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КЊАГИЊИЦЕ МАРИЈЕ.
Што си коло бкупила, Што ће твоји Родитељп, Кад излеће тамо горе

Сестро наша! Ружо љина ? У виспне,
Усред јека од нрољећа, И лијепа Браћа твоја, У те рајске перивоје,

Благо тебе!Мајски цв’јете ! Брацка Фало ?
Око двора Кљажевога, Како ће те прегорети, Ту ћеш доста браће наћи,

Кљагињице! Рано љута! Брацка славо !
А у колу тебе ппје, Сиви соко под крилима,

Кљаз Никола!
Бнранијех соколова,

Крилатице!Жива жељо!
Да окитиш и зачиннш, И даиица зв’језда наша,

0 Кљагињо !
Све владпка и кљажева, 

Кљазу шћери !Вита јело !
Да сироведеш и заведеш, II јабука срнска златпа,

Кљаз Данило !
Шепатура н војвода,

Зађевене! Војвоткиљо!
Ка’ што си се научила, И војвода Мирко мали,

Жив нам бно!
Из јуначког рода твога,

Дико наша! Петровића!
Но си очп заклопила, Шест сестрица, шест ружица, 

Ружо сејо!
Добро ћеш пх иоздравити,

Очни внде! Наш анђеле !
Медна уста затворнла, II сва паша Црна Гора! Н за нас пм право кажп,

Рајска душо! Горска вило ! Права сестро!
Па ни дишеш нн уздишеш, Е тп пара не имаше,

Ох ! до Бога !
Да је земља проширена,

Нама празно ! Гора Црна!
Куда си се залећела, Твога ока и погледа, А пзгуби намиренн,

Соколице! Наш угледе ! Благо љима! —
Тако млада и зелена, Ни хитрине ни бистрине, Још напријед све ће боље,

Зелен боре! Мудра главо ! Ако Бог да !
Вез целива Мајчипога, И лијепе душе твоје, Док је нама Господара, 

Наде наше!Ух! жалостп ! Душо мила! —
И поздрава Очинога Ма ћемо те стидом молит’, II остатка у нашљедству,

Туго веља ! * Не на празно! Здраво били !

Цетив е, VII. Маја 1885. Н.
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Бр. 18. , ЦРНОГОРКА

.... Г Е Т Е
И ЊЕГОВА

Н А ЈР О Д Н А С В И ЈГ Е С Т.
Л.

(Н а с т а в а к).

— А што толико зборити о ^етету, можда ће мн 
којп чпталац примјетити, гдје сп ти нашао у дјетета на- 
родну свијест? Та свијест ночнље најрапије у младића 
с развитком ума и с позпаваљем шире околипе и виших 
прнлика жнвота; ал’ у дјетета је нема.

— Како да иема ! Узмп ма које Црногорче, —
— Е, Црпогорче! Окани се Црпе Горе ! То је свп- 

јест сасвим за себе. Црногорац је патријота по певољи: 
што је невоља бпвала већа, тим већа и народна свијест 
н родољубље, као једипа узданица у певољи. Тоје осје- 
ћање постало у Црногораца већ нагоном, племенском 
особнном; преношено с кољеиа на кољеио ностало је на- 
шљедно, као и врлпне пли слабости тјелесне. Црногорче 
се у мајчпиој утробн храни јуначкнм пјесмама, напупи 
се Милошем и Марком, Страхиљ-бапом п Југовићима, п 
ја се пе бпх чудпо кад бпх чуо да је које Црногорче 
при свом доласку на свијет пмало зубе и у првој навали 
јуначког бијеса само прегризло опу жилу те му везује 
пупак са мајчпном плодвом. Не, не прпмам Црногорчета 
у доказ против дјетета Гета.

— Море, с тобом је мучно пзаћп на крај ! А таман 
се мишљах распитати за дјетиљство нашег орла нјесника, 
владике Рада, и свијетлог нашљедника љеговог дпчног 
вијенца, гдје би се јамачно нашла која прпча сасвнм 
нротивна оној Гетовој.

— Не, пе ! И они су спнови Црне Горе, п у љпма 
су те исте племенске особине, а као прваци, као влада- 
оци, још су морале бити развијеније у љих но у про- 
стих Црногораца. Потражп примјере из осталог свијета. 
Нађи ми пјесника, ијоле нризнатог у свом племепу и у 
својој околини, ма из ког времена илп племепа, који би 
у свом дјетиљству иоказнвао да има иатријотизма, да 
има пародне свијести.

— Да видимо. Почннмо од најстарнјпх времена, од 
старнх Јелина. 0 славном отиору јелииског народа нро- 
тив навале силе персијанеке, нротив цијеле Азпје, остао 
је једап спомен, који се тиче трију првака јелннске кла- 
сичке драме, Есхила, Софокла п Еврипида. Прича се да 
се Есхиле борио у морскоме боју код Салампне, у коме 
је слога слободе сатрла сплу паметника. Истога дана ро- 
дпо се Евринпде, а младић Софокле пграо је у Агини ко- 
ло у сдаву те побједе. У дјелпма све те тројпце бесмрт- 
нпка осјећа се јака жпца родољубља, а та је, види се већ 
по тој причи, заснована још у дјетиљству.

— То је врло слаба, непоуздапа потпора твојој за- 
мјерци Гетову дјетиљству. Есхпле је бпо зрио човјек, 
Софоклс је био већ младић, а што је играо коло у сла- 
ву нобједе, то је био обкчај, пгралп су га и другп. Је- 
дино у скоророђеног Еврпнида могао је тај догађај у 
живом спомену оставитн трага, ал’ у љеговим дјелнма 
још најмаље има иатрпотпзма, а опо мало што га има у 
писца Медеје и Федре, то није толпко јелински, колико, 
атичкп патријотизам, није толпко народпа, колико гра-

ђапска, покрајпнска свпјест, започетак опе занесепе, по- 
кварене, да речем одбојне, центрпФугалне свијестп, з је 
довела јелинска племепа до иелопопеског рата, до про 
иасти под Филппа и под Рим. У опште, окани се прп 
мјера из грчко-римске старине. Нитп ћеш наћп несум- 
љивих нодатака из дјетиљства кога тадашљаг пј егпка. 
но п кад би их пашао, оио су била миого др> ?'?Ја 
времена, сасвим друге прилпке, у оспову разни, па к 
противни појмови о човјечанству, о жпвоту међународпом, 
племенском п породпчком. Држп се новпјих угледа. Знаш 
ли, на примјер, што из дјетиљства твога Камоепса ? И ;ко 
није бно лирнк, пека ти не смета, доста што је нјесппк.

