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Сред пролећа — кад се цв’јеКем 
Бујпо реси гај :

Захтјело се дивпом Богу,
Да окпти рај;

-оо-
Иа он посла свог анђела 

Ам’ на овај св’јет,
Да са земље понајљепши 

Донесе му цв’јет. —

Анђел поша’ — спустио се 
На тај Петров град:

Ту отргно убав цв’јетак,
Њежан цв’јет и млад....

о
У наранку понио га 

До Господа свог;
А цв’јету се обрадова’

Добри Господ Бог : ’

На своје га љедро стиска’,
Ту му дао стан;

Да га вјечно сунце грије 
Уз вјечити дан....

Књаза оца и Књагињу 
Мори смртни јад;

Ал’ Марија Вишњег моли,
Моли жарко сад:

Да их храбри, да их тјеши,
Да их бодри он:

Да свој цв’јетак вољно њему 
Жртвују на трон;

-со-

Да с тог трона свуд по рају 
Расинље им сјај ;

Да им златннм тијем цвјетом 
Сав мирише рај. —

Ј. Сундечик



Ма што да зборе злогуци гласст, 

Умрла н’јесп, одлетјела си.

Душа је твоја, небеска тпца,

Из трошпог легла 

У вис потегла,

Одлетјела је пред вјечпи престо, 

Оста тијело, иразно гнијездо.

Ма што да зборе злогуци гласи, 

Умрла н’јеси, одлетјела си.

Што мари душа, нека се вазда 

Разлазе зрна гнијезда празпа 

У свог начела градива разна,

Из којијех нх свемајка сазда :

Нпкла јој крпла, не треба гн’језда, 

Оиа је сада сјајна звијезда.

Погледу мутпу свијета 6’једиа 

Скрпвена вјечно п недогледна,

Алп је слуте, алп је впде,

Којпма с’ овдје од срца кпде.

Ма што да зборе злогуци гласи, 

Умрла н’јесп, одлетјела си.

На дуги доглед жалости црне 

С највпшег неба даљпне крајне 

Зрак ће се вјечнп те зв’језде сјајне 

До Њппе душе тјешно да врне.

„ .... ЧмекНгколгх ш возлјожно внгукти

У црног јада поћи нпјемој,

Кад вјечна тајна тпшином пловп 

По васелени блудећ’ големој,

Дуси ће чути разговор овп :

„Бесмртпа душо, што ти је било 

„Те нам те лако однесе крило ?

„Што смо ти крпви ми јадни живи, 

„Да ти се небо ирерано диви ?“

,Оч.е ;; Мајко, Брато и Селе,

.Милостп веље Влгае ме смеле,

,Жељах уздарје Вама од среће, 

,Мшшсти тражих љепше и веће;

,Ал’ што их жељах, на земљп нпсу, 

,Пођох их наћи на овом вису?

„Па да ли нађе, душо звијездо,

„Жељу ти жеља пред вјечни престо ? 

„Је ли ти вољан Госнодар пеба ? 

„Како те пази, како ти тепа ?“

,Кад бих Вам рекла, како сам св’јетла, 

,Свака би душа амо потегла,

,Отресла вољна сав земни јад;

,Ал’ за годином годпна слета,

,Брзо ће проћи стотина љета,

,Доћ’ ћете и Ви, имате кад.4

— 3. —
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Г Е Т Е
И ЊЕГОВА

Н А Р О Д Н А СВИЈЕСТ.
II.

(Н а с т а в а к).

При испптпва&у необпчне појаве недостатка народ- 
не свијестн у Гета, могу нам послужити прије свега ње- 
говп производи, у стиховпма и у прози, а од ових по- 
шљедњпх понајприје његове рођене успомене, биљешке из 
његова жпвОта, његова ипсма и, на пошљедак, сјећање 
другпх лпца.

Како се народна свијест, разбирање и заузнмање 
за јавнп живот народа свога почиње будити и развијати 
у човјеку обично тек у зрелпје доба, ријетко прије два- 
десете годпне, осим погдјекоје Фанатичке пропаганде но- 
вијег доба, која не зазире служити се п лудом дјецом, 
— довољно би нам било почети сабирање података за 
наше пптање од времена, кад је велпки пјесник њемачки, 
у друштву са својим господаром, војводом вајмарским 
Карлом Августом, почео долазити у додпр са великим 
историјскпм догађајима што их покрену при крају про- 
шлога вијека велика Фрапцуска револуција.

Тим бисмо се могли задовољити, да Гете није нео- 
бичан човјек, да није великп пјесник, или бар, да није 
велики, пајвећи лирски пјесник, у кога морамо испитпва- 
ти развптак душевпих особина из коријена, из клице, 
тако рећи од колнјевке. У тако силовитпх умника, всли- 
чанство развоја цјелокупне душевне личности тако је 
безобзирно, да први јачи утисци п иокрети често одре- 
ђују нравац и природу свему доцппјему мишљењу и осје- 
ћању, пнти их могу избрисати цозније спољне прилике, 
ма како биле силне и неодољиве.

Зато ћемо ми ирије свега покушати, да ли можемо 
наћи још у дјетињству Гетову који траг што би нам 
помогао разумјети и објаспити ту чудповату појаву.

У својим усиоменама из прве младостн *), што се 
лротежу, од прилике до тридесетпете године му, Гете 
нрича овај догађај, који се десио за вријеме посаде 
ФраикФурта Француском војском у седмогодишњем рату:

„Тај невидовни, од мпого година нечувени терет 
оејећали су врло неугодпо размажени грађани, и ннкоме 
пије могао бити тежи но мом оцу, који је морао у своју 
скоро иамјештепу кућу прпмити страпе војнике, њима 
уступити своје чисте и понајвпше затворене свечапе дво- 
ране и папустити туђој ћуди што је навикао сам уре- 
ђнвати и управљати; он, и онако Прусима наклоњен, 
(р г е и 8 81 а с ћ # е 81 п п 1), да се сад внди опкољен 
Французима у својпм камарама: то је била највећа нс- 
воља које је, ио његову мишљењу^ могао донасти. Но да 
му је било могуће, узети ствар олакше, како је добро 
говорио Фрапцуски и знао се понашати у животу угодно 
и достојапствено, уштедио бп био и себи и пама мпоги 
теткп час; јер нама су уселпли краљевог намјеснпка 
(Кбт^зНеиипап!, Иев1енап1; <1и гох), који је, иакоје вој-

*) Сгое1ће’в_ ваттШсће 1Уегке. — Апв тетет ћећеп, В1ећ- 
ц. МГаћгћеК. — Бејрхј^. Рћ. Кек1ат јип. — Подвучене ри- 

н. ш нпје иетицао Гете, но мн смо их исподвлачили ради зна-
чаја што маслимо из н>их извеетд.

