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I.

(Н а с т а в а к).

Но ако је јасно да сваком пароду ваља да су мпли 
љеговп велики пјеснпци, да ваља даих цијени и љегује, 
веК ако је тај парод сам себи мио; још је приличније, 
још је природннје п разумљпвије да је и пјеснику мио 
они народ из кога је ноникао, да му је мила она жива 
земља, у коју је пустио најдубље и најтање коријене своје 
душе, која му даје на те коријене све своје врлине ода- 
бране и процијеђене да пх оп развнје у дивне цвјетове 
на радост и дпвоту свега живога свпјета. Као што би 
нам било чудпо, немило и мрско видјети гдјегод народ, 
који не бн марио за свог најотмјенијег пјеснпка; још би 
нам било чудпије, још немнлије, кад бисмо вндјели ве- 
ликог нјесника, који пе би ноштовао свога народа, који 
не бп са својим народом — п туговао и радовао се, ко- 
ме бп било све исто, а жнвпо тај народ својијем народ- 
нијем жнвотом, а угинуо и претоиио се у други.

Корнјен је те појаве у природи човјечанској, тога 
чуетва, те нотребе душевне, у самом осиовпом закопу 
свеколике природе, у општој потреби укрштаја и пре- 
мости, симетрије и армоније.

Између нјесника и народа му ваља да је жив укр- 
штај душсвпи, својска узајмица најљежнијих осјећаја 
срца, пајузвишенијих мисли ума, ако ће и пароди да се 
подиче својијем пјесницима, п нјесници да успнјевају у 
своме народу. Отуда пзвнре п оно неугодно, немило осје- 
ћаље што бисмо га чули, кад бнсмо гдје видјели, да тога 
нема, те или да се карод не одазивље своме ијеснпку, 
пли да пјесник не марп за свој народ, да га слава тога 
•гарода ие одушевљава, или, још внше и горе, да га му- 
« е тога парода не тиште, да му невоља народпа не за- 
гаје јада, као да му срце не бије оном крвљу те се 

лијева, као да му душа борави у другом свијету, илп
; да нема очију да види, ин ушију да чује.

— Па што иам толико зборите о томе што се по 
себи разумије, — рећп ће можда који доброћудпп чпта- 
лац —, а који народ не би марио за своје велике пјес- 

пке, којп ли велики пјеснпк не би марпо за свој народ ? 
А-ко ли се пак што слично привиђа, то се јамачно тиче 

чвих маљих, ситнијих пјесннка, или бар не првпх у
с оме роду.

Ми се радп ситнијех појава не бпсмо пи упуштаљ 
ип у какву расправу, да пема у историје свјетске кљг 
жевности двије врло крупне иојаве, које се пе слажу с 
нашијем правилом. Но, као да је природа хтјела да и 
својим најкруинијим изпимкама иотврди свој основни за- 
кон, те двије нојаве, ако одударају од нашег правила, 
ако се противе душевном укрштају између народа и 
пјесника, оне се укрштају и допуљују између себе, оне 
су премице, симетричне у својијем крајностима.

Те двије појаве су : Камоенс у Португалаца и Јован 
Волфганг Гете у Нијемаца.

Португалски народ иије марпо за свог пајвећег 
пјесника, Л. Камоенса, папустивши творца Лузијадр 
споменика највеће славе португачске, да умрије у најве- 
ћој невољп, тако рећи иод туђијем илотом, у бопици.

А највећи лпрски пјесник, не само љемачког, но 
свих народа и свнх врсмена, Ј. В. Гете, није марио за 
Нијемце, за народ из кога је ноникао п чијим је језиком 
пјевао, пити му је невоља п брука тога народа задавала 
јада, ппти га је одушевљавала освета за ту нево.ву.

Но пије доста тога, има нешто још чудноватије, што 
изострује супротпцу те двпје големе пјесмичке појаве до 
најдаљег размака, до врхунца крајности.

Камоенс, презренп, гољеии пјесник, те га је власт 
љеговог иарода бацила у тамиицу кад се са сломљепог 
брода спасао па бријсг пливајући и носећп у зубима ру- 
коипс Лузијаде, те иотоње славе љеговог иарода, тај 
исти Камоенс љубио је народ свој до мучепиштва, он је 
љубпо руку те га је ударала, а па оне те се бацаху на 
њега каменом, он се бацао — пјесмом. Још сувпше ва- 
ља знати да Камоенс и није био старином Португалап 
по Шнаљолац, а та плзмена пијесу у тако нрисном срод 
ству као што се чинн, језици су пм различнијп но шт 
су у најразлпчннја два словепска парјечја, па ипак, - 
нли, можда, зато баш, толика љубав полузитанчепог Шла 
њолца за Португалце п Португалију. Но то је онај ист. 
узрок што је учинио од номаџареног Шапдора ПетеФИЈа 
највећег занесељака за Маџарством, за које је п погинуо, 
п што у обичпом, непјеспичком жпвоту чшш од репсгата



пајвеће шовиппсте, што чипп да је „потурпца гори од 
Турчана“.

„Исто тако, само наонако“,' псту ту појаву, само 
обрпуту, видимо у Гета.

Што је више Гете окретао своје лице од свога па- 
рода, што је мање хтио да зпа за његову невољу, тим 
је више тај народ, бар најотмјенији дио му, расиптивао 
за њега, уздизао га више свега, и обасииао га славом и 
благом. Гете је, и нсхотице, обилато осветио Камоенса.

Према томе чипи се као да и у животу народа 
има доба кад је народ као жена: што више за њим тр- 
чиш, све више бјега испред тебе, а кад му окренеш леђа, 
он трчн за тобом, као сјен.

Ми сс не ћемо дубље упуштати у расматрање при- 
лпка Камоенсовог живота и рада, у толико мање, што 
њсгова судбииа није једина у својој врсти. Може се у 
нсторијп књижсвностп наћи више пјесника, којима је ие- 
захвалпост њзхове уздапице загорчнла впјек; сјетимо се 
само Фирдузије, пјесника „Шах-Наме.“ И у царству пје- 
сама имају многп мученици, који „ппјесу пророци у но- 
стојбини својој, ни на дому својему.“ Од већпх пјесппка, 
осим Т. Таса, врло је палнк пјеснику Лузлјаде судбппом 
својом римскн пјесник љубави, II. Овидије Назон, кога 
је због л.убави те јој служаше и пјеваше, цар Август 
ирогиао за навијск па пусте брегове Црнога Мора. Но н 
ако је Овидпје вјечно нлакао за Рнмом, ипак је оп и у 
пуетнњп више пјевао љубав но свој народ и своју но- 
стојбнну. Камоенс је ваљда једнпи од вељих нјеоника до- 
мовине што га домовнпа пзбацује; за то њега п узесмо 
као нрвнјенца у том погледу према Гету п његовој па- 
родпој свнјести, управо песвијести.

Ко хоће да се потање обавнјестп о жнвоту и раду 
Л. Камоенса нека заглсда у лијепе „Лпстиће из кљиже- 
виостп“ нашег вриједпог Свет. Николајевпћа.

