
Излазп сваког чствртка
на цијелом табаку.

Стаје зд Црпу Гору, Ау- 
стро-Угарску, Босну и Хер- 
цеговину :

годишње . . 4 Фор.
ма ио годино . 2 „ 
на чстврт године 1 „

за Срвију и све другв земље 
годишње . 15 Франака
на по године 8 „
на три мјесеца 4 „
у злату.

ЦРНОГОРКА
ЛИСТ ЗА

ш ж вност и шп.
У редник:

ЈОВАН ПАВУ10ВИЋ.

Претплата из Црнс To
pe и сва иисма шаљу се 
еамОм уреднику.

Претплата из СрбЛје у- 
пућује се Велпмиру Вадо- 
жићу у Биоград, а из дру- 
гпјех крајепа под адресои 
Р. Hamadanovie Cattaro 
(за „Црногоркуи).

Нретплату примају свп 
наши књижари и нови- 
нарске експедиције. He* 
Франкирана писма не при- 
мају се.

БРОЈ 24. Ц е т и њ е, 26. Јула 1884. ГОДИНА I.

Ч и т а о ц ш а .
ЈБубави ка кљизи н просвјети у Онога, 

којн на ирнјеетолу црногорском сједп, нма се 
захвалити, што ће „Црногоркаи п даље изла- 
зити.'

Његово Внсочанство Кнез имао је високу 
милост, да нареди, да се из љеговијех сред- 
става подмнрује деФицит „Црногоркеи, докле 
број њених претплатника нс нарасте толико, да 
не буде више деФиднта.

Том владалачком нотпором оенажени, ми 
смо у стању да огласимо, да ће ,,Црногоркаа 
н даље без нрекндања излазнти.

Оглашујући то ми имамо, уз иајдубљу 
благодарност Његовом Впсочанству Кнсзу, да 
речемо и народу срнеком само једну ријеч, a 
то мислимо да Ке се добро разумјети свуд 
куд овај лист донрије.

Узвишеном владаоду црногорском ваља у- 
штедјети овај нздатак.

За то сс пс иште жртава. Код добре во- 
л>е и рсвнога настојања пријатеља нашс кљи- 
жевности могла би ,,Црногоркаа стећи бар то- 
лико претплатннка, дајој се не мора помагати 
нз онога извора, који је толико потребан си- 
ромашној овој земљн и љеном мученичком 
иароду.

У то име ми ее овдје обраћамо народу 
српском, у надаљу, да ће он одзивом својим 
учинити, да буде пзлппша потпора „Цриогор- 
ци“ , те да она живи п нанредује сама о себн.

Мп ћемо се од своје стране трудпти, ко- 
лико у снлама нашим лежп, да се та цијељ

| што ирије постигне савјссном нажњом при уре- 
ђпваљу овога листа.

Цетиње, 25. Јула 1884.
Уредништво „Црногорке“.

„Црногоркаи ће излазпти п од сад у све- 
му као до сад : на истом Формату н истој 
карти, на цијелом табаку, четир иута мјесечно, 
и то свакога четвртка у јутру.

Цијену СМО јој обалили. Она Ке од сад
стајати :

За Црпу Гору и Аустро-Ушрску, (с Бос- 
ном и Херцеговином) :

На годину..........................4 Фор. -— а. вр.
Ha по годгше . . . . 2 „ —  „ „
На три мјесеца . . . 1 „ — ,, „

За Србију н све остале земље :
На годину........................15 Франака у злату.
На но године . . .  8 „ „ „
На три мјесеца . . .  4 „ „ „

Дојаконнвим иретнлатницима ,,Црногоркеи 
урачунаће се 1вихова претплата и на дал>е, ако 
им према овој обаљеној цнјени што претпјече.

Претплата из Ilpne Tope нек ее таве 
управо потнисаној адмнннстрацнјн.

Претнлата из Аустро-Угарске (и Босне н 
Херцеговине) и осталијех земаља нек се ша.Ђе 
иоштанском уиутницом на г. Петра Рамадано- 
eii fia у Котор.

Претплата из Србије нек се шаље кљижа- 
ри В. ВаЈгожиКа у Виограду.

