
Издапи сваког четвртка 
на цијсдом тзбаку.

Стаје за Црну Гору, Лу. 
стро-Угирску, Носну и Хер- 
цеговину:

годинш.0 , . .4 <>ор.
иа по године . 2 „
на четврт године 1 „

оа Срвију и све лруге зсмле 
јодишњс . 15 Франака
на но године 8 „
на три мјеееца 4 „
у злату.

ЦРНОГОРКА
ШНКЕВНОСТ и шго.

Уредник;

ЈОВАН ПАВЛОВИЂ.

Иретпдата из Црне Го- 
ре и сва пнсма шал,у се 
самом уреднику.

Претндата пз Србије у 
пућује се Ведимиру Вало- 
жићу у Биоград, а из дру- 
гијех крајева иод адресом 
Р. КашаЈапотјб Саиаго- 
(за „Црногорку4).

Нретилату нримају сзи 
наши кшижари п нови- 
нарске скснедиције. Но- 
Франкирана нисма не нри- 
мају се.
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С Л И К Е И 3 Ж И В 0 Т А.
I.

Горди главар.
Силаи главар ијацом шета —
Гордо иде... све му емета !
Оком мрким мрко гледа,
Поклон ирима — сам га иеда !

Пред љим сгарац ирњав стоји, 
Снужден гледа... он со бо,и,
И рука му суха дрхти,
Уета шаићу : „Гђе си смрти !

Приступићу — хоћу — нећу,
Да му кажем за несрећу,
Господару не би л’ река’
Да ми дадно каква л’јека ...

Помага’ Бог Госиодине !;: —
„Глодај јсдне екитачине ?
Без кошуље, боеих иета.
Шетат’ моне сто смета !“

„Нсвоља мо тсшка нагна
Те мо иод твој екут зли сагна. 
Помага’ ми шпнњи творац,
Мишљах да си Црногорац !и

„Па н јесам : свјетли — нрави !
11о ме гољо ти остави,
Јер извућ’ ћеш дебљу, јачу —
Знаш с кнм збориш ? ... муч’ скитачу !“

„Умуче мс, ираво рече,
Одавно ми то со сточо,...
Умукошо м’ триста брата
Од Фундине до Цавтата !

Од Грахова до Бојано
Сваког згоди турско тано,
И од Боке до дпо Куча
Сваког ханџар љут умуча .’...

Скитач рече ... свуд ео скита, 
Госнодара нашег нита 
У Косову густом лугу 
Да л’ имаде вјерњег слугу ?

Скита’ сам со, нраво каза;
Од Царева бојна Лаза
До удара Махмуд-пашо
Стари моји гђе издаше ?

Иа не могах, а без бола,
Невиђети Вучјег дола...
Незнам да л’ ти тамо бјеше ?
Нећу да лш у<та гр’јсшо ...“

Вјесан главар главу сави,
Г- < т,ан нрњ њу исправи,
Иа настави : „Стани мало,
За такво ми нијо стало,

Докле имам Госнодара
Који криве само кара ...
Који народ, кад му јечи,
Зна очински да га л’јочи !

Његова је само свјетлост,
Његова је нравде крјеиост,
До њега јо — свјећа твоја
Да поетано сјутра моја !“

Цетнње, 1./Ш. 1885.

Ј. Нопонпк Лннокац.

У спомен Манцонију.
Ту ’номадне мннуло је стотппу година 

откад је на свнјет дошао човјек те је својим 
златпим иером много здрава плода, љености, н 
мпого славе придао н онако богатој н славној

талијанској књизн. Стогодишњица од рођења 
Маицонија навршила се 7. Марта по новом, н 
ирослављена је бнла у Милану, начином достој- 
ним тога умног дпва.

Изображени свијет, без разлике народности, 
удјела прпма у таким славамаЈер са .људнма
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Манцонпјева кова поноси се цијело човјечан- | 
ство. Отрагу неколико година, Бразилијаиеки ј 
цар посјетио је нок. Манцонија у Мнлану. Ста- 
рац је био дирнут тијем одликовањем н то је 
исказао високом полажепику, а цар Ке њему па 
то ове значајне рнјечи : „до мало неће свијет 
ли помнњати мене, дон Педра де Алкантара, а 
о Манцоннју говориће се увијек не само у 
Италији по у свпјету чптавом!“

Мн ириморци, напосе, дужни смо мпого 
талијапској кљизи/Сав данашњи параштај те 
ее књигом бави, није ли умно одојеп талпјаи- 
скијем млијеком и отхрањен талнјаиеком храном ? 
Како.да се не благодарн дојиљи п помајци 
својој ? На тој госиодској софри, гдје тако дуго 
благовасмо, не бјеху лп но избор ђаконпје 
Манцонијева дјела ? Који од нас, (кога памст 
иије еасвим нздала), не би и данас умио на 
изуст : „МаЈге Јел запб, нпгаа§дпе,“ — ја ли ону 
о Наполеону Великом: ,.Е1 Ги, зЈссоше 1ттоћПе,“ 
— или неку другу из његовијех „1тп басп“ ? 
Ннјеемо лн плакалн са Ренцом и Лучијом, на 
кољепа надали пред Боромеом, грлилн калуђера 
ХрнстиФора, ругалп се дон Абондију, мрзили 
„Ненменованог“ и његове „браве,“ и т. д.? 
Коме ће се икад пз памети избрисати 
догађајп пз тога свпјета, прлсјенци и свјетпла, 
судар разнијех страсти, добра и зла, љеноте и 
грдобе моралне, — све то што пађосмо у 
„Рготе881 бро81“? — Чптао (•••. пегдје да ј« с 
том књигом у руци умр’о Розмшш. Она ће и 
одселе битп велпка наслада душама што <••■:шу 
за нстинптијем и лпјенијем, јер су иојави жи- 
вота у љој салпковани истинито, онаки какви 
су, п какви остају кроз-а сва времена. Они од 
нашијех, којпма је лијепа кљижевност „иа- 
сушни ’љеб“, којима под главом освићу страни 
а особпто Француски романи, наиђоше лн кад 
на пеку тако зацимљиву приповијест, да бн је 
могли неколпко пута прочитати као што се 
обично чптају, „Рготе881 вро81“ ? Не заиста ! А 
по здравој садржипи, по разноврсности тинова, 
по заилету, по филозофским реФлексијама и по
сблику колпко је падмашила остале своједруге 
у свјетској књнжевности, а најсколи у нашој 
снротној!

