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Претплата иа Србије 3- 
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гијех крајепа нод агросом 
Р. НатаЈапоу1с СаИаго- 
(за „Црногорку“).

Иретнлату примају сви 
наши кн.ижари и швр- 
нареке екснедиције. 1!е- 
Франкирана писмале при- 
мају ее.

БРОЈ 4. Ц е т и њ е, 31. Јануара 1885. ГОДИНА II.

ЈЕДНОЈ ЦРНОГОРКИ.
Кунем ти се главом мојом 

И вијеком свога жића, —
И тако ми српске славе,
И поштења Обилића;

Кунем ти се мишицама 
Црногорских соколова,
Кунем натњом рода мога 
Од Косова — од вјекова ;

И тако ми сваке муке,
Што је Србин нретрнио, —
И тако ми Еог помога’,
Т>с га игда номолио ;

Куием ти се лебом својим, 
Који овђе вјерно ијем, —
И тако ми божјо крви,
У нричешћу коју нијем;

Кунем ти се срнском црквом, 
Православном вјером мојом,
И именом и значајем 
И слободом златном својом ; —

И тако ми свију мошти,
И тако свију свеца,
И тако ми неба, земље,
Сунца, зв’језда и мјессца; —

Кунем ти со нрвом сузом,
Те из ока чојку иадо 
Кунем задњим уточиштсм 
Златоткано љуцке наде ;

Л>убави мн оне чисто 
Сриеко мајке Југовића,
И туге ми љене горкс 
За својијсх девет тића ;

Оружја ми свејетлога,
Та ми оно но рђало, —
И срамотну ногибију 
У иомами ис задало ; —

И тако мн оца мога 
И тако ми мајко миле,
II тако ме но нрезрело 
Иосеетрнмо сриекс виле : —

Ја тс љубим !.. Ох ! љубав јо 
Без љубави туга веља :
Пунан свијет таштих жеља 
Без признања и милоети :
Чаша мсда у океаи 
Очајања и жалости !

А за тебе нијс свијет 
Онај прости хладних груди ;
За тебс су жнве душс,

Нуна срца, — добри људи.
Ох ! љуби ме !. . Моје нрси 

Простране су и велике, 
Л>епоте ћу у њих сабрат 
Васноне свеколике;

Пробудићу успавано 
Жељо, наде, осјећаје,
Узиијет со на висину 
Откло жарко еунцс сјајс :

На ћу тада нјесмс вити 
Славоиојкс свакојакс, — 
Пјесмама то извијати 
Над свијетом под облакс.

Сакунићу потње шарнс, 
Посккдати звј’сздо сјајне, 
Уграбити златне зракс 
Воеолицо. зоро бајнс;

Дугу ћу ти с нсба свућн, 
У дугу те еву обући;
Сунцем ћу то обрадити, 
Мјесецем го оиасатн :
Славпћу то као Бога —
Ка’ идола свога.

Ох ! л.уби ме, Црногорко ! 
Ја ћу теби в’јенац свити,
Који ћо ти бссмртиошћу 
Дивну главу окитити.

Твоја слава орићо се 
1Го дубрава и лугова ;
Њена јека биће јача 
Од вјетрова и валова:

Свакн ћоте ноигговатн 
И завиђат увијока 
Срећи, части, задовољству, 
Што ћсш иаћи код монека.

А ја ћу ти добар битн : 
Бићу миран као јањс,
Бићу хитар као ланс,
Бићу радан као мрави, — 
Бнћу вјеран и ностојан 
У штовању н л.убави.

За тебс ћу мнлост иросит 
Свакој цркви и светињи; 
Залогај ћу предвајати 
Па дијелнт снротињи ; -г

И молнћу вншњсга Бога 
Да те држи једру, чилу,
Да ти свако добро дадс 
На мојему крнлу.
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Љуби мсне, Црногорко! 
Г»ићу чсстит на днвану, 
Кићу јунак на мегдану; 
Тимарићу врана коња,
А оружје свијетлити :
Кад затруби бојна труба 
На поклич ћу први бити.

Ворићу со као тигар : 
Јуришаћу на злотворе ;
За слободу Црне Горо

Д в а егстрема.
Ириповијетка М. Сераја. Препод с талијанскога.

Ствар се овако догодила. Цезар Дијас нри- 
снпо је из Торина у Рим у мјесецу Декембру. 
Прпје н>ега бијаху дошли ње1 ви ловачки нсн, 
његови инглешки коњн и нека лађа, Свјетлана, 
која се жнво клизала ио бистрој и бурној води 
ријеке Но, а сада се мораше тромо. ваљати пре- 
ко Тнбра. Цезар Дијас жарко је пољубпо у 
оба образа своју тстку, војвоткнњу од Гепца- 
на; одсио у једном иартеру налаче Ренцано на 
тргу Ронданини, те му бијаше тетка спреми.та, 
затим, нри р) чку, говорили су о овој жепидбп. 
Војвоткиња од Гепцана хоћаше на еваки начин 
да се свршн ; Клара Алтап бнјаше већ удови- 
ца отрагу нет година, а бројаше нх у еве два- 
десет и еедам; Цезар Дијас бијаше прошао 
трећи крет. Обадвоје еу бнли евоји војвоткињи; 
ствар је дакде готова — не треба него ријеЈч 
иснуетити.

— Каква је ? — уиитаће Цезар откндају- 
ћн особитом тачношћу једиу кришку розбиФа.

— Особнто драга: нлавнјех коеа, лнјепога
носа.

— А зиачаја ?
— Врло добра.
Цезар заложи двнје три кришчице кртоле, 

затим наднже своју достојанствену и разумну 
г.;аву, иа ће неком злошћу:

— А што то значи да је госпођа Клара 
жена и одвише малог узраета а значаја еаевпм 
разметнута ?

Да, војвоткнња то иризнаваше, Клара је 
била ократашна, мало разметнута: алп рашта 
да се човјек жсни с високом женом ? Хрђаво 
доликује у некој малој дворг.нн, на неком ма- 
лом дивану, виеока жеНА: виеоке еу жене за 
параду, да пх човјск иоказује народу у кочп- 
јама, на коњу, иа нгранкама. Мале су жене за 
иријатељство, за љубав. Разметнута ? А ко се 
пе размеће у младости ? Која * ее жена не 
размеће када је драга, удовпца, без 
ђеце, и кад има неколпко сметењака који се у 
њу заблеиу као телад у шарена врата ? Па зар 
нпје лпјепа етвар н размстатп ее нешто мало ?