— 0 самоме Камоенсу не знам да има томе спомеиа 
из дјетиљства. Ал’ узмимо Бајрона. Бајрон, који се оду- 
шевљавао за слободу и борбу грчкога народа, којп је 
пошао и сам у грчке чете да нм номогне и дјелом п ти- 
јелом да извојују слободу своме народу, док се у ис > 
доба славпи Гете чпни и певјешт јуначкој борби поте- 
мака својих обожаваннх Јелпна, тај Бајрон, који је из 
дахпуо на грчкој земљп, зар није морао имати народне 
свијестп још у дјетнљству, кад му је томе прео< ; 
довољно п за туђе племе ? Зар школскп друг Роберта 
Пнла није морао, још учећн пггицу, слушати за вели.кс 
бојеве пнглеског народа с Фрапцузима, и одушевљава н 
се за то ?

— То су само претпоставке, о којима, колико ;л 
знам, пема јасних података. Што се пак старн Гете пи- 
је онако заносио за грчку ствар као младп Бајроп, то 
је просто за то, што је опда Бајроиу бнло око тридеес г, 
а Гету преко седамдесет година. Вријеме и доба има 
своје природне законе којн су јачи од свакога генија. 
Дај ми што приличније, што поузданије.

— Ето тп великог пјеснпка револуције, славног р<> 
маптпка, генија деветпаеетог вијека, Виктора Мга. Н; > 
ие сумља да је пјеснпк Ватерло-а, Легендс Вијекова, л 
других пеумрлих створова, један од најузвишенпјлх родољуб, 
свих времена. У његово прво дјетиљство гледао је нај 
већу славу Француског оружја, осјећао је најсилнијп на 
поп живота н духа свога народа, то бјеше оно доба, од 
кад се љегов парод с њеким правом нрозвао 1а ^гашћ 
паНои, вељи народ. Па зар се може зампслнти, да Бнкј 
Иго у своме дјетпљству, бар у десетој години, није >■• 
казпвао обилате зпаке народне свијести ? И да не си- 
миљем нропаст Наполеонову п напшст туђипских чет? 
Франпуску, јер тај догађај, који је морао ту свијеет у д ■ 
тета још увећати, нашао је потољег пјесника већ у 
трнаестој годинп, а у то доба живота чипи три, четв} 
године много. Виктор Иго, бесмртпи Виктор Иго —

Тамап ја у ријечп, ал’ ево ти уреднпка овог лис 
Упаде ми у рпјеч :

— Внктор Иго, смртпи Впктор Иго, покојни Вк 
тор Иго —
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— Шта којешта збориш ? Какав смртни, какав по- 
којпи ?

— То зборим да је Виктор Иго умрво.
— Не може бити!
— А што да пе може бити ? Старац у осамдесет- 

четвртој години !
— Ииак не може бити. Виктор Иго пе може умри- 

/ги. Вјечност се ослободила тренутпог облика у који се 
,а часак од осамдесет и толпко година била стегла, оста- 
ш ла је коначност своје досадашље љуске да се разиђе 
V бесконачност. Ие топЈе ез! саззб, ал’ створови те мп- 

. остају. Па н то је мучио вјеровати; није се чуло
да болује. Кад је умрво ?
— Још прошле недјеље. Овај час доносе новине.
— А како да нијесмо приђе чули ?
— Е то ваља да захвалпмо мудрости бечкога ко- 

еспондепц-бироа, с којим смо се иогодили да нам јавља
све што пас може занимати.

— Можда су мпслилн, рекао бнх, да се смртне вп- 
јеста увнјек доста раио чују, кад би таки сентимепталнп 
•бзирп важили у новнпарском свијету; овако нак —

— Та бечка госиода јамачно мисле, да се црногор- 
ских „варвара“ ништа пе тиче смрт једнога Виктора 
Нга, тако да нам то ие би вриједило пи опо љеколико 

•лада што бисмо од своје сиротиње имали нлатити за
те трп рнјечн.

— А не сјећају се, јадни, да бп се то, послије ље- 
’ ог завнчаја, највише тицало Црне Горе, ако у пас и 
томе, као скоро у свему другом има важпости стара 
ченица: ге§18 аЈ ехешркт 1о1и8 сотропНиг огБ1з (пре- 

владаоцу цпјсла му земља). Јер у свој осталој „обра- 
зованој44 Јевропи јамачпо нема ннједпог владаоца коме 
бп Виктор Иго био ближи срцу п духу, но што је па-
шем Госиодару.

— Идем да му јавпм. Збогом!
— Иди ! Шат му то разгали вељу жалост љегова 

срца. Пјесник „пјесама сутона44 као да је удесио да 
умрије, кад ће бити најмаље иеугодпо љеговом најотмје- 
нијем поштоваоцу, кад ће жаљеље за љим, старијим ро- 
ђаком по духу, моћи ублажити већу тугу за непрежа- 
љеним породом срца му.

Остадох сам са својим читаоцем.
Оп као да чека да ја наставим прекипуту ријеч.
— Ето ти, мој пријатељу, уздахнух, такав ти је 

овај свпјет. Док ми разговарамо о дјетиљству и о коли- 
јевци, дотле ради своје старост и смрт, отвара се гроб.

— У томе смо сви једнаци, бар они који умиремо 
природпом смрћу, у своје вријеме.

— Па и нијесмо, Газлнка је ипак љека у свијести, 
којом се умире. Узми, на примјер, кад је баш о томе 

рнјеч, Виктора Ига и Гета. Обојица су умрли скоро у 
: дно доба живота, ако је разлике љеколико мјесеца. 0- 

бојица су провели пошљедље године у сличним иовољ- 
пм приликама. Но тако великнм умовима то није до- 
љпо. У пошљедљим часовима такав се човјек запита: 

је ли био свијету и својима, и човјечапству и своме 
илемену, све оно што је могао бити према особитости
евоје умпе снаге.