Но ирије но што бисмо загледали, какав и коликп 
је био немар у великог ијесника њемачког према своме 
чароду, није пам на ипо а да не споменемо још једну 
лротивност између Гета и Камоенса у томе погледу.

Кад би човјек погледао на снољне прилике живота 
једпог и другог нјесника, а пе би распитивао шта су и 
;ако су ијевалн, иа кад би га ко занитао, шта мпслн, 
о је већма љубно свој народ и свој завичај, морао би 
ез икаквог иремишљаља одговорптн, да је по свој ири- 

шци Гете био великн натријота, одушевљен за папре- 
> величппу и славу љемачког парода, а Камоенс да 

• ■' био више коемоиолига, п без обзпра на симнатнју 
Ј.п маца према Гету нли па немар Нортугалаца према
Камоенсу.

Камоенс је прошао много више свпјета од Гета, 
лре нјао се но Африци и до крајног иетока Азије, ви-

'е многе етране народе и обичаје, запосио се бујном
-м прпро;е тропскпх крајева.

Гаки људп овично зпају цијенптп и љубпти сваки 
л крај; од еваког иоле прнкладнијег племепа, у ко- 
су њеко врпјеме провели, нешто од обпчаја п навике, 
нрича и уепомепа, пријоне уза њнх, те по мало за- 

лади сномен рођене им ностојбине и народа пм, или бар 
, блажи чежњу за тим народом и запое душе им за

; лавом само њиховог рода.
Гете, на против, није се радо скитао. Крајне тачке 

\о којпх је доеиио бијаху му : на југу Рнм, па заиаду 
Страсбург п Шамиања (п ово више силом), на сјевер 
едва је допр’о до Хамбурга, а на исток јамачно се нн-

је макао даље од Беча, п ако је жпвио преко осамде- 
сет годипа, а Камоеис нешто преко шесет, п ако је уви- 
јек пмао обплато путна трошка, а Камоенс пикад нп 
нребијене наре.

Таки људи оБично, као чуваркуће, прпрасту за свој 
кров, улежу се у своје гппјездо, омнли нм њнхова око- 
лина, њихово племе и његове оеобине, а не маре за 
страно. Из таких овично постају патриоте.

Но како нп један ни други ннје бпо овичан 
човјек, нијесу ни спољпе прилике живота у љиховој ду- 
шп могле имати онијех иошљедица, што их имају у душп 
овичног човјека.

Али разлог пеобичноети природе духовне или, ако 
хоћете, строја можданог и жпвчаног у та два умпа ве- 
ликана не може бити довољанда се разумије необичност 
у развитку њихове народне евијестп, кад се запитамо, 
шта су п како су пјевали, које је врете била њпхова 
вила.

Познато је да се појезија дијели па три главне врсте : 
на лирску или, као што је Вук, по невољи, назва, жеи- 
ску; на епску пли јупачку; и на драмску или позо- 
риитпу, глумачку. Не мање је познато да јупачка пјесма 
н драма износе врсне јунаке п њихова дјела, једпа у 
облику складне приче, а друга у виду разговора п рад- 
ње глумачке на позорници : а да само у разиијем вр- 
стама ц разграпцима лирске појезије улази сам ијеснику 
своју пјесму. Кад нам пјесник у својој пјееми ијева 
своје радостп и милИие; кад иам иариче своје туге и 
невоље; кад пам уздише о евојој драгој; кад се оду- 
шевљава за свој род н његову судбпну, за његову нро- 
ШЛОСТ и будућност; кад се заноеи баш и за каквим ју- 
наком или јуначким дјелом, но пе зато што бн га ври- 
једно било опјевати, но што је нјеснику омилно, те чо 
том омнли и слушаоцима; једпом ријечју кад нам ијесник 
у својој пјесми износи севе, онда смо навикли назвати 
таку пјесму лнрском пјесмом, таког нјесника пјесником 
лире.

Према свему томе, кад бисмо могли замислити каквог 
разборитог, књижевног, образованог човјека, коме не бп 
било познато, у којој се врсти нјесииштва понајвише 
одликовао Гете, а у којој Камоенс, па кад бисмо га за- 
нитали : шта мислига, које је врсте био Камоенс, којп 
је страдао за свој парод а народ га напуштао; а које 
је бно Гете, који није пишта марио за свој народ, и ако 
га је тај народ славпо и посио на рукама ? — шта 
би пам тај одговорпо но свом здравом разуму, а познајући 
оеобине сваке врсте појезије и ирнроду која ее тражп 
у пјеснпка да буде првак у својој врсти ?

Јамачно не бн могао ништа друго мислитн, но да 
је Камоенс био вслнк лпрски пјеспик, а Гете славаи 
драматиста плн пјеснвк јуначкпх пјесама.

Па још кад бисмо том човјеку казали : Узмп р 
дајеКамоепс остао вијеран евојој првој љубави до г 
ба, и ако је због ље гоњен био п мпого етрадао; а 
те је мпјељао своје мплоенице као што други чог/. 
мијења рухо п било му је око педесет година ка: 
вјенчао с једном дјевојком, с којом је певјенчан 
десетак годпна, која тек што је била писмена и билл 
одала пићу !

Не бп се, послије сзега тога, човјек ни за 
посумњао да Камоенс инје чнст, овијан лпрски п? 
а да Гете не може бити но драматиета.

Па ипак знамо да нпје тако, ипак знамо да •: мМг



свпјем нротивнс : да је сва пјесничка врпједност Камо- 
енсова у његову јуначку спјеву, „Лузпјадпи, а снага 
Гетове иојезије у лирским нјесмама. Јер, н ако је Гете 
писаои драме па њекоје облнком јуначке, епске пјесме, ипак 
је чувенн нпглески нисац Гетовог живота н дјела му, Ђ. X. 
Љуис *) необориво, тако рећн математпчки, доказао, да Гете 
нрема својој недомашној лири, поред све узорнтости њего- 
вог „Фауота“, није никакав драматиста; а пајотмјенији му еп, 
„Хермап и Доротеа44 више је идплска прича, но јупачка пјосма.

Све те супротице, све те необичпости, све те при- 
вндне невјероватпостп чипе да је питање о недостатку

*) (х. И. Бетгев, Ше ап<1 тгогка оГ Сгое1ће. II. — У глави : 
Сое1ће по ФатаНзћ

једпог од најотмјенијих осјећаја човјечје прпроде у 
отмјенијег пјеспика осјећаја, о недостатку народне < 
јести у Гета, и о узроцима те чудновате нојаве, једно 
најзанпмљпвијнх психодошких питања у исторпјп св? 
скога пјесппштва.

Зато смо и предузелп да то пптање у овој расп, л 
ви проучпмо и, докле будемо моглп, рпјешимо јер, 
лико се год књига ппсало до сад о Гету, о његову 
воту и дјелпма му — „пмја же им легпон“ — мн 
се морала бавпти п тим иитањем, но нп једна га, 
нашему мишљењу, није бар толико ријешила, колико ; 
то пајпознатпје прилике пз Гетовог живота допустпле.

(Наставиће се.)

У С К 0 К ЈАНБЗО.

Прнповијетка из црногорског живста.