Пе ћу жалнт своје крвн :
'Ве најжешћа мука буде
Свуда ћу ти биги ирви.

Срамоте тн дон’јет не ћу ;
А кад бн то могло бити,
Тад ћу нрпјс умориги
Заљубљено срце мојс, —
Све рад тебе, Црногорко,
И љубави твоје!

Ф. Ј. Ковнчсвнћ.

Ваљда, Цезар Дијас, онако стасит, с онијем 
здрављем од челика и с оиом добром вољом, љу- 
бн малинконичие жене ? Вал.да њен братанпћ 
чита Фејотове романе? II зар удадба — а дру- 
га је удадба са свпм озбпљиа ствар — не ли- 
јечн жену од многнх слабости ?

— Да, али иада у друге, тгтко моја. У 
осталом највеће је ннтање хоћу ли јој се до- 
нанути.

— Допанућеш јој се, допанут.
Али је ствар бнла сасвпјсм друкчија. Онај 

лијенн н јаки Цезар Дијае, густом брадом, онај 
неуморнп ловник, онај веселн горштак, који се 
највећом вољом прнмао еваког племенитог вјеж- 
бања евога тијела, чувајућн увијек госноцки израз 
и поглед, ни најмање ес не доиаде гоепођи Клари 
Алтан. Већ и прије његова долаекЛ њу су на- 
говарали да се прпволи овој удадби, а она се 
нретвараше н кријаше да јој је досадно, не оти- 
јући учинити криво војвоткињи. 3& тим, кад Це- 
зар Дијас стуни у дворану, ђе се госнођа Кла- 
ра разговараше као обично са неколико мом- 
чадије, њојзи се учини да је Цезар иревнсок, 
прејак, несразмјеран маломе салону, диванчићи- 
ма, етоловпма и аеталима.

— Да с њпм изађем, свак бп се емнјао — 
промисли одмах госнођа Клара.

Цезар Дијас оепм тога иоклони јој се, али 
је не иољубн у руку. Госнођа Клара бнјаше 
томе привикпула, да јој се сваки руке маша, 
јер се тијем нзјављиваше њојзи љубав ако ће 
бити и мала.

— Овај Пјемонтез не зпа ништа — бпла 
је друга мисао госпође Кларе.

И тако, готово у евакојој ствари, госпођа 
Клара Алтан и Цезар Дијас бнјаху два екстре- 
ма : а не бнјаше то ннчпја кривицаД јер госио- 
ђа Клара из обзнра на војвогкињу од Гепцана 

! чињаше Цезару свагрју услугу и иоказнваше 
ј се врло љубазна према њему ; Дијас опет с 

друге стране ионашаше се нрема госпођн Кла- 
! ри онако како баш и иристоји којему драго 
| кавалијеру. Ма се ие могаху ннкако еложнти и 

ако ее гледаху често, барем два три иута днев- 
но : ваљда н с тога што гоенођа Клара пнје 

; бнла ннкада сама, пего еада са прпјатсљицом,
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сада са шваљсм, сада с оним еметењацима, кеји 
је аабављаху и који јој чињаху да се којп пут 
од емијеха за трбух хвата. Сваки пут госиођа 
Клара, нс имајућн ни јсднога часа слободпа, 
узвикивашс :

— 0 како су ми досаднн, како су мн до- 
садни ! Не могу внше.

— Могли би сте нх се лако куртулисати — 
примјети Цезар Дијас.

— Али како ? сто пута сам кушала, на 
је немогуће.

— Ја што се мене тичс кад бн ми неко 
досађивао лако бих га с врата скинуо — на- 
стављаше Цезар Дијас љеговом непобитном ло- 
гиком.

— Ви . . . наравно ... — вељаше она љубе-
зно.

А у ствари госнођа Клара не могаше жи- 
вјети без оних несретнпка; чињаше јој се свакоји 
час годином кад не бнјаху код ље. Она врло 
добро осјећаше да онај челичнн Цезар Дијас 
презираше оне богаље и наказе уских прси, и 
она замијераше овоме нрезрзњу које он непока- 
зиваше али га опа сама читаше из неких њего- 
вих подсмијеха од сажаљења.

— Али шта мисли овај Цезар Дијас ? — 
говораше сама собом — је ли он ваљда увртно 
ссбп у главу да се тпн љуцке савршеностп са- 
стоји у нотнуном развитку тјслееие енаге човје- 
ка ?

ЈБихове павике н ако живљаху у истоме 
евијету бијаху са свим различпте. Госиођа Кла- 
ра Алтао нмаше неку нервозиу грчевитост у 
крви : у трн сата играше 1алуп1епн18, у четири 
бијашс на селу ИаФили, у пет и но код неке 
пријатељице, на крају шест иримаше код себс 
најтјесније иознакике и пријатеље, у осам објс- 
диваше, у дсвст и по бпјаше оиет на шетњи 
ндући једног те нстог сата иа три мјеста: у по- 
зориште, на копверсацију н иа нгранку. Кроз

ио сата сс показиваше иоздрављајућп хитно хи- 
тио, говорсћн брзо, брзо захваљујућн се на но- 
зиве да игра, говорећп да мора отићи ћа јер 
ју чека Мара Асерђио, нуштајућн се на нош- 
љетку да однгра још јсдап валцер, затим ншчсза- 
вашс као мстеор да се ноказаже на друго мје- 
сто зансшена оном снлом дивљсња н настојећи 
да још више људпма мозак нонпје. Цезар Дијас 
иак нролазаше мирно сваку всчср на јсдномс 
мјесту разговарајући се, нуше.ћи и збивајућп 
шалу са симиатичиим особама : илп иа нгранкп 
ђе остајаше од једанајест до двије играјућн 
доста, вечеравајући са пријатељима увијек без 
нкакве натеге — затим узнмаше мирно своју 
шубу п одлазашекући да снава. Кад госнођа 
Клара одлучи већ да отиде рећи ће му :

