, и никакве смутње и буне 
не би бнло на границама, него би све бп- 
ло мирно и спокојнои. Даље му напомиње, 
како се био обратио паши херцсговачкоме, 
тек се из Русије вратио, нозивом да раде 
народ измирити, нодаон није ни главе обр- 
нуо, те сада моли босанског везира, пда 
ствар граховску поправимо и да мир међу 
пашалуком херцеговачкијем и Црном Го- 
ром учинимо44. И овдје ее позивље на обе- 
ћање Ферик-паше, да ће Султан наредити 
евојим везирима, који граниче с Црном 
Гором, да измире своје народе са црно- 
горскијем. „Ви ћетс овијем учиннти елавно 
и човјекољубиво дјело и подржати Вашега 
имена славу која ее данас разгласила по 
овијем крајевима ради мудрога Вашега вла- 
дања и добре душе Вашеи.х)

Овијем смо означнли ентуацију Црне 
Горе ирема Херцеговини, у истом чаеу, 
кад је аустрнјека војека стала на граници 
противу црногореке, те сада добро ехваћа- 
мо снагу оне лаконичке вијести Гагићеве 
у том чаеу: „Један турски брод изкрцао је 
оиомадне 600 барјела праха за Ерцеговину 
п Босну!и

Па у чему се ствар састојала на ила- 
нини Иаштровској? Медаковић2) очевндно 
ствар преувеличава, али оио што је бно Га- 
гићчуо уДубровпику није било нншта пре- 
ћерано. Кад се Црмничани скупише на 
планину Паштровску, Владика пошље међу

1) Лавров, 111.
2) Медаковић, 84—89.

њих Ђорђа Савова, који 26 јула иише 
Владици: „У јучерашњи бој погииуло је од 
наше стране пет и неколнко рањено, а од 
њихове етране било је у три иута впше 
како чујемо, али ми се чини да је и много 
вншеи. Дакле ово је било 25-ог јула, а ио 
Гагићу први је сукоб био 23-ег јула; да 
је пак било и прије 25-ог боја, то се види 
и из писма Ђорђина, јер да није било, не 
би рекао у јучерашњем боју, нитп бп завр- 
шио опст нисмо овако: ^Данис нема боја 
никаквога, нити ее почињалои. *) Још ћемо 
навести, што Гагић инше Владшш 30-ог 
јула: „Доиис Ваш умирио ме у неколико 
јербо сам бидио из њега да ннјесу Црно- 
горци толико црнп колико их оии< ују, а 
надам се, да се је до сада утпшала рат 
међу Црмничанима и Лаштровнћима, и о- 
чекујем од Вас извјегаће о савршеном по- 
мирењу са Аустријанцима. Чуо сам ономад 
да је Ерцеговачки везир Али паша послао 
к Вама своје људе, да с њнма ире1ч>варат<Ј 
о миру: Еда тај преговор узима жељени 
уепјех! - Господар Имперсетор Нпколај 
НавловпИ јучс н да-нас нпходн сс хаједно са 
ауелирнјским Имисратором у Инспруку не 
далско од Триуешпа^ .... А1и н ову овако 
лаконичку внјеет разумијемо врло добро ири

1 евршетку пиема, у ком сс очекује „савр- 
шено помирење еа Аустријанцима.и

Али до савршеног мнра ннје се могло 
доћи неготекдо прнмнрја, које јс бпло пот- 
писано у Будви 8 августа 1838 од окруж 
ног начелника боксшког Ивачића и од 
Ђорђа Савова Петровића. Од овога дана 
прекида се „завада и непријатељство на 
планину Паштровску указано пзмеђу ц к. 
војске и аустријски поданика с једне стра- 
нс, и међу житељима Црмнице црногорске 
с друге стране/ Вриједи чути суштину 
овог угов; ра од ријечи до ријечн : „Ово еа- 
краћење непријатнијех поетупака пребнваће 
до једног мјеееца дана, а и послије овога 
одређенога времена, неће се моћи преду- 
зпмати на ново друга евађа, бездаее каже 
унапријед за три дана. Црмничани имати 
ће се натраг уетећп с планине Паштровске 
у њихове куће, и кад учињено ово буде 
од и.ихопе (Трапе ц. к. војека на ново узе- 
тп ћ<‘. сг.; ”!!.• мЈеста, која су набљудавали 
прпђс исго што се била иојавила ова са- 
дашња. злоћа. Онн који би ее иосље овог 
зак.Ђученог мира усудили другога зађести

1) Гласник, књ. 63.
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на који му драго начин, или опако дјело 
учннили. које се клони за смутити народ 
и уредиоет и обшти мир, бити ће жеето- 
ко кажљсн од оне власти од које буде за- 
висио. Она иријатна притјажаља, која су 
на нланину Паштровску, тако исто и род 
љихов, била она нгго принадлежи Црмни- 
чанима или Паштровпћима, остају као н 
ириђе у корист оним чије ее што назива, 
за које за убудуће не бива овијем учиљена 
никаква одлукаи. Већ у овом примирју до- 
вољно се огледа озбнљност догађаја. На 
сваки начин Аустрији се дајс задовољгати- 
на тијем, игго се Црмничани повлаче ево- 
јим кућама, а Ћесарсва војска оиет заузимље 
Паштровску планину. То јс Црмничане 
морало бољети, а боли и до данае сасвијем 
разложно, јср је Иаштровека планина то- 
лико пашгровска колико црмничка, пошто 
су јој Папггровићи у присоју а Црмни- I 
ца јој се пружа у осоју. Али народ није 
могао схватити односе између Цара Покро- 
витсљн и Ћееара, ком је баш оиијех дана 
био гост, и Метернихову мсћ, него је све 
ишло па терст Господарев! Но ајдемо 
даље.

Ушљед овог озбиљног догађаја, по 
израженој жељи бечкога двора, Цар Нико- 
ла слиједеће године шиље из Петрограда 
дворског еавјетника А. В. Чевкина као пу- 
номоћннка руске владе да посредује нри 
разграничавању црногорског и аустријског 
зсмљишта; н Иетар II иише грофу Нссел- 
роду, кад је А. В. Чевскин дошао: „Овај 
нови доказ монархове благонаклоности к 
Црној Гори иодјсЈствовао је на мене и на 
све Црногорцс више него сила аустријскога 
оружја, којим су нам не. једном иријетили.
Ми љубимо своју отаџбину, као и сви на- 
роди, имо љубе своју и не наисде за н>у крв 
пролити. Но воља Госиодара Имиератора, 
којн тако великодушно прима учешКе у до- 
бро стање црногорског народа, код нас је 
најсветија на овоме свијету. Ми само и же- 
лимо случаја, да би могли показати нашу 
безграничну нриврженаст и оданост рус- 
комс ирсстолу бсзусловнои. Да/ве настав.т»а: 
„По иредлогу г. Чсвкина ја сам одма ио- 
шао у Котор, да би иристуиио к дјелу са 
аустријском комисијом, н не обзирући се 
на све ирсирјскс, које смо еријетали 
у опрсдје.внвању погранпчнијсх зсмаља, 
тако смо успјсли, да смо све свршили 
оеим паштровске кунгјине, коју смо оста- 1

внли до идућег прољећа због идућег зим 
н>ег времена. Још нијесу дигнути планови 
зсмаља, које се находе у потпуној неиз- 
вјесноети.* Још јавља при свргаетку рус 
ком министру иноетраних дјела, како је, 
по савјету истога Чевкина, повратио ау- 
стријској влади оружје, што су Црногорци 
узели са војника аустријскијех у боју про- 
шле године, те на Цетиље донијели, да се 
тнјем нстријеби сваки знак оног догађаја. 
Ово је писмо Владичино од 6 септ. 1839.

На прољеће г. 1840 комисија је на- 
ставила свој рад, и Владика се обратио 
руском посланству у Беч, молбом да пош- 
ље опет Чевкина, „који је добро способан 
у радљи, а безпристрасан у дијељељу зе- 
маљаД И тек јула 1841 Владика Нетар 
могао је извијестити грофа Неселрода, да 
је разграничеље између Аустрпје и Црне 
Горе довршено. „Послије много труда, сла- 
ва Богу, мн смо успјели довршити означе- 
ље граница између нас и Аустрије, што 
мн је част Вама до знаља ставити. Г. 
дворски савјетник Чавкин у овом се по- 
слу усрдно трудио за нашу корист, и да 
Господару Императору није било угодно 
наредити, да овамо дође, то се разумије, 
разграничеље не шћаше се довршити^. Иа 
н овом приликом не пронуштава изјавити 
одапост своју и свога народа рускоме ире- 
столу: „Ваше Сијатсљство,. можстс бити 
еавршеио увјерени, да сам ја и унапријед 
вазда готов с мојим малијем народом бе 
зусловно покоравати сс вољи нашсга по- 
кровитеља? и ако се у будуђс покаже који 
случај, ми смо готови свс учннити, што 
будс угодно Господару Имнератору, јер ми 
то држимо чашћу н срсћом нашом; ми не- 
мамо оца и иокровптеља осим љега; он је 
наш отац и пок, овитељ, а ми љеговн вјер- 
ни синови до иаше смртии. Измсђу рсдака 
овога писма као и онога првога грофу Нс- 
селроду ми читамо, како би Петар П радо 
уздахнуо за жртвама, којима се морао иод- 
ложити у овомс разграничаваљу, да не из- 
губи милост и покровитељство рускога пре- 
с.тола. Ни сила аустријскога оружја није 
могла толико на љега дјеловати колнко 
један носредник руске владе, којега Цар 
гаиље, да буде саучеспиком овог важног 
дјела, у ком иосл&нству Господар црно- 
горски опет гледа иокровитељство рускога 
престола над ЦрнОхМ Гором!

Погранична лииија дакле осталаје озна-
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чена између Црне Горе и шљедећијех аустри ј- 
скијех опћина: Кривошија, Леденица Гор- 
љијех и Доњијех, Оравца Горњег и Доњег, 
Доброте, Дуба, Сутваре, Шишића, Наље- 
ши^а, Стојановића, Јовичића, Мартиновића, 
Побора Горњијех и Доњијех, Угљешића и 
Мајина. И овдје ће сада бити на свом мје- 
сту, да довршимо питање о продаји мана- 
стира Мајина и Стањевића. Већ смо видјели, 
какво становиште заузимље руска дипло- 
мација према подигнутијема захтјевима ау- 
стријскијема на ове манастире, становиште, 
које јој је одређивало међународно нраво: 
што је било Млетачке републике, то је пре- 
шло у својину Аустрије паришкијем трак- 
татом од г. 1814-те. Истина је, да су цр- 
ногорски митроиолити иосједовали помену- 
те манастире; што више, они су их и са- 
градили, бар Стањевиће, а Мајине обнови 
ли.Али ови Митрополити нијесу били са- 
мо Господари Црне Горе, него су били и 
духовни поглавари православнога народа 
изван граннца црногорскијех у суеједној 
Боки. Сада је питање, јесу ли они ове ма- 
настире посједовали као Господари Црне 
Горе, или као архииастири православног 
парода у Боки? Но, пошто знамо, да су 
још за вријеме Владике Данила три по- 
граничне опћине Мајине, Побори и Браји- 
ћи, биле млетачке;1 2) пошто је к томе мана- 
стир Мајине готово до врата града Будве: 
не може се озбиљно тврдити, да су ова два 
манастира била на земљишту црногорекоме; 
напротив остаје очевидно, да су ови мана- 
стири припадали црногорскијем владикама 
као црквенијем поглаварима православнијех 
Бокеља, што су престали бити доласком 
аустријске власти у Боку. Г. Ровински вр- 
ло добро опажа: „Ако Аустрија, подигнув-

1) У књизи Па1та(леп т зелпсп уегврћМепеп 
Ве21ећип&еп уоп Г. РеПег, ОоЊа, 1875, находим, да 
је на Стањевићима била прије млетачка утврђена 
каверма; а односно Мајина у Шематиаму Иравослав- 
не Епархије Бококоторско-добровачке г. 1876 стоји 
ова биљешка: „У Подмајинама налази се велељеина 
црква Усиенија Богоматере, у којој се због пскуди- 
це иконостаса још не служи. 1Бу су зидали владике 
црногорски. На вратима једне подаље од ове цркве 
лежеће старе ограде има увидан праг са шљедећим, 
110 свој прилици на ову цркву односоћим се надпи- 
сом: Господне вдаше СЂгради иреосвешенеиши Госпо- 
дин МитрополнтЂ цетински скендериски черн1е гори 
и приморш (излизано биће Савва) савршисгн 1747 
апр. кд дна“. А храм је самог мавастира св. Петка, 
дакле пз старнјега доба.

2) Милаковић, италцјапски превод Кавначи- 
ћек, стр. 105,

ши своју претенсују још за вријеме Петра 
1-ог, ннје ишла даље, то нс значи да је 
одступила испред чврстог карактера овога 
Владике; она, може бити, није хтЈвла огор- 
чавати пошљедње дане овога светога стар- 
ца, из чијих је руку узела Боку; али ее 
она није одрекла од својега права, што је 
изјавила одмах његовоме младомс наш.Бед- 
нику. Не само Аустрија, него и свака дру- 
га држава, једном сазнавши своја права, не 
би никад одступила од својс претенсије, 
само кад јој противник не бн био равноен- 
лан; а такав одиста није мого бити црно- 
горски Владика".1) Дакле није преоетавало 
црногорској Митрополији друго него да 
прода поменуте манастире са њиховнјем 
непокретнијсм добрима у аустријској гра- 
ннци, јер већ по иостојсћијсм законима 
нијс могао ни прости Црногорац власник 
бити непокретнијех добара на аустријском 
земљишту, а камоли Митрополит цстињскп, 
који је био у нсто доба и Господар цр- 
ногорски! Ми смо већ видјсли, како 
сс Петар II. противио аустријскијем захтјс- 
вима односно ова два манаетира доме год 
је могао; ми емо видјели, како је ои и у 
овом питању тражио руско иосрсдовап»е; 
ми смо видјсли, како му је руска диилома- 
ција одговорила позивљући сс на мсђуна- 
родне трактате; и видјели смо најпослијс, 
да су преговори о продаји овијех манасти- 
ра заиочсли иреко руског посланства у Бс- 
чу: и још се онај вслпки иатриота не само 
црногорски — њему је овај појам узак био 
— него свесрпски, од кога већега ннје би- 
ло ки словом ии дјелом, оптужује е ове 
иродаје иред историјом! А кад се узмс у 
обзир, да је аустријска влада позивала цр- 
ногореку, просто да изнесе из Стањевића 
еве покретности, што ирпнадају нашљеству 
Петра 1-ог, на да јој се манастир остави, 
да га аустрпјска војска заузме, — што зна- 
чи, да је аустријска влада и сам манастир 
сматраласвојом својином; треба прииисатн са- 
мо посредовању и успјеху баш руске дпплома- 
ције, што јеаустријека влада пристала, да ис- 
илати нете манастире! Но ми већ осјећамо, 
да емо готово екривили пред ејајном сли- 
ком овога нашега великана, што емо и ово- 
лнко у њсгеву обрану рекли, јер њему не 
треба ничије обране! ЈГаставиће се Ш дио.)

1) Ровински, 92,

--------------------------------------
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И з д а ј и ц а.
ЦРТИЦА ИЗ БОКЕЉСКОГ УСТАНКА.

Иише Вића Трипковић.

I.
На крају сеоца К. у кршној Боци 

помаља се иза зеленог грања кућица Пера 
Радовнћа. Пред Ј?ућицом на игало потегао 
Перо рибарски чамац. те га калафатаје.х) 
Кад и кад подиже главу, давиди, није ли 
му што повраз понијело у море, Кад и кад 
се загледао пут била бријега што се по- 
чимао дизати више кућице му. Загледао 
се у потлеушицу, у којој је знао, да бије 
једно срце јако за њега; загледао се, уз- 
дахнуо, па опет, задовољно се испод црног 
густог брка насмјешив, наставио радљу.

Сунце је већ било зашло за Орлоком, 
а сумрак се спуштао низ планине, кад је 
ТТеро покупив оно алата, што је било око 
чамца поразбацано, кренуо дома. Натакао 
капу ћеверицу 1 2) на херо и припалио кратки 
чибук, па се уиутио кроз маслиник и ви- 
ноград на више.

Нред потлеушицом на билу планине 
красна црнка од којих оеамнајест година 
некога акељно очекује.

Добпр вечер, Марице!— назва јој 
Перо, екочив преко плота, којим је потлеу- 
шица ограђена била, изиеиада створив се 
пред њом.

—- Добро тн Бог дао! — одговори му 
она етидно, оборив очи лрода се и заруме- 
нив ее ева у лицу. — Јееи ли се уморио 
на ону припеку радећ — упита га Мари- 
ца, умилно је погледав.

— Нисам душо. Та како би се умо- 
рио, кад радим само еда те што прије сво- 
јом па Божјом будем могао назвати..........

Одавна су евијсћс поужгане у кућама 
уз нгало бацале зраке у море, хотећ њима 
доеегнутн зрцалећеее у диу звијезде. Мје- 
еец се је за задњи пут огледао у мору па 
ее скрио за гором. Спремао се на почииак. 
Рибари па чамцима жегу; буктећи иламс- 
нови раепаљена луча по црном мраку иоћ- 
ном испод огледала мирна мора окупљају 
рибу, коју ће, када их сс накупи доста, 
други чамци опколити тратком. Угљен са

1) п<>ндправл>а.
2) Бокељска народна кана-

свијетњака падне у море, па цврчећ из 
почетка јако, све мањим и мањим пишти 
гласом, док не изумре, док се не угаси. 
Мотрећ га човјек рекб би и у њега је душа 
била...

Перо одлазећи уфати Марицу за руку, 
загледао се у црно јој око, које је она час 
подизала, час обарала. Шапну јој љубав- 
ну ријеч, и у тај час се јаком свјетлошћу 
звијезда пролије. Обоје се трзнуше, те стра- 
вљено погледаше.

Кад се Перо од Марице опраштао, Ма- 
рица му опет каза, да је зао пророк њи- 
хове ереће она звијезда, што се уз тако 
велик блијесак проли.....................

II.

Лијепа је зимска ноћ. Снијег се би- 
јелио по врхунцима планина, давао им осо- 
бити чар. На небу се сјале звијезде; сјали 
им се у дну морском одсјеви. Ђекоја од њих 
залазећ, причини ти се као малена ватра 
упаљена на врхунцу планине, које све ви- 
ше и више неетаје трнећ се у снијегу.

Ни живе се дугае не чује. Све спава 
дубоким сном, уљуљано цичом зимом. Само 
кад и кад чујсга повик ноћне страже. Само 
кад и кад видиш огњевима међусобне вој- 
ничке знакове с једне главице на другу.

Усред те глухе ноћи кришом ступа 
струком омотан човјек горском странпути- 
цом, за коју тек урођеник знаде. Час се 
заустави ; — за чудо! дурбин испод струке 
вади — мотри наоколо; прислушкује па на 
даље креће.

Већ је пред потлеушицом, у којој по- 
чива Перово злато. Куцне у прозорчић. 
Глас се чује: К6 је божји? — Наши! — 
одговори путник.

Не иотраја дуго; врата се на потлеу- 
шици опрезно отворе — нити да би из њих 
зрачак свјетлости синуо —, а путник уђе.

— Капетан Крсто! —сва стрављена, 
једва иромуца као кроз плач Маричина мајка, 
чим опази дошл»ака. — Та, за Вога, јесте 
ли се помамили? Нијесмо ли вам јавили, 
да је ударена на главу вашу награда од сто 
цекина! А ви да се овако излажете поги- 
бељи. Богом вас и св. Николом заклињем, 
крените одмах натраг, јер вас иначе уфа- 
тише, а тада куку и нама и уеташама без 
вас.

Капетан Крсто се међутим, бачив
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струку у крај, посадио на клупу тик огљи 
шта, на пружив руке над жеравом, сјетно 
се смијсшио старици, која је од велике за- 
бринутости све рукама ламала и непрестано 
га заклињала, да бјежи.

— Фала Јело! —фала! — тронутим 
јој гласом одговорн дошљак. — Чух о уда- 
реној награди за главу мн; знам и за по- 
гибију, него дај спреми се брзо па заједно 
с МарицОхМ ајд у Петра, па му реци, да 
спреми чамац, да ме пребачи до Л.

Старица је још једном заклела и пре- 
клела усташу, да иде натраг, а кад виђе, 
да јој ништа не поможе, крену с Марицом 
опрезно низ маслиник до Иерове кућице. 
Пробуди га, те му каза што је. Перо хоће 
кад је за капстан Крста не до Л., него и 
у саму ватру. И старица врати се на више 
исто онако опрезпо, како је ношла.

Ш.

Док је Перо изнио из куће два па- 
рића 3), одријешио чамац и извео га иг 
опћинског мандраћа, усташа је опрезно си- 
лазио пут игала.

Чамац се је уз пристан бибао, а Перо 
је стављао на мјесто кормило, лојао шкарме. 4) 
Капетан Крсто назва божју помоћ и укрца се, 
а возац му отздрави, прекрсти се, сједне на 
клупу усред чамца, пљуне у длане, дофати се 
парића, и чамац се пусти као галеб ио за- 
ливу. Кад у море весло упре просипљу се 
сјајне искре; а све од сјајних искара траг 
оставља чамац за собом. Вијуга се та сре: 
брна црта, Оне искре роне па опет искачу 
на повргаје несташне, док их нестане.

Усташа се навикао на тај појав, и не 
пази нањ, него се сав задубо у мислн. Не- 
ка му се црна слутња вије но памети; хо- 
ће да је разагна, ал ова неће иа неће, да 
га оставн. Ну једном ће усташа:

— 11еро! да си ми увијек спреман са 
Јовом и Милошем за прснос заире. Лозин- 
ку знаш, ако ко од наших буде хтио да 
нам се прикључи. Барица је за уходу као 
створена; кад будеш што важна имао да 
нам јавиш, ено ти ње. Чувај се шваба, чу- 
вај се мита. Знам, на тебе вребају. Сјети 
се Савине,б) сјети се заклетве.

— Не бој се, капетан Крсто — од- 
врати В03агС — неће Перо да пљуне себи

3) Кратка весла.
4) Палац, на који се весло намичв.
с) Манастир блиау Ерцег-норога у Боци.

на образ, нити да и ако сиромашно а оно 
ипак ноштено име окаља.

Још му нешто препоручи усташа, па 
тад замукоше обадвоје.

Капетан Крсто изнова се задубо у 
мнсли, а Перо као да је добио нове сиаге 
стао да јаче вози.

** *

Усташе у Кривошијама ишчекиваху 
каиетан Крста, као озебао сунце. Понеста- 
ло им новца, понестало заире; а наш им 
јунак носио пара и глас, да ће им заира 
што прије ириспјети. Главна му иак зада- 
ћа била, да их обавијести о погибвји, која 
им од (јраховца пријети, те да нскс међ 
собом завађене главаре помирн. О иомирби 
је наш уеташа сједећ у чамцу највише ми 
слио. Та знавао је, да Марко, харамбаша 
неће нн да чује за Еака, убалшеког гла- 
вара, а камо ли да га за војводу ирипозна. 
Најпослије као да му је сретиа мнсао иала 
на иамет, како да их иомири, јер вссело 
подижс главу. задовољно иротрл>а рукс.

** *

Чамац иристане уз нрнстаи V Л. Уста- 
ша се магпи руком у џеи, иа нзвади обја; 
ку кесу, у којој зазвечи злато. Извади из 
ње два цекина те их пружи восцу.

— Ево ти Неро за данас ово, а кад 
се вратим, ако Бог да, бољи ћу ти бпти.

Кад Перу засја злато, као да га би- 
јес епопаде. Очи му се ђаволски засвијет- 
лшпе; опина се за појас. Час, два прсми- 
шљаше. Види добру хору, внди уеташу, 
ђе се сагнуо да притсгне оианке. Грчс 
вито истргну мрнарски нож нза па» а; див- 
љим пламом му се очи засвијетлише Скочи. 
А да није промашио, свједочаше крв, што 
је на кључеве бризнула из дубоке ране на 
усташи.

Задња ријеч, што је 'рањеник изусти, 
би: проклст да сн, издајицо ....

IV.
I

Уз тако опљачкан новац стиже Перу 
обећана награда на Крстову главу и лије 
пи златни крижић на прсима.............

Сад је Перо дабогме лијеио уредио 
кућу. Нодиго је па таван и обијелио. Отво- 
рио дућан, на му многи и завндили а мио-
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ги тражили његове заштите и .нријатељ- 
ства. Ал Марица неће ни да чује о њему; 
не м«,жс га ни замислити.

** *

Уетанак се неповољно по наше свр-
ши, па ее Бокељ видио у блузи...............
Тешко из почетка трпио, нбсе рек би већ 
и нривикб. Та како и није; погледај га, 
док је у народном одијелу: питом, кротак; 
а кад је у блузи, ено .... сам ти кажи !

ГЈрође година, ирође двије, а већ се 
на устанак п заборавило. Тек старица мај- 
ка знала сузу пролити,кад јој синувикну: 
ћга^Пећ.

** *

Глуха је зимска ноћ. Бура носи дрвље 
и камење. Валовн играју паклену игру иу- 
чином, пријете смрћу поморцу путнику. 
Мећаву вије низ планине, звижди око ку- 
ћа, па се губи у загрљају с валовљем.

Перо лсжи у ложници. Врућица га 
морн ето трећп дан, откад пође да ироси 
Марицу, која му одговори, да неће- никад 
ио иикад за издајицом поћи.

Нн живе душе нема код Пера; не 
пуиггао никога к себи

Бунца болесник; тлапи му се. Црна 
му се слика ирикаже. Види капетап Крста, 
ева огрезла у крви, ђе га хоће да удуши. 
Проклет да еи издајице, шаићу уста уста- 
шина. Видп Марицу, као аиђела осветнпка; 
иара му ерце оно њено убојито око. Оеве- 
та, шапћу уе.та погинулог јунака. Оевета, 
шаићу уста Марице. Оевета, за њима муца 
н еам издајица. Устаје; иде к оружииии. . .

Плану пугака и Перо се од властите 
руке мртав стропошта на тлс...................

II н с м а <• н у т а.
Побратиму А. Мародићу.

III.

Драгн Побратпмс,
Тн још чекапт, да чујет, куда ћу из 

Грнђана; нли, ношто је цијела јееен са сво- 
јим дугијем ноћнла прошла, и ево ее н зи- 
ма евоме крају приближује. а од мспе ни 
глаеа ни трага, можда еи већ и заборавио,

ако не мене, а оно моје „путешествије^. 
Да нијесам иак ја тебе заборавио', ево ти 
доказа пред цијелом публиком Н. Зсте. 
Ја сам се накањМвао неколико пута да на- 
ставим моје иутоиисне биљешке из Грађана 
натраг; но по оном јулском разопеку није- 
сам путовао него управо бјежао, да прије 
дођем на Цетиње, гдје у сред љета тек 
сунце зађе тражиш иберцијер, — гдје су 
љетне ноћи тако иријатне и дивне, да у 
томе обзиру Цетињу нема такмаца на ови- 
јем јужнијем странама; а бјежао сам то 
преко Црмнице, најбогатије и најнапредније 
нахије прногорске, пуне историјскијех успо- 
мена и ириродннјех љепота: па какве сам 
утиске и биљешке у тој бјеганији могао 
сабрати, какву ли бих ти слику саставио 
овога тако живописног нредјела, по ком те 
на сваком кораку сријетају живе воде, ба- 
ште, виногради, њиве, хладовнна лиснати- 
јсх стабала, куће листом на таван с прозо- 
рима у клак ограђене, и чељад жива и окрет- 
на, гдје свак хита на свој посао ! И с 
тсга ти нијесам писао, куд сам окренуо из 
Грађана. А већ нијесам по Црној Гори путовао 
све до око Савина-дневи. Као да те чу- 
јем, гдје се чудиш: „Око Савина-дневи! 
у сред зиме!“ — Да; око Савина-дневи. 
Ево како.

По мом обичају, о Божићу био сам 
дома. Ово је празник, што се овамо код 
нас још слави са свијема његовијем цере- 
монијама од књажсвског двора до сиромашке 
појате. Несамоу Црној Гори, него и по свему 
ириморју управо до Задра, у ком сам граду гле- 
дао владичанску столицу бадњаком уз врата 
и унутра сламом посуту. Бадњак је сто- 
жер, около кога се сва свечаност и радост 
развија, што почиње од како се у гори по- 
сијече. Кад се у први мрак — на бадњи 
дан — у кућу уноеи и на огањ полаже 
треба да су сви укућани присутни, па се 
већ огњиштс не остав.Ћа. Ту се вечера; ту 
се и гости примају — и ако гдје-гдје и по 
која суза од дима утече. Мени се не би 
чиннло, да је бадња вечер, кад не бих ве- 
черао гледајући бадњаке на огњу. Па се 
ту пјева, па се палн пз пушака. На више 
мјеста и не иде се спавати, него из код 
бадтвака у цркву на јутрњу. Тако је бар 
код православнијех, а на випте мјеста и 
код католика. И то се не чини из иростог 
обичаја, него из праве нужде душевне, за 
коју ви тамо одавна не знате; бар не у
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Н. Саду, гдје сам провео бадњу-вечер пје- 
вајући за трнезом еу двије бабе — Бог да 
им душу прости, јер не вјерујем, да су 
још у асивоту — „Рождество твојеи .... 
и „Дјева днеси .... што се код нас само 
по црквама пјева.

Овом напоменом ове наше дугие&не 
пужде хтио сам ти оправдати моје путо- 
ве о Божићу с Цетиња у Боку преко Бу- 
ковице, коју гдје-год и у новембру снијег 
покрије. Јесн ли читао прошле године је- 
дан подлнстак Бјелановићев у Српском 
Гласу, какав је снијег бно пао од Његуша 
до Цетиња баш у новембру, и колико је 
муке видио док је на Цетиње дошао? И 
ове године је био пао један снијег исиред 
Божића, али не велик, тако да су теретна 
кола у брзо себи пут иропртила. II ја сам 
у Котор лијепо у колнма сашао скоро у 
четири сата, свс сухијем емрзнутијем пу- 
тем, премда сам испред десете кренуо и 
премда је сунце гријало, да .љепше није 
могло. Али је била студен вслика. Кад сам 
у Котор дошао, восцн, који су били ио мсне 
дошли, дочскаше мс препоруком, дасе што 
прије тршавам из Котора, јер они нијееу 
могли доћп у Котор прије него је пара- 
брод лед разбио, па се може опет, пошто 
сунце зађе, лед ухватити.

И тако збиља с мојим Милутином, 
који ме по свом обичају срио близу Тро- 
јице, укрцам се пријс него сам мислио у 
свој гуц, иа се кренемо још иза сунца. 
Знаш; у Котору зими сунце раније залази. 
Испред Котора нпје било много лсда, зар 
како туда извиру живе воде; али кад смо 
дошли испод Прчања, требало је да кроз 
лед тражимо тамо овамо разбијену путању 
сваки час. Чини ти се, да пред тобом нсма 
ништа, а онамо лед у један комад. Истина 
није дебео, гдје више гдје мање од по цен- 
тиметра, али довољно да у дугој вожњи 
лађицу посијече, ако није проломљен. Па 
гдје још није проломљеп, могао би заћи, 
да већ не можеш напријед. Тако је баш 
испод Столива зашла једна лађица, која је 
пут Котора одила. Два су восца а један 
господин сједи. Докле један возар разбија 
лед пред лађом једнијем веслом, други га 
чека, да завезу, да се мало напрпјед по- 
макну. Па све тако, а к вечери је ноћ. 
Хотио бих, да их моји восци зовну, да их 
упуте кроз проломљени пут, којим се ми 
возимо? али смо далеко, па и не познајемо

лађицу. Кад ли ко је то? Мој пријатсљ 
Илија Рамадановић, кога п ти иознајеш 
Дозивљем га по имсну, али од ломл»аве 
леда и од алака возаца одма ис чујс. Бад 
ме опази, чисто му лакше бн. Али ја сам 
био близу, да из лсда изађем, јер се не 
леди залив него до Верига, а он је тск 
био у лед у.Ћего, и морао јс иаш траг ухва- 
тити, да ту вечор у Котор стпгно.

Ово ти узгред би.љсжим, да усавр 
ш и ш појам, којп си добно о Боки, гд је ра- 
сту гајеви нараиача п лемуна; алп треба, 
да још опази.м, да сс овако свакс годинс 
не леди залив;итода се следи, ваља да бу- 
де тнптпна без каии вјетра.

Пошто сам провео дом божнћнс праз- 
никс, уз којс јс био снијег већ прскннуо 
енобраћај у колима пзмеђу Котора и Цсти* 
ња, кренем из Котора у очн Водокритћа лојн 
довијсм иарабродом Делфпиом нут Оцтш 
у госте Митрополиту Хаци Савн, одакле 
ћу всћ лако ирско (Чтормана на Цстипах 
Ту ноћ је снијег падао и брд.ч су унаоко 
ло залива била осванула скоро до иола 
бијела. Нсбо је било иатмурсно, али јс бн- 
ла тишина. Још смо ее могли надати лијс- 
поме времену, да нам барометар нијс ту 
наду убијао... Право да ти кажем, да ни- 
јесам ноћио на параброду — но доброти 
лојдовог агснта у Котору не шћах се 
то јутро на параброду укрцавати; алп ио- 
ш о сам већ био ту, е да сс нс разуздн 
баш та олуја! Па још у <>цнњ путујс г. 
Аргиропуло, царско-руеки мпнистар рсснн- 
дент на Цетињу, и г. А. Ннколајевић; а 
до Бара путује е нама г. Захарија, уира- 
витељ барске луке: бар еам у доброме 
друпггву.

Из Котора емо дакле кренули у шсет 
сатн,— тек се ночело провп^ати. Моји са- 
путници епавају мнрно, а ја еам разглсда« 
залив, куда пролазнмо, каода га прије нпјс- 
самгледао; особито иоематрам докле јс гдјс 
пао снијег, и како изгледају иеиод < нп јсга 
еједне етранс голеклиеурса е друге пзра- 
ђена или гором, гдје-гдје и зеленом, заетр- 
та брда; н оне грсде што висс нзнад До 
броте, па изнад Стрпа и Лнпаца, црњаху 
се између малијех ироетора бпјслнјех. на 
којима се могао енијег зауел авити. те ти је 
тако на први поглед иред очи етала илас- 
тичније иего икад ева етрахота онијех го- 
роетаеа; као опет с друге стране пгго ти 
је боље у очи падала радиноет боксл,сксг
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тежака, гледајући по стрмијем врхунцима 
уске бнјеле доце, које растављају црне ме- 
ђе, гдје винова лоза рађа.

Но гле лијепа и велика параброда 
под Перастом! Јели то Јарослав. што је 
Цар-Покровитељ даровао Црној Горн? То 
ти је Јароелав, коме је било еуђено да пр- 
ви развије по велнкијем свјецкијем прнста- 
ништима и по недогледнијем океанима за- 
ставу црногорску, а то ти је сриска тробој- 
ницасамонограмомН. I. и круном усредини. 
Јароелав је дугачак 314 нога, висок је 34 
ноге, а највиша му је ширина 37 нога. Можс 
укрцати до 2000 тонелата, а може чинити 
до 14 миља на уру. На њему сам видио — 
то већ знага, да сам на њега одио — мо- 
реиловнијех справа, што нијесам до сада; 
ту ти је, мој брале, и величина, и љепота, 
и раскош; алн је и у добријем рукама; 
Бокељи су на гласу номорци, а такође по- 
знато је кичељнвство бокељскијех капета- 
на, да им се бродови одликују по свјецки- 
јем пристаииштима чнстоћом и уреднијем 
држањем од свијех бродова осталијех на- 
рода. Иа њему еу сва три капетана нз Во- 
ке; а заповиједа га кап. Андро Ђурковић 
пз Рисна, рођени брат нашег начелника 
номорског одјељењп, г. Славомнра Ђурко- 
вића.

Јарослав је донловио из Одеее крцат 
жита, тито је већином искрцао у Медуји, 
одакле га је лакше превести Бојаном и 
екадарскијем језером ио нашијем приста- 
ништима на скадарском ,езсру; а осталоје 
довсзао V Псраст, одакле га је ближе ири- 
хваћати нашијем Херцеговцима. Донио је 
н нсшто брашна и гаећера, што је у Бару 
нскрцао. Из Пераста је иошао на Сењску 
Ријеку, да крца дуга за Мареиљу; а из 
Марсиље не знам куда ће. На сваки начин 
Јарослав ћс шуприје служити Црну Гору, 
нак ћс као и други иараброди трговачки 
радити у свјецком нромету.

Нијееам могао да прођем мнмо Јаро- 
елава а да ти га не прикажем, а знам да 
ћега ми иозавидјети, кад промислшп да ми 
јс исиред куће нролазио и да ми је тако 
близу био усидрен, јер знаш, од Пераста 
до Лепетана нема више од четврти сата. 
Алн ће тн ту завист сада замијенити 
саучешће у нравом страдању твога побра- 
тима.

Док смо били по заливу, море је бн- 
ло мирно, али се небо све ]'рђе костреши-

ло; текер смо дошли на излазак из зали- 
ва, срио нас је јак вјетар од југоистока и 
велико море, нама противно. Почеоје Дел- 
(Јоено ронити носом, али срећом нс в&ља; 
капетан ме храбри да се овај параброд нај- 
боље држи на мору од свијех лојдовијех 
параброда. II ја сам стануо у салону, што 
је на крову параброда, према једноме 
прозору, што гледа на сухо, једном но- 
гом стојећкн, а другијем кољеном на 
диван, подбочивши главу на лакте, по- 
дапрте у исти прозор, ту неиомнчаи као 
скамењен; ако сс иоље макнем, зло; јер 
мени уди море у највећем степену. Тако 
сам се неколико држао, све гледајући зе- 
лену обалу луштичку, до близу острова и 
тврђаве, што носи име бившег гувернера 
далматинског Мамуле; али богме всћ не 
могах, и не знам како сам доље у кабину 
сашао .... Пошто ме морс добро измучило, 
ту сам у оном мртвилу заспао; кад од 
једном чујем звеку ланца, којим се параброд 
усидрио; не мичс се. Мислим: гдје смо 
ово? Иоштосам мало снаге ирикуиио, днгнем 
се из кревета, на полако горе у салон. 
Кад што видим? Преда ме Нови, Тонла 
па Игало, а ми смо у Суторинском затону 
под Њивицама на окцтгнраном мору! Гле- 
дам, која је ура: близу једанајест! Долази 
капетан и каже ми, какосмо млатили про- 
тиву мора и вјетра, и млатили; алн већ 
није мого иараброд напријед; оеим тога 
били су се сиуштили у море три гпмрка; 
и тако се требало натраг враћати и тиху 
луку тражити. И мн емо је нашли; пара- 
брод се ни мало не миче, као да је при- 
кован.

Ту смо и обједовали. Ја нијесам имао 
те воље, али сам иријед обједа коњаком 
желудац поправио, на сам се што-шта до- 
фатио. Него ту за трнезом каже нам капе- 
тан, да мора опет изаћи да покуша бар до 
Будвс. Кад сам то чуо, одма сам, док еам 
здрав, пошао у моју кабпну, лего и заспао. 
И пробудио сам се, кад се нараброд уси- 
дрио иза острва Св. Николе према Будви. 
Била је већ ноћ. Па ћемо ту и преноћити. 
Ето лијспе згоде да изненадим пријатсље 
у Будви; али се нс може на сухо од ве- 
ликога мора тек се иза острва промоли, па 
II ЈОШ Н0ћу!

Освиће Водокршће и снијег до мора. 
Као да се море мало умирило. Дошле су 
из Будве барке по нешто трговине. Около
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деветс крећемо. Ја сам се опет намјестио 
ирема једноме прозору као јучер непомичан; 
хоћуда видим Паштровиће, којејош нијесам 
видио, но ипак нијесам се много користо- 
вао, тако да иијссам био у стању опредје- 
љени појам еаставити о овом чувеном на- 
шем крају, на ком су поникли четири ма- 
настира: РежевиК, Прасквица, Градиште и 
Дуљеео — отацбини светога Стефана III ти- 
љановића. Само ми је у очи нала мала али 
весела варошица Еастеластва на самој о- 
бали. Па одма долази Спич, гдје смо свр- 
нули, да иекрцамо неке војнике и нешто 
трговине. Ту је почео тако снијег мес&и, 
да се крај као кроз маглу видио. Ипак ми 
се учинио предјел романтичан; зар и љеп- 
ши, што га јс оружје црногорско било 
ослободило, ма да су га тврђаве Хај и твр- 
ди Нехај чували.

Одма се до Спича пружа у море дуг 
низак ртац, на ком се из далека црне о- 
громне развалине Богородичног манастира, 
што га је градила супруга краља Уроша, 
српска краљица Јелена, ^ћи Балдуина II, 
цара цариградског, мати краља Милутина, 
који послије смрти мајке своје потврди ње- 
зин запис овоме манастиру, да настави оно 
пријатељство с Римом, које је она подржа- 
вала.

Иза овога ртца одма ти се отвара ве- 
личанствени барски амфитеатап, какав ни- 
јеси видио пловећи од Тријешћа до Котора. 
Изнад њега се дижу у небо поносито Су- 
'тормаН' Румија и Лисин, са сјеверо-истока, 
а од истока к југу пружио се у море рт 
Волуица, иза кога смо с.е усидрили, у са- 
свијем мирноме пристаништу, у десет сати. 
И то је мени био први пут на црногор- 
скоме, на ослобођеноме српскоме мору! Та- 
ман ја стао да уживам у посматрању те 
дивне природе, снијег стао мести тако, 
да се већ није крај видио. Али су нас с 
краја лађе нашле, и одмах се почело искр- 
цавати трговииу.

Но, сада на растанку са г. Захаријом, 
човјеком најкомпетентнијем, да нас савјс- 
тује, истичем ја питање: да ли да се у 
Бар искрцамо или да идемо даље до Оци- 
ња. Г. Захарија, човјек тих и смотрен. не 
изговара категоричког савјета, али ипак 
нагиње више к мисли, да би боље било да 
се искрцамо. Али капетан од параброда 
јамчи, да ћемо се лако искрцати у Валди- 
нобе, гдје вазда долази из Оциња лучки

чиновник, кадасе параброд чека по ружну 
времену. Право да ти кажем, ја шћах нај- 
радије краја се дохватити послије толиког

’ страдања по мору, али сам у доброме дру- 
штву, па ајдемо даље.

У то је и снијег престао, те сам по- 
чео оиет да посматрам ово наше ириста- 
ниште. Али је снијег све једнијем бијели- 
јем плаштом до мора нокрио. II ту сам 
опазио ријетку појаву. Знаш, дасумаслине 
и зими лиснате, и тоје лишће тако густо, 
да заустав.па сав снијег, што на маслину 
пада. Сада иредстави себи читаве маслини- 

ј ке тако бијеле, кроз које се ипак види зе- 
ленила, јер снијег само озгор стоји—јели 
да мора такав паезаж диван бити? Иа и 
још када ту слику допуниш лијепијем кња- 
жевскијем дворцом, који се на самој обали 
види у великој авлији су два кјоска 
и још некијем мањијем зградама до авлије, 
нгго дворцу служе! Та је слика етала. према 
мени и нијесам могао с ње очи дигнути. 
Иза Волујице, гдје смо ми нристали, види 
се неколико кућа, и то се зове Присниењ; 
али се не види варош барска, која се у- 
вукла иза једног бријешка под Румијом. Са 
Нристања ће бити до вароши једно по уре 
у колпма; мало мање до књажевског дворца. 
По томе можеш судити о простору овога
анфитеатра.