III.

(Наставак).

Свети Ђурађ јездпјаше па своме бјелцу пут пашијех 
страна.

Прољетни светац, вндио је пз далека големијех сметовб. 
по дубодолнпама и заладппама, али јз и пазирао присоје 
заодјевене младом травицом.

Приморјем (и свуда умнпмом) развијао се лпстак 
по стаблима; побрђем, бијелн цвијет окитио грање, па 
чак и ио иланинама, четињаста гора труњаше увехле 
ките да пх замијени свјежима.

Али се р’шум дизаше на махове, јер зимњи здуха- 
чи ненопуштаху лако ирољетнијема. По иебу се погања- 
ху облаци а но земљн вјетрови. Облаци нуштаху громо- 
ве и даждеве, а вјетровп днзаху прашину и прољетње 
магле. Ти прамовп магле, као големп, сиви таласи, лом- 
љаху се низ-а страховлте херцеговачке и црногорске 
стрмени, повнјаху се иољанама, док не застани гдје у 
ждрпјелима и увалама, илп се разасни ио мору.

Сунце је то јаче гријало врх распуштенијех етихи- 
ја. Кад оне малакши, оио још жешће пригрнј те подој 
нупове а иовлачи еокове и мезгу. Р’шум ноиово завитлај, 
те разагнп сувчане зраке.

Тако је бивало на измјену.
Најзад додијало Свецу, те намаче самур-калпак на 

очп а ободе бјелца. Брзо Ђуро прејездн море и примор- 
је и приспје на границе наше. Како га здухачи, слу- 
жптељи зимњи, угледаше, наиустпше бојиште те побјего- 
гоше — у друге крајеве.

Пунијех осам дана још, одмарао се Ђурађ на гра- 
ппци. Хтио је да чио доигра јадним Србима.

А оип га, сви и свуда, жељпо очекиваху : момчадија 
заради здравља п весеља, јер ко се о његову дану о 
дријепу ижљуља, Тај ће здрав бити као дреновипа цпјеле 
године; жене и дјевојке припремпше омаје и свакојака 
бнља (да то у воду ставо па том водом да се окупљу, 
да пх се мане свако зло п неваљаштина); дјечпца да се 
пзваља по зеленој шпепици, да се пшена појми и ојача.

Сви га, брате, жељковаху, а мимо свпјех Црногорчад 
љута. Ие да ее љуљушкају, купљу ц ваљају само, но да 
се крвпиппма свете.

Ђурђев дапак ’ајдучкп састапак....
Осам јутара пред његов даи, зора затече петпну

Цриогораца у плаппни. Затече их под Злоступом, па л< 
дшшцп једпој. Мјесец их дотле допратпо, иа кад ћаш 
да их зорнци преда, савлада их сан и умор. те оии н > 
мепувши Бога истинога, полијегаше по зеленој трави.

Источњак вјетар дуну те стаде шушањ витиј . 
јела и борова — али се Црпогорци не пробудише.

Сунце грапу те разбуди звјерпие ио расјелинама I 
тице ио гранама, — али Црпогорцн не конорнуше.

Фала Богу, умории ли бјсху ти људи! Да их је пс 
пз даљега гледао, носумњао би бијаху ли живи. Сва. ; 
турио под главу камен, струку врх себе, иод струк< 
загрлио вјериу другу, дугачку пушку, на — као мрт:; 
Ни један пе пзвади леденице нн јатагана иза паса, 
да се коме и хтјело да се на бок обрпе не могаш 
Брпге нм за то ! Наузпак се слађе сиава и бољс одмар

А бјеху лн бар сигурни на томс мјесту ?
Тратнна бијаше пространа колпко два гумна; о.. 

ње порасла внсока планипска стабла, а међу деблима б 
ло је грмова и црногорице подоста. Мјесто, дакле, у д 
бру заклопу, — да није било на самој турској граиици.

Али страх пе разбнја сна горским сниовима ! Знад 
јаху онп лцјсцо и гдје су и шта их спаћн можс, ш- , 
се не бојаху.

А гдје бпјаху ?
Бијаху у стравичноме ждријелу „у крвавој Ду 

гдје од бир-земаиа чете западаху.
Запали су и они јамачно ту да прихвате некога и да • 

дарују врелијем зрном из пушке, ја ли острицом : 
ушнју.

Тај би дар и од њих кога могао доианути, — али . 
помпсао не поиесе сна с очпју нн једноме.

Ни гаврапп, што их гракањем поздрављаху у пр 
лазу, не помјерише гвоздепа им срца.

Но ето тврдо спаваЈ*у.
Тло под њима бијаше, готово, пепео од људскиЈ* ех к 

стпју. С њега се не дизаху утваре одрубљснијех глава, 
окљуванијех тјелеса, да пм се у спу призиру. На в; 
тив: побједа и освета, слава и шићар — то у разг 
облпцима лебдпЈ*аше им у маштп.

Једноме од те дружпне пе усни се нпшта од тој 
но спијеваше нешто друго — ама сасвим чудно.
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Иризре му се пајпрпје велики. господска двор, сп- 
впјех зидвна, високијех ирозора на облуке; чудна гра- 
ђевина! Не пмаше ластавнца питн јој се кров впђаше. 
Прочеље јој бијаше равно, а крајеви не бијаху ћошкави 
но заобљени, као турске карауле. На сред предње стра- 
не бијаше испупчен као неки тријем, е би рекао од 
мрамора. По ирозорпма повјешане крлетке, у којимапје- 
ваху чудповате тице. Иза стакала на окнима, виђаху се 
мрежасте лијепе завјесе. Око двора бијаше прострапа 
пвлија засута ситнијем нијеском, и засађена гранатим
ипама; та стабла нрн дну бијаху обзпдаиа.

Око зида од авлије дубоки опкоп; нреко опкопа 
мост који вођаше на главну капнју.

Он иређе мост и стани се пред каппјом, гледајућп 
пут тријема. Тамо се врата отворише те из путрастуни 
љека дјевојка, лијепа као впла. Расплетепе плаве косе 
падаху јој ио плећима; у пасу бјеше танка а иодуга 
»рата; обрашчнћи јој бијаху округли и румени као дви- 
је ноле од јабуке.

Како га лијепа дјевојка угледа, она цикнп од радо- 
стн п запљеска рукама. И љему срце закуца те као да 
'јеше окрплатно полети уз неке шпроке степенице, у 
вор. Мину једну тканзцу на и другу стуба и ту се 
ађе пред једним великим огледалом, чудно нзрезана ок- 

чира. Сад он видје своју слику п мало се снеби. Бје- 
пе чудновато некако одјевен; на ногу уске лаче а на 

грудима нрслук од црне кадиФе извезен но окрајцима; 
око врата мрежаста огрлица; на глави му плосна каинца 

д црне свиле. За пеколико нпје се могао одвојитп од 
ледала, па се трже те истрча и уз трећи ннз скала,

\ неку иространу дворану. Дјевојка трчаше к њему ра- 
иренпјех руку те се загрлише и иривише једио уз
>уго.