ник, имао да расправља само грађапске случајеве, раз 
мирице између војника и грађана, дугове и задјевице. 
То бијаше гроФ Торан (Тћогапе), родом из Граса у 
ГГрованси, близу Антиба, дугачак, мршав, озбиљан човјек, 
лице пагрђено крастама, црппх, свијетлих очију и прн- 
стојног, пажљпвог понашања. Већ долазак његов био је 
пријатан домаћима. При разговору о камарама, које ћ 
се уступити гроФу, које ли остатп породици, спомеЈ 
неко дворапу слика, а он одмах замоли, ма да се ве 
било смркло, да разгледа слике при свијећи, ма само н< 
вршно. Он је показао да много ужива у тим стварим 
лрема оцу коЈи га лраћаше гијаше врло љувазан, ит. д.

„Но пи то прнблпжење са стране умјетности .. 
могаше измијепити мишљења његова, ни приклоиити к. 
рактера му. Пустио је да буде чему није могао сметат- 
ал’ држао се далеко као да га се ништа не тиче, а све не< 
бпчно што се дешавало око њега, било му је у најма 
њој маленкости несносно.

„ГроФ Торан међутим попашао се угледно (иниЛег- 
ћа&). Ни своје мапе пије хтио прикивати па зидове, 
да не квари пових позидица (танета); и т. д.

Прнчајући о радости дјеце и мајке, кад би пм гроФ 
послао коју иосластицу са свога стола велн Гете : „Том 
прпликом морам споменути, да се може замислити беза- 
зленост онога времена, како нас је мајка једног дана ја- 
ко ражалостила, просувши сладолед, што пам га посла- 
ше од обједа, јер чињаше јој се немогуће, да желудац 
поднесе прави лед, ма колико био заслађен.“

„Тек што смо се, у прва три мјесеца поеаде, на- 
впкли били на то стање, ал’ се почне говоркати, како 
се савезници приближују, и како долази Фердннандо, 
војвода од Брунсвика, да отјера Французе од Мајна. 0 
њима, који се не могаху лохвалити осонитом ратном срећо.и, 
пије се пајљсише мпслило, а послије битке кодРосбаха, 
мпслило се да се смију презирати (&1аић1;е шап 81е гег- 
асћ1ен хи ЈигГеп); свн су се највише уздала у војводу 
Фердинапда, и сви лруски лријатељи жељно су очекивали 
да се ослободе дојакошњег терета. Л/о/ отац нијаше мало 
веселији, моја мати завршгута. Она Је лила довољно му~ 
дра те је увидјела, да се иазочно мање зло може лако 
замијепитн великом несрећом; јер показало се и сувише 
јасно, да не смјераху ићи на сусрет војводи Фердинанду, 
но очекиватп навалу близу града. Нораза Француза, збјег. 
обрапа града, ма само да се покрије узмицање и сачувл 
мост, бомбардање, пљачкаље, све се то нриказивало раз- 
драженој машти н бацало у бригу обје странке . . . .“

„Многе чете прођоше градом; дознало се да ће се 
зауставити код Бергена. Долажење п одлажење, јахаље 
и трчање све је жешће бивало и у пашој је кући била 
дању и ноћу узбуна. У то вријеме виђао сам чешће 
маршала Браљија, увпјек ведра, вазда једнака у попа- 
шању и држању, те ми је и лослије сило мило кад нађох
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ко се у историји славно сломиње тај човјек, те је сво- 
ч обликом оставио тако добар и трајан спомен.

„Те тако освану, послије немирне страсне недјеље, 
велики петак 1779. Велика тпшина паговјештавагае 
ори јурпш. Нама дјеци бијаше забрањено излазити из 
ће; отац не имаде мнра и изађе. Битка почне; ја се 
шнем на најгорљи таван, гдје и ако не могох видјети 
олипе, ииак врло добро чух грмљавину топова и ирас- 

пушака. Послије неколико часова видјесмо прве зпа- 
битке у једиом нпзу кола, што тјераху мирпо норед 

с, пупа раљенпка жалосно осакаћених и тужног по- 
еда, и возе их у манастир богородичш’, претворен у 
јну болнпцу. Одмах се показа мплосрђе грађана. Нива, 
<па, хљеба, новаца пружаху свакоме који још мога што 

римати. Но кад се паскоро утом возу појавпше рањени 
заровљени Нијемци, нпје знало милоерђе што је доста 

» чипнло се као да хоће свакп да се оголи, не бп лп
чомогао својим невољним земљацима (ЂашМеи^еп).

Но заробљеппцн бјеху знацн да је бптка несретно 
» спала по савезнике (Нијемце, т. ј. Прусе и Бруншвича- 

>). Мој отац, уздаЈући се у својој пристрасности сасвим 
<мачно да ће ови надвлчд ти, вио је т страст/н и др- 

<ак (ћ а 11 е (П е 1е1ДепбћаППсће Уегууе- 
е п ћ е 11), те ]е лошао жељеним ловједиоцима у сретчње, 
не мисле^и, да ви лолијенс војска морала лреко њега 
жати. Ирво пође у свој врт пред Фрпдбершким вра- 
Ја, гдје пађе све усамљепо и мирно; послпје се усу- 
па борпхајмску пустару, но ту је брзо спазио разне 

птркапе четппке и момке, који би, шалећи се, припу- 
али у крше међапике, те би радозпалом путнику зу- 
> одбијено олово око главе. ‘Зато се инак нредомпслп, 
о се п дозна па пптаље, што му је могло бити јасно 

П по пуцљави, да је по Французе све добро и да нема 
мепа о узмицаљу. Дошав дома, сав зловољан, силно 
пажљути кад видје раљеие своје земљаке. Наредн п 
да се дарују, но счмо Нијемци, што кије увнјек било 
уће, јер је судбина натоварила заједио прпјатеље п
.ријатеље.