Једап учепи Дубровчанпн доказао је у 
„Словинцу“ да готово све мто је • ■, ■ :
мисао у ЈБубишпним причама и ириповијестима 
да, готово, све је пз Мапцопија, а Љубиша је 
то, онако мајсторски, заодпо у дивно српско 
рухо. Дакле и сриска књпга, у своме нзабраноме 
дијелу, позајмила јеизтога пепсцриивога духовног 
врела, који је нанојио већ неколпка параштаја.

Ето разлога и у нзобиљу, рашта је до- 
стојно у овој прилици а у нашој „Црпогорцп“ 
иоменути Мапцонија. Ја ћу овлје пошту о;;.;ти

уеаомени његовој, поменувши у кратко његов 
рад н значење тога рада но талпјапску књи- 
жевност. То је јединн начин, који ми је у 
власги, да израза дадем моме п нашем ношто- 
вању ирема великом нокојнику.

Конте Алесандро Манцони иреставља 
„излазну тачку“ талијанског ијесништва у 19. 
вијеку, јер је он лнрнку и драму сврнуо на 
новн нут. У цојезији замјенио је конвеицијонал- 
ни са нстпнитијем живогом ; у томе је тајна 
снага његова пјесничког генија, којега је Гете 
већ нрн првом нојаву иоздравио као такога.

Нослије нада Наполеона нрвог, дигоше сс 
у Њемачкој ионово нристаше романтицизма, те 
и у Италијп образова се у томе правцу „роман- 
тичка школа.“ Тај уплив отклони траговегалич 
ког укуса и учиње да се омладина приљуби 
нјеснпку АлФЈерпју. Пошто пак полнтичка нада- 
ња п намјере о ослобођењу Италије од туђпна 
као и славна прошлост те лијепе земље, — 
по што све то иалазило је сједињавајућу тачку 
у Данту, талнјанска романтика постаде скрози 
народна и скрозн овнјана народнијем духом. 
Нада све она је тежила да иојезија зарони 
у унутрашњи живот Италије. С тога је свакако 
требало измјенити старе нриборе. И други, 
осим Манцонија, осјећали су то, али се нијесу 
лако могли отрести остарјелпне.

Правп локрет у новом иравцу заноче Ман- 
цошт, сг јм „Одом“ нреминулом Карлу Им- 
бонати. За тијем изађе неколико љеговијех „све- 
тијех химна“ (1пт васп, 1815). Уз Манцонија 
појави се кпта свјежијех умова, Берше, Ракори, 
Силвијо Пелико п други.

Бође класичке школе узнемприше се. Име- 
на „романтицизам“ н „класпцпзам“ заглушише 
књпжевни свијет. Обје странке окуппше се око 
својнјех застава и борба започе.

Ноглавпца класнка бјеше Бинчепцо Монти; 
њихов орган „БЊНо^еса НаНаиа“. К омладини 
придружише се Марко Внсконтп, Сизмонди н 
други; њихово гласнло бјеше „Ап1о1о{ра“ без 
извјесног главног вође.

А Манцони није се губио у чаркању; то 
је оставио нејачима. Опјесвојом нјесмом „Срџ- 
ба Аполова“ („1га Ш Аро11о“) готово норазио 
етаркеље, ненгго налнк побједи Даннчића 
Ђура, коју је својим дјелом „Рат за срнски је- 
зик“ пзвојевао иротив дебелојераковића; прем 
да, узгред да речемо, талијански иредставннци 
старе шксле, бјеху људи по знању и дјелима 
куд н камо јачи од Светића п дружпне му.

Манцоннјева нрва трагедија „Кармањолски 
граФ“ (Соп1е <П Сагта#по1а) нзиђе год. 1820. 
Јунак је те трагеднје некн „кондотјере“ ког 
је неко вријеме срека служила, иа окривљен
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као издајник, нремда права, млечићи погубнше. 
Карактери су у тој трагедији спгурио извачегш, 
али нревлађује строго хнсторијски н лирички 
елеменат. Како је пзишло то дјело, Гете је у 
својој „ТЈеБег Кипа1 ип(1 АНегШига44 похвалпо 
нроговорпо о њему, еоколећи иа даљи рад 
младога нјесника.

У исто врнјеме издаде дјело у прози нод 
насловом „Оиаеке о католичком моралу44. 
(ОбзегуагЈопе впИа тога1е саМоНса). То бјеше 
одговор нанадању Сизмондија на католичку вје- 
ру. У њему мирише душа Манцонијева ; душа 
дубоко увјереиа о вјерским истннама, али му 
вјера не скучује полет за елободом, не огранн- 
чује му љубав којом он обухвата цијело чо- 
вјечанство. Ту има иламеиијех ријечи о слободи, 
миру и братетву међу људпма.

У Јунију 1821-е изиђе „пети маја44 
(стцие ша^&га), чувена химпа иремипулом 
Нанолеону Великом, — „најљепша еиичко- 
лиричка перла повије талијанске кн>ижевпостп“ 
рекао је Гете. Тек тада опазише талијанцн да 
се међу њима нодигао повп велнки пјесник.

Годину накоп тога објелодани другутраге- 
дију, (посвећену својој жени), иод насловом 
,,А<1е1с1ии). Иредмет је: иобједа Карла Великога 
над лонгобардскпјем краљевским домом. Срав- 
нивши је с првом „Сагта#по1а44, види се 
знатни напредак у драматској градњи. Хорови 
у трагедији уметнути, нодсјећају иа старо-грчке 
нозорпшне комаде, а језикје у томе дјелу такав 
каквијем ппко иослије Данта писао није.

На своме имању у Врусиљо, близу Мплана, 
гдјс се због иолитпчког наснља ћесароваца 
настаиио, — замислн свој повјесни ромаи, ио 
врсти сличан Валгер-Скотовијем, који пздаде у 
Јулију 1827. нод насловом „Вјереници, милане- 
ска новијест из XVII вијека,44 (Рготевб! бробћ 
в1опа тИапеве (1е1 бееоЈо XVII).