У тај мах уђоше у дворану три човјека и једпа 
иа. Најпрви нђаше старац неки, дебео, обрпванијех 
.н:ова; за љим пон латински, посећи под назухом го* 

1у књига; за овијем момче неко, сухоњаво, жута ли- 
■ штапљући се крстом од дрвета, а најнотоња стунаше

. ка госпођа, и она гојазпа, шарепо одјевена.
Дјевојка прва угледа ту гомилу, јер пм се кораци 

;;; чујаху. Чим нх опази, оте се пз загрљаја, рашири 
, уке и стаде нред момка, као да га застунн. Они се 
»римицаху, страшни у лицу, и грозећи се пут младића. 

Стари извадио иза наса нечесову кључину иа хоће њом 
да га удари, ц ш замахњује онијем бременом књига и 
цнља га ираво у чело, жутељави момак омјера и он 
онијем крстом да га звекне, а жена хоће ноктима да га 
изгребе.

Он измицаше натрашке, пут нугла од дворане. Дје- 
војка стуиаше такођер на се, увијек раширенијех руку, 
јечећи као рањено лане. Он нрелети очима около, ио 
дуварима, као да тражаше оружја. Мјесто помоћн, сре- 
тоше га строги, немили ноглзди нечесових наслпканих 
дивова. Те сликурине иа застаралом платпу, у широки- 
јем оквнрима, престравнше га јако. Шкрнннув зубима а 
замахнув иестју, скочи он на трнјем, на с тријема у 
авлнју. Паднувшп, оба гњата иреломп. Лијена цура, што 
нотекла бјеше за љнм, врисну с тријема кад га впдје 
сломљена. У хитљп бацп му пз љедара као неки занис 
објешеи о тракама. Оп имаде још времена да цјелива тај 
апие и да га тури у своја њедра па се онесвијести . . .

Кад се освијестп нађе се у некаквом великом лого- 
оу, под шатором. Војници око љега — у модрим гаћама

и црнпм јапунџетима а на главп впсоке клпиасте кане 
— играху чудне игре и пјеваху непознате му пјееме. „ 
Није им нп говор разумпјевао, но на прсте разговараше 
ш љима. Ииак бјеше му пријатно љихово друштво. Погледа 
се — кад тамо и љега прерушпли; украј себе нађе 
штуц са натакнутијем бодежем. Официри што прола- 
зише испред шатора, бпјаху витка момчад и у опште 
прикладна....

Бој се заврже. Дим га обавија, а тутњава заглух- 
нула га. Падају п јече око њега. Ои нуца, млати кун- 
даком, боде бајунетом .... Изморен, гладан, пада на 
земљу .... Непрпјатељи га опколили и везалн па пове- 
доше еа собом . , . .

Сад се опет наће у мрачпој, прпземној тамници ; 
обје му ноге у гвожђу; крај њега крчаг воде и кора 
црна хљеба ; свјетлоет једва допираше кроз љегов прозор. 
Трнци би га нодилазили кад закврче гвоздени крачунн. 
Неки људи, задриглнјех шија, забријани, у црним мантпјама 
дођоше у тамиицу. Дуго су му нешто говорили, тобоже 
благо, алп је он видио да мржљом дпшу . . . Најзад рас- 
коваше га и новедоше к неким старим, бабастим војпич- 
ким старјешннама. Отуда с њпме у кола те право у о- 
нај велики двор, под високијем брдама.

Овај пут једва се попе уза стубе, тако изнемогао 
бјеше. ЈБудн у црнипи, праћаху га засобице. У дворанп 
чекаху га оно петеро; оборили главе а скрстили руке.
И. он уђе погружен. У исгом оном углу гдје се он ир- 
вом смјестио био, стајаше она цура, блиједа у мркој а- 
љинп одјевепа. Опа господа и госпође руковаше се с 
љпм исто преко воље, дјевојка га само ногледну, али 
једнијем погледом исказа му толико љубави и жалости. 
Сад би збора пекаква, све стојећке. За тијем наклонише 
се мало, као да му кажу нека полази. Он се уиутн к 
вратима, на се обазрје пут дјевојке. Она цикну, те по- 
трча к њему; и он нагло потече к љој .... Грозота! 
Мјесто да се успе састану с уснама и стопе у топли 
цјелив, ударп га нешто студно,—као гвожђе,— и помје- 
ри му зубе; крв му покуља пз уста....

Ово нотоље, заиста се и догодило. Како је у спу 
врцао главом, камен му се измакао испод ље, ах сад кад 
потече да се (тобож) цјелива са дјевојком, удари зубима 
о цијев шишане, те се окрвавп ....

Чудпа спа у Црногорца који је запао у бусију, у 
Дугу крваву ! Чудна спа да га Бог убије !

Он се не нробуди сасвим, но остаде у бундаку 
неколико тренутака, па опет склони очи и сан му се 
настави.

Сад бијаше у некој војсци. Солдати ногааху гаће 
модре (као н они први), а бпјелп гуљић и некакве свн- 
јетле кане, као да бнјаху замазане. Часници у тој војсци 
не бијаху окретни, (као они нрви шго му се приснигае), 
но тромп и, готово сви, ћоси. Он је јурио међу љима, 
час на коњу, час у колима, иролазећп големе равнице и 
брда .... Најзад стигоше к мору, које оп дотле пе бјеше 
гледао. Ту се отпскоше у великпм лађама. Једрили су 
дуго; таласи, као гладна звјерад, јурпшаху па бродове. 
Кад се почеше искрцаватп, чим оии иогом крочи на 
земљу, учиње му се да је врела, да му табани изгорјеше, 
те одмах наже да бјежи уз неке стране, по узаном и
кршевитом пеком иутићу. Сва она војска тисну се
за љнм, псујући га п гађајући га из пушака.
Он је, јаднпк, , бјежао што га пкад ноге но-

биједе и крваве пјене пзлажаху му на уста
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Пут пред очима му бијаше непрегдедан; камење све то 
оштрије газио је .. . Већ бјеше малаксао; заљуља се да 
падне . .. Кад прномашаста, впсока нека дјевојка, украј 
пута, ухваки га за руку.........

Он се трже иза сна и сједе.
Крцун Озринић бјеше га, збиља, ухватио за руку п 

подрмао.
„Та, гата ти је чоче ?„
Ои избуљно очи; не мога се одмах прибрати.
„Што ти је, говори ?“
„Стане !“ изговори оп наелак, крвавпм устима. 
„Која Стане?“ рече Крцун.

„Пејова“, одговори он.
Сва четир му друга пасмијаше се. Крцун се одм 

уозбиљп, па гаћаше да га још дрма н да му говори, 
му недаде дружина.

„Пусти га, видпш да га је грозница ухватила ; н 
ка ночива!“ рече један.

Крцун га снушти полако иа ледину, паподметпу м 
пређашњп ноглавач п покри га струком.

Ускок Јанко, (јер он то главом бјегае), лежас је 
још за пеколпко, ни будап са свпм, нпти уснаваи.

(Наставићо со).
с. м.

Химна аемљи.
(Карер).

Превео Нико Ш. Црногорчевић.
(Свршотав.)