У само подне параброд је био готов 
ј да креће, и објед да се на трпезу носи; 
ј али мени неко предосјећање није дало да
! ту сиједам; и иогодио сам; тек смо изашли 

из луке ночео је и вјетар и море да јача. 
Пе мари ништа; ми ћемо у Валдиноће. Ту 

; ће нас и коњи дочекати. Кад тамо, из О- 
циња није дошао лучки чиновник, без кога 
параброд не смије ни искрцат ни укрцат 
никога. Валдиноће је најпоузданија лука 
не само на црногорском него и на цијелом 
арбанашком приморју. Алије мала; ипак је 
у њој било усидрено до двадесет оцињски- 
јех трабакула. Параброд је ту мало посго- 
јао, жвиждао, али узалуд; нијесмо никога 
вндјели, да се миче, нли да нам какав знак 
чини с краја. Капетан се нзвињава; не мо- 
же нас нскрцати; такав је закон; учиниће 
све што се узможе, да нас под Оцињ искрца. 
Алн се ми томе не надамо: лађа неће моћи 
доћи по нас; и ми се већ ресегнирамо да 

; ч идемо даље.до — Крфа! Кад под Оцињем 
ево Бога ми добре лађе с краја. Оцињани, 
прави соколовн на мору, ириступају као да
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је најљегппе вријеме, ускачу на параброд, 
узимљу наш пртљаг, и том њиховом равно- 
душношћу и нае храбре. У час је била 
пуна лађа, јер осим нас нз првог мјеста 
било је још неколика путпика. И ми се 
отиснусмо од Делфина, гледајућн што ће 
сада бити, гдјели ћемо пристати, да се 
искрцамо, јер пред еобом не видимо него 
како се морскп валови разбијају о хридине, 
на којима стрше у вис зидине града Оцињ- 
ског, пењући ее уз њих запјенушени. Али 
Оцињани, стари на гласу поморци, знаду ■ 
гдје ће и како ће. То им на лицу читамо, 
па ©е ни мало не бојпмо. И иза једногвала 
и другог уђосмо између онијех хридина 
као у један мандраћ са игалом финијсм 
пијеском застртијем. Ал' ако смо у заклону 
од удараца валова, море унутра не етоји 
мирно него како валови надвор ударају и 
одбијају се, тако и нашу лађу по оном и- 
галу час напријед баца, час к себи повлачи, ј 
докле су нам с игала прихватили повраз.
Па онда загазише Цигани и по двојица 
стадогпе нас искрцавати на сухо, зграбивши 
по једнога за бсдре, а ми њих около грла.
И тијем је свршио овај мој ирвн пут ио 
пашсм мору.

У идућем писму наставићу ти о мом 
пребивању у Оцињу и повратку иреко Бара 
и Сутормана на Цетиње.

Л. Томаповнк.

Књи&кевни преглед.
Илија И. Вукићевпћ. Приповијетке I.

Бноград. 1890. Цијсна 1 динар.
Највигпе се ради на нашој припови- 

јетци у Шумадији. М. Миличевић, Владан 
Ђорђевић, Милорад Шапчанин, Милован 
Глишић, Лазар Комарчић, Лазар Лазаре- 
вић, Јанко Веселиновић — свесу ово имс- 
на добро позната на пољу наше припови- 
једалачке књижевности, прсма којнма толи- 
ко имена не би могли скупити у цијелом 
осталом Српству. К овијема сс придружу- 
је ево и Вукићевић првом свеском својих 
приповијсдака, које смо већ читали по иа- 
шијем листовима.

У првој — Све сам знаги ! —• сеоцка 
кућа живи у лијепоме складу домаћему.
Но тај рај претвара се брзо у пакао. До- 
маћин доводи дома покрај жене живе ли- 
јепу јараницу, као тобозк да јој буде од

помоћи. Жена трпи и плаче кад је нико 
не внди, пошто није могла то зло да пре- 
дуиреди. Узалуд су се од њега сви бољи 
људи удаљили. Узалуд су га пријатељи и 
опомињали. Док му једнохм не удри најста- 
ријег сина — те добро. То оца разјари, 
и ишћера је из куће. А кад му се син 
оженио, дозва га преда се и рече му: „Од 
сад памет у главу! Иази ову твоју жену 
као очи у глави... Нико ти неће бити као 
она. Немо да ти себе помињем. Све сам 
знаш!а

У другој —Лод багреном — опет 
гледамо како један мајстор живи у лијепој 
љубави са својом младом лијспом супругом. 
Једном се справљају заједно на вашар. Же- 
на тражи иглу да нешто припучн. Муж се 
нашалио: „Меми си лијепа и тако а за 
другога се ваљда и не спремагпи. Она пи- 
сну: „Зар то да дочекам кукавица!?“ То 
је био почетак. Отада се узјугуни* Мајстор 
ради да на лијепе заглади, али све горе. 
Не попушта; па још стаде да му пркоси. 
Стане пред дућан, па кад наиђе који мо- 
мак или млађи човјск, а она очнма за њим. 
ГТа као да га је и помрзла. Јадноме Миле- 
ти ирођоше весели данци. Већ је ставила 
и образ ггод ноге. Јсдпог сусједа не само 
гледа, него се и ноћу с њим састаје. То 
је и Милета већ опазио. Од јада всћ из- 
гледа као очајник. И пак још живе зајед- 
но. Сједе зајодно за трпезом и нс прогова- 
рају. Он онет покушава на лијепе. Али не 
помаже ништа. Дошло је до тога, да су му 
почели лријатељи говорити о ноћнијем са- 
станцима женинијем му са онијсм сусједом. 
Не зна већ пгто ради. И калфе Милетине 
то све виде. Па су га видјели ноћу нод 
багреном, гдје некога чека. И једне ноћи 
ту ухвати невјерницу са сусједом. Није им 
ништа учинио, него сусједу наложио, да 
је дома води; а он се опет оженио.

У трећој — - Јсли жив! — газда 
Алекса посилио се. Мисли: „ко смије са 
мном?“ Па иавалио на сусједа Мојсила, да 
му прода једну ливаду. Овај неће да је 
продаје. „Кајаћеш се!“ запријетн му Алек- 
са. И наста између њих непријатељство, 
право ратовање, којс тек нрекида рат е Тур- 
ском. У то били Алексу закметили, на сио 
у судни цу и ста писати, ко ћс на границу. 
И загтисао Јашу, јединца Мојсилова, про- 
тиву закона, из мржње. Родитс.ви му ста- 
ри остадогне као посијечени. Али се Јапга
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као јунак прославио и обрадовао кућу. Се- 
ло се купи на весеље у њу; а Алекса још 
ништа не зна за свога Новака; и у њего- 
вој кући завладало очајање. Ал’ брига очи- 
на савлађује ону силу Алексину, па голо- 
глаа бану у Мојсилову кућу. „Јели жив?и
— јекну Јаши. „Жив је и здрав и колико 
сјутра ето га!и — обрадује га Јаша. Да 
Алексу не прихвати Мојсило са ближњима, 
иаде од радости. II ту се помире.

У четкртој — Два ратмнка - бата 
приспио да се жени, али од стида још ни- 
је ниједну дјевојку ни погледао. У кући 
је на женидбу још млађи му рођак Миле- 
та, па бату нагови, да се жени, па ће и 
он. И бата се загледао у Гроздану, ал не 
моаке Милети да каже од стида. Најпосли- 
је му открије тајну. То Милету убије, јер 
је и он био бапчооко баш на Гроздану. Али 
се савлада. Како би брату отео дјевојку? 
Што би реко стриц и стрина? Кад му ни- 
је суђено, шта ће! А бата се опет крије 
од Милете; стиди се; не смије га у очи 
погледати. Кад се опет сами нађоше, пита 
Милету, јели му казао родитељима. — 
лЈа шта!и — „Их грдан! а што рече он?и
— „Да те жене, ја шта ће?и — И бата 
се оженио. Стари Петар чинч велико ве- 
сеље, па у томе весељу гледа Милету: 
„Види га, какав је! Још њега да ожевим, 
па послије вала да умрем.и — Ал Милета 
другу мисли. Нагонп га стрина, нагони 
бата — све узалуд. Кад му Гроздана није 
била суђена, неће ни другу. Ал’ то не сми- 
је нчкоме открити, него тражи које-какве 
изговоре. Понајбољи му је, што се боји 
какве напасти, да ону слогу кућну не за- 
мути. А Гроздану пази као сестру. У ку- 
ћи прави рај, само да се још Милета хоће 
оженити! Ал не протече пуна година, а 
Гроздана родила шћерку па умрла. Бата 
се опет оженио и син му се родио. Тада 
Милета прихвати Грозданину шћерку Росу 
као рођену, кад своје нема. Кад нарасте 
није било л>епше цуре. Милета је уживао, 
али је ваљало да се и с њом растане — 
усрећио је за момком, којега је љубила.

У петој — Подсвојче — чича Марко 
и Круна прихватили из севапа сироче Па- 
ву и подигли је. Приспјела је већ и на 
удадбу и гледа Рајка. А Рајко њу. Но он 
ваља да иде у војнике; а ту 1е 
удовац Јеротије; живи добро. И Круна 
се заузме да је вјери за њим. Пава

се противи, ал’ Круна мисли да се то стиди. 
Вјеридба је свршена и еиравља се пир; 
но сиромах Јеротије види, да га Пава 
не може ни видјети; каже Круни, ал она 
му одговара, да је то стид. — „Ја гато би 
ти? дјевојка је!и — Ал’ уочи пира утече 
из куће по снијегу, а не зна гдје ће. Иде 
пртином напријед, ал' зло вријеме у пу- 
стоме пољу савладало је, под старијембри- 
јестом, на распућу. II ту паде. Али сре- 
ћом Милојко наљего колима, па је ту ви- 
дио и прихватио на кола обамрлу, и живот 
јој спасао, те је зором доведу чича-Марку. 
Кад се Рајко с војнице повратио дома, 
вјенчао је Паву, а Јеротије му је кумовао.

Ово су предмети приповиједака. Прве 
двије су из брачног живота. У једној и у 
другој видимо како супрузи живе срећно 
и задовољно; ал у првој муж нарушава ту 
срећу, а у другој жена; и онај рај земал>- 
ски претвара се у пакао, који нас згража- 
ва. И ш чега све то? У првој видимо до- 
бру жсну, добру мајку и добру домаћицу. Не- 
мани прамкананебу њиховог брачног живо- 
та. Али се муж загледао у лијецу удовицу 
Савку, и нагон животињски савлађује све: 
и љубав супрушку, и љубав очинску, и 
корист кутњу, и стид љидски, и страх 
божји. Па пошто се наситио, повраћа се 
опет својима. А у другој жена из просто- 
га југунлука и пркоса тражи другога; што 
мужу, који је не прсстаје љубити, не под- 
носи образ и раскида брачну свезу. И овдје 
видимо, како невјери жениној нема лијека, 
дочим има мужевљевој. Ако је писац хтио 
истакнути ту неједнакост, која влада бар 
код нас Срба, он је овијема приповијетка- 
ма успио.

Но ако има у нашему народу овакви- 
јех порока, има и врлина, што свједочи 
Милета у четвртој ириповијетци. Његова 
љубав нрема Гроздани и према миру кут- 
њему сасвијем је разумљива. Он љуби Гроз- 
дану тако, да не доиушта већ ниједној да 
њено мјесто заузме; али љубави тој неће 
да жртвује љубав, која га је подигла и ко- 
ја му чика-Петру чини, да посред пира 
синовљева у њега упре очи: „Види га, 
какав је! Још њега да оженим, па посли- 
је.... вала да умрем!и Ово Милетино по- 
жртвовање, па његова љубав ирема Гроз- 
дани, која се у сестринску била иретвори- 
ла, и послије њене смрти, око Росе савила, 
да је закрили од маћехине љубави, мора
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да годи свакоме доброме срцу, особито 
ерпскоме, непоквареноме, које то добро ра- 
зумије.

Подсвојче нам ггредставља обичну те- 
жњу нашијех старијех, да удоме не само 
иодсвојче него и рођено дијете у добру ку- 
ћу, па и ако нијесу увјерени, да оно љуби 
друга, кога су му они нашли; и у нашему 
народу простоме, непоквареноме, томе се 
кћери слијепо покоравају, а камоли не по- 
својчад! За то, у овој се приповијетци не 
огледа народни живот, већ можда какав 
изузетак.

Приповијетци Је ли Жив? предметје 
опћечовјечански. Брига очинска јача је од 
сваке човјечије страсти. То је писац хтио 
доказати, и успио је.

Као првенчад млада приповиједача 
нас су ове приповијетке задовољиле и ми 
их препоручујемо нашим читаоцима. Оне 
нам откривају лијепи дар и добар правац, 
те нас овлашћују да се и бољему надамо 
од њиховог ауктора, који је сада дужан, 
да иде напријед не толико у произвађању 
колико у умјетности, јер умјетности нема 
краја а живот је наш кратак. Лазаревић је 
мало написао, али оно мало такво је, да 
му је дало првенство на пољу приповијетке 
наше и име обссмртило! Т. У

У малом збору припознатијех првака 
нашс књижевне републике Лазо КосхигЛ 
одавна је заузео једно од најодличнијех 
мјеста, те није чуда, што су се његови књи- 
жсвни другови и пријатељи из близу и из 
далека сјетили његове педесете, навршене 
почетком ове године, и — мило му или жао 
— огласиле је у српскоме свијету.1)

1) Инлцијативом уредништва Н. Зете његови 
цети&ски ирпјагел>и и ноштоваоци прнредили су му 
вечеру у меликој гостионици, на којој је било до 40 
учаеника, међу којнма је било нресгавника ив нај- 
вншијех кругова. Наш сараднпк, и новон&ииенованп 
бригаднр Поповнћ-Липовац ивговорио му је вваничну 
зДравицу, на коју је слаиљенлк одговорио лијепом 
адравицом 1Веговом Височанству Књазу, каква је 
тек могла потеКи на онако пјесничког и патриогског 
Срца. Друштво раадрагано вгоднијем пјесмама и здра- 
вицама разишло се тек у 2 уре по поноћи.

То одлично мјесто даје Лазу Костићу нај- 
прије његов пјеснички рад. Његове двије тра- 
гедије Максим ЦрнојевиЛ и Пера Сегединац 
признате су међу најљепшијема од те врсте 
производа наше књижевности; а поред њих 
пружио нам је у лијепоме преводу Ромеа 
и Јулију па Хамлехиа великог драмског 
умјетника Виљема Шексиира. И као лирски 
пјесник Костић нам је обогатио књижев- 
ност. Његове су пјесме изашле у двије 
књиге; особито су му баладе лијепе, међу 
којима Сл-ксох и Делила остаје међу нај- 
савршенијема умјетничкијема уопће произ- 
водима наше књижевносшт.

Но Лазо Костић није само пјесник — 
он је један од највећијех нашијех учењака 
и мислиоца. То свједоче његови филоеофски 
радови: Основа љеиоихс у свијехиу с особи- 
хиијем обзиром на сриске народне ијесме — 
па Основно начело, крихиички увод у оишхиу 
философију, Оба ова рада добила су распи- 
сану награду Матице Српске. 0 првој се 
овако изражавају референти матичини у 
евоме извјештају: „Једно од главних наче- 
ла, на коме је оеновао своју науку велики 
енглешки природњак Дарвин, то је позна- 
ње: да укрштај у ирироди ствара увијек 
најбоље врете. Само што је то увиђење, 
по спорој природи индуктивне методе, још 
врло скучено, те га и сам Дарвин примје- 
њује само на сферу илођења. — Још ни- 
ко није покушао, да то иреважно и чини- 
ма доказано признање нарави животињског 
и биљског плођења рашири на цио круг 
нознатих нам појава. На ни у самој обла- 
сти плођења није се још ни почело испи- 
тивати, за што то тако бива. Дарвину је 
доста, што је видио добре пошљедице укр- 
штаја. — Али влада тога начела, та основ- 
на мисао евијета, та праистина живота — 
начело укрштаја, у свима видовима му, 

ј познаје се не само у свима тјелесним, спо- 
љашњим појавама, већ у цијслој радњи чо-
вјечијег ума и срца, иа и усамоме царстиву^ 
љеиоигс, на име у ијесниитву, гдје се оно 
најљеише развија. — гЈ,а то начело, на- 
чело укрштаја влада свијетом, то разла- 
же и доказује и иисац врло оштроумно у 
својој расправи^. Панадругом мјесту: „Да

| се то еве дозна и докучи, радили су неки 
научењаци дедуктивном методом, која из 
општих закона изводи поједипе појаве, а 
други еу пошли индуктивним путем, даиз

I појединих познатих појава саставе још не
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познати општи закон. — Писац укрштајем те 
двије методе долази до онога, што је хтио 
дадокаже. Једна му јеузданица усијеху како 
у животиу тако и у науци: слога тис двије 
велике стране научне методе, управо укр- 
истај та два иравца“. Па завршују свој 
извјештај овако: „морамо се дивити њего- 
вом труду, којим је сабирао градиво, да 
догради своју тешку, завојиту зграду; мо- 
рамо се ноклонити његовом великом разно- 
ликом знању, што га је развио око тако 
мучнога иосла; морамо нризнати, да тај 
његов рад, који ће у ученом евијету бити , 
од великог замашаја, заслужује наше пот- 
пуно признање, заслужује и већу награду 
од оне, што је расницана за такво дјело^.1)
А о другој његовој радњи веле: „Др. Л. 
Костић, који је начело укрштаја у пре- 
ђашњој својој расправи као основно наче- 
ло љепоте тио да изнесе, износи данас 
исто начело као основни камен ијелокупне 
своје философске системеи; тер тврде, да 
су се увјерили, нроучавајући ово дјело, ј 
„да је др. Л. Костић у овом своме новом 
дјелу још дубље ушао у суштнну своје 
мисли и да ју је новим доказима и новим 
разлозима поткријепио“.2) Одиста, када 
узмемо у руке ове радњс Лазове, с једнс 
стране морамо узкивати гледајући Србина, 
пуна тако различитога знања и способна 
да тијем знањем тако продире у царство 
философије; а с друге стране морамо се 
поклонити пред вољом, која до толикога 
знања долази.

По таленту примљеноме с више, и но 
богаству знања стеченога његовијем тру- 
дом, а у лијепом здрављу, које ужива, 
ми се можемо надати, да ће Лазо Костнћ 
у другој својој педесетој бар још толико 
привриједити у умну српску ризницу, ко- 
лико је у првој привриједио, тијем прије 
што се већ одомаћио на огњишту Његошеве 
појезије а под окриљем Књаза-Пјесника.

Наши Листови.

Нашим учитељима препоручамо III кол- 
еки Лист, што ступа у XXIII годину жи- 
вота свога под уредништвом дичног Срби- 
на г. Н. Ђ. Вукм&евнКа, вслсзаслужног

1) ЈБетоиис матице срнске кн». 131.
2) л » г> г

књижевника и педагога, чији позив на 
претплату донесосмо у првом броју. Обра- 
ћамо мажњу на спуштену цијену за ирет- 
илатинике из Црне Горе — само 1 фор. на 
годину! Заиста, требало би да га сваки 
учитељ црногорски ирима.

На исти начин препоручамо Долаћи 
Лист, што у Сомбору издаје и уређује г. 
Сгкдеам КоњевиЛ. Овај лист за домаћу еко- 
номију требало би да држи свака кућа на- 
ша, у којој ко знаде читати. Излази два 
пута на мјесец на читавом табаку а не 
стоји вего 2 фор. на годину!

Пред нама су три пошљедње свеске 
Л>етопнса од прошле године. У њима се 
довршују радње започете у ирвој евееци, и 
доносе још шљедеће: Треба ли да нам је 
књижевност патриотична? од М. Цара; 
Српска демокрација у средњем вијеку од 
Драгутпина Илиба; Др. Јосиф Панчић као 
ледагог, од Ј. Миодрагови&а; Од Биограда 
до Рашке. Успомене с пута од М. Живко- 
виКа \ Нови прилоаи за познавање вииа, од 
АГ. Петрови^Иа^ Кринка— трагедија од //. 
В. ЂориИа; Дарови неба — пјссма од Воји- 
слава; Књижевност: На селу и прелу од
II. Адамова и Из Црне Горе и Приморја. 
Приповијетке Сима Матавуља — оцјена М. 
ПејиновиНа\ Говори у свечанијем сједни- 
цама књижевног одјељења М. Срнске: У 
сиомен Јавову Игњатовићу о св. Сави г. 
1890 говорио др М. СавнК; Читула: Васа 
Јагазовпћ, народни добротвор; Гласник из 
српског и словенског свијета: Прослава 
40-годишњег књижевног рада Змај-Јована 
Јовановића у Кишфалудијевом друштву у 
Б. Пешти; ГГреглед повјеенице словенских 
књижевности: Књнжевност у Словенаца — 
од дра Стевана НавловиИа; Изводи из за- 
писника књижевног одјељења 1890 године.

Све су ово радови, које књижевни од- 
бор Матнчин оцјењује и награђује, и за то 
би излишно бнло овакав часопис преиору- 
чати. Излази у тромјесечнијем свескама, а 
цијена му је 2 фнор. на годнну.

Примпли смо прву овогодишњу свеску 
биоградског Иаставннва за Јануар и Фс- 
бруар с овом садржином: 1. Фнлоеофска
настава у нашим средњим школама од дра 
Љ. НедиЛа ; 2. О јеличком метеориту и о
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метеоритима у опште од Л. СшанојевиДа; 
3. Један математички задатак са професор- 
свог испита од Ст. Давндовиба; 4. 0 на- 
стави минералогије у средњим школама, 
написао др. В. Курц, превео II. С. Павло- 
виб: б. О1а^оННса. Уигш^ип^ пеиепЈеск(ег 
Рга^тегНе. Уоп ])г. Ја^Јс. Реферат Љ. Сшо- 
јановнАа; 6. Школека реформа: а, 0 преу- 
ређењу учптељеких школа у нас од Ј. Мио- 
браговиНа; б, Питање о средњим школама 
у Љемачкој од М.; 7. Нрофесорско Дру- 
штво: Из управиних записника. Хонори- 
саље штампаних чланака у Насшавнику за 
г. 1890; 8. Просветни записи: Рад у школи 
и за Школу (Живи језик на испиту зре- 
лости. Њемачки језик у средњим школама 
у Француској); 9. Некролог (М. Тенковић); 
10. Библиографија.

Насшавник излази у двомјесечнијем 
свескама од 5—6 табака и долази на го- 
дину 5 фпорина. Претплата се шиље г. В. 
Дими&у проф. I. гимназије, Биоград, По- 
штанска улица, број 18.

Нови Васиитач, оргап за иедагошку 
књижевност, што излази у Н. Саду у мје- 
сечнијем свескама под уредништвом г. Ми- 
ше МсшковнКа, стутмо је ове године у че- 
тврту годипу свога зкивота, У првој и дру- 
гој овогодишњој свесци осим осталијех 
стручнијех радња доноси врло интерееан- 
тан чланак иод насловом Уилив Караџи- 
$ева дјсловања на народну школу. Цијена 
му је 3 фиор. на годину а за Србију 8 
динара. Најбоља је препорука овоме листу 
име његова уредника, који је својијем ра- 
дом на педагошком пољу заузео мјесто ме- 
ђу најбољијема српскијем педагозима.

Претилату и писма ваља елати самом 
уреднику у Бјеловар.

Примили смо Просвјетни Гласник, 
елужбени лист министарства просвјете и 
црквених поглоза Краљевине Србије, што 
у Биограду излази у мјесечнијсм свескама 
иод уредништвсч г. II. ЋорђевиЛа.

Осим сту^сбенога дијела, радње глав- 
ног иросвјет 1с ' савјста и школског љето- 
ниса, у руб;,И1Л Наука и Насшава ова ја- 
нуарско-фебру^кска свеска доноси шљсдеће 
радње: Поглед ка наш иолитички и књи- 
жевни разви' у XV. вијеку од Св. С.

Симиба; Флористика Босне и Херцеговине 
од Ж. Јуриши^а ; Непосредно изналажење 
оеовине у централној пројекцији купиних 
пресека од Сјп. ДавидовиЛа; Историја па- 
леонтологије од Св. РадовановиЛа^ При- 
лошци к ерпском рјечнику од Ј. Максови- 
Ка; Какаи треба да буде програм из латин- 
ског језика у УП и VIII разреду од С. 
МаксиИа; Наетава читања превод е њемач- 
ког; а у рубрици Кришика и Библиогра- 
фија: Горски Вијенац, издао др. М. Реше- 
тар, реф. од Љ. СшојановиИа; Лук&ановсади. 
Горнни ВћнацЂ, реф. Љ. СшојановиИа; 
Косовска споменица, реф. Љ. С.; У1епас 
2аБат1 1 роиел, бр. 1—5 г. 1891, реф. Св. 
С. Снм иИа.

Г. «Љ. Стојановић овако почиње свој 
реферат Решетарева издања Гореког Вијен- 
ца: „Колико тешкоћа у Горском Ђијенцу 
има и за нас Србе, а камо ли за странце, 
осјетио сам тек овгда, кад сам га прије не- 
кол^ко годича читао.у Бечу са г. Кирсте- 
ом, и кад је ваљало сваки стих страним 
језиком казати. Тад сам јако осјетио по- 
требу једнога издања, коме би био додан 
опширан коментар тежих мјеста. Таквог 
издања ми до сад нијесмо имали (јер Л>у- 
бишино издање неће нико озбиљно за та- 
кво узети). Ту празниау у нашој књижев- 
ности предузео је да поиуцц г. Решотар 
овим својим издањем, и он је тај тешки 
з&датак — то одмах изјављујемо — врло 
добро извршио. За то га мч најтоплије пре- 
поручујемо, а школске књижнице никако 
не би требате да буду без његаа. Па при- 
знајућч да је ла чого лакше сада исправ- 
љати и попу њаватл него изнова б 10 посао 
радатии — претрееа ошпарно г. Решетарев 
коменгар, чим му прЈжа први драгоцјен 
нрилог. Г. С. овај евој реферат зачршује 
1Гљедећом у хХ>дчом в:Јеет л: „ Мчло у ч ј е 
игго овоч при1е‘ом мо1у јаш г. да ће 
скоро пзићи Г. ВкЈенад и на шведеком у 
преводу г. Ј Ј)реда Јенсел а, познатог већ 
у н зедској кљижевности преводом Пушки- 
новог Оњелсна и Шчедринов! х ск^ца. Г. 
Јенсен се бавио и у нашој сред^нл и изу-

ј чавао језик и нашу новију и народну књи- 
жевноет. Поред остатога превео је и Рор- 
ски Вијенаг^ напиеао му опширан увод о 
владици—пјеснику и додао опширан комен- 
тар. Тај свој превод поднио је на конкурс 
шведској академији и добио — од 56 кон- 
курената — другу награду: повећу злат-
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ну медаљу, накојојје на једној етрани сди- ј 
ка оснивота, крала Густава III и година 
оснивања академије 1786, а на другој де- 
виза академије: 8тп11е осћ 8так (геније и 
укус). 3’ одлуци академијској вели се, да 
је превод врло срећно исиао, а да је ори- 
гинал чудноват и интересан, јср се нсобпч- 
но а често п заносно огледају у њсму оби- 
чаји и иогледи цџјелог једног илемена.^

А свој реферат о руском преводу Гор- 
ског Вијенца, који је у Москви изишао 
још год. 1887 (а ми тек сада за-њ чује- 
мо!), господин Стојановић овако почнње: 
„Кад је г. Решетар онако незадовољан еа 
Кирстеовим преводом Г. Вијенца, што ли 
ће он рећп, кад прочита руски превод? 
Погрсшке и нетачности у немачком преводу 
могу се избројати, и према величини спјева 
и према тешкоћама у разумијевању смисла 
(а колико таквих тешкоћа има, јасно се 
види из овог најновијег издања) слободно 
се смије тврдити, да нх није много. И за 
такав превод г. Решетар вели: „О самом 
њемачком пријеводу нећу и не могу да су- 
дим, али оиет смијем слободно рећи, да се 
бистро види, да га није нјесник преводно 
већ филолог/ За овај руски превод могу 
ја са своје стране слободно тврдити, да га 
није преводио ни филолог ни нсторик, а 
пјесник.... то нека пресуде његовн земља- 
ци.и Тијемсе вал>да може протумачити ду- 
боко ћутање, у које је иотоиуо тај превод 
г. Лукјановског.

Још нам је П. Гласник допио радос- 
ну вијеет, да ће до Ускрсења изаћи из 
штампе од Вуковијех списа I књига, жен- 
ске пјесме; а да је и од рјечника Вуковог 
сложено већ 6 табака. Било је већ вријеме!

Цијена је листу изван Србије 15 дн- 
нара (франака) на годпну.

При. оком лањског протеста* биоград- 
ске нколске омладине протиау иознате 
Комаров-3;’рјгнскове кпрте балканског ио- 
луоса рва, ка нарочитом збору рјега«г аа је нста, 
да изда вјерну етнографску карту свију зе- 
маља, које Срби насељазају. Сада пјевачко 
друштво биохргд. великошколаца Обнлип 
почело је г риређ» гати Оби тбевс 
којих је чи<*т Ј.риход на^ијењон изради по- 
менуте карте. На ту сврху ието друштво 
рјешило је, да те Обилипеве в< чери и штам- 
ном издаје покренувши нарочити гласник 
иод насловом Гусле И ми смо всћ први '

гласннк примили, у ком находимо шљедеће 
радње у прози: I. Нешто о обичајима и 
пјесмама Срба у Старој Србији и Македо- 
нији од Ј/. ВукиНсвипа; 2. Милош Обилић 
у народнијем пјесмама од Ј/. МитровиКа^ 
н 3. Народна музика од Ј. Мнланковиба. 
Осим тога ту је говор />. НушнИа иод иа 
словом Дарак са Косова, и неке нјееме де- 
кламоване на тијем вечерима.

Већ наслови иоменутијех радова ио- 
казују правац а и занимљивост њихову : а 
тежњу нм саме вечери означују. С тога ово 
издање кн>ижевно заслужује одзива а Обп- 
лиИ признаља са свијех страна српскијсх.

Цијена је свесци пб динара.

Одговори Уредништва.
Фоча. Родољуб. — Ваши путопиеи еа тијех 

неновнатијех нашијех крајева мн<»г«» више могу за- 
лимати неголи многи пјесници-ночетници; с тога су 
нутописи много благодарнЈгја радн.а од ијесама, а 
нри томе и много лакша. на се у н»има на агодна 
мјеста може датп одушке и пјесничком надахнућу- 
иатриотском, љубавном, елегичном и у нроаи и те 
како! аа то се држите првијех, које би смо радо 
штампали; а слова црквено-словенскијех и.чамо, ако 
би требала ва какак стари натнис. Ово друго би 
моглн нослатн да нрочитамо, па би смо ви онда 
могли рећи, дали је ва нанг лнст. Лист ћемо нам 
слати но вашој же.ки с иријатељскијем иовдравом.

Сомбор. Г. Ш. К. — Бистели вјерова.Ји ? 
још нас није донало да °нај иревод прочитамо; а 
оио друго, боље бн било, да се отуда чује... Ирија- 
тс.ћскн повдрав !

Врховине Г. М. С. К. — Иримилм смо и 
хвала вн лијепа. На ваш нредлог радо нристајемо. 
Пријатељски новдрав.

Одговори Администрације.
Кеч. Срн. Акад. Друштво „Зора?; Послали 

смо вам све тражене евеско, осим јулскв од 1-ве 
године, које одавна немамо

Рнјека код Гружа. Г. М. II. — Ви сте п«»д- 
мирили нретнлату за прошлу годину 1890-ту.

Биоград. Дружииа Гвмназијалац. Иод- 
мирена је цијела ова година.

Гаковац. Литерарно ђачко друштво. — 
Нристајемо као остали листови на трећпну.

Книиеко-иоље. Г. С. С. Пристајемо.
Грац. Г. Б. Б. Од п р в е године неМамо 

шљедећцјех свевака: 6, 7, и 11; с тога нијесмо 
могли Вашу наруцбнну извршити.

Батум. Г. С. Ти Иреосгају Вам код нас два 
рубља на Ваше расиоложен>в.

Ириједор. Г. В. К. Преостаје вам код иас. 
иреко овогодишље нретплате још 1 флорин.

Карловац Г. П/. Т. Иос.гали смо вам сае 
свееке од прошле године н учинили но вашој жељи.

Оцин>. Ч. С. В. Нрнмили смо у реду.
Е Новп.Г.В.Г.У Ч11НЛЛИ смо како сте наредили.

Уређ\Је Др. Л. Томаиовић.



ОВА ЗЕТА
Књижевни Мјееечни Лиет.

Лмо жико цвећу ноитајте,
Иа га с’ млади иуно накидајте, 
Да вам путем дивно аамирише, 
Да вам срце ва кућом узднше!

Бранко,

ПЕТАР И. ПЕТР0ВИЋ-&ЕГ0Ш

Митрополит и Господар Црне Горе
и

Пјесник српски.
Нише Др. .1. Томановпк.

III.
До уочи четрдесет осме године.

Други иут у Русију. Гагићево ислијеђење. 
Иобјсда Владичина. Рааграничење са ћесареиииом. 
Крв&ви сукоб на нланини паштровској. Носредовање 
руско. Грахово. Смрт Смајил-аге Ченгића. Догађај 
на Башиној води. Односи, уговори и коначни мир са 
Али-пашом. Односи на арбанашкој границп. Враљпна 
и Лесендра.

*(Насгавак III-ег дијела )

Прелазимо на границу хорцеговачку, 
на поље Грахово. С тога ваља да се малојош 
изближе уиознамо са одноеима Петра II га 
са херцеговачкијем везиром Ризванбеговићем, 
који је са љегова ненатриотеког држаља у 
Градашчевићевој буни на Цетнљу добро ио 
знат био. То се најбоље огледа у писму, којим 
му Владика одговара на нотификацију ље- 
гова доласка на везиретво херцеговачко. 
Ову нотификацију Али-паша шиље на Це- 
тиље тек поелије оиога догађаја на Гра- 
хову г. 1836, тер у ието доба виидицира 
евоје нраво на Грахово. Владика му одго- 
вара, да је већ чуо, да је „ноетао тијем 
чиновником^ ; а одноеио Грахова нијече му 
свако ираво; ако га је иријеваром опалио, 
то је мого вазда кријући учинпти, „но 
такав доетупак твој није ти донио никаква 
поштеља" ; да.ве му иребацује, како је крн- 
јући дошао на Грахово, дајетако кријући 
и иобјегао; и жали што није зиао за н>е- 
гову намјеру, јер иначе шћаше екупити 
коју хиљаду Црногораца, „да те јуначки 
еретем на евоју граннцу, како еу се вазда 
научили Црногорции. Па пиемо овако за- ј

вршује: г11сго еврх евега тога покоља и 
крви, која је иала и с ваше и с наше етра- 
не, ја те молим, да ее ирођеш од Грахова; 
нећеш ли ее проћи, а ти одговарај Богу и 
твојему Цару за еве што се до сада дого- 
днло, и што ће ее ио еада око љега дого- 
дитиа. Тако поздрављаВладика тога малога 
Султана на Херцеговнни при своме иоласку 
пут Русије; а тек ее из Русије повратио, 
всћ смо видјели, како ее на Грахову утвр- 
ђује. Но носредовањем боеанеког везнра 
Већи-паше дошло ее до неког сиоразума 
нз.чсђу Владнке и Али-паше односно Гра- 
хова, који је био утаначен на Цетиљу 20 
октобра 1888 еа пзаеланицнма једнога и 
другога везира, чим се одклонила она прн- 
јетећа оиаеноет рата. Овијем епоразумом 
признавао се војвода Јаков као нашљед- 
ни начелник граховски; а ГрахољЂани 
еу ее обвезивали, да нлаћају агама и Сул- 
тану као и досле, но иреко свога војводе, 
који је нмао предавати коме што иде; 
дљ!>с ее забраљивало како Турцима тако и 
Црногорцима да унаиријед ишта граде на 
Грахову; али о већ иодигнутој тврђави 
црногорској на Хумцу ништа ее не говори; 
но пгго је Црној Гори у неколико надо- 
кнађивало попуштаље у овом уговору од 
љенијех претензија, то је било изрично 
признаље, де се овај уговор чини између 
незавнснс облаанн Црне Горс и иашалука 
боеанеког и херцсговачког; а још је виши 
био дшгломатеки уеијсх, што су оба вези- 
ра фактички иризнала независност Црне 
Горе, учинивши с љом овај уговор. 
Владика, доставл>ајући овај уговор Га- 
гнћу, инше му: „Ви ћсте у гореио- 
менутој коиији мирног^ трактата лако 
замјетити, да еам ја сирама дананпкп об- 
етојатсмчива нсколако н иожертивовао Гра- 
ховом, иа томе еу причином била честаа 
иовЈпорителна наставлснија росиј, импср, 
миннстпарстпва, да наетпојимо живити у
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миру с иограничнима крајевима. и ја сам 
радио добавитии се бумаге. у којој би Тур- 
ци прнзнали независности Црне Горе. При 
тиоме и за Граховљане није рђаво, за ипио 
им Турци не&е заиовиједатаи, ни судитии. 
Данас има и велики земаља, које Турцима 
плаћају, иа себе за срећне иочитују, што им 
само не заповиједајуи. *) Када узмемо пред 
очи положај Владичин између Русије и 
Турске с једне стране, и нримирје с Ау- 
стријом тек склоиљено с друге стране, мн 
ваља да признамо у овоме уговору диило- 
матски успјех Петра П-ог, којим се и Ру- 
сији даје доказ послушности и оданости и 
везиру босанскоме доказ умјерености и до- 
брога расположења према Турској, а у са- 
мој ствари се ослобађа Грахово од Турака 
и разастире уплив с Цетиња на иогранич- 
на племена. „Положај Грахова — оиажа г. 
Ровински врло добро — измијенио се у 
толико, у колико се нрије мијешање Црне 
Горе у његовијем иословима сматрало не- 
законитијем, а сада је оно признато зако- 
нитијем, и уплив Црне Горе оставао је 
јачи него ли турски, јерје војводство при- 
знато нашљеднијем у иородици, сасвијем 
њој оданој, не говорећи ништа о томе, што 
су се тијем Граховљани јаче свезивали с 
Црном Гором и саставл>али као једну цје- 
лину обзиром на његов топографски ноло- 
жај.и Дал>е наставља г. Ровински: „Г. Лав- 
ров, сравњујући овај трактат са оном сно- 
меницом Владичином о Грахову, опажа, да 
је ту владнка учинио иеке уступке, нгго и 
сам признаје у писму Гагићу, образложи- 
вајући их жељом, да угоди руском мини- 
старству. У самој ствари нијс било учиње- 
но никаквијех уступака: Грахово је било 
одавно за себе територија, као многе друге 
у удаљенијем провинцијама, гдје јс турска 
државна власт била сасвијем слаба, а народ 
живио посвојој вољи, не смијући допушта- 
ти над собом власти ма које друге дрскаве; 
порез се нлаћао Турској, али не тачно, и 
њом су се користовале вишс аге, т. ј. 
госиода, или управитељи покрајина, који 
су н сами удаљивали мијеглање држав- 
нијсх чнновника. Порез се та није сваке 
годпне куиила, него за неколико година 
одједном, иа ако су се становници проти- 
вили исплати, нодизала се на њих војска. 
У том су се иоложају иаходили Васојеви-

1) Давров, 116,

ћи, а некад и Кучи и Вратоножићи, који 
су се постепено примицали Црној Гори. 
Такво је било истинско стање ствари; а 
све што је Владика иисао Гагпћу, било 
је састављсно у духу, да га задобије иа 
своју страну, н.то му је н ношло за руком: 
јер је иначе Гагић могао шкодити стварн. 
Али је сада и он био задовољан уснјехом 
ВладичинијснЛ 2) Може битн да ће когод 
замјерити овомс Владаоцу Црне Горе, што 
није био вазда искрен са руском диило 
мацијом; но ко сс упознао њенијем погле- 
дом на односс црногорско-турске, тај ће 
му иотпуно одобрити ту његову неискре- 
ност, која се појављивала у крајњој нуждн. 
Ми смо већ кнзали, да у Петрограду још 
нијесу могли схватити ово зачатије храбра 
српства, — гдје треба тражити кључ оном 
укоченом држању руске дииломације према 
турско-црногорскијем односима.

Како у уговору, о ком је била ријеч, 
иије било опредијсљено, што Грахов.паии 
имају давати Цару, Владнка иошље вој- 
воду Јакова и попа Стевана Ковачевића 
са Радованом Пииером, једнијем од својих 
најпоузданијих исрјаника, Већи-наиш у 
Травннк, који их лнјсно ирими, н с њима 
нисмено углави, колико ће на годину Ца- 
ру давати. Из Травника војвода Јаков и 
поп Стеван с друштвом врате се у Мо- 
стар, гдјс их Али-паша задржа цијелу 
знму, ма да су му билн донијели од 
Већи-наше иисмо, у коме му је иреиоручи- 

! вао, да им не би каква насиља чинио; 3) 
г1 Владици Али-паша нише врло пријатељ- 
ско писмо, које завршује: „Сувише за сва- 
ку слободу за исте Граховљане нотребито 
је како смо и наредили да буду све код 
нас десет Граховљана за сејмене којијем 
даваћемо и храну н приличну плаћу.и Па 
иод Р. 8. ириппшује као мимогред: „Јаков 
с дружином остаје у Мостару код нас ли- 
беро, док дођу из Грахова други десет, 
како смо осудили да је згодније п мирније 
за нас и њих. Ако буде икаква потреба, 
да кога свога човјека иоигљеш к нама, не- 
мој никога другога осим онога истога Ра- 
дованаи ... Ово је писмо било од 16декем-
бра, а 7 јапуара опетсе Алипаша оправда 
ва, одговарајући Владици, који му је мо- 
рао оштро писати, пгго је Јакоза с дружи

2) Ровински, 100.
3) Намучина (Гилфердин), 57.
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ном у Моетару задржао. „Ти знаш да је 
свуда обичај, тако ието и ио арнаутлуку, 
да, кад ев уреди начин од еваке мирноће, 
код онога, који оетане старешмна и јачи, 
буду код њега нвволико људи како бн 
оетало у наиредак без еумње; тако ието и 
ми учинисмо за Граховљане, док ее уиуте 
на прави начин, и да не би ее маекарили 
за сваки цареки и везирски поеао као и до 
еада, и да сваки иоеао етоји у миру како 
је утврђено и речено у еенету њихову. И 
кад би поелали кога од наше етране у Гра- 
хово за покуиити царске хараче и оетало 
како је речено, не би треблло никога дру- 
гога тамо шиљати него оне иете Грахов- 
л»ане, који би почивали код нае. II на та 
начин, мозкеш и ти додати њпма у главу 
да елободно никаквога другог узрока није 
до овога вишереченога, и да се неће ни- 
шта више тражити, него што јс речено н 
утврђено, него треба да дођу осам до де- 
еет прилични Граховљана к нама и одма 
ће Јаков е дружином либеро ее тамо вра- 
титии... *) Противу овога поступка Алипа 
шина Владика нише и Већи-иаши и Гаги 
ћу. II тек 8 мпја 1839 Владика иише Га- 
гићу : „Депутати граховеки војвода Јаков и 
11оп Стефан Ковачевић еа дружином, пре- 
трнјевши толике бједе и невоље у Моета- 
ру код везира херцеговачкога, догали су 
нрије неколико дана у Грахово, но моралп 
еу мјесто еебе дати таоце, оелонивши ее 
на ријеч иетога везира, да ће и оип ско- 
рим временом бити пушћени у евободу. Ја 
ее слабо могу ноуздати на ријеч везира 
херцеговачкога, вирочем видит ће ее хоће- 
ли задану своју ријеч одржатии. Пдући 
Јаков нз Моетара, веле, да је рекао: „Мо- 
же ее случнти, да још кадгод дође моја 
глава у Моетар; али нога неће никадаР6) 
У овијема се ријечима најбољс огледа снага о- 
нога уговора еклопљеног поередовањем Већи- 
паше, који је на то био упућен пз Цариграда, 
еигурно настојањем руеке дипломације. Ово 
мнјешање босанеког везира у херцеговачке 
поелове морало јс кријеђати везира херце- 
говачкога, који је Моетар ироглаеио Стам- 
булом а еебе Султаном; и кад је нриетао 
на уговор, он је другу мнелио, што је нај- 
драстичције иоказао, задржавши војводу 
Јакова, докле му дођу Граховљани у ееј-

4) Глаеник, кн». 63.
5) Намумина (Гилфердинг) стр. 57.

