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ЖИВОТОНИСИ СЛАВНИХ ЉУДИ.
(С руског прсводи Марко Драговић, богосдовЈ

Ј. ФивсеиЈе и Кај Граси, гнмски 
нанодкш трибуни.

Тиверије и Кај Грасп били су два нај- 
нлеменитија човјека старога доба, и главни 
римски племећп.

Они су билн синови Тиверија Семпронија 
Граса, који је бно римски конзул и славнп 
војсковођа, он је више пута дочекиваи у три- 
умфу због славних побједа. Браћа Грасн били 
су по мајци рођаци славнога Сцнпиона. Оба 
су имали велики ум, узвишена и благородна 
чувствовања, савршено безкористољубље, сил- 
но и троњввајуће краснорјечије, племениту 
ревиост к правди, и ваздашњу мрзост к тир- 
јапству.

Тиверије је имао врло лијепу Физономију 
(облик, нзглед) и све прнјатности које су уз- 
вишавале његова природна даровања. Разум је 
његов бно украшен са најправним н најбољим 
иаукама тога времена. У тридесетој години био 
је најславнији оратор (говорник). Слог му је 
био чнст, ријечи отворене, изражаји прости, 
разумиљив и свагда благородни. Непријатељи 
су његови говорили да он због особите ље- 
поте крпје у себи велико частољубље, и да је 
сва његова приврженост к народу основана иа 
частољубљу; а не на добрнм и благородним 
вамјерама.

Велика љубав коју је Тнверије нмао к 
вростом иароду побудн га да предложи сенату 
да се земља раздијели међу многобројном рим- 
е.ком снротињол. Ово је још прије покуШавано, 
али су римски племићи бнли одбацили и забо- 
равали ; но Тиверије не гледајући на то по- 
;игне опет то иитање. Говоре да је Тнверија 

ово највнше мајка побудила. Она је често 
ута говорила укоравајући га: „Тиверије, Ти- 
ерије! меие Римљани ие зову мајком Грахо- 
’н, но само тетком СципионовомЛ Тиверије 

<Ј разгори укорима своје мајке, коју је јако 
љубио, н дигне се на поприште обштега дјела.

У великољепном граду Риму ђе је прешло 
готово сво богаство с истока, нрости је на- 
род бивао све снромашни што су племићи би- 
ли све богатији, зато он обрати пажњу на 
сиротињу како би се и њима помогло. Он се 
днгне међу сенатима и народом и у својој 
биједи за народ између осталога рекао је и 
ово : „Госнодо племићи ! И саме дивље жнво- 
тиње имају по горама и шумама своје пећине 
ради пребивања, а храбри римљани који гнну 
ради одбране своје земље живе само на отво- 
реном пољу, неимајућн ии домова ни уточишта 
но се скнтају тамо амо са својом женом и 
дјецом. Они се бију ради тога да разпростра- 
ие државне земље и државне дохотке, зар ра- 
ди разкошног уживања племнћа?! Називају их 
освојачима свијета а ви им недате ни лакта 
земље ђе ће се укопати.*

Ове ријечи Тиверијеве узмутише народ п 
озлоједе нлемиће. Рим се раздијели на двије 
нартаје. Сва^а сиротињс са богаташима сп- 
стављала је страшно позорнште. Племнћи се 
днгиу против Тнверија, али његова тврдоћа н 
ностојанство одржала га је у предузетом дјелу. 
Он је с почетка био толнко уснио својим ли- 
јеним гсвором да су били племићи нзабралп 
три човјека који ће раздијелити земљу међу 
сиротињом. Али се опет нредомисле да ће 
то бити но њих опасно па заповједе да се 
опет посао прекине. У то вријеме изиде п 
Тиверију рок владе; али иарод којн је био у 
њега јако заљубљен опет га нзабере.

Сенаторн с тијем није су били задовољнн. 
Они помоћу својнх присталнца разћерају са- 
брани око Тиверија народ; али Тиверије ннје 
хтио бјежати него остане ту ножалећи свој 
живот доти за народне цјели.

У сред оваквог нереда један друг Тиве- 
ријев подворен од сената прискочи да га убијс, 
(ироклето му и име и племе) алп га не убнје 
но сало ранн. Тнверије жестоко рањен нити 
се могао браннтн ни бјежати и тако приста- 
лице сенацке скоче н убију га.

