
СРБИЈА, ЊЕНА К М Т У Р А  I  ЊЕНА К М Ж Е В Н О С Т .

Србијанска књижевност, ијш тачније гово- 
рећи : српска књижевност y Србији, само je 
један сасТавни део српске књижевности, али 
најважнпји и најнапреднији део њен

И тај положај Србпје y духовном и кул- 
турном животу српскога народа новијег je да- 
тума, тек од последњих четрдесет година. У 
току готово целога Средњега Века, српско сре- 
дшлте било je y Старој Србији, и тек од краја 
XIV века, од како су Турци навалили на српску 
државу, Србија je почела играти неку улогу 
y политичком и културном животу српскога 
народа. За време владе деспота Стевана Ви- 
сокога створила ce знаменита школа „ресав- 
ских преводнпка“, али са падом Србије и ње 
je нестало. Србијаје постала велики пут којим 
су Турци надирали y Мађарску и Аустрију; 
становништво y њој било je робљено или ра- 
сељавано ; њене вароиш постале су убоге па- 
ланке са десетинама кућа, a земља покривена 
непроходним шумама je била тако пуста, да
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ce, no речимаједног летоплсда, но читав дан 
хода петао није могао чути.

XVIII век je био век духовнога препорођаја 
српског, али y њему Србија, опустели београд- 
ски пашалук, није узела нпкаква удела. Сав 
српски духовни живот бпо je усредсређен код 
оних неколико стотпна хнљада српских бегу- 
наца, расејанпх по угарским варошпма п сте- 
пама, који су, после готово целог једног века 
страдања и гоњења, успели не само да одрже 
своју верску ii националну особеност, но и да 
положе основе српске народне културе н срп- 
ске народне књижевности.

Али ти Срби нису заборављали евоју бал- 
канску постојбпну, своје старо „бједно отече- 
ство‘‘. Српски Црквешг Сабор од 1707 годпне 
није никако хтео пристати на налог царскога 
комесара да ce карловачка мптрополпја црк- 
вено издвоји од пећске патрпјаршије, и тек 1710 
власт je СПЛО.Ч извела то цепање. За доба аус- 
тријске окупацпје Србије, од 1718 до 1738 го- 
дпде, српски сабори чпнилп су све могуће да ce 
карловачка п београдска митрополпја сједине и 
да буде једна црквена власт за сав српски народ 
y аустријској монархпјп. Доципје, на крају XVIII 
века, један од узрока в.елике популарностп 
цара Јосифа II међу Србима, било je његово 
ослобођење Србпје од Турака. 1789 године До- 
снтеј Обрадовић, y Ијесни о избављенију Сер-



бије, прослављао je „Јосифа Второг“ као „Сер- 
бије миле благог спаситеља“ :

Сербија je мила избављена!
Нек воппје и Дунав и Сава;
Сва јо наша жеља испуњена...

Исто онако као што je више но ико учинио за 
стварање модерне националне идеје код Срба, 
Доситеј Обрадовић je боље но ико јасно видео 
ц речито казивао шта значи ослобођена Ср- 
бија за цео српски народ. Остарео, он je осло- 
бођење Србије са заносом поздравио. У Трсту 
он не само да je међу богатим и родољубивим 
српским трговдима „Сарајлијама и Требиња- 
ш ш а“, скупљао прнлоге за српски устанак, 
но половнну своје скромне уштеђевине старог 
домаћег учитеља, уштеђевине која ce за че- 
трдесет година рада попела до 400 форината, 
он даје да шумадијски устаницм купују барут 
ii пушке. У Пјесни на инсурекцију Сербија- 
ном, ou je из дубине своје разумне и честите 
душе клицао :

Востани, Сербије, мати ваша мила !
И постани опет, што си прије била!
Сербска теби. вопију искрена чада,
Која храбро војују за тебе сада.

Востани, Сербије,
Давно си заепала,
У мраку лежала,
Сада ce пробуди 
II Сербље возбуди.



Доситеј Обрадовић био je један од оних 
врло ретких наших људи којн су од првога часа 
видели историјекп значај једне прпвидно ло- 
калне ii мале побуне, и који су устанку раје 
београдског пашалука дали велики значај по- 
четка националног ослобођења српског народа:

Босна, сестра твоја. на тебе гледа... 
Хердегова земља и Черна Гора,
Далеке државе и острови мора 
Сви теби помоћ небеску желе,
Све добре душе тебп ce веселе..