мене. Оеим тога, Али-паша буди питање о 
црногорекој тврђави на Грахову. Видјели 
емо, да је уговор цетињеки и не спомиње, 
премда би се могло из њега извести, да је 
тај уговор оставља, пошто се у њему вели, 
да „унанриједи не емију ни Турци ни Цр- 
ногорци на Грахову ништа градити. Али- 
паша иише Владици 6 септембра 1839: 
..За сенет Већи-паше везира боеанскога што 
ми иишеш, да је у њем речено и писато 
да оетаие, иетога еенета копија је код нас, 
а о томе спомена нема, нити је он знао за 
ту кулу, да је грађена. Сувише сваки од 
мојих крајишника се чуди, што ће рећи 
Владичина кула у Грахово и караули; 
ирема тога валш и Корјенићи да начине 
другу кулу према њој, ђе буде мјеста, и 
да они еједе у њу, и онда бива опет немир. 
За то иријатељу ваља да се та твоја кула 
развали и за иуно других разлога, а ко- 
лико еи новаца иоарчио, како емо ти прије
писали, ми ћемо теби илатити.... Ти си
њу начинио од немира граничарскога. Сада 
кад емо утврдили мир немаш се ништа бо- 
јати и вал>а кулу дигнутии. в)

Али ее догађаји на граници херцего- 
вачкој иреплијећу и гомилају, те нас 
нозивљу у Дробњаке, друго племе херце- 
говачко, које је тежило к Цетињу. На челу 
Дробњака била је од етарине кућа Церо- 
вића, и за вријеме Петра 1-ог иоп Милу- 
тин Церовић, на гласу јунак, био је у ти- 
јесној евези са Цетињем. Тада је војвода 
Станко Петровић, побратим иона Милути- 
на, одио у Дробњаке и ту еуд црногорски 
увео. Но врсменом Турци посијеку иопа 
Милутина, а кад ириспје његов син Нови- 
ца, иризнаду га за кнсза дробњачкога. У 
то доба била је у крви Морача са Тушином. 
Како је у Морачи одавна постојао еуд цр- 
ногорски, с Цетиња се радило, да се та 
крв умири; а и еами Дробњаци морали су 
жуђети, да ее што прије измире еа евојим 
еуеједима. На ту еврху одио је војвода 
Перо Томов, брат Владичин, и Стеван 
Перков у Морачу, и код њих је долазио 
млади Новица Церовић, који се био родио 
баш кад је војвода Станко у Дробњацима 
еуд уводио. Кад иобратим чу на Цетињу 
за евога иоеипка, веома се обрадује, и он 
буде одређен. да ее оевети Смајил-аги, који 
је г. 1836-те био на Грахову коњицом

6) Гласник, кн>. 63.
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салетио Црногорце у Челињи поток, те 
онако изгинуше.

Змајид-ага Ченгић, муселим гатачки, 
пивски идробњачки, био јејунак на гласу. 
Из почетка је био у својој младос-ти вазда 
уз Али-лашу Ризванбеговића; али кад ио- 
стаде султановијем капиџи-башом, мало ио 
мало тако се осили, да се Али-паша од 
њега бојао, те му је и о глави радио. С 
друге стране његов син стариј Рустан-бег 
био је такав блудник-силеција, да га раја 
већ није могла трпјети; али се љега опро- 
стити није могла, док му је отац у живо- 
ту био. 7) Тако је био приправљен терен 
освети, коју је Новица имао да изврши. 
С Цетиња је био послан Радован Пииер 
парочито за то у Дробњаке с писмом на 
Новицу, који је једва чекао, да обнови оне 
свезе са Црном Гором, у којима је његов 
отац живио и погинуо, у толико ирије, 
што је Смајил-ага већ иодозријевао на Но- 
вицу, од какоје ишао у Морачу код црно- 
горскијех главара. На ту сврху договори 
се он са Мињом Радовићем, војводом мо- 
рачкијем, да дочекају Смајил-агу, који је 
имао доћи о јесени да харач кунн; а и 
Смаил-ага са своје стране овога пута спра- 
вљао сс да Новицу смакне. Кад дође Сма- 
јил-ага својом четом у Дробњагсс, разапе 
шаторје на Мљетичку, убавом иољицу под 
брдом Пјешивцем, на путу између Шавни 
ка и Тушине. Отолеи иосла по Новицу, 
да у вечер дође код њега, ал’ му Новица 
одгбвори, да не може ту вечер доћп, него 
да ће у јутро подранити. Међу тијем, тек 
се ноћ ухватила, Новнца се стаде справља- 
ти, како ће збиља зором Смајил-агу похо- 
дпти. Како је Смајил-ага намјеравао Но- 
вицу погубитп, кад му под шатор дође, 
био је около шатора пандуре све Турке 
лонамјештао, а Дробњаке, што су били у 
његовој чети, подалеко од шатора у иаоколо 
поља. Тако је Новица лакше могао своју 
намјеру саопштити овијем Дробњацима, на 
челу којимаје био Шујо Карацић, и Шујо 
је сигурније могао са Повицом у свезу 
станутп. Кад се мало расвануло, Новичина 
дружина, која се била иза једнога бријешка 
тајно поћу прикуиила, јуриша изненада, 
испаливиш најпријс пушке, па голијем 
јатаганима на гаатор. Смајил-ага погину 
од пушке, а главу му је иоејскао гатачки

7) Иамучипа (Гилферднш стр. 58.

ускок Мирко Алексић. Са Смајил-агом ту 
иогину до 40 Турака, а утсче сам Баук 
Никшић и Алипаипш Делибаша, који је 
ноћио код неког Ђоке Маловића, о ком се 
прича, да је Смајил аги био казао, што му 
се справља, него да бјежи преко Пиве у 
Гацко; али да му је Смајил-ага одговорио: 
„Жалосни Тооко, ти си луд! Ко смије на- 
панути на мене?и Кад јс Али-паша чуо за 
ову погибију Смајилагииу, колико му је 
било мило, што ее ослободно овога силнога 
Херцеговца, толико му није мило бнло. јер 
се побојао, да се и њему тако може дого- 
дити; и стаде одма купити војску противу 
Дробњака, које опали, али не без отпора. 
Ускоци с Дробн>ацима и Морачанима доче- 
кали су турску војску на отвореноме пољу, 
гдје их је до 70 друга иогинуло, али јест 
и Турака двоструко.8) Тако Повици всћ није 
било повратка у Дробњаке, него га Вла- 
дика задржа на Цетињу код себе, а дру< 
жина његова остаде у Морачи до бољега 
времена.

Него ваља да се осврнемо и на источну 
границу. Послије свога повратка нз Русије 
Владика је писао Осман-иаши, везиру ска- 
дарскоме, како је у Бечу код Ферик-дашс 
бно и што му је овај обећао, цозивлл ћи га 
пријатељски, да изда заповијсд пограшгг 
нијем крајинама, да не наиадају на Црно- 
горцс, додајући му, да је он већ црногор- 
скијем крајлчницима наредио, да Гуркс ие 
изазивљу. Осман-пагаа је у одговору изра- 
зио жељу, да му Владика иошл>е своје пу- 
номоћнике, да би се коначии мир утврдио; 
на што је Владика предложио, да се пуно- 
моћници с обје стране састану на граипцу. 
]••'[ тако су се пуномоћници састалп, алн се 
и разишли без икаква успјеха.

Иза тога, за вријеме размирице с 
Аустријом због Иаштровске планине, Фе- 
рик Хасан-Хаки иаша, забит скадарскв, 
пише Владици, како је чуо, да је доиша 
њемачка војска, да шпте Црмницу, која је 
Султанова.... На то му П’етар II. одте 
вара: ,,Што јс вама стало до нас и до Љс-. 
маца? Тн кажеш, да Црмница припвдлежи 
Вама; оно иетина да је принадлежала у 
старо врнјсме вама, као што је негда при- 
надлежала Арбапија пама, а готово н све 
друге земље јевроиске Турске. Ако је ова 
увреда, коју мени у вашем писму наносите

Н) Памучипа (Гилфердинг) стр. 60.
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из ваше главе, то је знак, да добро не 
знате гсако ствари стоје; ако ли је из чије 
дру!*е главе, то оии, који вае је научио, 
да ми овако пишете, није твој пријатељ, 

јер се свама руга и смије. Ово ваше писмо 
другојачи одговор иште, но ја желећи бити 
с вама, као забитом пограничнпм у прија- 
тс.ћство, удаљавам сс од свијех нелијепијех 
ствари, којс би вас могле увриједити.ц А 
што је друго и могла гједна сламка међу 
вијорове“? Али је и овај протест доста у 
онијем околноетима.

Кашње П0П1Т0 је Владика био мир за- 
кључио на Цетнњу еа пуномоћницима везира 
босаискога и херцеговачкога, иишстом прн- 
лигсом и новонаимснованом везиру скадар- 
скоме Хаил-паши, да пошље и он евојс 
пуномоћнике на Цетиње, да мир утана- 
чс. Нс знамо што му је везир одгово- 
рцо; али шљедећс године првога јуна „у- 
дари спахија Лекић су 2000 Малесије на 
село Јастрсб; а Асан Хот су 3000 војске 
и са лубардама, тс заузме једно мјссто код 
ријске Ситнице. Бећир-бег Бушатлија за- 
узмс ссло Косићс са 4000 Арбанаса. Турци 
иасрну на брдска села пзнснада; а Брђани, 
у колико их сс иа брзу рукумогло скуиитн, 
дочегсају Тургсе и сломс јсдно крило. Хасан 
Хот н Спахнја Легсић, видсћи сс у нсво- 
.ћн, нобјсгну са својом војском у Косовом- 
Лугу. Нујућп остали Брђани за бој, нотр- 
че одма у помоћ, тс удпрс на Бсћир бега, 
шћерају га у густе драчс, оставс нушкс, а 
тргну голс ножевс, иа уОкоче у турску 
војсгсу, н посијсгсу 60 Арбанаеа, а Бсћнр- 
бег иобјегис с војском преко Зете, гдје га 
Мпртннићн дочекају и носијеку 500 Ту- 
рагса. Ту је и Бећир-бег Бушатлија поги- 
нуои. ») Ове су цифре Мсдаковићеве оче-

9 Медакокпк, стр. 90.- Из овога оојаМ. нрича 
још онај ениаод: „Малик 'Бехаја, гласовити арба- 
нашки јунак, да иодоже сноје особито јунаштно, 

дмигра се на ков»у са г<».к>м еаблом у руци, на се 
нагон4Пио па једнијем момчегом но нолу — родом 
И4 сел.ч Калежвка да га носијече. Момче бјеше 
од к» тдинн, али се вјеадто увијаше исиред турске 
еабле, на се најнослнје савије испод коња, уватп 
'Г»ехају на ногу, свали га с коња, убије га из мале 
пушке, узме ону голу саблу Ћехајину, те му истом 
ноеијече главу. (’ н?ега уаме све оруакје на довати 
кон»а у једиу а Малићеву главу у другу руку, и 
тако до!,е иа Цетин»е. Владика се радоваше овом 
ријетком јунаштву и обдарн лијеио овог младог ју- 
кака, а он дад^ Владнци сабл.у и оружје Малнћево. 
Како увор јунаштва овог младог момка радо прича- 
ше Владнка и чуваше аа спомен то оружје Мали- 
ћево-.

видно ирећсране; Владика, достављајући 
овај догађај Татишчеву, своди број мртви- 
јсх и рањенијсх Турака на 300, а Црно- 
гораца мртвијех 17 и једна жена, а раље- 
нијех 35. Црногорци су са бојнога поља 
поиијели осим богатога оружја, неколико 
кон>а итри турска барјака. Овај нападај до- 
годио сс протнву вољс везирове; што више 
морао је датп Арбаиасима муниције и не- 
колико низама, јер је његова власт у Ар- 
банији била врло слаба. „Може бити, Тур- 
ци ће опет на нас наианути, но уздајући 
се у Бога и у храброст црногорску, не бо- 
јим се, да ће они побједити. Ми нећемо 
воднти с њима офенсивно ратовање, али 
дефенсивно дужни смо и по нужди са сви- 
јема, што на нас натадају, до иошледње 
капи крвии. Овако је Владика завршио свој 
извјсштај руском посланику у Бечу 12 ју- 
на 1839, дакле за вријеме разграничавања 
са ћесаревином, *н пошто је био Али-паша 
већ иовриједио уговор односно Грахова. И 
збиља, шљедеће године у почетку септом- 
бра, дакле мало прије погибије Смајил- 
агине у Дробњацима, дођошс под село Сла- 
тину Асан-Хот, Мехмед спахија и Мехмед 
капетаи са 7000 Арбанаса, да освете ону 
претрпљену погибију. Мрђен Јанковић и 
Вук Љешевић су 200 друга сузбију их 
сјутрп дан до града Жабљака, одакле се 
одупру всћом снагом Турци и разбију Цр~ 
ногорце близу Салковине. Ту се 26 Црно- 
гораца затворе у једно кућиште, окле су 
сс јуначки бранили, докле пм је номоћ 
дошла. „Жестоки отпор заточеније Црно- 
гораца још жсшћс раздражи Турке те на- 
срну слијспачкн на кућиште и нримакну

’ сс до самијех зидина иетијех, на су голи- 
јема рукама кано помамни ватали за грли- 
ће црногорскијсх иушагса. Арбанаси трзаху 
за грлиће од.пушака, да их истргну из 
рука Црногорцима, а овн опет ие нуштаху. 
Ту сс толигсо напрезало, да су се пушчане 
цијеви иегсривиле, а једна сс цијсв на иола 
преломила, од које однесу цоловину Арба- 
наси, а друга ноловипа останс у рукама 
Црногораца44. Но у брзо стиже ријечка 
нахија и Арбанаеи оставише бојно пољс и 
на њему спајију Лекића са 120 Арбанаеа; 
а од Црногораца ногине Вук <Бешевић и 
другијех 6 Црногораца у кућншТу, а рани 
их се 15»10) О овоме нападају Гагићев из-

10> Мед&ковић, етр. 92.
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вјештај у главноме слаже се са Медакови- 
ћем. Намјера је била арбанашка да Додоше 
опале и опљачкају. „Владика говори. да ће 
овај догађај остати у љетопиеима црногор 
скијем примјером јунаштва, као у рускије- 
ма, примјером храбрости и самоодрицања 
поступак штабс капстана Лика против Чер- 
кезаа. п) Тако Гагић завршује свој извјеш- 
тај о овоме другоме нападају на црногор- 
ску границу. А Владици исти Гагић пише 
11 октобра: пЈа сам имао част примити 
два писма В. В., једно од 20 сспт. о слав- 
ном сражењу Додоша с Албанцима; а 
друго од 4 окт. о побједи Морачана над 
Смајил-агом Ченгићем и прочима зликов- 
цима... Међутим за дужност сматрам иред- 
варити вас о томе како се ерцеговачки вс- 
зир Али-паша јако спремио и већ послао у 
Дробњаке војску, да освсћује Смаил-агу и 
његову дружину. Не бих рад био да изнс- 
нада рупе Турци на Морачане и да врате 
жао за срамоту; и што више да се упусти- 
те у озбиљски рат са Ерцсговином и Ар- 
банијом: ја не сумњам, да и Албанци неће 
у овом случају напасти на васи... — Ми 
смо већ видјели успјех тога похода херцс- 
говачкога на освету, али се Гагићев страх, 
дасе и Арбанаси том приликом не кориетују, 
иије обистинио.

Вријеме је, да се опет обратимо Хер- 
цеговини. Ми смо већ видјели како јеАли- 
паша мислио о цетињском уговору од г. 
1838. Даље ћемо се још боље увјерити, да 
је он сматрао, као и да не постоји тај уго- 
вор. ГГа к граховском питању погибија 
Смајил-агина изазвала још ускочко питање.
У прве је Али-паша тражио, да одћера од 
себе Владика оне „рђаве л>удеи, који су 
напали на Смајил-агу; 11 12) иа је кашње за- 
хтјевао, да све Ускоке са границе про- 
ћера. Међутијем Хасан-бег требињски те 
зиме сакупи 2—3 хиљаде Турака и нападне 
граховске чобане, који су се са својом сто- 
ком без бриге налазили на зимовишту за- 
једно са никгаићскијем Турцима. Грахо- 
вљана није било него 50, од којих се не- 
ки на вјеру предаду својим агама, и од њих ј 
седмињу Турци поеијеку; а неки су се 
бранили из својих торина и неколико Ту- 
рака погубили. Но Али-паша је и изрично 
говорно, да он не признаје онај уговор це-

11) Ровинскн, стј), 107.
12) Гласник, књ. 63

тињски, што је један дипломат турски Га- 
гићу саопштио. То је био Селим-бег, коме 
сар портин у неким нограничним далма- 
тинско-херцеговачким питањима. Упознав- 
ши ее с њнм Гагић, говорили су о гору- 
ћем граховском питању; што вишс пмали 
су о томе н преписку. То је било г. 1841, 
када се и сав. Чевкин находио код Вла- 
дике. Из ове нреписке види се, да је Га- 
гић радио, да Селим-бег посредује између 
Али-паше и Владикс. (>туда имамо и на- 
црт неког уговора између Селим бега и 
Владпке. Што више, г. Ровински иише, 
да је владика одио у Дубровник и 6 јула 
састао се са Селим-бсгом и с њим *г«ј уго- 
вор утаначно. Но по препиеци, којн је баш 
ове године иајживл>а била између Владике, 
Гагића, Али-паше и истог Селим-бега, ре- 
кли бисмо да је тај уговор учинио сам Га- 
гић са Селим-бегом, те га Владика, пишу 
ћи 4 авг. Гагићу, назив.ве формуларом 
„који сте Ви изволилн послатии. 14 
Ради тога су се (*астајали у Никшићу 
њихови пуномоћници л>стн шл>едеће годи 
не; али су се иреговори разбили. С ј<‘Дне 
стране Владика је сматрао Грахово, Дроб 
њак и Жуиу Никшићку као дјелове Црне 
Горе; а с друге је Али-паша захтјевао, да 
се Ускоци из Црне Горе разиду по својим 
кућама. О томе новоме захтјеву Али-иаши- 
ном пише Владика Гагићу (августа 1841): 
„Али-паша би учипио са мном мир, кад 
бих ја нашс Ускоке раселио, но Ви и са- 
ми знате, да то нико у свијету не би учн- 
нио, шљедоватељно не могу ни ја за л>у- 
бав Али-нашииу 300—400 нашн л>уди ра- 
селити, за то само пгго он на њпх мрзии.и) 
А самоме Али-иаши овако одговара 18окт. 
„А што пишеш, да ти ја чисто кажем, и 
пггем ли ја царску земљу, — ја никакве 
царске земље не иштем, разма што ти ии- 
шем, ако желиш мир на граници, како нгго 
ја желим, да ми се прођеш од Ускока и од 
земље на коју Ускоци живе; јербо ево 50 
и више година од како су Ускоци ускочи 
ли к нама и од тада су они иапш као и 
остала сва племена црногорека; и вјеруј ми 
добро, мој пријател>у, да ти еви ти људи 
лажу, да се Ускоци могу са њиховога о- 
гњишта раселити, ваисе&о докле ми уираје- 
мо трајаИе п Ускоци н оно своје пумтЈиеш

13) Лавров, 117.
14) Лавров, 118.
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никоме“... Па онет Гагићу (21 нов.): 
л()д иошљедњега мојега к Вам отношенија 
у нрошдом августу па до данас имао сам 
од Али-нате везира херцеговачкога еамо 
два писма; али он све којешта такова за- 
хтјева, што и не наличи на мир, да се ме- 
ђу нама утврди, као п. п. хтио би он, да 
се расели најнрије какво нлеме црногореко, 
па онда да се мир начини44. 1б) То стање та- 
ко запето на граници херцеговачкој иобу- 
дило је једну и другу страну, да шљсде- 
ћега љета г. 1842 дођу војском Владика на 
Грахово, а Али-паша на границу грахов- 
ску. 11 ту су одма стали да преговарају 
писмепо; па су изабрали обојица своје пу- 
номоћнике, да се састану. Од странс хер- 
цеговачке био је Алн-бег Ризванбеговић и 
Баш-ага Реженашић, а од црногорске два 
сенатора; и они су се 12 јула састали и у- 
чинили и примирије до 23 еепт., уговорцв- 
ши, да ее међутијем Али-паша са Владиком 
гдје састану, па да нрави мир утврде. Тако 
се војске мирно разиђу, а Грахово остане 
у нримирју при Црној Гори. Већ се није 
могло одмицати овијем питањем; стање је 
било несносно с обје стране; исобје стране 
се овога пута озбиљно ириступило нрегово- 
рима без посредника. Најприје је било одре- 
ђено мјесто састанку Метковићи, иа Ду- 
бровник. ГГетар II стигао је у Дубровник 
већ 31 августа с всликом иратњом; Али- 
наша 8 септ. и још вишом; сјутра дан су 
одма пмали еастанак у присуству барона 
Рознера дубровачког и Пвачића бококотор- 
ског окружпог начелника, који се био при- 
дружио иратњи Владичиној ио жељи Вла- 
днчиној. Ту је био и Гагић, који је био 
дошао под изговором да поејети Али-нашу, 
али ннје учествовао званично, јер нијс био 
на то овлашћен. Преговори еу трајали три 
дана, и био је закључен шљедећи уговор 
примирија: „Дошавши у Дубровник како 
Владика црногорски Иетар Петровић ГБс- 
гош. кавалер руски, тако и Везир херце- 
говачки кавалер турски, и саставши се 
пред два ћесарека чиновпика (пред г. ба- 
роном Карлом Рознером, дубровачкијем ће- 
сарскијем окружнијем канетаном и нред г. 
Гаврнлом Пвачићем, котореким ћееареким 
окружним капетаном), разговоривши се о 
границама између независном облаети Цр- 
ном Гором и херцеговачкијем пашалуком,

нашли су за ираведно и добро и утврдили 
еу међу еобом: 1. Да граница измећу Цр- 
не Горе и Херцеговине, почињући од врх 
Кучког Кома до Драгаља, остане тако, ка- 
ко је сада, т. ј. што која страна држи и 
чим ее користује сада, да то држи и да се 
тијем кориетује. — 2. Како везир херце-

I говачкн не може без евоје више власти ни- 
шта ријешити одноено Грахова и Ускока, 
то он обећава, да ће пнсати Норти Ото- 
манској, да она изради да један чиновник 
аустријеки а један руски, проуче и ријеше 
граховеко и ускочко иитање, и како ти 
чнновници ријеше, обвезују се Владика цр- 
ногорски и Везир херцеговачки да ће се 
томе подчинитн у свему односно Грахова 
п Ускока; а до тада Грахово и Ускоци и 
и с њима погранична мјеста нека остану 
како се сада налазе, У случају да више- 
споменути чиновци не дођу до 1 јануара 
1844 г., онда нека буде, како се договоре 
међу собом Владнка црногорски и Везир 
херцеговачки, а до тога времена нема пра- 
во да се селн нико на једну или другу 
етрану, него је дужан да живи евак тамо 
гдје ее сада налази, а кад би ко самовољно 
нрешао, има право да га поврати један 
другоме. — 3, ПТтогод би се елучило до 
1-ог јануара 1844 г. између људи, који ее 
налазе под влашћу Владике Црногорекога 
II Везира Херцеговачкога, нска по спра- 
ведљивости разаберу и суде људи, које ће 
једно и друго правитељство за то послати 
на границу. — Овај трактат, написан у 
два једнака егземплара, својеручно потпи- 
сују и иечатима утврђују како Владика 
црногореки тако и Везир херцеговачки. 
Дано у Дубровнику 12(24) септ. 1842 г.ц 1в) 
Дакле опет неизвјееноет и тек примирије! 
Но главно је, што су се ова два сусједа 
приближила и лично упознала, те бар за 
неко вријемс ријешење размирица одмакди. 
Изгледа, да није један на другога рђав 
утисак учинио. Што више, они су се по- 
братимили ; и толико знамо, да су их ау- 
стријски чиновници свуда пратили, тако 
да нијесу могли насамо нигдје говорити. 
На сваки начин Али-паша, и ако није био 
духа Хусејина Градашчевића, ипак је он 
Херцеговину сматрао као нсшто засебно у 
царевини, те ју је и од Босне био одвојио. 
У то доба пак опет се била почела бунити

15) Лавров. 118, 119. 1В) Ровински, 111.
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Босна противу танзимата, којега је Већи- 
паша имао у дјело прнвеети. Порта је мо- 
рала беговима попустити, којн еу јој били 
поднијели тужбу против Већи-паше, те је 
мјесто њега послала Козрев-пашу из Био- 
града, који се састао с Али-пашом у Ко- 
њици ради договора, како ће извести тан- 
зимат и нуфус;. али се Крајина једнако 
бунила; а Али-паша је потајно тај отпор 
потицао, јер ни он није мислио танзимат 
у Херцеговини увести. С тога је он мо- 
рао пазити, да живи у пријатељству с 
црногорскијем Господаром за сваки елучај. 
И морамо признати, да је овијем уговором 
то посвједочио. Гагнћ је био особито задо 
вољан овијем успјехом. Он није приеу- 
ствовао званично преговорима, алп је био 
уговор заједничко дјело његово и Владн- 
чино. Достављајући копију овога уговора 
у Петроград, у дотичноме своме рапорту 
вели: „У вријеме преговора, Владика се 
непрестано самном савјстовао, и трактат 
овај, који се овђе сматра јединим и важ- 
ним актом дипломатичким, којим је од 
Порте нрнзната незавиеност Црне Горе, 
сачињен је њим и мном без икаквога уп- 
лива са стране.а А самоме Владпцн лише: 
„Паметних људи опће је мпшљење, да сте 
ви с отоманском Портомједан дипломатски 
акт закључили, с којим је Порта признала 
независност Црне Горе, и да ее нико није 
надао, да ће те ви у томеуспјети.4* 17)

Иза овога саетанка дубровачкога пре- 
писка Петра П-ога са Али-пашом сасвијем 
пријатељскијем духом дише. ,,И знади ие- 
гинито послијед нашега еаетанка у Дуб- 
ровник, да ти вишега пријатеља од мепе 
не имаш ни Турчина ни Ршпћанина; а и 
ја тебе међу мојијема првијема пријатељи- 
ма држими — тако завршује Владика ирво 
писмо Али-паши послије њихова састанка 
одмах октобра мјесеца. Шљедеће године 
8 марта пише му: „Примио еам твоје при- 
јатељско иисмо од 1-ог марта, из кога сам 
видио и од твога' посланика чуо, г)а желти, 
да дођс један мој вјернп човјек до тсбе, 
али твој до мене; такоја желим мој драги 
добратиме, да ти твојега једнога вјернога 
и паметнога човјека пошљега, с којијем ее 
могу о свачему разговорити, и који мо- 
Ии уирав све сховарп твоје менн ириказатоп. 
Такођер сам иримио и друго твоје писмо

17) Гласник, Књ. 63.

од 3 фсбр. у коме ми пишеш за вражје 
бјегунце тс бјеже; ја сам дао жестоку за~ 
повијед на Грахово, да нсмају никога ири- 
мати, п они мн се сваком клетвом заили- 
њу, да се ни један у њих не свраћа, но 
да сваки иребјежаје у Тгесарову земл>у. 
По сврх свега тога ево отправих данас 
перјаника до Грахова, да е њима потражи 
н ако иједиога нађу, ту да с њим постуве 
по нашсм уговору учињеноме у Дубров- 
нику.и Опет свршетком марта пише му:
. . . . „молим те пријатељски, да што ско- 
рије пошљеш Мустај-бега, пли тсога оћсш 
од твојијех вјсрнијех л»уди, да се разгово 
римо п да на неки начин свршимо овс за- 
гонстке, те су међу пама неразријсшене, 
јербо ја иознајем, да би мнозина ради били, 
да ја и тп свој образ оштстимо, п да нашс 
ријечи не буду на мјесто, што нећс онн 
дочекати ак<» Богда никад, док смо ја н 
ти живи.и Али-иаша опет иише Пладпци 
(19 јула): ^Примили смо твоје љубезио 
писмо од 11 тек. м. по аги Хајрокићу и 
све смо разумјелн, што нам пишеш норадп 
нашега нонога срсИнога састанка. Казивао 
нам је п Хајровић за свега разговора, што 
сте о томе имали, н еваки ако Пог да оће 
се свршити, само ако кривци унапријед 
буду разабрани. И када буде еада међу на- 
ма учињен мирни догозор, биће од иаше 
с.тране и свакоме кривцу проипччве. Виђе- 
ли емо, како нам пишеш, да сс могу сви 
поелови свршити преко мојијех посланика, 
да се ја нс трудиму и фдла ти на нрнја- 
тељеко промишљенијеЛ Па му даље јавља, 
да ће пред Илиндан мз.»ћи у Гакцо и отален 
му у Оетрог послати сина Хаџи-Ризванбе- 
га, Хасан-бега Ресулбеговића и Баш-агу 
муселима невесињскога и још кога нрн- 
личнога; а други му син миралај, да ће 
доћи нз Таелиџе преко Дробњака у Ннк- 
шић, „и даћемо допуштење да се еваки 
твој приличан узрок сврши и дасе утврди 
с иашнјема еснетима. 1. ледај и ти, мој драгп 
побратиме, како је л>епше и приличније и 
згодније за оиштп рахатлук п за иеиро 
мјенито наше пријател>ство. II шаљемо опет 
агу Хајровића до тебе, који ће ти све по- 
реду казати/ Па опет 11 јула: ^ГГрими.ш 
смо твоје љубезно нисмо од 27 ирошастог 
по аги Хајровићу и све смо тачно разу- 
мјели што нам пишеш. Тако исто и од 
истога Хајровића, и еви ће наши поелови 
ако Бог да бити лијепи и Богоугодни, док
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буде међу нама како и јест пријатељско 
иоступање/ Даље му јавља да 11 јуда 
иолази у Гацко, а трећи дан но Иллну 
дневи у четвртак да ћс његови посланици 
доћи у Никшнће; ла ти поитљи твога је- 
днога човјека у нетак за уговорити у који 
дан имају доћи тебе на саетанаки ....18) 
И овијем долазимо на једно грозно мисте- 
риозно дјело, које се не може е иикакве 
стране ноуздано разјаснити. Ови посланици 
Али-пашини долазе под Острог код Петра 
П-га, и при повратку наБашиној води буду 
изненада напанути и шестиња остадоше ту 
мртва, а тројица утекоше жива! Прије 
евега ми знамо, да ее послије уговора ду- 
бровачкога није догодило ништа, што би 
могло таково дјело оправдати. Оеим пре- 
ипеке између Владике и Али-паше, коју 
емо нарочито навели, имамо томе доказа и 
у писму Владичином од 29 априла 1843 
Гагићу: лОвом приликом не пропушћам 
довести до вашега знања, да су овдје ире 
15 дана долазили поеланици везира хер- 
цеговачкога, и судећи но свему њиховоме, 
рекао бих, да ће се брзо нарушити мир, 
који еам с Али-пашом закључио. 77о вггди- 
мом ради би херцеговачкгг, Турци па гг сам 
Али-иити,, да се мир вбдржи, но цариград- 
ска полнитка не да ил/ га обдржатпп“. 19) 
Што су ови Алипашини посланици дола- 
знлн на Цетиње, што лп у Оетрог — мн 
не знамо. Што више, из пиема Алииаши- 
ног, навишс наведеног, ми емо видјели, да 
је било говора и о другом састанку Али- 
пашином са Владиком, тс је Али пашу за- 
мијенило баш ово његоао иоеланство у 
Острог. Ио једном усменом извору тицало 
ее тврђаве на Грахову; и по свој прилици 
морао је Али-наша добити иаредбу из Ца- 
риграда, да ради, да се та тврђава разру- 
шн, што би се едагало и с оном жалбом 
Владпчииом Гагнћу, да цариградска ноли 
тика хоће, да дубровачки уговор уништи. 
Предпоставив то, иитање је: за што се 
Алипашннн посланици онакомучки на Ба- 
шиној води наиадају? Памучина то правда 
овако: Али-паша је позивао Владику нв 
састанак у Никгаић, намјером да га ту у- 
бије па да заузме Црпу Гору: то је Вла- 
днка дознао, иа иије хтио ходити у Ник- 
тић, него је он позвао Турке у Острог,

18) Глдоник. ки». 63.
19) Лавров, 123.

гдје су били ио његовој наредби убијени. 
Но очевидно тијем су ригаћани у Херце- 
говини хтјсли да оправдају то ненојмљиво 
дјело; а из преписке Владичине еа Али- 
иашом ми емо видјели, да није било говорг! 
о доласку Владичину у Никшић; Али-иаша 
је изрично писао Владици, да иошље јсднога 
човјека у Никшић кодњеговијех поеланика, 
да ее договоре, кад ће доћи на еастанак код 
Владике у Острог. Медаковић опет говорн, да 
је овијем Владика хтио осветити погибију 
на Грахову; но она је бнла већ освећсна на 
Мљетичку. По уеменом тврђсњу пак једног 
поузданог саврененика, радило се о глави 
Хаеан-бегу Ресулбеговићу, који јебио па при- 
јевару напануо граховске чобане; али Хасан- 
бег Рееулбеговић није ни одио у Острог, него 
до Никшића, па је друокини реко, кад је 
крећала из Никшића: „Ајте ви, ето мене!и 
— те мјесто да пође за њом у Острог, он 
окрену натраг нут Требиња. Једном ријечи, 
нема ништа, што би могло на овај догађај 
и зрачак свјетлости бацити а све ирилике, 
у којима се тај догађај збио не допуиггају 
ни за час нретпоставити, да га је Петар 
II наредио, осим што противу и те са- 
ме помисли протестира најсназкније душа 
великог пјесника и брига великога Влада- 
оца. О овом догађајх' у народу пма разли- 
читијех версија што најбоље поевједочава 
његову мистернозноет. Тако измећу тијех 
вереија има и таква, која не допушта, да 
пане ни мрве одговорности на Петра 11-га, 
иего се тврди, да је то била тајна наредба 
Нсра Томова на рачун освете проливене 
крви Петровића на Грахову. — Но да види- 
мо сада, ко је погинуо? Иогинули су: Хаџи- 
Сали-Бехмсн и Авдага Хотал* из Стоца, и 
Мустај-бег Мушовић, Аго и Муко Л>уце и 
Аго Хајровић из Никшића; а здраво уте- 
коше Мустај-бег Ризванбеговић и Мухарем 
Оцић из Стоца и Батиага Режепашић из 
Невесиња са једннјсм момком Ризванбего- 
вића из Расна, ио имену с Лазаром Кучи- 
наром, који је казивао да су Црногорци 
викали: „Бјежн Баш-аго, сиромашка мајко!и 
По овоме се види, да је Баш-ага узвивао у 
народу лијепо нме. Он је био уз то таст 
Ризван-бега Ризванбеговића, средњег сина 
Али-пашина. И он је здраво дома пошао 
са једнијем Ризванбеговићем, што нам у 
овом елучају тано мистериозном у очи пада. 
С друге етране Авдага Хотаљ знамо да је 
био велпки јуиак, и као такав он је морао
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бити јака чињеница, којом је Али-паша морао 
рачунати. Истина је, да је погинуо и поуздани 
Ага Хајровић, (ако то није био који други 
истога имена), Али-пашин поузданик, али 
је њега могло и нехотице зрно погодити. 
Осим овога Никшића погинула су још два 
Љуце и један Мушовић, но за њих не 
знамо какву су улогу у Никшићу играли, 
толико знамо да су од двије прве никшић- 
ке куће, а Никшић је било гњијездо, које 
се није много ни Цара бојало. Све ово ми 
напомињемо, не били могло послужити што- 
годзаоенов сумњи, није ли Али-пашин прст 
у овомс послу био. Из писама та сумња не 
проистиче; али из истијех писама, ми внди- 
мо, да су писмоноше носиле усмене пору- 
кс, које се, очевидно, нисмима нијесу смје- 
ле повјерити. Не мари ништа, што је међу 
посланицима био Али-пашин иоузданик; 
он је могао о томе ништа и не знати, јер 
је Владика имао свога поузданика, позна- 
тог Радована, који је носио писма и ио- 
рукс Али-иаши; што више, ако је између 
Али-паше и Владике о томе било договора, 
нико није за то имао знати у околини 
пррога, а тфло мало у околћки другога. 
Ову сумњу још нешто подржава. Пошто се 
Али-паша прогласио Султаном у другоме 
Стамбулу, његови дотадашњи другови Сма- 
јил-ага Ченгић и Хасан-ага Ресулбеговић 
малопомалона својим крајинама иостадоше 
силе, које се Али-паше нијесу бојали, него 
Али-наша њих. И ми смо видјели већ како је 
Али-паша о глави радио Смај ил-аги; на је са- 
свијем наравно, да није добријем оком глс- 
дао ни Хасан-агу, који је био учинио мол- 
беницу од стране хришћана на Патријарха 
цариградскога са потписима главара и кне- 
зова и с печатима манастира херцеговачкијех, 
да Патријар норади код Султана, да дигне с 
везирства Али-пашу. Хасан-агаје био таква 
сила, даје хришћанима рекао, ако иштаико- 
ме учини Али-паша, да ће он подићи хриш- 
ћане и Турке из свега Требиња противу њега. 
Примивши ову молбеницу Патријар, питао 
је мостарског Митронолита Аксентија, јели 
истина што у њој стоји, и ако је, за што 
се и он ннје на њој потписао. Кад му је 
Митрополит казао извор те молбенице, Па- 
тријар је иослао управо Али-паши ту мол- 
беницу у Мостар; и Али-паша, премда је 
знао окле је потекла, није смио Хасан-агу 
на одговорност нозвати, нити је икоме ишта

за то учинио.20) Ето, у каквијем су међусоб- 
нијем односима стали Али-паша и Хасан-ага,
А с друге стране Хасан-ага и Смајил-ага но- 
сили су сву одговорност ирема Црној Гори 
за ону погибију на Грахову; што више, 
Хасан-ага је главама посијеченијех Петрови- 
ћа Требињски град био окитио! Најпослије 
оваква еила моглаје у сваком случају сасви- 
јем иаралисати силу иобратимства, у 
бровнику склопљеиога, и затојеоно морало 
радити, дагасиута уклони. Минемамодру- 
гога основа овој сумњи осим овнјех ирилика; 
а подржава је и то, што је Хасан-ага њешто 
био намирисао, те није хтио у Острог по- 
ћи, него се из Никшића натрагу Треби- 
ње вратио; особито је пак подржава оно 
што је даље слиједило. Послије ове поги 
бије тако угледнијех Херцеговаца на Па- 
шиној води, ви мислите, да се подигла сва 
Херцеговина, даих освети до истраге једне 1 
или друге стране. И збиља требало је, да 
Али-паша подигне војску против Црне Го- 
ре, и ми га видимо на Грнчареву у Корје- 
нићима и на Заслапу са 20000 војске всћ 
у сеитембру мјесецу; и иротиву те силе 
дол&ж и на Грахово са својом
војском. Иа што бива? Војске стоје једна 
према другој без боја, а војсковође прего- 
варају о мнру! Што више, за вријеме ти- 
јех преговора Осман-паша скадарски зау- | 
зимље два црногорска острва у скадарском 
језеру, Лееендру и Врањину, а војска хер- 
цеговачка разилази се мирно својим кућа- 
ма, ношто је био мир поновљен и утврђен 
између Херцеговине и Црнс Горе, дочим 
је Петар II са својом војском хитао на и- 
сточно бојиште, куд су већ били Црмни- 
чани похитали, тек се чуло на Грахову, 
да су Турци заузели Врањину и Лесендру.
Са свијем пријатељски, иобратимски, савез- 
ннчки ! И тако Али-паша освећује крв толико 
првака херцеговачкијех и казни тобожње 
вјероломство црногорско! Не били се у ово- 
ме држању Али-пашином поелије догађаја 
на Башиној води нашао кључ оној тајан- 
ствености, која онај догађај увија? И ми 
само у томе случају можемо допустити еа- 
учсшће Петра П-ога у томе догађају, јер 
ако је то, онда га виши политички разло- 
зи оправдавају, и ту већ вјероломства нема.

Занимљиво је и карактернстично, ка- 
ко Гагић извјештава руско посланство у

20) Памучина (Гилфердииг), 44.
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Бечу о том догађају, како. ли Владици пи- 
ше. По извјештају грофу Медему од 2 ав- 
гуета Али-паша је звао на састанак Вла- 
дику, да га убије; али је Владика за то 
дознао, иа кад је пошао иод Острог, гдје 
не на-ђс Али-пагау него 20 Турака, није 
их хти опримити; ал’ да није било Владике, 
вдћаху Црногорци све Турке ту поубијати; 
— а Владици иише који даи кашње између 
осталога: „До пошљедњега трактата са 
Али-пашом ви сте имали ираво плаћати 
злом за зло; но сада промислите у каквом 
су уважењу Турци, у каквом ли Црногор- 
ци! Мени је најжалијс, што ће се у овом 
случају помрачити ваша лпјеиа слава, 
јер одавна говоре овдје и у Котору, да ете 
ви противу воље црногорског сеиата и све- 
га народа наредили да се Турци нобију; 
ја таоме никад не могу вјероватаи, јер не 
видим, штао вн таијем добиватае. Ваш је са- 
дашњн иоложај критаички, и дај Боже, да 
тао добро ирође! ЈКако тае се ви оирав- 
датии ттрсд свијетпом, када вас осуђују про- 
стаи и неиослушни Црногорци Ми би смо 
рекли по овомс, да ни Гагић није гледао на 
овај догађај као иа просто злочинство. 
Чудновато је, да и Вилкинсон, инглешки 
путник, који је шљедеће године иутовао 
цо Црној Гори и Херцеговини, и походио 
и Владику и Али-пашу, оиисује догађај у 
емислу извјештаја Гагићева грофу Медему, 
перући владику од еваке одговорности. 81) 
У овом противурјечију најбоље се огледа 
тајанственоет догађаја, у коју ее не можс 
продријета ако не путем којим смо ми на 
више покушали. У еваком пак случају Вла- 
дичин просвијетљени ум, његов бистрн ио- 
глед на заједницу крвиијезика Срба разли- 
читијех вјероисиовиједи, његова патриотска 
тежња к тој заједници, коју смо већ ви- 
дјели у Градашчевићевој буни, његова 
брига да уздржава погранични мир и да 
ее држи еавјета рускијех, најиослије ње- 
гови најновији односи са Али-пашом, који 
обојицу до гроба прате, све то ие допуш- 
та, да на Петра П-ог остане одговорност 
за недјело на Башиној води, ако сс искљу- 
ии ттолишичка нужда, на коју нас разне 
ирилике уиу^ују.

Но прије него пређемо на источну 
границу, питање је, какав су уговор Али- 
иаша и Петар II. на Грахову утврдили, и 
како су граховско и ускочко питање из-

21) Ров»нски, 126.

међу себе ријешили; по свој ирилици, 
иисанога уговора није било никаквога; 
што вриједе иисани уговори обојица су 
већ били искусили; него је ту била тврда 
воља једнога и другога, да живе у миру 
и пријатељству, како су и живјели до 
смрти евоје. Грахово је остало као што је 
и било, само је Владика разрушио тврђаву 
Хумачку, али му је Али-паша њезину 
вриједност исплатио. Ускочко питањс тако- 
ђер је лсгло. Кад је Гагић разумно, како 
се ствар свршила, пнше Владнци • „С ра- 
дошћу јавцо сам г. поеланику нашему у 
Вечу о добром успјеху вашем над Турцима 
при Грахову, и да ћу му скоро послати 
трактат о окончателном миру међу вама и 
херцеговачким Турцима/ Он није мого за- 
мислити учињени мир без пиеанога трак- 
тата; али овога пута ми видимо, да баш 
овај мир уемени оетаје у снази до смрти 
два побратима, дочим они пређашњи писа- 
ни нијесу имали никакве снаге. И заиста 
Гагић и као Србин и као руски дипломат 
имао се за шта радовати и још дивити 
овоме дипломатскоме успјеху Нетра П ога. 

(Слиједи свршетак П1-ег дијела.)

Песиииета.