Жари љето : од надобуднога 
Цв’јећа зријо воће различито,
То похлепну нривлачују руку 
К себи трешње румено и нраскво.
Ка’ што рубин у злату увезен 
Дршћо цури гиздавој низ ухо,
На стенсаји лаганој нотреса 
Сваки лахор кајсијо и шипке. 
Зеленкаста и б’јела маслина 
Произвађа нлод што ће под тисак 
Доћ’ и ноћи у радионицам’ 
Раевнјетлит’; а лист уљовпта 
Другдје расте, којиме се храни 
И у ком се успава радини 
Црвак што но сјајне покриваче 
И копрене драгоијене д је 
За олтаре и за пријестоља.
Али даром обилнијим шуштећ 
Јодро класје косу к себи зове,
Као да се боји скорог вихра 
Што се справља неопажен горе 
У небесннм ведрнм нољанама. 
Поштедјели град и дажд те бразде, 
Сиромаха јер ћо нрехранити ;
А када ме смртници не пују,
0 ти барем, земљо, послугаај ме :
Ти ускрати своје даре оном 
Те но пунп проклете сандуке,
11ад којима, прави Аргос, бдије 
Са стотином очију увијек 
Отворених несити добитак,
Што о братској, и рећ’ грозноглади 
Размишљава и нлач људски вапи.
Ум вјечити раздијелио је 
По праници, и народу сваком 
Примјерену храну даровао :
Вај округпи ’ слијони сипови, 
Заједничко нашљество који су 
Међу собом нораскомадали.’
Те сретнији ви сте, што, код стада 
Млијечнога живећп, гледате 
Неку слику оног дивног доба 
Под чадором патриарха када 
Гостили со и коначили су 
Иутујући небесни анђели.

А ко би се на впше попео 
Видио би крд гдје мирно пасе,
Пастир пако покрај њега стоји ;
И познато корјење, што с’ нађе 
Куда рало впј? забраздило,
Гдје л-окове . и м-./ .-ћо

Обитељи сеоској дарива.
Одјекује јутреше пјевање 
По шумама, а разлијеже се 
Свуд вечером склад угодни Фрула 
И чактара усколебанијех ;
Нанр’јед стуиа вјернн оштрозуби 
Пас који но вукове разгонп ;
Док најпосл’је, кад дувати почну 
Г1рви вјетри нротивни, скупи со 
У стајама бјелоруна марва,
А сноро је њезин вођа прати 
Носећ торбу п поеуђе својо.
Мнло доба замишљеном пјевцу !
Ти што полет расналиш, јесени ! 
Твојих дана, слатко облачнијех, 
Звучнија је него ли обично 
Била лира ономе, који јо 
Опјевао дјеци Кромвеловој 
Неиослушност најпрву и воћв 
У злокобну часу окушепо.
Не видећи божиЈв свјетлости,
Ал’ у својој тмини кропчи умом, 
Међу мрким сједећ чесминама 
Пјесник пјева Сатанин огромни 
Штит, наличан мјесечеву кругу, 
Који своја кроз стакла разматра 
Са Фјезолских кула Геометра 
Медицејеку што је ноставио 
Крв у зв’језде; ил’ Евине сузе,
И. глае Божји расрђен, од ког је 
Задрхтала она вијоглава,
И кој’ бистре Едеиске изворе 
Узмутио тако да се више 
Разбистрили никада нијесу.

Да много ли твојијех дарова 
Прпсиљен сам прећутати, земљо ! 
Ал’ корисни нећу чокот мили 
Који срца весели и тјеши.
Здраво рашће корисно и мило! 
Радост ногу теби ј’ посвећона,
И звук дивни нјесме што је иојо 
Онај који рујно грожђе гњечи; 
Когод воња и ударкајући 
Пази да л’ су здрави дунки бадњи 
Које впно јоште не иапуни ;
А притрче из јадних колиба 
Босоноге момо с врчевима,
Нека дође а нека отиде;
Ко нз чаша младо пиће срка,
Ко овјенча вес’о своју гтаву 
Лозовином; слаб” старцп, ‘ - •.«.



122. ЦРНОГОГКА

Још невјешта раду, сви радосни, 
Заиослени, весели и бучни.
З^раво, рашће корисно и мило !
И иремда је тебе забранио 
Закоиоша арапскк, веселиш 
Криомице душу блиједијем 
Дервишима, који ради тебе 
Нових сласти сањају у оном 
Измишљепом рају гдје стотина 
Ложница је и дивннх хурија,
А животни врутак неирестано 
Точи воду у чисто мраморје.
Твоје капље и сам вулкан нијв,
Те му око живахиије сине,
Када страшан и жељен љубавник 
Ропкињама својијем љубама 
Прикаже се, и у загрљају 
Кјелоруких красних Розеланка 
Заборави на иеијечене 
Јаничаре, страшну неман ратну 
Те још лута, на уеталу Грчку 
ПГто је стару стекла краљевину,
11 на Мисир сумњиве вјерпости.

Земљо, земљо, незахвалном своме 
Госту што те чосто окрвави 
И прекрије братским љешинама,
Ој како ее увјек добра кажеш,
Свако доба, у поднебју сваком!
Те нам мноштво из даљних крајева 
Дође дивних кора и сочнва 
Изабрана. Па рат и ако је 
Арменскијем славиим луговима 
Нлач тамјана, цвијет теревипта,
А Мисиру тајанетвеном реси 
Ианмр мрко тле и н’јеми лотус ; 
Гаигесовим пако ка брезима 
Драгоцјено дрво галбан сузп,
Црни с’ ебан, а босиље, љубав 
Гробовима, пуни миомира 
Она иоља гдје се Персепола 
К’о краљица дизала, и гдје су 
Рушевиие сада и авети ;
И пустиња има ноноситу 
Своју п му шго управна стрши,
А угодном у њезину хладу 
Ожедњели нутник се одмара;
У лузима неириступним см’јело 
Лрије нловбе лигурскога брода 
Шири грање јавор без чворова,
А у дол’ма, којим одјекују 
Иротичућ их неизмјерне р’јеке, 
Соковите каљају купјене 
И јагоде слатке дивљачицам’
Загасите ирсте и уснице.

Али смртник не задовољи се 
С толико му пружених дарова,
Већ грабљивим рукама иосегне 
И још даље, те литице копа 
Да им гвожђе из груди извади,
И, од гвожђа противније жићу 
Праведноме и мирноме, злато.
Те се дижо залуду тврд насип 
ЈБутих хриди међу народима : 
Песвладана дрзовитост наша 
Свакојаке запреке обори,
Па и море узалуду бруји 
Нашој тврдој иохлени протпвно. 
Доиста си пз тамних екровишта 
Својих, земљо, уздахнула горко,
Када, старе посјекав пањеве 
11 оскврнив свети ужас шумски,
Горди смртник ирвом се усуди 
Сјећи пјене на лађици крхкој,

Ради које очинско огњиште 
И жељене драгих загрљаје 
Занустио. Ал’ екоро обрати 
Прама теби, син покајан, руке 
И стрављене погледе, кад зачу 
Урликање ужасно вјетрова,
А угледа гдје нучина зија 
Огромнијем евојим чељустима.
И безумник док на мору гине,
Вјерна љуба сједећ’ за стативом 
Вроји дане кад јој рече да ће 
Повратит’ се и у небо гледа;
Док, жалосна наказа, у кратким 
Сиима јој се муж топац покаже : 
Низа-њ цури слана водурина,
По челу му коса рашчунана;
Те ужасно несретњица цикне,
И потрчи б’јесна на обалу,
Гдје, измсђу ресина, од мора 
Изметнуту, нађе му љешину,
Коју љуби ношљедњом нлачући.