Мати и ми дјеца, што се још приђе уздасмо у рп- 
гроФОву те ироведосмо дан доста умпрени, б и ј а с м о

. ло радосни (ууагеп ћбсћПсћ егГгеи!), а 
гп још сувише утјешена, кадје, убодом кгле, запптала 
орочапство свога ковчежпћа и добила одговор врло 

\ гјешан како за садашљост, тако п за будућност. Ми ж е- 
асмо свом оцу псту вјеру и исто мишље- 

ље (&1е1сћеп СПаићеп ипЈ &1е1сће С-езгппип^), 
;аскасмо му што могасмо, мољасмо га, да се мало заложи
<то ннје цио дан; оп одбијаше нагае мплости и свако 
естиво п оде у своју камару. Наша серадост 

с ђ у т и м н и ј е п о к в а р п л а, с т в а р је б и л а р п- 
е ш е н а : краљев намјеспик што је тај дан протпв свог 
бпчаја провео па коњу, једва се једном врну; он је 

био нотребпији у кући но икада. Ми му похитасмо у 
•ретаље, ижљубисмо му руке и показивасмо му свсју
>адост. Као да му то бијаше врло мило.“

„Добро ! рече пријатније но ипаче : и ја се радујем
дс ради, драга дјецо !

„Оп одмах нареди донијети посластпце, слатка вина 
свега што је најбоље и оде у своју камару, а чекаше 
множпна разних молилаца.

„Ми се слатко прочастисмо п жалплисмодо- 
р о г о ц а, који не могаше учествовати те навалисмо 

матер да га дозове; но опа, мудрпја од нас, добро

је знала како бп му таке понуде бпле немиле. Међу тим 
је она спремила нешто вечере п послала бп му радо што 
у камару, но љему би тај неред био неповољан у крај- 
ном случају; те, пошто се уклонише посластпце, гледало 
се наговоритп га да спђе у обпчну ручаоницу. Напо- 
шљетку, преко всље, прпстане, а ми и не слутисмо, какву 
несрећу спремамо и љему и себи. Степепица пролажаше 
свом кућом поред свих дворанских улазака. Силазећи 
морао је отац проћи тик поред камаре гроФОве. Предља 
му је дворана бпла тако пуна људи, да гроо науми, 
неби лп више љих у једап мах отпразпо, пзаћи на 
двор ; то се, на жалост, десн таман у они час кад нро- 
ђе отац.

„ГроФ га сусрете весело, поздразп га п рече: Ви 
ћете честптатн и нама и себп, што се та опасна бптка 
тако срећно свршпла.

„Нпкако! осјекну се и мој отац љутпто: Камо сре- 
ћа да су вас отјерали до ђавола, па ма и ја морао с 
вама!

„ГроФ се у први мах обезекпе, па онда се сплно 
разбијесн. То ћете ми платити ! викну. Тако уврпјсдити и 
меке и праведну ствар, то вам се не може опростити!

„Међутпм отац мирно сиђе доље, сједне уз нас, чи- 
љаше се веселији но приђе и стане јести. Нас је то ра- 
довало, а незпадијасмо, каквим је опасним начпном олак- 
шао своје срце. Одмах за тим изазову мајку, и нас је 
све нешто копкало да пзбрбл>амо оцу, како нас је гроФ 
почастно слаткпшом. Мајка се не враћа. Но ево тумача. 
Оп мкгпу те нас поведу да лежимо; бијаше касно и мн 
радо послушасмо. Послије мпрно проспаване ноћи чује- 
мо за насилпу узбуну, што је синоћ иотресла кућу. Кра- 
љев намјесник одмах је био заповједпо да се отац од- 
веде у затвор. ГБеговп потчпљени знадпјаху да му се 
нз смнју противитп; но покздкад био би им захвалио, 
кад би мало оклијевали. Том се пазадом знао стрико ту- 
мач, који вазда бпјаше прп себи, врло згодпо ко- 
ристпти. Граја је и онако била толика, да се оклијеваље 
само собом, заклаљало и извиљавало. Он је пзазвао моју 
мајку и саставпо је с ађутантом, не бп ли молбом г 
преклиљаљем добила мало одушке. Оп пак похита љ 
внше гроФу, који се, савлађујући се, одмах повукао би 
јаше у унутрашљу одају и радије је напустпо најпречг 
носао но да би своју злу вољу искалио на невиноме : 
ријешпо што пе би пристајало уз љегов углед“.

Долазп разговор тумачзв са грофом, у коме тума> 
полагано п вјешто, ко ипак одважно подилази па- 
мјеспкку, да опростљ домаћпиу и да ,презре увреду. Не 
ћемо овдје износитп цијелог разговора, п ако Гетејемчн 
да је добро утубпо причу, јер ипје све зпачајпо за наш 
смјер. Само ћемо спомекути како је, при крају разговора 
одбијао гроФ молбу тумачеву. ГроФ му говораше:

„Вп знате да ми ваше лакрдпје кадкад нијесу про- 
тнвпе ; алп пе злоуиотребите моје паклоности ! Та -зар с\ 
тп људп сасвијем слпјепп ? Да смо ми нзгубили битку, 
каква би у овај час била њихова судбина ? Ми се кољи 
и брапи до врата, за-гворп град, држи се, не дај се, док 
нашп не узмакну преко моста. Мислите ли ви да бг 
непрпјатеЛ) скрстио руке? Он бп бацао гранате и шт» 
дохватп, те бп иалпо што може. Ови домаћип овдје, што 
би он ? У ову камару би сад прсла каква дубарда, а 
друга за љом; у те камаре, којима сам ја штедио про- 
клете китајске тапете не хтјевши па љих прикивати мојих 
мапа! Ваљало ми је цијелп дан клечати.
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„Колико их је то чинило!
„Ваљало им је молити божјп благослов на пас, су- 

сретати ђенерале и ОФицпре почасним п радосним зна- 
цнма, уморене војнике понудама. У мјесто тога брка ми 
отров тог страначког зла најљенше, најсреКније, толиком 
бригом и муком стечоне часове мога живота!

