
ЦI’ IIII' (1Р КI
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1ЈРОЈ 10.-11. ЦЕТИ1БЕ 6. ИОВЕМБРА 1871. ГОД. I.

Кгаљевнћу дпжн се! *)
(Рајина даворија).

Још од оног бојног 
Косова до сада,
На Изтоку кобном 
Кобна ноћца влада...

Краљевићу днжн се!—

Иолумјесец нема
Снаге да разпуди,
Ону тмушу бујну,
Онај сумрак худи...

Краљевићу днжн се! —

Поносити Визант,
Оно мјесто свето:
Најдпвљега скота 
Сад је гн’јездо клето...

Краљевићу дпжи се! —

Свуколику крвцу
Нама злотвор попи ;
Паше труде гута,
Нас немнло топи...

Краљевићу дижи се! —

ђе нам Призрен, Јајац?
Ј>е ли Триов давни? 
ђе ли- Скадар, Кроја ? 
ђе ли Требињ славни ?...

Краљевићу дпжи се! —

Пета нам их гњечи 
Осмаиовнх чеда ;
Стењу, чаме, цв’јеле 
Сред’ тисуће б’једа...

Краљевићу дижи се ! —

Досадише муке,
Додијаше ваји ;

Ова је пјесма штаиппна у „2уЈС2<На броју 26. г. 186?. 
под насловом „Ппјша 1)ауопја“; али само сад у свој цјелинн 
издази, ношто су тада н>ске стро*с изостав.вене из обзира на 
штаапарске парагра*с постојећсг штаипарског закона у Далмаиијн.

Догрдише злоће
Сиротици раји...

Краљевнћу дижн се! —

Спасења „и спаса 
Без твог шестопера,
Нит’ ће стећи Изток,
Нит’ у њему вјера...

Краљевићу дижи се! —

Бодулица моћна,
Ах! злобивца мази;
С трговишта својих 
Нас крвничкп гази...

Краљевићу дмжи се ! —

Зазирућ Москова
Галиканац холи,
Свеђ’ папучи више 
Него крсту воли...

Краљевићу дижи се ! —

Шваба као Шваба,
Славождер искони,
Своју пакост с нама,
Базда „ в’јек гони...

Краљевићу дижи се ! —

Талнјаи занешеи
Иредрасудом старом,
Ље за нама срце 
Ие пламти му жаром...

Краљевићу дижи се ! —

А Сјевер је сапет 
Тешким веригама,
Све га очп мотре,
И пр’јече му к иама...

Краљевићу дижи се! —

Сва Европа — црн јој 
Образ и поштење!
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Равнодушно нази 
Наш нораз и трење..,

Краљевићу дижи се! —

Посестрима т’ вила 
Још горицом хода:
Не, јунаке више,
Но слијепце вода...

Краљивићу дижи се! —

Промукоше сл’јепци 
Пјевајућ’ ти славе,
Л спаваље твоје 
Ужести нам лаве...

Краљевићу дижи се! —'■

Већ им с’ гриве стрше,
Очи им се крве,
Реповима сучу :
Хоће пл’јен да смрве...

Краљевићу дижи се! —

Чуј! копитом Шарац 
Бије земљу, вришти,
II осјетив’ ланац 
Роб к’о гуја ништи...

Краљевићу дижи се! —

Као што си једноч 
Једннм махоа кино,
II арапа црних 
Дванајст с ногу скИио...

Краљевићу дижи се ! —

Замахом нам циглим 
Све вериге сруши,
Крст подигни к небу 
Иолумјесец сруши...

Краљевићу днжи се! —

Ј. Сундечић.

СМРТ КК1БЗЛ ДЛНПЛЛ.
(Нз иДневника„ лок. Симе Калуђеровића. *)

У Котору 31. Јула, у 11 1ј2 сати у всче.

Аох грдие несреће! Да грозна случаја! 
Како се све у једноме тренутку преокрену! 
Каква се силна промјена догоди! Прије ње- 
колико сати још витешки кнез Данило шеташе 
пун задовољства, а сада — аох! тешко рањен 
лежи — можда — на смртној постељи!

Боже, ти му буди у помоћи! Спасн му 
жнвот, јер је његов живот јако потребан ње- 
говој отачбини и цијеломе Српству!...

Има већ цно сат, како изиђох из овдаш- 
њега суда, ђе као писар присуствовах исии- 
тпвању гаднога злочинца, безбожнога крвопије. 
II ево још се не могу отрести н ослободитн 
страховнтога утиска, који је са мном овладао, 
када угледах црнога разбојника, Вукашинова 
ношљедоватеља.

Има четврт сата како за столом' сједим с 
иамјером, да забиљежим у мојем 'дпевнику у 
свнјема појединостима вечерањн тренутни до- 
гађај, који, ако Бог не буде у помоћн, може

*) Од Једнога пријатсља добнли смо овај „днсвник “ Снмс 
Калуђсровића, Которанина, који је био всоиа одутсвљсн за на- 
род свој, али је на жалост прсвинуо прсрано у цвијету младости 
своје, г. 1864. Кад је незаборапљсни кнсз Даннло погинуо, био 
је он у Котору и тада је пнсао овај „Дневннк" под првијсн 
утисцима превелике жалости, која је н асга као и ввс народ 
српски обузела. „Дневник" је овај всћ и по томе занимљив. а п 
осим тога нма ствари, које нијесу свакоме познатс. Зато ско и 
намјерили, да га саопштиио нашијсм читаоцнма. У.)