II y својим писмима, почев од 1805, он ка- 
зује своју силну жељу : „сладким свободним 
матере наше Србије воздухом где нибуд ди- 
сати“, отићи међу „сродне, мнле људе“, дп- 
зати школе, штампарије, организовати про- 
свету „љуби.ме наше Сербије". Радећи и раније 
поверљпве послове за „Сербску Инсурекцију", 
он je пзмеђу 1 и 13 августа 1807 прешао y Србију. 
II може ce pehii да од тада почпње сав духовнп 
живот Србије, ii за Досптејем Обрадовићем 
долазе y Србнју п други образованп Срби, међу 
њима ii побожни песнпк Вићентпје Ракић.

Стари Доситеј није дочекао песрећу од 1813, 
када je са свим осталим пропала и његова 
Велика Школа п сви други скромни почетцн 
просветнога рада. Али, Србија je била само 
посрнула a не пала, и после 1815 поново ce 
y њој кренуо прекинути рад.



Услови просветнога рада y обновљеној Ср- 
бији нису бпЈпг лаки, a y извесним тренутцима 
изгледалп су чак и немогућни. Два једина 
српска писца онога времена рођена y Србији, 
Милован Видаковић и Вук Караџић, жпвели 
су ii радили међу угарским Србима ; првих десе- 
тнна XIX века српске књиге ишле су свега y 
десетинама примерака y Србију; 1816 године 
једпни српски лпст онога времена, Новине 
Сербске, ишао je y делу Србију y пет приме- 
рака, од којих je један био за Кнеза Милоша, 
који није знао ни читати ни ппсати. 1827 го- 
диие, y свом алманаху Даници, y чланку „Ге- 
ографическо- статистичко описаније Србије“, 
Вук Караџић je писао : „У Србији, као и y 
Босни ii Херцеговини, ни y сто села нема 
свуда једне школе... Осим попова и калуђера, 
једва би човек y 1000 душа могао наћи једног 
човека, који зна писмо читати (а писарц су, 
као шта je напоменуто, и међу поповнма и 
калуђерима ријетки). Људи управо мпсле да 
књига није ни за кога другога осим калуђера 
ii попова. Тако не само кнезови и кметови и 
народнн трговци по селима, него п многи ва- 
рошани рачунају y гра’ и кукурузе н рачуне 
своје зарезују y рабош“. Када je 1830, Днми- 
трије Исаиловић отворио y Београду неку врсту 
ниже гимназије, родитељи нису хтели давати 
децу y школу из страха да ce не преуче. Из пр-



вог државног шематизма Cpčirje, штампаног y 
Забавнику Димитрија Давидовића за 1833, види 
ce y целој земљи тада није било више од 
44 учитеља. Србија ce није могла преко ноћ 
отрести четирвековног варварства, и y њој je 
још владала некултурност, дивљина, деспоти- 
зам ii опште незнање. Чиновницп су често 
били батннани, a људима од школе и књиге 
није поклањана ннкаква пажња. Најславнији 
син тадашње Србије, Вук Караџић, који je y 
то време већ био стекао европскп глас, y др- 
жавном „Дјеловодном Протоколу“ за 1823 по- 
миње ce као „списатељ слепачких песама“, 
кнежева околина назива га„будалом“, „нева- 
љалцем“, „сакатим н пакосним несретником“, 
a за Кнеза Милоша, — кога су дворани успели 
убедити да владару ннје потребно нп чптати 
ни писати ii да „учени људп буне подижу“, — 
он je „богаљ“, којије покупио „којекакве песме 
народне“, и чији je сав посао „којекаква бле- 
бетанија".

Il y таквим приликама појмљиво je да су 
културу y Србији за прилично дуго време 
представљали Срби из Угарске, „немачкарп", 
како су их онда звали, који су .били дошли 
за државне чиновнике. Тек хатишерифом од 
1830 Србија je добила правну могућност да 
диже просветне установе. Од оснивања др- 
жавне штампарије y Србији, 1831, oceha ce



јачи духовни п књпжевнп жпвот y земљи. У 
Крагујевцу ce приређује прво целокупно из- 
дање сппса Доситеја Обрадовића; y Србији ce 
јављају алманаси као Забавник, Голубица  и 
Урстија ii часописп као Подунавка. Србија 
већ прпбпра српске писце ван Србије, Војво- 
ђане као Јован Ст. Поповпћ, Јован Хаџпћ, 
Ђорђе Малетић, Босанце као Сима Милутино- 
вић Сарајлија, Далматинце као Матија Бан.