Незнам, кад еам на свет пао, 
Како ме је свет тај срео,

Ал’ знам, кад сам ојачао,
Шта сам у њем’ доживео.

Као горски поток што је, 
Чисто ми је срце било,

Кад младости бујне моје 
Понесе ме у свет крило.

Дух, к’о лептир из мог краја, 
За мог некад прамалећа

Лет’о свуд, где беше сјаја,
И по свсту тражећ цвећа.

.Бубав ми је — морс била,
У које сам сав свет слио;

Ор’о — беше воља чила,
Што би небу одлетио!

Јест, такав сам био тада,
Док још нисам свет познао,

А сасвим сам други сада,
Јер свет ме је — отровао.
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Сад је срце гадиа бара,
— Змијурине с’ легу тамо! —

А дух ми је авет стара,
Што се храни — сумњом само.

Љубав море сасуиш се
♦Ђудеке мржње на пламсну;

Орлу крило поломи се, — 
Прикован је сад за стену!

А негдашњи идсали:
Племенитост и слобода,

Малаксали па нестали —
У свету им нема илода!

Док сам њима венце плео 
II за њих се жртвовао,

Свет мс није чутп хтео,
Или ме је — исмејао.

„Занесењак!и — свет се руг’о,
Јер ме није схватит ум’о;

II ја њега нисам дуго 
Ни појим’о, ни разум’о.

Сад се оба знамо доста,
Сад ме више и не кори,

Јер ја исти — к’о он поета’,
Нити бољи, нити — гори.

Плам је свети пзгорео,
Сад је срце тврђе кама,

Па еад мрзим — на евет цео,
А највише — себе сама!

Илија Шумановић.

У т в а ј) а — с м р т.
Истинити догађај.

То бјеше пред Сретење на св. Анто- 
нију, кад јутром запласта снијсг — ка 
обојчнне.

Уобљена бијсла брда не виђаху се од 
густе магле пласајућег снијега, којом се 
лаганим одом мицаше један бјелоглавац, 
заогрнут кабаницом од костретп.

Из малене сухомсђе куће поземљуше, 
сламом покривене, а данас снијсгом обмо- 
тане, кутљаше дим ка из вреће.

Проз малена љесом затворена врата 
често виријаше око једне бабураве „не- 
вјесте“........... као да некох^ очскиваше......

Одскочп љеса: „Добројутро . .. .цаГ
— бану на врата крупан бјелоглавац, којсму 
сиједн, куси брци и посијеђела, занушћеиа 
брада бјеху ледом обливена.

„Добра ти срећа, . . со!и — скочи по- 
сијеђела „ненаи, намјештајући му столац, 
да сједне. Но — на велико њено чудо - на 
еред поземљуше дупке стадс као укочсп.... 
убеути! —

— Па сад што ћу, Божа мученица? 
уби се шакама у прси скорчала ^неваи и 
ирифати бјелоглавца, те га положи уз 
огањ, трнајући на њ аљииа, — па ејо 
де . . . . Јадно бјеше погледат ову већ емр- 
штеиу пнекуи, која ка каи на длан чува- 
шс два још зкнва сииа, а два јој старија 
здрава, читаваједног дана прими мати земља. 
Мучећи, дуго је сјеђела уз чки.већу ватру 
скрштсних рука н наслоњеном главом иа 
кољена. Врзало јојсејепо памети: зошгућу
га . . . нсћу.......... доћи ће и сам к себе и
проговорит, ако га небуде задесила суђена 
УРа..........

— Јошт он ако ми нестане, — име- 
њс, ђеца: све о мом врату!........

Издиже главу, да му се јави, ал’ он 
се трже: „Ево ме ођени! —

— П1то ти јс јадан — а ко те зо- 
ве!?.... овђе нема нико до мсне!...

— Глас ме је љуцки зовнуо сада! —
— Код тебе бјех и ја га нс чух......

виђсћу на врата да није ко-год.
Лако иолако изи^е на врата......... ..

ниђе нпкога, а снијег утоталио, на'пласа.
— Нпђс пикога не могах спазит, ово 

нскакав дух мора бит, по комс испријед 
гатаху.......... нсшто! —

Он се издиже, па до ње сједе, -- поче 
шаиат између њих двоје.

И би п не би по урс иуно, а јачи 
глас чуше обоје „ . . со!и —

Истрча оиа да киди ко је, — ннкога 
ни1)С . . . тншииа и мир свуд овладали.

II оиет уљезе: — Ово збиља. дух чО' 
ра бит нсгсакав — тенац, 1)аво ил’ нешто 
горе! —

Сијсди свилокоеац руком столицу ири- 
фати, те до ње сједе, на опет шанур међу 
сс иочсше.

Да ти се закунем: ура не прође, М80? 
го јачи глас чу сс но трећом л . .со!и

Пе нушти њу, но он истрча . . . обп- 
гра кућу . . . никога нема; иослуша мало,
— нико се не чује; зовнуо двапут, — нико
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се не озва; снијег пласаше, а вјетра ни 
ћушка. Уљезе унутра, па каза њојзи, а она 
њему још ближе сједе:

— Ајде нека у мраку да је, па и да 
се причује, па и да се нривиди, но у сред 
подна двојици се причу и то не једном, но 
у трипут, без неке новелс то не може 
ироћи! Нијесам ти живаод страха, л..со!и 
Ноћае те гледах над једном јамом; много 
ти зборих: „Макни се отле!и А ти се над 
њом све внше надноеиш... Глава ти стр- 
маци... упаде доље, а кама некакве паре 
остави, те их за дуго лђецаи бројише. А 
човјек на еан у јаму главом кад пада, ни- 
је му добро — то евако каже. — Ја ти се 
бојим, тако ми Бога! —

— Остави, јадна, јеси ли при себе?! 
Ово вријеме... овамутљава... пачовјек сније- 
ва свашто. II ја сам снијеваујаму да падах, 
а „ђецуи иеком на аманат остављах, — то 
овом слути лезкању моме, а од ена ништа 
лажљивијс није: „еан јс лажа, а Бог је 
истина!44 —

— Да Бог да сан се о томе обио, ма 
— опет вељу — од страха тонем жива у 
земљу, е код мене тај сан на добро не 
слути.

Наетаде мрак, а лђецаи дојавише н 
спратише етоку.

Бјелоглавац бијаше здрав.... вечера- 
ше... иолијсгаше, а снијег једнако цијеле 
јкЛи нланаше, те ее ујтро бјеше нзравино 
еа стрејом ноземљуше, па јој и врата за- 
тиека, ио лђецаи скочише лонатама и раз- 
Грнуше снијег, те сс могаше изаћи.

Објутри ее ипреетаде; усташе лђецаи, 
те пред етарцем пропртише до ровина, на 
и етоку одјавише, те им турише, па к огњу 
отидоше, а сам старац остаде, чепукајући 
снијег око етоке.

Ни гладнијаше ни жеднијаше.... ни 
на што да му намиадаше. Што му се зго- 
ди? — ни сам ие знаваше.

— Јучерашње иричујање без дснде- 
леке неке ироћ ми се не може... памтим, 
да оно зваху — утвара... ајде нека јед- 
ном но у трииута! Да зиадох што је, па 
се не озивах... куд би та срећа!!... жив 
бих остао, а оиако.... одзивањс стаће ме 
главе! Оиа ми синвала — а н ја снива — 
стрмоглав у неку јаму да иадох!... смрт 
ће ме за врат овога иута! Но не треба 
клонут... требп се држат! О томе ником 
не мислим причат, јер би ми нридигли хи-

љ&ду новела: „препа се поган, па му се 
причујаи, — у осталом Бога призивам у 
псмоћ. —

До испред мрака стоја код стоке, па 
их замнну и доћера кући.

Цијелу уру пред кућом стоја, раз- 
гледа брда около себе, која бјеху урасла 
у енијег ка бубрег у лој; иогледа у небо, 
по коме трептијаху јаене звијезде, међу 
којима се мјесец као старац међу ђецом ба- 
њаше својом слабом и блиједом свјетлошћу.

Једном, па другом и трећом дубоко 
уздахну, па унутра уљезе.

Скувана вечера бјеше постављена на- 
сред куће на округластој ннскијех нога 
трпезици. Једном суми, да и не сиједа, но 
лђецаи се ћаху збунит, па и она не вечерат, 
те сједе.

Прекрсти ее, па једном заложи, а 
другом довати али уетима не нриноси, но 
оетави ожицу... хујкну и примаче се уз 
огањ.

— Што ти би, тата? — усташе 
лђеца“.

— Нешто ме мало по дробу ггокоеи, 
ма ви сјете, па вечерате и ја ћу сада ка- 
ко ми лакне. — Ова је болеет нама у тра- 
гу: ђед ми јс боло за, па отац од ње; оба 
су од ње и смрт примили; и није дуга но 
брзо прекужи: од ње је човјеку и умријет 
лако. Покојни ђед ми — добро га памтим 
— болова од ње само два дана, а треће 
јутро без душе оевану. Ја сам досад боло- 
ва дваиут: једном два дана, а другом не* 
ђељу и ово трећом сад те ме снађе!

II јошт им „татаи зборити ћаше, но 
му штукавица и јаок не даше, но ублијеђе 
и прснсмога се, а лђецаи скочише, дигоше 
вечеру, иа доброме старини простријегае, 
те га уз огањ положшпе.

Ноге му се ледењаху и као да се е 
, душом бораше, а лђецаи му ноге облагаху 

V етудене остом смокрене крпе, да би му
се за више живот иродужио...

Јаокање и штукање све га више фа- 
таху, а крв му на нос и на уста поче све 
јаче п јаче кутљати. Дођоше комшије као 
на чудо, а н пон дође да га среди.

Цијелу ноћ и боговетнн сјутрашњи 
дан крв му оди на иос и на уста, а стоја 
га јаокање и јечање.

Бјеше ее почео фатати први мрак — 
ујтина једна еа шл>емена им ујкну — а 
добри старина изравпи пете и, дијелећи се
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с душом, рече нам: л Да сте прости и бла- 
гословени! Збогом!и

У.............,3 марта 1891.
Иван Шевић.

Из љубавнијех пјесама
Ј. ПоповиК-Липовца.

УП.
# * # Болесној

У оку ти ко морска пучнна,
Ил’ ко мис’о анђелска дубока,
Рекао бих иламен жића тиња 
ГГр’је времена, прије, дтшо, рока!.. 
Њекад очи, два алема кама,
Сијаху ми и срце гријаху!...
Сада туга из њих вири сама,
Не смију се к’о што прије хћаху!.. 
Њекад груди препуне чезнућа,
Ко океан бурно се подижу...
Да л’ те боле, моја жељо врућа, 
Ил’ од живе жељице уздишу?
Шта је злато, каква бол те тишти, 
Што те мучи, што ти живот гаси? 
Од мен’ жртву коју хоћеш ишти, 
Ишти! ишти! часа не лочаси!
— Треба ли ти пола жића мога? 
Драговољно да ти га одвојим!
Треба л’ молит свемогућег Бога,
Да те спасем са животом евојим? 
Молит ћу га — одрећи ми неће! 
Да одрекне — ја неби одрека!
Јер куд слађе, куда више среће,
Но кад би ми ту милост обрека?!

VIII.
Још је зима! сва природа др’јема... 
Прамаљећа још китнога нема!
Ал’ у присој сеоца ми мала 
Њубичица већ је раецвјетала.
Виђех зору румену и плаву,
Бисер роеом гђе јој кити главу,
Кб невјесту када ђевер вити 
Вјенчанијем вијенце м окити !
А љубица весела и једра 
Свако јутро распучаше њедра . ..
Да мирисом тајанствене дразки 
Бол у души мојојзи ублажи! ..
Зима виђе!.. па јој бјеше жао,

Њубичицу што сам мирисао.
Са мразом је љутијем ороеи,
Дв’јет увену ... зима га покоси!.. 
Тако за те, голубице бдела,
Небееа еу земљи завиђела;
Силнија су — па ћете отети...
Гђе еи Боже, не дај јој умр’јети!

Прађани. „Липовчев Бријег“.
_ . _ Ц 1» V V ■■ „ - ■ ■■ _ .

У болести.

Хај, то небо пуно сјаја 
Што је моме данку било,

У пучипу самих ваја 
Сада ми се претворило;

Храм се нада ерцу рутии —
У њему ее огањ гаси,

А у болној младој души 
Сјета, туга и уздаси; —

Под копреном густе таме 
Заспало је сунцс моје, . . .

Не смјеши се љупко на ме 
Пропало је . . .

Санци мили, рајског слада,
Зар бијасте само варка?

Не грле ми душу сада 
Она ваша крила жарка.

Ни вас нема — псчезнусте 
На крилпма маха жива,

Посред бола, туге пусте
Ваш љубимац сад вас снива;

Ох, како би душа млада 
Жељна била да с’ окрили,

Па да опет лети с вама,
Санци мили?

Ох, не хити нит ме гледи 
Мрачиа смрти вјечно гладна,

Од коее ме још поштеди —
Не копај ми гроба хладна;

Поштеди ме до тог чаеа 
Док с’ испуни мада жнва,

Док не чујем светог сиаса 
Да ми мили род целива;

Иа кад видим у слободи 
Да ми народ слава носи,

Тада смрти ходи, ходи,
Живот коси . . .

У Лошину 1889.
Алекса.
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Лвд се тоии............
Лед се топи снега неста,

•Ђута зима ето лреста,
А у ерце бедна света 

Нада оиет нова елета,
Носећ живот млад.

Благи зрачак сунца мила,
Буди земљу нз мртвила,

Па се на све стране чује,
Како птица попевкује:
Хајдмо сви на рад!

Још ће који данак проћи,
Па пролеће мило доћи,

Донети нам мирис — цвеће,
Да по њему лептир слеће, 
Тражећ слатки мед..........

Тако већ и с/жсколе роду,
Паћенику за слободу,

Иде, иде, живот нови,
Кидају се већ окови,

Отапа се лед................
Васа Крстић—Љубисав.

------- -----------------------------

Ј/гелоле своме побри
Алекси Шантику, ијесиику.

Пјевај брате, пјевај тако 
милом роду свом, 
пјевај пјесму — и груди му 
загријевај н»ом.

Соколи га ијеемом љупком 
на пое’о, на рад, 
разгони му е мрког лица 
петстољетни јад.

Пјевај пјесме своме роду, 
а дати ће Бог, 
да побједи Србин мили 
душманина свог.

Ијевај тако само даље, 
побратиме мој, 
док елобода не засије, 
клонути немој.

У Мостару, октобра 1890.
Светислав.

II р е в о д и.
1.

Вјечна ијесма.
*(по руском.)

На св*јету је пјесма једна,
Ијеема стара ка’ свј’ет што је; 
Мудри кажу за ту ијссму,
Да млађани занос то је.

Уз таласе од Ефрата 
Запјева је Адам с Евом,
Па од тада еве до данас 
Св’јет ее иуни њеним лјевом.

У дубини од ердаца 
Престол има, па ту влада;
Сила злата и бисера
Ка’ немоћна пред њом пада.

Ни вријеме не би кадро 
Поништит је зубом грубим,
Да јој св’јетом звук не звучи; — 
Пјесма та је — „ја те љубим!а

_________ ‘ Ж. Д.

11.
Лијепој пећарици.

(Вгасе1оИт)
сопет.

Постило се, по хљеб шаљем дјете, — 
Пак га чекам. — Лени је дошао,
Па ј’ у очи њу гледао право:
Оне су га устр’јелиле клетс.

Необична љепота Ленина
Не даде му, да се макне с мјеста. 
Шаљсм другог’, — ал’ и њега неста; 
Спопала ме мука и љутина.

Главом одох, гдје хљсб нече Лена. 
Шутим, иа се уетавим код иећи,
Те остадох онако ко ст’јена.

Да немаде Лена онда прећи
Другој етрани нешто, — оног треиа 
Скамењен би остб и ја трећи.

Неретванин Љубо.
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III.
За љубав божју...

(81ессће1Н.)
— Млади газдо!
Подај нешто рад грјехоте, 
од глади сам већ сустао — 
бос, нагао, гле страхоте!.. 
ја нијесам «а ггосао.
Поддегло ми тјело бољи,
за врат сјела љета многа —-----
хвала нек је божјој вољи! 
н ако сам изнемога: 
нигдје ништа немам своје... 
јад... нево.Ћа... то јс моје!
— Млади газдо!
Попритећи тешкој муци...
доброме је срцу дика-------
у твојој је данас руци 
да поможсш невољника.
Хај, љубав је божја чиетаа.., 
да за њене мо%и благс!
— Ид’ отоле, не дам ништа! —
— Дај аа очп своје Драге! —
— Ево узми.. ти ен 6’један... 
нек ти буде дукала једаи!!

Саво Ст. Рачета.

Понешто о „Горсном Вијенцу“.
(Приљиком новог гмдања, са уводом н ко- 

ментиаром Др. Милана Решетиара.)
I.

Неће се никад довољно иисати о Горском Ви- 
јеацу. И ово мало што данас нишем, нека иде к 
литератури о Његошеву ремек-дјелу. У овом првом 
дијелу прикдо&ћу Решетаров рад, а у другом Ку го- 
ворити о појединим љепотама којим се неумрли спјев 
кити, и о којнма Решетар, као филолог, ннје се бавио.

Можебит никад се није наша публика 
оволико занијела за једним дјелом, колико 
у ово задње доба за Горским Вијенцем. 
Иохитали су људи са свих страна да на- 
баве најљепши сијев што је икад наша 
књига дала, а највише из Далмације, (и 
ово је врло вазкна чињеница кад се суди 
о покрету народне свијести и народних мо- 
ралних интереса на овој страни Балкана). 
Велико, свеопће одобравање којс је ирими- 
ло пажљиви и свијесни рад доктора Реше- 
тара при издавању ГБегошева и српекога 
ремек-дјела, да ее, колико је мени еудити, 
лако тумачити. Нама је свима, већ из ма-

лених ногу, познато било да Гореки Вије- 
нац спада у најљепше ироизводе наше књи- 
ге, те смо се радо смијали у школама чи- 
тајући епизоду војводе Драшка, (дубоким 
мислима, очајничком вапају рад погаженог 
српства н појединим љепотама нијесмо онда 
још били дорасли); па напокон, кад у неке 
годнне дошли, продријели смо душевним 
погледом у најскровитије његове љепоте, 
те нас заније в«пај владике Данила, дубо- 
ка и свечана разборитост игумна Отефана, 
наивна разматрања и просуђивања Драшка 
војводе, весела и јуначка слика Вука Ман- 
душића, лирскн занос кадије Медовића, 
њежна слика Батрићеве сестре. Осим тога, 
нема, да речемо, једне српске књиге, у ко- 
јој није шта споменуто из Горског Вијен- 
ца, био стих, било лице које; па и у са- 
мом говору мило нам је уллетатн ио коју 
мудру изреку из Његошева спјева.

Како дакле да не иштемо како би смо 
имали увијек на столу, пред очима, књнгу 
о којој евак зна, коју свак спомиње; књи- 
гу која нам иајбоље предст&вља живот 
једног важног днјела српскога народа, у 
свим својнм иојавама, у боју, у миру, у 
јунаштву, у љубави, у поемијеху и у су- 
зама ? Како да се сами, читајући, не иро- 
разговоримо с Мандушићсм, с владиком, с 
Драшком? да не прозријемо у оне чисте 
српеке душе, у којима ее зрцали слободни 
крш црногорски и његова слободиа иеторија ? 
Веселимо се; Српство љуби своје велика- 
не; данас Српство хита душом на Ловћен.

*# *
У ГорскОхМ се Вијеицу зрцали прави 

црногорски живот. Је ли ово била Влади- 
ци памјера кад га је иисао, или му је иред 
очима етала само истрага потурица? Даје 
само на ово нотоње мислио, за цијело би 
ова књига друго име ноеилаг). Него кад 
помњиво читамо спјев, лако нам је разу- 
мјетн да је иетрага потурица (како Реше- 
тар вели) „некп нит који иде од почетка 
ијесме до њезина краја^, а да остало сачи- 
њава низ народних призора који се тога 
нита држи и који би ее опет дао у евоје 
чести раставити, а да не оштети погла- 
вити факат. Кад с’ овог гледишта судимо 
Горски Вијенац, по ссби нам се очитује 
главна пјесиикова намјера, бива да прика- 
же свијету чуветва, мишљење, ћуд, у једну 
ријеч: народ црногорски у свим моментнма
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живота. Овако нам је постао овај „Впје,- 
нац" народних појава. Алн је пјоснику 
требало да ове иоједине призоре екуии 
око једног поглавитог, како би дошао до 
ј едне умјетннчке цјелине; а шта је друго 
лгогао Црногорац да пзабере, него златну 
страну своје историје, по којој ће цијели 
евијет судити дасу Црногорци јунаци? 11о 
себи сс већ разумнје да Црногорцн, као 
примптивни народ, нс знаду љегппе кре- 
ноети до јунаштва; а владика, и ако учен, 
и ако човјек којп се је дивио у Италији 
ље-поти умјетничких нроизвода онс благо- 
совљене земље, те своја чувства и својс 
мишљењс обогатио и угладио, оист је у 
п>ему горјела нрава црногорска душа; и ако 
је живио у финоћи наображсних земаља, 
оист је у души својој волио оно с -рово 
али некрецо п урођсио јунаштво својих 
сиромашних сународљака; па јс за то, као 
основ своме спјеву, нзабрао иетрагу ноту- 
рица, знајућ да ће и својим Црнргорцима 
н себи угодитн кад да српској п свјецкој 
кчЕизи иримјер шта је и какав је прави 
Црногорац. Откад је Црне Горе, он је на 
опрез; ирије 300 г. настанио се у нову до- 
мовмну да повеже ранс добивене на Косову, 
и данас му још нијесу зарасле. Оетали су 
народи наиредовали пером, књигом. длије- 
том II кнчицом; он је крчио ссбн пут пу 
итком и чеигиком, а свој лијеин сан морао 
га је у крви задавити; јунаштво, то му је 
етарина, то му је и забава. Омировн јуна- 
цп. то су Његошеви јунаци; рјечитост је 
у њих вслика, лукавост им вири иснод 
трепавица, женска слика може да их гане; 
алн: ко је више глава посјекао? — овом 
ће мјером судити своје ваљанетво. Ево даклс 
шта јс Горскн Впјенац; око истраге по- 
турчених Срба овнја се низ иародних ири- 
зора, као што око тврде и дебеле гране 
миришу цвјетовн. Али овп су цвјетовп је- 
дан љеиши од другога.

** #

Погодио је Владика што је изабрао 
поглавпту крсиост својега иарода; али је 
ногодио и начин како да сс опишс црно- 
гореки жнвот у разнолпкнм својим ирилк- 
кама. Какав народ моасе да сс хвалн ова- 
ком књигом. Која ће нам књига овако 
прИродно ириказати карактер једнога на 
рода, да из те књиге ис1«ачу жива лица,

да вндиш како им ирса дишу, како срце 
бпјс, како очи сијевају, како им се мисли 
у глави нревнјају п зрију? Има у Горском 
Вијснцу моменат кад су Срби и потурице 
на окупу да се договоре, како да се сврши 
она несретна размирнца ради вјере. Да си 
главом мсђу њима, не бн их боље видио н 
чуо. Ту је Владика мочио своје перо у 
живо народно срце; ту ти ее чини да ће 
она лица из књиге искочити. Овако је 
пјесник иодигао себи вјечни споменик.

** *

II ово јеет поглавита љеиота у Гор- 
ском Вијенцу; читајући га, осјећамо да н 
ми спадамо у број оннхљуди; њихова крв, 
наша је крв; њихове ране, наше су ране. 
Ова нриродност, овај веризам, с којег нам 
се чипи да видимо п да чујемо Његошева 
лица, и с којег онс нам се слике не нижу 
пред очнма у подоби штампаних стихова, 
исго мраморннх релифа; овај веризам, ве- 
лим, наћп ћемо само још у једном ироиз- 
воду наше ки>иге; у народним нјесмама. 
Народна је ијесма зрцало истога народа, 
ЗЈ)цало у које се није никад огледало оно 
што народу ие припада. Како он мисли, 
})адн н осјећа, онако ее осјећа, мисли и 
|мди V његовим ијссмама. Пстина, у Ње- 
гоша двије су особе којс говорс: владнка 
и народ; о првој, као о субјективном дије- 
лу Горскога Вијенца, говорићемо каснијс; 
алн друга особа која из њега збори, то већ 
није владика, то је народ сам, то је народ- 
на пјесма, то је онај дух истине н логнке- 
иоштења и разборнтости, којим јс задах- 
нут сваки ироизвод моралне радње у на- 
роду. На овај начин мора да му је вери- 
зам урођен; иа и ако ио који иут преко- 
рачује оне граннце, које смо ми покварс- 
ници поставнлн уљудности и чедности, 
опет је и овакав верпзам илод крепостн, 
јер је крепост чисто дно душе свакога на- 
рода Његош се је појавио у Горском Ви- 
јенцу нс само као ијееиик, као особа једна, 
већ као народ; па ето зашто нам се њс- 
гово дјсло оволико мпли; сто зашто је ово 
дјело сриско дјело, наше, само наше; ето 
зашто у пнсању, у говору, у разноликим 
момснтима живота, кад хоћсмо да су двије 
ријсчи нацртамо карактеристику једне осо- 
бс, једног призора, цитирамо стнхове из 
Горског Вијенца, каоиотн оне који садр-
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жавају еинтезу народног мишљења, народ- 
ног иросуђивања; те на овај начин елика- 
мо онај задати призор или особу, да боље 
не би нам могуће било.

* *

Рекао сам да су у Његошу двнје осо- 
бе: владнка и народ. Видимо сада ирву.

Пјесник, као владика, као глава Црне 
Горе, као човјек којн се јс морао бринути 
за своју земљу, те му владање, у онако 
жалосним приликама, задавало не еамо ма- 
теријалне бриге, него и моралне мукс, ова- 
кав човјек морао је у својој пјесми дати 
одушка овој муци која му је цијенала по- 
адтено срце. Уз то, као учен човјек, није 
могао мнмоићи прилику а да не потроши 
двије кани мастила у корнст својој учено- 
сти н оној филозофској тенденцији, која га 
је (особито у „Лучи Мнкрокозма44) свуда 
устоиице иратпла, и у којој је он, како 
нам Ненадовић прииовиједа, и ужикао*). 
Болеетан, незадовољан са ондашњим сри- 
ским покретом, невољан ради сриеке нево- 
ље, није чудо ако јс искао мира у фило- 
зофији. Било је његово ерце чудновато ра- 
сноложено, те унутрашњи мукли глас мо- 
рао је пукнутн нријс пли нослије, тамо 
или амо. Иа гдјс љепше иригоде до Гор- 
скога Вијенца? Гдје у њему сиособнијега 
лица 1гђме би владика иовјерио своје нај- 
интимније оејећаје, до владике Данила? 
Ноложај владикс Данила и ијесннка ирема 
лсторији, према крвожедној турској аждаји, 
донекле је једнак; та бранитп Црну Гору 
од турака бијаше увијек брига цетињских 
владара. За то, ако мјеште Даннла чнта- 
мо Летаар, нећемо грнјешнтн. Уз ово лице 
имамо и друго које у Гореком Вијенцу го- 
вори у име Његошсво; ово је лице игуман 
Стефан; а опет уз игумна, у самом колу 
набасамо по гдје кад на пјесника, и кад 
прозријсмо кроз оне стнхове, видјећемо гдје 
нам се иоштена Петрова слика диже иред 
очпма. Ова два лица, Данило и Стефан, иа 
каткада н коло, сачињавају еубјективпи е- 
леменат у Горском Вијенцу. Иетар Петро- 
вић Његош приказао иам је на овај начин 
своју властнту елику; показао нам је шта 
је и какав је; иоложпо је у руке будућ- 
ноети опоруку евоју. — Да видимо дакле 
човјека.

* #

_Бољи је републиклиац него пр<»дгј<‘д 
ник фраицуске републикс*; овако сс јс јсд- 
ном нзразио млади талијаиски адпокат, којн 
јс владицп иомагао нрм оипсипању Црне 
Горе и њене исторнје на француском јези- 
ку. Ове рије.чи, изречене од човјека који 
је, рад свакидања оићења са владиком, мо 
гао да о њему изрече искреи н истннит 
суд, тачно нам карактеришу нјесннка. Алп 
владнчнно ренубликлпетво не. да се тума- , 
читн са примјерима обичннх републикан- 
ских начсла. Н>егово је републикаиство 
зиачило: страетвена љубав за слободу, од- 
бацивање влаетитих интереса ради оићсга 
добра, благостање појединих људч као цн- + 
јељ државн и читавом друштву љуцком.
„И овако каже сам пјесннк — доћн ће 
на зсмл.у царство небеско, којс је прије 
двије хи.ваде година Христос наговоје- 
сгио, и кога владаоци н народи славе п 
преу;ник»«‘} а нс хоће да га разумпју . 
/Гивс кнже: ^Доћи ће царство разума, 
али ми нн јсдан што сада живимо, неће- 
мо га дочекати. Човјечанство сис»ро нде 
наиријед Оно сазријева упоредо еа пла- 
нетом на којој живн*. Ова идсална елика 
неке немогуће алн за цнјело изврснс рс- 
публпкс, ма и кад бп се данас остварнло, 
сутра би ее ерушнла можда н ради својс 
саме врлине. Видимо да и сам владпка 
није много уфао у оеткарање ове лијеие 
будућности љуцкога друштва; али еваки 
његов корак, свака ријеч игго му ее је 
огимала из с.рца, јамчи нам да му је опа 
елика, и ако за његов ноложај недостижна, 
увијек пред очима лебдјела, као зал>убл>е- 
ном витезу слика несуђене драге. Слобода 
и просвјета, два прва слемента душевна и 
материјална благоетања, ето иачела Којима 
је Његош хтио да оетвари свој лпјсии 
сан; тим, вели, би се ироћералн Турци из 
Европе, тим би се избавно његов народ.

** *
Турци — сто мЈже Петра Петровнћа 

Његоша; а за цпјело није никад срце љу- 
цко боље разум јело љубав према домовини, 
колико његово ерце. У самој земљп иотур- 
чење јс иоткоиавало темеље .црногорској 
слободи и у исто доба пријечило да мо- 
рални нанредак, најтоплпја жеља владичи- 
на, крчи себи пут у парод; на граници 
пријетио јс Омер-паша да иродре у земљЈ 
и да сатре ону малу алн слободну држа-
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вицу, дику евсму Балкану, понос чеетита 
владаоцн. Ове двије грдне погибелш. које 
су неирсетано етале на ирагу његове зе- 
мл»е, огорчавалс е.у владичино ерце, гриз- 
ле еу његово и онако већ елабо здравље, 
тако да, кад год је могао, или нером нли 
говором, давао је одушка својој витешкој 
муци, знајући у исто доба да су његове 
енаге иреелабе да ее отреее те вјечне не- 
во.ие. „Ја нред собом видим — говорио је 
-- гробну плочу, на којој стоји наши-ано: 
овдје лежи владика црногореки ; умро је а 
ннје дочекао да види спасење својега на 
рода.и Али, прсмда је он знао да је елаб 
да се отресе иријетсће пропасти, оиет га 
је двоструко гризло пндиферснтно пона- 
шање велнкнх европекнх држава нрема 
његовој јадној земљици и према погаже- 
ном ерпству, тс је овим бесмртним ријечи- 
ма очитовао своје мучно срце једном ен- 
глезу, који му је дошао био у походе : „Кад 
год видите моју елику, ејетитс сс мплиона 
Хришћана, који су моја браћа, и који, без 
нкаквих права, пиште иод нечовјечном 
турском руком; и ви те турке браните! 
Кад дођете у богати Лондон, п кад нока- 
жете моју елику евојим иријнтељима, не- 
мојте им казатн: ово је владалац једног 
ерећног народа, - него нм кажитс: ово је 
мученик једнога за слободу мучеинчког на- 
рода. Кажите пм: Срби могли бп иобједи- 
ти Турке, а.ш немогу да умнлоетиве вас, 
ХриетјансЛ — Дивне ријечи, те би до- 
во.Ћие биле да овјековјече чеетптоет и ср- 
чаиоет једнога човјека. Али владика ннје 
знао да државници не суде ерцем, већ 
хладннм размишљањем. (!рце једнога држав- 
ника мора да је од мождана, рекао је ве- 
лнки Наиолеон.

** #

Владика је чеето сиомињао једиу пје- 
ему која кажс : да се море претвори у ма- 
стило, а небо у лист књиге бијеле, не би 
се могли наиш јади исииеати. Са непре- 
стаиог епомињања наишх нево.ва, долазио 
је Њсгош увијек у неку љутњу, у неко 
усхићење, те овако сам<» да ее тумачитп 
онај н»(‘гов евечани и занешенп начин го- 
вора, који је, и у његовом обичном дотп- 
цају е .иуднма граипчио са лирском ено- 
пејом. /Кпце н»егове душе бнле су иеире- 
стано затегнуте и с^адане- са ваиајсм јад- 
нога српства; јсси ли у њих дирао, сри-

ство је одјекивало. Је ли пак Његош зби- 
л»а очајавао, и.ш ее падао у стално ускр- 
енуће срискога и уопште словенскога пле- 
мена? ГГмамо неколико иодатака из његова 
живота и из самог ^Внјенца^, који нам 
баш не јамчи за оно потоње. Сиромаштво 
н етраховање што је владало у Црној Го- 
ри, кндало му је ерце, јер је увијек на то 
и мпелио; нит је тужан знао лијека ова- 
квој пево.њи. Да! лијека је могло бити, 
али г,\јс ? у елози словенскога племеиа. 
„Моје племс еном мртвијем спаваД кукао 
је пјееник, нит је од њега очекивао помо- 
ћи. „Словенеко илеме нема толико ни фи- 
зпчке пи моралне снаге, да избави јадну 
моју браћу од тиранеке турске руке!и — 
Кад томе додаш и то што му јс срце па- 
рала хладна евронска дипломација која је 
без милоети трговала са народима, онда 
које је чудо ако је тужни владика, од вје- 
чита етраховања н од срамотног мртавог 
сна својега плсмсна, два нута клонуо ду- 
хом? Кијаше год. 1836 кад је Љегошу на- 
ло на ум да сједним днјелом народа оста- 
ви Црну Гору. и да ее пресели у Русију. 
Турци на прагу земље; потурице у зем- 
,ђи еамој; шта га је могло спасити од ско- 
ре пронасти, ако не исељење? Друг^и пут, 
елика напредие и елободне Америке, ма- 
мнла јс владара елободњака да у њој нађе 
оио што није могао да доетигне иа овој 
трулој етрани евнјета. „Хтио снм да пођем 
у Америку — говорио је неколнко година 
каснеје - н да више не чнтам ништа о 
Евроии .Ђутпм ее на туђинце, љутнм се 
иа евоје. Седамдееет милнона мога племеиа, 
мртвим еном епава, кад сви народи напре- 
дују н ужнвају плодове елободе и проевје- 
те.~ Алн каже да не би у Америку што ее 
бојп нсирцјатсл>а (та нма још ираха и оло- 
ва у Цриој Горн, а Црногорац прије би 
дао осјећ своју главу, него што би такова 
шта реко), већ да бп еамо пошао, што га 
гади успавани дух Славсна. Свеједно, вла- 
дика није се иеелно; остао јс гдје је мо- 
рао остати: у Црној Гори!’

*

Впд1сл:1 емо дакле Његоша као пред- 
егавнпка евога парода, илп бол>е. као на- 
род ег.м, а Епдјели емо га и као човјека. 
Мом а ш емо <е с њим, као с човјеком, по- 
дуже заб.шл/ т г, јер иначе небисмо могли
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разумјети субјективни дио Горскога Вијен- 
ца, бива лица Владике Данила и игумна 
Стефана. Из њих Његош говори, те оно 
што смо већ о Његошеву карактеру рекли, 
вриједи и за Данила. Јасно је да је пјес- 
ник, кад је цртао Данила, морао у неколи- 
ко преначинити своје властите осјећаје пре- 
ма околностима у којима је онај други 
владика живио; морао је истакну ги његов 
положај према црногорскнм потурицам, но 
што се о њиховој истрази ради у цнјелом 
Горском Вијенцу. Али у игумну Стефану, 
који уз Данила попуњује ијесников карак- 
тер, наћи ћемо опет Његоша, човјека уче- 
на и филозофа. Овдје се је пјесник завио 
у игумнову мантију, пјесник се је иросто 
преобукао, али ерце и мисли припадају 
опет Његошу. Онако преодјевен, дошао је, 
каже, да главарима црногорским што при- 
ча, да распали у њнхову срцу чувство вје- 
ре и поштења. Свечан је ночетак њсгова 
говора; каже да му је оеамдесет година, а 
откада је изгубио очњи вид, душа му је 
више на другому свијету него на овому. 
Видио је света мјеета која бијаху колијев- 
ком хришћанству, те су сада гнијсздо му- 
хамедове вјере. Али које чудо, кад се ми 
морамо иодврћн оном закону који глаеи: 
да ее на свијету све мијења, и оно што је 
јуче добро било, данас је зло. Тајанетвен 
је овај закон, нама је недокучив; али ако 
је љуцка памет слаба да га разумије, опет 
нам је природа удијелнла и физЈ1чне и мо- 
ралне снаге да се тих иромјена чувамо, 
кад оне хоће да нас баце са добра на зло. 
Бранпмо дакле, каже, и нашу јадну по- 
стојбину у којој иелам хоће да погази крет 
а да узвиси полумјесец; погпнућемо, јер 
нас је мало, алн вјечном ћемо се славом 
овјенчати, а небо ће се напокон окренути 
на милост и спасиће народ и земљу нашу. 
— Овако говори Његош кроз игумнова 
уста. Касније, у очи Вожића, кад су тежи 
гл.«сови стизали из земље, и кад Владика 
још ипјс могао да се ријеши на истрагу 
иотурица, јср му је поштено ерце, (срце 
пјсеинково), мрзило овакав начин оелобо- 
ђења; каспије, рекох, опет етупа стари 
Стефап на нозорнииу, да осоколи Данила, 
да га јуиачким духом задахне. Данилу, као 
исторгјском лицу, ннје трсбало да га дру- 
ри осоколе иа ту страшиу погибнју, али 
јест нјесннку. Гскао бих да ЈБегош хоће 
да пекнко извини Данпла што сс је на

крвну истрагу одлучпо, а у исто доба да 
га и осоколи, јер њему (пјеснику) срцс ка- 
же да није већ куд камо, да сс интањс о 
слободи Црне Горе не можс друкчијс ри- 
јешити него нушком и ханџаром. Ево да- 
кле опет старога Стефана: Ја сам нрошао, 
каже, сито и рсшето, а ти си млад још и 
невјешт, владико, па не знаш шта те још 
чека. Непрестанје рат на свијету, гдје ти- 
јело и душа стењу под разним силама, те 
нико срећан није, а нико бадовољан. Јесу ли 
вас притисле велике невоље, а ви борите 
се, браћо; ево вас ја иричегаћујем без при- 
праве и без исповијести, а ја мичем свс на 
моју душу! — Коцка је бачена; иокол> ће 
почети.

** #

Пукле су црве пушке; то бнјаху оеве 
те појединих Црногораца; али велики по- 
кољ још није почео: Владика је оклијевао. 
Тешко му је било да се одлучп, теје иро- 
клињао дан у који сеје родио, ироклињао 
је час у који га Турци не емакоше кад им 
је пао у руке, јер му се јс чинило да ова- 
ко, жив и слободннх рука а неодрјешит 
у погибељи, вара евој народ, не дајућ он 
нрви знак о(‘лобођ(‘њу Црнс Горе. Али 
оиет миеао да ће се Србин поклатн са 
Србином, не да ни Данилу ни пјесни- 
ку мпра. Ова његова неодлучност дуго би 
се отезала, да није брата његова Гада који 
га кори и тјера да ее одлучн. II ово лице 
брата му кнеза Гада служи да извнни и 
да оеоколи Владику. Влоднка се збиља 
осоколи, те ее тракс као иза сна, кличући: 
„тријебммо губу из торине; нека пропоје 
пјесна од ужаса. олтар прави иа ка- 
мен крвави!и — Лако су му текле 
ове ријечи нз уста, алн ннјесу из 
срца; јер мало стаде, а евијеет му се иро- 
буди говорећи му на тајно: покушај још 
задње срететво, па онда екочи на ноге; ио- 
зови потурице на договор, углави их да 
сметну мухамедову вјеру! — Турцн су се 
озвалн владичину иозиву; али колико их 
је на окуиу и Турака и Црногораца, ни 
један не зна да отпочие говор. Овај прн 
зор, колпко је мени еудити, најљешии јс у 
Горском Вијсниу. Урођено лукаство и 
опрезност народа овдје је умјетничкн до- 
тјерана до скрајна савршенства. Сви муче 
н гледају преда се; док на покон ксдија 
Медовнћ, који је добро знао запгто је иозват,
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а у ието доба хтио да чим другим забави 
главаре, рече: „баш афсрим, ја ћу иочет 
када други нећеи, те их на лијепе нукује, 
да се иомире, да ухвате вјеру мира, да о- 
бјеее крвнице нушке. Али је кнез Роган 
лукавији од турчина: „Ефепдија — одго- 
вори му — ти не угонета; па и ако си 
књижевник, како ми кажу, још ти ее хоће 
намети ; потежа је ова наша школа.и Овај 
је јасни говор мало збунио кадију и наше 
Црногорце, теопет свак мучи и гледа пре- 
да се. Владика Данило мучи и он ; не зна 
сам како би почео, а онет се боји да њего- 
вп, особито кнез Роган, не ударе одмах с 
почстка кривнм иутем и да не покваре 
наду,да ће се оваљута размирица, ако Бог 
да, и на лијеие ријешити. „Боже драги — 
отиоче напокон —г ти који евијетом управ- 
љаш, који све знаш, који држиш књигу 
у којој су судбине уписате, проведри ми 
кише Горс Црие, уклони од ње крв и 
иронаст; потурице сами нијесу криви; пре- 
мами их невјера на вјеру, јер шта је чов- 
јек друго него живинче? (на ове рнјечи 
турцп се погледају иепод очи.) Премамл и 
ејскира мсђу уши, ево зашто еу сметнули 
вјеру прадједовску/ Одговори му Скендер- 
ага; каже турчин да његова вјера мора 
ноплавити Црну Гору; слабија, хришћан- 
ска, мора да пспусти јачој. Смију се Црно- 
горци слушлјући гдје један хоће да се по- 
крете, други да се иотурче; ћорав је то 
иосао, те ее иодругују свак на свој начин; 
свако подругивање није друго него вари- 
антпа једие мисли: разговором неће се 
ништа достпћи, нема нам лијека до иушке. 
Разумлју Турци куд смијерају Црногорци, 
алп боље разумију војводу Батрића: „у крв 
ће нам вјере заиливати, бнће боља која не 
потоне.и — Шта зборпте јестели при 
себе? — одговара кадпја — игга ће оно 
ваше раекршће липово пред остротом витога 
чслнка? Шта ће ваша вјера прама нашој?и

Усхићење заведе кадију Медовића, те 
пјеснику иружа прилпку да напнше најљеи- 
шн лнрски комад што нмамо. Нижу се ов- 
дје сву ирсмаме мухамедовскс вјере, хуријс 
очи нлавстних, Стамбол, земаљеко весеље, 
мунари с којих се гласи пме свемогуће;на 
какна вјера да се с овом мјери ? Ми бисмо 
овдје ннтали : каква нјесма да се с овом 
мјерц ? И сам пјссник као да је знао, да еу 
му они стихови међу најљепшнма наше 
књиге; јер када кадија доврши, устаје

кнез Јанко, подиже капу, а понешто и по- 
другујући се говори : „Ефендија овако ти 
хвала.- Кадијине ријечи дирнуле су јако 
Црногорце; подругивање опет је настало, 
али жсшће него ирије; чује се и по која 
љута пријетња, и напокон глас сердара 
Вукоте, који земљу своју проклиње што 
ће се до скора застрти костима младих 
јунака. п11а нека погине наша младост — 
одговара му честити Вук Мићуновић — а 
шта би чекала гадну старост кад ти се 
смрт испод чела смије као жаба испод своје 
коре! Нека погине наша момчад, овако ће 
се прославити ; јер и ако смо пропали на 
Косову, опет нас је допала слава, опет смо 
сриску славу ускрснули !и — Пријетње и 
подругивања даље би трајала, да се напо- 
кпн не сваде Мандушић и Арслан-ага. 
Једва их етарији иомире да се не покољу.
()вако се доврши овај договор. Свак оде 
својим путсм; једни са својим вјерским фа- 
натизмом, други справни да се жртвују за 
домовину. Њихов сукоб, кад год буде, би- 
ће страшан; једни ће падат за хурије очи 
плаветних, други да о њима слијепац пјева 
уз гусле.

