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БОЈ ДРУГИ.

I.

Паун зоре тек што свога репа 
Многобојног широм раенуштио,
II тек главу мрки гавран ноћи 
Иод својијем црним скрио крилвм, 
Већ и Рустем уста и оиаса 
Свога оштрог смртноносног мача,
И жудећи боја он окрочи 
Свога Грома хата огњенога,
Па цолеће на дугу мегдану.
Ка’ што зв’језда, иророк вељих б’једа, 
Иламеиијем реиом на небеса 
Злослутећи блнста усред ноћи,
Исто тако злослутећ ј® блнста’ — 
Шљем космати на глави Рустема.
Кад на мјесто од мегдана дође,
У чуду се свуђе обзираше,
Ал’ Зораба нигђе не бијаше.
У то вр’јеме Зораб, кад свирјепи 
Његов отац у ноље чекаше,
При звуцима нјесме, а уз свирку, 
ЦрвениЈем слађаше се вином,
И збораше ’вако Буруману:
Стари лав таЈ у свем’ ми је раван: 
Снагом мишце, храброшћу и раетом. 
Кад цогленем на његове груди,
И на руке и широка нлећа,
Мним да себе гледам у зрцало. 
Нехотице тура ми се миса’,
Да ћу и ја исто бити такав,
Ако звјезде и мени досуде 
Проживјети толико годнна.
Кад му гледам у јуначко лице,
Немир тада некакав осјећам.. —
Ја црвеним, стидим с’ и у груди 
Снужденост ми дубоко проднре. 
Бурумане, да то Рустем ннје ?
0, кажи ми, снас’ ме Бурумане,
Не донушти бит’ оцеубицом,
На ужасу земљи васколикој.
Кад се врнем, што да кажем мајци, 
Хоћу .Г рећи да сам моје руке

Ја у крви свог умио баба ?
Свим што внђех, знакови се слажу,
Које ми је онисала мајка,
Тек још једног немам убјеђоња.
Ако је он Рустем, Бурумане,
„ Ја сам син твој“ још му рећ’ не смијем, 
То је он сам строго забранио,
Слава на то тек даће ми ираво.
Но ако он Рустем није, каква 
Част би била, јавпти се оцу 
Одољевши таквога јунака!
Кад се јучер он звијорски тако 
Са мном тамо био и носио,
Миса’ сама он да ми је бабо,
Чињашо се машта немогућа.
Ал’ сам ноћас сан видио чудан :
Гледах да му лежим у наручје,
Тако жељно и весело тако 
И са таквом љубављу синовљом!
Пе, не могу, с њим со бит’ већ но ћу!“

II.
А Буруман *) слушаЈући ону
Заповијест Аоразјаба, рече :
„Све се к томе тек своди једноме,
Сан си снио, на се нробудио,
Сап је дажа а Бог је истина !
Но зар тако славно отпочето,
Зарад маште једне свршит’ нећеш ?
Ти си река’, ти си се зарека’
И речено мораш извршити,
Ил’ се срамом вјечнијем иокрити. 
Чекајућ’ то у иоље, сигурно 
Он ликујућ’ сад овако мисли: 
„„Ненастали јунак се нреиао !““
С њим ће Иран тако помислита,
И у Туран то свак рећи живи,
На с којијем ти онда образом 
Мислиш изаћ’ пред оцем Рустемом ?
Но заборав’ да још лежи па те 
Завјет свети осветити Синда;

*) Овај Буруман био је везир главнога туркестаиск га цара А«р 
н кад је пукао глас дадванаестогодиши.п Зораб куии војску, да погражн п 
пу свог оца Рустема, Афразјаб му т. ј. Зорабу прида Бурумана с та. > 
калогом да се Буруман стара да се отац са сином не упозна, јер Ј 
два онда покоритн сву веиљу, н да се стара да се сукобе нс би ла бар ј .■. 
од П.НХ у том сукобу иогинуо, а црц срећној околности н оба.
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А рагата оп име крије: не знам!
Тек ћу рећи и савјет ти дати,
И ти много узнат’ га не тражи 
Већ га уби, сатри и уништи,
Док он није уништио тебе;
Само тако осрамљен бит’ нећега!“ 
Искушалац тако говораше,
Он бијаше блијед као, платно 
И ријечи звучаху му глухо.
Али тијем у души Зораба 
Он удави мигом сваку сумњу.
И осветом кивном закинјевгаи 
Млад витез се наоружа брзо,
Па на битку полеће очајну.

III.
Мегданџије када се састаше
На кобноме дугоме мегдану,
Двије војске, а са двнје стране, 
Изађоше у поретку бојном,
Да мегдану буду свједоцима.
Могућијем предвођени Тусом 
Блистајући нукови Ирана 
У ред стагае испред шаторова,
А Буруман но склону од гора 
Поставио дружине Турана,
Једним крилом наслонив их к замку. 
Кад со Зораб примаче Рустему,
Уз осмијех он га нитат’ нође : 
лЈесил’ ноћас мирно почивао,
Јесил’ весо од сана устао ?
Рано, рано подранио ти си,
Мој сиједи многосилни етарче.
Дан је данас красан и прекрасан,
Но хоћел’ нам и тавва прекрасна 
Бечер доћи — ми тога не знамо!
0, како је јутро младо, глени,
Озлатило врхунце планина!
Цвијеће је паром миришљавом 
Нанојено, а прохлада јутра 
Од свуђ мами на пагау чобане, 
Невидимо, дрвљу међ’ гранама,
И видимо нут плавога неба 
Пробудивши с’ попјевају птице,
И лију се нотоци у сјају 
И бљеште се бр’јегови на супце,
И ка сребром трава росом сврка !
Па зар такав свесвијетски празник 
Да приличи крвавом убијству ?!
Жићу бајном да ли није боље 
Данак такви јоште устунити ?
На послушај : сиђи с твоје хале,
На зелену на ову нољану,
Па на поглед обадвије војско 
Закључимо данас примирије,
Заборав’мо за овога дана 
0, мој, друже, освету и злобу:
Нека иоље невоље и крви 
За нас стане двором пировања !
Ја ћу знак дат’ и нред нама хоће 
Заблистати у пехаре вино,
Пир се хоће отиочет’ раскогани 
И звучно ће заиграти струне ;
И ми ћемо братски прославити 
Дан прекрасни днвног прерођења, 
Животворног мирисног прољећа;
Шљем гвоздени ти ћеш скинут’ с’ главе 
А ја вјенцем из цвијећа тад ћу 
Твоје драге украсит’ сједине,
Иа сједећи и пијућп винце,
Својски ћемо оба бесједити 
0 биткама, иодвизима ратним,
И са свијем гато ја млађан знадем 
Радо ћу се стсбом дијелитв.