Мало нриђе био је ови разговор:
„Ја зпам и сувише, да им нијесмо мили, да нас ти 

гра!>ани попрпјеко гледају.и
„Не сви!
„Врло многи! Што ? Ти грађапи, хоће да су царски

грађанп (Ке1сћз1аЈ1:ег)? Видјелп су пзбор п вјенчање 
свога ћесара, па кад овај, неправедно нанаднут, стојн у 
опасностп да изгуби своје земље и да наметппку подлегне, 
па кад срећом нађе вијерпе савезнике, који свој новац 
и своју крв жртвују у његову корнст, они тада не ће 
да спосе ни опог маленог терета, што пада на љнхов 
дио, да се непријатељ царевнне покори.“

Поред свега тога краљев намјесник опростпо је 
милостиво старом Гету. Разумије се да га се млади Гете 
пе може доста да нахвали, што му је поштедио оца.

(Наставиће се).

У С К 0 К Ј А Н К 0.
Лриповијетка из црногорског живота. 

III.
(Наставак).

„Ћагае зимус исто ’вако“, рече Крцун. „Понекад 
заграј е бп пробудио и . . . ,

„И мртве ?“
„Не само њих, но и тебе, валај !“
Оташ и Спасоје слатко се насмијаше.
Мишан му одговори:
„Шанат у папрат! Ко ти је крив е сп лакосан ка’ 

кокот, а можда баш као зец . . . .“
Сваку од тијех ријечи, Мишан је раздвојио једну од 

друге зијсхањем, те смијех сиопаде ону двојицу да се 
грохот разлпјегао по планини,

А бијаше лијепо, голобрадо момче тај Мишан!
„Бре, дијете, не срамоти ме, јер ћу те . . . . — Кр- 

цуп не довршп, но видјевши да се „дијете“ опет стало 
нротезати, ухвати га за рамена па му састави плећи са 
ледином. Тако га је држао за њеколико. Мишап, нрекр- 
штених ногу, а под снажним мишицама Крцуновим, не 
могаше копорнути,

„Нека, љуђи, некате! Прекините, па да заложимо 
што !“ рече Оташ, понајстари међу њима, висок, кошту- 
њав човјек.

Спасоје, — омален али жпв као зрно, човјек у нај- 
љепшој спази, — ирострије иразну торбу а на њу по- 
ставп оно што бјеше из ње извадио — брашњеницу и 
сирац.

Оба скидоше капе, прекрстише се по три пута, па 
почеше јеети.

„Ајде Крцуне, оставл шалу, биће вам је до мало!“ 
рече Сиасоје, видјевши да се она двојица не раздвајају.

„Бога мп, поједоше !“ впкну Крцун, те једним ско- 
ком стани се украј торбпце.

„Ха, ко је Озриипћ.... поједоше све!“ впкпу сад 
Мпшап, једнако лежећи и цепећи се од смијеха.

„Оставп тај поклич, дпјете, за доцнвје44, рече озбпљ- 
но Оташ. „Но ходи да једеш, ако ћеш, јер пам није 
дангубпти !“

„А хоћу лп пробудити овог лацманппа ?
„Не крећи у њ ! Не прпмичи му се, чујеш !“ рече 

Крцун п он озбиљно.
„Вапстину ако гладан погпне, о души вам, а по- 

гинуће одиста, јер ми се уснило“, преузе Мишан.
„А шта си то снио мајчићу ? Лијепа главо, ела пам 

то причај !“ љему ће Крцуп.

„Рад бп ти, Крцета, да ја зборпм а да ти једеш, 
јер нијеси злопитан и ако сп лакосан. Причекај док се 
накљукам и ја !“

„Доста би шале, нека буде п мало збпље, иа да се 
лијепо поразговоримо !“ рече Оташ, измакпувшн се мало 
и почевши пунити лулу.

И Спасоје то исто учини, иа стаде кресати.
Крцун одријеши мјешинпцу у којој је бнла вода, па 

се напи п даде и другима да пију.
Мишан спреми остатке у торбпцу а мрве баци мећу 

јаташце тичица што скакутаху недалеко по лединп. Ове* 
прхнуше па опет попадаше на мрве.

Настаде свечапа тпшииа; свп одбнјаху дпмове, оч 
кујућп да започне Оташ, а ои међу тим глсдаше у огањ, 
на својој симспји.

Лаганп сјевер забрпдје гором. Оташ гледпу на ви.н 
и остали за њим. Сунце бјегае готово до нолак неба.

„Е, до сад бисмо сигурп, а носад, Бога ми, ие“, 
започе четовођа. „Ајде, Мишане, иа оно брдашце па 
стражи добро пут истока!“

У млађега ноговора пема. Мишап се одмах дизке.
„Стани да још нешто дујеш ! Чујте мс браћо !.. . .
Пушка загрмје под њима у нланини. Сви 1>шнппе. 

Дигоше Јаика те и ои оиако сањнв, пушком у рупн. 
зађе за њеко стабло. Натегоше орозе.

Корацп се чујаху кроза шушањ.
„Не нали ни једап докле моја не илане!“ рече но- 

лако Оташ.
Из горе пзпђе, па се устави па крају ледине, један 

— бркати Црногорац. За њим још тројгша. Онај први 
иогледаше на све стране; видјело се да лекога тражи.

„Ево нас Његуши! Ирнлазнте слободно!“ викну 
Оташ.

„А јесте лп ту Озрпнпћи ?“ поврни онај ирви. „Што 
бп те заиадосте ? Немојте нас побити на вјеру !“

Смијући се, иомијешаше се. Пошто се ижљубише 
посједаше.

„А што вама шће да пуцате ?“
„Ваистину пехотице. Пушка се одане моме буразе- 

ру; срећа да пе убп нпкога!“ одговори бркоња.
То бјеху: Радоје и брат му, Петар и Марко, с - 

повци сердара Пеја. Сву ту четворицу видјели см< 
кући сердаревој, у очп Божића.
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Погато измијенише поздраве п обпчна иитања, Ми- 
гаан и Петар, ио наредби старијих отидоше на стражу.

Његуши сад заокупише Јанка и како је и шта је 
зимус радио и све редом. Он им је повнједао све по- 
танко. Говорио је већ лијепо српски и ако је мало за- 
носио. Каза им у кратко како је зимовао у манастиру, 
како се сирнјатељио с Крцуном те из њиховијех разго- 
вора и договора потекло је то да и он крене у чету.