Позната је Гетеова нрееуда о томе дјелу: 
да је то најиотпуннји роман („уо11коттепб1е 
Еогаап44) којег евјетска литература пма. Слава 
је ирпонула уз то дјело, ннти га оставља, нитн 
ће га одбјећи но свој ирилпцн. С њега је, нај- 
више, Манцони беемртно име етекао.

Заљубио се момак у дјевојку, снромашни 
и проетн обоје, обоје сељацани. Силеција неки 
властелнн хоће да обљуби цуру. Јадпици пема- 
ју ее коме утећи до старцу калуђеру. — То 
је у главноме иредмет нриновијетке, али са ко- 
лико је иојезије зачнњено, каквнјех лн ту ири- 
зора нема! Сви слојсвн другатвеии су ту ире- 
стављени у тниовима што се не могу забора- 
вити: све важннјс прплике из живота поједипа- 
ца п нз живота народа еалнковане су мајстор- 
ски. У томе рсмек-дјелу налазп се убавоет Вал- 
терскотовијех романа, тачност као у дјелпма

АлФреда де Вињи. доетојанство и узвншеноет 
као у Гетеовим дјелима. Уз-а све то, роман је 
пренлетен жнвијем хумором и таиашном нро- 
нијом!

Ппсао је Мапцини још много. Одглавнијех 
његовнјех сачпњења доста је напоменути : „0 
нроналасцима44, „О јединству талијанског јези- 
ка44, „0 врелу и току велике Француске револу- 
ције, 18794‘,икао наставак вјерепицима „Исто- 
рнја инФамног стуба (81опа ЈеНа со1опна тГате).

У Бпоградској „Отаџбпнп44 иреводио је не- 
ко иод насловом „вјереници44 чувечи роман: 
иреводилац пије се иотписао; по моме скромном 
мишљељу, чињаше ми се превод веома добар.

Од његовијех „химна44, знам да је пои Бу- 
золпћ преводио пеке, али сам заборавио које. И 
Нрерадовић, члнн ми се, нревео је неке; жалим 
што ми нијесу при руци пјесме великог нашег 
пјеснпка, да означим боље.

Судбина је јако уцвнјелила Алесандра Ман- 
цонија. Двпје жене и сав пород свој сахранио 
је он за живота. Најзад склопн и он исплакане 
очи своје дапа 22. Маја годнпе 1873. Италија 
мати, оплакала је и оиојала гроб његов!

Слава н међу нама имену његову!
С. М.

0 пјесништву нашијех дана.
(Наставак *).

Еазао сам на једиом мјесту, да је елеги^а 
прпјелаз из епске ноезије у лирску.

То се даје нротумачити физиолошки, нли, 
ако хоћете натолошки. У народа једрих, здра- 
вих, као што су обично свп на иочстку свога 
живота, много је јаче развијена она партија 
мозга и живчане сиетеме, којом ради воља^ а 
мпого мање она, која служи осјећању. С раз- 
витком народа, с културом његовом, та се иро- 
норција мијења: воља бнва све слабија, а осје- 
ћање расте, или, како би се рекло фнзиојош- 
ким језиком: партпја мозга и живаца, који слу- 
же вољн, пријеђе више или мање у атонију, а 
иротнвна овој партија, т. ј. апарат сенситивни 
са живцнма, којп му одговарају, хиперестизп- 
ра се.

Тај појав, у великом, можемо ласно но- 
сматрати и на нојединим људма из своје око- 
лнпе: у људи јакога осјећања слаба је енсргија 
воље, а у људи јаке воље осјећање је слабо.

Кад се ова Физиолошка иачела примијене 
иа ноезнју, онда добијамо овај рсзултат. Енска 
поезија пс тражп вслпку мјеру осјећања ; за њу 
се највнше хоће добро иосматрање, објектпв

*) Види број 3. „Црногорке44.
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пост. У народа здравих, на прагу живота, пма 
тОга доста, а мпого маље спле ссјеКања. За то 
је у љпх епска поезнја п понпкла прва. Лпр- 
ска је дошла тек послије, кад се н осјећаље 
иочело развпјати.

Скала осјећања врло је велпка. За то п 
јест велика разлика између Хамлета, Вертера, 
Фауста н пзмеђу црногорске тужвалице — не у 
интепспвпости него у обиму, у нространству, у 
таласаљу оејећања.

Жалост и љував, укрштепа осјећаља, леже 
у коријену анарата, којим се осјећа. То су пр- 
вобитна, примитивна оејећаља, која ее прво бу- 
де, најснлније раде и најдужс трају. У народа 
неразвпјених та су оејећаља још једнако ре- 
ална, т. ј. нзазвана су нредметом спољашњим 
нли догађајем каквим којп се збио па нољу, 
пзвап човјека н душе љегове. С тога и јесу 
осјећаља жалости и љубавп у тијех народа ја- 
ко ограпичепа у пространству свом, на се тек 
послије, са развнтком народа, развијају н ди- 
Ференцирају.

У дуиш неразвпјепога човјека ншпта не 
ииче само од себе, без спољашљега каквог по- 
вода. Радионица душе још је уска п тијесна. 
Развнјен пак човјек, са јаком интелигенцијом, 
нма у самој души својој читав свијет, који ра- 
ди за себе, ствара и претвара, производи и 
иреироизвађа. Овоме не треба за душевну рад- 
љу спољашљега иовода. Његова душа може п 
без тога да радн. У њеном магазпну иаслагано 
је толико матерпјала, да она вазда, и без сно- 
љашљег иовода, има одакле ваднти грађу за 
своје творбе.

Неразвпјен човјек не може да осјећа без 
спољашљег каквог повода. Интелигентан сам у 
себи, унутрашљим радом своје душе, изазпва 
осјећаља. А код спољашљпх утисака опет је 
велика разлика између људи прпмитивних, са 
слабо развијепим жнвцима осјећаља, и између 
л.уди развпјеннх. Код ових потољих утисци су 
врло честп н врло јаки; код првнх број ути- 
сака одвећ је ограничеи.

Човјек, без развијеног анарата осјећаља, 
слабо кога љуби, па слабо за ким и жали. ЈБу- 
бав се ограннчава искључиво на своју крв, и 
на мјешавипу с оном иротнвнога пола, у цвије- 
ту младости. Жалост одговара нстом томе еле- 
ментарном осјећаљу. У томе је све осјећаље.