— Па тек у томе, рекао бих, да су обојица могли 
епокојно умријети, и Гете и Внктор Иго.

— Мучно тп је иротивно доказати. 0 Виктору Игу 
• ико не може сумњати. Он је заиста био и* свпјету и 
својима, и човјечанству и своме народу све што је мо-

гао бпти, а народу више но што је љекима било мпло. 
Међу овима био је покојнп цар Ианолеон Ш., „Нанолеон 
мали44, као што га је прозвао Виктор Пго. Тај несретни 
цар замијерао је славноме пјеснику, што се он брка у 
политику; ијесник, норучивао бп он своме неумољивом 
иротив шку, има љенши, виши задатак. Пјесник је узви- 
шен, он влада п ствара по свом духовном небу, високо 
над метежем свакидашљег живота, над галамом политич- 
кпх страсти. Пјесника се пе тиче „политпка44, није ду- 
жан разбнратп за љу, и само је на његову штету, ако 
га занпмају политичка нптаља, још горе ако се мијеша

: у јавне послове, сваким часом проведеиим у таким бес- 
послицама врнјеђа се вила. Внла је за пебеске висине, а 
ннје за то да се потеже по трговиштима и скупштинама, 
ио завјереничким рупама и по барикадама. Музама није 
мјеста у агори, по на Олимну. Тако би поручнвао цар- 
дипломата пјсснику-народљаку.

— Ја никако не видим да је цар у том био па кри- 
вом путу. Пјеснпштву Викторз Ига јамачно пе би било 
шкодило да се није мијешао у политику. У опште пије 
лпјепо видјети да се тако идејално створеље, као што је 
пјеспик, мнјеша у тако прозаичан, тако прљав иосао, као 
што је полнтика. Исус је нротјерао трговце који трго- 
ваше у храму божјем. Ја бих исто тако протјерао све- 
штенике храма пјеснпчког са трговишта, да не каљају 
своје свијетле одежде кртогом иродаје и куцовипе, да не 
удишу у своју чисту плућу задахе душевне заразе.

— Ти заборављаш, нобратпме, да је исти Спасител, 
те је протјерао оне трговце пз храма, ишао па објед мп- 
тарима и царипицима, што су му Фарисеји псто тако за- 
мијерали, као што је нови царски Фарисеј карао пјесии- 
ка што своје пјесничко иеро поиижава до иолитике.

— Далеко си забраздно. Разумијем и иоштујем пра- 
вило: с1е тогћиз т1 Ш81 ћепе; ал’ упоређнвати Ига са 
Исусом, то значи далеко премашити правило.

— Нијесам то мислио, и ако сваки „човјек правед- 
ник“ има по који час у своме животу, бар треба дапма, 
кад се може упоредити са Исусом. Иначе не би ни има- 
ла смисла препорука цркве, да је сваки хришћании ду- 
жап угледати се па Снас-итеља. У оеталом овдје пије 
пптање о свакидашњој „политици“, то је само извртаље 
Наиолеоново. Тицало се заузимаља пјесникова за јавне 
ствари свога народа, тицало се љегове бриге куда ће 
народ одвести љегова лакоумиа управа, нрисвојена крв- 
нички и кривоклетнички, тицало с-е нророчапског ириви- 
ђеља пјесниковог, те се звало: Седан и комуна. Па знаш 
како је пјесник отноручио цару-паметпику на љегову 
опомену да се држи пјесништва, а да се окаие нолитике?

— Не сјећам се.
— 1/ћотте а Јеих татз, одговорио му је, човјек 

пма двије руке.
— А што је хтно тпм казати ?
— Хтно му је казати да човјеков ум ие може бити 

простији, пе може бити маље разповрстан, ие може има- 
ти маље стројева за рад, мање руку, од човјекова тије- 
ла. Те кад човјек може рукама радити два посла, тиа 
лакше може то чинити умом.

— Све лијепо, ал’ менп тим још није јасно, зЗшто 
ти мислиш, да је Виктор Иго умрво у друкчијој свије- 
сти него што је Гете.

— У погледу народне сврјести тешко је наћи чо- 
вјека који је могао тако мирно ухмријети као Виктор 
Иго. Најмаље је то могао Гете. Но љега то, до душе,
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пије пи мучило па самртнп час. Прича се да су му по- 
шљедље рнјечп бпле: „Мећг 1лећ1 (впше свјетлоств) !и 
То тумаче идејалисте, као да му се већ прпвиђало да 
ће на другом свпјету наћп „више свјетлостии, при којој 
ће му душа познати све оно што му је на овоме свије- 
ту остало непозпато и тајно.

— Па чему то спомнљеш ? То бн значнло само да 
је у ношљедљи час још задовољнији могао битп од Ига, 
да је умр&о у још бољој, мириијој свпјести.

— Ако је то истпна, а сви свједоци слажу се да 
јесте, онда ја држнм да је то проста Фпзиолошка појава 
кад настаје ропац; на умору човјек обневпди, учипи му 
се да су затворили капке на прозорима, зажелп још ви* 
дјети околину па нтпте : Мећг Псћ1. Ако је то нак по- 
глед у другп свпјет према прошломе жавоту, онда лако 
може иматп и значај кајаља. Јер Гете се збиља, о том 
имају несумљива свједочанства, преварио у својнм ,зре- 
лим, уираво старим годпнама, у једној врло крупној 
ствари. Но о томе нпје сад вријеме говорити, то ћемо 
послпје промотрпти.

— Збпља ! Ми развезасмо разговор о смрти, а као 
да хтједосмо разбистритп једпо пптаље о дјетиљству.

— Ннјесам ти ја крив што је у по нашега разго- 
вора пала смрт Виктора Ига, а ми још у љеговом лје- 
тиљству.

— Па паставп, молим те, има лп пз љегова дјетиљ- 
ства поузданнх подагака, те би доказали, да је он још 
у својој десетој годнни имао „народне свијести“, да су 
га се тицали јавии догађаји ради љиховог пародиог зпа- 
чаја.

— Нпје мп позпато; ал’ јамачно ће се сад, послнје 
љегове смрти, испитатп сваки часак љеговог ЖИВОта, 
све прнлпке у којима је био од колијевке и све што је 
зпатније чуо, све што је крупнпје проговорио од како 
је погом ношао п почео мпцати језиком.