— Дођите Дијас : ваља да вас огмем.
У кочнјама се она мало во$аше због умо- 

ра : он је смијераше :
— Јесте ли уморни ? — запита љубазно.
— Јееам мало.
— Гашта не одлазите кући ?
— Јер морам ноћн до Колона: обећала

сам.
— Разбољећете се.
— Нећу; осим тога досадно јеу поноћи ноћ 

сиаватп. А ви нећете ?
—- Отнратићу вас до врати на се враћам 

кућн.
— Срстни вп ? А шта ћетс сјутра радн-

ти ?
— Прошетатн се мало на коњу ; овуда јс 

врло пријатио у Ј*утру иа коњу јахати.
— Доћи ћу и ја, доћићу н ја ! У која 

доба ?
— У осам сати битп ћу на сслду.
— У осам ? За љубав божју то је немо-

гућс : ја се не дижем никад ирије нодиа. Како 
можсте усгатн тако раио н брзо.

(Ластавиће се).

КАД БИ Б
Кад бн била, моја дико, мртва,
И љубави нламне душо жртва,
Ллакао би ... док би сузч рјека
У Вишњега испросила љека. —
Ло кад Г»ого дат га неби хтио
Тугом мојом сузо би следио:
Из леда би алтар начинио,
Ла алтару тебо ноставио,
Тебе душо — твоје мртво тјело
Ла би т’ онда служио еннјело :
Кадио би мог пољубца наром !
Гријао те мога срца жаром !

ЛА МРТВА.
Шкропио те водом мојих суза ! 
Лјсвала ти покајницу муза !
А када би лед остао ледом,
Онда бн га уст’ма и ногледом 
Растоиио у иару створио.
Ларом би те на небу иренио,
А нред троном Свемогућег творц 
Смјерном молбом млада Црногор! 
Да т’ оживи — онет’да ће створн 
Ил’ да мснс ка’ тсбе умори !....

Ј Ноиовић Лнновпц.
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С о к р а т.
Његов жилот, карактср и наук».

Пишо Фнлки Ј. Ковачсвић.
(Наставак. *))

У развијању иашо расправе изнијесме на срије- 
ду готово сво ноглоде Сократове на свијет, друштво и 
редигију. Аналишући његове доктрине ми смо 
се увјернли да Је Сократ био ночетннком многих 
појмова који ни данданас своју важиост нијесу изгу- 
били. Особита му елава иде у томе, што је, мање 
више, он нрви засновао јавни морал — ону чисту, 
лроцијеђону етичну филозофију, на којој се базира и 
душевни и тјелеени живот човјечанства. Љуцка су 
се срца ражарила њсговим учитељовањем — и сваки 
је тежио нравој срећи, свакп је настајао да се уно- 
доби опћој човјечанској мајци, којој су нз утробс 
сви људи челом на земљу панули. Човјек јо дошао 
до увјерења, да само оно бива што је чему нодобно, 
па за то се н натезао из иетних жила да истином 
исгину нронађе, да на путу ноштенога рада, значаја 
и владања — стечо своју срећу и блажснство.

А нијо ли оно вјера, која људе часке и ноште- 
ње и данас у животу руководи, која народ усаврша- 
ва и с Богом упознаје ?

При свакомс разговору, у свакоме нроиовјодању, 
ноносио со Сократ неким генијем, демоном, за кога је 
казивао да је увјек с њим, и да га вазда од зла од- 
враћа.

Ко јо био, што ли јс бно тај Сократов геиије 
о томе су научсњаци разиога мњења. Неки мисле да 
је то Зила пука Сократова инвенцијл, како би боље 
својим доктринама нродро код сујевјернога народа; 
него ово као да ее не слаже са тачношћу великога 
мужа Други онет разумију нод тим геиијем неко 
изострено чуветво од добра и зл«а помоћу којега је 
Сократ иснитивао и иосматрао свакоји чинкодљуди, 
њихове мисли, жоље, осјећајс, наклоности и т. д. Код 
КсеиоФана и Платона вели се да је тај геније Сократу 
све унанријед казивао, ама ово тврђење у колико не мо- 
же бити истинито сјсдне странеутолиноје оиет сми- 
јешно. С друге еа евим тим КсеноФонту и Платону не- 
ма се што за ту ствар у гријех унисати, јер су то 
добри ђаци из добре намјере за свога учитеља каза- 
ли. Што се иас тиче ми најрађе пристајемо уз оне 
који веле да је Сократ занешен својим жарким мо- 
ралним осјећајем и сам био увјерен е је у носјеству 
свога гснија. Шта зар један одлични муж као што 
је био Сократ мора у исто вријеме бити ослобођен 
свакоје слабости и иредрасуде ? — Нико није без 
мане осим један Вог.

Овђе нам се уснут баш лијена ирилика указује 
да нрогоримо коју о дсмонима и генијима. Тијем не 
ћемо овој студији нншта пп црелити ни одлнти, а 
оним нашим читаоцпма, који нијееу до сад о томо 
доста чнтали, учиннћемо на руку да се из ближе уно- 
знаду и с том страном класичне митологије.

„Тћео8и значи у Омера Бог на јс „1ћсови 
и била обнчна рнјеч за бога и за де- 
мона '(<1аппоп **). Обје ријечи обухваћале 
су једно те исто бићс : Бога, а п1ћеова и дсмон са- 
мо су се 110 околноетима разликовали. пТћеов“ или 
нрави грчки Бог бно је самоста.тан у своме блажен-

*) Впди 4" број „Цраогорке* од пр. год.
**) Све грчке рнјечи, које еу се задржале у живим јеаицима,

г.зговарају сс но новом грчком вравоинеу : Наиноп дсмок; аваноа 
— авсмвја (бгз крвв) и т. д.