Кад су злато и иротивна конна 
Пл’јен човјеку, а он њима влада 
Страховитом силом и разумом, 
Обадвоје нека то обузда 
С правичношћу љубав, што рукама 
Неизмјерним, најудаљенија 
Срца стеже и уједно стаиља 
Од вазлуха бржа и „ламена.
Из презреног као што ђубрета 
Сочно воће ниче и цвијеће,
Иову номоћ нека биједноме 
Самртнику море савладано 
И ковови искоиани даду.
Тс, ај ! није претјерана жеља!
Туч огњени мирује, а маче 
Трома рђа троши полагано ;
Али за то ниј’ Ерина блажа 
Што ћутећи иутује и подле 
Невиђеним оружјем охрабри.
Хоћо л’ доћи икад дан да круте 
Својо госте ирестанеш питати ? 
Непокорна, о земљо, хоћош ли 
Нреварити у нади оиога 
Што је тебе дуго вријеђао,
Те ће унук ноднијети казну 
За кривпцу злочинца свог дједа ?
Тп међутим прими ову ијесму 
Привржено и срце онога 
Што, на мору рбђен, нрије него 
Власт вихора и град гласовити 
Гдјо с’ родио, преузе ијевати 
Твоју славу слатким стиховима. 
Отвори ми, земљо, добростиво 
Своја њедра када ме нозове 
Мој лошљедњи дан у твојо крило.
И за моју успавану главу 
Нек’ остане бар једпа гранчица 
Гром небесни које не вријеђа.
А и ако но узбуде хлада 
И цвијећа над гробом ми, ти ћеш,
0 Корино, њега онлакати!
У љубазном свом лицу блиједа,
Кад те само зв’језда свјетлост види, 
А у тмини и сну људске страсти 
И охолост и мржња мирује,
Те гробов’ма над љубљенпм жалост 
У сузама тонећ’ се омекша,
Молићеш се да занемарене 
Пјесникове кости отночину,
А нод зсмљом коју даиас пјева 
Покоја ће он наћ’ и одмора.
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Мајска ноћ или Утопљеница.
Прича из малоруског живОта 

И. В. Гогоља.
IV.

(Наставак).

„Ја иђах к теби, господино писару!“
„А ја к теби, господине кмете 1“
„Чудеса се чино, господине писару!“
„Чудноватп нослови, господине кмете !
„А што је ?“ *
„Момци су чисто побјеснили. У цијелим четама јуре по 

улицама и не даду никоме мира. Цијело су село дигли на главу. 
А тебе, госнодине кмете, часте с таквијем ријечима, да се и 
изговорити не могу; ијан Москов бојао би се изговорити их 
ијаним својим језиком.“ (Све је то мршави писар, у шаренијем 
гаћама и нрслуку сријешне боје, пропраћао отезањем шије на- 
иријед и иовраћањем исте у првобитно стање). „Био сам мало 
заспао, али ме дигоше из ностеље нроклети објешењаци са 
својијем ерамотнијем пјесмама и лупом! Шћео сам их ноштено 
излемати, али док сам ја навукао на се шалваре и прслук, сви 
се разбјежаше, нрснувши на све етране. Свакако њихов вођа 
не може нам умаћи. Ијева он сад у оној кући, што но у њој 
држе тамнпчаро — тешке зликовце. Горио сам од нестрпљс- 
ња, да дознам, која је оно тица, али му је образина сва ума- 
зана чађом, као’но ти у ђавола, шго кује клинце за грјешнике.“

„А како је ођевен, господине писару!“
„У црпом извраћеном кожуху је насји син, господине 

кмете!“
„А да не лажешти, госиодиве писару ? — Да не сједи 

тај лонов сад код мене у подруму ?“
„Не, госнодине кмете! Ти си исти, но буди то од мене 

речено, иогриЈешио малко“.
„Дајте вагре! Сад ћемо га ми виђети!“ Донијеше виђело, 

врата отворише — и кмет се скамени, угледавши нред собом 
свастику.

„Кажи мп, молим то,“ с тијем ријечима она њега преду- 
срете : „да нијеси изгубио и оно мало намети, што си имао ? 
Је ли било у ћоравој твојој глави макар једна каи мозга, кад 
сн ме гурнуо у овај мрачни подрум ? Срећа, тв нијееам удари- 
ла главом о клинац. Зар ти ја нијесам викала, да сам то ја ? 
Шчепао ме ироклети међод својијем гвозденијем шанама, на 
ме тек тура ! Да Вог да те на оном свијету ђаволи туркали!“

Посљедње је ријечи она изнијела за врата на улицу, куд 
је изагала рад неке своје иотребе.

„Е, да, виђу, да си то ти!“ рече кмет, дошавши малко
себи.

„А како ти се чипи, господине писару, није ли онај про- 
клети објешењак прави ђаво ?“

„Но роди га мајка већ таког!“
„Ја к’о мислим, да је већ крајље вријеме, да се они лум- 

пачи баш оиако поштено оиомену, те да со приморају да раде 
какав посао ?“

„Одавпо је то требало, одавно, госнодине кмете!“
„Они су, лудаци једни, увртили себи . . . Који јо оно ђа- 

во ? Учини ми се, као да чух глас свастике на улици . . . Они 
су, лудаци, увртили себи у главу, да сам им ја једнак. Они 
мисле, да сам им ја некакав брат, прости козак!“ Послије ови- 
јех рнјечи кмет ео онако малко накашља, иснод очију погледа 
око себо, и по евему се могло виђети, да се кмет спрема, да 
говори о нечему врло важпом. „Хпљада . . . ово проклсто го- 
дине нпкако не могу да зап мтим, па да ме човјек убије, пе 
могу запамтитп. Е — године комесару ондашњем, Ледачу, 
издата је наредба одабрати између свију козака таковог, који 
би био паметнији од свију другијех. 0! (ово о! кмет је изго- 
ворио дигнувши прст у вис) наметнији од свнју другијех ! у 
пратиоце царици. Ја тад . . . .“

„Нема збора ! То већ сваки зна, господине кмето! Свн 
знаду, како си тп заслужио царску милост. Прнзнај сад, да си 
натоварио мало на душу гријеха, рекавши, да си ухватио оног 
објешењака у извраћеном кожуху ? Впдиш, да сам ја истину 
рекао !“

„А што се тиче тог ђавола у извраћеном кожуху, њсга, 
за примјер другима, ваљ.ч метнутв у гвожђе и нримјерно га

казниш ! Нека нозна, шта јв то власт!Које намјестио кме: 
ако нијо цар ? А послије ћемо ми и друге момке савити 
нијесам заборавио, како су проклети лумнови заћерали у 
цио крд свиња које су ми појеле све зеље и краставце; г 
сам ја заборавио, како су они, ђавољи синови, одрекли 
омлатити моје жито ; ја нијесам заборавио .... Него исј 
ђаво носи, свакако треба дознати ови исти час, који је 
ђаво у извраћеном кожуху.“

„Види се, што ти јо окретно ноко момче !“ рећи ћо >. 
брикант, који јо у течају горњег разговора непрокидно нуш 
уста дуванскијем димом, као-год да је то градски тон, а 
уста; а губицо, оставивши кратку лушу, иабацише цио огњ ч-. 
водоскок. „Таквог човјека нијо згорсг, на сваки случај, држ н 
у Фабрици од пића; а још би бољо било објесити на врхд; >■ 
мјесто кандила.“

Ова ношљедња шала не учини се Фабрпканту саврш< > 
глупа, те он исти час ријеши, не очекивајући одобрења од дру- 
гијех, да награди себе иромуклим смијехом.