А ти ћега мп открит твоје пдеме 
И славно ћега казати ми име.
0, кажи га! о, не криј га вигае!
Ми не см’јемо један др>гом тако 
Остат’ туђп, јер је јучер битка 
Нао зблвжпла и побратимила.“

IV.
Ка’ дијете отворено тако
Рустему је Зораб говорио ;
Из нростора, небесних му бјеше 
И из вода и зелених поља —
У груд продрп природин глас тајнп ; 
На образе љему горијаше 
Жеља врућа и неисказана!
Пупољак се млад Тако раскрива 
Од тонлога ирољетњега даха;
Но ако на њ’ сјевер мразом дуне,
Он се одмах згучи и увенв. —
Од ледених ријечи Рустема 
Исто тако надежда зенула,
У један миг у души Зораба 
Опета је горко увенула.
„Мој ђетићу“, њему Рустем рече,
„Ми нијесмо зато догали овђе,
На ћилиму зелене нољане 
Сједећ мирно један до другога 
Да нијемо и бесједујемо —
Већ на бој смо ми догали самртни.
Ти ако си ђетић годинама,
А ја богме нијесам дијете.
Ти вига да сам за јуначку борбу 
Иритегнуо потврђе колане,
И одавно ја већ чекам овђе 
Дв заночнем работу убојну,
Да наберем тобом оних ружа,
Што у нашој само роде багати.
А јутрења хладовина годи 
Крвавоме нослу ратничкоме, 
Остаралим удовима она 
Мојијема снагу понридаје.
Тако дакле, докле Јоште није 
Навалила свепржећа жега,
Снор јуначки хајд’ нага да почнемо !
А Ја незнам, нит’ сам слугаа’ нрије, 
Да на мегдан мегданције стају 
Зарад једног о боју причања.
А име ти моје открит’ већу,
Док те у крв не нрострем па земљу ; 
Тек онда ћеш ти узнат’ јуначе 
Чија те је погубпла рука !“

V.
Планув гњевом Зораб на то викну: 
„Нек је по твом тврдоглави старче ! 
Судби својој нико утећ’ неће,
А ко ће ког принијети овђе 
Њој на жртву — ввдјећемо брзо !“
То изрече па са коља скочи 
И глухо му зазвеча оружје.
А и Рустем онда скочи брзо,
Са својега помамногз Грома 
И љегов мач звук раздаде тежак — 
Искочи га пола из корица.
Па мучећи поведоше коње 
К текућему у близу потоку;
Ту над водом растијагае дрво;
За дрво су коње привезали,
Хат Зорабов оетаде до Грома.
Један другог иријатељски они 
Офркаше п омирисаше,
Познаше се, онријатељише,
И нојемо стлгае бесјвдитч;
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Па одогае, ка’другови давпи,
Паст’ заједно младу зелен-траву 
И зајвдно стадоше к иотоку 
Пружат’ главе за водицом хладном. 
Са гаијама они се грљаху,
Као оно да су знали дивно 
Каква јесу блиска саојта били.... 
Међу тијем на мјесто мегдана 
Отац и син ^редијаху грозно,
Један другом смрт готовећ у се.

VI.
Они тврђе етсгнуше колане, 
Засукагае до лаката руке;
Њихова се намргатигае лица 
И крвљу се напунише очи ;
Па ринушо један на другога 
Ка’ два љута и свирјепа тигра : 
Узегае се у кости јуначке,
Два тијела у једно се слише 
А око њег’ четири гвоздене,
Ка’ змије се нреплетаху руке.
И залуд су, ка’ прилијепљени,
Један другом на груд насртали, 
Један другог згибали, стезали,
И залуду силво упирали :
Гвожђе тврдо и студен кам стани, 
Њине руке могле би спљуснути — 
Ал’ помаћи с мјеста не могаше 
Нп син оца нити отац сина! 
Дихан.е се њино сустезаше,
У крв бјеху огрезнуле очи,
Те гораху ка’но угљенови !
Ноге им се у земљу уригае;
Ал све једно, они немогаху 
Један другог маћи ни помаћи,
Ни подићи нити нреклонити ! 
Запуду нм све муке бијаху 
И наибри очајнички залуд 
И залуду њихово борење 
II напрега и гњевно кинјење — 
Неодолим тај и други оста! 
Најпослије узалудну борбу 
Оетавигав, па се ријегаигае,
Да обиду ко ће од њих кога 
С земљо дићи, на земљу свалити : 
Јсданак се они раставигао, 
Одскочише и једанак оиет 
Један к другом с нова прискочише, 
Те рукама, лсто ка’ кукама,
Један другом закучи колане.
Онда Рустем од једном Зораба, 
Тако силно, тако снажно дрмну,
Да нолеће Зораб у висину,
Па се отуд на груд оца свали 
Ка’ олово, и тежином својом 
Под собом га на земљу обали;
И не знајућ’ како се је мога’,
Озго обрјест, кољеном придавп 
К земљи оца, па Зораб извуче

Ханџар оштар да хитро разбучп 
Рустемово срце у грудима.

VII.

Кад над собом, Рустем, виђе гвожђе 
Он завапи : „устав се, што радиш ? 
Знаменитог, ти, ако си рода —
Не срамоти и живе и мртве, 
Срамотнијем и стиднијем чином ! 
Родившн се међ сурове Турке,
Ти обичај не знадеш Ирана —
Да свакоји, који на мегдану, 
Нротивника одољег’ успије :
На нрви пут њега не убија
Но га пугата по други иут с собом,
Испитати мегданџијску снагу,
Па ако га одоли и онда,
Он јв властан тада погубити 
Свог дугамана, ил’ га онростити. — 
То је свети обичај Ирана 
И срам оном који га наруши!“
Тако му је Рустем говорио, 
Прибјегнувши к превари срамотној, 
Да од себе погибију сврати.
Зораб рече: „Ја нијесам слуша’
Да ђе има таквог обичаја ;
Но кажи ми : јел га Рустем држа’ ?ц 
А Рустем му на то одговори :
„Што је нама до твога Рустема ?! 
Но већ када знати лудпш — знади : 
И Рустем се свагда нокорава’, 
Обичају светоме Ирана.“
Тек то рече, Зораб ханџар спушти 
И лежећем иружи евоју руку,
Да га дигне са земљице црне. 
Млађан, он је повјерова’ лако ; 
Простом срцу бјегае кривда туђа; 
Ка’ дпјсте бијагае безазлен 
И ка’ јунак он великодугаан.
А судбнно црна га је рука 
К погибијн вукла неизбЈежно !
А преваром снасавгаи се Рустем 
Кипијаше што је рад спасоња I 
Ка’ преварп морао прибјећи. 
Дигиувгаи се с’ земље ен с’ отресе; 
А на свога кад гленуо сина, 
Нехотице он поцрвенио.
А Зораб му рече, са осмјехом : 
„Одмори се, мој јупаче стари,
Ја ћу брзо бити онет овђе,
Да свршимо гато смо ваночелнЛ 
Па на коња сједе и поскочи,
К’ оној страни, ђе бјегае туранска 
Ио бријогу иостављеиа вајска.
На један пут, једна лака била 
Антилопа нред њим искочила,
И он за њом — враг свакојој бризв 
У поћеру весео појури 
И не мислећ на час кобнн, близи.

(Свршетак другога боја.)

-------------—--- -

Јован није могао живјети.
Прича и з свагдањег живота.