ству п одаљсн од људи, а демои јс стојао у ближ- 
њем одношају с људима ; од њега јс људима долази- 
ло, добро или зло. Касније, у развијању грчке мито- 
логнје, постаде нека особита врст божјих бића, која 
со демонима називаху. Зато и вели Хозвјод да су 
л.удн у златно доба но вољи оца Зеуса (Јунитер, 
Перуи) иостали добра вадземна бића или демони, чу- 
вари људи, који невидљиви обилазе сву земљу, дијо- 
ле богаства, бдију над нравдом, а прогоно кривицу.
У сребрно доба носташе људн подземни смртнн бла- 
женици, много мањн од демона из златнога доба. 
Ову науку о демонима уекорише особито филозофи. 
Огкада Јелини узнијеше своје народне јунаке на 0- 
лимн и стадоше нх сматрати неким већим силама 
(нолубоговима) отада и демонн стунишо у средину 
међу богове и јунаке. Откада има демона, богови 
више немају пос.та с људима, него демони ; они но- 
средују измсђу неба и зомље, носе љуцке молбо бо- 
говима, а доносе опсг божје зановјести е неба *): 
једном ријечи ноложај и звањо грчких демона сличии 
су хришћанским анђслима.

Грци вјероваху да има и добрих и злих демона; 
зато им и иринисиваху срећу и несрсћу. Добри дс- 
мони чуваху но само појединце, него и читаве збо- 
рове, друштва, ндемена, градове и земље. У такво 
добре демоне бро,и.чи су Грци духове својих јунака.

Сократ и илатонска шко.та раширише ту науку 
тврђењем, да свакоји човјек има свога демона, који 
га нс само чува и брани, него га и морално руково- 
ди. Одатле је и нотекло оно вјероваљс, да свако че- 
љаде на нороду добије и доброга и злога демона ; 
добри га демон водп к срећи и блаженству, а зли га 
суновраћује у пропаст.

Ч/вути,а за њима Хришћани, ирозваше сво ногаи- 
ске богове демонима и то злим демонима или враго- 
внма, ђаволима. За то ми данас нод демоном разу- 
мијемо само ђавола или врага. Код Грка се демоно- 
логија тск касније развила, а касније су је обрађи- 
вали Македонци и Римљани, код којијех генијн исту 
или још већу улогу играху као наши свеци, кутњи 
патрони, кли заштитници. Мјесне дсмоне или гениЈС 
сликаху стари у облику змнја, које прождиру иру- 
жсне или илодове ; а демоне иојединнх људи слика- 
ху као младића у тоги са чаш ом н рогом изобиља. 
Као год и демони били еу такођер и генији добри и 
зли духови.

Из овога се видн да Сократ није изнашао свога 
демона, него га узео нз народне религије, а ако му је дао 
више моћи и достојанетпа, то се има нриниеати сили 
његова уображења и оној занешености за моралним 
осјећајима, као што смо мало ирије наиоменули.

А какав је био Сократ ?
Има једна мисао кој«ч је стар«т толнко колико и 

свијет: највеће душевне врлине н епособиости често 
иута сс налазе у лошем физнчном саставању или фи- 
зиономпчном обличју. Такви је био и Сократ. Окра- 
ташан чово, ногобљен, нснрнјатна лица; удови су 
му били несразмјерни осталоме животу : очи мале и 
жмуркасте. До душе некн од иаишх дссст ауктора 
кажу, да је Сократ при свакоме нроновједању нли 
учсњу, занешен истином п правицом, такви израз 
сво.ме лицу, оку и погледу давао, да је човјек могао 
у њима носматратп цртс ријстке љеиоте. Они осим 
тога тврдо да се Сократ могао и међу лмјене људв 
бројати. Ми ес заиста иотиупо слажсмо да лијспе, 
узвишене мисли и осјећаји могу даги лнјепи и до- 
стојанствени нзраз п ипаче г}>убо.мс лицу, али да

*| Платон.
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Сократ иа себе није ништа лијепога имао осим душе 
и срца својега, то је са свим ненобитно, то ее из 
самих његових ријечи доказује : „треба вањску грдобу 
и несразмјерносг да поиуиимо са унутрашљим врли- 
нама, ако желимо бити савршени људи.м

Него нама је мало овђе до тога каквога је ли- 
ца био .Сократ; ми нрелазимо на са свим другу ље- 
поту, која је много већа и од стаса и од узраста, 
и од ока и од погледа.

Мислимо на карактер Сократов.
Све оно што смо до сада о Сократу казали, 

преставља нам га као човјека радишу, који има и 
воље н ностојанства у томе. На збиља и јесу воља, 
рад и постојанство једини уеловн, који људе. 
људима ираве. Сократ, који је толико о љуцким 
дужностима говорио, знао је он у љвма у 
свакоме иогледу дошљсдан биги и као дома- 
ћин кутњи и као члан друшгва и као натриота. 
Кад је требало уздржати мир и иорсдак у његовоме 
дому Сократ је био тако стриељив да је у ријеч ирешло 
т р ц и као Сократ К сантиу; Кад бн бојне 
трубе на обрану отаџбино затрубиле Сокраг је увјек 
у ирве редов« стојао ; а кад јо видио поквареност 
и трулеж грчкога друштва он је стунио неустрашиво 
на сриједу да лучем просвј.те отвори заелијенљеие 
очи јелиискога иарода. Срећа човјечанскога рода би-

ла јс једина мука и наука Сократова. Ту је науку он 
развио до највећег врхунца на којн ее човјек могао 
у оно вријеме ионети ; а муку око њо овјснчао је 
вијенцем бесамртности којим су окруљени, на срамоту 
човјечанства, сви аиостоли истнне.

Смрт Сократова којом ћемо завршити нашу рас- 
ираву нружа иам жалосни, или јасни доказ да ништа 
није теже и иезахвалније у животу, него стунити на 
сриједу као сиаситељ људи о иарода. Друштво је 
састављено рд далеко нрстежнијег броја сплеткара 
и ниткова нсго ли нх у љему има чсститијех лнца и 
образа, на каогод што и органични створови избачују 
из себе све оно што имнпје иотребно за егзистенцу, 
тако исто и она претежнија поквареност у социјал- 
номе животу настоји из нотнијех жила да се курта- 
лише свега онога нгго јој смета да развија своју ии- 
штаву дјелатност. То је на жалост и закон н исти- 
на откад је свијета и вијека и ми би морали у оча- 
јаље нанути са љуцке нез&хвалности да нас не тјешо 
они стихови митроносног ернског пјесника :

„Ко довијек хоће да живује 
Мученик је овога свијота.м 
Па даље :
„Клаго томс ко допијек живи 
Имао ее рашта и родитим !