*# *
По себи пам се сад иоставља пита- 

ње: Јесу ли Црногорци имали нраво да 
се пушком и ханцаром ослободе поту- 
рица. Ми ћемо одрјешито одговорити: Је- 
еу! А ево заигго. При свршетку XVII ви- 
јека бијаху Црногорци, као и већи дио 
народа на Балкану, на врло ниском сте- 
псну културе. Заокружени са свих стра- 
на од турака, осим на приморју гдје су 
Млечићи владали, како да у њих продре 
култура? како да хране срце благим пло- 
дом знаностн и умјетности? како да убла- 
же немилосна чувсгва ирема непријатељу? 
Крв је непрестано тскла на граници земље; 
турчик је њих прогонио откад су се у оне 
горе настанили; колац бијаше награда Цр- 
ногорцу, који се је дизао да брани себе и 
кућу; дјеца му забодена на копљу; жена, 
кћери, сестре уграбљене да насите животињ- 
ске страсти бегова и паша. С непрестаннх 
нево.ња, бијаше и страховање непрестано: 
Црногорцу се никад није дало мирно спа- 
вати: пушка му увијек крај постеље. У 
оваким приликама, расто је у њсму дух 
освете; ко се не освети, тај сс не посвети; око 
за око, главу за главу. Треба дакле да се



Странл 86. II 0 В Л 3 Е Т Л Годпна 1Л.

духом пренесемо у оно доба, у оне окол- 
ности, те да онда судимо ону крваву иетра- 
гу. Али колико је Црногорац проникнут 
духом слободе, толико је и духом вјере. 
Погазити вјеру прадједовску, а оиет ирн- 
мити вјеру најљућега непријатеља, гдје 
горега недјела за Црногорце? Л треба на 
то пазити да јединетво вјере, код прпми- 
тивних народа, још вишс кад им пријети 
вањска иогибељ, увијек је јамчнло за ње- 
гову слободу; ово нам свједочи евака стра- 
ница свјецке историје. Црногорац, урођеном 
својом логиком, увиђао је своју скору иро- 
паст, а да јој избјегне, морао ее је напо- 
кон обратити на потурице ријечима : нли 
ви или ми, обојица никако. Турска је вла- 
да, наравно. потпомагала потурчене Црио- 
горце, и знала је да ће прпје илн поелије 
мухамедова вјера преотетп мах у оној ма- 
лој земљи; орузкјем није могла даје добије 
—- кушала је вјером. Радило се је дакле 
не само да се истријеби губа нз торине, 
већ да ее уклони пропаст домовине; истра- 
га није била искључивп плод вјерског фа^ 
натизма, него и иолитичкс мнсли. Потскла 
је крв, јер ријечи нијееу вриједиле; лијеч- 
ник жнво меео кида да снаеи тијело; кад 
луч догори, свако јс ероство онравдано. 
Али чувајмо се; немојмо сравњати ноћ у 
очи Божића са Вартоломејском ноћи, у 
првој се је радило о спаеу домовине, а по- 
томство зове оне људе јунацима; у другој 
необуздани фанатизам невину је крв иролно 
и упроиастио земљу, а иотомство ће те 
људе Карла IX увијек називати убојицама.

* *

Споменуо сам всћ у почетку овог 
кратког ирегледа народ у Горском Вијснцу, 
или да боље рсчем: скуп појединих лпца, 
осим игумна и Данпла, који прсстав. вају 
објсктивни дио нашега снјева. II збпља 
троишо бих узалуд рнјечи кад бих се тру- 
дио да истакнем појединцу црте његова 
карактера. Ако дигнемо већу или мању 
рјечитост код једнога, весеље нли тугу 
код другога, оиет једно наличи другому, 
јер једнако је њихово мишљење, једнака 
њихова љубав за домовину, једнака њнхова 
чувства. Има ииак једно лице које, и ако 
наличи оеталима, опет се од њих разли- 
кује ради околности, у којима је живио. 
Ово је лицс Војвода Драшко. Он је био у

Млецима, уиознао ее је са тамошњим жн- 
вотом и друштвом; те даиас у колу својнх 
Црногораца, прича игга је видио п чуо п 
игта о томе мислн. Како он о Млецима су- 
ди, онако бн судилн и свн Црногорци: 
њега је, по нјесннковој вољн, допала срећа 
да престави народно мишљење о страном 
свијету. Било би чнсто сувиишо кад бих ја 
епоменуо но танко ову евима познату епи- 
зоду из Горског Вијенца; у другом дијеЛу 
ове мале штудије истакнућу оно што се да 
из ње извести. Поненгго могу и сада сно 
менутп. — Млечнћп су у оно доба били 
већ одавна достпглн врхунац елпв ‘ и моћи, 
толпко на политпчком коликп на трговач- 
ком пољу. 1Го оном строгом закону који 
влада судбином једне државе, њихова је 
моћ. већ проиадала; од силног богаства 
ослабили фнзично и морално гбјеху иолу- 
ђсли — каже Драшко — ђетнњаху истт 
као бабси. Црногорац навикнут неирестаној 
борбн са жпзотом, није могао вјеровати да 
има иа свпјету људп који пишта нс радс, 
всћ од нусте беснослнцс грпју сс на суицу. 
Вук Мандушић који је слушао војводу ка- 
ко нрпча, уиита га одмах бјеху лп јунаци? 
.. Не, божја ти вјера; ту о јунаштву пс. 
бјеше збораи. Каквн су то могли бити ју- 
нацн л,уди напрашене коее а обезубнли 
прије времена! Јунагатво јс сотнПКо нте 
<Јиа пои да Црногорац узмогнс поштовати 
човјека; а кпд нијесу никакви јунацн, да 
који су дакле ти људи? Поштсиу свијеет 
народну гади човјек, којн јс на свијсту да 
само нде у машкаре н да вас дан лизке 
некакве прсслачке: потезка је црногорска 
школа. А млетачки судови? Мало бољи 
него у Турчина; слобода иоједпних грађа 
на зависн т »мо о жбирима и о шпијунима, 
који тс пратс уетоипце на улицн да слу- 
шају шта збориш, како би те тужили 
да те еуд сјутра иошље на галије. 
Ријечи које би потпуно одговарале 
н птијуну нсма у нашем језику: весели 
мо се: и ово је неко зламење! — Али 
кад нијесу јунаци, пјевају ли бар уз гуслс 
лијеио? „Какве гусле и какву несрећу — 
одговара војвода — ту за гусле ни збора 
не бјешеи. Дакако; прве српскс гуеле које 
су се прије неколико стољећа чуле, иратн- 
ле су слијепчеву пјесму о ерпскнм нево- 
љама; и мора да је. тако било, јер глас на- 
ших гуеала није друго нсго стари њш не- 
престани одјек наших јада; иа макар се уз
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њих н љубав пјевала, опет једнако стара 
суза титрн кроз веееље што елнјепац пз 
њих извађа. Кад је Драшко Дрногорцима 
рскао дп у Млецима гусала нема, за цијело 
бнћс онда промнслно Црногорац: та гсакав 
стс мн народ, Млечнћи! зар вас нико не 
тлачн? нс краде вам нико жене и дјецу? 
ви еиавате на меку душеку, а ис на голој 
хриди; рђа сс хвата ваших иушака, јер их 
огањ нс чиети; лронадате од беепоелице, 
ђетињкте од пропаети ! — Плач је наита 
нјеема, гплач је нјесма са сузама“, каже 
Његош. Гусле нам еиомињу ирошлс јаде; 
еиомињу нам их да се соколимо, да сс у 
бољу будућност надамо. Када бн смо гуслс 
заборавили, заборавили би смо добро што 
нас чегса; заборавили би смо свсто нраво 
што има сваки иарод: да будс јачн и оо.ђп.

** *

Ко би хтио да истакне све љеиотс 
што еу у Горском Вијсицу, морао би га 
свега оиисатн. У нашој књизи он заузимље 
прво мјсето. Порсд народннх пјесама чита- 
ћс сс Горскн Вијенац не само као нај- 
љ<чпшн сиоменнк књиге наше. већ и кло 
еиомоник народне логигсе, мишљења и не- 
ноквареноети. 11з њет тако искачу праве 
црте народа, да со но њему може учнти 
шта јс н какав је народ. Како сам у по- 
сетку овс краткс радњс казео, ово јс ио- 
глаш.та његова .вепота, љепота која ће сс 
до вијек одржати као Омирова и Шексии- 
рова дјела. Али ако морамо бити захвални 
ЈБсгошу што је оваковим рсмек-дјелом обо- 
гатио наше књижевно благо, оист смо му 
харнн што је на овај начин иоказао еви 
јету како ваља да ес о Србима еуди н која 
је вслш.-а разлнка измсђу „хнјдукаи и пра- 
вих јунака. Ратови који су за ова задња 
стољећт уиропатћивали Европу, бнлп еу, 
мко пзузмсмо ратовс прве француске рс- 
публикеа од прнликс сами иолитични ра- 
товн; дииломација јс днзала војске, било 
да саму еебе спасн, било да сс можс осве- 
тити. Али откад је Црис Горе, Црногорци 
нијееу знали за друго нсго за домовину; 
за њу су се борили, за њу су триилн што 
пијс пи једап народ трпио, за њу су и ги 
нули, а очајавали нијссу никад: та ево 
данаппке слободне Црне Горе као доказ 
игго можс народ који зна да устраје у не- 
во.ђи н да мрзи на живот н погибс.ви кад

сс ради о сиаеу доловпне. Још су врућа 
она брда од крви проливене; њима је Њс- 
гош иодигао химну бесмртну, те прославио 
себе, ирославио народ свој.

* *
Као што ће се нспрестано говорити о 

всликим момевтима свјецке историје, јср 
су тако важни за доба у које су сс збилн, 
п тако је велик опссг био њиховог уплива 
на вјековс и на л>уде који су се за њима 
појавили; тако има н књига о којима ће 
сс неирестано говорити, јср можемо рећи 
да сваки дан игго сванс, сване у њима по 
која нова љепота, или се скровита која 
мисао разјасии да обогати душсвно благо 
једиога парода. У овакове књигс спада за 
цнјело Горски Вијенац. Ово непрестано за- 
нпмањс око једиог љуцког дјела, само по 
ееби вриједи колико најљепши споменик, 
само по ееби јамчи за његову бесмрт- 
ност!

(Слиједи.)

У Задру, о Божпћу 1890.

Јосип Берса.

0 п а к е.
1) Руколие Г. В, који ее налази еад у цар- 

скпј кљнжинци у Нечу, <д ослмиаест је листова Јп 
Го 11 <♦. а на н| в<»ме иаиисано је туђом руком : Вије- 
и а ц Г о р с к и, ( Ј <• ђ ј г ц н к г а п 2 V о п Р с I е г Р с- 
1гоуНн N ј о о к с Н, V I а <Н к а уоп Моп1епего; 
егн^с Л 1> ( ћ <• 11 и н . Посвете неха, а нун је и- 
справака и дпдатак.ч. Први говор владике Данила 
почиље еа стихом: Црни дане а црна судбино; а 
стихови што сгоје сад на иочетку (виђи врага и т. д.) 
додани су у руконису са стране. На првом листу 
стоји наслов : И з в и мс кра, на оиет: Изв и га 
иекра, и панокон: Иввнјање искре. Ни један 
од ових иаслова није се Н>егошу доиао, ношто су 
нером избриеани Листу на дну налазимо нак че- 
тврти наслов, наиме : Г <> р с к и В и ј е нац; овога се 
је нјесник држао и добро је учинио.

2) НенадовиКев иут у Италију са Владиком 
врло је важна књига за оне који хоће да се уио- 
знају са 1Бегошевом душом. Из ове књиге црпим по- 
датке аа штудију о нјесникову карактеру.
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Иародне јуначке ијееме.
Из збирке

С. РадуловиКа п Б. Средано&иИа. 

XV.
Женидба Мирковића Вука.

Седам паша проеили ђевојку 
У Мостару бијеломе граду 
У силнога аге од Мостара,
Паше просе ага нм је даје,
Ал на цуру веље мито тражи, 
Мита доста хиљаду дуката.
Седам паша вјеру уфатише,
Да ниједан мито датн неће;
Седми паша вјеру преварио, 
Превари је паша од Никшића,
И он даде хиљаду дуката —
Те испроеи лијепу ђевојку;
Док дарова свасти и пунице, 
Потрошио и другу хиљаду.
Па се диже паша од Никшића,
Да он купи киту и сватове,
На поход му ташта бесједила:

Зете мио, нашо од Пикшића, 
Када станеш куиити еватове, 
Немој звати туђина ђевера,
Него брата или братучеда; 
Ђевојка је одвише лијепа,
Па се бојим големе срамоте;
II још ћу те, нашо, свјетоватн, 
Немој влахе звати у еватове 
Јер су буле јагам на кауре.

Отолен се паша подигнуо,
Здраво паша у Ннкгаиће дође. 
Стаде киту куинт и сватове, 
Окупио нет стотина евата;
Но је мука и невоља љута 
На силнога пашу од Никшића, 
Брата нема, братучеда нема,
Стрица нема, а синовца нема — 
Ни од рода никога својега,
Да га.спреми пут Мостара града, 
Да му ђевер буде уз ђевојку.
Па се сјетно невееело шета,
А стара га угледала Мајка,
Па је сину мати бесједила:

Сине мио, иашо од Никшића! 
Хаква ти је голема невоља,
Те ее сјетно невесело шеташ, 
ЈБуто си се закарио сине.

Али иаша мајци бесједио:
Мати моја, родитељу етари!

Мече јесте велика невоља,
Скупио еам киту и сватове,
А од рода никог не имадем,
Ко би иоша до Мостара града,
Да ђевојци буде за ђевера.

Онда мајка сину бесједила:
Сине мно, пашо од Пикшића!
Ако брата немаш рођенога,
Брата немаш, — братучеда немаш, 
Ти имадеш богом — побратима.
У приморје Мпрковића Вука; 
/Веиоте му нема на крајину,
Нмаш кога епремит за ђсвера,
Од љега се застиђети нећеш ! 
Пиши књигу Вуку побратиму,
Нек ти Вуко дође у Никшићс,
Да ђевојци иде за ђевера.

Кад је наша мајку разумио,
()н изиде на бојеве кули,
Па је ситну кљигу накитио,
А ншље је нобратиму Вуку,
У кљигу га паша поздравио:

ГГобратпме, Мирковићу Вуче!
Ја сам дивну цуру испросио 
У Мостару бијеломе граду,
Па те иобро зовем у сватове,
Да ми ђевбр будеш уз ђеројку. 
Опреми се, Вуко побратиме, 
Опреми се што најљепгае можеш, 
Да мн дичиш киту и сватовс — 
Да ме не бн прекорилн Турци: 
Алв Вуче немој задоцнити,
Јер те кита чека и сватови 
У бијелу граду никшицкоме.

Кад је паша кљигу наиравио,
За љу лака кљигоношу нађе,
ГТа му кљигу шаровиту даје.
Отолен се момак иоднгнуо, 
Никшићко је поље суминуо, 
Ирихвати се ломне Горе Црне, 
Здраво Црну Гору еумпнуо,
Докле еидс у приморје равно 
Бјелој кулн Мирковића Вука,
ГГа удари алком на капију,
Авлијска се отворише врата,
Момче пође на бијелу кулу —
Ће он Вука Мирковића нађе;
Капу момче под иазухом тури, 
Поклони се до земљице црне,
Па му кљигу шаровиту даје.
Кад је Вуко кљигу ирихватио 
II на кљигу нечат разломио —
И кад виђе што му кљига пише — 
Кљигоноши три дуката даје:

«
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На то тоби, књигоноша млади! 
Купи Кччпу а поткуј дорина,
Е ћеш с нама одит у сватове.

Па се Вуко опремати иође 
На чардаку на бојали кули;
Он отвсри иопете сепете,
На извади дивно одијело,
Све кадифу и жежено злато; 
Меке на се танану кошуљу,
До појаса од сухога злата,
Ниже паса од бијела платна;
Но кошуљи три танкс јечерме.
А врх њих је зелена долама 
Од зелене чохе венедика;
Још не рече да св преобуче,
Већ натури токе калајлије,
На токе су до тридесет пуца, 
Свако пуце миче литру злата! 
Ама што је пуце под гроце 
У њем има п три литре злата, 
На бурму је пуце начињено,
Да га јунак може развидати,
Кад би ђегод био у планину,
Да с’ напије воде али вина;
»Ј О1и не рече да се нреобуче,
Већ обуче гаће и чакшире,
Жуте му се ноге до кољена, 
ГГобратимс, од сухога злата;
Иа припаса мукадим појаса,
А за појае двије кумбурлије,
Нит су вите ни чекићем бите, 
Већ од злата у Млетке ковате,
У њих пишта од гвоздива нема 
До два вука од челика љута 
П чакмази који ватру дају;
() пушкама ките објесио,
На плећима пуца запучио,
А иа главу самур и челенку — 
Седам пера двана’ст челенака — 
Тринајесто ноја-тице крило,
На чекрк је перо начињено,
Те казује који вјетар пуше,
II јунаку те заклцња лице,
Да му лице не ожагри сунце;
А принаеа сабљу димишкију,
Те он енде низ бијелу кулу,
А млађн му коња изведоше,
На уеједе Вуко на дорина 
11 окрену з Богом путовати. 
Здраво Црну Гору суминуо, 
Докле дође Никшицкоме граду;
< >и у по.ђс разигра дорина, 
Угледа га паша од Никшића, 
Чим га виђе повнаде га дивно;

То је паши тврдо мило било,
Па сусрете иобратима Вука;
Руке шире, у лица ее љубе,
Питају се за мир и за здравље 
И рекоше да су здраво били. 
Отидоше паши на чардаке,
Ту ноћили и дивно им било;
Кад у јутро зора отворила 
И јутрења истекла даница,
Чауш викну далбурина рикну:

Азуралај кита и сватови,
Земан дође ваља путовати!

Тад на граду пукоше топови, 
Шемлук чнни паша од Никшића. 
Отолен се евати подигоше,
Нодиже се свата пет стотинл,
II Никшицко поље суминуше, 
Окренуше уз дугу планину,
Докле пољу гатачкоме доше;
Па гатачко поље суминуше,
Фатише се ноља Невееиња, 
Невееиње поље прегазили,
И Бишину зелену планину,
Докле свати нод Мостаром доше; 
Сви сватовп коње разиграли 
Под Мостаром бијелијем гродом,
Ал’ не игра Мирковићу Вуче;
До њега се паша догонио,
Па је Вуку ријеч бесједио:

Нобратиме, Мирковићу Вуче!
ПГго не играш претила дорина? 
Али ти је дорат остарио,
Остарио ал’ је обосио —
Али си се побро пренануо?

Но бееједи Мирковићу Вуко: 
Иобратиме, нашо од Никшића, 
Нити ми је дорат оетарио — 
Остарио нити обосио,
Него сам се иобро иреиануо;
»Ја имадем коња од мегдана,
Кад га нуиггим пољу на ширину, 
Претећи ће киту и сватове,
II могу се нал>утити Турци,
Иа ми добру изгубити главу !

Ал’ бесједи паша од Никшића: 
Побратимс, Мирхсовићу Вуко! 
Играј твога дебела дорина, 
Задајем ти Божју вјеру тврду, 
Док је моја на рамена глава — 
Да твојој-зи ништа бити неће.

Кад то зачу Мирковићу Вуко,
Он попушти дизгин на дорнну, 
Ударп га бичем и канџијом 
А убоде оштром бакрачлијом; —
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Но кагсо се дорат помамио,
ГГо три гсопља упријеко скаче,
У наиријед ни броја им нијс — 
Догс достиже киту и сватове;
Ђе их стиаее ту их суминуо,
И најпрви под Мостаром дође — 
Под агину од камена кулу,
Око куле окреће дорина —
Вије му се златајли челенка, 
Куцукају ките ио плећима,
Л од еебе згодан и прикладан; 
Изишла је господа од града 
Т1о иснуера на бијеле куле,
Те сехире киту и сватове;
Још изшнла златија ђевојка,
На иенџер је иомолила главу ;
Кад угледа Мирковића Вука —
Од јада је забољела глава,
Па је етарој бееједила мајци:

(> за Бога, моја етара мајко!
Да гледнога онога јупака,
Што најпрви дође под Моетаром 
И обигра око наше куле!
Јели оно папта од Никшића?

На то твојзи бесједила мајка:
Мучи шћери, змија те удрила, 
Оно није наша од Никшића.
Но је оно Мирковнћу Вуко, 
Побратим је паше од Никшића, 
Али њега издалека гсажу —
Тамо Злато преко Горе Црне,
Он ће тебе бити за ђевера.

То ђевојци тврдо мило било!
У том евати иод бијелу куду; — 
Моетарани свате дочегсаше, 
Разредише евате по конака,
По двојицу и по чстворицу,
Ио петињу — нигђе деветину,
Да је љепша етима сватовима. 
Починугае два бијела дана,
Када јутро треће освануло,
Чауш вивну далбурина рикну :

Азуралај кита и сватови,
Кратки данци а дуги конаци, — 
Вријеме је нама путоватн !

Тад изиде ага од Мостара,
Те дарова киту и сватове,
И изведе Златпју ђевојку,
Па је даде иаши од Нигсшића — 
Паша даде Мирковићу Вугсу:
Но је Паши ташта бесједила:

Зете мио, пашо од Нигсшића! 
Зете мио, гсад би еуђен био!
Није л’ еам те залуду учила.

Да не зовсш влаше у еватове — 
Јер еу буле јагам на гсауре! 
Боже ти је влаеи преотелп!

Али Наша ташти бесједио:
А нсбој ее, агииице драга! 
Задајем ти Божу вјеру тарду, 
Кад будемо на првом гсонагсу, 
Изгубићу Мирковића Вугса,
А узећу лијепу ђевојку
Негса еамном под чадором епава.

Јадну Вугсу лоша срећа била, 
Зашто јунагс турегсн не умије 
Ал' умије иригсладна ђевојка, 
Разумјела што говори мајка 
Силеноме иаши од Никшића; 
Отолен ее евати иодигоше,
II мостарсгсо иоље суминуше, 
Фатише се крила и иланина;
Кад су били на првом конаку 
Сви сватови попелп шаторе,
А на страну Вуко и ђевојка 
Разаиео бијела шатора 
Па под љиме пије вино ладно, 
Служи му га туркиља ђевојка:
Кад јс ноћи по акшаму било, 
Бесједила прикладна Туркиња:

Мој ђевере, Мирковићу Вуко! 
Зазор ми је и гледати у те,
А камо ли е тобом говорити — 
Али оћу кад чарета није:
Бјежи, Вугсо, не унио главу,
Ка’ је богме унијети иећеш;
Моја те је мајгса опанула 
Силеноме паши од Никшића, 
Паша теојзи дао вјсру тврду: 
Када буде на првом конаку,
Да ћс твоју изгубитк главу, 
Мене повест под шатора свога.

Кад то зачу Мирковићу Вуче, 
Скочи момак на ноге лагане,
Па при себе ирикити оружје,
А наредна посједе дорина,
Руму пружи Златији ђевојци,
Она њему обадвије пружи —
Па је за се тури на дорина,
Опаса је мугсадим појасом,
А притегну од сабље кајасом,
И кријући окрену дорина,
Догс изагна њега из сватова,
На иобјеже зеленом нланнном.
У та доба паша од Ннгсшића 
Позиваше два целата млада:

Ну иођизе, два млада џелата,
До шатора Мнргсовића Вугса,
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Изгубите Вука побратима, 
Доведите Златију ђсвојку,
Нека самном под чадором епава.

КаД дођоше два џелата млада 
До шатора Мирковића Вука — 
Угледаше дебела кулаша,
Којега је јахала ђевојка,
А немаде Вукова дорина;
Уљегоше оба под чадором,
Али Вука ни ђевојке нема!
Целати се натраг повратише,
Те казују паши од Никшића:

Зло јутро ти, пашо господаре, — 
Тебе Вука ни ђевојке нема!

Кад то зачу паша од Никшића, 
Скочи јунак на ноге лагане,
А телара иушти у еватове: 
Коњаници коње поеједоше,
А за Вуком у поћеру поше; 
Ћераше га ноћи до поноћи,
А када је пола ноћи било,
Сви ее свати натраг иовратшие,
Ие врће се коме је некоља —
11е врће се иаша од Никшића,
Но га ћера кроз планину пусту. 
Кад је сабах зора отворила 
II јутЈнва истекла даница 
Он прнетиаке Мирковића Вука,
Јср дорату бреме отезеало;
Јави му се наша од Никшића:

Коииљане Мирковићу Куче!
Да си ју •<<• стануо бјежати, 
Данас би те ианга достигнуо, 
Није лако уграбит ђевојку — 
Вјерепнцу паше од Никшића! 
Стани, влаше, да је днјелимо!

То кад зачу туркиња ђевојка, 
Цнкну млада као змија љута,
А Вуко је ..слободити иођс:

А небој се, нрнкладна Златијо! 
Нсго сађи са коња дорина,
Е ћу е пашом мегдан дијелити.

Но ђевојка Вуку бесједила:
Тебе паша оће иогубити,
Мене јадној очи изваднти.

На то Вуко говори ђевојци:
А небој се, туркињо ђсвојко!
Ако би ме паша изгубио,
На мене ћеш даву учинити,
Да сам тебе еилом уграбио —
И да сам ти уета затворио,
Да нс внчсш зеленом планнном! 
Паша ћете узет за љубовцу.

ИI ђтјку епуштп низ дорина,

Дрхтн млада туркиња ђезојка,
А еве лије сузе од образа,
Гледа Вука њеног’ вјереника,
Кад ће њему полећети глава.
Вуко врати дебела дорииа,
Те сусретс пашу од Никшића; 
..Ђутит паша коња наћерао,
А иотрже двије пушке мале,
На Вука је обје окренуо; —
Ал’ ни Вуко не сједи залуду,
Но потрже двије срмајлије — 
Гађаше се, ие погодише се; 
Дофатише сабље димишкнје,
Да јуначкн мегдан подијеле;
Но је паша први замахнуо 
И Вука је мало доватио,
Низ прси му токе прокројио,
На јабуку седло прифатио
II у земљу сабљу уставио;
Али Вуко сабљом ударио,
Тс је иаши руку уграбио,
Паде рука и сабљица бритка;
Ал је паша добар мегдан^ија,
У лијеву сабљу прифатио;
Но залуду фајде неимаде,
ЈБему Вуко мушки навалио
И русу му главу уграбио,
Паде глава у зелену траву.
Вуко скочи од коња дорина,
Те му узе главу и оружје 
И његова вранца виленога.
Кад то внђе туркиња ђсвојгса, 
Весело је на пут искочила 
Те сусрет«? Вука господара.
О грлу се њему објесила,
А Вуко је ирипе на дорина;
Он пашина посједе гаврана: 
Побјегоше зеленом планином,
()кренуше иријекнјем иутом.
Дан данују у планину нусту — 
Нотњо пољем бјеже и равницом, 
Док се Црне Горе прифатише; — 
Здраво Црну Гору суминулн,
1Та е.идогпе у ириморје равно, 
Бјелој кули Мнрковића Вука.
На бијслу починуше кулу — 
Набавише и поиа и кума, 
Пекрстише туркињу ђевојку — 
Бнла Злата сад је Иконија, 
Вјенчаше је с Мирковнћем Вуком.
III њом лијеии пород изродио — 
Двије шћери и четири сина — 
Прве шћсри потоње еинове,
Да се шћсри рпије ноудају —
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Да еаове снахс не заетају,
Да ее два зла у дом не саетају.

Н. С. Л> е с к о в.

Кр итии чка црта 

(по ^Нед-ћљи*.)

Судба, која слиједи кљижевис труд- 
бенике, нета је опа елијепа старица, чијој 
самовољи ее ми дивимо и по другијем пу- 
товима живота. Не зна ее, за што она 
штити љеке срећне, а неке немилостиво 
прогони, који имају иета, а каткад већа 
ирава да буду срећни. Колико има иримје- 
ра великијех успјеха,. популарности и сла- 
ве, што се не могу схватити! Колико се 
пјесника прославило без пјееничкога дара; 
колико је романа уживало симиатија и 
уплива, у којима није било ни умјетности, 
ни познаваља живота! С друге стране ко- 
лико је било списатеља даровитијех, који 
су се морали дуго борити с немарношћу 
публике и негодоваљем критике, или им 
сасвијем није пошло за руком, да постигну 
успјех у оној мјери, у којој су га заслу- 
живали. Доста је сиоменути оно оиће не- 
расиоложење критике ирема Лнни Каре- 
нини....

Чудновато је, што шездесетијех и се- 
дамдесетијех година, тако плодоносне епо- 
хе руеке умјетне кљижевности, критика 
сасвијем опада. Тијех година напиеани еу 
најљепши производн Л. Толстоја, Турге- 
љева, Гончарова, Островскога. Тијех годи- 
на радили су Доетојевски, Иисемски, Сал- 
тиков, Григорович. Нојезија је имала своје 
иреставинке у А. Фета, А. Мајкова, А. 
Толстоја, Ј. Полонекога, Некрасова. А у 
критици ништа крупнога нн дубокога. Би- 
ло је, истина, лијепијех талената и у крн- 
тици, али еу они еви по некој чудној слу- 
чајности умирали у раној младости, не 
успјевши да се ослободе од жеђе да што 
прије изнесу нове погледе на разна пита- 
ља од моде, а да се надахну љубављу к 
умјетнијем производима, како би их проу- 
чили и разумјели слободно и безпристрас- 
но. Умјетна дјела сиомеиутијех писаца слу- 
жила су еамо згоднијем поводом, да изне- 
еу љихове у онће мало интересаитне и

незреле мисли. Та крптика није се ни до- 
тицала онога, штоје у тијем дјелима било 
особитога, у чсму се појављивала етвара- 
јућа снага и индивидуалноет ауктора. Та- 
ко ее критика односила кгрема Тургељеву, 
Гончарову, Островскоме. Особито се љези- 
но несхватаље иојавило пред ироизводима 
Л. Толстоја и Достојевскога.

Г. <Ћесков, истина, није стојао у пр- 
вијем редовима кљижевнијех трудбеника 
те епохе. Он није дао никакав иравац у 
кљижевности, нити је имао шл>едбеника. 
Но пажљу критике заслужује сваки тале- 
нат. А таленат је г. Л>ескова несумн>ив, и 
то таленат не обичан већ сасвијем ориги- 
налан. Ако г. Лзесков немл шљедбеника, 
није ни он ничиј шљедбеник. А то много 
значи.

#* *

Руска кљижевност је тако реали(‘ти- 
чка, да је карактеристика рускијех белетрпс- 
та с те стране иостала скоро излишна. 
Осим не много изнимака руски нисац је 
вазда реалист, т. ј. престав.Ба истинити 
људски живот, истину извјеснога бића.

Г. Љесков и по времену евога кљи- 
жевнога рада, и по карактеру тога рада 
припада сасвијем школи рускога реализма, 
само с том разликом, што се он може на- 
звати реалистом у смислу вшпе искљу- 
чивом, иего сноменути наши белетристи. 
Ствараље овијех има у себи и философије, 
и појезије, и дубоке анализе душе; у про- 
изводима иак ..Ђескова — само нреставља- 
ље бића. Ал је за то ои изванредни ио- 
знавалац бића. Он саврптено познаје и нај- 
различитије ефсре нашега живота, и нај- 
скровитије кутиће љегове. Њему је позна- 
та не еамо ередина властелина, духовника, 
трговаца, занатлија, сељана; он умије жи- 
ве преставллгт и живот расколника, и ка- 
детског корпуса, и бонице манитијех, и 
нихилистичке комуне; читајућл љегове 
производе, не можеш да се не дивиш тој 
савјесности, којом је ауктор изучавао свој 
иредмет, и бризи, од које није утекла 
никаква подробиост тога предмета.

Ос^ајући свуда реалистом, г. .Ћосков 
исто не преставља вазда једнако појаве 
живота. Некад је љегово преставллље са- 
тиричко; у другијем производима иред на- 
ма је само умјетник, који с епском мирно- 
ћом прича о различнијем иригодама живо-
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та. Пређаппва критика највише се бавила 
Љесковљевом сатиром и нападала га је 
тобоок с његова карикатурног престављања 
младога покод>ења.

У сатиричке производе г. Љескова 
долазе романи Некуда и На нозкахЂ, 
ириповијетке С м ј е х ђ и г о р е, 3 а г а- 
дочнни ЧеловћкЂ и дијелом хроника 
С о б о р н н е. Највећом буком и скандалом 
дочекана је иојава романа Некуда и успо- 
мене аукторове под именом Загадочнни 
человТ>к. У роману се упознају неке 
особе, о којима ауктор ирича у својим 
усиоменама. Мозке бити да је још ко себе 
упознао иацртана у роману, и тнјем се ра- 
зумије иоменута бука и скандал. Наравно, 
сасвијем је непријатно познати ссбе у којој 
комичкој особи сатиричкога романа; с дру- 
ге страпе је такођер сасма неделикатно, а 
каткад и управо за осуду изнашати печат- 
њом приватан живот својих познаника. Но 
колико је у томе погријешио г. Љесков, то 
је ствар његове савјести; књижевна крити- 
ка не можс да исљеђује, дал’ је откривена 
чијагод домаћа тајна. То није њезин иосао. 
Њу занима само иитање: какав књижевни 
значај има производ, што је пред њом.

У роману Некуда ауктор је комкчки 
иреставио цијело коло новијех људи. Те 
људе забољела је сатиричка жаока романа 
н нодигли су вику, да је то клсвета и ка- 
рикатура. II умјеренији критици тврдили 
су, да у ромаиу нема умјетне нстине, јср 
и имхнлисти, као к други људи, могу и- 
скрено осјећатн. Но је ствар у томе, што 
сатири и није еврха сасвијем да преставља 
лични живот својих особа. Она изнаша оно 
што јс достојно исмијавања и осуђивања. 
Салтикова нико није прекорио са једно- 
страности у прсстављању Номиадура или 
Ташкенаи^а. Сада се лако можс увидјети, 
како комички призори и карактеристикс у 
роману Некуда сасвијем живо и истинито 
ирестављају оно, што је било, и како је у 
њима сасвијем мало сатиричког прећсра- 
вања.

Људство не можс да нс заблуђава, и 
свако сс доба карактсрише својим заблуда- 
ма. Има идсја, којимаје суђено да владају 
с људма извјесног доба. Подлажући се тој 
власти, људи извршују дјсла, којима сс чу- 
дс сљед)Ју1ха нокољења, која су се ослобо- 
дила од оне власти, а може бити иокорнла 
се другој. Том влашку су извршени вели-

ки хисторички догађаји као крстоносни 
походи и велика француска револуција. 
Том је влашћу урађено много глупога и 
смијешнога. Пазити какве иошљедице у 
друштву доводи власт тнјех идеја — јесте 
једна од најинтересантнијех задаћа, и није 
чуда, што су студије умјетника на ту тему 
вазда обраћали иажњу. Таква је тема за- 
нимала н г. Љеекова, и он ј.ује обрађивао 
не у самом роману Некуда.

Подложност утисцима —јесте опће «вој- 
ство свијех умјетника. Чо у наше доба у- 
тисци спољашњега свијета не облађују са 
свијем умјетником. Њима се нротиви већ 
сложена личност његова, самоевјесна, с 
опредјсленијем кругом интереса, с установ- 
љенијем ногледима и навикама. Она сваки 
нови утисак или одбаца, као сасвијем њој 
несродан нли неиотребит, или улази у го- 
тово ткиво душевнога живота умјетникова 
и појављује се тек као саставна честица 
тога њсгова ткива. Сад је снага стварања 
— лична. СпољанпЕи свијст преставља се 
вазда под углом погледа аукторова. Ма ка- 
ко да је нространа и слободна, на примјер, 
ироизводна сила Лава Толстоја, но у ње- 
говијем се ироизводима вазда осјећа узне- 
мирени скептик, који тражи истине соп- 
ственијем силама. У производима Турге- 
њевовијем свуда јс разлита појетска туга 
романтика. У Салтивову — постојана бор- 
ба ирироднога исмијавања живота са хума- 
нптарнијем осјећањем к бједннјем људма.

Али има људи, на које тако живо и 
силно раде спољашњи утисци, да човјск 
скоро вазда живи живот спо.вашњих им- 
пулса, тако да сасвијем заборавља самога 
ссбе. Такво заборавл>ање самога себе при- 
пада младости онијех дана, када бивају 
нови сви упсчатпцп природе. Тако су се ода- 
вали уиечатљењу млади народи, који су у 
својим епским умотворинама оставили о- 
брасце наивнога преетављан>а живота. Да- 
нас |е таква уцечатљивост ријетка. Она је 
својство немногијех натура, које су сачу- 
вале непосредственост и одсјев младости, 
уснркос свсга унлива времена и простра- 
ног искуства у жнвоту.

У број тако ријеткијех темперамената 
долази и г. Љесков. Упечатљивост — јесте 
његово главно својство, вајживл>а сила њс-
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гова таланта. У његовијем производима ви 
не ћсте наћи рефлексија великијех, вјечни- 
јех иитања, који смућују ум човјечији; у 
њима нема борбе сумње и противурјечија, 
нема какве владајуће страсти, тежње, или 
наде, — нема ничега што би састављало 
продукт Јсредоточене и удубљене у себи 
личности. Но за то су они у највећем сте- 
пену богати илодовима дубокога носма- 
трања и необичне унечатљивости према 
појавама живота што их окружава. Чи- 
тајући Л>ескова, ти гледаш то, што чине 
туристи. Справљајући се на пут они оста- 
влиуу дома све послове, бриге, иа и све 
важне мисли и намјере, и узевши собом 
мање пртљага а внше новаца, мирно се крећу 
по новршини земље. Ова је површина са- 
стављена изванредно различито и занимљи- 
во. Како турнст иде напријед, он непре- 
стано сријета нове слике природе, нове 
људске типове, нове облике битисања и 
случајева живота. Све се иојављује неоче- 
кивано и жедно се прима свјежом иажњом

* путника. Читање ЈБеекова је слично томе 
путовању. Овај пут води вас и у градове, 
и у села, и по шумама и ио степама. По 
њему се налази много људи различнијех 
званија. иодожаја, и характера, Иред очима 
вашим збивају се разни призори људског 
живота. И све је то представљено живо, 
јасио, стварајућим заносом. Гдјегод вам се 
чини да подуже иочинете. Тада пред 
вама стоји у свој подробности слика каквог 
кутића жнвота. У овијем нодробностнма 
описивања ви ћете вазда наћн што ново, 
за то што остро око и иажња аукторова 
далеко прелази мјеру обичне иажње. У 
његовијем умотворинама има нешто од ста- 
ринскијех еискијех прича. Њега заноси 
интерес к ономе, штоје створила ирирода, 
што се лалази на свијету, пуномс чудества 
К изненађења. У њему је млада жеђ упе- 
чатака, која га постојано гони напријед, 
у нове сфере живота, да раширује а не да 
збија своје творчество.

Тијем евојствпма талента г. /Бесков 
мора да успијева најбоље не у романима 
и сатиричкијем стварима него у епском 
цриповнједању, чега нма у збирци његови- 
јех умотворина довољно. Најљеиша од ти- 
јех прииовиједака беснорно јесте Очаро- 
в ан и и Ст р а н в и кђ. У њему се таленат 
г. Л>ескова нојављује у евом нуном обиму 
и сили. По својој конетрукцији ирииовијетка

је сасвијем проста. У њој нема никакве 
фабуле, никаквог заилета. Није нншта Дру- 
го него испричана у хронолошком реду 
историја живота, у којој један догађај по* 
тнјече из другога. Но ииак је прииовијетка 
изванредно богата умјетном садржином.

Иза ове долазе најљепше његове при- 
повијетке Н е с м е р т е л I, н н & Г о л о в а к ђ, 
С о б о р н н е, IП е р а м у р ђ и К о л и в а н- 
СК1И МуЖЂ.

Осим романа сатиричкијех, г. Л>есков 
је написао још два романа: Обоиденне 
и О с т р о в и т н н е. Као што је већ рече- 
но, г. Л>есков је поематрач живота, мај- 
стор у сликарству, изванредни описивач 
ирироде. Али то није доета за роман. Ро- 
ман требује не еамо преетавл>а1Ба природе, 
него и умјетног престављања унутрашње 
драме. А за тога потребит је таленат друг- 
чијег слога него г. Л>ескова. Његови ро- 
мани имају спољашње занимлшвости, у 
њима има заплета радње, има и драматичке 
колизије. Него ауктор остаје вазда ирипо- 
иовиједач догађаја, он се не лаћа оиијех 
средетава умјетнијех, која откривају човје- 
чју душу и објасњавају карактере људи.

Драматски су положаји замипгљени 
ауктором доста добро. Иего унутрашњи 
живот херојина оба романа остаје застрт. 
У њима су најљенше епизодске особе. Но 
ту опет находимо оригиналност природе, а 
не анализ душевнога стања.

Та карактеристика г. Л>ескова довољ- 
но објашњава, зашто су му нриповијетке 
боље од романа. Али како је овај ауктор 
могао иисати сатиричка дјела? Сатира по- 
требује еуђења над животом, а том еуђењу 
нијесу основ уиечатљивоет и умјетничко 
осјећањс. Ако иогледамо нзближе у сатиру 
г. « Бескова, неће нам бити тешко опазити, 
да морални и општи основи њезинн не са- 
стављају продукт личне мисли аукторове. 
Он суди живот не с тачке погледа какве 
теорије, што је промислио или изабрао. Он 
је усвојио онај поглед на живот, који се 
органски сложио у цијелом народу, који 
није ироизвод јсдног ума, вазда узак и 
једностран, мсго плод искуства свега исто- 
рпчкога живота народњег. Тај иоглсд по- 
мага само схваћати и оејећати истину и 
красоту ирироде, човјека и народа. Обда- 
рсн чувством тс истине, г. Л>есков умио је 
схватити евој народ и произвести у свом 
О ч а р о в а н о м 0 т р а н и к у његов карактер,
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а у Несмертелном Головану његов 
идоал. У опће је г. Љееков писац еродан 
свом народу; он није искуеио несрећу ду- 
ховне усамљености, и како мало их у на- 
ше доба, може рећи о себи, да

.... Идн сђ народомт вђ храмЂ,
Н СЂ НИМЂ МОЛШСБ ОДНИМЂ боГ&МЂ.

Што кликујега љуте гује
Грлу сњежаном,

Које ти је од јунгка
Вило грљено;

Што кликујега лицу твомс
Трње са драчом,

Млого си се целивала —
Често са плачом. *)

Народне женске пјесме.

1.

Ђевојка јс мјеесца корила:
Ој мјесече, један невјерниче,
Што нс грнјега ноћем до сабаха,
Кб што сунце грије до авгаама.
Чае огријеш, час у облак зађеш; 
Таквог јадна ја имам јарана,
Час мс љуби, час ее на ме љути.

2.

()ј Цавтате, дично мјеето,
Свеђер гиздаво,

У теби су перивоји
И сунце жарко,

Пп сред тебс језср-вода
Л>ети студена,

Ће долазе свс ђевојке,
Младе вјеренс,

Мсђу њпма једна била
Сјајна уреса,

Што љепотом предобива
Звјезде е небеса.

Иа језсро почивула
Па говорила:

Вољела бих љубити се
С љутим змијама,

Ноиемила загрлити
Својим рукама;

Вољела бпх љубити се
С трњсм и драчом,

Но немила пољубити
С јадом и с плачом.