Тај час они сс примакоше омаленој кућицп, која нрнј< 
ћаше, да ће се свалити иод сваки начин ако јо ирије пе обо- 
ре. Радозналост нашијех путника бјеше дош.та до врхунца, сви 
се нагомилаше око врата. Писар извади кључ, зазвекета с њим 
око браве; али тај кључ бјешо од његовог саидука. Нсстрпљс- 
ње бјеше свију обузсло. Завукавши руку у дубоко џеповс, 
стаде он преметати ио њима исујући и грдећи, што га не мо 
гаше наћи.

„Ево га!“ роче оп најзад, сагнувши се и извлачећи га п 
дубљине огромног џепа, којим су било снабдјевене његове ша • 
рене шалваре.

Кад јо он изговорпо ту ријеч, срца нашијех јупака, чини 
ло се, као да су се слила у једно, и ово огромно срцо стад 
лунати тако жсстоко, да неравномјерио његово лупањв нијесо 
могло заглушити шта вишо ни великом луиом бравс нри отва- 
рању. Врата се отворишо, и .... кмет ноблиЈсђе, као платно ; 
Фабрикант осјети неку језу, а коса његова, чинило сс, као да 
со спремаше оддетити на небо ; страх сс виђаше иа лнцу пи- 
саревом ; десечари као да су нрирасли за земљу и нијесу би.ти у 
сгању склоиити уста, која су сви у један мах од чуда отво 
рили : иред њима је стајала свастика.

Она је била изненађена не мање, него и они, али оие 
освијести се мало и учини нокрот, да се примакне к њима.

„Стој!“ новика дивљим гласом кмот и нрибубну за н 
врата. „Господо, ово је сотона!“ настави он. „Огањ, б; 
огањ ! Нсћу жалити државне кућс, запаљуј, запаљуј, да и > 
стију ђавољијех не остане на земљи !“

Свастика је у страху викала, чувши за вратима страх> 
вито рјешењо.

„Шта вам је браћо!“ говораше Фабрикант. „Хвала Бог 
коса вам јо ето биједа готово кно снијсг, а још нијесте !'ч 
мети стекли : од просте ватро вјештица сс неће заиалити, сн- 
мо ватра из симсијо може заналити вјештицу. Чекајго, сад >. 
ја то свв уредити !“

Рекавши то, он изасу ватру из својс луше у смотуља 
еламе и иоче је, размахивајући, раепаљивати. У то вријеме ј 
очајаље улило нову снагу у свастику : гласно она мољаш 
увјеравајући их, да она нијо така.

•Чекајте, браћо ! Зашто да гријешимо душу ? Можо бптн, 
да ово и иије сотона!« рече иисар. »Ако она, то јест, то псто, 
што ’но тамо сједи, пристане, да метне на се знак крста, то би 
био најсигЈрнијн знак, да нијс ђаво.<«

Иредлог је прнмљсн.
»Далеко од мене нечиста спло !■ наетава писар, примакнув 

ши уста кључаници. »Ако се не ћеш макнути с мјеста, отвори 
ћемо врата!«

Врата се отворпгае.
»Прекрсти сс!« рече кмет, обзирућн се на све стране н 

тражећи сигурно мјесто у случају отст/пања.
Свастика се нрекрстп.
»Који је то ђаво?3аиста, ово је свастнка !«
»Каква те нечпста сила увукла, кумо, у ову кућетвну?«
И свастика, јецајућп, испрнча им, како су је сподбилп мом- 

цн у нарамак иа улици и, пе гледајући на њезино одупирање 
пробацпли је кроз шпроки прозор тс кућаре п послијо лијеш, 
заковалн встп. Пнсар погледа: петљо у шнроког каната нрскн 
нуте, п он бјеше само горо праковап.

»Лијепо, лијено, ти ћоравн сотоно !« повика она, примакпу.
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ш се к кмету, којп се истп час пзмаче назад, не престајућв 
иремјератн је јединијем својпјем оком.

»Знам ја твоју намјеру : тп сн тако шћео, та св се обе- 
селво, што тп је испала првлвка, да ше поједеш, да ти је лакше 
послвје приударатн за ђеројчицама, да нема ко, да видп, како лу- 
дује сиједи ђед. Ти мислиш, да ја не знам, шта си ти говорио 
вечерас са Ганом ? 0, знам Ја све! Нећеш ти меие лако пре- 
варити, па да си и још иамстнпји. Дуго ја тронм, али послије 
иемој сс наиједитв....«

Рекавши то, она му поаријети шаком п брзо одлеће векуд, 
оставившн кмета чнето скамењеоа.

»Пе, овдје је без шале согона умијешан, друкчвје не може 
бити«, мишљаше он, жестоко чешући тјеме главе.

»Ухватили смо!« повикаше десечари, који у таЈ мах уље-
гоше.

»Кога сте ухватилп ?« упитаће кмет.
»ђавола у извраћеном кожуху.«
»Дајте га овамо!« иовика кмет, ухвативши за руке дове- 

ног заробљеника.
»Ви сте полудили : та то је пјани Каленвк!«
»Каква Је ово маштанија ! Тако мв Бога, у рукама иам је 

)о,госнодине кмете! „одговорише десечари. »У уличици су нас 
чколилв ђаволастп момци, па ти ту почеше играти, дрпати нас, 
;азити нам језике, отиматп из рука.... Тјаво вас нонио !.... 
како смо то ми дочепали се те вранетине, мјесто оног ђавола,

I ;пни Бог то зпа !«
»Мојом влашћу и свнју мјеснијех грађапа издаје се запо- 

«јед«, рече кмет: »да се речени хајдук ови исти час ухвати! 
истим начином п свн други, кога-гођ ухватите на улнци, и да 

• доведу, да им ја судим !«
»Смвлуј се, госоодпне кмете!« повпкаше некп, клаљајућп 

у се до црно земље. »Да видиш ти само, какве су то образине; 
ек нас Бог порази, и родпли смо се и крствли смо се — а 
ијесмо виђели тако грднијех образина! Зар је тешко ту увалв- 
и ее у големи гројех, госиодине кмете? Уплашиће ооштеног 

гавјека тако, да оослије неће се нодухватити ниједна баба, да
лијечи.»