„А да хоће ли то госнодару мило бити ?“ запнта 
Гадоје.

„То је и мени за мисао п ако ме Крцун слобођа- 
ше“, ирпмјети Оташ.

„Валај, јамац вам моја рнјеч, ако му пе буде Вла- 
дика донустио“, ирихвати Крцун. „Ја сам до поста ре- 
дни бпо код господара, па ио други нут замијенпх не- 
ког мн рођака, ето све до ту 'номадне. Оно јест, го-
сиодар га је одвраћао, ама најзад нустио га је.........
Што ћете де ’. он хоће да се са свнм поцрногорчи, и 
аФерим му за то !

„Аферпм, валај !“ рекоше у глас.
„Фала вама, браћо, гато ме прпмате за брата !“ 

одговорн Јанко тронут. „Нијесам ја амо ускочио да 
ластвујем, но да с вама дијелим вптешку невољу. 
Истпна је да ме отуда невоља ноћерала а амо прихва- 
тила, алпјеова, као што пријед рекох, витешка а она...

ма јој другога имена. Све што подносите и трпите,
1 лкнађује в?*м се ионосом што вам кроз очи сијева. 
Враните своје огњпгате ; светите и мртве и живе што 
\ је варварство угњечило. Овај пед земл>е што гаша- 

1 а вас чеиље, срце је српскијех бановииа, као гато сте 
ви цвијет народа тога, на док је срце здраво да ако

не погине ни тијело ....“
„Е ма лијено ли зборшп, Јанко ! Не чух те тако 

до сад !“ прекиде га Снасоје.
„А, мој брате, ћаше овако зпмус у млађупницн. 

Ми, иерјаницн, иолијежи а он сједи међу нама па прн- 
чај, е никад пам нс досади слугаати га. Па, Вога мл, 
гледао сам гдје се и с господаром разговара нодуго; 
ћаше га госнодар више пута ио рамену потаншатп. А 
није хтио, чујеш, да лежп у ћелији, но с нама ; с нама 
је и јео. Па се зар и у сну онако раснрича и заиесе. 
Колика сам нута на чуду био с тога . . . .“

„А што, вјере ти, Крцуне ?“
„Немој побратиме те ситнице износити !“ уиаде 

Јанко.
„Ма гато ! пије ту никаква зла. ‘Нрпча у сну, као 

што вам рекох, на ајде да мнрно лежи но се мнче и 
размахнва. . . Једном клекнуо на простирачу, склоиио 
руке, па егаде да клаља, а све уздише и нешто мрмо- 
лн. Свн носпалн, а ја га вирим пспод бнјеља. Скочих, 
легох га и иокрих, а он се не пробудп. Ћаше, ја 
мипм, тога нута љоснути у сред огља. Од онда ни- 
јесам му дао више да лежп украј огња, но га увијек 
растављао иекнјем ... II јутрос, глејте, ударио је зубма 
о цнјсв !“

Јанко се зацрвење као да бјеше нешто скрпвио. 
Нехотимице нокри уста руком.

„Има н Црногораца доста такпјех !“ примјети
иеки.

„А разумје ли, кад зборагае ?“
„Не ја, јер говораше њпховпјем језиком. Једну 

р; : ч запамтио сам јер је понављаше често.“
,А коју ?“

„Внра, вира, све вира“.
„А што је то „вира“, Јанко, вјере тп ?“ заппта- 

ше, скоро сви.
Јан протра брчиће, насмија се, на махну главом.
„А шта, нећеш да нам кажеш !“
„Ја, вјерујте ми, не знам у сну што зборим нити 

шта је то вира !“
Да га је ко боље пазио, опазио би како се Јанко 

мало збунио, то му се видјело на очпма, но људи пре- 
метнуше говор ва друго.

„Ево вечерњи хлад“, примјети Радоје, „по имамо 
ли ми чесова договора око ове наше работе, јер смо ми 
и уморни па би мало почипули“.

„Ваистпну лезите! Немамо се шта договарати. По- 
рука је сигурна да ће данас наићи, данас ја ли сјутра. 
Колико ће их бити не знам. И он је међу њима, одиста. 
Момци ће их угледати па два пушкомета, па кад јаве 
знамо гдје ћемо запапути !“

„Е кад је тако, причајте се ви даље а ми ћемо да 
починемо.

Три Његуша полијегаше.
Јанко започе поново да сипље из својега пздашнога 

срца. У некијем часовима заиста му вријаше у њему, а 
тад му саме ријечи лзтпјаху пз уста. Залуду су га за- 
питпвали Оташ и Снасоје о постојбипп и роду му, он 
је увијек умио сврнутп говор на друго што.

Оставимо њих, нак свратимо к оној двојнци момчади 
што на главици страже.

При ноданку гранате неке букве, у растоци њени- 
јех дебелијех жила, које вода, отјечући нпз брдељак, 
бјеше оилакала те осташе врх земље, сједијаху на стру- 
кама оба дјетића; дугачке пушке прислопили уз дрво 
украј себе. Бијаху од прилике вршњаци; пи један ни 
други ненавршио двадесет година.Прије тога дапа никад 
се видјели ки чули.

С почетка обојица се осјећаху некако неугодно је- 
дап према другоме. Узајамно не жељаху заподјевати 
нека нптања која им се сама памећаху. С тога ску- 
чише се у разговору с пајпрва, запиткивајући за дома- 
ће, за родбину — и омање стварн.

Али бујица је крв у тијем годинама и срце пре- 
машује тајие разлоге; частољубље је главни нокретач 
у томе добу.

„Ја мним нијесп досад бивао у боју ?“ упитаће 
Мишан, гледајући пут истока.

Румен обли лице Петрово па пагло одговори:
„Нијесам имао кад, а мним ии ти.“
Сад нм се погледи сукобише, зеница у зепицу. За 

дуго не тренуше ии један ни други. Црте лпца цм скру- 
тише се ; израз повјерења у себе, пријегора, ирегаоштва, 
указа пм се готово у једнакој мјери. Једап другоме чи- 
таку пз очију сваку номнсао што је коме мозгом лије- 
тала и осјећаје гато пм груди набрекле.