)пет сноп писама! пуна врећа лажи ! — рећп | траже милостињу, јер пе могу живјети ; тргошг. 
ин министар погледавши иа свој сто. — Овај | за олакшице и привилегије, јер не могу жи^ети ; 
\:л у> ми све па с Глаго лежнмо. Просјани ! ници иодпосе остагке. ако им сс не повиси ила:



ни они не могу живјети. Нико не може живјетп! свако- 
те је криво ! Па што не иронане свијет кад на њему 
кивота нема ? —

Зазвопи; слуга ступи у канцеларпју.
— Јоване, — заиитаће господин министар на пола

детко — јеса ди казао, као што сам ти наредио, ономе 
'удали вратару, да не прима више свакоје трице и да

е кунује свакоју лаж за готове новне? —
— Казао сам му, — одговори Јован — господине

• пистре, а -и парод треба опет да живи, а вн знате, ио 
ој старој нословици . . .

— Ништа внше не ћу да чујем, ђетпћу, а још ма- 
: . пословица, иа биле оне баш н из твог буквара! — 

»одере се госиодин министар ! — Мрзнпје су мп по- 
•лвице него иравничка иравила, а оне, као што знаш н 

искуству, никад добро не нролазе у канцеларијама. —
— Да, знам, и ја не говорпм ншпта друго, него да

■ • громах вратар не може жнвјети од опо сто талијера
дишње илате, на ако он у својој служби добро отво- 

л очп, онда ће народ, особпто трговци, још боље за- 
шрпти кесу. —

— Онет нека врста пословице! А знаш ли тп, Јо- 
!-апе, што је жпвот ? Живот је — да живот значи, да 
овјек живн. Али како ? Ту зец лежи. Краљ се тужп, 
а не може зкивјети ; велики маршал вели, да не може 
пвјетп ; министрп се јаде, да не могу живјети ; за вра- 
фа кажеш, да не може живјети; можда ни ти не мо- 

) еш живјети су тридест талпјера годпшње илаге за два 
та твога дневног трчкарања но вароши. То је живот, 

кога се мора закл.учпти : да смо ми сви варалице и 
лжови. Кад бих ја тебе вратаром поставио, што је и 

; ајвећа твоја жеља, опег ни у тој служби не би могао
пвјети, пе ? —

— Разумије се да не, господипе министре, — по-
■ ' , ди Јован — али бих онда пмао веће прилике да се 

■ лужим са моје нет чула. Боље би ми тада бпло, да
. о два нута на дан затворим очи, него да пх овђе 

вас и дању п ноћу отворене држим. —
— Са свим тим, можеш ми вјеровати, оиет не би

чо живјети, наставиће господин министар. — Видшп 
и ову молбеницу овђе ? — Ово је некога учитеља, кога 

, као сина савјетовао, да се ирометие како друго, да 
ражи службу ђе друго, јер, и ако је код иас до- 

онет не ће моћи са нлатом на крај изаћи. „Не 
лите за то, госиодине министре, — одговорио ми је 
само да не пожелнм корицу леба ! И под најкраћим 

јељем мени не ће озепсти ноге; ја сам и тако у про- 
;оти рођен п подњивљен“. Па гле сада! иема ни пуна 

; гири мјесеца да је у служби, а већ моли за новише- 
плате, јер — ие може живјети ! Понови моле, да нм

. илаћа барем стап и ћирија на коња, јер немају од 
еса што заштедити ; тежаци куме и богораде, да им се 
мањи нореза, јер су се баштине ојаловиле, иа насту- 
;’ле гладпе и мучне године; трговцн хоће да им се 
•»кпе ђумрук барем с неких ствари, јербо губе, па ће 

унушастити; проФесори нредају но четири иет сата 
дневно — њима се хоће за то боља храна, топлија соба 
"■ Финија (дјећа. Једном рнјечи : нпко ие може жпвјети.
Ганас су готребе тако велике, да им нико не може до- 
кочнти: сзакп је дужан толико, колнко не може пикад 
енлатити.

— Лстпна је, господине мипистре: али, - бпх ја 
ио нешто у ве!-см чнну са бољом , т, штедња

би свему томе на крај дошла — примјети Јован. 
— Штедња ? Не разумијеш ти ништа, драгане мој!

— рећи ће му госнодин минкстар. — Колико се данас 
може приштедити, слугаај, да ти кажем. Чуо краљ једном. 
како се жалн некп баштован, да не може жпвјети. Он 
га узе зато и пачини дворскпм баштованом, али он опе: 
није могао живјети. Краљ га врже за тијем 
канцеларију своје баште, него баштован псто пије мс 
гао живјети. На пошљетку ставише га главним ин 
тендагтом свију дворских перивоја п љетниковаца, в 
краљ је сада мислио, да ће баштовап запста моћи жи 
вјети. Ама чеса ! Ђукап, тако су га звалн, држао јс 
сада кочнје и коње, нлаћао слуге, постављао соФре и 
давао собете, као да је милиона имао. Запитавшн га 
једном краљ, може ли барем сада жпвјети ? „А! мнло 
стиви господару, — одговорпо је — данданас држава 
изискива толико силе ! Ништа не може претећи, шго све 
не спада на иајпрече потребе. Човјека са свијем мало 
цијене и ноштују, кад не живи према степену свога до- 
стојаиства. Жене су опет и од вишз скуие лутке, а ђеца, 
ако ћу их љивити и образовати ирема сталежу своме, 
коштају много, треба за њих толико силе издавати, да 
је немогуће, управо немогуће, као главпи интендант са 
двије хнљаде талијера годншње плате ни живјети ни па 
крај изаћии ! .. Ја бих се окладио у што год хоћеш, 
драги Јоване, да би ти исто таго прошао као Ђукан, 
само да станеш за вратара једну или двије године. —

— А ви ме ставите на пробу, господине мииистре!
— одговори Јован — овђе друге нема. До душе, нраво 
вам рећи, моја жена, која је сада просто обучена као 
слушкиња, морала би нешто бољу хаљипу промијенитн 
као вратарка. —

— Таман је тако и Ђукан ФилозоФирао — примје- 
ти госиодин министар. — Знаш ли шта је казао кад су 
га на ношљетку ставили у тамницу, ђе је морао својим 
радом кору леба заслуживати ? „Па иијесам ли ја био 
шуиљоглава будала ?“ — рекао је — „Највеће луде ово- 
га свијета поставио сам себп узором својим !“ Ја мислим, 
да твоја жена, садашња слушкиња, морала би троструко 
већу памет имати као будућа вратарка. У осталом ни- 
јеси добро учпнио, што нијеси женидбу на дуже вријеме 
одгодио. Данас су управо жене она полиција, која му- 
жеве у тамницу затвара, а тебе ће моћи до душе и без 
тога тај колач донанути, ако будеш често очи затварао. —

— А, господине мипистре, ту опет има лпјека. Ко- 
га краљ на дужност стави, ономе даде и да живи. То 
изискива и правпца и његов интерес. А и не каже ла 
се : „ко добро плаћа, добро је и служен“. —