Србија je дотле играла само пасивну улогу 
y књпжевном животу српскога народа. Први 
писац који je Србијп намењивао нарочиту улогу 
y животу српскога народа бпо je Вук Караџпћ, 
Еојii ce, 1814, на својој Писменици сербскаго је- 
зика, потппсао : „Вук Стефановпћ Сербијанац". 
Још y првом почетку свога рада он je y cprr- 
ском народу впдео две силе : једну, тако рећи 
центрифугалну, на периферији српскога народа, 
међу исељеншџша српским y Угарској и Хр- 
ватској, где je материјална и опште духовна 
култура- вшпа, али где je чисти народни дух 
мопуо h где карактеристичне народне особпне 
бледе; с друге стране, y југозападним кра- 
јевима српским, међу Србима y Србијп, Босни, 
Херцеговини и Црној Гори, y центру српскога 
народа, видеоје центрипеталну снлу, мању кул- 
туру, али живљи народнп дух, чистију народну 
дуту , већу етничку и духовиу свеллгау. îx'na 
место угарског Српства, које je дотле једино др-



жало српску књижевност, он ставља балканско 
Српство, Србију, Босну и Херцеговину. И он 
„човјек од народа“, како ce сам назпвао, уноси 
y српску књижевност свој матерњи језик, језик 
Западне Србије, И док су „славено-сербски 
списзтељи"'подсмешљпво говорили о „Сербијп 
под Турском“ ii о њеном „говедарском језику“, 
„херо-шијачком" језику, како je ппсао -Јоакпм 
Вујић, Караџић je од тога језика направио 
књижевни језик српски.

Караџић, самоникла појава, јавио ce y срп- 
ској књижевности на педесет година пре но 
што je Србија ушла y књнжевни живот срп- 
ски. Тек од четрдесетих година, јавља ce y 
Србији прво колено школоваиих домаћпх сино- 
ва, као што су Љубомир П. Ненадовнћ и Јован 
Илић, ii други „слушатељп философије*, уче- 
ници „поетике“ и „правитељствени питомци". 
„Лицеј", релатпвно добро уређен, почиње ства- 
рати домаћу ннтелигенцију; држава питомце, 
a имућне породице своју децу. почињу слати на 
университете y Немачку' и y Француску. Како 
су те младе спаге почеле притицатп y земљу, 
извесно je да бн ce још педесетих година 
прошлога века осетно много већп, живљи и 
плодоноснији рад но што je био y Друштву 
Србске Словесности и око Шумадинке Љубо- 
мира РЈенадовпћа. Алиреакција и њена сурова 
цензура, која je y Србпји, као и y целој Ев-



ропи владала y то доба, спутавала je веће 
књижевно напредовање.

Од 1858 године, када су либерални еле- 
менти са променом динаетије очупалп и нешто 
грађанскпх слобода, y исто доба када je нови 
уставни живот завладао и y Аустрији, y Ср- 
бији ce јавља знатан напредак на свим no- 
љима. Школе ce умножавају, листови и књиге 
ce јављају y све већем броју. Србија, која je 
пола века била под духовном хегемонијом Срп- 
ства y Угарској, поступно узи.ча y своје руке 
не само политичко по и културно водстео y 
српском народу. За љубав поетизоване идеалне 
Црне Горе, напш ромаптпчари нису мпого ма- 
рнли за Србију! k  врло често су били непра- 
впчни према њој. Али, са експансивном живот- 
ном снагом, са богатим резервоаром интели- 
генције, она ce без престанка дизала. „На, 
омладинским скупштинама y Војводини, веаи 
Лаза.Костић, вазда су прву реч имали Шу- 
мадинци, иарочито содиолог Владимир -Јова- 
iiOBiih ii социјалпста Светозар Марковић“. Beh 
1868, од 268 књига колико ce те године по- 
јавило y целој српско-хрватској књижевности, 
126 су штампане y Београду, (и ако je то била 
година велпког политнчког потреса y Србији), 
68 y Загребу, 47 y Новом Саду. Од 1869 до 
1872 нзишлоје y целој српско-хрватској књи- 
жевноста 1174 разна сгшса, од којих je 568