имати по Српство најнесретиије пошљедице; 
али узбуркано усјећање нећс, не може да^са 
утиша!

Ах, да ми је слободон пристун у Бјела- 
диновића кућу, да се лично увјерим о кнеже- 
вом стању, да дознам, можемо ли се нодати 
његовоме спасењу ! Тада бих се мало смнрио! 
Овако жнвјетн између страха и иадања, горе 
ми је него у паклу ; разум хоће да ми се ио- 
мрачи, срце да пукне у грудима ! По ваља ми се 
ирибрати... Хајде да повјерим овнјем листови- 
ма, мојпјем вјернијем приЈатељима, вечерањи 
грозни догађај. Када не лзмогнсм бити — ако, 
не дај Бсже, премнне кнез Данило — на гро- 
бу његову, а оно над листовима овијема да 
пролијем чешће горку сузу тсшке деалости за 
Србином, каквога нерађа лако српска мајка, за 
владаоцем, каквога је тешко икада било на 
пријестолу, за човјеком, који се бно родно, да 
спасе народ српски!

Данас у 6 и по сати ио подне, као и про- 
шле двије неђеље, Љихове Свијетлости кнез 
Даиило и кнегиња Даринка, дођоше иа овдаш- 
њу тако звану Марину, ђе војничка музика 
свираше на увесељење свијету, који се онудч 
шеташе.

У пратњи кнежсвој налазаху се и>егов 
секретар, Вацлик, његов љекар Тедешки и још 
три Црногорца. Неејећам се, бјеше ли мејју 
њнма Блаховић, кнежев ађутант. Једна госиојја. 
која је била у служби кнежевој, носаше на 
рукама малу кнегињицу Олгу. 1Бих је амо до-



жима лијепога пола, па ипак и од тога се чу- 
вао. Сваки дан рано је устајао, а у вече рано 
;е ао, тачно је своје дужиости вршио н ни- 
какве друге забаве иије ииао до дуге шетње 
и то свако вече по удаљенијем I рајевима ва- 
роши. Књиге није никада читао, јер се бојао 
да му не удари крв у главу. Свако вече. пошто 
би своју унпФорму скпнуо и брижљиво је очи- 
стпо, ишао бн Јергунов у воћњаке у предгра- 
дпјама и умјеренијем кораком шетао би се горе 
доле. Често би стао, дивио би се лијепој нри- 
роди и онда, за успомену, узабрао би један 
цвстнћ, п то са највећијем задовољством. Но 
особито задовољство га обузело.када год сретне 
„малу Купиду* т. ј. једно лијепо сељачко ђе- 
војче. Поручик није ннкада ословио то ђевојче, 
али се увјек слатко осмјехнуо на њу и онда 
је нратио дуго са њежнијем погледима. За тнјем 
би дубоко уздахнуо, па онда истијем свечани- 
јеи кораком кући. Ту би још једно по сата 
пробавно на прозору у мнслима пушећи из једне 
велике луле страхота јаки дуван, којн му је 
послао на дар његов куи,један њемачки полп- 
цијски чиновиик. Тако су пролазилн његови дани 
без туге и радости.

Но једно вече, када се поручик кроз једпу 
пусту улицу кући враћао, чује за собом наје- 
данпут брз ход и кроз илач њеке неразумљиве 
ријечи. Окрене се и угледа једно ђевојче око 
својијех двадесет година и њсвино лнјепо лице 
окунано сузама. Као да ју је њека велика и 
изненадна несрећа сншцла. Плава коса њезина 
бјеше расиуштена а марама на врату скоро да 
вадне. Лнјепо ђевојче бјеше обучено као каква 
ђгоспођицаа, а ие као ироста ђевојка.

Јергунов стане на страну. Осјећање сау- 
чешћа надвлада у њему сада обични страх, да 
што непогреши. Када је дошла већ према њему, 
он је иоздравн по војнички и запнта је што 
плаче.

к •— Могу ли вам, као Офнцир, нонудити 
моју помоћ? запнта је и ухвати се за своју
сабљу.

ђевојка стапе и као да није одмах разу- 
иједа његову понуду, алн одмах за тнјем, и 
као с њеком радошћу, почне она брзо, али 
доста рђаво руски говоритн.

— За име божје господнне ОФИциру, —
I оче она н с-узе јој опет полетише нпз лнјепо 
свеже лице, то је страшпо, ужасно, сам Бог 
зиа, шта да радим. Ми смо покрађенн.. . Ах, 
Боже... Слушкиња нам је све однијела, све, 
самовар, хаљине, чарапе, робу и кућни о- 
гртач моје тетке. Из једнога сандучића однн- 
Јела је једпу баику од двадесет н пет рубал.а,
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ј двије кашике и још један огртач — све, све! 
| На сам бнла сада код полпцаја, па шта мн је 
’ одговорио? „Не вјерујем вам, не ћу више 
пишта да чујем! II вн сте од оне чете!“ Ја 
му опет рекох: „Смилујте се... огртач...,* а 
он онет : „Напоље, нећу да чујем !“ и лупи 
ногом о патос. Каква увреда г. официру! ... 
Напоље!... А куда да идемо, шта мисли он?!