„Хоћемо ли се обрукати дапас пред старијема ?“ 
заподје Петар,

„Нећемо, божа тивјера!“ одговори Мишан жестово.
Да је овај то упитао, онај би први тако исто од- 

говорио, јер истовјетно пптање заче им се једапак а и 
одговор исти.

На те ријечп, у томе часу свечаноме, ириопуше им 
душе једна уз другу.

Лица пм се раскрутише, очи сјевнуше, весели осми- 
јак зангра цм око младпчастијех усапа. 4
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Сад им се учпље као да су одрасли заједно, па се 
ту скоро растали. Започеше разговор. Љегуш му је при- 
чао к&ко су крепули једино да освете Милупа, а пе 
хтјели казпвати оцу му, да га пзпенаде. Мишан је опет 
причао љему све што чуо бјеше од Крцуна. Брзо раза- 
браше из узајамиог повпједаља да је договор и иста 
памјера саставила Његуше и Озршшће у Дуги.

Протече им тако доста времена, да један с другог« 
очију не сврнуше

„Но сам ти грдап сан уснио, мој Перо, дома, при- 
је но што крепусмо !“

„А шта брате да чујем!“
„Снијевах е нас четир Озринића идемо из Дуге,

а за нама носе носила. Ја иђах најпрви, без оружја, у цр- 
веној кошуљи....

Петар га нрекпде, турнвши га у раме а очн упрп- 
јевши про њега.

И Мишан гледну.
Пут истока, на савијугку ждрпјела иомолн се гоми 

ла људи.
Било их пјешака п коњика. Насукоше се један е; 

друтијем, па стунаху доста сноро.
„Турци !“ рекоше оба у глас.
За тијем полегнувши с-иђоше, иа добријем касом 

отрчаше к својима.
(Наставићо св).

с. м.

КЊИЖЕБНЕ ВИЈЕСШ 
Из странијех књижевпости.

— Кнез Владпмир Мешчорски почео је издавати у 
Бреславп на љемачком језику евој роман; пБ1е Ггаиеп <1ег 
Ре1ег8ћиг§ег СгевеПвећаГИ, који ћо изнијетп три четир 
евеско. Прва је свеска већ изашла. Кноз Мешчерски позпат је 
својим сенсационпм дјелом; „Б ј е К е а 11 8 I е п <1 е г $г оиеп 
МГеНЛ

— Чувени њемачки књижевник, Ј о в а п III е р, кога Ни- 
јемци зову „Циришки Громовник“, издао је дјело под насдовом : 
„Б 1 е КПППв^е ц“, у ком па исгоријском темељу разлаже 
о иостаику, развитку и мијепама вихилиста.

— Волику сеисацију ирави у Италији најновијп роман 
талијанског ијесника Антонија Фогацара; „Б ап 1 еI е 
СогИв“. Ту се онисује давашњо талијанско друштво са ње- 
говим политичким и социјалним стањем и тежњама. Фогацаро 
је већ познат са својо „Маломбеје".

— Феликс П и ј а (Руа!) прославио се не само као стари 
реводуцнонар и човјек од барикаде, него и као драматичар. Још 
године 1847 он јо издао драму: „БеСћНГопЈег <10 Р а- 
г 1 в“, која је с великим успјехом у Паризу иредстављана, а 
сад је издао другу драму „ћ’ћошше <1е ре1ве,“ коју 
много хвало и самп строги критичари као што је Сарсеј и 
Вајс. „ЈУћотгав <1е ретеа имао би бити као њеки протеет иро- 
тив Золнног романа „Аввоток". Седамдссетогодишњи комунац 
јуначки брапи радника од Золине порнографије. Смијешно јо 
како „велсучени“ њемачки „Ма^агга 1иг <Пе 1лМега(иг <1ев 1п- 
ип<1 Аие1ап<1с8и назива Пијата „Филииом“ мјесто „Феликсомц, 
а његовог „Амалина“ „Бћогашо Не р1оггец мјесто „Е’ћотгае 
<1е р е ј п е“. Ако иије штамнарска иогрешка, онда је без сумњо 
— њемачки вгИгаШсћкеИ!

— Дригаљскова: „Руска ћ а с к а њ а“ изашла су 
у Лајпцигу на њемачком језику под насловом: „Впдв18сће 
Р1аи<1егв1еп“.

— Макс Нордау изишао јо па глас са својо књиге : 
„БЈе соиуепНопеПеп ћН#еп <1ег СпНиггаепвсћ- 
ћ е 1која је за Аустрију забрањена. Сада га нанада је-» 
дан Нијемац, и, како листови њемачки веле, утукао га је са 
свијем својом критиком. која је изишла у Берлину под насло- 
вом: „АпП Ког<1аи“. Писац је те критике Ф. Н. Васер- 
шлебен.

— Нагаим хигијеничарима, који њемачки читају, препору- 
чујемо нову књигу дра. Хуперца: „Б1е Бип^е п-С у га п а- 
8 П к“, у којој се унућује, како треба његовати и гимнастичким 
вјежбањем развијати органе дисања.

— ОдКолбово Културне Историје Човје- 
ч а н с т в а излазп у Лајпцпгу у свескама од по 5 табака тре- 
ће са свијсм прерађено издање.

— Наше народне економе иу опште државнике занпмаће 
ова нова дјела на Француском језпку: „БиргЈпсЈреде 
рори1аНоп“ одЖ. Гарпијера са уводом од Молинарија 
(Париз 1885, ОшПашшп е1 С.) ГарниЈв је имао петљу да бранц и 
заступа у Франпуекој Малтупо д- ^еорију сз сг г одважиотћу,