изпшло само y Београду (190 y Загребу, 168 
y Новом Саду). Новосадски часоштс Даница  
казивао je једну очевпдну истпну када je 1865 
писао: „Србија која јошт нпје сасвим незавпсна 
кнежевпна, y којој су сталежи тек почели npo 
кљувивати, a слобода јој штампе y колевци 
повијена и врвцама пспреплетана, укочила ce 
као год египатска мумија, пак ce опет y такој 
државици .чного стручније науке, вештпне и 
сппсанпја него код нас појављују и брже на- 
предују, a то самозато, јер су тамо Срби ко- 
лпко толико на својтх сопственим ногама. Мп 
ћемо овде, којп смо негда за Србнју наученост 
као год они за нас жиром угојене свиње на- 
бављалн, за кратко време куд п камо нза њих 
y сваком погледу пзостати..."

Тај тренутак којп je Даница  иредвиђала 
ннје ce дао дуго очекивати. Седамдесетих го- 
днна духовно водство y српском народу ко- 
начио прелази нз Војводине y Србију. Либе- 
ралнп и вомантичнп национализам био je y 
исти мах h војвођански и србијански покрет; 
нови, демократски и реалистички покрет Све- 
тозара Марковића бно je чнсто србијански по- 
крет, који ce тек доцније прогаприо п на Вој- 
водипу. Највећи број српских омладинских 
писаца, и то пајбољпх, шездесетих годнна били 
су нз Угареке, тако Змај -Јован Јовановнћ,



Ђура Јакшић, Јаков Игњатовић, Лаза Костић; 
главнп српски ппсци седамдесетих и осамде- 
сетих годпна јесу из Србије, као Милован Ђ. 
Глишић, Лаза К. Лазаревић, Јанко Веселино- 
вић, Војислав Ј. Илић. Србпја, поред тога, при- 
влачп писце рођене ван Србије, као Јакшића, 
Змаја, Стевана В. Каћанског, Лазу Костића, 
Стевана. Сремца из Војводине, Сима Матавуља 
из Далмације, Јована Дучнћа из Херцегоспне.

Поред свнх недаћа, и унутарњих и спољ- 
них које je Србија имала y последњим десе- 
тинама XIX века, она je и културио н књи- 
жевно стално напредовала. Српска Краљевска 
Академија, Унпверситет, Српска Књижевпа За- 
друга, велики број школа, просветних устапова 
листова ii часописа, усредсређенпх y Београду» 
несумњпво су направилп од престонпце Србије 
духовну метрополу целог српског народа. У 
Београду ce последњих година толико наку- 
ппло интелектуалне снаге, да не само рела- 
TiiBiio'no и апсолутно говорећп, on je постао 
врло живо духовно средиште, знатно жпвље 
но што су многе вароши његове величине и 
на самоме Заиаду. У чисто књпжевиој произ- 
водњи y Србији ce последњих година осетпо 
известан застој, али не и назадак ; али y на- 
учном погледу последњих петпаест година 
вндео ce незапамћен напредак. Велика н пн- 
телигектна пажња посвећена je нацпоналним
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наукама, проучавању народне прошлости y 
свим њеним облицнма п народне садашљости
ii живота y свим изгледима. И без тручке на- 
цпоналног самохвалисања може ce pehii да y 
погледу рада на националшш наукама Србија 
боље стоји но ii једна земља на Словенском 
Југу. He прође ни једна година a да y Бео- 
граду не изиђе по неколико дела од трајне 
вредности, каква ce некада годинама нису п о  
јавлжвала II ако што има да нас теши y на- 
ционалним невољама које нас прате, да нам 
даје вере y себе и снаге за борбе, то je не- 
сумњнви ii велики духовни напредак који смо 
y последње време учинили.