II ђевојче цоче опет плакатн и наслони 
главу на раме Официру. Јергунов доста уздрж- 
љиво одговори јој: „Ирестаните! “ али очи ни- 
је могао одвојити од бпјелога врата њезипа,
који се трзаше од јецања.

— Допустнте, госпођице, да вас одпратим
кући, рече напошљедку додирнув је полако пр- 
стима, „овђе... на улнци... ви ћете увидити, 
не могућио је... Код куће ћете ми ириповје- 
дитп невољу вашу, на као правн војник поста- 
раћу се...

ђевојче поднже главу н као да се тек 
сада сјети, да се иалазаше у наручју једиога 
младнћа. Поцрвени, окрене лице на страну и 
пође њеколико корака. Поручик понови своју 
понуду. ђевојче га погледи кроз њезину дугу 
нлаву косу, која јој је пала на лнце (тај по- 
глед, причаше Јергунов, такао га је у срце 
као стријела) па онда ухвати Јергунова за 
руку коју јој је пружио и пођоше даље кући.

Јергунов је рнјетко био међу женскињама, 
па сада није чисто знао4 како ће да започне. 
Но његова нратилица брзо га извуче из непри- 
лике. Она поче говорити лако и брзо, брисају- 
ћи једиако сузе руком. Није прошло само ње- 
колико тренутака и Јергунов је већ знао, да 
се она зове Емилија Карловна, да је из Риге, 
да је дошла у госте својој тетки у Николајев, 
да јој је отац био војник па умро, да је тетка 
узела њеку руску куварицу (добру и јефтину, 
али без путна листа). да их је иста куварица 
покрала па побјегла, да је ишла у полицију ... 
Ту се опет сјети оие увреде од полицаја и 
почне опет нлакати. Али и опет брзо престане 
и са свијем мирннјем гласом рече: „Ово је 
наша кућаа, и покаже је руком.

Кућа бјеше мала са четнри мала прозора 
на улицн. Иа прозорнма се виде завјесе а кроз 
један и мало свнјетлости. ђевојка приступи 
вратима и стане нестрпљнво лупати, јер бјеху 
затворена. У исги мах зачу се лупкање папуча 
и несносни глас једне жене пнташе њемачки ко 
је? Јергунов није разумно. јер као прави но- 
морски војинк знао је само руски. II ђевојка 
одговори њемачкн. II врата се одшкринуше и 
кад ђевојка уђе, опет се брзо затворшне баш пред 
носом Јергунову, који је у мраку једва могао
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виднти бабу у црвенијем хаљинама са Фењером 
у руцн. Јергунов стајаше мало зачуђен,па он- 
да, сјетив се де је такво понашање увреда за 
једнога официра, окреие се и пође кући. Алн 
иије ии десет корака одвакао, када се врата 
отвороше, и ђевојка, која је међу тијем имала 
времена да пришапне њеколико ријечи баби,н- 
зађе на праг и повиче: „Куда г. оФициру, зар 
нећете у нас*.

Јергунов стаде мало, па онда се опет 
врати. Љегова нова познаница, коју ћемо од 
сада звати Емилијом, уведе га кроз једну ма- 
лу влажну, мрачну у једну доста велику, али 
ниску собу. Један велики ормар и једно кожно 
канабе стајаше уз један зид. Внше врата и 
између прозора висише слике двојице владика 
са митром и једнога турчпна са турбаном. 
Сандуци и шкатуље од шешира нспуњаваху 
буџаке. Још бјеше у соби један сто и око 
њега столице, а иа столу мушка капа и чаша 
са мало вина. раба, која је видила Официра 
још на врати, иђаше за њим. То бјеше једна 
чнвуткиња, сва прљава. Ноглед јој бјеше не- 
пријатан. Емилија је претстави поручннку : „Ово 
је моја тетка, госпођа Фрича. ј

Јергуиова је то јако изненадило, али је 
ииак држао за дужност да каже сво1е име и 
чин. Баба одговори само очима, а затијем за- 
иита своју нећаку, хоће лн чаја.

— Да богме ! одговори Емилнјана. Је.Г те 
господине, ви пнјете чај ? Молим вас, тетка, 
донесите самовар. Али што стојнте, господине, 
сједите; Боже мој, како сте "пфадни! Доиус- 
тите, да ја скинем мој шал.* И скиде га рас- 
калашно.

Јергунов сједе на једну столицу са сви- 
јем озбиљно и почне разговор о крађн, но Е- 
милија га прекнне.

— Оставите се тога. Тетка ми баш сада 
рече, да је нашла иајважније ствари.

(Баба прогунђа њешто и оде.) Није ни 
требало ићи у полицнју. Алнја сам заате брза. 
Видите, ја већ и не мпслпм о томе!