— Сва је прилика да ће тога бнтп довољно. Но то 
тп неће бити од велике користи у твоме смјеру. Он сам

тешко да је то бпљежио, јер би се већ морало дозкптн 
Што се пак други сјећају по причаљу, ту ће бптп и *- 
могуће разлучити хотпмичпе нзмишљотине од нехоти но 
спотицаља памети. Но гледај с друге стране да се но~ 
можеш.

— Већ ако ти ннје довољап Впктор Иго, који је 
јуче био жпв, у кога је народна свнјест, од свих вељих 
пјесника, најразвнјеннја, опда бих морао разгледатп међу 
маљима.

— Не мари пишта, још боље по тебе н по с * 
смјер ако пађеш таки нрпмјер у животу мањега пјесни- 
пика, само нпак да је пјесник, да га прнзнаје, не само 
љегова околина, но јавпо мнијење љегова племена, да 
је пјеспик; а још би важније било да је оно што ка- 
жеш о љему, јамачно п поуздапо.

— Е кад си тн тако добар, попустљив и преду- 
сретљпв, могу н ја бнти слободнијп. Бн ли ти примио за 
јамачпо опо што бих тп ја иричао да сам видпо сам сво- 
јнм очима, чуо својим ушима ?

— Како пе бих, јадап ие бпо! Па који би бно тај 
нјесник те си му ти гледао дјетиљство својпм очима ?

— То сам главом ја, твој пријатељ те сад разго- 
вара с тобом.

— Ти ? Ма тп се тек нећеш упоредити са —
— Не, пи да’ Бог! Алп то смијем знати без ика- 

кве сујете, а и ти се можеш у свако доба увјерити да 
ме „јавно мппјеље мога племепа“ признаје да сам љекп 
пјесник; сад, какав, то је друго нитаље; но ти еи сам 
изјавио да је тим боље по мој смјер, ако нађем таки 
примјер из живота маљег пјесника; а ја се у ови час 
ие сјећам маљега од себе самога. Еле хоћеш ли чути 
што ћу ти причати нз мога дјетпљства п хоћеш ли до- 
пустнти да из те истипнте приче — АУаћгћеН без ика 
квог Бшћћицг-а — пзведем закључке и љеке упоредацс ?

— Ела, прпчај!
(Наставиће со).

У 0 К 0 К Ј А Н К 0.
Приповијетка из црногорског живота. 

IV.
(Наставак).

Одраслу чељадету прнсипјевају се често догађајп 
пз дјетиљства му, а то живље престављају се што је 
внша разлика у начнну живљеља у познпјем добу но у 
ранијем.

Јапков сан у Дузн не бјеше до збрка успомена из 
љегова дјетиљетва и момаштва. Ми ћемо у неколико 
допунити и објаснитн оно што већ изнијесмо, јер је 
потребнто да се читалац унозна са ирошлопгћу главно- 
га јунака иаше прнповијетке.

Јап бјеше родом из сјевернога краја Ческе, од 
властеоске нородице, којој је нлемство из давне про- 
шлости потјецало а и данас иостоји. Старп љегови оста- 
впше трајан сиомен у новнјести своје отаџбпне — 
сномен којп задобише пекп мачем а некп као високи 
црквенп достојанствеппцп. У крвавим хуситским рато- 
вима одликоваше се као најжешћи ноборшгцп латинства. 
Осим те вјерске несношљпвостн — с чеса бјеху управ

немилосрдни ирема својнм земљацима, особито прсма се- 
љаннма којп бн пристајали уз нову вјсру, — Јаношт 
претцп у осталоме не бјсху зулумћари као већн дг 
ондашље властеле, но доста човјечни. Понгго се зсм.ј.в 
умири и сасвим иотиаде туђој властп, Јанова <»Лнт< : 
жнвотарила је бавећи се пољском ириврсдом. По <• ар. , 
установи најстарији мушкарац нашљедовао би све имаље 
а остали како иодрастп, растури трагове из ностојбине 
пекп у војску, неки у иоиове, понесавшн од родпЈе.: 
благослов и но нешто мршаве попутбине. Дјевојке ак< = 
се не бп поудале за властелу, алн без мнраза, маи; 
стир пх је чекао. Тако је то бивало с кољена иа ко> 
љено у Јановоме дому и тај ред затече и љега кад га 
Бог носла на свијет.

ГроФ Веицел, отац му, бијаше једнно дијете и »јц 
јех родитеља, који га не хтјеше мородовити чаукамЈ 
нити га од себе одвајаги, по га иовјерпше домаћс?!
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■Ј; ‘(птенпку, иекоме староме зднешењаку. Овај, и даму 
бјеш- све нредао што је у тикви имао, мало би обо- 
' : , знањем малога Веицела, а камо ли учио га је то

'» ’ ; о да се рече е је учио. Па пошто „књпгу изучи44 
нријт но га се наусница хвагп, оженише га богагом и

т м али кржљавом властелинком нз комшилука.
Првпјех година имао је Венцел много дјеце, која 

му номријеше. Најзад одњиви два мушкпћа: Венцела 
П. н Јана и једну дјевојчицу по имену Елвиру.

Ово двоје потоњијех бјеше батаљено и нрезреио, 
/ М1М сву љубав родитељску н сву његу иосветншс 

о .еднику. С тога нривише се једно уз друго и одра-
етоше готово у потпуној слободи.

А раетући тако, без ирећеране његе, развише се н 
' 1 ; кише куд н камо боље од Венцела који кан’да 

С-јенк- нашљедио матернну крв.
Што се тиче учења, учили су заједно с ирва, код 

домаћега нона, док научише читатп и пнсати, а но то- 
ме (> ;ац пх опрости даљега терета, оставпвши иопу са- 
мо сгаријсга — који, узгред буди речено, завпђаше и 
брату п сестри њихову слободу.

Јан је, разумије се, ту слободу ужпвао као што 
<'■!! (т:->ко дијете. Ио цпјелн дан трчао је по селу п око- 

ш, играјући се са сеоском дјецом. Сеетра се готово 
раздвајала од њега. Једине нм дужности бнјахуда

,ду јутром н вечером на молнтви а иза молитве за 
оццтом трнезом.