■ — Онет једиа пословица ! Казао сам ти, да су ми 
пословице мрзније од евих параграФа — рећи ће госпо- 
дин мннистар. — Стој на ствар, па говори к&о човјек. 
Коме краљ да службу — рекао си — ономе да и да 
живи. Лијепо ! Твој је брат црквењак, иотеже сваке не- 
ђеље трн шта за звоно. Он има дакле пеку врсту служ 
бе, па га мора та служба ваљда издржавати ? 0 то би 
ужасно било ! Кад слуге ио цијелн дан, а каткада и по 
цијелу ноћ. жртвују за своје гоеиодаре, на онда ишту 
од њнх, да им се нрема иоложају, у коме се налазе, 
дадне да жпве, то је такво захтијевање ираведпо; али 
кад бп чнзмар, који некоме сваки мјесец дана ио једне 
чизме направп, од истога захтијевао, да му за то двана- 
ест годишњих чизама дадне и срества за онстанак и 
живљење — о то се не би могло нодносит: *



— Е ја немам против тога, госиодине минпстре, 
лта. Ђе је правице, свакоме се даје своје: никоме 
те него заслужује, никоме ни маше! — отпочеће Јо- 

,и озбиљно, иа видећн да је опет пао у пословице, по- 
;авиће се : — то јест, господнне мипистре, ја сам хтио 

ећи, да је право и истина, што сте казали, али у ства- 
а да ннје тако. Има их који по цијели дан срчу ирах 

са аката и докумената кроз канцеларије, а награђени су 
тако, да се зими пемају чиме ни покрпти. Каква је грд- 
на разлика међу њнма и неким високим достојанствени- 
цима, који благо грну, а сву своју дужност остављају 
слугама својим ! Њима инје стало за никога, него за се- 
бе — за трбух и џеп свој. Они не престављају ничији 
труд п рад, не преноручују пикога. Ако их упнта краљ, 
како је ко ? на морају добро казати, они ће то добро 
>пет тако иа внђело изнијети, као да ннје заслуга 
шога, који је добар, иего онога који каже то до- 
-ро. Не ће господару никад истину рећи, ако зна- 

ду да му не ће бити мила; а стоји ли им ко- 
»д на путу, и тресе ли им со на чело, из петнијех ће се 
:ила упријети, да му врат сломе. На тај пачин често

иута вук изједе и најбоље чиновнике; на тај начин мно- 1

зпи>а се не помажу ни одлпкују, којп иначе заслужују; 
на тај начнн не бих нп ја нпкад вратаром постао, да 
ме ви не познајете п да ми ваша мплоет ннје накло- 
љена ! —

— Јеси ли свршно твоју предику већ, Јоване ?.. 
— прекинуће га госиодин мннистар. — Дакле добро, 
хајде вратару и кажи му, да га је краљ ријешио службе, 
а тебе мјесто љега ноставно! —

Рекавшн то задуби се у она писма иа асталу.
Ко је бно сретнији н задовољнијп од Јована ? — 

ГГостао је вратаром, али онет — није могао жнвјети. 
Сваки дан је два нута очи затварао, кад је парод мол- 
бепице нредавао, алп нн тако није могао живјети. До- 
бивао је, осим плате, такођер и панојница, нотпора и 
милости од краља, али опет пије могао исплатити ду- 
гачкп шлеп своје жене. Јован није могао на никаквп 
начнн живјетп. На пошљетку га затворе у тамницу — 
ви можете мислити и ради дугова — е ту се једва смн- 
рио — могао је живјети.

(По Мезеру.)

Филип Ј. Ковачевић.

Јаков Леопарди и његова обитељ.
(Овај чланчић посвећујеп* успомени моје драге Евђеније.)

0 Леопарду, тагсо ввликом човјоку поету, не само «а Ита- 
лвјУ иТалијанце него и за друге народв, све што нам се каже 
»доброг«, »искреног« о »хорошаго« као што би Русв казали, 
не треба да пропуштамо а да доноспмо на видвк младом нашем 
вараштају обадва пола. Исторо,а појединох људи, њихово васии- 
тањв, њихово школовање и озображење, њихов живот, њкхове 
б->ље и радости, а особпто кад је тај човјвк какав Леооарди, 
какав Бонапарте, какав Љутон, какав Мирабо, какав Стерн и 
т. д. имају велики уплив на васпитање и умствено изображење 
младежи. Не узалуд се препоручује читање биограФВЈа Плутар- 
кових, које бнографијв пмају у себи много васпнтнога о које сва 
разумип млади људи чптају, ако им не смета грчка и латинска
граматика и.......... ашиковање. Романи лијепо написани, у ко-
јима хероји играју улогу тако као што ми впдпмо људе, у ко- 
јнма се слика живот друштва вли појединих челичних људи, у 
којима се ђегод нарочно преставља идеални човјек или онакав 
какав треба да је сваки човјек, веома су корвсни и свн их ми 
радо читамо. Варају се оии, којн у младостн не читдј'у романе 
ваљапијех пвсатеља као Дикепса, ТекереЈа, Внктора Хига, Ман- 
зона, Тургењева, Достојевскога, Толстова Из таких се романа 
учо млади човјек сравњавајући себе с бољпма херојима, упо- 
знава се са сввјетом, са друштвом, с разлпчптпма нитањима, 
која му не могу разријегаито његове сухопар. школоке књиге, 
када се особвто те књиге нарочно сухопарно
ито је такав обпчај на жалост мал’ да во

■'■'■■■■ ’0 из каквих узрока. А куда ћеш л ј ■ ■
': >а живота Леопардова ? бн, као мл> >нћ,

л . :>ту, искуство, науку, протестује протик
; ружзвају, премда ти људи имају за сс< <>љећа убје-

премда ти људп стојв високо у друпг чда ти људи
’ - у над њпм велику власт, јер су то п, стричеви,

•, ујне, духовници ; прича својој браћи љевци таке
е да се само диввш његову ђенију, у играма
впма својима вршњацима, премда је < ;••

2 в се н руга над разговорпма, који св в< 
нима ђе су њега као дјечака пуштали,

’.лом женским, кога није могао да нађе >
>га, чинв се. не нађе нп за живота, бјеж 

га очо воде, али не ће дс ■ н ■-ча :о

еаставл>аЈу, као 
а по Евроии, 
романа од по- 
внсоко цајени 
ња људи који

лкаст био, 
1 вопише у 

т>епотом и 
*у мјесту 

ља да иде
>*а кућу и

здро,

свој мајорат оза слободњачкпх убјеђења, иза идвЈ*е слободе, иза 
слободног ума, који му је дражи од свег блага овога свијета.

Нијо лн то све интересниЈе од сваког романа, јер ту м 
видимо живога човјека, који нам се преставља као идеал човк 
ка, на кога ми ваља да се угледамо и да га указујемо другима 
да се клањамо његовој челнчности у убјеђењима, широком ум,- 
богато одареному самом природом. А то ћемо све ввђети у књг 
жпци, која ове*) године нзађе у Мнлану из типографије браћ 
Димолара (пВишо1аг<1и) иод насловом : »БпограФичкецр 
те Леопард н-а нњегове обнтељи« н коју наивс. 
жснска рука, њежно, љубеће ерце, а на име грофица Терез. 
Лсопардп, поетова невјеста, жена родног му брата Карла Лео 
парда. Књнжица носи по талијанеки овакав наслов :

„С о п I е в 8 а Т е г е в а Т с ј а Е е о р а г сП. N о I с В 
о&гаПсће ворга ЕеорапП е 1а виа Га ш 1 & Н а со< 
гаћчијимопе <К Е. А. Аи1ап1, РпИезвоге а11а ћасоИХ <1е11е Ее(1 
го <П РоШегз (Тга<1и7лопе <1е1Г Аи1псе). МПапо. Рга1еШ Пито- 
1ап1. 1882.