Јергунов погледи Емнлију. На лпцу јој 
се допста огледаше безбрижност. Све се смје- 
шаше на њој, оч , уста, образ, и сама брада. 
све! Она нриступи једноме ршцијепаном огле- 
далу, п пјевајући намјешташе своју косу. Јер- 
гунов мотраше сваки покрет њезин. Јако му 
се допала.

— Хоћете лн ми опростити. рече, огле- 
дајућн се једнако. што сам вас довела амо. 
Је ли вам непрнјатно ?

— Шта говорите ?
— Ја сам вам већ казала, да сам хнтра. {

Јз најприје урадим њешто, па онда тск мислпв 
а често и не мислим ништа. Али како се зо 
вете вн ? Смијемо лн знати?

Рекавшн то стане слободно пред њега 
прекрсти пуначке руке.

— Ја се зовем Јергунов, Кузма Васиље 
вић, Јергунов, одговори поручник.

— Јергу..., ал то име немогу изговоритг 
Ја ћу вас боље Флорестан звати. Ја <ач по 
знавала једнога Флорестана. Иродаваше добр 
свилу и бјеше лијеп — као ви. Како пмат 
лнјеп струк, прави рускн јунак ! Мени су ми- 
ли Руси, и ја сам сама Рускиња. Јест, ја са; 
Рускиња, јер је мој отац био ОФИцир, он 6 
и орден добио... Али ја имам бјеље руке о 
вас.“ И нодиже руке внше главе и окреташ 
пх тако, да се крв слије, на онда нх наједа 
пут спусти. Видите, алп ја их нерем увијек с« 
мнрисавијем сапуном. Помиришите... Ах, не.. 
иесмијете пољубити, нијесам вам их за то пру- 
жнла. ђе служите ви ?

— Иа црноморској флоти.
— Ах, вп сте поморски офнцнр ! Имат< 

ли велику плату ?
— Не баш велнку.
— Ви мора бнтџ да сте храбар. Читан 

вам у очима. Како имате густе обрве. А заш- 
то пеноснте бркове ?

— Забрањено ми је !
— Ух, како је глуна та забрана. Је .п 

то мач, што нмате о пасу ?
И она стисне очи и усне и као с велн- 

ком муком извуче га.
— Оштар је. Могла бих вас погубити; И 

подигнс мач на поручника, а он се привијс 
као од страха и почне се смијати, а опа. тако 
исго.

— Ие, омиловаћу вас! рече н стане ве- 
личанствено. Ево вам оружје! Збнља, колнко 
имате година ?

— Двадесет и пет.
— А ја деветнајест, Боже како сам др-

ска.
Емилија се смијаше тако раскиашно, д 

је пала на леђа. Јергунов се н немицаше к 
столици, а очпју ие могаше одвојити од оиог, 
свежега ружичастога лица, које се тресаше с. 
смјеха. Она му се све внше допадаше.

Паједанпут Емилија престане се смијањ 
н пошто је поручика пажљиво гледала, гао ‘ 
га први пут гледа, прпближн се, пјевајућн кр=! 
зубе, огледалу. Ијевате ли и ви г. Фларестав)

— Не, госпођице нијесу ме учили пјеваз 
када сам био мален.

— А нн у гитару не ударате. Ја умијсм-1
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имам једну врло лпјепу, само жица немам. Ви 
ћете ми дати, да их купим, је л’ те г. офи- 
циру? Иа ћу вам онда једну лијеиу пјесиу пје- 
ватн. А зиате ли нграти ? Ио ? Ннје могућно. 
Ви ћете ме учити козачку игру. Тра ла, ла.,. 
И Емилкја поче скакатн по соби. Видите како 
имам лијепе ципелице. Добнла сам их из Вар- 
шаве. Али како ћете ви мене звати?

Поручик поцрвени до ушнЈу. Ја ћу вас 
звати божанственом Емилијом<

— Би ме морате зватн „шећерном лут- 
кицом*.

У то дође н баба.
— Теткице, ја ћу пнтн мој чај са румом.

Има ли?
— ћути, колим те, рече баба дурљнво,
Јергунов остаде код г,ђе Фричове до по- 

ноћи. Од како је у Никојеву још ннје ниједно 
вече тако пријатно провео. Истина често је 
помншљао;да непрнличи њему у таквоме друш- 
тву ироводитн, али Емилија му се јако допа- 
даше, Само га једна ствар јако узнемирила.

Када се најживље разговараше са Емплнјом ц 
са бабом отворнше се врата у пола п једна ру- 
ка са угаситијем рукавом н са три сребрна 
дугмета на њнма, пружише се кроз њнх и бацн 
на едну столицу један завежљај. Обе жен- 
скиње прискочнше, да виде шта је у њему. То 
нијесу оне исте кашике, рече Емнлнја^ а баба 
узе завежљај и нзнесе га, али Јергунов смотрн 
мејју тијем на једном крајичку завежљаја крв.

— Шга је то ? запнта ои. Јесте ли на- 
шли још које покрађене ствари,

— Јесмо.
— А ко пх је нашао; слуга ?
Емилија се памршти „који слуга? Ми ие-

мамо слуге.
— Алн ипак њскога човјека..,
— Још ни један човјек није прешао мој

праг.
— Али молнм вас, ја сам видио рукав 

једнога човјека^ па онда ова капа...
(Наставиће се.)