(Продужвћс се.)
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Шта се догодидо иоручику 

Јергунову.
Ол Ивана Тургењева.

(Свршетак.)

— Шта, ти неносиш крст? Јеси ли ти 
дакле Јеврејка или Туркиња?

— Ми то неносимо, поновн она опет. 
Хоћете ли да вам што пјевам? Ја ћу пјевати. 
Норучик брзо тури крст у шпаг и обазре се, 
јер је чуо њеку шкрипу у зиду. „Шта јо то? 
повиче.*

— Мишеви, мишевн, одговорн Колибра 
брзо и хитро обухвати са својнјем голијем, 
глаткнјем рукама главу поручикову и стане га 
жсћи по образу са врелијем пољупцима, као 
са усијанијсм гвожђем. И ои обухвати н.у, али 
му се она као змија извучс из наручја. „Сад 
ћемо пити каву.“

— Остави се каве.
—- Сад ћемо, сад ћемо.
И она наспе двије шоље каве. Јергунов 

баци у једну ларче шећера и поннје је на 
један пут. Учиии му се каФа врло јака и врло 
грка. Калпбра га гледаше смијешећи со ц уз- 
ме своју шољу принесе јо к уснама и опет 
оставн.

— Што тн пепвјеш?
— Ја ћу полако.
— Па сједн један пут до мене.
— Одмах. Најприје ћу пјевати.
— Добро, само сједи.
— Иа ћу н пграти. Хоћеш?
— Ти и играш? То бн волно видити, али 

послије.
— Не, не, али ја те јако љубим.
— Збпља? Е па онда пграј.
Колпбра узме гитару и »ударајућп полако 

љуљаше се сад на једиу сад на другу страну. 
Она се несмијаше, очи јој бјеху чнсто затво- 
рене, алн опет се свнјетлијаху. Јергуноз пе 
могаше одвојити очију од и>е. Колибра се не 
мицаше с мјеста, само се поднзаше сад на 
прсте сад на пете. Само један пут се брзо 
окрене, а у нстн мах пребацн хнтро гитару 
преко главе п цикне, па снда опет настави тихо 
своју пјесму. Међутијем сјеђаше; Јергунов Јна 
днваиу н гледаше непрестано Колнбру. Нео- 
бпчно осјећање га обузнмаше. Осјећаше се 
врло лак, чињаше му се да је без тјела н да

плива по безгранпчном простору. При томе к«о 
да му мрави иђаху по леђима. Неисказано 
пријатна млитавост обузимаше му тјело, а иа 
очи му долазаше дремеж. Више ништа нн ( 
желио. Чиљаше му се, да га њеко уљуљкује. 
Њеки вео застираше му Калибру. „Зашто то? 
запита Јергунов.* Ах, то је дим... овђе је 
магла...* И њеко му нриђе и љуљаше га, » 
шапташе му на ухо пријатне ријечн, које се 
почињају, а не довршнваху. Па један пут >у 

I се учнин око његове Колибре велико као какаг 
свод од моста, гнтара јој испадие нз руке н 
одјекне као из највеће дубпне. Један иријате.к 
његов ухвати га од остраг п намјестн му ма 
раму на врату. Одмах за тпјел опазн поред 
себе онога непознатог са трн сребриа дугмета, 
са дебелим брковима и орловскијем носом. 
којп бјсше нзвриут, а и брковн стојаху иа 
мјесту очију, а очи на мјесту бркова. но Јер- 
гунов се томе нс чуђаше нн мало. Шта више 
држао је да тако мора бпти. и већ је хтјео 
да каже носу: „Добар дан Грегоре,* но опет 
није, јер је одлучпо, да путује са Калибром у 
Царнград и да се тамо вјенча, јер је она бгла 
Туркиња, а султан га примпо за Турчина. Пу4 
товатп је могао с тијем лакшс, што му је до4 
шла једна лађа. Уђе унутра, а с њим и Ко| 
либра. До1;С у Цариграду. Куће мале као пј- 
ролске колпбс, а Турцп имају свп озбиљна, 
широка лица. Ту је и налац, у којем ће жи* 
вити са Колибром. Свуда впдп епулетне, војшИ 
ке ђе дувају у трубе, н на кућама слпке Му- 
хамедове као рускога ђенерала. Алп што Ко- 
либра трчн пред њнм н вуче за собом кроз 
собе дугачки скуш ? Што неће да се осврне 
на њега ? Сад је опст мања, са свијем маг«ч. 
То није впше Колпбра, него младп племић а 
он његов слуга, па сад мора да се за њии 
увлачп у један дурбин, који све тјешњи по- 
стаје. Пе може више ни нанрпјед нп натраг 
не може да се макне, страшаи терет падс и 
њега; уста су му пуна земље....