Кад са гледишта овдје изложепих начела 
носматрамо цјелокупин народ српскн у дана- 
шљем љеговом душевном сасгаву, паћи ћемо, 
да на овпјема странама, нарочито пак у Црпој 
Горн, превлађује јачина воље, а на другнм 
странама, нарочито иак у Војводини, јачпна 
осјећања. Због тога су Црногорцн добри јуна- 
ци н ванрсднп нрегаоцп; због тога је лнрско

пјеснпштво у Војводинп највиши стенен до- 
стигло, на већ почнље и да онада, нз једнога 
жалосног разлога, о којем ћемо доцннје зборптн.

Ко хоће да ироучава јачнну воље на здравом 
једном и примптивном народу, нек дође у Црну 
Гору. Но у псто доба имао би ту прнлнку, да 
види п оскуднцу скоро сваког осјећаља. Ван- 
редном јачином воље Црногорцн су одржалн 
Црну Гору кроз толико вјекова и нроширили 
је дапас. У јачини воље лежп будућност љихо- 
ва и — ово нек се добро занамти, и ако сна- 
да на други лист! — будућност цнјелога Срн- 
ства. Јачина воље у љпх је до толиког стеиена 
развпјена, да у иотребном случају сузбија и 
само начело личнога самоодржаља.

Но баш за то што пм је во.ља толико ја- 
ка, осјећаље нм је скоро равно нули. Правило 
физиолошко које смо мало внше навелн на љи- 
ма се потврђује на длаку.Разумије се, да се ово 
одпосн на цјелнну народа, а не на ноједЛне ко- 
јн се као изузетци одвајају.

Из тога разлога пјесништво епско цвјетало 
је у Црној Горп и траје још, алн пјесииштва 
лпрскога у љој још нема. Највећн пјесиик љен, 
владика Раде, правн велнша у ијесништву ли- 
тературе српске, ннје нјесник осјећаља нега 
ума н мозга, пјесник мнсли.*) У томе лежи 
велпчнна љегова у којој га код Срба још нико 
није надмашио, а чпни нам се да га и неће 
надмашити.

Црпа је Гора тек па иријелазу к лирском 
нјесништву, а тај пријелаз чине љене елегије, 
тужбалице. И ту се видн, да се осјећаље раз- 
вило ирво у слабога пола,јер су тужбалице својпна 
жснскијех. Мушки не туже и не наричу, јер бн 
то било срамота.

Осјећаље жалости за пзгубљепим иредметом 
љубави као да је веће од осјећаља радости у 
ужнваљу тога нредмета ; па што је веће то се 
и пробудило ирво и силнпје, а опо друго тек 
ће доћн временом и развитком. За сад су еле- 
гије много сиажније и чешће у Црној Гори, 
него л>убавне нјесме, којих скоро и нема.

Шго се даље одмичемо од кршннјех висо- 
ва црпогорскпх, то све већма оиада енергнја 
воље а расте снага осјећаља. У овом нравцу 
узима мах и лирско ијеснпштво српско, како у 
самом иароду тако п на пољу умјетиости. Пр- 
вобнтнп крути карактер срнски одмекнуо је у 
додпру с другим више образованим народима и 
под околностима живота, које су више развија- 
ле осјећаље а много маље кријепиле јачину 
воље. У тим крајевима ионикле су прве лпрске 
пјесме српске. Веома је карактеристично, што

*) Тако морамо судити бар по ономе што нам јо 
остало од њега.Његове нзливе осјећања можда је ватра 
ирогутала. Владика је на жртву ирипио ијесника.
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су те пјесме код нас назвате „женскс/ за знак 
да осјећање нрниада оригинално женскима а не 
мушкима. Међу тијем, ове женске пјесме ница- 
ле су и нз мушкијех срдаца. 0 љеиоти њпхо- 
вој не може битн снора. Морале су бнти лпјепе, 
јер су никле из душе српекога народа, а та 
је душа ио нревасходству пјесничка. Лирско 
нјесништво ерпско не уступа нимало пјесништву 
еиском. „Женскеи пјесме нашег народа ваљају 
нсто колико и мушке јуначке; дакле на пољу 
нјеснпштва „жене“ нам ваљају колико и јуна- 
ци. У снази осјећања нијесмо ништа мањи 
но у енергији воље, само је разлика у нравцу 
и нронзводима те двије сиаге : ова ствара 
Лјела и лјесништво дјела (енску иоезију); она

ирва иронзвод је питомине и сама нроизводи 
лјесништео литомине, л)есништво осјекаја (лнрску 
ноезпју.)

Као што је класичан и оригцналан народ 
наш у своме енском нјесништву, исто је тако 
класичан и оригиналан и у лирском. Колико 
год нма сродности у пјесништву свијех народа, 
чини нам се да у лирском пјеснинггву српскога 
народа има њешто, што нема ни у једнога на- 
рода, што га одлично одваја од свнјех народа. 
То је: душа.

Казаћемо одмах шта је то душа у лир- 
скоме нјесништву српскога народа.

(Наставиће се).

ТЕТЕ-А-ТЕТЕ.

Ко ћо да с’ нагледа твога дивног стаса, 
Ил’ да се наслуша умилног ти гласа ?
Ко ће да с’ наљубн твог руменог лпца 
II напнје меда са твојих усница?...
Од стаса бих твога лавор саздат хтјео, 
Од лавора дпчног вијекац бих сплео,
И завио бнх га око срца мога,
Тога вјечно душо вјерног роба твога.
Од гласа твојега створио бих жице,
Па с њима исплео ц’јело моје жиће.
Од лица бпх твога сазда’ суице јарко,
Ал’ да менн снјаш, а другом — никако. 
Усне бих ти чудним одарио даром .
Саздао нх купом, палио нектаром;
С’ њвх бнх вјечно срка’то божанско ниће 
Да ми к Богу земно преузносн биће.
А да нпко не зна, и знати не смнје, 
Какво благо, срећу моје срце крије,
У ону бих зомљу однио те даљну....

