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ДЕ ЈАН МИ ХА И ЛО ВИЋ

ИЗ БОР

Оно мадъ, на Свѣти четири стотине и четрдесетъ му че ни ка, 
до ђу Ци га ни не ки из Су нов ца амо у Бе о градъ и до ве ду 10 коє ман ьи 
коє ве ћи ме две да, съ на ме ромъ, да іоштъ тога да на у Аусюрію 
пређу, ку да на ме ра ва ху одпутовати. Докъ не ки одъ Ци га на отиду 
да спреме путне исправе за прелазакъ преко, дру ги остану съ ме две-
ди ма на Са ви, на поляани Ве нец іи. Из ме ђу Ци га на одре ши се съ 
места и побегне єд на меч ка, питома и бла го род на му че ни ца, кою 
су по васъ данъ тукли и во да ли по панађурима.

Истог да на пред ве че у Ко нак Обре но ви ћа сти гао је мла ди пе
сник Да мјан Па вло вић, до ма ћи учи тељ Ка та ри не Кон стан ти но вић. 
По свр шет ку сту ди ја по ли тех ни ке у Бе чу и Пра гу, об да ре ни мла
дић из пре ка, ко ји је теч но го во рио не мач ки, че шки и ен гле ски је зик, 
за по слио се у Бе о гра ду као тех нич ки цр тач у Ми ни стар ству гра
ђе ви на, и по врх то га до био учи тељ ски по сао на дво ру, за хва љу
ју ћи при ја те љи ма ко ји су га пре по ру чи ли де вој чи ној мај ци Ан ки 
Кон стан ти но вић, „Ан ки По мо дар ки”, кра љи ци бе о град ских ба ло
ва. Два де сет пе то го ди шњи при ват до цент из Но вог Са да већ је до бро 
по зна вао чи ка Јо ву Зма ја, Ми ту По по ви ћа и Дра гу Ди ми три је вић 
Де ја но вић, а у про сто ри ја ма срп ских ли сто ва у срп ској Ати ни сре
тао је и Абер да ра, Гр чи ћа Ми лен ка, Ми ло ра да Шап ча ни на... Чу ве на 
да ма из бе о град ског ви со ког дру штва у то вре ме би ла се већ про
чу ла као „пер во на чал на серб ска спи са те љи ца”, по зна та „дје во спи
са тељ ка”, на ша „серб ска да ма с ка ме ли ја ма”, а у сло вен ским зе
мља ма као „Или р ка из Сер би је”: са ста вља ла је пла чев не ске че ве, 
сен ти мен тал не сти хо ве и пре во де „на ра во у чи тел них по ве сти” са
вре ме них не мач ких пи са ца, уда ра ла у дир ке на пр вом бе о град ском 
кла ви ру ко ји је из Пе ште за њу по ру чио њен већ бла же но по чив ши 
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„па па”, го спо дар Је врем Обре но вић, др жа ла му зич ке са ло не и при
ре ђи ва ла по се ла у сво јој ку ћи на до мак Ко на ка.

Меч ка поюри къ Са ви, ско чи са оба ле у во ду и почне пливати 
према ва ро ши. Ка да су то Ци га ни ви де ли, на диг ну дре ку: „Утече 
Бо же на, люді!”, те се не ки ла ђа ри управе на чам ци ма за меч комъ. 
Ско ро на пола Са ве стигну є и почну ве сли ма да є од вра ћаю на 
дру гу страну, али се меч ка одупре, а ла ђа ри, бо є ћи се да іи не из вр не, 
потегну од ма на трагъ празни ру ку. Меч ка преплива на дру гу стра-
ну, докопа се оне ма ле аустрійске аде, коя се зо ве Ма ла Ци ган лия, 
и у найхитрієм трку покрай са ме оба ле од юри на ви ше, па опетъ 
ско чи у во ду те преплива на Аду Ци ган лию! 

Кће ри Ка та ри ни мај ка је хте ла да обез бе ди до бро вас пи та ње 
и што бо љу при ли ку. У том на у му ова ути цај на да ма ни је пре за ла 
ни од то га да је на со чи са мо ме кне зу Ми ха и лу, свом бра ту од стри
ца, у че му је ус пе ла и због че га је за ра ди ла не сла ван епи тет „кр во
мут ни це”.