Та је књвжица вашсана пона)веће с тог узрока да побпја 
гпусно нападање некпх талијанскнх књижевника, који у ло- 
шљедњв доба стадоше каљатп самог иосту а особпто његову 
обитељ. Ту се говори : »преведено спвсатељком« за то, пјто је 
та књижица најпрвје изашла на Француском језнку, с кога је 
сносатељка и превела свој труд на талијански језнк. Књижица 
је посвећена преводиоцу на Фракцуски језок Леопардових <чи- 
њења Ј. А. Аи1ап1-у (Олар-у) ироФесору литературе у И л 
написана је најприје на Француском језику, као што гог 
проФесор у уводу књижице, зато »да подпгнутж процс« 
обнтељи Леопарднјеве буде завршен у пошљедњој ив 
пред француским трибуналом«.

Повторавамо, све што је пстипитог написано о Лео 
његовом младом животу, заслужива да зе каже п напг 
лачком свијету. Мн се не ћемо упуштатн у иотанко бр«> 
описивање појсдиности Леопардове обнтељн, премда лнје 
спнсатељица ту обитељ, што јој служи на двку и 
бранв част свог покојног мужа; те су ствари важне I 
јанце, а за нас је важно да се зна младост поете, шт г ;• • 
баш о побудоло да напишемо ове врсте, јер у овој г

*) Писаио 1882 год. Писац.



њ Је податаки, којн кажу ках јо бие Јаков Леопардв као 
дјетић, момче младо, у каквом јо друштву живио, какав утисак 
чињаше на њега то друштво, качвв су узроци његова чемерна 
живљења и бјегства из очина дома, какве бнјаху у њега ду- 
шевне побуде, за чим је чезнуо и шта је мрзио. А свв је то 
интересно да се зна, кад се тиче таког великана човјека. До- 
такнућемо се обптељи његове у толико у колико треба казати 
с ким Је живио поета, ко га Јв окружавао с младих љета и ко 
га је васнитавао а учпо в на који начин. А то ће бити најбољи 
доказ томе, што га застави да постане атоостом, да бЈежи из 
дома, да мрзи све што га окружаваше, осим само два створе- 
ња : сестру Иаолину и брата Карла, којн су му сачувствовалн, 
али будући ропске варави по нрвроди, ннјесу смјели нодићи 
свога гласа нротив окружавајућих их људи ; то ће бнти доказ, 
да се објасни тај скеитицизам в несимиаам који бајаше обуЈао 
душу пјесника, тај несимизам коте тако сачуствују сви његовн 
читаоци и којвм он слика песимизам свега човјечанства. У мла- 
дог прпродног ђеннја појавио се тај песимизам нод уплнвом 
средишта у ком се је налазно. А није могао п да се не Јавн и 
да не протестује против тога средишта. Дотакиућемо се особито 
његове матере гро<гвце Аделанде Леопарди, родом од обитељи 
Антнћи (АпНсЈ), његова оца Моналда Леопарди, његова брата 
Карла, који обожаваше пјесника н његове сестре Наолине, коју 
обожаваше ојесник, а тако исто и родбпне од матервнв стране. 
А > не можемо а да се ие дотакпемо тијех створова, ме!>у ко- 
јима се је ијеснвк обртао. Људп живе с људима, те се неда 
ни замислпти биограФнја ма кога му драго без описввања сре- 
дишта у ком је херој биограФије дјеЈствовао. У осталом ми и н© 
мислимо пнсатн биогр.тФпју, јер и не може се назвати бвогра- 
Фнјом извод пз таке књижнце, која се зове •биограФичке црте«.

Увјек се радије чита каква књига, кад се та књига или 
њезин аутор хвали каквим познатим ваљаним човјеком, каквпм 
ироФесором унивврситета, каквим стручњаком. Само се разу- 
мије да сами наслов књижице показива да њу и њезина аутора 
одобрава један ироФесор, стручњак књижевннх дјела, кад тгј 
ироФесор саглашава се иреиоручивати, са некима опет опаска- 
ма, фраицуском читалачком свијету са својим чланком, којп 
служи уводом (1пћгос1и7лопе) те књижице. Сваки, ко је био у 
уииверситету, ко је слушао лекцијо нроФесора с университет- 
ске катедре, знаде шта вриједо проФесорске нреиорукз какве 
књиге. Улога ироФесора баш и састоји се ионајвеће у томе, 
да показивају својима ђацима, шта они морају читати. А то 
они нреиоручују, јер су „комнетентни“ у томе, Јвр су науче- 
њаци, јер се критички односе сваком сачињењу, које снада у 
њихову струку. Да ли је проФ. Олар (Аи1ат<1) комиетентан у 
суђсњу те књижице, иоказаће најбоље то, што јв он ироводи- 
лац леопардијевпх дјела на Француски језик, што Је он аутор 
многих критичких чланака о томе самоме Леонарду и љеговој 
обитељи. На нрвој страни свог увода, у опасци, он сам укази- 
ва на те чланке. А ти су чланци слиједећи: „Евзат виг 1еа 1(1ее8 
рћПоворМциев е1 РгаерпаНоп роећцие <1е БеорапИ. 1 уоћ га 8, 
Гапв 1877“. Истп лЕб8а1ц иреглсдани и прештампани у нрвом 
тому њогова нријевода: „РобвЈев е1 оеитгвб тога1ев <1е Бео- 
раг<Н, 3 уо1. га 12. Рапв 1880“ ; наиокон студија о гроФу Мо- 
налду, оцу нјесниковом, у „Кетие РоИИцие е! ННбга1ге“ од 14. 
Јунија 1879, и сврх неизданих нјесама Леонардових исто у 
„Кегие РоПНцие е1 НМега1ге“ од 18. Септембра 1880 године. 
Дакло он мораће битп „комиетентан“ у суђењу те књижицо 
гроФице Терезе Леонарди. А ево шта он говори и како со 
озивље о снисатељици: „Госиођа је Леопарди женека великог 
ума, учена у Француској и талијанској литсратурн, Гогта1а 
а11е сћвсиввгат 1е(егапе <1а ииа е<1исаггапе врес1а1е рег1ешопа1;а 
!•: ноп 81 Га ог&ано <Н уетип рге&пкНзпо. Укус

в >ају у њезинима кореснонденцијама и усиоме 
.о но искуству, а и чнталац ће се у томе моћи 
на иолитичко-религиозна мњоња страсна су и 
кавају се више к мњењима гроФа Моналда не- 

.10 е НћегаНзто Леопарда ; од сачињења, које 
• блици (француској) не узимљемо на свој рачун 

' е 1е сопсга81от“. Ми се нс саглашавамо с го 
»собито у томе да је Леонарди умрко „циав1“ 

чв све нам тврди да се он није ни на један 
•. а својих либералних мњењ.1; списатељица с 