Једва један пут отворп поручпк очи. Цје 
ше дан, а око њега мртва тпшина. Свуда жи 
рнше оцат, и свуда око њига њешто бједо 
Гледа — и впди да је завјеса на постт 
Хоће да подпгне главу — ие може, руку - 
не може. Шта је то ? Погледа ннзасе. Вг/ 
оиружеио дугачко тјело, засгрто грубнпм 8) 
ненијем покривачем. По дугом посматрању^# 
дн да је то његово тјело. Хтједе внкнутн, 
не могашс. Наједаи пут чује њеки тешки 
и једна рука макие завјесу. Једаи сгари $ 
врлид у окрпљеном војипчком кануту јј|.



пред поручикои. Обојица стајаху зачуђепи. 
Велика боца приближи се уснама поручикови- 
•ем из којијех је жељно пио воде. Језик му 
се одрјсши.

— ђе сам ја?
Инвалид га опет погдеди, иа оде и опет 

е врати са једиијеи човјеком у униФории, а 
јоручик опет запнта:

.— ђе сам ја?
— ДакЈе, нећс уиријети, рече човјек у 

ШФорми. „Вн сте у болиици, али ви не смје- 
е говорити, ћутите и спавајте.

Иоручик се мало чуђаше, па опет нзне- 
огне.

Сјутра дан дође опет љекар. Јергуиов је 
80 прн себи. Љекар му честнтатие што је 
стао V животу и заповједн да лу се глава 
вет привије.

— Шта, гдава? Зар има што год...
— Не сжјете се ни мвцагн нн говорпти, 

заповједи љекар. Будите мирни и захвалите
богу!

Алн ђе су иовци... новци државни...
— Ево га, онет почпње. Поиое, допеснте 

брзо леда.
Ирође једна нсђсља. Поручнк сс бјешс 

толико опоравио, да је љекар кнслно, да му 
м«жс све казати, шта му се догодило. II ево 
шта је чуо:

16. Јуна у 7 ура у вече посјетио је он 
зошљедњи нут г.ђу Фричову, а послије поноћн 
17. и. м., дакле двадесет и четири уре послп- 
је тога, нашао га је један пастир двије врсте 
од Ннколајева у једпој јаруги са разбијеном 
мавом и са модрицама на врату. УниФорма н 
феллк бјеше му откопчан, а сви џеповн пзвр- 
уни. Ин чакова нн ћемера не бјешо уз њега. 

По трагу нашло се, да је поручнк морао битп 
довиен нз главие улице у Јову јаругу н тек 
у кора битп да му је глава разбијеиа. Јер 
опста грагом није се могла ип једна кап крви 
Жв, а онће ђе је лежа лежаше чптава локва 
ви. Убице моралн су га дакле најпрнје онс- 
естнти, на ';ек оида убнтп. Само својем ја- 
* саставу имао је поручик да захвлли, што 
остао у животу, па је ииак тек послије пет

е!)сл,а дошао к себи.

Јергунов је одмах написао опшпран из- 
вјснпнј о несрећи, која га јс снашла н тачно 
Л иазначио куђу г.ђе Фрнчове. Нолиција јс 
одаах кохнтола тамо, али ие нађе више нико-
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га. Гњездо бјеше празно. Домаћин куће, један 
нагдув старац бјеше истина ухваћен и одве- 
ден пред полицију, али од њега недознадоше 
ништа. Ои је сједио са свијеи на другом крају 
вароши. Све што је знао, то је, да је прије 
четири мјесеца издао кућу једној Јеврејки но 
гласу путнога лнста 1Цонул илн Шолпулка 
названа, а то је у своје вријеме јавио поли- 
цији. Једио младо ђевојче, које је такође има- 
ло путнн лист, наскоро за тијем дошло је 
оној баби.