(Свршиће ес)

С У Ј Е Т А.
(11о Су.норокову).

Сујстап бит ћсш
Човјечо мек. |
Заборавиш ли 
Краткн свој в’јек! —
Вр’јеме нроходи I
Крз му је лет 
Човјека вара 
И вара св’јет!
Срећа, забава,
Сјај крупе — дан,
Раскош и слава

Све је то сан! — 
Вр’јеме иролази 
С чаеа на час 
И живот гаси 
И чујеш глас: 
„Смртни буд’ ниже 
Нсгорд’ се ти 
Смрти си ближс. . . 
Мр’јст ћемо сви ! м

Нолегар.

Нечисто мјесто.
Прнча из малоруског живота.

Од II. В. Гогоља.
(Свршетак)

Тад.т тн мој ђед, изувши чизме и замотавши их 
у Фацулет, да се не искриве од кише, даде се у тр- 
чаље, као најбољи тај госпоцкп хат. Уљежо у коли- 
бу савршено мокар, цокрије се кожухом и стаде не- 
што гунђати кроз зубе и частити ђавола таковијем 
ријсчнма, које ја од мог рођеља ни чуо иијесам. 
Ирнзнајем, да би ја, кад би то чуо даљу, по свој 
ирилици, ноцрвснно као рак.

Кад сс ја сјутра-дан иробудим, поглсдам, кад 
мој ђсд већ одавно на иогама, ндс по бостаиу, и кзо 
да ништа није се догодило, покрива лопухом дмљс. 
За ручком се оиет старац разговорио, те ноче пла-
шити маљег брата, да ће га он цати за кокошке мјс- ■ 
сто лубенице; а ноелије обједа он сам свриу с гран- ■ 
чпцс писак п стадс свирати ; а нама дадс да сс за-

бављамо диљом, која се бјсше савила у три прегиб- 
ли, као-год змија, — коју је он звао Турском. Сцд ја 
таковијех диља ниђс и не виђу : истина, он је сјсмо 
однскле из далека набавио.

Пред сами мрак, всћ всчеравпш, ђсд иође са 
моти ом, да копа нову лију за нозне тикве. Наљезе 
покрај оног иечистог мјеста и не отрпље, да пс нро- 
мрмља кроз зубе : „проклсто мјесто!“ Уљегво у сре- 
днну, гдје му се никако не дадијаше, ко што треба, 
одиграти оиомадне, на ћс ти тек онако од срца лун- 
нутп по нстом мјесту мотиком. Гле — око љега онет 

I оно исто иољс : с једне странс внди се голубиљак, 
ј а с друге гумно. „Добро, бар, што сам сс сјетио 
| ионијстн са собом мотику. Ено и нутањс.’ Ено и гро- 
ј ба! а ено и гране, пггоно сам јс навалио на нсти 
. гроб ! ено, ено и свјсћица ђс снјстлуца! Само да се 
I како не нреварим !ц

Полагано, иолагаио ће тп нотрчати, подигиувши 
могнку у вис, као да би шћео с љомс частити нрас- 
ца, којн бп сс. усудио увућн у бостан, и стаде нред
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гробом. Свијећа се утулн ; на гробу бјешо камен, 
који је зараетао у траву. „Треба овај камен иодићи !“ 
иомислн ђсд и етаде га оконавати еа свију страна. 
Иовслик је ироклети камен ! Али онст, упријевши ја- 
ко ногама у земљу, евали га еа гроба. Камсн се за- 
котрља. „Хууу!“ стаде се разлијегати ио доли. „Нек 
те тамо ђаво носи ! сад ђе живље носао тсћи.“

На томе се ђсд заусгави, извади рошчић, иасу 
на длан бурмута и већ сс сиремашо да тијем почас- 
ти нос, кад наједаниут над његовом главом : „Ч х и 1“ 
кихну нешто тако, да су се оближња дрвета потрс- 
сла, и ђеда по лицу нешто засуло. „Вар да се окре- 
неш на страну, кад оћеш да кихаш !“ рсћи ће 1>ед, 
тарући очи. Поглсда око себо — никог нема. „Не, 
не воли, као нгго се видн ђаво бурмута !“ настави, 
оетављајући рошчнћ за назуху и узсвши наново мо- 
тику. „Е баш јо луда, а таквог бурмута ни његов 
ђед, ни љегов отац није био срстан шмркати!“ Ста 
до да копа — земља мека, мотика сама тоне ; ено 
иа — нешто звекну. Избацивши земљу, виђе он 
котао.

„А, голубе мој, ево ђе сн ти !“ повикаће ђед, 
подмећући пода њ мотику.

„А, голубе мој, сво ђе сн ти!“ зацвркута па- 
кав тичији кљун, кљунувши у котао.

Ђед со поизмаче, и испаде му мотика из рука.
„А, голубе мој, ево ђе си ти !“ заблеја бравља 

глава са врха дрвета.
„А, голубе мој, ево ђе си ти!“ замумла међед, 

иромоливши иза дрвета своју њушку.
Дрхат обузе ђеда.
„Та овђо је страшпо јсдну ријеч изговорити !“

иромумла ће он више у еебн.
„Та овђе јс страшно ријеч цзговориги !и ,.иро- 

цвркута тичији кљун.
„Та овђе је страшно ријсч изговорити !“ иро- 

блеја бравља глава.
„Ријеч рећи!“ зврсва међед.
„Хм!“ ,. . . рећи ћс ђед прсианувшн се.
„Хм!“ . . . иропијуна тица.
„Хм !“ . . . нроблсја ован.
«Му!“ . . . зврева међед!
Страшно уплашен ђер сс окрепе .... Боже мој, 

каква јс то ноћ била! ни звијезда, нн мјссеца ; око- 
ло ировалијс! Под иогама стрмео без дна ; над гла- 
вом извисило се брдо и баш као да ће сад, сад да 
му иане на главу, те да га свега смрви ! и нривиђа 
се ђеду, као да иза тог брда нека образина му на- 
мигује .... у ! у ! нос — као ковачкп мијех ; ноздр- 
ве — усии у њих ако хоћеш по цијело вјсдро воде ; 
губпце — о Бога ми, пао двнјо какве кладе, црвено 
сс очи избуљиле горе, па још н језичииу исплазила 
и тек дражи га! „Ђаво те понио!“ рече ђед, бацив- 
ши котао : „На ти твојс благо, па нек то ђаво носи ! 
каква је гадна образина ! у ! у !“ и всћ шћаше бје- 
жати, али се још обазре „ стаде, видјевшн, да је све 
бпло, као и прије. “Ово само илаши нсчаетиви !“

Прионс онет око котла — ис, ни маћп, тежак ! 
Шта да се ради ? Ваљда га не ће ту оставити ! Те 
„аирегнувши сву своју сиагу, шчеиа га он објема 
рукама : „Де, једанак, једанак! аха ха! још, још, 
још !“ п извучс га.