а анатемише све у што ми вјерујемо, а 
н>,-клањамо пред тим дубоким и искреним 

саједињена широка коицилијативна тр-

,ост< чега лп-чо не налазимо код напгих Францускиња. Рел 
гија гроФице Терезе витла се у тако високима, ведрима и ја 
нима СФерама, да је ништа не уздржава од удивлења и љуС 
љења ђенија аутора од „Ђинестра*. Дакле ово сачињење дг 
леко одстоји од нанадаја иа Леопарда“. Тако говори проФ. Озар 
(Аи1аг4) о списатељици гореименоване књижице, хвалећи је 

. даље за то, што она у брањењу гроФа Моналда и гроФице 
Адолаиде тежи да још вишо узвиси код иублике уепомену њи- 
хова сина, која са таком лакоћом би омрачена њекима парта- 
јичнима биограФима. Из вјерног зрцала саопштаја грофице Те- 
резе исти нроФ. Олар (Ап1аг<1) извађа да ]'е било немогућво 
заједничко живљењо Леонарда с родбином: он слободоуман, 
скептик, атеист; они иоштовачи наие, браниоци цркве, иокло- 
ници идеала иротлога стољећа, прави представници старих 
ГвелФа, бранитељи ноновства, његови министрп; судећи не- 
нристрасно, нико није крив тој разлуци, иремда је она била 
тежа за сина иего ли за родитељо. Тако мисли проФ^ Олар.

Госнођа Леонарди наиисалз је ту књигу ио казивању 
свога мужа, казивању, које је она у души дубоко сачувала. Та 
су казивања иродужавала се пуних двадесегт година с дана 
вјенчања до његове смрти. А кад се узме наум, како >о Карлс 
љубио свога старијег брата Јакова. онда се може иреставити, 
колико јо он говорио својој љубљеној жени о своме брату, 
којим се је он поносио. Осим казивања у госпођо Леонардове 
су остала и иисма, како издана тако и неиздана, којз је ноета 
писао своме бр ;ту Карлу, а нисао је чеето, док му се брат 
Карло не ожени, те послије по причању гроФице не нисагае им, 
а ако је и пиеао, не остаде никаква писма из тога доба. И дру 
су документи нод руком у госиође Терезе, о којима она сам;. 
говори и које не ће да даје јавности. Осим Карла, њезина му 
жа, казивала јој је о брату и сестра ноетова Паоливаг која је 
веома љубила брата и за ким је све до гроба плакала, нзгу- 
бив га нрерано. Осим брата и сестре ноотово нричаше јој о 
њему грофица Инолита Мацагалп, сестра прве жене Карлове, 
с којом је била нрвјатељица и с којом је често говорила о иро« 
шломе, а особито о томе времену кадз се је још ооета находпо 
у свом родном мјесту Реканатв. А Јаков је бдо вршњак ове 
женске, дружили еу се, те јо заиста гроФица Тереза моглв; 
много чутн о њему, о чем в сама свједочп. Као што се у књв- 
жицв види из наведених нвсама, нримјетаба н причања саме 
сиисатељице, ова је имала много одношаја н еа поклоницвма 
иоетовиш и пријатељима њезина мужа н обитељн Леонарда, а тц 
сви су је извјештавалв о пЈеснику в његовој обитељи колвко су 
знали. Међу те поклонике и првјатеље обвтељп Леонарда спада 
Виани (У1аш) извјесни издавалац „Ер181о1апо“, адвокат Полв- 
грини, 1 усали (вивваИ) и други. Ево што јој је једном пиеао 
Гусали о нјеснику: „Рет те, П во1о сће аћМа вспНо <П СИа- 
сото сои 8апо ргорозНо 6 ТогЈат, П циа1е пе ргоропе 1е оре-
ге е пе осМНа 1’ессеНепга тагпуаћНе, теп1е <П рт.............а
Г/евзепха <Н СНасото 6 ргаНовћ) сИ ип ^ето сће <П ип иото;! 
1и11о е&П сои8181е пе11е 1<1ее, шеп1е пе&Н аШ, регћ с!п уио! 
1аг81 §н181о сопсеПо <П 1т, <Нсе ћепе Н С.-1е Саг1о, сетсИ &И 
вспШ е поп 1а уИа.“ А нослије свега тога била је у стању 
госпођа Леонарди гаже иотиљедње „слово“ о младости пје- 
сника и његове обитељи, с којим „словом“ треба да се нре- 
крате романтичне биограФије иоетове у којима су њсгова мла- 
дост и љубав „ври<1ога1ате);ге 1гау18аИ“.

Од куда се нојавише таке романтичне биогрпфије и легенде? 
пита нрофесор Олар <„Аи1агЈ“.) Кад нестаде Карла, тога главног 
свједока младоч тдика ијеснпкових, јавише се и» мрака ано- 
криФв и најчудиоипт с анегдоте, језици оћутише слободу за лз- 
јање, те свак иретендоиаше да зна тајне поетове младости. Уиук 
ноета, гроФ Јлкоз јтпог, чн најмлађег брата поетова ПЈер 
повјерљиво и} (.гв у своју кућу љ}де сваке врете да копирају 
манускрипте, коЈе :.и, , и дпбнвена на тај начпн открића заиста 
не прпдадоше ?...>ету вгћу важност п славу но на против под- 
смјсхввање А шта <\ ? н могло да извади из школсках лријс- 
вода, тема, кн.? кевчзх нроба, које увнјек и не бијаху његове, 
него брата му и естре, рукопис којих по увЈерењу нроФ. Олара 
(Аи1аг<1) еаслг л налнчи на рукопис поетов ?

Ту се јк • н гоеиођа Леоиарди са својом кн»и:Д* за' 
штитн како младос: и љубав пјескика, тако и њего.»« 
на створа. • ; д; < • ћеГ-(Гоеиуге-а талијанског језик? ’
И Карло је '•• још иријо дп нанише иравицу 
али јо 07 - и скроман, тв со није хтие
за то ; у књижица нв’е наг •
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мичком духу, само пзлажо гроФица шта је чула од пјесникова 
брата, сестре и пријатсља. Она сама јавља у иредговору да 

е ће „пћ сНбсикге &Н пш. пб втепНге §П аПп“, а да ће са-
?; >, као кућни крониста, казати разумној и изображеној пу- 
'. лци историју обитељи Леопардове какву је она слугаала
, . их 20 година од Карла, Паолине и Инолите............ „Коп

■ о ,‘Ип агсћт, продужава она, сће 1а тешопа <1е1 сиоге, поп
(1оситепН сће 1 псопН (готаН Гга 1е саНе сН Саг1о ппо та- 

. .... П ппо сотрНо вагећће рш ГасПе, диеаГе ра$$ше

»угећћего тавдшге шГеггевзатепГо, 8в Говвего аесотра§па1е Пај 
ргегкш <1оситепН сће ро881е<1о таповспШ т^егезвапН е 181ги1Н- 
VI сће 1а во1а гаоПевНа сИ Саг1о Гепего се1аН а ПШе 1е си-
повИа............8е П пКо гассопГо поп 6 соиГогте аПе Вш&гаПе
рш о тепо уеНвипШ Не&Н П 1 и 8 I г а I о г 1 <Н СНасото, иоп те 
ие <1агО ^гап репа прогПт<1опп аПе рагок <Н С1сегопе : „(Јпо<1 
уегит, 81тр1ех, вшсегшодио св1, 1<1 681 паГигае ћошпт асеото- 
<1аН881тит.ц (1)е ОГГ. 1.).