Једпога љетњега дана пред вече, много сеоске дје- 
це Јапом н са сестром му, окунило се у шуми, нод 

,јг •! ом брнјестом. У нсти вддјели тичпје гњездо па се 
II једно за другијем ко ће се поиети да га дохва- 

тп Свн се залуду мучише па н Јан два је нута поку- 
шавао да се ноине алп залуду јер дрво бијаше внсоко 
г. дсбело. Док оии стојаху око стабла, с одигнутнм гла- 
вамк, један лнјени хрт донгра међу њнх и заштекћа. 
Дјеца се тргоше и иоплашише, али умах умирише кад хрт 
стаде лискати но руци некога од дружине, машући евојим 
ташшм реном. Одмах се из шуме номоли некн ванредно 
висш; и сух, нросјед човјек у властелинском однјелу 
онога доба. Про рамеиа висаше му дугачка шпба на 
крсм н. Човјек се тај устави еучућн шнљагу брадицу;
иоглс-да дјецу па гнијездо.

„Шваб !“ внкиу њеки деран а на то сви нагоше 
5јежатп.

„Станпте — којп сесмјсста не устави убпћу га!“ 
викву човјек ческим језиком.

Дјеца се уставише од страха.
..Ходнте сви амо, ја ћу вам скинутн гњездо !“ ре- 

нс и пасмија се.
Дјеца ее сад бојажљиво стадоше окупљати. Оп

1
једе на земљу и као да пм докаже да им није злурад 
ури нушку далеко а хрту нареди да леже крај њега, 
е га поче миловатп но глави.

.. Н1то ће вам гинјездо, кажите ми, на ћу вам га 
х одмах снпмити ?

Дјеца сва гледнуше у Јана, као да је на њега да 
дг ; -рн. Странац, шљедујућн њихову ногледу, сврну 
. ; на днјете, па вндећп ио одјелу да је властеоско,

^шгга га :
, * .,Чнји си ти ?“

му се малп каза, он га је дуго гледао право 
ала Елвнрл, као да заштитн брата, загрли га

'ком. Остала дјеца муком гледаху госноду.

„Не ваља диратп тичија гнијезда44, рече ^‘вима. „А 
тн — је ли те то поп СтеФан научио да разваљујеш 
гнијезда, а ?“

Дијете се зачуди откуда странац зна име његову 
бнвшем учитељу. Маломе ее учиии као да гледа некога 
врачара.

„Нећу внше никад !“ ирошанта у страху.
И осталој дјеци нриону страх.
Човјек, видећи то и наслутивши и узрок томе ста- 

де се слатко смпјатп. За тијем благо им иоче објашња- 
вати рашта то не треба чинитн, како је то зло и Богу 
нротивно н т. д. У току љегова говора, лице иостаја- 
ше ирнјатније те се дјеца брзо прппитомнше. Да их 
развесели, нареди вижлету да ее нремсће, да скаче око 
однгнуте пушке, да иде на задњпм ногама. Кад се од 
њпх растаде бјеше већ сунце нагло.

Дјеца у гомилн нођоше нут села, обзирућп се нут 
странца и брбљајући о њему и његову неу. На путу 
сретоше иеког етарог сељака, кога све село зваше 
„стрнко печеии“, ваљда што је збиља паликовао иечепу 
јарцу. Т?*ј је старац познат био због своје велике 
глуиости; ои носаше сјекиру у руци. Дјеца му ирнио- 
виједе све. Он им каза да је тај ловац главом гроф 
Павле Пшенел. Да је стари глуиап некоме од њих сје- 
киром главу размрскао пе би их ваљда впше тај злочин 
норазио но што нх порази само то име. „Зар то би 
гроФ Павле ! Тај страшни вјештац што ннкада у цркву 
не пде, о коме се свашта нричало — како очима може 
устријељити н марвинче и човјека, како нико му никада 
није видио дима из дпмњака но га хранп ђаво н т. д. 
Тај Иавле чији је двор тамо на хумку, коме ее нико 
не нримиче н’ако његови кметићи и то у гомили кад 
раде. Света Богороднце ! а они сједнли ш њим и нри- 
чалн се !“ тако мишљаху дјеца п говораху сви јсда- 
нак.

„Стрнко печени“ уживао је у њихову страху и 
још нм га ирпдаде додавшп много којешта о страшноме 
гроФу. Дјеца се разиђоше куд које једва чекајућн да 
дома новнједају страшно нрикључеље.

Јан и Елвира пођоше мучећи пут двора. Цурнца 
бјеше јако узбуђепа и кришом ногледаше брата.

„Немојмо казнвати да емо га видјели !“ рече оп мо- 
лећнм иогледом.

„Немојмо !“ поврну она жалостпво.. „Карали бн нас 
као да смо ми крнви ; знаш, мама, кад год се паједи, 
увпјек пријети да ће нас дати гроФу Павлу !“

Јан не мога до касно да заспи, но му ее једнако 
наметаху чудне приче о Павлу, којима он, но својој 
дјетиљској нарави, наклон бјеше да вјерује; а с друге 
стране иреднаваше му се благо лпце Павлово, његове 
шале и његово лијено псето. У то га и санак обузме на 
му се у сну настави трзавица.

Сјутра дан Јан јс био зловољан и немиран. Ннкуд 
није излазно до ио подне, но се сам шетао по забитннм 
стазама баште. Крно се од Елвире, која га је залуду ира- 
тила и жељела да ш њим другује.

„Знаш што Вира ! ја ћу да идем к њему рече 
Јан, блнјед у лицу али нрегаочким ногледом и гласом ка 
ко бп какав јунак рекао нрије ио ће јуришити гдје 
зна да ће погинути.

„К њему ! ?“ рече Вира (како је он зваше) нреетра- 
вљена, уирав ужасиута.

„Тада, ондје гдје емо јуче билн. Рекао нам је свима
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да се данас на истоме мјесту нађемо, да ће нам донијетн 
ораха и иоказати друге вјештине свога хрта. Па што ме 
брига ! Ако су сви кукавице, ја пијссам!“ то рекав, 
нотрча иут капије.

„Јан, Јан !“ врисну цурнца.