Док је тра ја ла јур ња ва за меч ком Бо же ном, кне жев по слу жи тељ 
по ку цао је на вра та Ко на ка. Кнез се бе ше де сио у по се ти ау стриј
ском ца ру Фра њи Јо си фу, па је ње гов ми ни стар вој ни Ми ли во је 
Бла зна вац за сео у кне жев ка би нет за се кре тер крај про зо ра и у жур
би пе ча тио јед но пи смо. 

– Ва ше пре вас ход ство, гос’н Ми ли во је, до ш’о онај...
– Сту пи! – По слу жи тељ је ушао као кри вац, за тво рио за со бом 

вра та и стао у ста ву мир но. – Ко ји онај, го во ри?
– Учи тељ го спо ји це Ка та ри не...
– Аха, онај гли сто сер!... Па вло вић?... 
– Он, ва ше пре вас ход ство. 
– Уве ди га код го спо ји це... И но си од мах ово пи смо Бар лов цу.
Тог коб ног да на Па вло вић је у свој ству учи те ља сво је шти ће

ни це сти гао у Ко нак на час у уо би ча је но вре ме, не слу те ћи да су 
кнез Ми ха и ло и ње го ва се стри чи на Ка та ри на Кон стан ти но ви ће ва 
већ ушли у сен ти мен тал ну ве зу. Ка та ри на се у прат њи двор ских 
да ма би ла упра во вра ти ла из шет ње ка ле мег дан ском про ме на дом, 
по ма ло упла ше на гла си на ма о од бе глој зве ри. Гла си не су се ши ри
ле бр же не го по те ра, а меч ка је на ра сла до го ле ме не ма ни. Прин це
за из до ма Обре но ви ћа до че ка ла је Па вло ви ћа у днев ној то а ле ти за 
из ла зак, за ди ха на али на кин ђу ре на као ка ква шин ди ви ла: жи ран
до ле на уши ма, би сер на огр ли ца, чип ка на беж блу за с кар не ри ма, 
огр нут цр ни со мот ски ка пу тић. 

Чим су се ли, она за свој се кре тер, он на сто ли цу на спрам ње, 
прин це за по че да му при ча ка ко је из Ау стри је про кри јум ча ре на 
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у Ср би ју не ка ква рас по ма мље на ажда ха ка што уве че ха ра по ва ро
ши ма, али пе сник, за не сен и уз бу ђен, ни је до бро ни раз у мео шта 
ње го ва љуп ка уче ни ца то ро че, и као за сле пљен пре шао на ствар 
– из ву као је из уну тра шњег џе па свог га ре та пре са ви јен та бак хар
ти је. Ко ме су на ср цу Храд ча ни и Ринг штра се, ко рев но сно пре во
ди Ге теа и Шек спи ра, мо ра као Па вло вић, га нут соп стве ном искре
но шћу, клек ну ти на јед ну но гу пред де вој ку и пру жи ти јој пе сму, 
ре кав ши: 

– Го спо ђи це Ка та ри на, мо рам Вам при зна ти да Вас свим сво
јим би ћем во лим, али сам све стан да се на ши од но ша ји мо жда не ће 
од ма ћи да ље од при ја тељ ства и за то хо ћу да Вам ја сно дам на зна
ње да бих био по ча ство ван и Ва шом чи стом при ја тељ ском на кло
но шћу! 

Он да је на и зуст из де кла мо вао:

Дра го мо је с усном од ру би на, 
По крај ме не вр гло пе хар ви на, 

Да ме ку ша куд ће ру ка при је; 
Да упо зна за чим ср це би је. 

Јед на ру ка ви је с’ око вра та, 
Дру га хва та за пе хар од зла та, 

Вин це пи јем, гр лим дра го сво је, 
Ср це мо је би је за обо је! 