ГАЛИЈЕО ГАЛИЛЕИ.
(Свршетак.)

Сиромах Галилео вратн се поништен у 
Флоренцу, н ту остане њем и безгласан шес- 
иајест пунијех година, као што му то бијаху 
његови господари наложили. Но глас му на 
једноч дође годнне 1623., да кардннал Барбе- 
рпни, с којим је у велпке прпјатељ био, и за 
којега је знао да у потајности стоји на стра- 
нн коперникове системе, бјеше постао папом у 
Риму под именом Урбана УШ. Иоуздао се Га- 
лилео и врцем у Рпм потече да иовоме Иани 
честнта,и носвети му своју књигу о Репати- 
ј е м з в нје з д а м а (Кометама). Прнчек његов код 
овог Иапе охрабрн га, те одма сједне, да са- 
стази једно дјело, у којем бн се подржавао о- 
иај омиљенн систем. Дјело буде знаменито, а 
посило је наслов : „1)ја1о^1 циаНго зорга I Јие 
шавншн вшкши Је1 топЈо То1еппасо е Сорег- 
тсапо.“ (Четирн разговора о двама највишијеи 
системииа свијета Птоломеова и Коперникова.) 
Тамо су тројица говорника. Салвнатн Сагредо, 
два велеучена његова нокојна прнјатеља, иодр- 
жавају Коперннкову теорнју, н Симплицио, (у 
којем сав свијет упозна Урбана VIII.) брани 
теорију Птоломеову. Дјело је печатаио у Фло- 
ренцн год. 1632. код Лануи-а, у повелнчкој 
књнзи на четвртинн, у озбнљну облику, са 
лијепијем словпма, и сјединјем мједорезом, који

је црестављо ону тројицу говорника. Ова је књига 
пуна сарказма под превлаком и досјегљивпјех 
хиронија, ама је разблажена најопшнрнијим ис- 
повједањем вјере католичке, најпосупнијим 
подлагањем према цркви. Још године 1630. 
Галилео је своју књпгу био поднио Цензури, 
која бјеше учинила њеколнке иоправке, а па 
онда иа њу нанисала свој „аЉпШКиг«. Све је 
добро ншло.

Али је тишина за мало трајала. Иа њеко- 
лика мјесеца кашње нањ што је књига изпшла, 
Инквизиција позове Галилеа у Рим. Под знму 
године 1033. он отпутује тамо, настани се у 
двору код тошканског Посланства и ту проведе 
два иуна мјесеца, без да је могао ма ко с 
њиме у додир доћи. За тим буде одведен у 
једну собу истога двора у којем се је Инкви- 
зиција иалазила, да се нсппту подвргне, а о- 
датлен опет враги се у посланство. О„ је нред 
Инквизициом одговорио, да је његово дјело ие- 
чатано, пошто је редовиту дозволу од Цензуре 
имало. Али му тај изговор не помогне, и Га- 
лнлео буде нрпморан да се одрече већ анате- 
мизиране теорије. Галилео то прими. те изпјје 
пред свето Судпште 22. јунпја 1633., ђе паие 
на кољена пред кардиналима, изјављујућн 
се даје чнст од сваке повине намје- 
ре, готов да сеу свему поправн, што 
се с поштсње м подудара, а само да не 
признаје двије ствари, то јест, да он не би био
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добар католпк, јер даје оп тај био н да 
на вазда таковијем хоће да остане;а 
друго, да никакве пријеваре није упо- 
требно, да књигуиздана свјетлост. 
Иа, додадне још, ако њихове Узорнтости суде, 
да је књпга достојна да се на ватри спали, да 
ће је он првп пред свима на огањ бацнти. Он 
се свега одрече, те добије допуштење да се 
у Флоренцу поврне. Тим је Симплицио освећен 
остао *).

Колика ли је разлика излеђу овог хисто- 
ричног и точног казивања о догађају онога у- 
десног дана, кад је знаност морала заклонитн 
лице н сакритн руменило свог покора, и оног 
оинснвања које нам по шкодама причају, нје- 
сницн опјевају н вјештацн разсвјељују!

Алн ни ово није све. Нов позив Галилеу 
из Рима стигне. Она господа не бјеху задовољна! 
Залуду се он моли, проси, позива се на сво- 
јијех 70 годииа, на своје Физичке болове и на 
моралиа паћења : све му не помаже. Мора се 
ићи, и пође! И запста, пред толиком прикло- | 
нитости старца ФилозоФа, тужно нзненађени : 
морамо остати.Њему је тако ласно било уско- 
чити у Венецију, и ту, у отачбини Павла Сар- 
пи-а, пред лицем цнјелога свијета, смјело и 
одважно узержати своју науку, одупрјети се 
против муњама нз Рима, н поред свједока своје 
неповређене савјести, у тишини наставити своја 
одкривења и проучавања. Али не, нег ппак, жрт- 
вује он знапост тобожним захтјевима Ватикана, 
те опет у Рим дође, да се ту изложи новом 
поиижењу. Него са свијем тнјем просјева једна 
искра најсветнјега поноса у једном његовом 
писму, које је он пред својијем полазком писао 
паризком одвјетнику Илији Диодати-у, те из 
редака тога писма извија се њеки мирув смје- 
лости, и јуначки глас одпора. II може бити да 
је из овог истог писма потекло предање онијех 
ријечи: „Ерриг 51 тиоуе“ (Ипак се миче), 
премда се оне ни тамо изриком не налазе. 
Галилео их није никад изрекао.