„Чујеш !“ рече он, новрнув се. „Боље бп ти бнло 
да ме убијеш, но да ме просочшн дома, знаш !“ то ре- 
кавшн, отрча као срндаћ.

(Наставиће се).
с. м.

•----------————----------

Мајска ноћ или Утопљеница.
Прича из малоруског живота 

Н. В. Гогоља.
(Свршетак.)

VI.
Ј а в а.

„Да ли сам ја ово сиавао и снијевао ?„ рече више у себи 
Левко, дижући со с једног брежуљка. „Тако живо, као на 
'Јави! ... Чудновато, чудновато!“ новтораваше он, обзирућн се. 
Ј)есец, који се бјеше зауставио изнад његове главе, иоказивао 

је поноћ; свуд је тишина; од рибњака понухњиваше хладан 
повјетарац; изнад њега тужно се издизала стара кућа са за- 
гворенијем капцима; маховииа и дивља травуљика свједочило 
су, да одавно већ нико ту не живи. Тек сад он отвори своју 
шаку„ коју је дотло грчевито стиснуо био од онога сна, па је 
повикнуо од чуда, кад јо у њој осјетио цедуљицу. „Е, кад бих 
ја знао читати !“ помисли он, окрећући је на сво стране пред 
собом. У тај нар он зачу за собом неки бахат и грају.

„Не бојто се, јуначки јуриш на њ и држите га! Што сте 
се нренали ? ! Нас је цијела десетина ! Кладим се, у што оћете, 
да је то човјек, а не ђаво!“ Тако је викао кмет својој дружи- 
ни, и Левко оејети, како га стиште неколико рука, од којијех 
су неке дрхтале од страха. „Скини-дер, иријатељу, ту страга- 
и/ образииу твоју! Доста си већ варао и страшио поштспе 
људе!“ рећи ће кмет, шчонавши га за врат, на се чисто скаме- 
ни, кад би добро погледао једнијем својијем оком. „Левко 1 син !“ 
повика он, измичући се од чуда, и рука му клону.

„То си ти, пасји сине! Гле ти ђавољег норода. Чудим се 
ја, који оно извраћени ђаво, који оно објешењак чини онлике 
ђаволуко; а то си ти све чинио, свему си злу ти крив, ћаћа ти 
сс мокињама удавио, ти си ту запођео по сокацима, као какав 
харамија, нападати иоштено људе и измишљати пјесме којека- 
м.е ! . . . Еле, хеее, Левко ! А што јо ово, видиш ли ? Чини ми 

• да те сврбе лођа ! Вежито ха1“
„Чскај, оче! рочено ми је, да ти предам ово писманце/ 

рече Левко.
„Није вријсме сад од цедуљица, мој соколо! Вежите га !“
„Чскај, госиодине кмето!“ рече писар, отворивши иисман- 

це. „Комссарова је рука !“
„Комесарова ?!“
„Комесарова ?!“ машинално повторише десочари.
„Комесарова ? чудновато ! још неразумљивије !“ ирсмисли 

у себи Левко.
„Читај, читај ! рвче кмет: „што тамо пигао комесар ?“
„Чујмо што нишо комесар!“ проговори Фабрикант, држе 

ћа у зубнма лушу и крешући ватру.
Иисар со накашља и отпоче читати :
„Наредба кмету, Јевтуху Макогоненву. Разумјолп смо, да 

си ти старн маг . . ..“
„Станн, ‘стани! не треба !“ повика као изван себе кмет: 

а ако нијесам добро чуо, али свакако знам, да ту још није 
ре;пао на главну ствар.

„ . . . магарче, у мјеето да купиш дацију и пазиш да је све у 
; ; на селу ти са управ подудио и чпниш неподобштино ....

„Тако ми Бога, ево ништа не чујем!“ прекидс га кмет: 
ама баш ништа не чујемР

Писар отпоче пзнова:
„Наредба кмету Јевтуху Макогоненку. Разумјели смо, да 

■ г.п старв маг . . . ,и
„Стани, етани! шта си ту заредио ? ! повика кмст: и ако 

• ..там чуо, али знам, да то није главно, вељу ти; него читај
, те!“

„Усљед тога, наређујем ти, да ови иети чае ожениш твог

сина, Левка Макогонен ка, са ђевојком из истог вашог села, 
Ганом Петриченковом, а такође да нонравиш мостово на глав- 
ном друму и да не дајеш коља сеоскиЈех без мог знања госпо- 
ди судпјама, или коме другоме, па баш да иду из главиог на- 
челства, ако ли пак, кад дођем тамо, нађем, да моја наредба 
нвјо извршена, ти једини ћеш ва то бити одговоран. Комесар 
поручик у оставцп Кузшан Деркач — Дришнановски“.

„Гло ти!“ рећи ће кмет, зинувши од чуда. „Чујето ли ви, 
чујето ли: за сво јс кмет одговоран, иа зато оћу, да мо слу- 
шате ! Без и једне ријечи да мо слушато ! У иротивпом случа. 
ју, иазите се добро . . . А тебе“, паставп кмет даље, окренув- 
ши се Левку: „усљед народбе комесарове, — и ако ми је за. 
чудо, како је то он дознао, — ја ћу оженити ; али ћеш ти при_ 
је окушати моју канџију! Знаш ону, што’но виси у мено о зи 
ду крај иконе ? обновићу јо ја сјутра .... Ок.тен ти ово пи. 
смо ? !

Левко, и ако јо био јако изненаћен, што се тако неочеки- 
вано и сретно за љ његова ствар окрену, толико је био ири 
себи, да јо већ у памети снремио одговор, с којим ће затајати 
праву истину, како је он дошао до оно цедуље.

„Ишао сам јуче у варош, на сам срио комссара, који из- 
лазаше из кола. Дознавши, да сам ја из нашег села, даде ми 
ту цедуљицу и још је усмено рекао, оче, да ћо на повратку 
свратити к нама на ручак“.