Но знаш лп ти душо ону земљу чариу, 
ђе са бнсер-росом чарна зора плава 
Свако јутро цвјеће обилно нанаја,
А жених јој сунце, што је вјечно прати,
Лимун н неранџу зраковима злати,
И ловорикове мирисаве гране 
И цвнЈеће љупко свуда на све стране;
Па се околином мирис разасипа 
И рајским тн млљем душу обасипа ...
А свако те јутро, кад зора зарудп,
Море евојим плеском нз њежна ена будн,
Још ти зеФир е мора разагоиа саиак,
А славуј ти јги : да наступа данак,
Па несташно скаче са гране на грану

| И вјесмом ти ' >ди срцу раздрагану .. . .
| Познајеш ли душо ти ту земљу чарну ?

— Ето тамо злато мирно и спокојно
Хтио 6’ с тобом живјет’ — вјечно нераздвоЈпо....

Синовац као стриц.
Ш а љ и в а п г р а у т р и ч и н а. 

(Иаставак.)

НРИЗОР ДЕСЕТИ.
Првашњн. Долазе двије елугс.

М а р а. Још једно ! Ваш иајамник за врпјеме 
вашега отсуства исплагио ми је у мјеннцн од двије хнља- 
де талијера — Ја сам му дала на то нризнаницу. — 
Је лп вам право!

Јуре. Менп је све право што ви урадите, дра- 
га моја. (Анки) Смијем лп новце узетн ?

Анка. Узми иначе ћеш оасти под сумњу.
Ј у р е (тајно њојзп). У име божЈе ! Лнјепо ћу 

сада исилатитн моје дугове! (Јасно, узимајућн мјеив- 
ну од Маре.) Овај ме новац подсЈећа, да ме некп 
иекопанп каматннк дужи некпх сто талиЈера, које 
Је мој спновац од њега нозајмио — Шта ћу ? хоћу 
ли му пх подмирвти?

А н к а. С то се разумиЈе !
Ј у р е. Моја синовична има нраво. У осталом 

сада можсмо на дарове мпелитн.

А п к а. Да, да, на дарове !
Једап трећи слуга (долази). Модпсткпња 

госпођнце Анке.
Анка. Као да сам је звала. Ја ћу одмах код 

ње иаручити вјенчано ођело.
НРИЗСР ЈЕДАНАЈСТИ.

Првашњн без Анке.
Јуре (слугама). Пристуните! — (Женп Мара.) 

Треба да иошљемо по гозпсдина Мику.
Мара. Нозовите га на вечеру на ћемо сво нза- 

хода свршпти.
Ј у р е. То је истпиа ; (једноме слузп.) Тп пођп 

у златара па му рецн нека ми пошље све што иај- 
новије има код есбе — (Другоме елузи.) Ти похитај 
за господпна Мику нотароша п реци му да га нози- 
вам на вечеру — Затнм иаредите пшптанска кола ; 
таман у једанасст сати треба да су иред кућом јер 
још овс ноћи морам одлазптп. — (Трећему.) А аз
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аебе Јасмине пмам особптн палог — ти си главица 
тебн може човјек штогод иовјернтн.

Јасмин. Милостввн господару, то су ваше 
добре ркјечп.

Јур о.Ти зиаш ђе станује господпп Свмоп који 
мп је увнјек синовицп новаца зајмао.

Јасмин. Знам, знам! Како да га не познајем ? 
Ја сам увијек бво понвзни погатоноша милостивога 
госиодина Јуре, вашега спновца.

Ј у р е. Лјде к њему понеси му ову стотпну 
талпјера, којс је моме синовцу позајмио н које му ја 
овиЈем вснлаћуЈем. Не заборавн да узмсш од љега 
признаницу!

Ј а с м и н. Да не заборавпм ? 0 ја нијесам толпки 
магарац! (слугс одлазе).

М а р а. Како ће се радоватв добро днјете кад 
сјутра дође па види дарове купљеве а дугове пла- 
ћепе.

Ј у р е. И ја мпслим ! Само ми је зкао што не 
могу и ја томе свједоком битп.

ПРИЗОР ДВАНАЈСТИ.
Првашљи. Анка.

Л н к а (жури се, тајно брату). Поздрави се 
с љом, брате, па бјежп ! Баш сада долази господин 
стрпц са другим господином, без сумље са господипом 
Непознановићсм.

Ј у р е (бјежећи у собу) ђаволи га однијели.
Мара. Но рашта се журпте тако Угриковићу?
Ј у р е. Морам — имам — сад ћу оиет овђе

бпти.
А п к а. Дпђпте стринз ! Погледајте ове лијепе 

капе те су мп дошле.
М а р а. Имаш право да ме за савјет питаш ; ја 

се разумијем у томе. Иослаћу тп да изабереш.
ПРИЗОР ТРИНАЈСТИ.

Обрштар Угриковић. Неиознановић. Милица. 
Анка.

0 б р ш т а р. Ја се првђе враћам него лп сам 
мислио, госпођс, али је боље! Допустите ми да вам 
овога госиодина —

М а р а. Опростпте, господо моја. али ме модист- 
киља чека — одмах ћу се вратити — дођи ћери са 
мном (одлази.)

Обрштар. Но, но ! Та модисткиња могла ба 
и причекати малко.

Милица. Баш зато што не може чекати — 
Извнннте господо. (Одлазп.)

Обрштар. То може битп — алп бнх јл 
могао мислити

Л н к а. Господн, колико мп знамо, ниЈе сгало за 
модистКвње, али су за нас то важне особе. (Одлази 
клаљајући се дубоко Непознановнћу.)

0 б р ш т а р. До сто ђавола ! Гле, ради модисткп- 
ља ми смо остали на цједилу.

ПГИЗОР ЧЕТРНАЕСТИ.
Обрштар Угриковић. Непознаповић.

0 б р ш т а р. Лијсио нас прпмаше, то морам ка-
затн !

Непознановић. Је ли то обпчај овђе код 
жена да оне трче за модвстквљама кад њихово му- 
жеви долазе?

0 б р ш т а р. Ја не зпам шта ћу чинвтп. Писао 
сам нм да ћу се тек за шест неђеља вратити ; сад сам 
из убаха овђе, и нијесу се ни најмаље изненадпле, 
као да нијесам ни пзлазпо из града.

Непознановпћ. КоЈе су оно двије ђевојке 
те ме онако љубазно поздравише ?

Обрштар. Једна ми је синовична, а друга 
ћер, ваша вјеренвца.