(Наставиће се.)

Жена по Шопенхауеру.
I.

Шта је жена ?
Стотина иисаца одговара на то питаље у свијем вјеко- 

вима и у свијем земљама.
У нашо доба, тројица су обрпули на се особиту пажњу:
Ш о п е н х а у е р, у Њемачкој;
II р у д о н, у Француској;
Џ о н С т. М и л, у Инглоској.
Сва тројица имају својих присталпца и својих нротивни- 

ка; свој тројици пљескало се и звиждало на измјенце. А може 
ли се рећи, да је коначно и одлучно иримљено или коначно и 
одлучно одбачено то што је ма који од њих тројице учио ?

У математици претреса со њеко питање, док се коначно 
и одлучно не ријеши у емислу позитивном или негативном. Оно 
се онда бригае с дневнога реда, јер или је постало истина, или 
је са свијем одбачено. У наукама моралним, на против, чини 
се као да не може бити тога коначнога суда, као да ту нема 
логика своју потоњу да рече, као да се нитања овога реда 
опиру највишој нресуди, јер се држи да ту но може бити оп- 
штега суда, него да сваки суди по своме личном схватан, , ка 
што се суди обичпо о ономо што с< комо допада иав не до- , 
пада, једном ријечи : та питања могу се вјечито вретреоати у ј 
;авности, а никада се не ће поубдано знати ко има праш , пнти ! 
.е се икад е њима докучити права истина.

Мођу тијем, то није баш тако. И у моралним наукама, 
•>о и у наукама математичкии или физичким или биолошким, 

могуће је докучити нраву истину, до душе мало иомучно,
;:п ииак ноуздано.

Има човјек у власти једно оруђе којпм до те истине доћп 
то јо логичка критерија, критерија исгине. Помоћутога

■ а човјек можо да коитролише своја посматрања на којима 
запшва свој расуд, и може да иотврди свсја расуђења из ко- 
Јшех изводи закључке; он може да иросуди : едали су писци 
д >бро или рђаво постави л и, добро или рђаво с л о ж и л и 
> воје мисли. Вило које му драго питање, човјек данас може да 
ажо: „Је ли то истина ? Ја можда не знам. Али знам иоуз- 

дано, да ово није истина“. Знати шта није истина, зар то није 
ноловина знања људског ? Човјек има дакле у власти ноуздану 
критерију, има у власти камен мудрости; само ваља да се зна
њим послужити.

У наукама, које испитују њешто материјално, испитивачи 
мију да се служе критеријом логике тачно, методично и стр- 

нјељиво. Не тако у сложепим појавама свијета психолошког и
моралпог, у појавама живота нематеријалним.

Кроз читаве вјекове мучили су се учени људи, да ријеше 
загонетку живота. Његато је у том докучила биологија, но од 
кад ? Од како је почела да св служи апаратнма мнкрограФ- 
ским. Испитује се ту најподробније, иде се до најмањих сит- 
ница, цијепа со све на најситније дјелиће, па се онда купе 
и пребио^ју нодатци, из којијех пада свјетлост на велику тајну.

А гата је живот, кад се унореди с душом ? д •<«*. I 
као вршак његов, нијв још заилетенија, сложеншв 
ва, неодређена, смијешана, дубока • далеш
•?ар ве 'греба још више за и- чш ?" * ,

^•ски са истијем аиаратш.;

јем мплнметром живога ткања, стављајући га под микроскоп 
да га ироучи, с краја на крај. Ткање мигаића, живца, тет 
кости ; крв, лимфн, хила; нокат, коса; жуч, пљувачка, с< 
ције ма које, — све то биолог гледа нод микросконом, 
томе он нроучава елементе у тијелу органисаном. Кад 
тај ужасан рад иримјењивати и на душу ? Кад ће се : 
иочети ?

Научна грађа за исиитивање свијета моралног ј 
устројена. Исихологија још није уредила своју радионг • 
није спремила своје алате. Материјал се нагомилава, 
ма и хиљадама година. Ко га сређује и обрађујо ио н 
тоди и по одређеном плану ? Нико. Виблиотеко су 
нуни жита у снонљу, од пода до тавана; а човјечанс \ , 
ре од глади носред тога берићота беснлодног. Далс 
жита до хљеба. Кад ће се умијесити тај хљеб за гл . 
вјечанство ?

Али ваља се наоружати утосним стрпљељем. Д' . 
дичне аналчзе није још ’ гдје је тек с

гје •:у :■ \”,(>учења ? Г1а ?тп-

чош .4«, ћла;
Рабле, Монтсњ, Фвн. л-

дорсв, Русо, Дантол, Ми|.
Пјер Леру, Прудон, да ие нибрајамо друге, проговорили < 
Шта су к а з а л и у главном ? Нико то но <на Они су као ри 
јеке, које ваљају пред собом пијесак и з Ко је одлучио
пијесак од злата ? Ми им се само дивимо, а не знамо за 
Ми смо као дјеца ; чудимо се гласу којн озго долази, 
није сличан ономе потмулом гласу те долази из масе. 
се само чудимо, али га не разумијемо.

Шта је душа човјечија ? Шта је човјек, а шта је 
Шта је љубав ? То су нитања, која нас муче и у очаја 
воде. Али бадава је заносити се. Занос може само да на 
те. Иустимо умљу мах, нек оно продире напријед. Одв; 
се на потанко и стрпјељиво промаграње ; то је јсдини 
којим се доиекле може доћи.

II.
Ето па те сам мисли дошао читајући Шоненхауера, 

дона и Стјуарта Мила.
Шопеихауерове мисли о љубави, о женама и жег 

чудновате су, особењачке, нарадоксалне, смјеле, дубоке. г 
их не може читати, а да сваки иут не махне главом. А.г 
би могао рећи да ннјесу истините ? II ко би смш • •>
су са свијем лажно ? Да видимо оздо до г
а шта тропшо у тој чудноватој згра ;

Ја ћу у том погледу да об; 
средњи дио њен, иа ни оба крил .о •

Главни дио ове његове тоорге, 
ди-^м зграде, то је „метаФИЗик 
.жен ‘ „бракц.

.ч>.. ',ика љубави“ : 
љ, ву ; ја се тијем е 1 .

ие цајело гј./-.аг
■ ••С И Прек«' ?

— ;’У ћ’ се Ус’’авИТИ '• ■



Да га чујемо. Прва његова миеао, с којом имамо да се 
занимамо, овако је исказана :

„Код младих дјевојака природа као да је хтјела да начи- 
ни оно, што се у позоришном Језику назива „театарски 
е ф е к а т.“

Она их за неколико година окити љенотом, дражешћу, 
савршенством ванредним, а еве то на трошак ције- 
л о г а осталог њиховога вијека.

Е да би тијем, за неколико година тога њиховога сјаја, 
могле на јуриш освојити уображење једнога човјека и нагнати 
га да нрионе ма којим начнном уз њих.