Ла за Ко стић, лич ни при ја тељ Па вло ви ћев и ње гов ис пи сник, 
про на шао је у остав шти ни тра гич но пре ми ну лог ро ман ти ча ра коб
ну пе сму „Из бор” и дао је штам па ти у но во сад ској Да ни ци, што 
је иза зва ло ма њи скан дал у пре сто ни ци срп ске кне же ви не. Иа ко су 
не ке ње го ве пе сме, као „Сун цу на за хо ду”, „Ду на во”, „Ви ши дух” 
и „Ср це, ду шо!”, би ле већ по зна те љу би те љи ма по е зи је, овај рас
пе ва ни гла сник мла да лач ке ду ше тек се пост хум но про сла вио 
овом пе смом, без сум ње по све ће ном осам на е сто го ди шњој Ка та ри
ни Кон стан ти но вић, ве ре ни ци и не су ђе ној не ве сти срп ског кне за 
Ми ха и ла, у ко ју је био лу до за љу бљен. 

Пред дир љи вим и нео че ки ва ним ис ка зом го спо ђи ца Кон стан
ти но ви ће ва је устук ну ла, при ми ла лист хар ти је и, не зна ју ћи ка ко 
да од ре а гу је, не тре ми це гле да ла у пе сни ка. 

Министаръ во є ни Бла зна вацъ чув ши за овай неприятанъ слу-
чай на ло жи да му до ве ду Ци га не съ Аде, са й биє мангупъ меч ке, 
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да би лич но испитао ви нов ни ке, и іоштъ заповеди да се на ли це 
мѣста од ма упути не ко ли ко полиційски пристава, да тамо, на 
оба ли подно де ла ва ро ши наспрамъ Аде, фор ми раю удво є не страже 
ако ли ме дведъ преплива и кре не ме ђу люде. Пошто є са слу шао Ци-
га не, Бла зна вацъ им на ре ди, да потекну и увате жи вин че док не 
бу де доц канъ. Али меч ка и ови ма из мак не и преплива на бе о град-
ску страну. Јур ня а ва є потраяла не ко ли ко сахата. Престрашену 
животиню, теш ку око двесто пуди, ви я ло є пола ва ро ши, коя се 
у не делю бе ше раз ли ла по сав ској променади, да план дує на вар льи-
вомъ мартовскомъ сун цу. 

По што је ор га ни зо вао по те ру и по слао по ру ку управ ни ку ва
ро ши Ми ха и лу Бар лов цу да пре ду зме све до дат не ме ре ка ко би се 
ме двед оне спо со био, Бла зна вац је већ по сле пр вог ди сти ха не чуј но 
ушао на вра та иза пе сни ко вих ле ђа, на ту штен, го тов да са оп шти 
ка ко је опа сно из ла зи ти на по ље, али је са че као да чу је крај пе снич
ког со чи ње ни ја. Он да је дрек нуо:

– Ка ква, бре, ру ка!... 
Ни је те шко за ми сли ти ка ко се пе сник освр нуо и ска ме нио. 

Го спо ђи ца Ка та ри на је ври сну ла и по кри ла ру ком уста. Још кле че
ћи, Па вло вић је гле дао час у њу час у Бла знав ца, а из раз ли ца му 
се из тре на у трен ме њао јер је по ње ној ре ак ци ји слу тио да је по
чи нио не ку ве ли ку, коб ну гре шку. Он да је ско чио на но ге и устук нуо 
два ко ра ка. Бла зна вац му при ђе са свим бли зу и уне се му се у ли це.

БЛА ЗНА ВАЦ: Гле дај ти куд ћеш при је да за ждиш док те мој 
гнев ни је су сти гао!... 

ПА ВЛО ВИЋ: Али, госп...
БЛА ЗНА ВАЦ: Срам те би ло!... Ова мо, као, го спо ди чић с ма

ни ри ма, а та мо ха ир суз!... Зар да пла ћа мо да слу ша мо тво је др љо
ти не!? 

ПА ВЛО ВИЋ: Мо лим вас, го спо ди не, то ни је... 
БЛА ЗНА ВАЦ: До ста, бре! 
ПА ВЛО ВИЋ: Ко пе ва...
БЛА ЗНА ВАЦ: Ма, мо ре, ти си сво је от пе вао! 
Бла зна вац је кип тео од гне ва, али се уз др жа вао. По гле дао је 

пре ма хар ти ји ко ју је го спо ђи ца Кон стан ти но вић још тре ну так 
др жа ла у ру ци а он да га ис пу сти ла. Па пир се за ле лу јао у ва зду ху 
не ко ли ко пу та и сле тео на под. 