„Он је то рекао ?“
„Рекао је“.
•Чујете лн ви ?» рече кмет поносито, окренушни се свомв 

друштву : »комесар ће сам, својом персоном, доћи нашем брату, 
т. ј. код мене, на ручак. »0!« Сад кмет подиже нрст у вис, а 
главу је намјестио тако, као да је нешто ослушкнпао. »Коме. 
сар ће, чусте ло, комеса}> доћи код мене на објед! Како ти ми 
слвш, господиие пвсару н тн, свате, то иије мала част, је лн 
встина ?«

»Колико могу сјетотп се, јога ннједан кмет нијечастио ко- 
месара са обједом, рече ппсар, пошто се малко промпслпо.

„Е нвјесу ни сви кметови једнаци !“ рече јако задовољан 
кмет. Уста му се искривише, и нешто налик на тешки, про- 
мукли смијех, који личаше више јеки удаљоне грмљавине, зачу 
се из његовијех уста.

„Како мислиш, господино писару, требало би за високог 
госта издати наредбу, да сваки кући донесе бар по пиле, иа и 
платна, па и још но гдје-што ... А ...“

„Требало би, требало би, господине кмете!“
„А кад ће свадба, очо ?и унитаће Левко.
„Свадба ? Дао би ти Ја свадбу.... Али баш, ради висо- 

соког госта.... сјутра ћо вас пои п вјенчати. Нск вас ђаво 
носи ! Нек комссар види, како се врше народбе ! А сад, дјецо, 
ајдете спавајте ! Ајдете кући.... Данашњи ми је догађај на- 
поменуо оно вријеме, кад сам ја .... Изговарајући ове ријечи, 
кмет, као обично, баци свој важии и значајни поглед испод 
очпју.

„Сад ће ти кмет наставити причаље, како је возио царп- 
цу !“ рече Левко, и брзијем корацима и весело нохита к но- 
знатој кућици, која ’но бјеше оикољена вишњама.

„Нен ти Бог да царство небеско, добра и дивна госнођи. 
це !“ говораше Левко више за се. „Дао Бог, да се вазда сми. 
јешиш и веселиш међу светијем •анђелима ! Никоме нећу при- 
чати о оном чуду, шго се догодило ову ноћ; само ћу теби, 
Галице, ириповједити то : само ћеш ми ти вјеровати и зајсдно 
са мном помолић( ш се за покој душе несретне утепљенице !“ 
У тај мах он се примаче оној кући : ирозор јо био отворен ; 
мјесечеви зраци пролазили су кроза њ и надали су на Гану, 
која је спавала пред њим ; глава јој се наслонила на руку ; 
обрашчићи су иламтили ; усне су се лагано мицале, нејасно 
изговарајући његово име.

„Сиавај, моја љеиогице! Нек ти се сније све, што има
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најљепше на свијету; али и то неће бити љепше од наше јаве, 
од наше среће !“ Прекрстивши је, он затвори нрозоритихо се 
одмаче.

И кроз неколико минути све је снавало на селу ; једппи 
мјесец исто оиако је величанствено и сјајно пловио у бескрај- 
нијем иустарама дивног украинског неба. Исто је онако свеча- 
ио дисало у висини, и ноћ, бежанствена ноћ, величанетвено је 
догоријевала. Исто је онако дивна била земља, у дивном сре- 
брепом сјају;али со већ нико није наслађивао тијем, нико се 
није већ заносио тијем љепотама: све се је завезло у сан. Ову 
дубоку тишину и ћутање по-гдје кад би тек ирекинули пси сво- 
јијем лајањем, и дуго је још пјани Каленик лупао по опушће- 
лијем улицама, тражећи своју кућу.

С руског. Ј. Л».

КЊИЖЕВНЕ ВИЈЕСТИ.
Преглед.

— Добро ћо доћи дјеци нашој у школи и на дому : „Илу- 
стрована књижица о Животивама“, која је намијењена 
одраслој Српчади. Написао је М. Нешковић, а издала је књи- 
жара и штампарија Ј. Грчића у Вел. Вечкереку. Књижица је

иуњсна врло згодним сликама.
— Нова нрича Жил-Вернова у српском нријеводу изашла 

је на свнјот. Зове се „II д о в и г р а д“. Иревео је Бранко 
Мушицки, а издала штампариЈа А. Пајевића. Пријевод 
\ лијси, као што су и сви Пријеводи Мушицкови, само боде у 
очи ријеч „Грит-Истерни, која се врло често ионавља, а боде 
за то, што се тако не изговара у инглеском него „Грет-Истернц. 
Преводник је могао то разабрати у којега познаваоца ингле- 
скога језика.

— Број дјела Тургењевљевих у српском пријеводу обо- 
гаћен је су још три комада, којо јо с руског превео Бранко В. 
К< летантиновић а нздала их у Новом Саду књижара Браће М. 
ЈКповића под насловом : „II р и п о в е т к е И в а н а С е р- 
г а ј е• в и ћ а Ту рге веваЛУ овој су књизи ове трп зри- 
ловијетке : „Миланова Вода“, „Убојицаи и „Хамлет“. Сваки 
добар пријевод из 'Гургењева добитак је велики за нашу књи- 
жевност.

— Калај со бави не само управом Босне и Херцеговине 
н то и књижевношћу, а што је до сад на том пољу радио, и

• о се већином односи на наш народ и његову историју. Нешто 
је од тога преведено и на срнски језик. Сад јв оиет у штам- 
парији А. Иајевића у Новом Саду изашло у пријеводу с ма- 
иарског једно дјело Калајево, под насловом : „Р у с и ј а н а 
и с т о к у/ Ово је једна иеторијска црта, којом је Калај 
оиег у неколико обрнуо нажњу на себе.

— Г. II и к о л а С. Ј о в а н о в и ћ „Американац“ од- 
пггамнао је из „0 д ј о к а“ евоје отворено иисмо уредништву 
тога листа иод насловом : „III таћемо ако су се царе- 
н и п о г о д и л и ?“ Препоручујемо ову књижицу свијем нашим 
еупародницима, јер се у њој претреса једно живо пИтање, које 
нас у толнко јаче мора пећи, што се наше кожо тичо. Књи- 
жица је изашла у Биограду.

— Г. С т е в а н Ј. Ј е в т и ћ, с; пски хум< р лста, 
објављује да ћо издати „С и т о и Р е ш е т ои, своје шаљиве 
и <• 'тиричне списе, те позивље на претплагу. Каже да ће ова 
његова књига бити добар лијек за све „душезне протисли“ и 

омрзла срцаи. Ако је тако, тога лијека трсбаће нам у ве- 
1м дозама. Иротилата на прву књигу износи 50 новч. и

:>ље се управо писцу у Јагодину. Нок је тоило преноручен 
дријатељима шале.