Мисли цура нопосита
Нико не чује,

За младића ноноспта
Она нс знаде;

ГГз нснада к њојзн скочи,
ГГа јој говорн :

Требевићу, висока плаиино,
С тсбе мн сс внди Сарајево,
И у њему три снијега б’јела,
Јсдан лањски, други ономлањски,
А трећи је од ове године,
На сред њега мало прокопњело, 
Туна кажу дворе ЈБубовића,
И у дворе брата и еестрицу; 
Сестра брату златом јаглук везе,
А брат сеетри тели дибу шије; 
Сеетра брату ријеч говорила:

Удри чеето пуца нпз њедарца, 
Да не продре рука од јунака.

ГГроговара љуба ./Бубовића : 
Заовице, питома ружице,
Кад сам дошла за братом твојијем, 
До иола ми иуца распучио,
А од пола зубма искидао.

4.

Седефу мајка будила:
Устани шћери Седефо,
Заплака ти се Осман-бег,
И твоја луда Емрија.
Седефа мајки говори :
Ти мнелши мајко е ја епим,
А ја се душом дијелим;
Већ зови мога драгога,
IIIто сам ее ш њиме гледала 
Највшпе морем иловећи 
У шајки лађн без весла:
Руке му весла бијаху,
Јаглук му једро чињаше.

5.

На ту страну Дубровника 
Ђетелина до ко.вена,
Гајтап трава до рамена;
Тупа пасу три иавуна

*) Ову сам пјесму чуо у Цавтату.
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И четврта павуница,
Чувала их ђевојчица,
Једна божја љепотица:
На куђељи златној преде 
Са вретеном од биљура;
На њу ми је кошуљица 
Дивна веза перашкога;
Врх кошуље сукњичица 
Дивна кроја паштровскога;
На ноге јој иапучнце 
Дивна шава екадарскога.
Гледали је три делије,
Три делије у димлије;
Један стаде бесједити:

Бих је радиј пољубити 
Но на Босни везир бити.

Други опет ироговара:
Ја је радиј пољубити 
Него царем вечерати.

Трећи вели и бесједи:
Луди биете што рекосте;
Ја је радиј пољубити 
Него с душом у рај бити.

6.
Тек јасан мјесец истече,
Даинца за њим еустопце;
Даница њему говори:

Причек’ ме мало, мјесече.
Говори јаеан мјесече:

Немам те када чекати,
У наше поље дажд нађе,
А у иољу је виноград;
У винограду наранча,
А под наранчаном постеља,
На њој ми сЈ*еди ђевојка;
С очима свилу точила,
Рукама биеер низала.
Ал’ иде момче на коњу,
С копјем јој свилу иомреи,
С рукама биеер расиросу. 
Ђевојка њему говори:
Јуначе луди лудаче,
Или еи еилан нрееилан,
Или еи један у мајке,
Или си млад не ожењен?
Момак ђевојци говори:
Нитн сам еилан пресилан,
Нити сам један у мајке,
Него сам млад не ожењен.

Забиљсжио И. Златичанин.
--------_-.ф^Ј

II и с м а <• п у т а.
Побрагиму А. МародиКу.

IV.

Драги мој Шацо,

Кво ме у Оцињу. Млечићи су сма- 
трали, да с Баром свршује Далмација, а с 
Оцињем да почиње Арбанија, имајући обзир 
на језик. Како је у томе обзиру било у доба 
Млечића тако је и сада. Оцињани, који су нас 
прихватили с параброда, с нама су се разумје- 
ли натуцајући италијанскијемјезиком, штосу 
као номорци научили, јертознаш, дајејезик 
италијански по евсму истоку приморском 
раширен; ал нијесам ни ја знао колико је 

I Италија издржавала италијанскијех школа 
својим колонијама ио истоку, прије негоје 
Рудинијево министарство, по свом ирограму 
увађања економије, емањило њихов број,

| што је дало иовода Кришнинијем ггриста- 
шама, да нодигну оптужбу на ново мини- 
старство е толиког непатриотизма. Алн-не- 
мају разлог. У Оцињу немају ни једне 
своје куће, а камоли школе, иа ево ее ита 
лијански ието говори; дакле, но евсј ири~ 
лици у подржавању н ширењу евога јези 
ка ио леванту биће Италија и без потре-
бе на више мјеета трошила.

Оцињ (О1ећЈП1Ши, ХХхбуео'?, Лвцинв,) сно- 
миње се из римеког, византинског, па ериског 
доба са приморскијем градовима : Баром, Буд- 
вом, Котором. У рату бугарског цара Саму- 
ила противу ерпског Владимира Оцињ је био 
тако јака тачка, да га Самуил није могао 
освојити (г. 1005), тестога „гњеван и разја- 
рен, крене нлијенити, нљачкатп и рушити 
приморје: спали Котор, оштети Дубровник и 
сва села и земље тако опустоши, да није 
остало живе душе чак до Задра, па ее ире- 
ко Загорја врати у Лресну^.1) Кашње Не- 
мања гледајући Дукљу и Далмацију отв- 
чвство и рожденис евое истовоук) 
дћдиноу свок) у Грка, удари оружјем на 
њу, разагна Грке и освоји градове: Дан, 
Сардоникију, Дривост, Росаф (Скадар), Свач, 
Оцињ, Бар и Котор, у коме себи двор по- 
диже. 3)

1) Историја Сри. Народа. Срећковић, ирва 
књига, стр. 257.

2) Мајков, 7. Даиичик, који је нревео Мај- 
кова, не употребл>ава ни Уњип>, ни Улции>, иего 
Оцињ, П1то и одговара старосрпском Дбцинб, јер се
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За вријеме Балшића Оцињ јс такођер 
био важан град поред Бара н Будве; алн 
емрћу иош.ведљег Балтића Млечићи освоје 
сву доњу Зету, коју дееиот Стефан . Газа- 
ревпћ онет ослободи, али Скадар, Оцињ и 
Будва оеташе у млетачкијем рукама, докле 
деенот Ђорђе Бранковпћ, сеетрнћ деепота 
Стефаиа, оиеадом Скадра пе нрииуди Мле- 
чпће, да мир т,кике. Г. 1425 деепот Сте- 
фал оетавп Зету Чаорђу Вранковићу, ком 
ее Млсчићн обвслку плаћати и.Ћаду цекшт 
Нг1 годипу за посјсдовање Скадра. У то до 
6:1 на позиз јсдне етранке Стефаи Црноје- 
внћ превезе ее пз Пу.Ће у Паштровиће 
једнпјем дубровачкијем бродом. Бако еу 
некп радилн ,тд е тог<1 заваде 'Ворђа Бран- 
ковнћ.а еа Дубровчаннма, овн му еираве два 
нос.шника Мароја Реетића п Маршш Гун- 
дулпћа. да га позову да поејети Дубровнпк. 
Бранковић прими нозив и еа женом н дјецом 
укрца сс па брод, који је бпо дошао наро- 
чпто пз Дубровннка, а заповијсдао га је Тор- 
ђе Палмотнћ, н иође у гоете у /Јубров- 
нпк: ;( на. иовратак пз Дубровнпкгс пзкр- 
цао ее у Оцпњ, одакле је одма, уелнјед 
смртп деенота Отефана, поитао на његов 
И|>еето, оетавнвнш Зету Стефапу Црнојевићу 
(1428). Стефанов је савременик и савез- 
ник био Т)О|>ђ(‘ Баетриотнћ ('кендербег, 
елгннп! вођа а,>б<ч иашкп; алн докле еу онп 
ратовали е Турцима, Млечићи еу ширплп 
своју власт по ириморју арбанатком н зет- 
ек<>м. II отада Оцињ остаје у ,>укама мле- 
тлчке Јкшублике те нрослав.Ћспе кра- 
лшцс мора.

11«) мп зпамо иоједној иовс.ћч Торђч 
Страцимирова Балшићг! од г. 1388, Д«‘» ј<‘ 
била у Оцнњу читава трговачка колоипја 
млечачка. још нз времена њеТовијех пре* 
дака;1) и одпета све. нгго сс нма још вн
дјетн у граду оцињскоме, како сама утвр- 
ђењ.а тако и унутрашње Г|)ађевине, говори 
ти, да је то млетачки град био. II Млечићи 
су га дјпкали до г. 1571, којсдм Турци 
оевојшпе, понгго им на вјсЈ)у твј)ди Оцињ 
врата огвори, сигурно учШЋед онсадс, глађу 
нринуђен; али Турци сву посаду млетачку, 
П;1 енгурно 1! све ГЈ)г|ђаНСТВО под мач окре-

у ерпсео.ч језику д нрстварп у о. Улцин. н 5'цнн. 
ј.ч дрЈкнм да Доддаи <>д итнднј.чнског.а 1).11(а<Ц1 >. По 
нлше.м нрнморју, с којнм јс Оцин. бно у млјжпвл»ој 
свези, ие аује се друкаијс нср«» Тлкл г.ч још
и К.ччнћ нове у свом „Угодном Равговору1*.

1) Мнд.чковиГ«, (итдл. Прев. К.чин ) 33.

нушс, осим зановјсдника града Мартинега, 
којн сс сиасе с неколицињом на једном 
бродићу, да каже што је било . . .

Отада је Оцињ бно. у турекијем ру- 
кам;1 мирно све до г. 1718, које се поди- 
гошс Млечнћи п Ц|)ногорци да га освоје. 
Цј)Ного,)ском је војеком заповиједао главом 
МитЈншолит н Гоеиодар црногореки Данн- 
.10, <а млотачком марсшјал ИГуленбург; и 
к.а.х је гр;1Д већ бпо д.а ее и,>еда. дође глае, 
д;1 је реиублнкг! ‘зак.Ћучнл<1 мир Паеаро- 
вички е Турсксм; н тако оиет остаде ()цињ 
у турскњјем рукамг! све до г. 1878, које га 
Црногорци освојише; гсГ по Берлипеком 
трактату морадошс г;1 оиет оетавити, докл(‘ 
га. уш.вед оие демонетрацијс еавезнпчке 
флоте јевроиекпјех држава, Турска не уету- 
пп Цриој Гори г. 18><() еа ириморјем -до 
ушћа Бојане у н<ак1шду ГТлава и Русињз.'

Поели је овијех тек додирнутијех гла- 
вип јех истоЈшчкнјех момсната. града Оциња, 
да тп, мој Шацо, дам иојам, како данас 
пзгледа. На једиој големој хридини, која ее 
изнад мора п иа пола у море виеоко по- 
дигла, етршо виеоке зндпне у наоколо; а 
унутра с<‘ вид? с мора впсоке а уеке куће 
1ш два-трп тавана, већином етаре. опа- 
ле, сВс једн<1 еврх Друге, као да их не 
дпјели нпкаква уличица. од нрилике као 
што оио е моЈ>а изгледа у маломс етари 
дпо Шпбеника, само што Шпбеппк није 
ограђен па хридинп. Па пзмеђу тијех полу- 
|>г(звалина нромаљг! оиет један окрнути му- 
нар. А н|)(‘ма тој мало иријатној елицп с 
југо источне етране оиет као нз мора зеле- 
нн с<‘ главица, а пз тс зелени бијели дво- 
|>ац ио укуеу швајца,>ске куће. 11;( ее пз- 
међу ова дв<а бријега улазП у малу Оцињ- 
ску луку, коју онточива пгало нокрнвено 
иајеПтнијем иијееком. Туда ио обали има 
новијех г,>ађевпна. Ту јс лијепг! кућа гу- 
вернеЈт оцињског вцјводе (’нмг» Поповнћа, 
1Ш до ње конеу.шт отоманске Порте, иа је 
јсдн<1 цамнјг, е новијем мунаром, мгичо да- 
.ћс ађеиипја ауечро-угарског парабродеког 
д,>уштва Лојдц п уред лучки, оиет да.Ће 
кућгг еа иростраоом баштом, унаоколо ли- 
јеном огрддом, митр толита Хаџи-Саве, и 
ту обгича евршује: пз је мало навлше кућа 
е баштом ца,>еко-руеког" мипиет,>а Лргиро- 
иула, баш на путу, којп води у они дво- 
,>ац, што сс би|ели из гусТе ловорике. П 
то је нај.Ћоишл згрпда, игго је•'Турека вла-
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давина у Оциљу оетавила. То је био дво- 
рац пашин, а сада је Кљажев.

Изиад ередине лучкс обалс диже ее 
зелени бријсг, н узаљ се виде неколике 
куће, јевропеке грађевинс. На пзмеђу ово- 
га бријешка, што ее е обале на више пру- 
жа, и етарог града иочиље етара варош 
турска, и ирузка ее на впше до иазара, 
опст између оиог бријешка, маелиницнма 
заетрта, п другог мало већег, игго ее диже 
испред града, а зове ее Метернзи, ио 
ком еу ее наетанили новп насељеинци, 
већином бокешки уеташи Поборн. Пазар 
нзгледа као евака источна чаршија : мали 
дрвени дућани, један до другога, еаевијем 
епријед раетворени, тако да е двора можеш 
еве впдјети, што имају нанродају; иа љи- 
хове кафанице, гдје еједе у одјељке пре 
грађене скрштенијех нога; а куд год идеш, 
чујеш гдје неко виче: „бозе!и — то је неко 
пнће, што ес иродаје на чаше. А такођер 
видиш нзложсне туреке елаткнше: халву, 
локуме и т. д. Еле нрави тии турекс ва- 
рошн. Па не маљка ту ни виеока сат-кула; 
има и неколико џамија с монарима, е ко- 
јијех у евоје вријеме редовно мојезини за- 
пнјевају; а такођер ее впдп тамо овамо 
и-змеђу раеутијех кућа н гробова раеутпјех.

11р и крају варошн је колоннја циган- 
ска; па подалеко еу црквс католичка и 
иравоелавна при тако званој Вијслој гори, 
еа евнјем каменитој, гдје нема ни лнетка 
зелена. Ту еу и гробља хришћанека. Цр- 
квица је иравоелавна грађена мплоетиљом, 
коју еу куиили но Црној Гори и у Под- 
горици људи, који још живе; а знаш ко- 
лико их је бнло тада ? Пет кућа! И нма- 
ли еу евога свештенпка, који је живио 
пушкарекијем занатом. Католичка је црква 
виша, и новија. Католика је било такођер 
иеколико кућа за вријемс туреко. Турекнјех 
кућа около шест етотнна. Цигаиска коло- 
нија бројила је преко хиљаде душа. Ови 
ће бројеви и данае важити, еамо што је 
број правоелавнијех кућа нараетао до дви- 
је стотине од како је наш Оциљ. За то 
је ограђсна нрошлс године лијена право- 
елавна црква е кубетом и е проетранијем 
крилима и то у еиомен погппулијех јукака 
при оевајаљу Оциља. Звонпк још нијс 
готов, јер ће бити велпк, чствороуголан, а 
звона ће лнјсиа н вслика доћи из Москве, 
као што ее отуда и икоис 'за тсмило че- 
кају. С.шо темило као и еву цркву изра-

дпли еу Дибрани. Цркпа је на лијеноме 
мјеету поднгнута — између града н Мете- 
риза, а оевећена Је у недјс.Бу нред Вожић 
Митроиолитом Савом. Казивали еу ми, да 
је било ту прнсутнијех, који еу од радо« 
ети илакалп. А нромиели ее еамо, како 
еу ее маралн радоватп они добри хришћа- 
нп, који су ону екромну црквицу далеко 
од града милоеттводт градилн! Међу ови- 
јема је чеетита старнна г. '&око Стојовић, 
данашљи капетан вароши Оциља.

Оциљани мухамеданци лнетом арба- 
нашки говоре н по томе бн ее рекло, да 
еу арбанашког норнјекла; ио љнхово ие- 
кључиво занпмаље — поморетво, то ис но- 
држава. Оцнљани еу тако гуеарилп ио 
јадранеком мору, да им нпшта ннје могла 
ин еама Норта, докле им није у Валдиио- 
ће б})одовље еналпла. 3" иочетку овога ви- 
јека ималп еу до 400 бродова маљијех и ве- 
ћијех; а и данае их имају шездсеет, коли- 
ко нема цијсла Вока! Иознато ће ти битп, 
како је ироиало бродовље на једра, од како 
му пароброди иреотеше рад. Алн ее Оци 
љанн пнак још држе; или боље држп их 
вслика економија, која им доиуигга, да ее 
и маљом бродарпном задовоље. По овој на- 
рави љнховој прије би ее рекло, да нх је 
овдје иаеелила турека влада с којс обалс 
азијатеке нлп афричке, што одговара и љп- 
ховом ирсдаљу, и љнховом физичком еа- 
етаву, које не еличн арбанашком, и љихо- 
ва одвратиоет од земљорадље, којом еу 
могли живјети онако илоднијем околннјем 
земљама. С«мо што имају велпки маслннпк, 
до еедамдееет хљвада корјена маелина, та- 
ко велпкијех и етаријсх, да можемо еумља- 
ти, да ли еу их оии и еадплв! Алп међу 
љнма нмаће п која арнаутека иородпца, као 
што пма н ерпека нородица Рееулбеговика 
из Требиља, нз које јс дапае прееједник 
еуда оциљекога војвода Арелан-бег и један 
командир друге бригадс Мсхмед-бег Рсеул- 
бсговнћ.

Вао што варош етара нзгледа еаеви- 
јем турека, тако у граду еве ти говори да 
су га Млечнћи градилн, већ ако што иа 
млетачкијем оеновима нијесу Турци крпи- 
ли. Тако одма кад ее уљезе кроз троје ма- 
лнјех врата градекнјех с лнјеве етране нма 
цамија, која је очевпдно подигнута на оепо- 
вима прије ту бпвше цркве. Па дољему 
лрагу од врата на џамнји има натпие ла- 
тинеки, којн нијеечм мпро дпћн, јер ее бно
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ночсо сутон хваћатп, а н вријеме је нри- 
јетнло. С мора је било почело из црњавине 
сијевати. Мујезпн ее таман оглаеио на кр- 
њем мунару п етао меланхолично запнје- 
вати доета иријатинјем глаеом. Ја еам етао 
ту п елушао еам га, докле је евршно; а 
можеш ееби преетавити, какве еу ме миели 
и оојећаји обузимали поеред онијех оета- 
така млетачког владања, па турског, на 
еињему мору оелобођеноме! Одма испред 
цркве, еада цамнје, виде ее и еада као 
пеке у маломе нрокуративе. Више мп није 
у очи иало ипшта знаменитије, оеим оенова до 
пзвише врата једног великог двора, грађе- 
иа велнкнјем фино истееанијем камењем. 
Изнад врата је оетао грб, као да је јучер 
пзрезан, еа натпиеом: Кето ргорћеТа асеер- 
Ш* с.4 јп ра!па *на. Бог ти еам зна, којн 
је пророк овдје у заточењу овакав двор 
био еебп подигао! Остале еу куће обичне 
грађевине алн чврете, виеоке, уекс, као 
што је н главна улица тако уека, да једва 
двојица могу уенореду одити.

Град је у оно доба морао бити нео 
евојив, како е мора тако н еа суха; од мо- 
ра га бранс виеоке хридние, на којима еу 
опет впеоке зндине; од суха су опет висо- 
кп гороетаенн злдовп, налик онијех у По- 
иоме еа сјеверне етране. II отолеи ее о 
свечаноетнма внје заетава н иали нз топа.

Толико о еамом Оцињу, а о њсговој 
околиин, ирије евега ие могу ти ништа 
ниеатп јер је нијссам обилазно; а друго, 
еиа је она равннца до Бојане иуета, оепм 
што је на ушћу Бојани мало мјеето Шнн- 
км (Св Пнкола). Иа овој равници је За- 
гањеко блато, које ју је било већином по- 
крпло и у баруштипе иретворнло, ода- 
кле ее грозница развијала и еам Оцињ 
тровала. Ледна од нрвијех брига Књажев- 
еке владе бпла је, да ее ова равница пре- 
суши; н радн тога иекоиан је један каиал 
до мора, четнри километра дуг а еедам мета- 
ра широк, којим ее вода у море елијева, и 
којп је. државу доша*> до 20,<М)0 фиорина. На 
тај начнп иеушпла ее велика земл»а, која 
је почела обилпога илода даватн. Лли на- 
род је наш уплашен, да је мјесто болесно, 
те ее мало ко ту насељака; а кад бн бнло до- 
во.ђно раднпјех рука, те кад би ее вода 
екела у еамо блато, мање бн и болијеети 
било, као што ее већ у Оцињу опажа у 
здраветвеиоме обзнру лијепи напредак. А 
и из иолптнчкијех узрока требаће што

ирије посрбити овај крај до Бојане, која је 
природпа грапица између ерпекога народа 
п арбанашкога. Тн си сигурно читао што 
о епоразуму поетигнутом са отоманском 
Портом о регулиеању Бојане; кад ее план 
те радње извршп, онда ће о.вај крај у ева- 
ком обзиру нови јем ткпвотом проживјети.

Па еваки начин тај се нов живот већ 
опажа. У околини оцињској већ је засађено 
лијенијех винограда, који еу већ почели 
рађати. Заелужује дати именујем виноград 
дра Ћоке Петковпћа и ио простору и но 
рационалној економији, која елужи за узор 
свакоме. II вино је оцињско већ с младијсх 
винограда изврено. Какволи ће бити до 
које годпне, кад лоза пајача! Одиста, кад 
би ее заеадила лозом ева она околина оцињ- 
ека, нгго еада ниеки грм иокријева, Оцињ 
би сс еамијем вином обогатио. Колико ли 
блага лежи још у земљама, што се исушују 
около Зогањског језера, које еу почеле већ 
фаволозни плод у житу давати!

Све то обећава Оцињу лијепу будућ-
ноет.

с. к.

Кад је саграђен Дубровник?

Стара иеторија Словена нарочито ис- 
торија јуакнпјех Словена, иуна је тамнијсх 
етрана, које још нијееу дово.вно раевијет- 
љене. С тога само што ее узим.Ђе, да су 
јужни Словени доее.веници а не аутохтонн, 
не могу се те тамне етране наше иеторије 
лако нн да ријеше и раевјетљивање њихо- 
во задало је иеторичарима нашима много 
узалудна труда. А змимо само бајку о „до- 
еељењу јужннјех Словена;44 колико је на- 
елуга нзмиш.ћ<‘Но, па ни једна не одговара 
„етбрији.

Наши историчари много еу разбијали 
главу, када је саграђен Дубровник, та 
Лтина ерпека. Иа ии.:к нијесу раејењш 
горднјекога чвора.

Чувени историчар еловенеки госн. 
Ф. В. Сасинек расвијетлио је многу и пре- 
многу тамну етрану древне иеторије сло- 
венске. Тако је риј<чиио и питање, када је 
еаграђена српека Лтина.

Ево што он о томе вели:
Константин Перфирогенита ирипови- 

једа, да су Дубровчани прије живјели у 
Епидавру. Ну када еу Словени, који еу
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живили у овомс дијслу царства. разорилп 
римскс градове, заузму н варош Еппдавар. 
Грађане су страном сасјеклп, страном за- 
робили, остали су се збјсжалп \ гудуре н 
ту нодиглн нови град —. Дубровник. Ова- 
мо су долазили насе.веинцп и из другијех- 
вароша. А од оиога времена, када су неко- 
јн грађани пз Солпна донми у Дубровник, 
прошло је пет стотииа годпиа. 9

Јер је Константии ово писао год. 
949., дошлн су Солињапн у Дубровник 
449 год., када је Дубропник всћ иостајао.

Приврженнци сеобе не могу то да 
доведу у свезу са сеобом самом. игго је 
саевијем прпродио, те мисле, да је Кон- 
стантин годину погрјешно записао. Али то 
не стојн, јер је познато, да је Коистантин 
био тачан у записивању година. Онн веле, 
да су Авари разорили Солпн па еињем мо- 
ру за цара ХераклиЈА 919 <>41 » и да су
тада Солињани добјеглп у Добровник. Оба- 
два та мишљења неистпнита су. јер Авари 
нијесу разорилп Солпиа на мору него Со- 
лпн (Сланкамсн) на Дунаву 1 2 3) п јер Кон- 
стантин ништа не вслп о бјежању пего 
говори о мнрноме досс.вењу Солињапа у 
Дубровпик. Отпада даклс наслута, да јс 
Дубровник еаграђеи у VII. столећу, јер се 
ннкако нс може да свежс са псторпјом.

Ако је Епидавар разорен годпне 494. и, 
то се онда дивно слажс еа Коиетантпном

1) Кап.чаш оНт ГсиисгшК шђеи Ерићшгши 
пиисираИип, :Н ро$1са сшп гсПциае шђс.ч ехририГае 
ек8С1Н а 8е1ау1к, <ри ш ђос НкчшНае зшЦ, ђаее сИаж 
игђв ађ 1р8‘н еар(а ГпН; е' <ч\чиш а!Н цинђчн нГсг- 
ГесН 1’иеге, а1п уего ш.\чс::Н.ч ађ<1исП (>ш аиГсж Ги<га 
каПНслп 1ПУ(чиге роГиегип' ђ>еа ргаегирШ шђађђагшГ, 
иђј пипс игђ.ч еа1; ргпио ех*1<гиаи1 Шат асЈНђапсл 
с1 рок(еа Негиш шајигсш. то.х гигчит <•: циагГит, 
раиђИпп аисГа пиСПШнПпе р«. иннтја, ргоНИегГ. Ех и.ч 
аиГеш <ри аНииЛе Кахиншш, 1и чшИ: (»гедогшч. Аг- 
зарђшз, УшЛогишх, УНаПин, Уађчгтич агсђнПаеепи.ч, 
ВапеиНин, раГег ргоГокраНкии КГерђаш. Ех ци<> ааПчи 
слусз 8а1опђаш Каинђии (ђчшцтагип . ашГ, кг.и Г> ш 
ђне ижрш <1ђчп, ихПеНопе VII. ашп (ш ппП <•<чнПФ 
1457, (СђпкН иаН) 049. (’<чнг Г<трђ. ар. Мј«гие: Г. 
603. р. 2(>3.

2) РагђииеШаг 1890. Вр. 9. егр. 5.
3) ПеуакПНо а (»огђјч а(<}ие Геге а ГшнПинепГо 

е.уегко, <чгеа апиит иокГгае чађГлк 104. ЕркНшго, 
пођШкгита 1)а1пкНЈае игђе, .Јоапиеч, ЕрнПшпи* <ч\чч 
а агИисрЈкеорик, Ги<ха кПи сопчи1епч, Тпђшиит ре- 
ШГ, Плчие, ГгапчђНа не<1е, аЦие Нгиђ> чиае Есеђ‘>пас, 
<Пи еотшогаГи.ч е.чТ. 8<тар1пни.ч Ках/Јич ар. АН^пе: 
(. 113. р. 303. 111 иођг

4) Јавор 1889. ир. 37. ГагђапнчНаг 1889. 
Бр. 3 -10.

п Дубровнзк је саграђен из.мсђу годпна 
494. п 449. Клизо јс памстп. да јс сагра- 
ђсп ближс годиии 494., да јс до год 449. 
био већ прнлично вслнка варош, када су 
у њсга дошлс пскојс обпте.вп из велпкога 
п богатога за онда Оолииа,

Алн рсћн Јг«» сс: .. Епидавар су разо- 
рили Готп а че Словени, као игго вели 
Константпии. Тај је приговор еасвпјем из- 
лншан. Јер еу Готп уираво Гсти Словсни 
били 4), п проиовијсдањс је Констаитиново 
истинска петииа.

Вислански Гети покренути Хуиима 
год. 9>7’>. иоилавнлп су под имспом Скла- 
вина (Словена) зсм,ђ<‘ јужно од С.:ве н но 
могли су аутохтонијема Словенима овијсх 
зсма.ва, да сс ослободе од римскога гоеиоетка, 
да иорушс овуда миог<‘ римскс градове а 
међу њпма и Епидавар.

Књшжевни преглед.

Човјскока трагсднја од Пмпра ЈА<- 
дача превео-5.—»7. ЈовановаА. У II. Садс, 
штампарија А. ГГајсвића, 1890. Странпца 
179 вслнкс осмине. Цнјсна 1 фиор. Г>9 нов.

По еа&ом наслову овог пјесничког 
дјела зрио човјек иол>е уман ствара себп 
унапријед појам њсгов и језа га хвата, па 
стоји ирсд .њим двоумсћи, хоћсли га ра- 
СТВОрИТП 11,111 НС . . .

Трагедија сс ова развија у културнп- 
јсм сликама главнијсх епоха исторнјс чо- 
вјсчанства од Адама до нас, а главис су 
јој особс Лдам (човјек у оиће) и Луцпфер,

- .Јуцпфер, којему на небу дедија жнвот 
ваздн исти и глас дјечијнх хоровч, којп
свс хвале.

Ја ко.Јим отнор, борбу и расхармонију,
Шго диже, крени снагу н даје нови свет,-
Где дух не м >ра чуват свој узан. скромчн кут, —
Ко хође самном там<» покаваћ.у му пут.

Да се зауставнмо прсд слнком Мил- 
цијадова доба? када у Атинп дсмагози по- 
бунише свјетину нротиву славног војеко- 
вође, којсга на иовратку е бојног ио.из р;г 
њенога народ осуђује на смрт ка<> пздајни- 
ка. Па што велп иа то Милцијад?

Тај ниски народ клетн, т<> нећу, не могу.>
Пије кривица шегова, што удес удссн, ш
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Немаштина га жигосд жигалом робовства,
Иа не ана ии сам како је оруђем ностао.
Оруђем слепим неколко букача бунт<>вних.
Ла беах крив, ја беах луд што могах веронат,
Да ј’ светн дарак слободе за 'ваку дериштад.

А /Гуцифер Милцијаду:

Е сад сн, брајко. ивреко надгробни натнис свој; 
Моћи ће доћ’ и на друге гробове велике.

Мнлцијад Луцнфсру:

Повед ме .Туциферу м<»ј. иовед ме другим стазама, 
С којих ћу гледат смејућ’ се светско шареннло, 
Врлине туђе и туђ јад, мудро, саможиво.
Л теби жено, која си — тако мн с нричиња 
Вила ми негда иавнтњак у некој нустињи,
Теби ћу рећи једну реч нв огорчаја мог:
Дуда ћеш бити, нрелуда и мати не мати.
Лко м’ у сина улијсш грађанске врлине,
Исмеваће те нраведно најнижа блудница,
Која се вере странпутом гавећи срам и стид.
Играј и певај, једи, пи!
Лотињу иоштуј, хвали, поштење ноиљуни.
А ја ћу сада стратишту. Грешан сам, прианајем: 
За ВИ1НОМ мислн ходах слеи, и тоје, то ми је грех.

Ал’ ипагс човјегс (Адам) нс може, да 
сс одрсче врлина грађансгспјсх ; иа на дру- 
гом мјесту говори /Гуцифсру •

Не воде мене сада ташта надања 
Знам да ћу по сто нута цил.а омашит.
Ал' ништа ва то, нека. И шта ј' то управ цил»? 
Та цил. је преетанак дичнога борења.
Та цил. је смрг и гроб. /Кив<»г је борба, груд,
И борба сама себе собом награђује.

Но Луцифер му не да иигдјс да про- 
слови, обара еве што је човјегсу најевстије.

Та вар би Леонидд
У оном уском кланцу жртвов'<» жнвот свој 
Да му не беше ПЈнарта отауба, ваничар 
Која га ј’ оном црном чорбом хранила,
Где ннје новац никад нн видео ни знао,
Па да је мјесто тога лукулски благ«»в'о,
— Зна<» би се Леонида, ал’ не би био тај.
Та вар бн нао Врут да ј’ бир’о друкчи иут,
Да је на меко крило своје Порције 
Лег'<» да с' одмори, у сну заборани 
Убојне напоре и мегдан л»ут‘?

Да је Сибнњан дон’о у гњевдо трухлежно,
Да није наиГо друштво врло и достојно,
Зар би му свс до данас остао скетао гроб?
Ил Л угер да је нешто рпм-наном посТао,
А Леон дч је био немачки ирофесор,
Можно је да би Леон реформе васнов'о,
А Лутер да би њему анатем даров’о.
Г»и ли се г.нало име Понанартино 
Да није био бујан иарод француски.
Те је ва н.ега гшГо и над’о ка»> луд?

ТрсКа јс особа р]ва, гсоја спаеава Ада- 
ма ■ човјсгс:г од очајања, од самоубгства у 
овој долини плача.

Од мене сн се украо, драгп друже мој
11а како бјеше хладаи ношљедњи нол.уб твој.
И сад ти је на челу брига ил’ срдитосг;
Ла те се чнс го бојим ....

Лко ме саслушаш биће ти лакше све ...
— Та будућносги до сад ми и не пмаемо,
И.Г ју је нека сумн>а оку нам скривала,
Та је сад магла иала ... будућност иввјесна ј' . .

Шта вбориш, Ево, шта је то ?

Ква.
Добро је, нијо вло.
Сад ће се одмах лице твоје равведрити.
Л.Г ходп, то се може само прпшапнути.
Како ћу да ги кажем кад не погађаш еам !
Овде под срцем мојнм ја чедо о/јећам...

Ово епасењс долази ирп свршстгсу тра- 
гсдијс. Ева јс задовољна и Бога хвали. Ал 
Адам бн хтио да му јс нсшто јасннје. А 
Господ му одговара: борп с \ ухдај с^!

Тагсо сс обистпњава оно, што је у по 
чстгсу Луцифср рсгсо:

Уз жикот сада иде и самрт уноред,
Ув светлост иде сенка, миру сс емеје рат,
Врхунац моћи, снаге притиска малаксај,
Иод срећом рије јад, а очај вија над.

Сасвпјем сагласно са онијем апђедскијем 
лигсом:

На теби ће с' увек наћи вима с летом.
Ружно с леиим, трн са цветом,
Горка сува са осмејком,
Ларка светлост с тамном сенком.
И стигнуће много што-шта 
ЈЈожја срџба и мнлошта.

Дјсло је вјсрно огледало живота чо- 
вјскова, н за то што је*вјсрно? иетинито, 
чнии толигсо силнијп утисагс иа чптаоца, 
гсоји јс тај /гсивот век исгсусио. За то не 
зиамо. дал’ се понс псснмистичгсс слигсс 
Адамових сања разрјсшавају у оитпмисти- 
чан агсорд* — гсао што јс рсгсао Угепас, 
гсоји наетавља : „Утјецај је Гетеова Фау- 
ста очсвпдан. Пјеснигс јс јамачно пмао на 
уму Фауста, Мефиета и жсисгса лица у II. 
дијслу Гстеовс драмс. Пиагс јс Мадачево 
дјсло самостално. Концеиција је управо 
силна, идсја узвишена, а нојсдини су при- 
зори твор велигсога тњлснта. Јогсај јс е



Страна 102. Н О В Л 3 Е Т А 1'одииа III.

правои рекао: Човјекова је трагедија пле- 
менит плод много искушана живота... Мадач 
је гигантски мисаони евијет беемртнога пр- 
вака њемачких ијееника и пророчанекога 
миелиоца екуиио у конкретан облик, и 
вјечне истиие, које еу разложене у Фау- 
стау, У јасним еликама евакому разум.виво 
приказао. То је јамачно неирелазна заелуга, 
а да нитко не прекори Мадача е имитације. 
Познати њсмачки еетстик Фишер назвао је 
ово дјело еилном душевном радњом, ко- 
јом ее мађарека књижевноет може поно- 
сити ; ијеема до душе иркоеи евим умјет 
ничким нравилима и законнма, али узаеве 
то нс смпјемо дјело корнти еа еитнниа; 
Мадач је иетина пјееник без форме, али је 
велик пјееник/

Ето какво је најновије дјело, што је 
истекло нз пера Змајованова. Већ је кри- 
тика једногласно признала, нгго Змајован 
преведе да нс изгуби ништа од своје ори- 
гиналне љспоте; а за Човјскову Трагсднју 
то мора у толико вишс важити, у колико 
је у иекуетву еоиетвенога жнвота прево- 
диочева нашла потпуног одзива и потврде, 
те можемо ноуздано унаиријед претпоета- 
вити, да дјело у иреводу није ншита изгу- 
било ако није добило.

Кишфалудијево друиииво у Вуданешти, 
то најзнаменитнје мађарско књижевно-на- 
учно друпггво, цијенећи заелуге, које је ете- 
као Змај прсводећи на ерпеки нроизводе 
мађареке књижевноети, још г. 1867 нзабра- 
ло га је за евога члана, а г. 1889 из иетог 
признања у евечаиој еједници проелазило 
је четирдесетогодишњицу књнжевнога рада 
Змајева на начин доетојан и друштва и 
пјесника. Тако јо овијем евојим радом ије- 
сник наш учврстио ту епону у царетву 
душевноме између ернскога п мађарскога 
народа, што нма свога великога значаја, 
но који ее ие меже уочити и оцијенитн 
како треба у даиашњој иолитичкој борби и 
опреци народноснпјех интереса оба народа. 
Али оно остаје вазда племеиито дјело више 
тежње к душевноме братинетву народа.

Ово дјело гребало би да ее нађе у 
књижници еваког образована Србнна, тијем 
прије, И1то га је еам пјееник о евом трошку 
на евијет издао; е тога треба да ее еви 
пријате.ЋИ наше књиге постарају, да овај 
тако одличаи њезин трудбеник бар матерн- 
јално не штстује, ако всћ није еуђено ери-

еком књижевннку, да ес евојим књнжевни- 
јем радом матернјално корпетује.

Дјело је штампано и латиницом, чим 
је пјесник ерушио онај кинеекн знд, који 
наш народ дијелп у два табора, те бар за 
њега нсће ее моћи рећи, да је узрок у 
разлици елова, ако не нађе довољно одзнва 
у народу.

САРАЈЛИЈН СПОМЕНИК.
&

Идуће јееенн 15-ог октобра навршује 
ее ето година, да ее је у Сарајеву родио 
Симо Милутнновић, велнки ерпеки пјееник. 
Потнуно свијесни те на првом мјеету ево- 
је, сарајевске елаве, Сарајлнје еаетавилн 
еу велики одбор, који је нздао нозив на 
цио ерпски народ, да ес купе нрнлози за 
епоменик великом Србину у његовом род- 
ном мјеету. Сасвнјем розложно одбор велц 
у евоме проглаеу : „Само Српетво Боене и 
Херцеговипе и ако би епоменик подигло, 
не б^ имало оне важноети, као кад би ви- 
дјели искуиљено ваеко.шко Сристло, нз 
евијех крајева, у једном колу, — па да 
еложно и зајсднички ради око споменика 
Симе Сарајлнје ;̂ — а одбор „вјерује у 
пробуђену свијест ерпеку и тврдо држи, 
да се ерпеки народ неће оглушити о овај 
сриеки проглае и позив: јер се тиче час- 
ти и образа српеког; -- јер еиоменик трс- 
ба да буде достојан и пјееника, и ериеког 
иарода, а и Сарајева! — Сарајева, јср ее 
наша дјсца, наш подмладак, на коме Срп- 
етво оетаје, купи овамо, да ее ту изобра- 
жава и еирема за будућн живот; иа поми- 
елнте, како ће овај сноменик утицатн на 
нашс Сричиће, на нашу узданицу"!

()вијем иокретом Сарајлије су едоју 
дужноет учинили ; и ми ее уздамо, да ће 
и цијело Срнетво њихов ироглае ехватити 
и уважити, те му ее радо и одазвати, кло 
што је и заелужио „дивни, нсбом оеијанн 
ерпеки нјесннк срнеке народноети, кога је 
трудно и зазрсти а камоли ироћн мимо/ 
— како га је први проелавио харни му 
ученик, велнки срнеки геније, Пхјгош.

У Виограду је већ склоплхш одбор 
за екупљен>а прилога; и овдјс на Цетињу
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већ ее о томе ради; Ораски Глае је иочео 
доносмти већ прилоге, који еу ее почели 
у Далмацији купити; а било је на ту свр- 
ху већ и неколико бееједа приирављено, 
међу којима ћемо еиоменути еветоеавеке 
бееједе акад. ђачког друштаа Стражилова 
у Грацу и Зоре у Бечу ; а бееједа, коју еу 
вриједни Моетарани у кориет Сарајлиног 
еиомеиика иринравили, дала је :до близу 
двије хиљадс фиорина чиетог прихода!

Радн ее о дјелу красном и племенитом, 
у које може учсетвовати еваки Србин поево- 
јнм еилама, којп може ироцијеннти пгго је 
красио и илемснито. Што внше, ради се и 
о једном врло кориеном дјслу у даиашњој 
културној борби, ком не бн емно одрсћи 
евоје лепте ниједан Србнн, ком је до одр- 
жагна побједе српеке културе противу на- 
вале оне западњачке.

За то наиријед, да ее узможемо еа 
евијех етрана ерпекијех екунити у Сараје- 
ву око еиоме.ника елавног Сарајлије ведра 
чела н мирне еавјеети, да емо учинили, 
што ем о ду ж н и бил и !

Франо Миклошић
(181311891.)

Концем фебруара преминуо је у Бечу 
овај великн Словеи, елавни еин најмањег 
огранка еловенскога етабла, вриједнога сло- 
веначкога нлемена, врсник (једногодишњак) 
великога ериеког пјесннка ГБегоша.

„Поеинак, нријатељи номагач старнне 
Вука Караџића, учите.г>језикословља словен- 
еког, утемсљитељ данашњег изучавања јези- 
ка у евнх грана и пдемена словенских— пи- 
ше Јавор — доконао је свој огромни, горо- 
етаени рад око правцедавања и унапређе- 
ња те најдивније, прве умотворине све сло- 
венеке — језика словснског. од памтивјека 
и разгранака му нотоњих; преминуо је, 
отишао је на онај евијет V насеља вјечнта 
на збор п еабор великнх учлтеља еловеи- 
екнх: Добровскога, Воетокова, Копитара, 
Шафарика, Караџића, Срезњевекога, Ханке, 
Даничића, Кукуљевића и других и другнх,

елавних и великих у Словенетву, у евије- 
ту еловенеком!....

„Иотрсеени из ненада гласом овим од 
жалости големе, евесловенске, не умијемо 
за овај, први мах наћи праве ријечи жа- 
лоетивне и тужне замијевке нарицања — 
да иекажемо читаоцима лИста овога, шта 
је изгубило евеколико Словенство, шта ли 
нарочито Срнство, смрћу овога великога је- 
зпкословца свесловенског и књивкевника 
славнога и преславнога — дра Ф. Микло- 
шића... шта је и колико је урадио Микло- 
шић у препорођају народне нам књиге 
срнеке народне — помажући нашем стари- 
ни Вуку у радњи му око језика и издава- 
ња на евијет језичкога блага народног; ка- 
ко је и докле је упутио у рад благодетни 
евога достојнога ученика Ђура Даничића 
— једном ријечи: какав је и колики је 
пријате.т> био дугог вијека свога народу 
ерпеком евему и евуда!... Ехе§Н топптеп- 
1ит аеге регешиин —* ееби у свијету по- 
луетољетним радом својим иа књизи еве- 
словенекој; наша Мопшпеп(а 8егћ»са и Бех
1)ибап» и елавословље ерпских народних 
пјесама јесу такођер станац-кам темељни у 
постољу горостасног споменика тог!...и

Отац науке о старом словснеком јези- 
ку, биоје и учитељем свијсх данашњих у- 
читеља разнијех словенскијех јсзика у ве- 
ликом Словеиству. У Срнетву еу његови 
ученпци на гласу: Јован Бошковић и «7Бу- 
бо Стојановић у Биограду, Јован Живано- 
вић и Александар Сандић у Карловци — 
Повом Саду; а у самоме Дубровнику Буд- 
мани, Зоре, Решетар; но доста је епомену- 
ти име пок. Ђура Даничића међу ученн- 
цима Мнклошнћевијем, да цио наш нараш- 
тај на гробу толикога великана побожно 
капу еними н рече: Ла^са ти црна зем.ва, 
велики апоетоле највеће светиње на- 
ше, лијепога нам језнка српскога, — елава 
ти вјечна!