У Риму настани се и овог пута у двору 
код Посланства, па затим буде и оиет сужњем 
светога Судишта. Свако писмо, које му је до- 
лазило бијаше чнтано, сваки дотицај био му је 
забрањен. Најзад изиђе пред суд н ту на сав 
глас изјави д а К о и е р н и к о в о м н е њ е з а 
погрјешио држи, рекне, да јеготов 
то и јавно уздржатн, па замолн високи

*) Онај указ ни данас још нијс опозван. Даклен за рим- 
ску црквЈГ земља јс непокретна, а сунце се још једнако око-ц>е 
окреће.

I суд да га помогне у таковој доброј 
| одлуци. Каково понижење! Он се одказује од 

свију осзједочења у својему животу^те се нада 
да I е се снасти таковнјем поништењем својега 

| достојанства. Обливен сузама иште велеможну 
заштиту својих судија. Свето Судиште обнаро- 
дујењегову пресуду З.јулија 1633. Коперникова 
теорнја прогласи се изновице за погрјешну 
и протпвну св. писму, које је на сла- 
ву божију (ех ога Оеј) писаио, Галилео 
осуђен н а ж и в о т у затвор светога Судишта, 
н сваке седмице за три године дана, да 
мора читати покорне Давидове псалме. Његоза 
дјела на огањ бачена. Он опет пред судије 
пзведен и клечећи на кољенима изрече 
сљедећу изјаву: „Ја Галнлео Галилсн. у 
„с е д а м д е с е т о ј г о д н н н ж и в о т а, б у д у ћ и 
„сужњсм постао и на кољенама пред 
„вашијем Узорит«,стима, имајући из- 
„пред себе света Еванђеља, која ти- 
„чем својијем рукама, одбацујем, 
„мрзим и нрокљнњем ногрјешку ере- 
„з иј е о о к р е т а њ у з е м љ е. А м н н.„

Невољна се драма свршила. Галилео за- 
моли Иапу,да му премјени тамницу, са обзира 
на његово поремећено здравље, и тако добије 
да апс издржава најпре у Сијени у Иадбиску- 
пову двору, а за тим у Арцетри-у, ђе је имао 
њеко своје добро, те су овђе протекли остали 
дани његовог бјсдног жића, а ту је још и о- 
сљепио. Њеки иностранац један дан наруши 
апсену забрану. То бијаше Милтон, млад и већ 
пјесник. II он је на њеколике годнне кашње 
обневидио!

Али Галилео не мијења. У једном писму 
од 16. маја 1641., недавно на свјетлост изда- 
ном, назива и опет погрјешн ом Копериикову 
систему. На 5. јануара 164° он се преставио. 
Ио тај исти дан родио се сла! л Њутон (КеШоп)!

Италнја није заборави. л достојнијем сјс- 
ћањем споменути и основатеља изпитујуће ме- 
тоде, оиога који вгфе :

„Нод ваздушним небесннм шатором,
„ђе се више обрће св’јетова’,
„И зрачи их непомично супце;
„Те је први стазе разчистио | 
„Англиканцу, којн је толико 
„У небосклон протегао крило...„ 

Посмртнн Галилеовн останци почивају 
цркви св. Крста (8ан1а Сгосе), у овом пг 
теону талијаискијех слава, поред Михел- 
Анђела, Макјавели-а н АлФиери-а.

У ЦЕТИЊСКОЈ ПГГАМПАРИЈИ.



везао чамац Лј кијана* Славнића, Србина — син 
православног проте у Карловцу — капетана 
ловачкога батаљона, који се овђе налазио у 
посади. С њиме се кнез упознао на Прчању, 
1>е је љети живио.

У почетку шеташе кнез са истијем Слав- 
ићем и са Јованом ЈеличићезГ, ОФНциром у 

иоменутом батаљону. Кнегиља иђаше одвојена 
од свога свијетлог супруга са овдашњом пу- 
ковиицом г.ђом Дарнингеровом и са окружним 
начелником Дојмом, а за њима двпје ћери исте
нолковнице и мала кнегнња Олга.