— Т. Д у ш а н Р о г и ћ, уре; нлк „Српског Забавиика* * 
у Загребу, јавља да ће „очетком овога м)’есеца почети изда- 
вати шаљиви лист под насловом „С т р е л аи. Овај лиет изла- 

:ће два пута мјесечно, а стаје за иноземство до краја годи- 
: • 2 Фор. Претилата со шаље унраво уреднику у Загребу. 
Ово бп, норед „Српског Забавиикаи и „Србобрана/ био тре- 
. срнски лист у Загребу. Нек је срећно и дуговјечно да
Бог да ! _________

Д р у ш т в а.
(Српско Учено Друштво у Киограду.) Одбор за нау-

кеприродне и матекатичке тога друштва тек сада 
јавља о својим сједницама од 16. Фебруара и 13. Марта ов. г., 
а ево шта је на тим сједницама радио : Др. Сава Петровић 
саонштава садржину своје расправе : „0 српским Рамовднјама 
и о Фамилији Циртрандацеаи, из кој6 јо читао главнија мјеста. 
У њој су онисане три срнске Фвле од рода КатопсКа, чији су 
предетавници нађени у Јеврони још само на Пиренејима и у 
Тесалији. Госп. др. Ианчић пашао је прву врсту К. веНнса ва 
Ртњу, а г. др. С. Петровић нашао је у Јелашници и на Сувој 
Планиви друге двије врств: К. Ха1ћаНе и К. регпих1а. За све 
три српске врсте пнтересантно је да уепијевају ва ванненим 
стијенама, докле су оне друге јевропеке нађене на силикатима. 
Одбор је с нажњом саслушао дра. С. Иетровића и ријешио да 
се његова раснрава штамна у друштвеном органу, заједно са 
нриложеним јој сликама описаних врста биљака. — Предсјед- 
ник јавља скупу, да новоизабрани чланови г. г. Тје^хе, Н. Ву- 
јић и К. Миловановић из Беча и С. Брусина из Загреба захва- 
љују на избору и да су неки од њих нослали, а неки обећалп 
нослати друиггву своја дојакошња књижевна издања. — Пред- 
сједник ставља на претрес овај иредлог г. Ј. Жујовића : „Да 
би свезе које сриско учено друштво већ има са неким стра- 
ним ученим друштвима иостале што узајамније и стварније; 
да би се такве везе што више разгранати могле ; да би наши 
радови и страним научницима могли долазити до знања; да би 
се страни свијет обавјештавао, колико се у срнеком народу 
развијају науке, књижевност и умјетност; да би, тако, срнски 
народ узео већег удјела у општој култури; предлажем: 1.) Да 
српско учено друштво издаје један орган, у коме ће се на 
страним културним језицима : инглеском, Француском или ита- 
лијанском, саонштавати они српски радови, који заслужују да 
се изнесу пред свјетску критику; 2.) Да тај орган изла8и, но 
могућству, периодично, како би се тиме осигурала веза и раз 
мјена књижевнпх издања са већином страних стручних друшта- 
ва; 3.) Да со за исти из свију одсјека ученога друштва избе- 
ро редакциони одбор, који ће се са управом и секретарем дру- 
штвеним бринути о свему, што се овога органа тицало буде 
Одбор је послије дужег вијећања једноглаено усвојио овај при 
једлог у начелу, и ријешио умолити управу, да позове и оста 
ле одсјеке, да о томе предлогу искажу своје мишљење. — 
Предсједник изјављује, како нрема иословнику и овај одсје; 
српског ученог друштва треба да изберо себи сталног посло- 
вођу. Одбор је за таког изабрао г. Ј. М. Жујоввћа. — Др. Ј. 
Ианчић саопштава, да је у год. 1883 нутовао по други иут по 
Бугарекој, ио линији Лом-Паланка — Берковац — Ком — Со- 
Фија — Корило — Самоков — Чудер — Рнло — Дубница - 
Витош — Цариброд, и иодноси написани други прилог грађе 
за Флору кнежевине Бугарске, у номе еу нобиљежена његова 
ботаничка проматрања на томе иуту. Одбор рјешава да се 
овај прилог штамиа у Гласнику српског ученог друштва, као 
наставак нриђе већ издане Грађе за Флору кнежевине Бугар- 
ске. — Г. Ј. М. Жујовић, који јо са г. др. Л. Докићем имао 
задовољство пратити г. др. Панчића на њоговоме другоме нуту 
ио Бугарској, говорио је о геолошком саставу кнежевнне, на- 
рочито о околини гореноменутих мјеста, изјавив, да је отуда 
донио у геолошки кабинет вел. школе и проупио једну збирку 
стијезз, а тако исто да је прошлог љета имао прилике нроу- 
читн и збирку што су је Апи Вонб и У1диепс1 тамо сакунили, 
а која до сада још пије оиисана. Одбор изјави жељу, да г. Ј. 
М. Жујовић наиишо за Гласник расираву о геологији Бугарске. 
која би са г. Панчићевом расиравом о Флори ваљало да се на 
штампа. — Г. Л>. Клерић држао је интересантно предавање с 
кретању течности у судовима, у комо је изложио и неколико 
својнх оригиналмих онита по овоме „редмету. Одбор је са ве-
ликом пажњом саслушао то предавање, које је трајало готово 
читав час и ријепшо: да се у Гласнику штампа г. Клерићева 
раснрава „0 уздужном профилу сталног хидрауличног нритиска,и 
чију је садржину у предавању саонштио. — Предсједник од- 
бора јавља, да загребачка академија не може ове године др- 
жати заказани састанак јужнословенских научника и књижев- 
ннка, на ставља на претрес питање, да ли би ернско учено 
друштво требало такав састанак код нас да нриреди ? Послије 
дужег разговорд одбор је једногласно ријешио: да учево 
друштво узме на се организацију јужнословенског збора у Бн 
ограду, и да поради код владо што је иотребно.

Цетиље, у штампаријц Чнтаонице Цетпн.ке,