е1 1а Ј6тосга11е“, од АлФреда Ф у љ е а. Писац је даро- 
вит човјек, који се много бави државно-ФилосоФским иитањима 
и добио је двије награде за своја дјела о Сократу и Платону. 
—•ЕвдиЈвве <1’ипо гаога1е вапв оћП^аНопт 
запсНоп, раг М. виуаи“. Иисац овога дјела, кад му је 
било 18 година, написао је књигу о пауци Епикуровој по из- 
ворпма, коју је иаградила париска „АсаЈбипо <1е8 8с1епсе8 то- 
га1ез е!ро1Шцие8“. Академичар, ком јо дјело ово на оцјену пре- 
дато, у извјегатају своме пуно јо хвалио писца, и не знајући 
да је то момче које је тек измиљело иза гимназијског баика. 
Међу тпм даровити младић иисао је и друга дјела, с великим 
успјехом. — ,.Б о 8 гаррог!в еп1ге 1е <1гоИ; е 1 Гб с о п о- 
гаје роПНцие, ои рћПоворћЈе согарагее <1 и 
<1 г о 11 е! <1о РбсопопПе р о Н Н д и е“ од Алфреда Ж у р- 
д а н а, проФесора на правном Факултету у Есу (АЈх). „Академп- 
мија моралних и политичких наука“ у Париву расиисала јо на- 
граду за расправу о одношајима између иародне екоиомаје и 
права, п проФесор Журдан добио је ту награду овим дјолом 
својим. Ово му је већ четврта ваграда. Он има дакле вигао 
круна него папа, јер папа носи само троструву круну.

— „Б е 8а<1отга & 8е<1апи — тако со зову мсмоари 
једног тајног посланика двора тиљерпјеког. Од Виктора Ти- 
сота.

— „Ба Кив81е 4 е р и 18 ии 81 6 с 1 е“, раг АНћиг <1е^ 
Коићев, изашло у Паризу, у Даптијевој књижари.

— „ЕеМгев роИбциев сокбЛепбеИез Ие М. <1е В18шаг< 
(1851—1858)“ у књижари ОлендорФа у Паризу.

— „Беи(всће Кеуие“ доиоси у својој свесци од Марта о- 
г. члаиак иод насловом : „А и 8 и п ћ е к а п п I е п Р а р 1 е г е 
<1ев Б1сћ1ег8 А1ехап<1ег4’е(бП“. Ту се саонштавај 
четир до данас још неттамнане ијесме и њеки други подаш; 
из живота овога великог нјесника, номаџареног Србипа Алск- 
сандра Петровића.

— „Бав гив81всћо Ке1сћ1п Епгора“ зово се 
једна књига, која је ту скоро изашла у Берлину, а збори о 
Русији. Хвале је да је ваљана књига. Не зна јој се писац. Држи 
се, да је њекп ваљан ируски оФицер.

— Опет о Руспји „вг о в в-цп <1 К 1 е 1 п-Кив в 18 сћ“ аовс 
се књнга с инглескога преведена, а састављена из нредавањ 
проФесора на ОксФордском универсетету дра. Карла А б с л 
о уиоредној лексикограФИЈи. Изигала је код В. Фридриха 
Лајнцигу п Берлину.

— И Нијсмци су живо ирорадили у натуралистичко? 
правцу. „Маг^аг е (ћ а М е п к е в“ зове се нови рсалк 
стички роман од X. Фридрихса, кога много хвале.

— Нова књига занагао Гетеовце : „0 о с ( ћ е’а р ћ 1 1 <. 
ворћ18сћеЕп15У1ск1ип§;“ од дра. М е л ц е р а. Рп 
дња ова служи као ирилог за изучаваље и нознавање фил< 
софског развитка великих њемачких пјесника.

— Познати др. Ш е ф л е, који је био несрећан аустри, 
еки минисгар Финанције,’ па је с миниетароке столице ускочи 
мсђу социјалне демократе, еада се онет извлачи из њихови: 
редова, увидјевши да социјална демократија нема изгледа. Те 
он доказује V најновијој свотој књизк :а Н у '

” • V : I
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вена иа једнога државника, која служи као допуна књиге Ше< 
1еове: „1Ме (Јига1е88епг <1ев 8ос1аЦ8шиви.

— Два драматска снјева Ивана Тургењева пре- 
вео је на њемачки и прерадио за њемачку иозорницу Јевђени- 
;е Цабел. Изишло у Берлииу.

— Чувена новела Салватора Фарине: „Канлар 
и л в е с т а р“ излази у њемачком нријеводу у берлинској 

Оеи(»с11е Кип(18сћаи“, и у Француском иријеводу у Лоз&нској 
ШБ1Јо11н цие ИшуегвеПе."

— Нашим Манзонијевцима преноручујемо : „М а п 2 о п 1. 
а виа Гапп&На, 1 виој аписћ 01 АхеваапПго Мапхош. АррппП е

- етопе <Н 8. 8. МНапо, 1885.“
— Некадашњег гра®а а садашњег сељака и великог пе- 

1мисте руског Л. Т о д с т о ј а роман у шест књига: Ана 
а р е н и н а изишао је у Берлину у пријеводу Павла Вилх. 

;,аФа, а с предговором од Цабла. Иријевод је исиао у три
свеске.

— Ко хоће да види како је Шекспир бпо велик и у 
;зралној хомеопатији, нека ирочита у Фебруарској свесци жур- 
ала швајцарског : „ВЉПо&^ие 1Јтусг8еИец чланак ШтапФе- 

;,ов: „Не РкошбораИпе шога1е Папв 1е 1ћба1ге <1е 8ћакевреаге“.
— У инглеском журналу : лТћеК1пе1ееп1ћСеп- 

I и г у“ иише познати В а м б е р и (помацарени Чивутин Бам- 
ергер) о данашњем спору између Русаје и Инглеске, те до- 
лзује, да Гуси не могу узоти Индије, докле год своје Татаре
ч свијем не иорусе, а за то се хоће неколико вјекова.