А од чега су оин живилн, то ннје знао. 
Јусу лн још кога они држали под киријом, ни 
то нпје знао. А што се тнче момка којн је 
чувао кућу, тај је отишао у Иетроград, Одесу 
или куда на другу страну. Новн чувар дошао 
је у службу тек од почетка Јула.

По добивенијем нзвјештаијма Шмулка са 
својнјем друштвом отншла је из Нпколајева 
20, Јула, а онога тајанственога човјека, што 
изгледаше као цнганин са она трп сребрна 
дугмега и оно чудпо створењс са дебелом 
косом — не позиаваше нлп ие хтједе нпко ио- 
знавати.

Тек што је поручнк устао из постеље, 
отншао јс сам у ону кућу. Ушавши у малу 
собу, у којој се са Колибром забављао, п 
која још мирисаше на мошус, нашао је још 
Гедна тајна врага, уз која потоњи пут стајаше 
днван. Па њих је сигурно ушао убпца.

Поручик је дао властп све ноједнности 
па расноложен.е н нстрага сс започне. Мнош- 
тво табакане умерама разаслало сс на све стра- 
не, н толико исто са нумерама вратило се у 
Николајев — н то бјеше све. Онтужене лич- 
ностн ненађоше се а тако исто н новцн — 1917 
рубаља и њеколико копејка. А у оно вријемо 
то небјеше мола сума.

Десет годипа одбијали су поручнку од 
нлате, да држава ту суму наплати, н још бн 
дуго одбијали, да ннје био помилован.

У првп мах бјсше Јергунов тврдо' увјереи 
да је главни внновннк његове несреће његова 
невјерна Емплија. Он се сјети онога дана, ка- 
да је код ње на диваиу заспао, н пошто се 
пробудио, да је видно њу збуњену и да јој 
је нашао маказпце у шнагу, а свој ћемер про- 
резан. Она је све вндила — рече у себи, па 
је казала ономе старом ђаволу н обама дру- 
гијема. Она мн је бацпла замку, када мн је 
писала, да дођем, п ја одох слијепо — алп 
ко бн тако што и помпслно. За-тијем је пред- 
стављао себи добро, лијепо лнце Емилијно! 
њезипе мале, смијешљиве очи. 0, жене, жено, 
рече шкрипећн зубнма. Ви крокоднли! Но када
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је сасвијем изишао из болнице, дозпао је 
њешто, што му је дало сасвијем друге мисли.

Папие,онога дана када су њега полумртва 
донкјелн у варош, дотрчало је једно ђевојче, 
по оппснвању иста Емилија, сва у сузама и са 
раснлетеном’ косом у стан његов, а пошто се 
извјестила о њему од његова посдужитеља о- 
грчала је у болницу као изван себе. Ту је 
чула, да ће поручнк до сутра умрнјети н она 
је отишла у иајвећем очајању. Дакле внди се 
да убиство нпје њен носао. Или је она пре- 
варена? Или није добила свој дио од пљена? ; 
Или се у њој савјест пробудила? На ипак је 
отишла из Ннколајева са оном вештицом. Ио- 
ручпк није зна шта да мнсли н често је досађи- 
вао своме слугн са расппткнвањем о оној ђе- 
војки : шта је рекла н како је нзгледала. ?

Осамнајест мјесецн послије тога добије 
лоручик иисмо од Емилије на њемачком језику, I 
које је он одмах дао превести и које нам је > 
више пута ноказнвао. Било је пуно правописни 
погрешака н мноштво уднвителни. На писму је 
био поштачкн жнг „Бреслау*, а садржај је 
овај:

„Мој драгн незаборављеии Флорестане! ' 
Мој господине поручнче ЈергеноФ! Колико сам 
се иута заклнњала да вам пишем, па увијек 
сам на иајвећу жалост моју одлагала, и ако је 
за мене најстрашнија мисао, да би ме ви др- 
жалн за учесника у оном страшиом злочинству. 
0, мој драги г, поручнче, вјерујте ми, онај дан, 
када сам чула, да сте ви опет здравп, најљеп- 
ши је у моме животу. Потпуно оправдање не 
могу на жалост нн чекатн, јер, нећу да тајим, 
ја сам доиста крнва, што сам вас одала, да вн ј 
иосите на тјелу новце (као што код иас носе , 
касапн и марвепн трговци.) Шта више у шалп 
сом н то рекла, да иебн баш рђаво било4 да 
вам се њешто узме од тога! А стара вештица 
(ах! г. Флорестане, она није ни била моја 
тетка) одмах се договори са онијем злнковцем 
Лугијом и његовнјем помоћницима. Ја вам се 
заклнњем гробсм матере моје (која је била 
поштепа жена, а не као ја), да ни данас не 
знам, који су оно људн. Све што сам знала то 
је, да је оиај Лујнга са још једнијем дошао 
из Букарешта, и да мора бити да су велики 
зликовци, јер су се 'крнлн од нолиције и има- 
ли су доста злата и драгоцјености. Страшан је 
бпо човјек тај Лујига, нншта му ннје било 
лакшс него убити човјека. Он је говорио све 
језике п он је пнсао оно писмо, и ои је нашао ј 
све оне ствари, које је куварица покрала. Он

је знао све ! Све! Све ! Чудно је створење ов 
био! Он је говзрио бабн, да ће вас љекије* 
пићем само ониги и изнијетн из варошн. пи 
онда казати, да незна ништа о вама и да сгс 
се можда сами опнлн. Но нитков предоиислш, 
се и лашао је за боље.да вас уклоии са сзп- 
јета. Оп је писао оно гадно писмо н баба ж 
је лукавством управо силом уклоиила из куКе, 
Ја нијесам ништа сумњала и само сам се стра- 
хота бојала тога Лујига, који ми говораше 
„одсјећи ћу т„ врат као кокошкп!“ И ка- 
да ми је то говорио, страхота је засукива;! 
своје бркове!

Лукавством ме одведоше у једно друш- 
тво... Ах г. Флорестане, „е могу вам све вз- 
казати! Скоро да полудим, кад помислим, д;. 
сам доникле и ја крива вашој песрећи. на и- 
иак сам с оннјем људима побјегла, јер шта б( 
било од нас, да „ас је полцнија тамо ухватилп 
Но брзо сам нх оставила, на и ако садо жи- 
внм у највећој бједн, често и Сез комадић: 
хљеба, бар ми је душа мирна! Иенитајте м« 
за што са« дошла у Николнјев. На то вам ис 
би могла одговорнти. Учинила сам страшну за- 
клетву. Завршујем писмо с једном молбом госн. 
Флорестане. Ако се икада из сажаљења сјсги- 
те ваше сироте, мале Емилије, иемојте со је 
сјетити као страшила. Бог види моје срце, по- 
гријешила сам, али опака иијесам! А увијек ку 
вас љубити мој једини Флорестане! II што је 
најбољега на свијету, то ћу увијек вама же- 
лпти! Када примите моје писмо, отпишнте »н 
њеколнко рпјечи, да знам да сте га примили 
Тијем ће те учинити јако сретиом вашу одану 

Емнлију,*
Н. п. Ја сам вам њемачки писала, јер пе 

умнјем другнјем језнком изразити своја осјећа- 
ња, но ви можете меии и руски писатпх

— Па јесте лн јој одговорили ? питасло 
поручика.

— Хтјео сам впше пута, али како? 1ће 
мачки неразумијем, а руски?... Она бн лораи 
коме датн, да јој иреведе. А то — ви ле ра- 
зумијете — достојанство епулета — у кратк 
нијесам Јој одговорпо.

И сваки пут, када бн довршио прпповје: 
ку дрмао би главом и уздахпуо би јако. Ћ 
ква је младост !§ рекао би. А ако је ме| 
слушаоцнма био једап иовајлија, којн би пк 
пут слушао н.егов знаменити догађај, увије\ 
би му узео руку н ставио је на своју гл^ву. 
да опива рану, која је бкла доиста јако ге- 
лнка — од једпога уха до другога.

У ЦЕТИЉСКОЈ ШТАМПАРИЈД.