Непознановић. Оне су обпје лпјепе.
0 б р ш т а р. На вјешала љих ! У мојој су кућн 

све жене лијеие. Али не треба гледати толнко на ље- 
ноту — треба да су жене уз то и честите.

ПРИЗОР ПЕТНАЈЕСТИ.
Првашњи. Три слуге улазе с разппх страиа.

Другп слуга (на лпјевој обрштара). Нота- 
рош особитим сажаљељем морао вам је казати да не 
може на вечеру, алп посље ље доћо ће.

0 б р ш т а р. Шта 6рбл»а тај шупљоглавац ?
Д ру г ц с л у г а. Таман у једанајест сатп биће 

поштанскп кољи прсд кућом. (Одлазв.)
0 б р ш т а р. Иоштански кољи, сада, баш кад 

сам дошао?
Први слуга (на десној странп). Златар је 

банкротирао, гавлоствви, па је ове ноћп отишао. 
(Одлази.)

0 б р ш т а р. Шта је мени за то стало ? Он ми ни- 
је био нкшта дужан.

Ј а с м и н (на лиЈевој). Ја сам бпо код господина 
Симона, као што сто мп наредпли. Ои је бно слаб и 
лежаше у постељи. Ево ви шаље овђс вризиа- 
ницу.

0 б р ш т а р. Какву призианицу, лопове ?
Ј а с м и н. Та признаницу те вам је у рукама. 

Изволите читати.
Обрштар (чота). »>Ја ниже погиисапв евједо- 

чим, да сам примио од гоенодвпа Обрштара Угрнко- 
вића сто талијера, те сам био нозајмио љеговоме 
синовцу.

Ј а с м и н. Би ввдате, мплостивп, да Је прпзна- 
ница добра. (Одлази.)

Обрш гар. 0, врло добра! Сад разумп, ко 
може; менп је разум стао. — Највсћи лопов и лажов 
овђе слаб је, и шаље ми призианицу сврху овога 
те му је мој спновац дужан.

II е п о з н а н о в и ћ. Ваљда га савјет гризе.
Обрштар. Дођите ! Дођиге са мном, Непозна. 

новпћу ! Гледај да видимо шта значи овај лијепи до-. 
чек — а нека ђаво носп све натароше, златаре, 
јувелире, кљигоноше и модисткиље! (Одлазе).

(Наставиће се.)

Мајска ноћ или Утопљеиица.
Ирича пз малоруског живота 

II В. Гогоља.
I.

Г а н а.
Звучна пјесма разлијегала се но улицама се- 

ла ***. Било јо то, кад су се сеоски момци и ђевојкет 
уморени дневнијсм работама и бригама, с великом 
грајом окуиљали на сједиик, да те дивне мајско 
вечери излијевају својо весеље у звук, у којима је 
и туга увјена. Иа и то дивно вече, које саљајући 
грљаше плаво небо, претварајуђи све у иеоиредјеље- 
ност п даљину, као да се нсшто замислило. Већ је 
и сутон, а нјесмс по лростају. Са тамбуром у ру- 
кама провлачио со улицом млади козак, Левко, син 
сеоског кмета, заваравши некако дружину своју и
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омакнувша нсввдом. Накрививти гаубару, козак иде 
улицом, иребира танке жице и уз то иоиграва. Н 
сно га ђо тихо стаде пред вратима кућице, око 
које бјеше некодико онискијех внгаања, као обично 
око малоруске сеоске куђе. Чија ли је то кућица ? 
Чија ли еу вра га ?

Мало иоћутавши, засвира он и стаде пјевати : 
Сонце низењко, вечир близсњко,
Вијди до мене, моје сердењко!

„Не, види се, тврдо је заспала моја цриоока 
љенотица!и рече козак, исијевавши нјесму а прибли* 
жујући се нрозорчићу. „Гаљо! Гаљо ! ти спаваш, или 
нећсш да ми изађеш ? Ти сс бојиш, ваљда да нас 
ко не види, или нећеш, може бити, да нсмолиш твоје 
бјело лицо на ноћну хладовину ? 11е бој се — никог 
нема. Вече јо топло. Па ако би и ко бануо оклсн, 
ја ћу то покрити мојом гуњином, омотаћу те мојим 
пасом, сакрнћу те рукама — и нико нас неће виђе- 
ти. Па ако бн захлзднило, ја би то прнтискао но 
ближе к момо срцу, угријао би те са нољупцима, 
иатакнућу моју игубару на твоје бијеле ножицв, срце 
моје, рибице моја, огрлнцо моја! новири еамо на 
један час! Промоли кроз нрозорчић бар бијелу своју 
ручицу !.. Не, ти не спаваш, поносита ђевојко !“ 
изговори он јачим гласом, тон кога иоказиваше, да 
со у нсколико наш јунак застидио од треиутног но- 
нижења.

„Теби јс мило, да ме исмијаваш, ја виђу! С 
Богом!“

Изговоривши те ријечи, он се окрену, још боље 
накриви шубару н ионосито одмаче се од ирозора, 
тијо пребирајући жице на тамбури.

Дрвена ручица у врата тад се нокрену, врата 
се шкрииећи отворише, и ђевојча, којој ће 
бити ваљда тек седамнаесто прољеће, обавијена 
сутоном, бојажљиво се осврћући на све стране, и не 
исиуштајући из рука дрвснс ручице, прекорачи нре- 
ко ирага. У сумрачку свјетуцало су умилно, као 
звјездице јасне, дивно очи, сјајила се црвена од 
мерџана огрлица, и од соколовијсх очију момка не може 
со сакрити ни дивна румсн, која стидљиво снну на 
њезинијем обрашчнћима.

„Како си нестриељив!“ рећи ћо она тијо : већ 
си со и расрдио! Зашто си баш улучио ово доба ? 
Гомиле народа час овамо, час онамо тумарају ио 
сокацима .... Ја сваколика дрхтим ....“

„0 но дркти, моја вило! Примакни ми се ближе 
к срцу!“ говорашс јој он, грлећи је, одбацивши 
тамбуру, која му је висила о врату на дугачком ре- 
мику, и сједајући заједпо е њом на кућни ираг. 
,,Ти знаш, да ми је тешко и нееносно, само ако те 
један пас ио видим.“

„Знаш, шга ја мислим ?“ нрекиде га ђевојчвца, 
замишљено уиријевши свој поглед у њ. „Све као да 
ми нешто на ухо шапће, да се мн нанријсд нећемо 
тако често виђсти. Оиаки су ође људи : свс ђевојкс 
завидљиво погледају, а момци ... Шта више ја ири- 
мјећавам, да је и мати одоскоро иочела строжије 
пазити замном. Право да ти кажем, веселијс мн је 
било, кад сам била у туђој кући.“

Говорећи пошљсдње ријсчи внђаше јој се нека 
туга на лицу.