ПА ВЛО ВИЋ: ... зло не ми сли.
Бла зна вац се бр зо са гнуо, до хва тио хар ти ју и по чео у се би да 

чи та пе сму. Не ко га пред стре љач ким стро јем над жи ви са мо упа
ље на и до по ла по пу ше на ци га ре та, а не ком се по сре ћи да га над
жи ви соп стве на пе сма. То се до го ди ло и Да мја ну Па вло ви ћу. 
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Кад је про чи тао пе сму, Бла зна вац је згу жвао хар ти ју, бе сно 
се окре нуо по е ти, до гра био га за уши као ђа ка и пред го спо ђи цом 
Ка та ри ном и оку пље ном по слу гом гур нуо га пре ма из ла зу.

– Ај де, на по ље!... Ву ци ба ти но!... Не ма ви ше ча со ва! 
Пе сник по ср ну и кре ну пре ма вра ти ма, али се окре те и на кло

ни го спо ђи ци Ка та ри ни:
– Ја вас мо лим да ми бу де про сто, го спо ђи це Ка та ри на, али 

ова кав не до сто јан по сту пак спрам Ва шег нео ка ља ног мо ра ла, ко ји 
ни сам ни у сну по ми шљао да... 

– Ћут’, бре! – пре ки де га пу ков ник и уз нај го ре псов ке по те ра 
на по ље. – Два цет и је да нај сто ти ко ле но уна зад је бем, про ту во пре
чан ска!... Ка кав по сту пак, на о па ко! Гле шта је сми слио, про би свет!... 
Оца ти је бем очин ског, ни шта ри јо, ку го да би ни јед на!... Рсу зе!...

ДА МЈАН ПА ВЛО ВИЋ: За име бо га, ва ше... (По ку ша ва да се 
освр не и об ја сни, али не успе ва.) 

БЛА ЗНА ВАЦ: Ку шуј!... Да те мо је очи ви ше ни кад ни су ви
де ле ов де! (Шу ти ра Па вло ви ћа но гом у зад њи цу.)... Да се гу биш 
из ове ва ро ши, рђо!... Марш на по ље! (Шу ти ра га.)... Из да ја!... То је 
ве ле и зда ја!... Ето ти на! (Гур не га на по ље.) Гу би се сад! Ја зар да 
те још спа са вам!... Друм!...

ДА МЈАН ПА ВЛО ВИЋ (кад се за њим за лу пе вра та и ка да 
се та ко ис псо ван, по ни жен пред це лим све том и сло мљен на ђе 
на по љу, ван огра де Ко на ка, кад је два зна ју ћи ку да иде поч не да се 
те ту ра као оша му ћен у прав цу Те ра зи ја, ко си ми це и ви ју га ју ћи, 
пред очи му из би ја ју сли ке из бе зу мље ног Бла знав ца и упла ше ног 
ли ца прин це зе Ка та ри не ка ко гле да тај срам ни чин са обе ма ша-
ка ма на ли цу: ра зр о га че них очи ју из ме ђу раз мак ну тих пр сти ју). 

У уши ма по ни же ног учи те ља буб ња ле су Бла знав че ве по грд
не ре чи „рђо, ни шта ри јо, ву ци ба ти но, ве ле и зда ја...”, зу ја ло му у 
гла ви од из не над ног по ту ље ног бо ла, бо рио се да са чу ва свест и 
оста не на но га ма. Је дан ко чи јаш, по ми слив ши да не ки пи ја ни сват 
по ср ће сре ди ном ули це, пот ка чи га би чем да га фи ја кер не обо ри, 
и Да мјан се ма ло при бра и при би уза зи до ве ку ћа, па као сен ка шу
ња ју ћи се и за зи ру ћи од љу ди и зе маљ ских не при ли ка по хи та ку ћи. 