Око седам сати прнступн кнезу њеки Ри- 
хард Франћески, канцлер у аустријском кон- 
зулату у Скадру, који је у прошли поиеђељ- 
,ш с парабродом прпспио у Котор. На то 
•лАнић и Јелнчић одступе од кнеза и иђаху 

за њим. А Франћескн све до несретнога атен- 
т?т; нђаше с кнезом и разговараше се жнво 
с ,,име. Впднло се да је киеза јако интересо- 
вао рззговор. Доцппје сам разумио, да је раз- 
говор био о Кучима које је Скадарски везир 
подмитио, да би одпалн од кнеза и прешли 
Турцнма. Испочетка бјеше разговор тнх, обп- 
чан, но мало по мало постајаше све живљи од 
стране кнежеве и најпослије прпмјетнла се на 
њему узбуђеност и говор му бијаше веома 
ватрен. Да предмет разговора њихова бјеше 
доиста важаи, види се и по томе, што кнеги- 
ња нролазећи мнмо кнеза рече му, да је ври- 
јеме нћн кући а кнез јој одговори: „Ајде ти са 
г. Дојмом, који ћете повести, да видиш башту, ја 
имам још разговора овђесаовијем господином.*

Прошле двпје неђеље иђаше кнез обично 
у 7 п по сати иатраг на Нрчањ, а данас, прем- 
да се у ово осам дана почео много рапије 
сутон хватати, и премда само још 20 минута 
Фаљаше до осам сати, још се на велику не- 
срећу своју и нашу задржаваше на Марини.

Пз овогз. што до сада рекох, може сва- 
ки увиђети, да јединн узрок, те кнез на ври- 
јеме некрену, бјеше заметнутн разговор са 
Франћеским. Камо среће да крену за виђела ! 
Камо среће да је одложио за друго вријеме 
несрећни рвзговор! Ио свој прилици, да је 
кренуо као п прије у обнчну уру прије мрака, 
нз шћаше га нроклети Тошо иапастн, јер зло- 
чинац, иознато је, милује мрак, а клони се и 
бјежп од дневне свјетлости, па ма колико од- 
важности имао. На дану би му свак опазио 
нрви покрет. Иа баш и да је нмао толико 
смјелости, да покуша нзвршитн богомрско дје- 
ло, немогућно је да га још за виђела когод 
од кнежсве пратње не бп смотрно. Алп залуду 
сада сва разлагања и мудровања...
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Бјеше већ 7 сати и 40 минута, када се 
кнез Данило са Франћеским, су два Официра и 
једнијем Црногорцем заустави близу чамца пут 
западне стране Марине, управ 10 корака даље 
од чамца према западу, непрекидајући никако 
онп разговор и очекујући кнегињу, која се 
међу тијем још налазаше у башти близу град- 
скијех врата. Ирође њеколико минута и ето 
кнегиње са пуковнпцом, са Дојмом и са шће- 
рима пуковнпце. У то приспјен^е и она два 
Црногорца. Кнегиња се опрости са пуковницом 
руковавши се и одмах за тнјем упутише се 
сви к чамцу, оправљеном на несуђени полазак. 
Полковпица пође такође за кнегињом, а њези- 
не шћери остадоше на реченом мјесту. Ја се
са П.... II....... налазах близу ове двије по-
шљедње. Ие прође ни пег секунда како прн- 
спјеше на мјесто укрцавања у чамац, кад сјев- 
ну и пуче клета пушка, а у псто се вријеме 
зачу женскн лелек и један жалосни глас вичу- 
ћи: Гсгта! Промислнх да се коме нехотице 
окинула пушка и да је тане кога обранило. У 
исти мах виђох двојицу у црногорском одјелу, 
алн без гуња, ђе пут Бенова к мосту у нај- 
бржем трку трчају. Одмах за првом пушком, 
која ни мало не одјекну пуче и друга, а за 
тијем и трећа, али ове двије ниже од чамца 
пут источие стране.

II кад је већ пукла пушка, још ја неслу- 
ћах шта је, догод млађа Дорпнговнца, Камила, 
обратив се старијој сестри не рече : „А1еп1а(, 
а(еп(а1!“ Иоражен том цриом ријечи притрчах 
к несрећном мјесту, ђе внђех — лелс! грозни 
и страшни призор. Кнез Данило полумртав ле- 
жн на рукама њекога непозватога лица, кнеги- 
ња пала врх њега, безсвјесна у неописаном 
очајању ужасно јаучућн ; љекар пипље кнеза 
потражујућп му рану. Вацлнк стојп ка скаме- 
њен, Дојми блијед окреће се тамо амо вичу- 
ћн као изван себе — незнам нли из жалостн 
нли од страха —: „Ко те уби кнеже? Аох 
мене!“ Ненађох ниједнога Црногорца јер со 
сва три дадоше у поћеру за злочинцем, који 
бјеше побјегао пут Шурања. Кнез Даиило др- 
жећн десну руку на прсима рече доста јакијем 
гласом гледећи у Дојмија: „Овако је лако 
госте дочекати, госиодине, само начнн није 
поштен\

У тај мах промислпх све је пропало! 
Згођен је у прса! Незнаднјах више за себе 
од претешке туге, а и од страха, јер виђех 
да нема код кнеза ни једнога Црногорца, па 
се бојах још веће несреће. Бјех као нзгуб- 
љен без оружја, с голнјем рукама. У то до- 
ђоше два Црногорца. „Ах за Бога, ко би?“
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заппта Дојми, а Црногорци му одговоришс 
њешто попријеко, алн немогах разумјети шта. 
Мало за тпјем нестаде Дојмија. Иеопазих на 
мјесгу ни Франћеска. Чух послпје, да се Дој- 
ми од страха затворно у Дончићеву кућу. 
Кпез се жаљаше љекару, да га лијево стегно 
страшно боли.