Наши Листови.
1Гред иама еу четири прва броја Боеаи- 

еке Вк ле5 која је почела оиет редовно нзла- 
зпти, и то пз прве ерпеке штампарије у 
Сарајеву, коју је ту отворио г. Рието Са- 
вић. Овај лпет ее особито одликује бога- 
етвом народнијех умотворина, и за то је
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удешсн и за шири круг читалаца више од 
иједног нашег књижевног лиета. Умјетне 
ијееме еу му од />. Ј.
Ј'авриловиГа. />л. Ј/. ЈовановиГа. Гнха-бег- 
к(ПО'1О((новоГ((, Љубннка, Јова ДуниГа. Алек- 
ее ЈПанниЛа м Л. Пнко.иЛ«; прииовијетке 
од Каменка МонсешевиГ« н ./. ГрГрЛ-Бјелоко- 
енГа; из иутнпјех бпљежака од архнм. П.Ду- 
унГа; даље ее наставља лнјепи научни рад 
Лп наиори/е ерпеке кнмжевноешн под овн- 
јем оглав.Ђем: Д емена кн.ижевност. 1 Језнк. 
(Облпци говора ниеанога и непиеанога. Вред- 
ноет људскога говора. Поетање. Деоба; је- 
зици моноеилабни ифлекеивни; главне оео- 
бнне еваке граие. Над су управо учени људи 
лочели изучавати језпке? Какво ее сродетво 
нашло аада међу језицпма? Срнеки језик; 
вредноет; етарнна; еродетво еа оеталим ни- 
дојевроиекпм језицима; оеобнне ерпскога 
језнка; Срби н Хрвати, — језик и етатне- 
тнка.) V ирвоме броју доноеи лијену елику 
Мнтроиолита Ћорј)« НиколајсвнГа еа оду- 
шев. кенијем чланком Слава Ђорјр/ Иикола- 
јевиГи/ приликом његова еветоеавеког ио- 
клона од И(‘тнајеет хнљада фпорина, којим 
је оеновао фонд ерпекој школи у Клажују. 
Лиет ее добро уређује; излази два пута 
мјееечно на велпком табаку; а цијена му 
је 4 фиор. на годпну.

Уредииштво п влаеништво Преоднице 
прешло је у руке врло вриједнога књижев- 
ннка п ериеког ијееника Драгутинн« ПлнГа. 
Пред нама је већ 9-тп број н можемо овај 
нови кншжевни лиет оиет ирепоручити. На 
њему раде још шљедећи еарадпици: од 
нјеепнка: Лојнслав, Драгомир Брхак. С. 
АврамовиГ. Ј. 1П«нипЛ, Милорад Ј. АГ, 
Р, Ј. ОдавиГ, 7'омпр: од ирииовиједача: 
'В. КондиГ. II. ВукнГевиГ, Б. НуииЛ. Јанко 
ЛееелнновнГ, С. Матаву.љ, Ч. ПоиовиГ. Од 
превода пз руеке кшижевности сноменуће- 
мо шљедеће радње: Кнез Луновицки или 
долазак у село, комедија у два чина К. 
Акеакова и Крокодил, необнчаи догађај или 
паеаж у насажу, иетинита прича од Догтоо- 
јевског, које ее још наетав. г>ају; даље из 
пталпјанеке кшпжевности Демокрација Го- 
спође Керубнне, ириповијетка од К. Каетиел- 
нуова. а пз француеке: Како је Жаржај 
ушао у рај, ирнповијетка од^оЈго. и Дете, 
ирича од Г. АГоиаеана. Забава дакле пре- 
влађује, што лиет препоручује особпто на- 
шем женеком свијету.

Културне биљешке

(„Валканска Царица" — онера) г.
Дпонизија Дн (?арно-( 'ан-Чаорђа иочетком 
марта иреетав.т>ала ес два иута у 'Грпјеш- 
Иу нред мноштвом најодабраније иублике, 
у којој јс било п иеколико главнијех три- 
јешћанекијех преетавннка музикалне умјет- 
иоети, п како трпјеи|ћанекп лиетови пншу 
поетиг.ш је такав уеп јех, да еу два од иајод- 
личиијех чланова ерпеке колоиије у 'Грн- 
јсшћу, Г.г. Шку.ЂСВић II АнИЧИћ ПОНМДИЛИ 
вриједном компознтору, да штампа евоју 
оиеру о ншхову трошку, што јс ои еа 
захвалношћу прпмно; тако 1н‘ брзо Га.ч- 
канека Царица н у музици евијета угл<* 
дати. Г. Дионизио Ди-Сарно Сан-гГ>орђо, 
као што му п пме говори, еународиик је 
великијех мештара Јћминија, Донизетија, 
Вердија н другијех; а учнтељ је которект? 
музике, гдје ее оженио еа једном Срикињом 
из једне од најодличнијех кућа етарога 
Псраета. Мп му од ерца честнтамо!

Одговори Уредништва.
Загр<‘6. Слав. уредннштво Нанрстка.

Примнлн смо све у Ј»еду и лијена иам хвала!

! — -Х<‘рцеговцуи. — И вама морамо одго- 
ворити : ијесама имамо на претек и на ивбор Ми би 
смо ради дати прилике свакоме ноЧетнику, да своје 
снле окуша, кад би нам простор лнста допунггавао. 
Инак то чинимо, колико год више можемо, успркос 
м |»гођен.у м ш»гнјех.

Брчка. В. К. .1>. Примили емо све у реду, 
али треба да чекају рсд и нрилику.

Одговори Администрације.
Лрнједор. Г. Л. К. — ,Ми смо Вам одма ио- 

слали све свеске прошле године; ако нијесте при- 
ми.пЈ, тражите на пошгу. Свеску иа фебруар шиљемо 
Вам онет. Пијесте Ви нрви, коме но други иут по- 
једине свеске ши.ћсмо, премда одовле свакоме уредно 
крену! Каква их .вубав ил мржља на нут вадржава, 
ми нс впамо.....

Сситоиаш. Г. В. Н. Вн сте нрошле годи- 
не 22 фебр. нрсдали на тамошњој понгги 3 фиорина 
у нме Ваше прстнлатс, чим стс је и иодмприли.

Уређује Др. Л. Тонановнк.

(
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НОВА ЗЕТА
Књижевни Мјесечни Лиет.

Амо живо цвећу иоитајте,
Па га с’ млади нуно накидајте,
Да вам иутем дивно замирише,
Да вам срце за кућом уздише!

Бранко.

Дубровачка „чакавштина“.

— Трећи чланак.

Премда се у опће пе обазпрем иа оно 
што пишу иолитичке новине о научнијем 
етварима, оиет овога нута треба да ее оба- 
зрем на члапак „о језику старога Дубров- 
никал, који је штамиан у бр. 5 -7. ового- 
дишње ..Црвене Хрвацке/, јср знам да га 
је ппсао Госн. М. Кушар, ирофссор у срн- 
ској гимназијп у Дубровнику, чнје је дјс 
ловање на пољу славенске филолсгије већ 
добро познато.

По нрије него речем коју о главиој 
ствари трсба да сс дотакнем два поредна 
питања. У броју 5. одмах ири иочстку г. 
К., сиомињући моје садашње мишљењс да 
су „Србии и „Хрвати^ један народ под <)«а 
пмена, вели онд: „11о том иовом увјерењу, 
што га је стекао г. Решетар, ми се дајбуди 
иадамо, да неће више тврдити, како је то 
до сада чинио, ваља рећи с дозом српеког 
фанатизма, да је еваког Дубровчанниа, да- 
пачс сваког припадника дубровачке онћине 
ред и дужност, сматратп се Србином п ра- 
дити у Дубровнику у прплог српске мисли, 
тобоже за то игго је тај град ио језику 
нринадао свеђ Српетвуи.

Што то говори г. Кушароменн није 
саевпм тачно! Док сам се држао познате 
Миклошпћеве тврдње, бива да су „штокав- 
ции — Срби а „чакавции — Хрвази, Гза 
коју г. К. мисли да „није еасвим раскли- 
мана те би могла у њеком емисду бпти и 
истннита44) дотле еам доиста мислно да јс 
гред и дужност" свакога Дубровчанина да 
се сматра Србином не само с тога што је 
лштокаваци већ истога што је Дубровник 
н ио прошлости својрј и по положају из- 
међу српске Херцеговине и српске Боке 
свакако срнски град; па сам за то искао и 
да гТубровчаии припадају ерпској страпци

(узимљем на пме да г. К.-у ријечи „радити 
у прплог ерпске мислии значе баш то а не 
начнто друго!). Од прииадника напротив, 
који су доеељени у Дубровник из којега 
„хрвацкога44 краја, нијесам иикако искао 
да сс сматрају „Србимаи шгги да „раде у 
прилог српске мнслии, всћ саАм једнако 
иекао, гдје год ес не ради о каквом начел- 
ном шггању, које баш дијели на лолитич- 
ком нол>у „Србеи од пХрватаи, да Хрватн 
којп еу досељени међу Србе буду добри 
Срби а Срби који су досељени мсђу Хр- 
вате буду добрп Хрвати. Тако сам мислио 
и тако еам у Спљету и радио, па ако је 
то „сриеки фанатизами, како ее тада има 
звати дјеловање онијех ,,Хрватаи, који до- 
селившп се у псриекеи крајеве немају прс- 
чега поела но да тјерају „хрвацкуи ироиа- 
гаиду? Него о овому нећу да даље гово- 
рим, јеЈ) сам увјерен да је еаевим излишно, 
иаче много штетно говорити о тому, је ли 
што лсриекои или „хрвацкои, па с тога ја 
слободно нуштам г. К.-у да зове моје Ду- 
бровчане „Хрватимаи, само што нја са своје 
стране узимљом себи елободу да зовем ње- 
гове Рабљане „Србимаи, иа мирна Босна!

Друго јс иоредно пптање, којсга ее 
морам дотаћи, чакавштина и њсзпне осе- 
бине. — Гоеп. Кушар свршава свој чланак 
овијем ријечима: „Сада пошто је језик нај- 
старијих (дубровачкнјех) пјесника сачувао 
још много чакавачких осебина, то излазп 
јамачно, да еу етари Дубровчани бнли ча- 
кавцн, те ако је чакавиггнна оссбнна хр- 
вацка, да еу и по језику како и ио свем 
осталом бнли прави Хрватии. Г. Кушар 
даклс још увијек доказује њешто номоћу 
„чакавштинси и „чакавскијех осебинаи. Та- 
кијех је „чакавскијсхи осебина он налазио 
много и у данашњему дубровачкому диа- 
лекту, иа еам му ја у ирвому својему члан- 
ку о чакавштинн, који је штампан у Новој 
Зсти (у иовембарској свесци год. 1890) до-
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казао, да сс скоро све те осебине дубр. 
диалекта не смију никако звати „чакавиз- 
мимаа, јер су познате и другијем српски- 
јем крајевима, гдје се ни у старије доба 
није говорило ча мјесто данашњега иппо. 
Зато ја мислим да имам ираво упитати г. 
К. а, кад хоће да говори о „чакавштиниа 
као о њеком осебитом диалекту, да одго- 
вори на онијех иет питања, која сам ја 
истакао у ирвому чланку, бива:

1) ко се има звати чакавцем а ко што- 
кавцем ?

2) који су „чистиа штокавци а који 
под сумњом да су негда били чакавци?

3) који су разлози с којих се смије 
сумњати да су сви штокавци икавци и при- 
морски јекавци били негда чакавци?

4) у којем ће се случају звати .,ча- 
кавскоми осебином нека осебина, која је 
позната само чакавцима н једному дијелу 
штокаваца?

5) хоће ли се напокон звати „чакав- 
скоми или „штокавскома осебином нека 
осебина, која је само позната једному ди- 
јелу чакаваца и једному дијелу штокаваца?

Нека г. К.-р одговори на ова иитања, 
нека рече затијем које су то многе „чакав- 
ске осебине44 које се сачуваше у језику 
старијех дубровачкијех пјесника, па му ја 
обећавам — како сам му доказао да се не 
смију звати „чакавскнјема оне осебине у 
данашњсм дубр. диалекту, које је он тако 
звао, — да ћу му доказати да и у стари- 
јех дубр. пјесника има много мање осебина, 
које су иначе познате само чакавцима, него 
ли вал>да он мисли. Него да то буде, треба 
свакако да г. К. рече чисто и бпстро, који је 
то диалект штосезове „чакавштинома и ко- 
ја су му обиљежја, а ако не зна, нека то 
искрено и поштено исповједи, као што сам ја 
учинио у почетку другога мојега чланка!

Што толико иштем од свакога, који 
хоће да говори о чакавштини, да прије 
свега даде тачну дефиницију што њему 
значи то име, нијс пуко цјепидлачсње 
всћ иријека потреба, јер н. пр. док би г. 
' 1». без сумње рекао да на острву Крку има 
само „чиетијех чакаваца'4, професор мн Ја- 
гнћ ннше да се је увјерпо, да има тамо и 
„штокаваца који говорс чаи. А кад по мп- 
шљењу проф. Јагића има и на острву Крку 
„штокаваца који говоре ча“, ја сам врло 
рад да чујем, што ће ио мпшљењу г. К.-а 
напокои изаћи да је „чакавштинаа и да су

пчакавизмии, јер о тому нс сумњам да ће 
једном више и он изаћи на сриједу са сво- 
јом дефиницијом „чакавштинеа, када му се 
није милила ни она ирвашња моја нн ова 
садашња!

Мало сам ее одуљио око ова два но- 
редна питања, али су мени драги чпсти 
рачуни и у филолошкијем питањима! Сада 
могу нријећи на саму главну ствар, бива 
има ли се вјеровати да се је у Дубровнику 
у XV. и XVI. внјвку баш онако говорпло 
како што пишу најсгарији пјесници? Ја 
сам, како је иозиато, о тому послу пста- 
као мпсао, да су два најстарнја ијесника
III. Менчетић и Џ. Држић којеигга заима- 
ли у Марулића, а млађи се иовели опет за 
њима. Ту моју мисао г. К зове два иута 
„апсурдноми. То је врло оштар суд, али 
је ли оиравдан? Јасенадамда није! Проф. 
Јагић наиме, прочитавпш мој други чланак 
о чакавштини у Дубровнику, ово ми ппше: 
„К самој ствари не умијем Вам што каза- 
ти: можда имате ираво, а можда немате ни 
Ви пи ја. Питање је врло тамно и замр- 
шеноа.

Моја мисао дакле, да су се Мепчетић 
и Џ. Држић у језику доњекле повели за 
Марулићем, неће бнти тако „апсурднаа 
како би желио г. К. да је прикаже. Јер 
осим њекијех језичнијех осебина има још 
њешто што су најетарији дубровачки пје- 
сници без сумње узели у Марулића, а то 
је метар. Обичнп је Марулићев метар два- 
наестерац с цезуром иза шестога слога и 
с римом између свака два стиха пред це- 
зуром и на крају стпха, а то је и обичнп 
метар Менчстићев и Држићев. Како тога 
метра нема ни у најстаријим народнијем 
ијесмама а нема га ни у туђој којој иое- 
зији, то се не може сумњати да еу га Ду- 
бровчани узели у Марулића; ако нећемо 
само да речемо да су Марулић с једне 
стране а Менчетић и Држић с друге ваљда 
„случајноа приредили исти метар за своје 
пјесме, али свак на своју руку и не зна- 
јући један за другога! —

Али има још њешто! Ироф. Јагић ми 
пише, да му се чинило, да је и Ханибал 
Луцић всћн ..штокаваца у стпховнма него 
ли у прози, а да сс је исто тако о томе 
увјерио код Иванишевића. Ја то не умијем 
друговачије иротумачити него овако: Лу- 
цић и Иванишевић нијесу писали у ирозн 
него аредговорс и гсосветос а Иванишевнћ
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још три четири молгаиве, па како саевим 
разложито нијесу ништа од тога држали 
пјесничкпјем ироизводом, то су ту узели 
свој родни (хварски, брачки) диалекат без 
икакве примјесе. Напротив у стиховима 
поведошс се доњекле за дубровачкијсм пје- 
сницима, те од њих узсше којешта што се 
у оно доба у њихову крају ннје говорило 
алп је њима било иознато из дубровачкијех 
ијесама, на се ннјееу жацали да и у своје 
пјесме иренесу што год оданле, да им тако 
и облик буде њешто „поетичнијни. То је 
дакле појав једнак појаву што јс констан- 
тован код дубровачкијех пје»ника: у сти- 
ховима дубровачки пјесници имају којешта 
што се налазн и у чакавскијех пјесника, 
док тога у њиховијем предговорпма напи- 
саннјем прозом нема. То је двоје дакле 
оиет једно, те се једнако и тумачи: игго 
је писано ирозом (предговори, посвете, мо- 
литве) није се држало пјееничкијем произ- 
водом, иа та проза прпказује много вјер- 
није ирави говор којега краја него ли га 
приказују стихови, у којим, њсшто хоте а 
биће њешто и нсхоте, диалскат чакавскијех 
ијеснпка утјецао је на штокавске ијесиике а 
диалскат штокавскпјех на чакавске. Ето ја 
то тако тумачим, аако сс г. К. нс слажс с 
мојим тумачењем, бићу му у велике захвалаи 
ако изиесе боље (лпамстиијеи рекао би г. 
К.!) тумачсње.

Проти мојсму тумачењу г. К. је изнио 
два аргумента, јсдно што би Мснчетић и 
Држић, да еу сс повелн у ичему за Мару- 
лићем, најнрије имитовали његову драмску 
и набожну поезију, а друго, кад бн сс и 
повслн за Марулићем у језику, да би бнли 
иотиуно ирихватили његов језик, или ба- 
рем досљедно употребд>авали осебине у 
њега узете. ПГто се нрвога тнче мсни се 
чини да је етвар еаевим једноставна и ја- 
ена: ио својему осјећању и мишљен?у Мару- 
лић је више нагињао иобожној п моралној 
поезији а Менчетић и Држић наиротив 
љубавној; мени ее чини да другога разлога 
ту не треба ннти ее смије искати, јср бп 
нначе требало иекати и друго њско ту- 
мачсње и тому шго Ветраннћ, премда јс 
иначе у еваком погледу много блнжи Мен- 
четнћу н-Држнћу нсго ли Марулићу, опет 
је ијесничкијем нредметима п облицпма, 
што је гојно, много ближи Марулнћу него 
ли оиој двој’ици.— На питање иак: зашто 
Менчетић и Држпћ иијесу потиуно гтри-

хватили Марулићев језик или барем до- 
ељедно употребљавалијезичне осебине узете 
у њега? мени се чини да је прилично 
гпамстан“ овај одговор: Менчетић и Др- 
жић нијесу хтјели (а не би ни умјели!) 
да ирихвате еаевим Марулићев диалекат, 
јер без сумње нијееу жељели дасе одвнше 
одалече од дубровачкога говора, кад су им 
ијесме биле највшпе намијењене Дубровча- 
нпма, а нијееу доељедно употребљавали 
језичне осебине што узеше у Марулића, 
јер нијесу умјели тога чинити ннти суишли 
за тпјем, већ еу само иекали да њекијем 
облпцима (а биће и ријсчима), које не би- 
јаху обнчне у Дубровнику, наките евоје 
пјееме, као што ће и данданас Дубровчани 
(и који му драго други) накгтитии оно што 
шпне којим обликом или ријечју или ре- 
ченицом еа етране, премда би једнако до- 
бро могао рећи и онако како се у Дубров- 
нику говори, него се и њему чини да је 
љепше и коректније онако како се говори 
изван Дубровника. — Пека ми дакле г. К. 
не замјери што сада, када знам да и проф. 
Будманн миели нгго и ја, а проф. Јагнћ 
онако ресервпрано говори, иоред његове 
одлучне и кренке тврдње да ј’с моја мисао 
„апсурднаи, онет ие могу да ее је оставим.*)

( Ц дубровачкијех ПЈ*есника ја сам до- 
елије спомшвао сздоо два најстарија, Мсн- 
чстића и ЏДржића, али треба да споме- 
нем и оетале нјееннке XVI. внјска, јер г. 
К. не вјерује, да еу ее они оиет иоводили 
за оном двојицом (премда еу и ти млађи 
ијсеници у дјеломичноЈ* имитациЈ*и чакав- 
екпјех оеебпна ишли у њечсму и даље од 
еамога Менчетића и Држића), него вели: 
Лпијели зар много наравније држати да су 
оне оеебине живјелс у дубровачком гово- 
ру?и — То мишљење г. К. може се чини- 
ти „наравнијеи од мојсга, али како Ие се

*) И у 2-ом броју овогодишњега задарскога 
„\аг<><1п ЕиИа* „. ‘ки бези.мени писац, говорећи о 
мој<>ј расправи <> чакавштини, свршава овијем рије- 
чима: то слиједи иеоиходно, или да је стари
Дубровник био хрвацки град, или да Ре- 
шетарова писанија не вриједи ни луле 
духана4. У иолемици што јс била ивмеђу Срл- 
е к о г а Г л а с а и Н а р о д н о г а Л „ с т а без моје 
„нисаније** ја нијесам ниги цигле ријвчи наиисао, 
иа ак<> ов,џе сиомињем гу доиста народну али не 
баш фину речениц^с Н а р. Л иста, то чиним да 
констатујем како се безименп писац II. Листа и 
г. К. дивно слажу у крепкому <>сућ„ван.у мојега 
чланка: иначе и аргументи им нијесу много разлц- 
чити!
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тпада иротумачитаи то штао баш онијех је- 
зичнијех оеебина, за које ја узнмљем да су 
у ијееника XVI. вијека иосредна или непо- 
ередна имитаација чакавскијех ијеспнка, не- 
ма у дубровачкој ирози иетога вијека, нем.а 
их ни у ирсдговорима ирозом наииеанпјем 
од еамијех ијесника? Јер то се за цијело 
не може ни промислити, да би у истом 
граду и у истом вијеку ијесници на један 
начин говорили а прозаистии на други, а 
још се маље смије казати, да је исти ијее- 
ник на један начин говорио у пјесмама 
евојим а на други у иредговорима, или на 
један начин у стиховима а на други у ко- 
медијама! А баш би то требало чинити кад 
би смо хтјели вјеровати г. К.-у, да се је у 
XVI вијеку у Дубровнику баш онако гово- 

ило како што иишу пјесници у својим 
пјесмама. То је за мене најбољи доказ да 
су пјесници XVI. впјека друговачнје ииеа- 
ли него ли су говорили. Тај мој аргуменат 
иште г. К. на мјесту (у бр. 6.) да ми га 
уништи, али на неки врло чудан начин; 
он вели ово: „Г. Решетар позивље се па- 
даље на два три прозаична дјела, иисана 
у Дубровнику у XVI вијеку и на комедијо
Марина Држића, да докаже како се је онда 
у том граду говорило чисто штокавачки. 
Али проф. Јагић показује* како нема ни 
какве вјеројатности да би она дјела у про- 
зи била иисана дубровачким дијалектом. ' 
Ми нећемо сад да судимо ко има у том 
питању право, Јагић или Решетар. Допу- 
штамо дапаче да су како што комедије 
ДржиКеве тако и она прозаична дјела ии- 
сана збиља нарјечјем дубровачким онога 
времена, како хоће г. Решетар. Само одре- 
шито поричемо да између поменутих дјела 
и комедија с једне стране а пјесничке ли- 
тературе дубровачке сдруге стране имаде 
битна разлика у језику и да су она ииса- 
на чистом штокавштипом. Кано што у оним 
дјелима писаним прозом исто тако н у 
Држпћевим комедијама долази, по тврдњи 
самога Решетара, лоред јекавских доста и 
икавских облнка па и других чакавизама, 
као најдс, вазсти, обујати, меју, зач и др. 
мјесто штокавачкнх нађс, узетн, обузсиш, 
мсђу, занто. Једииа је разлика међу про- 
зом и поезијом у томе да еу у оној чака- 
вачкп облпци њешто рјеђн неголи у овој.и 
~~ То говори г. К. али то иије баш тако! 
Прнје свега иије иетнна да се ја позивљем 
само пна два, исрн прозаичпа дјела писана

у Дубровнику у XVI. вијеку и на комедије 
М. Држића;и ја се иозив.ћом : I) на лек- 
ционар Рањине; 2) на ћнрилекн мпсал 
у Линискому; 3) на ћирплски зборнпк за- 
гребачки; 4) на Либарце вслсдуховно и бо- 
гољубно од молтиве од Б. Градића; 5) на 
Либарцс од дјевста и дјевичкога битја од 
истога Б. Градића; (I) на Розарпо е друж- 
бом ириелавнога имена Језуеа, од А. Гуче- 
тића; 7) на Розарио В. Д. од ието-
га А. Гучетића; 8) на Зрцало духовно од 
М. Орбина, и 9) на комедије М. Држића. 
Хвала богу ето нијесу „два, трни дјела већ 
их је девет, при чему нијесам (као штоје 
учинио њско у њеком другом доказивању 
0 Дубровннку!) бројио и млађа пздан>а 
истога дјела, само да изађе више бројева! 
— Није надаље истина, да ..ироф. .1агић 
показује како нсма никакве вјеројатноети, 
да би она дјела у ирози била писана ду- 
бровачким дијалектоми ; ироф. Јагић каже 
само сумњу јесу ли она ирва три дјела пп- 
са на баш ду бровачкнјем ди алектом, а он 11јех 
осталијех шест није ни споменуо, па с тога 
није никаква потреба, да г. К. судн између 
нроф. Јагића и мене ко има ираво, јер и 
нроф. Јагић без су.глве вјерује, као што 
вјерујем и ја и као што допушта и г. К. 
да је оннјех шест задњих, што ја сиоменух, 
написано баш дубровачкијем диалектом. За- 
то ако се г. К.-у баш хоће да суди изме- 
ђу ироф. Јагића и мене, нека иресуди, има- 
ли право проф. Јагић када сумња јесули 
она прва три дјела напиеана баш дуброва- 
чкијем дпалсктом илн имам лн ираво ја 
који мислнм да јесу. — А што г. К. го- 
вори да између дубровачке ноезије и дуб- 
ровачке прозе XVI вијека нема битне 
разлнке, то му п ја потврђујем, јер дои- 
ста и поезнја п ироза XVI. вијека у гла- 
вноме нрнказују исти диалекат, т. ј. ду- 
бровачки; али се не ради о тому нити 
еам ја нкада о томе иосумњао, него треба 
ово иротумачити: зашто ијесници пншу 
н. ир. врло често зач, ма, тава и т. д., видил, 
рекал, и т. д. вазеисп, каткада ча и крозач, док 
прозансти, на н сами нјесници у стваримапи- 
санијем прозом. пе иишу никада тч него до- 
вијек заипио, иикада ма, швам т. д никада 
видил, рекал и т. д. пего увијек видно, 
рекао н т. д., никада вазеим него увпјек 
узеиш, иикада ча и крозач него увијек шгио 
и крозаштио? Није дакде истишгго, да су у 
прозн „чакавачкиа облици њешто рјеђи не-
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го ли у иоезнји, већ је истина да има 
облика којих у поезији њип, а нсма пх у 
прози, нсма их ни у самијех пјесника када 
иишу ирозом! Већ нам то (а биће тога још 
више!) сили да рсчсмо да има нека разлика 
измсђу пјееама и прозе н та се разлика 
тнче врло обичнијех рпјечи ц облика; јер 
куд ће те обичнијех ријечн него ли мешо, 
заилпо, у8СТПП' моја, твоја и т. д. вндио, 
рскао, и т. д. ? Да еу Дубровчани у XVI 
вијеку уз те облике говорили п на, 
аазстии, ма, тива, рскал. видил и т. д., за- 
што не би п ирозаисти барем каткада узи- 
мали т<? облике пз зкнвога говора него као 
за ниат увијек пиеалн штио, занчио, узетаи, 
моја, тпвоја, вндно, рскао и т. д ? плп су се 
зар договорпли да неће пиеати њеке ета- 
рије облпке (који су се по мишљењу г. К. 
говорили у њихово доба уз млађе!), само 
да ијееници узг.огу њима да наките евоје 
ијесме? Мсни ее чини да је једини „паме- 
тани одговор, да нх гтрозаистп XVI. вијека 
нијееу ннсали јер их нијесу ни говорили 
ин чули, а пјеоници су их писали, јер су 
се заводили за Менчотићем и Држићем а 
ш њима заједно доњекле за чакавскијем 
пјесницима; а ако г. К.-у овај се одговор 
не чини да је доста „паметан/, нека нађе 
он паметнији, али нека не говори да су у 
прози гчакавачкни облици само ређн иего 
ли у поезији, него нека призна да има ње- 
кн јех облика, којих у иоези ји има а у про- 
зи мс.ио. а што се епецијално мене тиче, 
нека не говори, да „по тврдњи самога Ре- 
шетара" излази, да у нрозн дубровачкој 
Х\ I. вијека нма и вазсши и зач, јер ја то- 
га ннјееам нигдје тврдио него баш про- 
тивно!

Л сада миелпм да могу мирне душе 
нријећи к прпговорима г. К.-а мојим аргу- 
ментнма и тврдњама. — Први му је ири- 
говор ово: „г. Решетар мучи се дадокаже, 
како етаре дубровачке лиетине XIII—XV. 
впјека приказују дубровачки говор онога 
времена, али за цијсло више доскочнцама 
иего ли ваљаним разлозпмац. Пустимо за 
чае моје доскочицв а видимо његове разлоге; 
ево пх: „Оне су пиеанс ћирнлски, а ћи- 
рилици у иравој дубровачкој литератури 
нп трага; спомињу за језик име ериско а 
код дубровачкнх ијесника тому имену нема 
нигдје потврде, дапаче они иознаду толико 
Србе, да их не разликују од Маћедонаца 
(Л.јекеандср Велики је но Гундулићу био

Србин ; ниеарп дубровачки иисали су у 
онпм лнетинама, како опажа и нроф. Ја- 
гић, чак уводне формуле у духу источне 
цркве ' д 8 х а е в е т а г о а м и н в), а позна- 
то је какви еу ненријатељи те цркве били 
стари Дубровчани.- Мени се чини да ти 
разлози г. К.-а нијесу јачи од мојих „до- 
скочица?! IIIто су дубровачке листине 
XIII XV. вијека ииеане ћирцлицом, ствар 
је што ее еама собом разумије — та писа- 
не су л>удима који су умјели читати само 
ћирилицу! иа и ако у правој дубр. лите- 
ратури ћирилици нема ни трага, опет је у 
Дубровнику увијек било л»уди, који су у- 
мјели чнтати и нисати ћирилицу. Није иак 
тачно, да те листпне „сиомињу за језик 
име српскои; ја барем нијесам нашао него 
да се г. 1362 међу њекијем евједоцима спо- 
миње н Нико В'Ј>лик1» дијакв српски 
(81отјпас IV, 351), а то је нријевод латин- 
скога му имена ноПичиз зсЈатЈсиз, док 
су стари Дубровчани све што сеје српски 
звало „српскии латински звали „8с1аујсиби. 
Није надаље тачно, да су у тијем листи- 
нама „чак уводне формуле у духу источне 
цркве (д8ха светаго аминв)и, јер и ка- 
толици као и православни вјерују у духа 
светога, псго је истина да су и дубровачки 
писари као и сви остали српски писари, 
— па били католици или иравославни или 
богумили, иисали ћирилицом или глаголи- 
цом — у својим саставцима употребл»авали 
гдје више а гдје мање облике и ријечи 
узете пз црковнога словенскога језика; 
да тај разлог г. К-а вриједи дакле исто 
толнко колико кад би ко рекао, да глагол- 
ске листине с отока Крка не приказују 
крчки диалекат, јер и тамо има црковне 
еловенске иримјесе („духа источне црквеи), 
а Крчани су за цијело били добри католици 
као и Дубровчани. У опће боље је да не 
спомињсмо „непрнјател»ствои старијех Ду- 
бровчана према православној цркви, јер 
кад бн се мирније говорило о тому послу, 
видјело би се да су стари Дубровчани 
нрсма мнш.Ћењу онога времена били много 
мањи непријател»и иравославне цркве него 
би данданас њеки тер њеки зкељели да 
католички Дубровчани нашега времена 
постану ненријатељи своје једнокрвне 
православне браће. У задњу г. К. спомиње 
још ово: „сувише вхт»а да напоменемо, да 
ко тврди да је језик оних листина дубро- 
вачко нарјечје онога времена, тај шива да
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узме да ее је у оно доба у Дубровнику 
чишће Пггокавачки говорило него ли се 
еада говори, јер су оне лиетине чишћом 
штокавштином напиеане. А то неће нико 
паметан вјероватиа. Ја мислим да разуми- 
јем куда циља г. К., али евакако, прије 
него ли му одговорим на тај задњи његов 
разлог, молим га да ми одговори на ово 
нитање: који еу би.Ћезп „чишће штокав- 
штинеа у етаријем дубр. лпетинама према 
садашњему дубр. диалекту ? < )дговарајући 
иа ово питање нека не заборави да његова 
„најтврђега знака чакавилиине“ т. ј. икав- 
екога пзговора, има у ћирнлскијем лиетн- 
нама много впше него ли у еадашњем ду- 
бр. диалекту. За то - да завршим опет 
питањем! — мјеето да рече „то стоји да 
је цијело рухо оних лиетина иотпуно пе- 
дубровачко, нностранеко, па ће ваљда бити 
и језик,а нека нам г. К. радије рече: кад 
дубр. лиетине по његову мишљењу нијееу 
у главноме пиеане дубр. диалектом, да 
којим су ? босанекијем или ербијанекијем 
илн херцеговачкијем ? па гдје еу тада у 
њима особине боеанекога илн ербијанскога 
или херцеговачкога дналекта и које су то?

На други приговор г. К.—а мојој тврд- 
њи, да између језика дубр. прозе н дубр. 
иоезије XVI. вијека има њека разлика, већ 
сам одговорио па могу пријећн трећему, 
гдје говори о облицима, за које ја миелнм 
да еу их пјесиици сковали а нијееу их чу- 
ли од народа ни нашли у другијех пјеснн- 
ка. — Што ее ирвога такога облика тнче, 
а то је нпч, које ее у значењу нпнпиа на- 
лази један цигли нут (у Златарића), еам 
нам г. К. длјепо тумачи, како ее то Злата- 
рићево нич нс смије мијешати с дапашњим 
ниш, што га говоре њеки чакавци, јер је 
ово постало од ниипио тијем игго је тио ири 
крају отпало, док у нич ово тио ни- 
је још ни прираело узањ; алн што даље 
говори: „у XVI. внјеку имало је ннч још 
живјети код чакаваца у емиелу ниипиа^у 
то му не вјерујем, док не нзнеее примјере 
из чакавскијех књнга гдје збиља нич значи 
ниипиа; како је ријеч ншиига врло обична 
ријеч, то ће се ваљда наћи који примјер 
из старине. Док се ти примјери нађу, ја 
ћу опет говорити да се нич мјесто ншитиа 
није говорило, него се Златарић преварио: 
знао је да чакавци мјесто ннипио када зна- 
чи њетшио говоре и пишу и н?/ч, па је 
промиелио да мује слободно напиеати нич

мјеето нинпио и када ово значи баш ниипиа 
(лат. п 1 ћ П). — Напротиз за идан и нидап 
мјесто иједан и нпједан нма право г. К.Ж 
та се два облика говоре у њеким крајеви 
ма а нашао сам их и у старијем ћирилелсн 
јем лиетинама, па еу се вам)а доиста го^ 
ворпли уз ниједан и иједан ц у Дубров« 
иику у XVI. вијеку. — Што ее иак тнче 
облика Јо/е.и, наје.н мјесто до/)ем, з^
којс г. К. изноеи евједочанетво да ее гово- 
ре у Трпњу на Иел>ешцу, тога ни јееам знао на 
ми је драго што то еада знам. Али одатле 
што ее еада чују у Трпњу таки облнци, ие 
мора баш слиједити да еу ее говорили и у 
XVI. вијеку у Дубровнику. Паче одатле' 
што ее ти облицн као 7тоје у друб. пјеени- 
ка налазе са.ио у риму е другом рпјечју 
што евршава о-оје мени ее чпнп да је мно- 
го разложитије казати, да еу ијееници тако 
нагрдпли облике као ио^е, да им изађе 
рим; то је исто као н. пр. оно у ГундуИ 
лића царна (нјесто црна / V риму е Варнсм 
у Дубровнику ее је по готову говорило 
црн а не царн па је оиет због рнма Гун 
дулић еклопио рим царна — Варна. — 
За облике напокон вадрити и вамрши чје- 
то удрпта и умрмп) г. К. иризнаје, да ее 
пе може доказати, да се игдје говоре или 
да еу ее говорили, тга оггет оп не вјерује, да 
еу те облике сковали Менчетић и Држић 
по њекој кривој аналогији, већ упућује па 
етаре ћирилске рукописе, гдје се татсођ^
каткада иише в^даршии мјесто оударшпи; 
али што то доказује? доказује да су и 
њски ииеари старијех рукопиеа, као што 
еу говорилп а обично пиеали в^зетшц
тако псто говорили п ударшии па грјешком 
каткада иисали видаршии миелећи да је н 
ту ериско у ирема црквеному вв као у 
узетпи. То дакле не само нс обара моје ту- 
мачење облика вадрши, ва.ирииц исго га да- 
паче поткрјепљује, јср му изиосн паралел 
из старс ћир. књижевиости ! —

Четврти прцговор г. К.-а тиче се то 
га, што ја конетатовах, да сДпарнји ијсснп- 
ци Менчетић и Држић воле мпађе облике 
као до&и-дођем, а мл&ђи пјесник Ветраиић 
воли етиарије облике као дојтаи-дојдсм. Г. 
Кушар говори: „ту појаву не умије он 
другчије протумачити него оиет с.војом 
конјсктуром да су ти пјесници, бива овај 
иут Ветранић, писали њешто што нијесу 
говорили.а Него ја нијесам нигдје рекао

; да облика као дојтаи-дојдем није било у
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Дубровнику у XVI. вијеку; напротив стога, 
И1Т0 их има доста често у етаријем дубр. 
листинама, а каткада и у дубр. прози тога 
времена (примјере изнијех у Јагићеву ар- 
хнву XIII, 365. 371!), ја вјерујем да су се 
помицали још XVI. вијека, али врло рије- 
тко те се све вшие губилп пред млађим 
облицима доИп-дођсм. То нам потврђују и 
пјесници: старији облици налазе се (оеим 
Ветранлћа) само љеколико путау Менчетића 
и Држића: внди се да су облици као дојтан- 
дојдем у Дубровнику изумирали, док их је 
XVII. вијека сасвим нестало. Смисао дакле 
мојнх ријечн нијеоношто говори г. К. већ 
ово: кад су облицн као дојтии-дојдем старији 
те се очито види да изумиру у Дубровнику, 
то бнсмо се надали да ће и два пјесника XV. в. 
(Менчетић и Држић) чешће употребљавати 
старије облике нсго ли пјесници XVI. вијека, 
као игго дубр. листине XV чешће имају те 
старије облике него ли ирозаиети сљедећега 
вијека. Него та нам се нада разбија о 
Встраиића! он, који је млађи од Менчетића 
и Држлћа, пма особнто у мирскијем пје- 
смама претсжно старије облике! Кад пак 
узмемо у обзир да су у свих дубр. писаца 
(пјесника н прозаиста) XVI. вијека врло 
рнјетки старији облици, то се не може 
еумљати да су и у говору били исто тако 
ријетки. Дакле кад Ветранић употребљава 
врло честао а у љекијем ијесмама скоро и- 
скључиво старије облике он ппше како се 
у Дубровнику у XVI. вијегсу није говорило, 
иа је то п сам Ветраиић признао тијем, 
што је у драмама, које су се приказивале 
иред пуком, узимао скоро увијек облике 
као добн -дођем. док је у лирскијем пје- 
емама, које су читали само „пјееници и 
кљижнииии, узимао сгсоро увијек старије 
облике. Г. Кушар ми ово задље не вјерује, 
већ мнсли да је најнаравннје мислити да 
је то проетн случај, те иита онда како да 
се драме у осталим чакавачким осебинама 
не разликују од пјесама, јер се други ч.:- 
кавизми једнако иаходе и овдје и тамо?и 
Ја ие знам јесу ли „чакавизмиц баш јед- 
нако иоднјељснн у Ветрановнћевијем дје- 
лпма, али свакако при љихову читаљу при- 
чинило ми се је, да је језик у драмама би 
стријн н маље натруљен непучкијем кљи- 
жевиичкијем елементима него ли је језик 
у лирекијем пјесмама: то би требало тек 
потанко нспитати, алп то јест истина да 
се у нрвнјем скоро увијек налази доКи—до-

^ем а у другијем скоро увијек дојтпи—дој- 
дем, па поред сумље г. К.—а не могу вје- 
роватн да јс то прости случај! О овом 
истом послу г. К. вели још ово: „... док 
је тумачеље г. Регаетара усиљено, како се 
види по томе што стоји у опреци с дру- 
гим љеговим тврдљама. Он тврди наиме да 
су само Менчетић и Држић узели своје 
чакавачке облике од Марулића, а остали 
дубровачки пјесници. да су их узели од 
Менчетића и Држићаи. То није истина! 
ја сам тврдио и тврдим да су се пјесници 
XVI. вијека повели уопће за Менчетићем 
н Држићем у имитацији Марулићева (ча- 
кавскога) говора, али нијесам никако и 
нигдје рекао да су ти млађи пјесници на- 
трунули свој говор само онијем непучки- 
јем елементима што су их нашли у оне 
ирве двојице; дапаче ја сам изнио љеколи- 
ке осебине (нич—нншта, ис& мјесто шта, 
иојем мјесто иођем'), којих нма у млађих 
пјесника а нема у два старија.

Задљи је приговор г. К.-а мојој тврдњи 
да еу нредговори, који су прозом написа- 
ин од љекијех пјесника својим пјесмама, 
написанн чистом штокавштином, док у 
еамијем пјесмама има и чакавске натруне. 
Г. Кушар напротив говори ово: л... увје- 
равамо се лако да нема међу језиком при- 
ступа и језпком нјссама никакве разлике, 
или ако има која ситна разлика у томе 
пгго се у пјссми находи који чакавачки 
облик више него ли у прози, то смо ми 
всћ на другом мјесту казали како се има 
нротумачити та разликац, (наиме у XVI. 
вијеку чакавачке су се форме држале већ 
као застарјеле на се у говору слабије упо- 
треб.љавале, али се је зато иоезија љима 
чешће служила, јер аркаизми спадају међу 
пјесничке наките). Да између приступа и 
ијесама нема разлике у језику, то ија нри- 
знајем, иаче ја сам тврдио (на стр. 385-ој 
XIII. кљиге Ј .гићсва архива) да је у гла- 
вноме исти дналекат и у ијссника и у иро- 
заиста XVI. вијека, ^еамо штио су ијсеницн 
уаели у свој говор њсколико осебина, које су 
нашли у чакавскнјех ијесника за којим су 
се иоводили^. Али ако нсма разлике у је- 
зику има у љекијсм језнчнијем осебинама; 
па баш у онијем истијем осебинама, којим 
се разликује дубр. нроза од дубр. поезије, 
разликују се и предговори од пјеса ама
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пристају уз прозу: пјесме имају често зач *), 
а проза и предговори никада, пјесме су 
прстескно икавске, а проза н предговори 
претежно јекавеки, пјесме имају врло че- 
сто облике као рекал, видил а проза и 
предговори пишу рскао. видио, пјееме имају 
често .иа. тива и т. д., а нроза и предго- 
вори моја, тлвоја и т. д., ијесме чеето ва- 
зши а проза и нредговори узети. пјвсме 
имају често меу а проза и предговори га 
немају. Ја сам увјерен да ће се наћи још 
многа осебина којом се дубр. проза (а ш 
њом и предговори ирозом напиеанн) разли- 
кује од поезије, кадее једном лијепо уеио- 
реди једна с другом, а камо ли да би се 
могла занијекати у опће пкаква разлика 
међу њима! Него г. К. напокон признаје 
да ваљда „има која ситна разлика у томе 
што се у пјесми находи који чакавачки 
облик више него ли у прозии, па он хоће 
то да иротумачи као да еу те оеебине, ко- 
јим се баш поезија разликује од прозе, би- 
ле већ као застарјеле па се ређе говориле 
а пјесницн их употребљавали као архаиз- 
ме да наките њима евоје пјесме. То би у 
себи могло бити, да није дубровачкијех ли- 
стпна! Али док има тијех дубр. листина, 
које се (међу њима наравски особито оне 
XV. вијека!) елажу с дубр. прозом XVI. в. 
баш у онијем стварима, у којим се ова одваја 
од дубр. пјесама, — дотле ћу ја још једном
тврдити: „све што је у њихову (т. ј. ијсспи- 
ка) језику а тгротпиви се језику старијех ду- 
бровачкијех листина XIII -XV.* вијека и 
дубровачке ирозе XVI. вијека, није се у 
Дубровнику говорило већ се јс еамо од 
пјесника тшсадо"; а то ћу све дотле

*) Г. Куппи) унрпв веди: „Чујмо оиетасамога 
г. Решетара (Види: Архив на страни 376 и потоњој): 
...зач находи се до душе код свих тнх ијесника (т. 
ј. М. Дрзкића, Лукаревића, Златарића и 
Рањине), али пуио ређе него ли затпто, тако код 
Лукаревнћа само 4 нута а 48 иута вашто, само 
код М. Држића сгоји чешће аач него ли иашто". 
Тога г. Решетар не говори! Ја на тој страни Јаги- 
ћева архива говорим ово: ..... на два су противна 
краја М. Ветранић који има 949 нута зач а 240 
нута зашто и Лукаревнћ који има 48 пута за- 
што а 4 пута зач, У осталијех су нјесника обје 
ријечи од нрилике једнако нораздијељене илн једна-
ко ријетке.....и. Напосе у горепомонута четирн пје-
сннка ствар стоји овако: М. Дрзкић има 44 зач а 
26 зашто, Лукаревић 4 зач а 48 зашто, Ран.ина 
34 зач а 32 зашто, Злагарић 107 зач а 68 за- 
што, — свега у све четворице 189 иута зач а 169 
пута зашто. Није дакле у и.нх ..иуно ређеи зач 
од зашто него напротив чешће се налази зач него 
ли зашто!