Шта je Cpônja данас y културном жпвоту 
српскога народа, најбоље показује статистика 
данашњих српских лпстова и часописа. У мају 
1911 штампано je 217 листова п часоппса срп- 
ских.од којпх y самој Србијп билоје 135. У самом 
Београду штампано je 89 листова и часописа, 
од којих 15 дневних политичких, 15 књижев- 
них, научних и политичких часописа, 44 струч- 
на листа. 1902 године српске поште расту- 
риле су 3.900,000 комада новнна, књига и 
списа; 1910 поште су пренбле 33.787.757 ко- 
мада, не рачунајућп 9.000.000 примерака раз- 
них лнстова колнко ce годишље троши y Бе- 
ограду. Докје1816 године једини српскм лист 
y целом српском народу ншао y 13-000 ко-



мада годшпње, од тога свега 250 y целој Ср- 
бпји, 1910 сама Србнја потрошила je 43.000.000 
комада разнпх лпстова и часописа. Таква кон- 
центрација интелектуалне снаге и радајавља 
ce join само код Француза, y њиховом ве- 
лпком Паризу.

Према свему што je rope напоменуто, ван 
сваког спора стоји да je Србија за српску 
културу ii српску књижевност оно што je Вој- 
водина бпла пре шездесет и сто година, да 
je данас Београд не само престоница краље- 
вине Србије но и духовна метропола српскога 
народа, да je он постао „Српска Атина“, као 
што ce y доба омладинске фразеологије гово- 
рнло за Нови Сад.

Тај велики напредак Србија je учинила y 
првом реду благодарећи својој политичкој не- 
зависности. Србија je највећа срнска земља, 
y њој je добра трећина целе наше pace, и она 
je сачувала чисто национално обележје. Је- 
дмнство pace и једпнство религије допринело 
je њеној хомогености и етничко-политичкој 
снази: благодарећп том јединству, она ce и 
могла ослободити, трајати и заузети овај по- 
ложај y српском народу који данас има.

Духовна хегемонија Србије има и других 
узрока. Крепка србпјанска раса има својих 
ретких особина. И ако данашњу Србнју чпне 
разна племена српска, етнички Херцеговци y



ужичком округу, Старосрбијанци y новоосло- 
бођеним крајевима, Косовци н Моравци y целој 
средњој h источној Србији, ипак њено језгро, 
њену душу чине Шумадија и Мачва, обе на- 
сељене бегЈШЦнма са југо-запада, из Херце- 
говине, Босне н садашњег Новопазарског Сан- 
џака. После пстражпввња Г. Др -Јована Цвп- 
јпћа н његових ученика о насељавању данашње 
Србпје, јасно je како ce и којпм елементима 
она населила. To су били хајдудн и ускоцн, 
немирни, одважни, бунтовни еле.ментп, који су 
мо.рали од Турака бежати y пусте и велике 
шуме шумадпјске. To хајдучко и ускочко ста- 
новништво није могло дуго трпетп туђинско, 
ii верско ii политичко и економско угњетавање, 
ii почев од краја XVIII века Србија ce стала 
бунитп и y првим десетинама XIX века успела 
je да ce ослободи.

Ta срчана и бунтовна раса, створена неком 
врстом револуцпонарне селекције, има својих 
врло добрпх особипа. Жива, слободољубива, 
поносита, жедна незавпсности, способна за 
велики полет y часовима прегнућа, она je y 
свој новиживот, h државни и културни, унела 
све своје добре стране Сељак српски je бис- 
тар, готово даровит, п код њега ce често јав- 
љају тппови чудиовате интелигенције. Отуда 
код србпјанске pace и y србијанској књилгев- 
ности толико трезвеностн, штелигентнога не-



традицноналпзма, шпрнне видика, либерализма 
y идејама, оштрога духа и правилнога суда, 
толпко разумнога критицизма и плодне позп- 
тивности.

Те ириродне особине pace интелигенција 
добро обделава. Како y земљи нема сталежа 
ii како није било класа дизање из народа y 
грађанство вршило ce врло брзо, п данас ce 
ii грађанство и интелигенција стално освежа- 
вају h крепе притицањем те здраве народне 
крви. Ta интелигенција, народна и народног 
порекла, одржава сталан и животвораи додпр 
са народном масом, и зато располаже знатном 
животном сиагом. Ннтелигенција y Србијп има 
још ii ту надмоћност што ce са западном нау- 
ком ii модерном цивилизацијом није напајала 
на помућеним изворима Пеште и Беча, као 
што je то случај са српском интелпгенцијом 
y Аустро-Угарској, но црпе непосредно из 
правих извора, узима из првих руку, из Не- 
мачке, a нарочито из Француске. Ma да je 
Србија културно новија п даља од Запада но 
српски крајеви y Аустро-Угарској, ипак срби- 
јанска интелигенција модерније je васпнтана 
ii већма истински западњачка.