Ка сни је су во де ће европ ске но ви не, ко је су сва ког ју тра сти
за ле у двор, Pe ster Lloyd, Jo ur nal de Sa int-Pe ters bo urgh, Ne u es Frem-
den Blatt, Le Mo ni te ur uni ver sel, Mor ning Post, Wi e ner Ze i tung и још 
не ке бу ле вар ске ре ви је, до не ле вест о та јан стве ној смр ти јед ног 
ау стриј ског по да ни ка, Ср би на по ре клом, у Бе о гра ду по чет ком 
мар та 1866. го ди не: 

Сти гао је до пре пу не „Ал ба ни је”, глав не ка фа не у цен тру срп-
ске пре сто ни це, а не ко од оче ви да ца је ис тр чао на вра та и по звао 
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га, ви ше пу та. Дру ги оче ви дац му се из ну тра при дру жио: „Из гле да 
да се уде сио!... Мла ди ћу!... Лу да мла деж, све са ме уси ја не гла ве!...”, 
над ви ки ва ли су се. Он је скре нуо уле во, пре шао ули цу пре ма Де ли-
ни је вој апо те ци и про ду жио Вој во ди ним со ка че том до ула за у 
ку ћу у ко јој је бо ра вио. 

До и ста, са вре ме ни ци бе ле же да се из ме ђу апо те ке „Де ли ни” 
пре ко пу та „Ал ба ни је” и ка фа не „Хај дук Вељ ко”, кад се кре не пре
ма Ка ле мег да ну, на ла зи ла про стра на ку ћа на два бо ја, вла сни штво 
го спо ди на Јо ва на Ђор ђе ви ћа, „осни ва ча На род ног по зо ри шта и 
про фе со ра Ве ли ке шко ле, ау то ра пр вог срп скола тин ског реч ни ка”. 
У ње го вој ку ћи је и Да мјан Па вло вић че сто и по сле сту ди ја бо ра
вио, јер је оби чај био у ви ђе ни јим бе о град ским ку ћа ма да по ро ди це 
при ма ју „ђа ке” из уну тра шњо сти и из пре ка ко ји се шко лу ју или 
от по чи њу ка ри је ру у Бе о гра ду. 

Јед но вре ме, по што је до бро при мљен као учи тељ, мла ди 
ин же њер гра ђе ви не ста но вао је и код Ан ке Кон стан ти но вић ке (а 
ве ли ко је пи та ње, ша пу та ли су злоб ни ци, да ли је са мо ста но вао). 

Отво рио је ка пи ју дво ри шта ко је је окру жи ва ло Ђор ђе ви ће ву 
ку ћу, ушао на спо ред на вра та, ус тр чао сте пе ни ца ма до сво је со би це 
и ба цио се на кре вет. Оча јан и ужа снут, истог тре нут ка је ско чио на 
но ге, схва та ју ћи да ви ше ни тре ну так (та да је по ми слио „ни ка да”) 
по сле ова квог по ни же ња не ће мо ћи ока да скло пи. А нек мо ли да 
не где оде! Да се по ја ви пред ре дак то ри ма у Ле то пи су, при ја те љи
ма из Шу ма дин ке и По ду нав ке, пе сни ци ма око Да ни це и Ви ле, да 
као по ку њен и нај у рен ни тков на пу сти Бе о град и ви ше се ни ка да 
у ње га не вра ти! Освр тао се око се бе као да не што тра жи, али у 
скром ној со би ци убо гог го ста, чла на пе снич ке бра ти је и но си о ца 
из но ше ног ре ден го та, ни је се мо гао на ћи ни ка кав оштар пред мет 
ко јим би овај ве сел ник ста нар оства рио свој из не на дан и нео по зив 
на ум. Пу штао је бра ду и због мо де и због штед ње, па ни је на пут 
но сио бри јач; ни је имао свој есцајг јер је увек јео у ва ро ши или са 
по ро ди цом Ђор ђе вић. Он да су му се усне раз ву кле у злу рад осмех, 
као да се ру га соп стве ној суд би ни, згра био је не се сер у ко јем је 
др жао ле њи ре и тро у го ље, но тес, рај сбре тер, кре ду и лек ти ру за 
сво ју фа тал ну уче ни цу: Но ву Ин ди ју Жи ла Вер на, два то ма Ши ле
ро вих дра ма на не мач ком и Цве ће, за бав ник за го ди ну 1829. Ге ор ги
ја Ла за ре ви ћа, где су би ле на штам па не пе сме Са рај ли ји не, Ми ли це 
Сто ја ди но вић, Абер да ре ве и дру гих ви ђе ни јих срп ских спи са те ља, 
као и књи гу La Ser bie aprés la bom bar de ment de Bel gra de. Par un 
Ser be, об ја вље ну 1862. го ди не. Раз ба ци вао је из пут не тор бе по 
сто лу нот не све ске, та ба ке, бе ле шке за ге о ме три ју и фи зи ку и, нај
зад, на дну пр тља га гро зни ча во на пи пао свој циркл. Ори ги нал ни 
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нир нбер шки шпи цен циркл. Си ну ло му је ка ко је не пун сат ра ни је 
клек нуо на јед но ко ле но, ста вио де сну ру ку на ср це и пе смом из
ја вио го спо ђи ци Ка та ри ни при ја тељ ску на кло ност. Та да ни је ни 
слу тио да ће му тај ви те шки клек би ти прет по след њи у жи во ту. 