Да би уснјеле у том нодузећу, нијо довољан никакав раз- 
г нити нросто размишљање.

За то је ирирода наоружала жену, као и свако друго 
ворсње, о р у ж ј е м и нужним оруђом за осигурање њенога 
станка ;

И то само за вријемо кад ј о ј Јв оно најнуж- 
и ј е, јер у томе ирирода ради но својој уобичајеној економији :

Као што мравља женка изгуби крила, кад се снари са 
/жаком, јер јој више нијееу од потребе, шта више могу да 
ј счетају за вријемо иарења, исто тако и ж е н а, п о- 

• с другог и л и трећег норођаја, изгуби сво-
н о т у, без сумње из истог узрока. 

да долази, да младе дјевојке у опште сматрају ку- 
; ове и дужности свога сталежа као њешто угредно,

слтницу.
, ;,>у ^ијем сматрају својправинозив уљуба-

, а њ у, и у свему оном, од чега то зависи : у 
киту, игри и т. д.

ека ствар племенитија и савршенија, хоће јој 
на за развнтак: она се развија иолагано и

ечнји и умљо његово доспијеван до својега
ча ток око двадесотоеме 1однно: 

пр ■ ; , с .1 а л ■■ » у о с а « н а е с т о ј

ч Њма .пвмет нс зри:е ншне од 18 годпна. 
ене «ст.цу цијс огл сиога вкркл правз ,;.р'/аи.

<о Шопенхау
Ј.ри мисди има . овдјс •.•.аведеним редов:ч'.г љегоаим, —

гри мисли лажи 
1. Ље

осталог
разлг • СЗ-'.--: . ч;

.. V -арг.ш еФСкиг", „ин трошак цијелога 
. Е-1) бнјсде, која се !'/вз икаквога

1.;»1 р и р о д у! Знамо, да човјек узииље' По- 
т; ш ... , да уза|м ; је <?;., :воје будућиости,

. . л природ . гс никад не чини.
'Ли: љубав -• сиојењв“ ! 
ало ииже, Шопенхауер као да није 
а начипа јодно другоме противна : 
начин којим живи свака животиња ;

: и I. (сарадња) начин којим нарочито 
ш ;, гие грабеж који све руши, с друге 

ва два начина живљења оправдана 
аом мјосту. Па ногрешном је иуту, 

. ј чачин, ма који од ова два. 
и х <а види ни да донусти другога на- 

шзам; цијола његова ФилосоФија о 
начелом; ево га и овдје видимо, у 

: го со тнче средишта у згради његове 
.' зике љубавии, аотоме ја не ћу овдје

„Женина памот еазрије у оеамнаестој годипи: у 
ће рећн онда, кад се она, за кратко вријемо,

др.чл; савршенсгвом ванреднимЛ
амнаестој години тиједо је женино 
сћ носи нлод!Ето чуда ! Плод са-
нрије тпјела, оно што је морално 

: ! Но би ли било логичније, прет- 
пјело развијају у друштву, као два

етране јс, ога бића, од којкх ' 
На ; . 'с тако, онда ћа взљда
гај/ зајсдно а восе илод заје-

„плод забрањени : да је то њека странпутица у вјечном 
непромјењљивом реду ствари; и да се она само ,,'грпи 
друштвеној ирактици.

Такво мишљењо, то је инспирација очајања, доктј *. 
омрти. Но тој доктрини човјек би требао да потре супгг 
своје нрироде, да се одрече себе сама, да се у смрг заљ/ 
ради вјечнога живота.

Друга јо обмана много стари,а и много дубља. Ево 5 
љубав, код човјека или код жене, то је иојава малотрајна, 
ња младости, која мине за час.

Али останимо при жени. Кроз неколико годика ње је г 
љан човјек, она му со даје. Иа оида ? Онда... она се гу 
нестаје је, смрћу или осамом.

Таква је жена код народа дивљачких, или код народа гд* 
је лажна цивилизација. Ту је жена ствар за уживање ; такг 
је жена у полигамији неограниченој, ја вељу ноограначоно 
таква жена вриједи док јо дјевојка, зарад свог дјввојаштва, 
док јв млада, аарад своје младости ; кад изгуби дјевојаштг 
и младост, није ни за што вишо него да у забораву и очаја 
њу проводи свој вијек, без икакве цнјоли.

Тако мисли о жени и Шопенхауер. За њега, жена, у бли- 
јеску своје нријелазне љепоте, „осваја на јуриш уображење 
човјеково“ и „нагопи га да нрионе уз њу.и Али, „нослијо дру- 
гог или трећег норођаја, жена изгуби своју љенотуи, а човјек 
остане сметен и збуњен.

Е лијеио! Код нас стоји то са свијем друкчије.
Код нас, живот жене, исто као и жнвот човјека, развнја 

се складно, нролази све своје мијене, у којима добија разно 
облике. Дјевојка, мајка, баба; сањаличарка, трудбеница, и чу- 
варкућа, жена, кас и човјек, мијења се више нута у облпку 
за вријеме свога опстанка.

Живот није као њеки брежуљак, на једној страии ндодан, 
на другој јалов. Живот је више чалик дрвету у вотњаку, ко- 
јему се цвијет иретвара у нлод, а ндод сазријева и краси се 
мирисом и слашћу, док не онадне.

Ви, с дрвета жввота, не ћете да нримите ништа друго 
н’ако цвнјет; кад цвијет ирецвјета, ви га бацате. За вас само 
је цвјетање лијопо и има вриједности ; плод је квареж, опада 
ње, натражак.

Докле ириродњаци кажу: „цвијет је пријелазни орг:, 
нлода“, ви кажете : „цвијет Је самом себи цијељ“. Кад је о к 
ристи ријеч, могуће је да и плод има смисла; али кад је рг 
јеч о умјетности, о дражести, љепоти, естетнци, љубавн и рдс 
алу, цвијет једини има смисла. Нема носзиЈе без цвијета. П ; 
је проза.

(Наставиће се).

Ч И Т А 0 Ц И М А.
Као што се види из дапашљега броја „Црпогорке 

Фале у љој наставци од трн радње, које су већ поче. 
излазитп, а то су : „Гете и његова пародна свијест^ 
дра. Лазе Костнћа, „Ускок Јанко“ од С. Матавуља 
«Сеова Ивана Црпојевића на Цетиње« од Марка Драгоап

Није нам мило, алк морамо изаћи с истином на срл 
једу: паши драги и врло поштовапи сатрудпици уобича- 
јнлп су да раде своје послове парче по парче, сваки пу- 
тамап ополпко колико треба за број те ће нзаћи.

36ог тога се дешавало, иа п у данашљем броју 7 
се догодпло, да се поњекад, кад су пам драги п вр 
поштовани сатрудници којим му драго узроком с 
чени да раде на „Црногорци“, морају прекидаф? ; 
ви већ започетп радовп, а лпст мора да нзађе • . 
настав- ка.

...п.вио да опи нијесу криви за то, Н' шц г 
сио /« . .1; мп у лпст радове, од којпјех н- г. цјелА

То вп;ое г- ће догодити. ( ; с :; <?