„Ух! сад бар да потнрашим !“
Извади рошчић. Али нрнје, иего ће насутп, оба- 

зре сс око себс добро, да види, да нсма кога. Као 
да иема ! алп ево, чпни му се, да један пањ стењо 
и надимље сс, указују сс ушн, буљи црвене, крваве 
очи, ноздрвс сс наиухаше, нос сс иамрштн, баш као

да сс снрема, да кихнс. „Вала баш нсћу нн потпра- 
шити !“ иомисли ђед, сакривши рошчпћ : „онст ко 
ми иоиљуватн сотона очи!“ Ухвати бржо бољс ко- 
тао, иа нотец’ колико нкад брже може ; спмо чује‘ 
као ла га нешто озад једнако дриље, као неко нру- 
ће, по ногама. „Ој! ој! ој ! иовикивао је само ђедо, 
нојуриши даље као муња, и кад јо дотрчао до поио- 
ва врта, ту јо тек мало нредахнуо.

„Куд се ово дпо ђед ?“ иомишљали смо ми 
очекујући га већ три сахата. Већ је одавно из за- 
сеока дошла мати и допиЈеда лонац врућијех халу- 
шака. Нема га, па нема! те тако мн сами и всчера- 
смо онет.

Иослије всчере оиере мати лонац и тражаше и 
очима разглсдаше, ђе би иросула помије, јер су свуђ 
наоколо биле лијехе; види, уирав к њој на сусрет 
иде бачветина. На небу је било тамно. Ио свој нри- 
лици којигоћ од ђетића шале ради сакрио се озад 
за бачветину, иа је иред собом помиче. „Добро је 
дошла та бачвстина, баш ћу у њу изасути снлачине !“ 
рече и изасу вреле иомије.

„Ој!“ нешто повика крупнијнм гласом. Ко је, 
шта је ? — 0 чуда — ђед! Е па ко је могао зна- 
ти ? ! Бога ми смо мисзнли, да бачва иде ! Признајем, 
ако је оно мало и грехота, а управ врло је смијо- 
шно било, кад се указа сиједа глава ђедова, којп 
бјеше сваколика обливсна иомијама, и ио којој со ви- 
ђаху многе корице од диња и лубсница.

„Видиш ти ђавоље бабе!“ рече ђед, бришући 
главу скутом: „како ме опарила! као свињу нрсд 
Божић ! Е, ђечице, биће и за вас сад колачића! ићи 
ћете, насји синови, одсад у златнијем доламама! По- 
глсдајте, дед, ногледајте овамо, игГа сам ја донио!“ 
рече ђед и отвори очи.

А шта би ви иомислили, да је тамо било ? до- 
бро се иромислите, нонајмање : а ? Злато ? мислнте .. 
То и јест ђаво, што није злато : сметље, глиб . . . . 
срамота је казати, шта јс. Пљуну ђед, баци котлину 
и иослије онра руке.

Отада је ђед заклео и нас, да никад не вјеру- 
јемо ђаволу. „И не помислите!“ Чешће би нам гово- 
рио : гама све, што-год каже враг Госиода Христа, 
све ће слагати, иасји син ! у њега правде и истине 
ни за једну нару нема!“ И бивало је, да тек што 
чује старац, да на нском мјссту није све најмирније 
ни најчистије: „ела, ђецо, дајте да се крстимо!“ но- 
внкао би нам: „тако га, тако га! добро га! и ночме 
ти тек сииати на се крстове, А оно ероклето, нечн- 
сто мјесто, ђено није могао играти, заградио је пло- 
тером, и наредио јс, да се тамо баца све, нгго-год 
има ненотребног, сав коров и сметље, штоио је из- 
бацивао из бостана.

Видитс ли, како вара „ечастиви човјека ! Знам 
ја добро ову земљу: нослије тога држали су је су- 
сједни Козаци. Збора нема, земља је добра, а роди, 
да се човјек мора дивитн ; али, на омађијаном мје- 
сту никад ништа ннје могло бити добео. Иосију љу- 
ди, ко што треба, а никие тако „ешто, да је тешко 
разабратн: лубеница није лубсница, тиква — ннјо 
тиква, краставац — „ије краставац. . . Ђаво би га 
његов знао, шта је !

Иревод с руског.
Ј. Л>.
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КЉ11ЖЕВН0СТ.
В о с а I! с к н о с в е т и н к. Пјесма 

Ј о в. П о и о в и ћ а-Л и н о в ц а, лосвећбнл Књазу 
ИатљедникуДаНилу. Цетиље ; држ. штамп. 1883. 
Цијела 20 нов. Чист прихоД у корист Цотинско Чита- 
онице.

Наш 'нјесник Ј. Поповић-Лииовац издао је о- 
трагу годвну дана под овнм насловом поемет који је 
и-унутарњом садржином и вац^ским обликом учинно 
особити утисак на нријатеље лијсне књижевностн.

Начин којим је нјесма нзведена ; богаство и 
мужевност чистог црногореког-хрцеговачког наријеч- 
ја ; вјерно сликање ; поетична дикција ; исихологич. 
ни моменти ; а све за све њеиа илеменита основ- 
на мисао : — дају овоме дјслцу особнту драж и ире- 
иоручују Лииовца на кљижевноме пољу као врло да- 
ровитог поету.