Један Црногорац узе кнеза да га однесе 
у град. Кнегиња Даринка му придржаваше но- 
ге. Тако се крене у град овај тужии спровод.

Незнам ђе се ђеде онај други Цриогорац. 
Идући чух, ђе оиај Црногорац, којн носаше 
књаза завика: „Небојте се, није нншта! није 
иикоговић убно књаза, иего га је само у ли- 
јеву ногу ранио.“

Оданух чувши, да иије у нрса згођен. 
Почех се надати, да рана неће бити смртна.

Када је ова црна пратња са кнезом била 
па градскнјем вратима, придођоше још два 
Црногорца од Шурања блиједи и изван себе. 
Чух, ђс један запнта другога: „шта ћемо са- 
да?“ „Неостаје ни друго, него да ноћас овђе 
гинемо,“ одговори овај. У то се придружнше 
и они пратњи. Кнеза Данила однесоше у кућу 
г. Стевана Бјеладиновића, којем кнез улазећн 
у кућу, рече: „Видиш, Стеване, каквога госта 
вечерас имаш. Захвали политицн аустријској.*

Међутијем један џанда^ и њеколико војникз 
ухватише зликовца близу моста на Шурањ 
свезаше га н предаше суду. Име му је Тошс. 
син Алексе Кадића, нз села Бована у Бјио~ 
павлићима. Испрва нехтједе на испиту признати 
учињеио злоч!$ство, већ говораше, да је невин. 
Бјеше у одјелу, какво носе Паштровићани, а 
на глави имађаше бијели, нли боље рећп жути, 
сламни шешир. Један од војника, који су во- 
зили кнеза4 нађе на мјесту, ђе је убијсто по- 
кушано, убојити самокрес и предаде га суду. 
Ту 1а је Тошо бацпо када је нагиуо бјегати.

А ко су бнли она двојица, што побјегоше 
пут Бенова. Бјеху ли то другови Кадића, који 
код њега стајаху, да га заклоне и ирикрпју 
покрете његове, как за тнјем побјегоше? Или 
бјеху то двојица, који као н остали гледаху 
кнежев полазак, па онда из страха побјегоше, 
када чуше пушку п виђеше комешање ? То сам 
Бог зна, али ја мнслпм, да су бнли другови
проклетога Тоше.

Хтјео би још и даље да пишем алн не 
могу. Тешка је туга обузела душу моју.

Боже, буди нам у помоћи ! Смилуј се и 
поштедн драгоцјени жнвот!

(Пастаиике се.)

Шта се догодило иоручику 
Јсргуиову.

Од Ивапа Тургењева.

I.

Једно вече приповједаше нам поручик Јер- 
гунов опет њешто нз свога живота. Он нам је 
чннио ту забаву свакога мјесеца један пут, и 
мп га слушамо са највећијем задовољством и 
ако смо зналн све појединости. По ево Јергу- 
иова нема више, умро је, па за то ћемо ми 
да кажемо свијету, шта му се један нут до- 
годило.

Догодило се то још у младости поручико- 
вој, прије четрдесет година. Ои нам сам говора- 
ше, да је тада био угледан, лијеп,млад, образи 
као млијеком и крвљу паливени, усне ружичасте, 
коса кврчава а очи соколове. н ми му вјеро- 
васмо н ако више нншта од тога на њему ие 
бјеше. 1Цта внше чињаше нам се са свнјем о- 
бичан човјек, лица обична и санљнва. узраста 
незграпна, алн не заборавпмо да ниједна ље- 
пота не може пркоситн годинама. Прије бп се 
још могло иаћи у поручика елегацнје. Он је још 
једнако носио уске гаће, косу је кврчавио, а

бркове је бојадисао са њеком перспјском машћу 
која пм даваше више црвено-зелену боју него 
црну. У опште иоручпк бјеше штовања достој- 
нн нлемпћ и ако је врло радо, када би се кар- 
тао, гледао са својијем малијем зеленнјем очима 
у карте свога сусједа. Али то ннје чинно из 
лакомости него впше из економскијех обзира, 
јер није волпо да у лудо губи новце. — Но 
доста о лпчности његовој, да нређемо на сам 
догађај.

Бјеше у прољеће и то тада још у сасви- 
јем новој вароши Николајеву на ушћу Дњепра. 
Јергунов, као поморскн поручик, бјеше тамо од 
владе послан. Њему, као ваљаном, поузданом 
ОФициру нредата је управа грађења иа води и 
збогтога добивао је ио много новаца,које је он. 
ради веће сигурности. обично у једноме ћемсру 
исиод кошуље носио. И поручнк Јергунов, донста 
поред све младости његове одлнковаше се вс- 
ликом мудрошћу н тачношћу у пословима. Ннје 
се иикада картао, мије никада вина пио. шта 
више и самијех друштава се клонио, тако да 
су му бпли искрени друговп дали придјевак 
„млада ђевојка“, а несташнији „епавач“.

Само једну погрешу ммао иоручик Јергу- 
нов : Срце му бјеше јако осјетљнво прсма Д>а-