»Даћу вам Ја сад страховаље! Шта вам је ? ! Нећете да 
слугаате?! Ви сте, ваљда, заједно с њима, у договору? Ви сте 
буитовници ! Какав је то посао ? !.. А ! ? Какав је то посао ? !.. 
Ви оеиивате лоповске, хаЈдучке чете !... Ви ... Одмах ћу ја- 
вити комесару! одмах, чујете лп, ови исти чае! трчите, летпте, 
као итице!»

Сви се разбјежаше.
(Наставиће се).

КЊИЖЕВНЕ ВИЈЕСТИ.
Друштва.

(Састлнак књижевника јужнослопенских.) Југосло-
венека академија зианости и умјетности у Загребу закључила 
:е била у својој сједници од 15. Јануара 1883, да новодом пе- 
дееетогодишљег слављења препорода књижевности хрватеке 
сазове у Загрсб на састанак хрватске, српске, еловенске и 
бугарске књижевнике, На том састанку имала би ее јужносло- 
венским књижевницима пружити ирилика, да се непосредним 
међусобним еаобрађајем сиоразумију о разним важним култур- 
шм нитаљима. На тај састанак били су позвати : сриско учено 
труштво у Биограду ; бугарско књижевно друштво у Софији ; 

равничко и археолошко друштво у Загребу и Матице у За- 
ребу, Новом Саду, Задру и ЈБубљани. Сва су ова друштва 

обећала да ће доћи на састанак, који би се имао држати 3.
Августа ов. г., и већ су снрсмљени били нослови, о којима би 
•о имало раснрављати на састанку. Послови би били скроз 
шанствене природе, и то иитања из Филологије, историје, прав- 
них наука, ФилосоФИЈе, историје, математике, ириродиих наука, 
белетриетике, са свијема гранама књижевнога рада, који у те 
•труке засијеца, а с обзпром на земље и околности јужнијех 

Словена.
Како се из тога видп, еастанак овај имао ба псти карак 

ер, као што га нмају подобни кљижевничкп п на>чни састанцп 
У другијех народа. Ј)гославенека академвја обратила се тога

ради влади краљевина Хрватске и Славоннје, но ова забрави 
држање састанкг. 0 разлозвма, који су владу руководвла да 
ту забрану пзда, свашта се говори но новинама. Једни веле, да 
је то учиннла из страха за државу, а особвто »из страха за 
државе суеједне мовархвји«; други опет веле, да је то учинила 
из страха од панславизма. Они, којн владу бране у овој етвари, 
веле да Је узрок тој забрани са свнјем прост, а то: не спада у 
дјелокруг земаљске владе, да она нздаје одобрење држања 
састанка, на ком бп н иностранцн ималп судјеловати ; то 
сиада у дјелокруг државне владе, дакле заједнпчкога мава- 
старства.

Југославенска је академпја друштво, које ради по евојвм 
статутвма и има евој пословнп ред. У тим гранвцамз академиЈа 
је самоетзлна и независна и има нраво, кад налази да је то 
нотреба пауке и умјетности, да се на ту цијељ елужи сввјем 
средствима, коЈа јој стагути љени дозвољавају. Амо сиада у пр- 
вој линаји наизмјенична размјена мисли о ннтањнма вз онијех 
грана науке и умјетности, с којима се бавп академија. Идућа 
за тијем академаја јс обвезана, да држн јавне сједнвце, 
на којима сваки има приступа. По начелу : »Наука је слободна« 
дозвољено је нословним редом академије, да и иечланови могу 
чнтати у јавнвм сједноцама своје знанствене радове, кад их на- 
иријед предсједнику академпје пријаве. 0 сваком у академији 
читаном питању слободиа је академичарима јавва расправа пред 
публиком.

Како је влада забранила држање састанка, то је п акаде- 
мпја одустала од сазива иетога, алп је закључила, да у исти 
даи, радо прославе недесетогодишњег нрепорода хрватске књи- 
мевности, држп јавнусједницу, у којој би се знанствена 
питања нретресала. Чујемо, да је влада земаљска н ову јавну 
сједницу забранила. То би бнло очевидно нротив самијех ста- 
тута, које је пста влада одобрила.

Из страмцех књижевности.
— Алфоис Д о д е, који Ј*е са својом „СаФоми скоро с 

објо ного ускочип у натуралистички табор, пише сада нов ро- 
ман, којега ће Јунак бити један швајцарски „Тартарив? 11а- 
риски „Фпгаро“ јавља, да јо тај роман куиио један амернкап« 
ски нодузетник за 160.000 Франака, те хоће да га изда у сви- 
јем језицима свијета. Баш американски !

— Грибоједовљева комодија у четир аита и у 
стиховима : „Г о р е од ума“ иреведена је на Француски језик 
иод насловом : Бе Ма1ћеиг Д ’ а V о 1 г Је 1 ’ е 8 р г 11“ и иза- 
шла јо Москви у М. Г. Готјера.

-- У Калмана Левија у Паризу изишао је роман Н. Се- 
менова:„1ЈпМППопа1ге 8 еп Пга е п 1а1.“ Најиријеје 
био штампан у „ВЈђИоЉбцие Соп1етрогагае.м

— Нага понијемчени Србин, нјесник С т е ф а н М и л о в 
(Миленковић) издаје у Студгарту ново јако умножено и изми- 
јењено издањо евојијех елегија: „А и Г Јег 8сћо11с.а

— Нијемци много пигау у новије доба о Руеима. Међу 
новије књиге спада Дернбургова „Ки8818сће Беи1еи. 
За ову књигу вели њемачка критика, да нас уводи носред да- 
нагањег руског друштва у свијема његовим разним тиновима. 
Дернбург је новинар, главни уредник берлинеког „Национал- 
Цајтунга.“

— Пјесмо А л е к с и ј а Колцова изигале су у њемзч- 
ком пријеводу у „Универеалној Библиотецим, коју Филип 
Реклам мл. издаје у Лајицигу.

— Француска академија раенисала је награду од 4000 
франака за најљеигау пјесму. У сједници од 24. Фебруара нре- 
суђивано је која је од нриснјелих за награду ијесама најбо- 
ља. Нагало се, да су двије иајбоље: једна од капетана Б о р е- 
л и (из воЈ*ске те је ногала у Тонкнн), а друга од госпођице 
Јованке Лоадо (Јеаипе БоИеаи). Награда им је иодијељена 
на нола. Госпођица Јованка већ је г. 1883 добила паграду од 
иете академије за своју свеску нјесама: „Пеигв <РАугПи.

— Лава Толстоја, славног руског песимвсту, преводе 
већ на све језико — осим српскога. Ни Данци нијесу нзосталл., 
У Копенхагну изагале су још прошле године његове »Приче 
С е в а с т о п о љ з к е«, а ове ће годнне изаћи »К о з а ц в« в 
»Војна п Мнр«. Ово потоње знаменато дјело преводи чувена 
др. Брандес.

Цетн њ е, у штамиарији Читаонпце Цетншске.