Пјесник „Босанског Осветникаи и ипаче је поз- 
нат међу нама као ваљани као сретни љубимац вила. 
Разне нјесме ие иашим Књињевним лисковима ирес- 
тавиле су нам га као Когом надареног ериског славу- 
ја. Ко је чигао његов „II о в р а т а к у 0 т џ 6 и н у,и 
није могао а да се не диви оној струји домородних 
осјећаја, оној једрипи здравијех мисли, окој чиетој 
српској свијести.

Уепомене иа давну српску величину зачињене 
узвишеном чежљом за слободом, једг.нством и иезави- 
симогти српскога народа, таквом силом дјелују на 
душу пјесника Лииовца да се то готово у свакојему 
стиху опажа. Народна иоцијенаност дијељеље једно- 
родне браће на вјере па она религиозна. грчеиитост 
и Фанатнзам к.о.јн највише ирнјече нашој срећи и 
наиретку : побудили су осјетљиво срцо Линовца да 
навије јаворове гусле своме иароду, — да ијева сри- 
ству и јунаштву :

И он ијсва :
Ото јунака сто Бошљака,

Сто хајдука сто пушака,
Мшице јаке срца јака 
Једра плећа у јупакај 
А о бедри Сабља лака —
Носјећиће Туро свака ...

Па онда :
Служит вјерно срнеком роду 

И борит се за слободу.
У јуначкоЈ нашој Црној Гори има врло дорови- 

тих и нонешеиим момака за иојезијом. Неирекидне 
борбе за оио што је Србину свето ; свакидашљо на- 
де у иромјену н срепшју будућност ; живљсње међу 
иајчиетијим срнским обичајима ; одгајање у пајжив- 
љем и у најачем нашсм народиом духу : створили су 
готово од свакојега Црногорца по једнога нјесника. 
У томе се баш и огледа благородство н нлемени- 
тост нрногорске душе ; јер само онај којн поштено 
мисли и осјећа може ијевати.

Него иаш брат Поповнћ Липовац као да је од- 
војио од својих прсника. Онај голи ириродни дар, 
кдјим су многи Црногорцп као што рекоемо накићени, 
Линовац је такођер и нјесничком изображеношћу 
усапршио. И најобичиијим мислима и осјећајима, он 
зна датн такву Форму, тако их вјсштачки и живо 
преставитн да нам изгледају као створеии оригннал.

„Б о с а и с к п 0 с в с т п и ки до дуне пије ни- 
какво чудо романтично заилетсностн алп баш т: <с

што нијс износи на сријсду Лииовчеву сиоеобиост и 
вјештину. У духу нашсга народа нсма збрке и заво- 
днца ; Србио јо мање вшпе озбиљан а озбиљност тра- 
жи иростоту и једноставност. „Босански Освстник“ 
нспричан је онако како гаможе и простн народ ра- 
зумјети и учевнн му се свпјет дивити. То је она 
класична објективнога, која јо на свакоме мјестудоб- 
ро дошла, а особито у нроизводнма ове вретн.

Цијела осиова помснуте нјесмо даде се у неко- 
лико ријечи казати.

11еки старац јо имао два сина, Стаика и Мила. 
Станко сс потурчио и обе.зчастно Мару Мнлову вје- 
реницу. Мило .је уснламтио осветом на турчипа бра- 
та Усеина и прегнуо да га убнјо. Кад је у то .имо 
замолио старога свога оца пустиљака да га благосло- 
ви, овај га је ироклео ако се освети. Увријеђсна 
срнска част у Мила није могла послушати родитеља. 
У једноме крвавом.боју ране се обадва брата смр- 
тно. Муке и одољеде ране шљубе браћу на разбоју; 
оии се онет заволс. Иза кратког разговора Усеин се 
нокаје шта је урадио а Мило му оирости. Сједиљепа 
и здружеиа браћа у миру на мегдану као људи, као 
Србп и потољи љихов уздах бијаше : „С б о г о м 
С р и с т в о ! “

Као што се из ове основе види главна је ми- 
сао у „Б о с а н с к о м Осввтнику“ с ј е д и љ е- 
љ еи п о т у р ч е љ а к а с а с в о ј о м с т а р о м б р а- 
ћ о м С р б и м а.

Ова мисао до душе пије Линовчев оригинал ; 
она се нромиче као свилени конац и кроз многе на- 
нге? народне нјееме особито из оних крајева, ђеје 

! то еједиљељо као услов бољему напретку, од при- 
је!гс потребе.

„Но гледа се ко се како крстп 
„Но чијега одојише прси.и

Крцт јс мио које вјере био 
Када брацкн чини и ностуна2

(0 г л е д а л о).
И из духа Горскога Вијенца провијава ова ми- 

сао о сједиљељу, али у оно гвоздено доба, у коме се 
1е свијест народности још за дверима релнгије са- 
кривала, нпје је било мо1уће у живог увссти. Фераг 
Зачир Каваз-баша нукује Црногорцс :

И ако јс зсмља поузана,
Двнје вјере могу со сложити,
Ка’ у сахан шго се чорбе слажу.
Ми живимо као досад брацки,
Па љубави више не требује.и —

А кнез Јанко одговара:
„Ви смо турци али се ие може ;
Смијешна је ова наша љубав :
Грдно нам се очи сусретају,
Не могу се брацки ногледати,
Но крвнички и некако дивље ;
Очи зборе што им вели срце.и

Дакле да јс могуће, свијесни Цриогорац као што јо 
био кнез Јанко, не би марио да су и двије вјерс у 
држави, али само да су обије подчиљене глави Црнс 
Горе. Него турци у оио вријсмс ннјссу шћели само 
слободу вјероиеиовјестн ; оии су уз своју вјеру јаг- 
мили и за влашћу за госноетвом нам овом сјенком 
срнства сто нута крвљу окуианом,

-Каквс су ти онс поглавнце 
Назнаљу се цареви снновии !
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Тако је било у седамнајестом вијеку ; данас на 
измаку деветнајстога ствар јо са свијем другчија. Да- 
нас јо слободно вјероваги како ко хође само нека 
се покорава и слуша онога, који је заложио себо да 
осигура онстанак другијех.