— У француском журналу „И о и V е 11 е К е V и е“ завр- 
.. ени су ингересантни чланци о друштву бечком. Нико но гна 
. ј је иисао то чланке. Потписује их Сот1е Раи1 УавШ, али то 

само пош (1е р1ите. Због ових чланака забрањена је „1Тои- 
Ше Кеуие“ за Аустрију. Ири завршетку својих чланака о 
;чком друштву обећава непознати писац, да ће писати даље 
друштву лондонском, петроградском и т. д. За нас Србе ин- 

тересантно је, да у чланку о бечком друштву, пишући о слав- 
1М сликарима, номиње и нашега младога Павла Јовановића,

> ао једнога од најбољих, који су из школе бечке изашли.
— Инглескпње су се као иомамне бациле на нисање 

вела. Да споменемо и препоручимо онијема, који читају ин- 
сски, само ове три : мистрес Ђурђину К о р б е т, која је 
писала „К а с а н д р у“ ; мистрес 0 л и ф а н т“ те је напи- 

<ала причу „М а д а м“ ; и митрес Матилду Б л а ј н д (ЗИпЈ), 
која је написала „Т а р а н т е л у“, за коју инглеска критика
пели да је „рав81оиа1е, р1с!иге8дие, апЦ уегу гуе11 \тп11еп.“

— К. Гребер (Сгбћег) иревео је на њемачки наше 
ародне пјесме о боју на Косову, те је од њих саставио епску 
елину, коју је издао нод насловом : „01е8сћ1асћ1ат 
го в е 1 1 е 1 Ц е. (Ковоуо 1389). ЕрЈзсће В1сћ1ип& т!1 ВепМ- 

;и& уоп ВгисћвШскеп вегћјвсћег Уо1карое81е уоп Каг1 Огбћег.“ 
',ело је ово изашло у Бечу у Хелдера. Хвали га јако један
•ценсенат у „АУ^епег Аћепс1ро81“-у.

— Нађене су двије неиздане пје<ме великога ијесника 
,БожанственеКомедијо“ и штамиане су уз ориги- 

■ л још и у Француском и садашљем талијанском књижезном 
ј шку у француском журналу : „К е V и в СоНетрогаЈ

е“. Пјесме снадају у „I п Г е г п о“ и описују каматиика 
: црождрљивца. Нашао их је Августин Боаје (Воуег), 

зећи се у Гиму, гдје се спремао да изда Француски пријевод 
ожанствене КомедиЈе“ са критичким оригиналним текетом, те 
тога ради преметао некадашњу библиотеку Сколоиија, која

с храни у Гиму.

„Наролна БиЂлиотека“ Браће Јовановића.
Има већ која годиница, како је књижара Б р а ћ е Ј о-

н о в и ћ а у II а н ч е в у уљегла у велико једно издавачко 
узеће. Иод насловом „Народне Библио-геке“ оиа је нрегла 
изда и растури ио српском свијету читаву збирку дјела,

,з оригиналпнх српских, које преведених из осталијех језика.

Судећи по дјелима, која су до сад у тој збирци изашла — а 
изишло је више од 100 свезака —, може се рећи, да књижара 
Браће Јовановића у том послу поступа и вјешто и савјесно, 
т. ј. пази добро шта ће одабратн за ту збирку, иреманотребв 
и користи варода и књижевности.

На тај начин, опа испуњава иразнину, коју су до давас 
оставила у нашој књижевности наша комотна и немарна књи- 
жевна друштва,

У добром схватању праве потребе нагае књижевности ре- 
чена књижара узела је на себе улогу, која јој управо не при- 
нада, јер би то имао да буде посао књижевнијех задруга,

Рекло се ка што, књижарска је радња — трговачка ра- 
дња. Књижар није позван ва то, да нази што ће користити на. 
шој књижевности, него шта ће боље ироћи па књижевном па- 
зару.

Тако и раде неки наши књижари.
Но тако иије радила књижара Браће Јовановића при сво- 

јим издањима „Народне Библиотеке“. Како већ рекосмо, она 
је схватила књижарски позив мало више, па је с издавањем 
„Народне Бпблиотеке“ узела на себе улогу књижевнога друштва, 
пазећи савјесно шта ће прпмити у своју збирку.

Тако радсћи она је до данас издала лијеп ннз оригинал- 
них српских и нреведених дјела. Тијем је уједно намирила и 
другу једну потребу нашега књижевног свијета, а то : што је 
издала на свијет и такова дјела, која су веђ поетада ријетка 
у нас, а ипак још имају вриједности.

Но тако радећи она Је и доспјела до тога, да има у на- 
роду од пет милиона — свега 4 протплатника.

За што то ?
Не може се рећи да су издања скупа. На против она су 

бага јевтина: свеска од 4 табака стаје 16 новчића. Претилата 
на цијело коло (24 свеске) износи само 3.50 новчића. Свеске 
излазе тачно сваких четрнаест дана, а у извршивању добиве- 
них налога књижара Браће Јоваковића пезната је са своје 
тачности.

Шта је онда узрок неуспјеху? Да нијесу ситна слова 
(петит) ? То не вјерујемо, јер знамо да српска нублика пије 
ископала својијех очију многпм читаљем, премда би с друге 
страпе то једино жељети било при овом издању да су слова 
круинија.

Књижара Браће Јовановића, у једној својој окружници ко- 
Ју је управила на уреднике срнскијех листова, баца кривицу на 
српску журнадистику, која није достојну иажњу обра- 
тила на њигова издаља.

Може бити, да је српска журналистика пропустила то 
учинити. Али нама се чини, да би њена иомоћ у том погледу 
слаба била. И она сама пати од исте болести, на коју се тужи 
књижара Браће Јовановића. Ако икоме, то би срнска журнали- 
стика сама себи нрво номогла. Но за луду, силом ништа ’ Пу- 
блика је паша глуха и нијема на све наше вапаје и уздисаје. 
Зло лежи много дубље, и неда се лијсчити новинарском маса- 
жом. 0 њему би се дало много зборити, и то ћемо учинити 
првом нриликом на другом мјесту.

Што се књижара Браће Јовановића иозива на „Јавор“, 
„Стармади“, „Невен“ и т. д., коЈима да су помогла новинар- 
ска драстика, то мислимо да не ће стојати, јер смо, на жалост, 
увјерени, да ни тп листови не ночивају на ностељи од ружа, 
иремда ирема своме садржају и тепдеицији заслужују најбољи 
одзив.

Ко хоће дапас да прокопше са издавањем српскијех књи- 
га, треба да издаје „рожданике“, „тренетнике“, „пјесмице А 1а 
Милош Грабовачки“ и т. д.

За озбиљна дјела данас нит ко мари нит их ко тражи.
То је жалосно, то мора забољети свакога иравог пријате- 

ља наше књпжевности, од тога мора да утрне свако наше ио- 
ле озбиљније књижевно иодузеће, као што је и „Народна Би- 
блиотека“ Браће Јовановића, али — то Је тако!

Казаћемо другом приликом, за што је то тако.
Ц е т ц н> в, у штамиарија Чптаоннце Цетиљске.