Али Србија има и својих мана, потенцира- 
них мана целе наше југозападне pace, мана 
које проистичу из њених врлина,. управо : она 
има „мане својих врлнна“. Последица њеног



револуционарног државног стварања јесте из- 
весна политичка разбивеност, претеран пндп- 
видуалистичкп дух, оскудица осећања целине 
земље ii државе. Потомди хајдука и ускока 
имају сву недисциплинованост, несоцијалност 
често још ii неизглађену дивљину, остатке из 
доба када je свака породица имала свој кров, 
a сваки човек сам бранио своју главу. Као п 
његовн претци, данашњн Србијанац пма пуно 
лнчнпх врлпна и сџособности за индивидуалну 
самоодбраву. али join нема довољно оног впшег 
соцпјалног осећања, стваралачке снаге. спо- 
собности за систематски истрајпи рад. Све оно 
што je рушилачко n анархистпчко y србијан- 
ском карактеру показало ce y дивљој полити- 
чкој борби, y мрској злоби ii завпсти, y оној 
свпрепој мржњи горих на боље, која ce тако 
одвратно показује y жалосној „жутој штампи" 
београдској. Без традиција и без осећања co
nn дарности поколења y заједнпчком народном 
раду, Србијанац често живи од данас до сутра, 
води политику „дан и комад“, нпје y стању 
да пстрајно пздржп напор, n псто тако брзо 
малаксава као што ce брзо одушевљава, исто 
тако лако клоне као што брзо плане. Сангви- 
ничар, нервозан, раздражљвв, више негативан 
но позитиван. впше рушилац но стваралац, 
рђав слуга али и рђав господар, руководећи 
ce y животу впше „ннатом и севапом" но раз-



логом ii по плану, — данашњп Србнјанац je 
све своје мане, као п своје врлине, пренео и 
y своју државу, y своје друштво, и y своју 
књижевност.

Срећа je само што оне позитивне особине 
чине суштину народног карактера и не мењају 
ce, док ове негативне особиде, које су y бит- 
ном ii непомирљивом нескладу са модершш жи- 
вотом, са социјалним духом нашега времена и 
сувременом државом, приметно н прогресивно 
слабе ii губе ce. Kao што дете научи ићи по- 
срћући, тако je и модерна Србија за сто година 
клецања, гогаања по мраку, посртања и падања, 
после целог једног нпза скупо стечених ис- 
кустава и задобивених рана, научили ићи сво- 
јим ногама и својим путе.м. Велики национални 
експерименат данас je учињен, и он je по- 
вољно испао по српску расу и no српску де- 
мократију Срби су сами својом рођеном сна- 
гом створили своју државу, y којој je сва влада 
y рукама Срба, a не y рукама туђинаца, као 
што je случај са другим ослобођеним држа- 
вама на Балкану. Народ y Србији, y слободп 
васпптан за слободу, политички сазрео и без 
тутора, управља сам собом, и подигао je др- 
жаву ни династичку ни сталешку, по искљу- 
чиво своју, само народну и националну. Ло- 
следње народне несреће учиниле су много 
својим бруталним науцима. У животу п y ис-
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кушењима Србпја je очврсла п оспособпла ce 
за модерни живот, она je најзад нашла своју 
равнотежу, п права, културна Србија je на 
сигурном путу стварања. У томе смпслу, rra- 
рафразујућп познату реч мађарског родољуба 
Стевана Сечењија, може ce рећп: Србије још  
није било, Србија тек има да буде!

II каква je да je, са свпм својим добрпм 
ii рђавим странама, са постигнутим великим 
позитивним резултатима и са својим жалосним 
недостатцима, нагло н сјајно напредна на је- 
дном, a задремала п заостала на другол поЈву, 
али увек пуна снаге и експанспвне моћп, y 
врењу које значи живот, Србија, наша драга 
h лепа Србнја, поред свега што јој мтт заме- 
рамо ii поред тога што не корача напред онако 
брзо као што бп могла п као што бисмо ми 
хтелп, — несравњено вшпе вредп но репу- 
тација коју јој стварају њени злурадн непри- 
јатељи споља, п сваког дана постаје све до- 
стојнија оних великих снмпатија и благород- 
них нада које y њу полажу Срби ван њених 
граница.