Наш Линовац у своме „Босанском Осветнакуи 
цогодио је прави пут, ударио онијем нравцем, кога 
су се држали кога се дрн:е и кога ће сс држати у- 
вијек нрави пјесници, ако им је стало до тога да их 
људи назову носиоцима народно мисли. Јер заиста 
ништа није илеменитије на свијету него нроникнути 
у духу свога народа, унознаги се његевим мислима, 
жељама и осјећајима на онда тријебећи с једне стра- 
не сво оно што је ниско и неваљало, нотнцати га с 
друге стране на све оно што је добро лијено и ко- 
рисно.

То је био задатак „Боеанском Осветнику“ и 
тај је задатак како треба и развијен и изведе. Нешто 
мало недостагака, које ћемо на своме мјесту по сво- 
ме убјеђељу наноменути, губе се у осталој љеиоти 
и дошљодности као ирамчићи извијана облака на ве- 
дромо небу.

(Сврнмће сс).

Билешкс.
(Секуларне варијације народа*) На- 

цијонална једнородност ујамчена јо очигледно опера- 
цвјом двају различних елемената: нрви јо : постепено 
али нсизбЈежно разблажавање крви ; други је, тежња 
за армонпјом са сиољашњим стањем природним. Оба 
се уједнњују у еФектпма својим. Зато не смвјемо ви- 
ше сматрати народе као какву псрманентну слику. 
Човјечанске иослове вал»а гледати тако као да су у 
иеирекидном кретању. Не да иду тамо и амо како им 
је кад по ћуди, пего савршено дефннитивним путем. 
Ма какво било данашње стање, оно је еа свнм пре- 
лазно. С тога све системе грађанског жнвота морају 
бити еФемерне. Вријеме доносв нове сиољашње услове ; 
начин се мишљеља мијења ; с мишљањем п акција. 
11о томе свс установе морају нћп с овом иролазиом 
природом, н, ма да се могу развити у иолитичку моћ 
и црпсти отуд средства за насиље опет им је трајању 
врло мало номожено; јер раније или доцније иопула- 
ција којој су наметнуте, сљедујући спољашњИм варп- 
јацијама, оборпће и сама од себе и њихова иогибија 
ако и може бити одгођена оиет је Јамачна. Да би така 
једна система била перманетна, есенцнЈално је нужио 
Да Ј°Ј Је У организацију уткан закон мијењања и не 
само ироето мијењања него мијењања у правом правцу 
• - правцу којпм је друи.тво памјерно ићи. Зато и иро- 
падаЈу толике многе установе што немају овог есен 
цијалног услова. Сви сувише много вјерујемо да љу- 
цким пословима управља сионтанозна акција нли слобо. 
дна воља ; а тиме отнскујемо на страиу оиај свесил. 
нн утицај који донста влада њима. А у такој смо и- 
стој обманн и о индивндуалном жпвоту јер жинимоу 
вјери да све што радимо бива по наш</ рођеној вољи 
вли по вољи они што еу око иас; и гск па нзмаку 
дана евош виднмо како ,је то била грдна илузија, н 
како смо иливалн вееслећн ее н бороћн се," рвјеком 
ноја нас је у наточ свему нашем слободиом кретању 
тпхо н иеодољиво носила к обалн која иам јс унапри 
јсд одређеиа.

*) Дрепер. Ист. уми. разв. Евр.

Р а з « о.
(Љ у б и ш и н а в е ч е р). Одбор за ирснос Љу- 

бишинијех кости нриредио је 26. т. м. у Котору све- 
чану вечер у интересу преноса. По ономе, како смо 
извиЈешћени, свечаност јо врло лијено за руком ис- 
нала, а и иожртвовања од стране бококоторских ро- 
дољуба нијесу за ту цијељ иза ње остала. Велики 
срнскн ирииовједач заиста је и заслужио да му ео 
кости оперу вином и пренссу у своје родно мјесто, 
које је свијем жаром српског родољуба обожавао — 
и ми се надамо. ако Ког да, да ће то илеменито поду- 
зећо чим нрије у живот ступити.

(С п о м е н и к А н д р и ј и К а ч и ћ у М и о ш и- 
ћ у.) На приморју у Макарској конституисао со од- 
бор за скунљање добровољних нрилога да се нодиг- 
не достојан сноменик „Старцу Мизовану“ овјенчаном 
нјесаику Качнћу за кога вели Прерадовић :

„Разговороми твојим угодниме.
Угодио роду си сасвиме.

Прилози шаљу се о д б о р у з а К а ч и ћ е в с н о м с- 
н и к, у Г р а д ц у, Г о р њ о II р и м о р ј е, Д а л м а- 
ц и ј а. Ми се од срца радујемо овомо подузећу и нај- 
тоилије га с наше стране преноручујемо.

Нове књиге и листови.

Ђ у р о X а р а м б а ш а или конавски устанак. 
Приповјетка Вида Вулетића Вукасовнћа. Наклада Д. 
Претнера у Дубровнику 1884, 189 стр. Цијена 80
нов.

II ч е л а илустроваии орган за ерпске ичеларе, 
Год. III. Уредник Драгутин Носниковић. Излази два 
нут мјесечно, Цијена 3. Фор.

С т р а ж и л о в о лист за ноуку и забаву. Уре- 
дник Јован Грчнћ у Новоме Саду. Излази саако не- 
ђеље. Цијена 5. Фор.

Д р а ш к о в р а б о ш, поз.нати наш озбиљни 
шаљивчина у Снљету, ночети ће, ако смо добро из- 
внјешћени, овога другога мјереца ћирилицом излази- 
ти. Сретно му било да Бог да’

КОРЕСИОНДЕШЏ ГЈА.

Г. Л. М. Д а 1 п ч и 1» у, пароху у ЈГуштици. Нрошле годи- 
не није нигие ни изашло бројева »Црногорке“, нсго што стс их 
Ви примиди. По Вашој жел»и отпрпвљаћеМо Вам је рсдовно и 
ове године. Што смо прве бројеве зауставили, томе је узрок, 
што смо вол.ни админпстративне нослове у нотнуноме реду др- 
жати. Вилп нам здраво!

Читаоници, Нодгормца. Г. др. II. Мнл.анић, оадр- 
жавши право т ваше чланетво, претплатио јс иаш лпст за вас 
на нола годино

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

Цетин. е, у шта.чнарији Читаонице Цстии.ске.