тврдити докле ко не обори моје ^доскочи- ; 
цеи, којим еам иоткријепио евоју мнеао, 
да дубр. листине у главноме приказују 
дубр. диалекат а не којн други, и док не 
покаже којим су диалектом написане аке 
нијесу дубровачкијсм. Зато, пошто ни дубр. 
листнне ни дубр. проза нема ннкада ча нп

већ уви јек ипио и аашгсго, ја ћу једнако 
тврднти да Дубровчани нијесу ннкада били 
чакавциу као што су дијелом њихови ије- 
еници, већ увнјек били ипиокавци, па ћу 
ието тако тврдити, опет на темељу тијех 
иетијех дубр. лиетина и те нете дубр. 
ирозе, да су Дубровчани били најирије 
скавци, као што је ио евој прилици у нај- 
етарије доба бно цијелн ерпеки народ, иа 
доцније тај нзговор иромијенули на јекав 
еки с његато икавеке примјеее, али да нн- 
јееу пикада били већином икавци као гато 
еу опет пјееници.

Ето то ја тврднм н то ја браним. 
Пего „питање је врло тамно и замргаенои 
рече Јагић, па еам справаи да ее о тому 
разговарам и да елушам туђе разлоге иа 
да према њима, ако трсба, и мијен>ам евоје 
мшпљење. То еам, чини ми ее, доста јаено 
показао кад без страха и без отезања оста- 

\ вих Миклошићеву ипотезу о диоби срп- 
' скога језика у дналекте п њихова изједна- 

чивања с пменима „Србини и пХрвати, јер 
ме разлози Јагићеви увјсрише да она ипо- 
теза не одговара нп прошлијем ни еадага- 
њијем нриликама српекога иарода. Али
пријс свега разумијмо се о чему говоримо? 
За то игатсм од г. Кушара. ако мислн још 
говорнтп о ^чакавштинии и о „чакавскијем 
оеебинамаи етаријех Дубровчана, најприје 
да рече што он зове „чакавштиноми а пгго 
„чакавском осебиноми и којн су баш „чака- 
визмии што он налази у старијех дубр. 
пјесника па ћемо се о тому, ја уфам, мирно 
и тријсзно разговарати. Напротив о тому 
јесу лн, како што он говори, стари Дгбров- 
чанн и „по језику како и ио евем оеталом 
билп иравп Хрватии нећу ни гшснути, јер 
је еиецијално за мене то питање иецриљено. 
За мене еу и етари и млади Дубровчани 
Срби, као што су ми Срби и Биограђани и 
Сарајевци и Загрепчани и Сиљећани, чему 
ее не емије нико љутити, јер ја са своје 
стране дајем право Србину који себе Хр~ 
ватом зове, да зове п Биограђане и ('ара- 
јевце и Загрепчаие и Снљећане „Хрватима~; 
тијем ћемо и ја и он избјећи евакој свађи
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о имену а показаћемо да разумијемо и жс- 
лимо да српски народ на културному пољу 
будс једно а не двоје!

У Спљету, 7 априла 1891.
Др. Милан Решетар.

НА ГРОБУ

Свог тгрсмплог кума

РАКА (ПЕТРА) МАРТИНОВИЋА
Ги м н аз иј ал ног 11рофесора.

Аох, Перо, дивни куме!...
У јек чиле људске снаге,
Смрт од срца отрже те 
Њежних чеда, љубе драге,

Јадне мајке, сјетна брата,
И родбине твоје присне,
И безбројних пријатеља,
На ко тужно да не врисне:

За такијем пустим баном, 
Р’јетким оцем и супругом, 
Врсним сином, красним братом, 
И презлатннм таким другом?...

Ком не пуца камен-срце;
Ко да љуто не иротрне;
Ко да сузе не пролије,
На твој удес кад ум сврне?...

Јој!... ти си нам права жртва 
Омиљелог свог наука;
Ах, в’јек ти је прекратила 
Занимања твојих стр\ка;

Јер њееи ни ти штедио 
На св’јет труда ничесова:
Помно тражећ, испитујућ,
У нрироди чуда нова...

Твоја иамет није себи 
Вај! граница постављала,
По природних око тајна 
Дан се и ноћ забављала;

Док си светог учитељског 
Свога звања дужност еваку 
Свето, сдушно, часно, славно 
Обвршива’ свеђ на длаку;

II док чуством хришћанскнјем, 
Ка’ жив пламсн пламтио си;
II заносним родољубљем,
Као ватра горио си. —

Ох! те црте остају ти 
Вјечитијем сномеником;
Ох! и црте твога труда,
Би ће Роду вјечном диком!...

Огромно си дјело писа’:
Ка’ плод твоје научности,
Да га иредаш у насљеђе 
Народне нам књижевности,

Која би се поносила 
Ироученим твојим радом,
Као поље преизврсним 
Прољетнијем својим садом. —

Али, аох!... коб не дала,
Да нам ни тај потхват врли 
Он доконча, — па да силете 
Себи в’јенац неумрли !...

Но и опет в’јенац они 
Ког је њему задобио,
Његов подвиг, труд, ученост 
И врлина ђердан цио:

Вјечно ће се зеленити 
Над његовом часном раком;
Јер не вехне, — што се стсче 
Знојем чела, вољом јаком. —

А сад на в јек, — збогом кумс!... 
Земљнца ти лака била;
И у крилу вишњег Бога 
Душа ти се веселила! —

Котор, 10 априла 1891.

Ј. Сундечић.
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ПЕТАР Н. ПЕТР02ИЋ-ЊЕГ0Ш

Митрополит и Господар Црне Горе
и

Пјесник српски.
Нише Др. Л. Томаиовнћ.

III.
До уочи четрдесет осме године.

Други пдт у Русију. Гагићево ислијеђивање. 
Иобједа Владичина. Рааграџичење са Ћесаревином. 
Крвавл сукоб на планини Иаштровској. Посредовање 
руско. Грахово. Смрт Смајил-аге Ченгића. Догађај 
на Башиној води. Односи, уговори и коначни мир 
са Али-нашом. Односи на Арбанашкој граници. Вра- 
њина и Лесендра. Осмаи-паша Скопјак. ЈКегова но- 
литика подмиКива&а и снлетака.

(Н а с т а к а к.)

Острв Врањина ииче из Скадарског 
језера између ушћа Ријеке Црнојевића и 
Мораче. Од заиада к истоку пружа ес до 
два километра, а у ширину од сјевера к 
југу од једног и по до једног километра. у 
облику два камеиита брда, висока до сто 
метара. *) Ма њему је први епиекои зетеки 
Иларије оградио манастир ев. Николе, који 
еу Неманићи, почињући од ев. Саве, вели- 
кијем даровпма и привнлегијама на велику 
знаменитост поднгли. Примјеру Неманића 
слиједили еу Балшићи н Црнојевићи. Што 
више, и велики Амир Султан Мухамед у- 
зимље нод евоју особиту заштиту Врањин- 
ски манастир, да нико, ни паша, на санџак- 
бег, нп кадија, не емије овоме манаетиру 
или његовијем калуђерима што узети, или 
зулумом или какву доеаду учинити.2) Тако је 
тај манастир знаменит био! У њему јс зет- 
ска митрополнја за вријеме Црнојевића за 
неко вријеме имала своју етолицу, одакле 
је Иван-бег пренио на Цетиње. Отада је у 
манастиру живио по који калуђср, а како 
је оетрв каменит, на њему је било еамо 
једно мало сиромашно ееоце, које и данае 
већином рибањем живи. Тако није имало 
што да иривлачи на Врањину похлепу 
турску, као што су привлачнле на њу успо- 
мене из прашлоети миео хришћанеку и 
српску. Но иоред тога значаја народно- 
иеторијског, Петар II је надозрио на Вра- 
њини још један значај у његовом раду на 
ширењу и осигуравању граница црногор-

1) Ровински, 113.
2) Н. Зета. I г. 178 и 179.

скијех. Између Врањине и Вира као да 
плута Лесендра. То је једна повелика хри- 
дина, с које ее може бранити прпетуп с 
језера на Врањину и улазак у Ријеку Цр- 
нојевића. На томе оточићу Петар II биоје 
оградио кулу, и у њој поставио етражу, 
која је бдила на тој важној тачци иротиву 
л>уте Арбаније. Саевијем је наравно то еме- 

. талоТурцима иг. 1843 у еептембру мјесецу, 
док је Петар П с војеком био на Грахову 
прама војеци свога побратима Стбчанина, 
екадарекн везир, Оеман-наша Скоијак на- 
паде изненада иа Лесендру н Врањину еа 
50—00 оружанијех лађа и тоиовима. На 
Лееендри је било у кулп 25 друга, који еу 
ес храбро бранили ; али узалуд, кад им нијс 
могла по води помоћ стигнути. Непријател, 
је уепио, да се иекрца иа тај оточић и 
тешкијем гвозденијем ћускијама пробије 
зид на кулн, па унутра стаде бацати бум- 
бе. Тако од храбре посаде 7 оеташе мртви, 
а 18 њих рањенијех заробе. Пошто је пала 
Лесендра и Врањина је готова бнла. Вра- 
њинаши еу први дан јуначки одбијали не- 
пријатеља, али иошто еу видјели, да је 
Лесендра у непријате.Ћекијем рукама, ноћу 
на својим рнбарекијем чамцима умакну кроз 
туреку флотп.Ћу на црногореки бријег.3) 
Сјутри дан Турци запале еело Врањину од 
30—40 кућа и лагумају елавнн врањински 
манастир из оенова, да му трага није оета- 
ло. У томе паду Врањине и Лееендре 
оетало је мртвијех, рањесијех и заробље- 
ннјех Црногораца до 60 друга; а Турака 
три иут више. Кад је чуо Владика на 
Грахову, што се збива на иеточној грани- 
ци, он похита, тек је мир учинио с Али- 
пашом, куд су већ били полећели Црмни- 
чани, да бранс евоје огњиште. „Владика ке 
имаше нити брода нити икаква водена пре- 
воза, да своју војеку превезе, те да на 
јуриш преотме оетрве, на којима еу ее 
Турци већ били утврдили и иете окитилп 
лубардама. Владика се зауетави еа евојом 
војеком на танком 1>ггу ; а еа Међеђега га- 
ђаше еа малом лубардом кулу на Лееендри, 
али једно што је била мала лубарда, а 
друго игго је одвећ удаљена била, ннје се 
могло ништа учинити. И ту у мало што 
није погннуо Владпка: растом виеока у 
црвеном ћинтерцу уоче га Турци на дур- 
бин, те окрену лубарду управо на Владику. 
У тренутку, у ком приступи један Црни-

3) Ровински, 114, 115.
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чанин Владици, и еамо што му Владнка 
пружи руку, долети зрно из лубарде, те 
погоди Црничаннна у врх главе и ту му 
ее пролије мозак. На то повичу главари 
Владици: Мнчи се отполен. кумимо те Бо- 
гом, е Кеги иогинути,! — А Владика њима: 
Ја не мичем, дађавољу: није ни мени 
нишита милији животп нсго вама ! — Вла- 
дика је био у свему Црногорац и није ма- 
рио да се заклања и да буде међу ма ко- 
јима него међу првијема, кано што је то 
од вазда било у кући Петровић-Његоша. 
Не могавши Владика отети острве, повра- 
ти се са војском на Цетињеи.4 *) Доставља- 
јући то Гагићу, Владнка му овако нисмо 
(од 24 октобра) завршује: „Турци још сто- 
је около Врањине; па Лесендри ће бити 
около 4—5 стотина војника; нмају тонове 
и ту граде тврђаву. Ми немамо флотиље с 
топовима; а по суху неможемо их наиану- 
ти; но колико узможемо и како узможемо, 
борићемо се с њима, док не оставе ови 
островчић, ако је и мали, но који за иас 
чини велнки губитакАб) За тијем у брзо 
оиет (19 нов.) извјешћује руског консула 
V Дубровнику: „Сва средства, у мојој 
власти етојећа, ја сам употребљавао и упо- 
требљавам, како би тај остров опет освојио 
од Турака, но признати морам, да за сада 
никакве прилике томе није, јер Турци до- 
везли су 15 топовпма снабдјевени бродова 
и иреко 49 превозни лађа, па с првима се 
свуд унаоколо чувају и бране од нападе- 
нија наших, а другпма нромјењују и иот- 
крепљују своју војску на њему. ГЈстина н 
ми смо наперили два топа, те тучемо ук- 
рјепљенија, која су Турци на иоменутом 
оетрву учинили, но будући, да су наши 
тонови стари и рђави и к томе ни зрна 
но имајући доста, на и што их је нијесу 
од калибра, за то и неможемо имати жељ- 
нога успјеха; али ири свем том барем уз- 
немирујемо непрпјате.и па и штсте му по 
нешто чинимо. Да ми којом срећом имамо 
неколико бродића с тоновима, Турци би 
одавна чистили с Лесендре; или барем да 
паша скадарски ту војну на свој трошак во- 
ди, и тако би Лесендра до сад наш био; 
обаче видим, да је тио иосао све саме Портпс. 
Тпм се науасније види, да је то управо 
њен посао, што су и сами Албанези преко

4) Медаковић, 107.
б) Ровински, 115.

нашег еердара ријечкога и војводе цеклин- 
скога, кад су се ови с њима на разговор 
састали, чнннли ми од стиране порте нред- 
ложенија и обе^ана, штиа мислите какова! 
Да Портиа мени ■ онаква иста ттрава н 
оитлнчија датии. којима је негда она бив- 
шега сриекога киаза Милоша иодобрила. 
Но тио су иредложења и обе&ања заварају- 
Иа, која су кадра оисјснитии само онога, 
који својој соистивеној иолзи н углдности 
оиштие благо жртивује, алн никад онога, 
који у среби свога народа тражи н налази 
своју соистивену сребуЈ б) Колико је Петра 
II-ог морало узмемириватн то што је у 
освојењу Лесендре назирао ненрпјате.њску 
мнсао противу Црне Горе самс Порте, то- 
лико га је вријеђао иредлог, да ступи с 
Портом у исти однос, у који је нрије Ми- 
лош Обреновић бпо ступио: а међу тијем 
пншс Гагићу, који је држао, да је с Ле- 
сендром Црна Гора изгубила п риболов, 
један од најважнијех извора свога благо- 
стања, што више, кључ од врата својих — 
како се он грофу Медему изразио, пре- 
стављајући му важност Лесендре —, да и 
ако с.у завладали Турци Лесендром, и ако 
су ту довели флотиљу своју, пшак не смију 
никуд даље ни носа иоказати; а што сс 
тиче риболова, не могу му такођер ништа 
наудити, јер се он не находи у откриве- 
ном језеру, него у ријеци, у којуТурци не 
смију уљеетн ; али он исто не губи време- 
на, него иреко истога Гагића стуиа у пре- 
говоре са Антоном Шолстићем, протом у 
Гружу, ради грађења бродовл>а-, којим би 
могао изгубљене острве опет повратити; 
иа свршетком декембра сам тијем иослом 
креће пут Тријешћа и Есча, и успут свр- 
ће на Корчулу и ту најимље шест мајсто- 
ра осим онијех, што је пмао Шолстић наћн. 
Но по свој прилици Аустрија није хтјела 
издати мајсторима пасаиорте, и тако се. 
ВлаДика морао одрећи те мисли, а обра- 
тити дипломатскијсм путем.7) У Бечу Вла- 
дика препоручи ствар руском посланику 
и аустријском министру, а бнћс сс и сам 
лично заузимао код отоманског посланства. 
На сваки начин из Беча се вратио охраб- 
рен обећањима: па од своје стране поду- 
зимље акцију дипломатску нспосрсдно са 
Осман пашом Скопјаком, везиром Скадар-

6) Лавров 128.
7) Ровински, 117.
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екијем, е којим с тога треба да ее изблнже 
мало упознамо.

Оеман паша Скопјак родом је био из 
Скопља од етаре зиамените српске поро- 
дице. Отац му Сулејмаи-паша био је сила 
таква, да је у причу оетао. Он је и Дроб- 
њаке походио, и ту седмнњу објесио, а 24 
бирана Дробњака у таоетво одвео. Па је 
најмлађега еина, овога Осман-пашу, озке- 
нио еа кћером Смајил-аге Ченгића. IIо 
свој прилици за вријеме Градаитчевићеве и 
Вушатлијне буне, он је био на етрани ца- 
ревој ; ипак је био у нсмилоет пао, те га 
находимо у заточењу у Адакале у подуна- 
вљу, дочим му је жена живјела у Лије- 
вну. Пошто су ее били осилили Смајил-ага 
Ченгић и Хаеан-ага Рееулбеговић на Хер- 
цеговини, и наумили, да уклоне с всзир- 
ства Али-пашу Ризванбеговића, обрате ее 
Милошу Обреновићу иисмом, које му је 
понио Тома Јеџуу, молећи га, да се заузме 
код Султана, не би ли успио, да дође 
Осман-паша на мјесто Али-паше у Херце- 
говину. Милош им по иетоме књигоноши 
одговпри, ал’ у ието доба пише и Али-иа- 
ши, па пиемо ово упути завјереницима, а 
одговор, што је њима био еправио, упути 
Али-паши. Тако је Али-пагаа дознао за овај 
план својих противника, и његови против- 
ници, да је Али-паша тај њихов план от- 
крио. Но ми смо већ видјели, да Али паша 
нкјс могао ништа својима иротивницпма; 
толико, што им ее намјера изјалови овом 
погрјегаком Милошева пиеара, илп лукав- 
етвом еамога Милоша. Но ако није Оеман- 
паши пошло за руком, да поетане везиром 
на Херцеговини, ево га ми находимо всзн- 
ром на источној граници Црне Горе, у 
Скадру, одакле се огласпо пријеварнијем 
освојењсм Врањине и Лееендре.

Владика дакле, повративши ее нз Беча 
на Цетиње, пише Осман-паши, да наетојн, 
да се уздржи мир на граници, а игго ее 
тиче Врањине и Лесендре, како етарпјп 
нареде, онако ће и бити. За тнјсм ее из- 
међу њих отвара препиека, те се Владика 
у другом гшему жали, на туреке цападаје 
на Црну Гору; иа и еамог Осман иашу 
овако апоетрофира: „Што еам теби ланик 
учинио, и је ли Црна Гора с нашалуком 
Скадарекијем у миру била, а ти, како чу, 
да мене дома није, иреко мира опали оне 
20 рибарскијех кућа у Врањнну и намјести 
око ње лађе и топове цареке, ухвати 10—

15 етараиах и богаљах на њу. те их и да- 
нае мукама мучиш. Ти знаш и сам лијепо, 
да ништа од овога, што еи учинио, није 
право; и ја сматрајући тебе као иамјееиика 
царекога у Албанијп, знам да ее за таквс 
поелове хвата не би, да те нијееу Лрбанаеи 
окренули/ На позпв Осман-пашин, да му 
пошље 2—3 Црногорца на договор, он му 
одговара, да Црногоци нијесу вични пре- 
говорима, него ако жели мира с Црном 
Гором, нека оетави оетрве, што је узео, 
па је мир готов; „пећеш ли се маћи, ја сва- 
како задијеватн никога нећу, но ћу чинити 
како су ми рекли етарији, и чекати удо- 
влетворенија од блиетателне Порте Ото- 
манеке/ Препиека ее дал>е продужује еве 
живља. Владика се брани од ириговора, 
да је он царску земљу притиеиуо, еигурно 
што јс оградиоону кулу иа Лесендрн. „Ја 
миелим теби је познато еадашњс етање 
европеке политике; ја сам један чојек мали 
и су мало моћи епрама великијема еилама, 
али да еам виши н могући, ја ее не би 
пружавао, ти знаш лијепо, на узимање зе- 
маља, које иринадлеже блиетателној Порти 
Отоманскоји (29 априла 1844). Но и ако 
је овако мирољубље диеало из њнхове прс- 
пиеке, ипак је граница била затворена ева- 
коме промету и саобраћају; Владика је то 
етање подржавао, да тијем поспјеши обе- 
ћану му у Бечу руско-аустријску дипло- 
матску интервенцију, у коју није сумњао. 
г Ја се чаврдо уздам у ттравацу моју и моИну 
ријс-ч, датпу мп у Бечу, да Ие Турцн не- 
ирсмјено бнтии удаљени с нашиа' осисрва; 
само молим ваше Сијателетво, да благово-Ј 
лите постарати се, што прнје то у дјело 
привестиЛ Тако је писао Истар II. графу 
Медему, руском посланику у Вечу, 4 маја; 
а већ 18 маја пнше далматннскоме гу- 
всрнеру у Задар, који га је извијесТио, да 
ее нредузела дииломатека радња односно 
Врањине и Лесендре, захва/вујућн аустриј- 
ској влади, која се стара увести мир и 
срећу у ове крајеве. „Ваше Превосходи- 
тељетво извјештавате ме, да су наредбе 
дате панш скадарскому набљудавати мир 
с нашом страном; такођер мп је то исто 
дато на знање и од стране руске; но ја 
виђу овоме објавленију саевијем протнвно 
новеденије реченога иаше/ А Гагићу пише 
2-ог јуна: „Судећи по скадареком паиш, 
који ми недавно писа, да ће и варош да 
гради ове године на Врањини, никаква за-
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иовијед није дошла из Цариградн, по којој 
би у иокој оетавио Црногорце, или ако је 
и добио, а оно он не мари за њу; од тога 
двога ље једно јест.и У ието доба жали ее 
и самоме рускоме канцелару графу Несел- 
роду на Порту, која издржава читаву ратну 
флотиљу на скадареком језеру, те толнко 
штете и немира доприноси Црној Гори. 
А што ее тиче два оетрва, овако завршује: 
„Сохрани Боже, ако би ее прпзнало зако- 
иитијем то заузеће. То би била велнка ра- 
доет дивљијех варвара, што нае окружа- 
вају, а мени и моме племену убилоби понос 
национални, но тврда је моја надаумогаве- 
ликодушнога покровитељаи. Докле се ГГетар 
II. тако уздао у диилом. помоћ аустро-руску 
одноено нзгубљенијех оетрва, Оеман-наша 
је започињао рат нове врсте противу неза- 
виеноети црногореке, много опаснији од 
рата досадашњега. Иекуетво га је учило, 
да гвожђе и олово нс може пишта учинити 
тој незавиеноети, те се он лати здата. За- 
иочео је редом, најприје Куче мамити и 
митити. „Ти мптиш Куче моје људе, дајеш 
и м хаљине евитне, дајеш им параиоружја 
да менс и евоје правитељство не познају; 
то се не чини тајно него јавно ; је ли то 
игђе у евнјет, ма код вас јеет; него еве то 
радите најпослије за горе своје. Да еам тн 
ја пиеао за ово, што чиниш, ти би рекао: 
примам Цареву рају; него раја царсва 
цару ха-рач даје а не мити се“. Тако је 
иисао Владика Осман-паши, корнстећи ее 
и тијем злом, да иотврди и докаже своје 
право иад Кучима, који су ее билн ири- 
дружили к Црној Горп баш под његовом 
владом. На оправдаваи>а Осман-нашина, 
Владика му одговара: „Ти кажеш, да Куче 
звао нијеен, него да еу сами дошли. како 
ваздашња раја царева; а ја ието као и ти 
знам чието за ваше интриге, које чиннте 
у Кучима, да их мутите с осталијем на- 
шнм племенима... него Кучи су слободни 
као и остала наша илемена, и ја за њих не 
заводим е вама ннкакве препирке, док биетс 
их почели угњетавати или у наша опнгга 
етара ирава ударати. Него еада разумјех, 
да је неко.*’ико Куча нохватано од Ваше 
регуларне војеке; јербо оии су елободно 
тамо ходили, како умнрницн е пограпич- 
нима Турцима. Иего те молим, мој драги 
иријате.њу, ако је то иетипа, да су похва- 
тани, пиији, нека их пуште у елободу, а 
ја ти ее јемчим за њпх, да они не смпју,

колико ни оетали Црногорци никаква не- 
мира на граници чинити... А што ми пи-

, шеш за пазар у Врањину, да ти од онда 
мир држиш, од како си наредио, да ее 
отворн назар у њу, то нпје никада било 
мјесто од иазара иа иеће ни од сад; ја 
мислим, тп н еам знаш ието, као и ја; не- 
го што те .Ђуди наговарају, да то иишеш 
н да се не макнеш из тога нашега оетрва, 
они људи, којн еу непријате.ЂИ свакога 
добра и мнра внутрењегаи извањекогаи (30 
јула 1844). Ето какве је опаене засједе 
Осман-иаша замишљао противу Црне Горе, 
протнву којих је дјх црногоретва у Петру 
ГГ-ме показао евоју нееавладљиву моћ. „Чу- 
јем да иаша и екадареки главари подате 
куие од раје и од Турака и да Бог зна 
какве лажљивс силетке мотају.да их пошљу 
у Цариград, те бајаги да тијем докажу, да 
еу Врањина и Лесендра њпхова сопетве- 
ност... Не дао Бог. да бн лижни Турцн ову 
опиппе ноанату истину могли улнжне хаљп- 
не облачилаи и показати иред проницател- 
нијем рускијем министаарством ;и — тако 
иише Владнка (11 авгуета) руеком консулу 
у Дубровнику. »1о ствар со отезала, штоје 
младога Гоеподара еве више узнсмиравало. 
Ј’ фебруару (23) г. 1845 пише он графу 
Медему : „Оеобитијем задовољством разумио 
еам. да ее иитање одноено Врањине и Ле- 
сендре строго проучава у Цариграду; но 
мени сс ствар овдје преставља сасвијем 
друкчије. Турци не миеле оетрва враћати, 
јер их непреетано укрјепљују и држе на 
њима јаку посаду. Праведност моје нретен- 
епје њима је иозната, н поетала им је 
предметом јавнога поемјеха. Благородна 
њежност Ваше душе, Графе, може лако 
схватити ту мују увреду, и а\'о се Ваша 
обеИаим, ваздашша блипиателна надежда 
душе мојс. ие исиуне, моја бе част иостра- 
дати, а живот је без части као тнјело 
без душеи. Владика је тијем већијем пра- 
вом очекнвао иоередовање дипломације у 
колико — „да нијееам — наетавља он у 
иетоме пиему — ирошле године долазио к 
вама у Бсч, ми се шћаемо огледати с Тур- 
цима ради њихова ниског иоетуика; а ако 
без лађа не шћаемо моћн ирећп на оетрве, 
ми шћасмо на другом мјестуЛ

Међутијем Оеман-паша екадареки на- 
стављао је евој поеао. Владика иише Га- 
гићу 2-га априла 1845: „Ево пеколико 
времена да се турека политика с нама еа-
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свијем измијенила: Турци сад обећавају 
Црногорцима корете и џамадане свитне, 
златом, сребром или свиленијем гајтанима 
украшене, фине фесове и свакогодишњу на- 
граду поред хаљина у новцу, с тијем усло 
вијем, да Црногорци буду непокорни ево- 
јему правптељству и да сију сјеме раздора 
по Црној Горп. II а нгго више, неће Турци 
да пуште оку жита или соли на турскијема 
пазарима купитп онијема Црногорцима, који 
су но два и три конака хода удаљени од 
иазара црногорскијех и аустријскијех, што 
ти Црногорци пеће примити дарове и обе- 
ћати им се, да ће противни бити својему 
правитељству. Већ оиијех покрајннјех Цр- 
ногораца, те су до Арбаније, стотина или 
двије примили су више речсне дарове, па 
ннјесу их примили пн из каквога другога 
узрока, него да им је наручније и слобод- 
није пазарити. Паша скадарски чрез своје 
муселиме дао је од стране својега прави- 
тељства јавно прогласити ио градовима, 
с Црном Гором граничећијем, да који 
год Црногорац хоће бити противан сво- 
јему правитељству, нека иде да прими 
од њега дарове, који се састоје у хаљинама 
евнтнијема богато украшенијема, у финпјема 
фесовима, у житу п иарама, а врснијема људма 
и у нушкама сребрнијема, и обећава, да ће 
им се та награда сваке године новторавати, 
макар сс Црногораца и на хиљаду појави- 
ло. Пстина да се ја свему томе ругам и у 
ов: 1Је м а садаш гвијема обстојатељстви ма чу- 
дим, али опет постављам себи за дужност 
саопштити Вам, молећи Вас, да изволпте 
довести до знања Вашему начелству, каква 
гадна и подла орудија политика турскога 
цравитељства употребљава протнв нас. Та- 
ко исто молим Вас, да и ово саопштите, 
како је још прије неколико дана на ново 
иодкријепљена Враннна су неколика топа 
и с неколико џебане н војске. Осман-иаша, 
који ево од неколико времена ласка се са 
мном и пишс мп за ово, да сс не чудим, 
што он иодаје подкрјепљенија Врањини, 
јербо, вели, да ја чуо, ђоја да сам ја еку- 
пио војску, да ударим на Врањину; али 
он тога гласа није чуо, иити га је могао 
чути; него само лажама нрикрива своје 
плановеЛ Из овога се плсма довољно вн- 
ди, на каквој је муцн био Владика према 
Осман-паши; докле је он мислио и радио, 
како ће да поврати острве, што је изгу- 
6пОј дотлс се појављивала опасност, која

је прнјетила Црној Гори, како није никад 
прије. Није знао што ће прије: далн ће 
ову нову наггаст одбијати, или за острве 
се заузимати. Исте годиие у августу пи- 
ше Гагићу: „Ја никада иослије онијех 
увјеренија, која су ми дата у Бечу, иије- 
сам могао помислити, да ћс ове ствари, до 
дневи дагташњега овако остати, и ја доиста 
н данас тврду надеасду имам, и не да*> 
Богу да ми се да иомнслтин, да Ие ме ова 
надежда ивнсвјеритиУ Пз овога се внди, 
да јс Нетар II. био почео губити стрпље- 
ње а и наду у помоћ динломације. И у 
тој муци заузимље се, не били му пошло 
за руком, да Осман-пагау Скопјака прство- 
рн у другога Али пашу Сточанина, те му 
концем августапише: ..Нсмој, Осман-паша, 
слушати злобне Арбанасе, да ггодижу у 
теби ненавнст нротнву Цриогорацах ; Арба- 
наси су народ сасвијем други, и ако су 
сада под твојом заповијести, а ти с нама 
једноплеменик, п ако сн различита вјеро- 
исповједанија; и ти се можст ионоеити 
дичном слободом црногорском, ако не у ове 
дивл>е /готкове, а оно барем тгред великијем 
и иросвештенијем свијетом, јер су (т.ј. Црно~ 
горци) с тобом јсднс крви и јсднога плсмсна". 
Руска је дипломација радила, да Владику 
умири; алијеон отворено њој дао знати: 
..ПГго се тиче обећања Решид-пашина, оно 
ће бити ничтожио, како и сва досадашња 
обећања турска: Турчнн сс добар показујс 
сирама европских еила, а епрама нас су 
Турци они исти, који су били у 17-ом ви- 
јскуц. Па у истом пиему (26 марта 1846) 
навађа ш/ведећс главнијс тужбе иротнву 
Осман-иаше: „Прво, паша Скадарски има 
од свог правитељства иотајни налог, да 
може од нравитељствених новаца до хил>а- 
ду ћесах трошитн на мутње црногорске 
мсђусобнс. Друго, ако би села црногорска, 
која су ио граници турској, какову распру 
имала једно протнву другога, он једнијема 
шиље џсбане иа дар, колико год хоће, и 
такођер им даје и обећаје у одијелу од 
свите, у жито, у оружје и у иаре свако- 
јему, који му обсћа, да ћс међусобни не- 
мир учинити, или га учипи. Впрочем треба 
знатп, да сс ово догађа у кучкој нахији, 
која је од иае удаљена, па п то у онијема 
селима ове нахије, која су ио граници тур- 
ској. Глупост и ниское/г овога поведенија 
туреког Ви ћете лако оцијенити, како би 
и свакн честни и благородни Евроиејац.
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Треће сам ви пиеао, да су ми у руке до- 
шли до 10 барјака турских, које је турско 
правитељство дало некијема Црногорцима 
из Кучах радн побуне међусобне< У те- 
чају исте године Владика се још тужио 
Гагићу на поједина непријатељека дјела 
турска на штету иоједииијех Црногораца. 
..Што се ја жалим ва Турке, то је иротив 
црногорскога обичаја, и то неколико ври- 
јеђа моју част; алн је томе јединствени 
узрок, што се ја сасвијем^ одајем умному 
руководству рускога иравитељства, којега 
наставленију рад сам точно ељедоватии. 
Но ово нијесу биле иросте жалбе; Влади- 
чина јс сврха била, да јасније нацрта рус- 
кој дипломацпји положај Црне Горе ирема 
Турској, не би ли се нашла побуђена, да 
се срчаније заузме бар за ствар Врањине 
и Лесендре, којајссве више узнемиривала 
младога 'Господара. Пн је почео најпослије 
и помало отвореније говорити с руском 
дипломацијом. „Што се тиче наставленија 
мојега покровитеља, ја њима шљедујем и 
шљедоваћу вазда // надсжди, да %е и ми- 
нисисссрстиво на некн начин иојаче требо- 
ваније Портни учинниги, да се Турци удаље 
с два остарва, ненраведно од нас узенга“.%') —

Уз ову бригу иридође и друга. Суша 
је била и ове године сву љети ну утаманила. 
То Владика јавља Гагићу ..са душевпом 
горсшбу. налазеКи неку утијсху у тиом, штпо 
бс вас. као мојега јсдинои.геменика. тпрону- 
тии мо/е мучно стиањс“. А још је грђе зло, 
што |е'Осман-паша обећавао жита свакоме 
Цриогорцу за сву годину, ако се јавнијем 
лротивником своје власти покаже. Опас- 
ност са стране Осман-пашине политике би- 
ла је тијем иостигла свој врхунац; и ми 
можемо лако ееби ирсдетавити иод какви- 
јем је теретом етењнла патриотска душа 
Владичина у овом „мучном стањуи.

Да мало одахнс сашао је тога љета 
у Боку, да се купа. Био сс настанио у Це- 
раету, иа се из јутра н иослије иодне пре- 
возаше у Столив, гдје бјеше изабрао мје- 
сто за куиањс; и за мало се једном ту ку- 
пајући није утоиио.9) А концем септсм-

8) Лавров, 127—149.
9) „Ив Котора узме једвога кадета, да га на- 

учи илнвати. Владнка да иокаже, да се је научио 
илнвати, пружи се на море иа сјекну и рукама и 
ногама иут морске дубллше, иа нотону. Ађуталгг ио- 
аове одма кадега, и овај одма иовиче аа барку, те 
увати Нладику ва нерчин, којега је већ два нут би- 
.10 нвбацнло море. те га са барком наведемо на нли- 
чинуа. Медаковнћ, стр. 113.

бра крсне пут Беча, па се заустави у Три- 
јешћу, гдје је куповао жита за сиротињу 
црногорску. Тада је продао и брилијаптни 
крст напрснп, што му бјсше даровао Ће- 
сар бечки за успомену омеђашења црногор- 
ско-аустријскијех граница. У Бечу пак, 
одиста, хтио је коначно извијестити се, 
како стоји ствар изгубљенијех острва; на 
ако има икакве наде, још боље је препо- 
ручити. Тада је Владика псчатао и свој 
Горскн Тијенац код Мехитарнста у Бечу. 
ТохМ ириликом се састајао заузимањем не- 
кијех Срба, н са књазом Милошем Обре- 
новићем, који је већ од нсколнко годи- 
на живио у прогонству у Бечу; и то 
лпчно познанство би узроком, те Вла- 
дика пз посветне пјесме Нраху Оца Ср- 
бије избрнса оне стихове, који су се на 
Милоша односили. Тако треба тумачити 
уилив односа између пјесника и књаза 
Мнлоша за врпјсме њихова заједничког бо- 
рављења у Бечу на ону знаменпту посвет- 
ну пјесму. Што се тврди, да је Владика 
хтио иосветити Горскгг Вијенац књазу Ми- 
лошу тобож из државне нужде, не били му 
Милош дао иотребнту своту новаца, да 
огради флотиљу на Рнјеци Црнојевића, ко- 
јом је мислио онет освојити Врањину и 
Лесендру, — та тврдња најбол,е свједочи, 
иротиву те измншљене посвете. Мисаоофло- 
тиљи Владику јс занимала, кад јс г. 1844 
кренуо с Цетиња пут Беча, као што смо 
навише видјели; п игго мисао није и 
остварио, нијс био узрок оскудица у нов- 
цу, јср су већ били погођени прото с рад- 
ницима у Гружу и на Корчули; него је 
узрок био, што је овијем радницима аустријска 
влада сметњс на пут став.тала. II од тада 
се Владика всћ нијс поврћао па ту мисао. 
У осталом Владика се имао коме обрћати 
у нужди за иомоћ новчану. И овога иута 
он је собом носио 20,000 дуката, те је ио- 
ловину у Тријешћу за жито промијенио, а 
другу половину у бечку банку па добит 
ставио. У опћс, од како је био израдио у 
Петрограду повишсње годишње руске по- 
моћи, Владика није трпио оскудице у нов- 
чаиијем средствима. Што више, он је био 
напустио и сабнрање порсзс ио наро- 
ду; а всћ смо видјми, колнко га јс 
муке стало да јс уведс. А ми ћемо имати 
прилике, да ирегледамо укупно финанциј- 
ско стање државе и Господара, гдје ћемо 
сс увјерити, да пјеснпк владар нијс био у
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таквој нужди, да тражи новчане помоћи 
код онога, кога је био добро иознао у ври- 
јеме Градашчевићово, и с којим већ није 
имао никаква поела. Но ми ћемо ее на ову 
етвар оиет повратити, кад буде ријеч о 
Горскоме ВијснЦ1Ј.

У фебруару оетави Владика Беч, па 
се задржао у Тријсшћу, гдје му је иозна- 
ти трговац Вучетић даровао два велика 
гвоздена тона.А) Из Тријешћа иође у Млетке, 
гдје је у државном архиву радио нгколмко 
дана, а концем марта врати ес на Цетиње.

(Сврха слиједи.)
.... .......—.. ....... ...... .................. ...—
Ирилози за коментар „Горскога 

ВиЈенца*.
Држим да неће бити еувишно, ако у 

прилог коментара „Горекога Вијенцаи, кога 
је с тако лијеиим уепјехом започео г. Др. 
Мплан Решетар, додамо и е наше етране 
неколико примједаба. Али морам овдје ири- 
знати, да ми не допушта ни вријеме, ни 
околности, да ее овим иредметом позабавим 
у оноликој мјери, колико важност еамога 
предмета тога заслужује, но се надам, да 
ћу ее моћи онет кад год на исти предмет 
повратити, те се мало више с им позаба- 
вити, јер п ако нам црногорека иеторнја 
мало зна да ирича о главнијем лнцима 
„Горскога Вијснца“, онет морам изјавити, 
да је ијесннк „Горскога Вијенцаи, барем 
како ее мени чини, баш нмао у виду и 
утврђене карактере и дјела иознатнјех 
лица, а не напротив, као што каже г. Ре- 
шетар (етр. 34). Ова лица елуже у исто 
вријеме и као тниови иојединих племена 
црногорских, из којих еу она узета. Ми 
би могли написати историју свију лица 
„Горскога Вијенцаи изузев зар јединога 
игумана Стефана, па ее надамо, да ће ко- 
год то у своје вријеме и учинити, што би 
одвећ нужно било за потпуно разумијева- 
ње „Горскога Вијенца4*; али за сада нека 
то стоји, јер би то захтјевало мало више 
и труда и времена, а да пријеђемо на на- 
ше примједбе.

Стр. 21.
Дан и народ како &уку тнца.

„И народе је срећа дала да их јачи
1) Медаковић говори, да је Вучетић даровао 

ове тоновс, а има версија у народу, да је Шннро 
Гончевић, други велнки трговац тријешћавски из 
Воке и то г. 1844.

покорава, као што је (малијем) птицама до- 
еудила, да их внша (ћук) лови.и - Цр- 
ној Гори иостоји народна изрека: лто му 
ее зна као ћуку тицаи. Ова се изрека у- 
иотребљава онда, кад оће да се каже, да 
неко мора еваки даи подизвјеено да добије 
некп ттриход, илн макар што друго, као 
што ћук подизвјеено мора еваки дан да 
поједе по једну тнцу, која му по народном 
мишљењу, сама дође и пред ногама иадне. 
Ирема овоме рекао бих, да ее горњим ети- 
хом оће да каже еамо брзо наиредовање 
Турака у њиховим освајањима, те бих га, 
заједно еа предидућим етихом, иротумачио 
овако: „Вражје племе (Турцн) тако живо 
нокори (иозоба) народе, да им ее зна, да 
еваки даи иокоре ио један народ, као што 
ее зиа ћуку, да еваки дан иоједе (позобл е! 
но једну тицу; шљедећа четири етиха сма- 
трао бих !сао објашњење н доиуну к стра-| 
ни 21.

Стр. 56.
Ла трон сјсдиш неправо узслии 
гНа иријеетолу грчкијех царева". —I

Мислим, да овдје не треба разумјети само 
пријеетол грчкијех царсва, и ако на такво 
тумачење може навести ријсч сјсдиш, него 
и остале пријеетоле иорушсних балканеких 
држава. IIа, шта више, уеудићу сс иретпо- ; 
ставнти, да овдје треба разумјети само при-' 
јестол ерпски, Јер је то пријестол не.право\ 
(издајом) узетн. Тако ието и у етр. 58 не 
држим да ту иде рнјеч еамо о ев. Софији, 
него у опће о хришћанекнм храмовима по- 
рушеним и претвореним у цамије, коњушке, 
бањс* и т. д.

Стр. 86 и 87.
Час проклињсм. лањски по сто иутаа\
У који мс Турци не смакоше.

Мислим, да не би горе било, да се уз1 
оно тумачење, које г.* Решетар доноеи уз 
ове етихове дода још и то, да црква, за 
коју је Владика Данило ишао у Зету да 
је освешта, постоји и данас. Онаее налази 
у сслј Српској, нод гором Српском, а бдизу 
десне обале ријеке Цијевне. У потоње врии- 
јеме она је лијепо украшена обилатим да- 
ровпма Књаза Николе.

Ж. Драговић.
(Наставиће с е).

----------------------------------------- -------------- .
Уређује Др. Л. Томановнћ.