— „Тек су два мјесеца, откако си у својој 
домовинн, и всћ ти је необнчно. Може битн, да сам 
ти и ја додијао ?“

-— „0, ти ми нијеси додијао“, рећп ће она на- 
емијавши се мало. „Ја тс волнм, мој соколе ! Зато 
те волим, што су у тсбе каре очи, и кад ме с њима

| погледаш, чини ми се, као да ми се у души нешто 
смије : и весело је, и уирав дивно је, кад ти умплно 
намигујеш црним брком својим, кад ти идеш улицом, 
ијеваш и удараш у тамбуру, е милина те слушати!“

— „0 моја Галице!“ узвикну момак, љубећи 
је и иритнскајући је јаче к својим ирсима.

— „Чекај! доста, Левко ! Реци ми нрије, јеси ли 
ти всћ говорио са својим оцем ?“

— „Шта ?“ рече он, као будећп се. „Да оћу, 
да се жсним, и ти да нођзш за ме ? — говорио 
сам.“ Алијенекако тужно излегила та ријеч : „гово- 
рио сам.“

— „Е иа што ?“
— „Шга ћсш да чиниш с њим ? Прнтворио 

сс, старн рен, као обично, да јс глух; ништа нс чује 
ннти оћо да чује, него ме још грди, што тумарам 
ноћу, Бог те иига ђе, и лакрдијам са момцима но 
сокацима. Али ие тужи, моја грлице! Задајем ти 
моју поиггену козачку ријеч, да ћу га ја ирсло- 
мити!“

— „Треба теби, ЈГевко, само једну ријеч изго- 
ворити, и сво ћо бити, као што ти желиш. Ја то 
знам ио себи : понеки пут ниношто те неби иослу- 
шала, али док ријеч само ироговориш и неотицо 
чиним, што ти желиш. Погле, погле!“ настави она, 
наслонивши му главу на рамо, и нодигнувши очи 
горе, ђе се је бескрајно плавило тоило украшено 
небо, застрто оздо кудравијем гранчицама вишања, 
које су иред њима биле. „Ногледај : ено, ено далс- 
ко сијевнуше звјездице једна, друга, трећа, четврта, 
пета. . . Јо ли истина? оно су анђели божији поо- 
тварали своје нрозорчнће иа свијетлијем небеснијем 
кућицама и гледају нас ? Је ли, Левко ? Они сад 
гледају на нашу зсмљу ? Шта, кад би људи имали 
крила, као што имаду тице, па да иолете високо, 
високо.... Ух, како је то сграшно ! Ни један дуб 
у нас не би докучио до нсба. АМ кажу, да нсђо у 
некој далекој земљи, има такво дрво, ког врх допи- 
ро до самог неба, и Бог силази но њсму на земљу 
ноћу пред Васкрсснијсм.“

„Не, Галицс, у Бога имаду дугачко стубе од 
иеба до саме земље. Љих намјештају иред Васкрсе- 
није свети аранђели, и док стуни Бог на нрви стс- 
пен, сви нсчисти духови стрмоглав полетс, и у ције- 
лијем гомилама надају у иакао, тс зато иа Васкр- 
сеније Христово ни једног злог духа но бива на 
земљи.“

„Како се тијо љуљушка вода! као год дијетс у 
волијевци“, настави Гана, ноказујући руком на риб- 
њак, ког оикољавашс мрачна кљенова шумица, а вр- 
бе, које бјеху иотоииле своје жалосне гране у воду, 
као да га чисто жаљаху. Као слаби старац држао је 
ои у свом хладном старачком загрљају далско, тамно 
небо, засипљући леденнјем иољупцима огњсне зви- 
јозде, којо су слабо свјетлуцале кроз тамни ноћни 
ваздух, као да су нредосјећале, да ће сс брзо иоја- 
вити сјајни цар ноћии. Крај шумице, на једном бре- 
жуљку, чисто је дријемала са затвореним нрозорима 
стара дрвена кућстина; маховнна и дивља травуљи- 
на нокривала јој је кров ; кудраве јабуке разрасло 
су сс нред њенијем прозорима; шумпца, грлећи је 
својом сјенком, бацала је на њу тајанствени мрак ; 
љесково шапражје нростирало се у њсног подножја 
и снуштало се к рибњаку.

„Спомиљем сс. као кроза сан“, рече Гапа, не 
снуштајући свог иогледа с њега: „давно, врло давно, 
јога кад сам ја била врло мала и живјсла с матером, 
негато су врло страншо нрииовиједа.ш о оној кући.
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Ти, Левко, сигурно знаш за то, па ми причај!...“
»Бог с њвм, моја љепотнцс! Шта ту ваздан ири- 

чају бабетнне и глуни иарод, па човЈек све то да вје- 
рује. Ти ћеш себе тек узнемнрити, па ћеш се нлаши- 
тн, те нећеш моћи мирно спавати.«

“Приповједи ми, драги, приповједи, молим те ! 
говорнла му је она, прнтискајући еиоје лнце к њего- 
вом образу и грлећн га.