Ве сел ни ца є из би ла на на шу страну од ма кодъ Чу ка ро ве ме а не 
ви ше ма га ци на г. Си ми ћа, а одатле, ву ку ћи за со бомь єдно парче 
одъ лан ца съ ко им се осло бо ди ла, за гра би ла узъ топчидерску пади-
ну. За меч комъ се бе ше натурило мно го на мр го ђе ни жан дар ма и 
манити љу ди, да є достигну и уз би ју. Ха ла ка ли су и ой ка ли, петъ-
-шестъ жан дар ма напредъ, а за ньи ма уза вр ье ла свѣтина, све док 
є на бр ду ви ше Ца ре ва моста ни су сустигли и обо ри ли съ не ко ли ко 
картеча. Он да су полако пришли, окру жи ли є, и кадъ су ви де ли, 
да є не моћ на и престрашена, дотукли зве рє што кун да ци ма и 
са бля а ма, што мо чу га ма и гра на ма, докъ се Бо же на, ра до сна йоі 
мај ка, ни је простѣрла по ле ди ни ко ли ко је теш ка, да ви ше ни кадъ 
не устане и за и гра. 

Као ома ђи јан, Да мјан Па вло вић при шао је хо кли ци на ко јој 
са да ни је се де ла Ка та ри на, не го „ба ја де ра без но са”, са ма го спо ђа 
Смрт, клек нуо, др же ћи обе ма ру ка ма ше стар окре нут пре ма се би 
шиљ ком а др жа љем на сло њен на се ди ште, и уз крик бо ла, ја да и 
лу до сти сна жно на био че ло на ши љак. За чуо је звук крц ка ња ко
сти ју: по здрав са та јан стве ном Го спом! Још све стан, ра ши рио је 
ру ке, по ди гао гла ву са цир клом за бо де ним у че ло и, док му се крв 
сли ва ла низ ли це, опет сна жно, че ли ми це, уда рио о се ди ште хо кли
це та ко да му се шпиц још ду бље за рио у мо зак. Истог тре нут ка 
стро по штао се ни чи це на под, тр за ју ћи се и бљу ју ћи крв, и из дах нуо. 

У че твр так 10. мар та 1866, не ко ли ко да на по сле тра гич ног 
са мо у би ства Да мја на Па вло ви ћа, Срп ске но ви не до не ле су вест: 
„Се стра Нѣго ве Све тло сти, кћи поч. г. Євре ма Обре но ви ћа, го спо ђа 
Ан ка Кон стан ти но вићъ, од пу то ва ла є да насъ са кће ри Ка та ри номъ 
на не ко вре ме у Бу ку рештъ.” У истом бро ју, ко ји је на Бла знав чев 
сто сти гао ра но ују тро, дат је из ве штај о це лом слу ча ју, са не из бе
жним епи ло гом:

Га зда меч ке Бо же не узет є на од го воръ што бе ше несмотренъ 
са тако опаснимъ зве ромъ и кажнѣнъ є сход но за ко ну, али му є 
предатъ мртавъ ме дведъ да га оде ре и кр зно узме се би. 

Ме со є уништено. 

(из ру ко пи са)