»Не, вндн се, да ме ти већ не волиш, ти пмаш 
другу неку ђевојку ! Нећу се ја плашити, мирно ћу 
сву ноћ спаватн. А ако ми не нриповједиш, нећу 
моћп заспати. Ја ћу се мучити и мислити .... припо- 
вједи ми, Левко !. ...«

»Излази, бнва, да нстину говоре људи, кад ка- 
жу, да у свакој ђевојцо ђаво сједи којн узбуђује у 
њима радозналост. Е па чуј! Давно, мојс срце, жи- 
вио у оној кући један етотнњаш. У њега је била шћер' 
ка, дивна госиођица, бијела као сннјег, као твоје ли- 
це. Сготињашева жена давно већ умрла; наумн тн 
он, да се жени са другом. «Оћеш ли ме п напријед 
миловати и пазити, бабо, кад се ти ожениш са дру- 
гом ?» »Оћу, моја шћерце, још ћу ти љепше, сјајннје 
ноклањати брњице и ђердане!« Доведе стотињаш 
младу жену у нову кућу своју. Дпвна је била млада 
жсна му : румена и бијела од себе је она била; али 
тако је страшно погледала на своју насторку, да се 
је ова препала и сва стресла. Ама није ни једне ри- 
јечп цио дан проговорила насторцн сурова маћеха. 
Наста ноћ; оде стотвњаш с младом женом у своју 
ложницу : затвори со п бијела госпођица у својој со- 
бицп. Тешко јој нешто дође, и стаде плакатн. Ногле- 
да, кад етрашна, црна мачка иолагано примиче се к 
њој ; длака на њој чисто као да пламти, п гвоздене 
канџе звекоћу по поду. У страху скочп она па клу- 
пу — а мачка за њом; нрескочп на кревег, — мач- 
ка и овамо и наједанпут скочп јој на врат н стаде 
Је гушнти. Страховито новикнувши и откинувши је 
од себе, баци је на под; али оиет јој се привлачи 
страшна мачкетина. Туга је нека обузе. Озидујеви 
сила очнна сабља. Дочепа Је и луи! по поду с њоме 
— шана са гвоздеинјем канџама одскочи, а мачка ја- 
учући изгуби се неђе у мрачном углу. Цио дан није 
излазила из своје собе млада невјеста; тек трећи је 
дан изашла еа превезаном руком. Погодила је жалос 
на госпођица, да јој је маћеха вјештпца, п да 1ој је 
она осјекла руку. Четврти дан наређујо етотпњаш 
својој шћерци, да носи воду, мете кућу, као каква 
проста ссљанка, а пп ио што да се не смије помоли- 
ти у госиоцке собе. Тешко је бпло спротици али није 
друге: иоче одмах ноступати по очиној вољи. Иетп 
дан ишћера стотињаш своју шћср из куће босу и не 
даде јој залогаја љеба за пут. Тад је тск заплакала 
госпођица, покрившн своје лпјеио лице ручицама: 
»Погуби ти, бабо, своју рођену шћер! Погуби вјешти- 
ца грјешну душу твоју! Нек тп Бог опросто ; а ме* 
ни нееретној, као шго се видв, не да живјети вошб 
па овоме свијету!« — И ено, видишли ти?...« Гово- 
рећи то, окрете се Левко Гаии, иоказуЈући прстом 
кућу: »гледај овамо: ено, нодаље мало од куће, 
иајвнши бријег! С оног је бријсга скочнла госиођица 
у воду, и отад је већ иема на свнјету .. ..«

»А вјенпица ?« боЈажљиво прекнде га Гана, 
иоглсдавши га сузнијем очима.

»Вјештица ? питаш. Старе су бабе измнслиле, да 
отад све утоиљеннце излазе, кад је мЈссечипа, у го- 
сноцку башчу, да се грију иа мјесечвни, и стотпња- 
шева шћи ностала је међу њима врховиа. Једне иоћи

угледала је она своју маћеху крај робњака, нападне 
је и кличући понесе <е у воду. Али се вјештица и ту 
номогне: нретворн се под водом у једну од утонље- 
ннца, те се с тнм спасла од пасторке и плетенвце 
од зелене трстине, којом су је шћеле утопљеницо 
бнтн. Вјеруј тн свашто бабстииама ! Прнповједају још, 
да госпођица окупл>а сваку ноћ утопљенице и загледа 
свакоЈ напосе у лице, старајућп се, не бн ли како 
познала, која је од њих вјештица; али до данас не 
може дознати. II ако нађе кога од људи ту, одмах 
га иаћера, да погађа, које је вјештица ; а ако не ће, 
пројети, да ће га утопити тај час у водн. Ево, моја 
Галице, како ирвчају старв људи !.. . садањи госио- 
дар оће да прави на нстом мјесту Фабрнку од шпи- 
рита, тс )е већ н човјека по<лао, који ће на томо 
радити .. . Али ја чујем грају. То се наши врћу са 
сијела. С Богом, грлице моја! Сиавај мирно, а но 
мисли о банскијем измишљотинама«.

Рекавши то, он је нригрли иојаче, иољуби је и
пође.

Огромни свијетли мјесец у то вријемо иочо 
величанствено да излази однекле из земље. Још је 
ноловина била му нод земл.ом, а цио свијет већ се 
иснунно неком свечаном свјетлошћу. Рибњак као да 
се осу искрама. Сјенка од дрвећа јасно ео сгадо 
дијелити на тамном зеленилу.

„С Богом, Гано!“ чушо се за њом ријочи, 
нраћене иољупцем.

„Ти се новратио!“ рече она, окренувши се; 
али угледавшн нред собом ненознатог момка, отско- 
чи на страну.

„С Богом, Гано!“ чу се ноново, и онот јо неко 
нољуби у образ.

„Ђаво је донио ево и другог!“ рећи ће она 
наједивши ее.

„С Богом, драга Гано !“
„Још и трећи !“
„С Богом! С Богом! С Богом, Гано!“ и пољуп-ј 

цп је обасуше са свих страна.
„Међер нх је ође цијела чета!“ повикаћо Гаиа, 

отнмљући се нзмеђу гомиле момака, који су со отн- 
мали, који ће је иријо загрлити.

„Како им не додије већ непрекидно се цмакати ! 
Брзо, Бога ми, неће се моћи изаћи на сокак!“

Одмах иза овијех ријечи прибубнуше се врата, 
и тек се чуло, како се пријеворинца шкриисћи ирс- 
вуче.

(Наставиће се)

ЕБеко вриЈ*еме нијесам био на Цетиљу, на 
нијесам могао битн нп нри ,,Црногорции. Мо- 
лим читаоце да ме извнне, ако је за то врије- 
ме с моје стране што год не достајало „Цр- 
ногорци“ у редакцији или иначе у админи- 
страцији п експедицији листа.

Цетнље, 6. Марта 1885.
ЈОВАН ПАВЛОВИК.

Цетишр. у штамнарији Читаонице Ц«тињскс.