Ко хоће да пошље претплату иепосредно 
на потписану адмшшстрацију. neî t то учшш у 
писму папЛпЛено.ч пошуно до Цстпња.
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Бројеви, с којима је уредншптво „Црно- л>еној цијени, т. ј . по 2 Фор. а вр. год., ако 
горке“ у заостатку, накнадиће се у течају ове ! се пошље пргтплата и за ндућу ноловину го- 
половине године. | Дине, т .ј. од 1. Јула падо31. Децембра ов. г.

Сви дојакошњи бројеви „Црногоркеи од Цетиље, 25. Јула 1884.
иочетка годиие могу се добити иотиуно по оба- Администрација „ЦрН0Г0рке“ .

X А м Л Е Т,
КраљевиК Дански.

Трагедија у 5 чинсва од Виљема Шекспира, с инглеског превео др. Ааза КостиЂ.

Д р у г и  ^ин.
Појава IY.

(Придворје. Улазе Хамлет, Хорације и Марцело). 
Хам.гет.

Уједа зима ; мраз је  врло љут.
Хорац.

ЖестЈко с’јече као да је  крут.
Хам.7.

Којс је доба ?
Хор.

Није дванаест још.
Марц.

К, прошло је.
Хор.

Зар ? Ниеа.м чуо, иа онда ту је час 
Кад овуда обично хода дух.

(Чују се изнутра трубе и нуцн.ава).

Шта значи, кнеже, то ?

Хамл.
Краљ ноћас бд.т, чашама тражн дно, 
нјан посрће разиетљив наметник ; 
док рајнско вино сипа у грло 
разглашују му одздравица част 
и топ и труба.

Хор.
Је л' то обичај ?

Хам*1.
Јест, обичај :
Лл’ рекао бих — ма да сам никао ту 
и томе вичан — тај наш обичај 
баталит’ љепше је  но пазити.
С тих пијанака пустих пада срам 
на народ наш пред св’јетом осталнм.
Зову нас посвуд пијаницама 
са свињским надимком; и заиста 
сваку нам елаву тај окаља глас.
Тако се деси каквом човјеку 
да брадавица гадна падне нањ, 
ил’ рођајсм (ком HiiKo није крив, 
не бпра свог постанка природа), 
сувипшом каквим пресила се крв 
ломећ’ разуму тврде ограде; 
ил’ навиком тто  одвећ окуж.г 
прист>јност сву; да, рекох, људп ти, —

срамоте насећ’ такг једнз жлг, 
рођења маст ил’ срсће биљсгу —  
ма какве му врлине иначе, 
ко сунце чисте, толко да их је, 
врлина колко човјек нодносл, 
осудиће га ипак свјетеки суд 
због оне једне само погрешке.
Срамотедрам затриа славу сиу 
саблажљу својом.

(Долази Д у х).

Хорац.
Кнежз, ево га !

Х.амл.
Сви апђела, сви светл, у помоћ! —
Ил’ вампир био, или блаж^н дух, 
доносио рај ил’ задах иаклени. 
ил’ добро хтио ил’ зло, тл долазмш 
у тако разговорном лицу ми 
да морам да те зовем, Хамлете, 
мој оче, краљу! Одговори ми!
Осв’јести ми незнање ! Реци ми, 
што мошти твоје, мртве погребом, 
разбуцаше свој покров ? Зашта гроб, 
у ком тг мирно лежат’ видјесмо, 
раеклана тешке мрамор чељусти 
взбацујућ’ тс опет ван ? Ох, зашт’, 
мртавче, сад под бојним оклоном 
на мјесечев изађе опет сјај 
страшећи ноћ; те живим лудама 
ужасно нама тако и ј̂епаш св’јест 
недомашнлм нам души мислима?
Говори, зашт’ ? рад чега ? Што ћемо ? 

Хорац.
Намигује вам поћи за њим, као 
да има неку особиту р’јеч 
на само с вам’.

Марц.
Гле, какз пристајн) 

себи вас маше даљс одавдз: 
ал’ не ид iTe с љим.

Хорац.
He никако !

Хамл.
Да збори неће; онда идем е њ ш.

Хорац.
Немојте, кнсже !

Хамлегт.
Зашто ? Какав етрах У
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Мој жзвст ии нз врсди игл>;це ; 
а душа моја, шта јој мсже он, 
јер бесмртна је  као што је  и сам ?
Онет ми машс ; — ево нођох с њнм.

Хорац.

Ад’ намамил вас, кнеже, на воду, 
ил’ оној ст’јени на страховит врх 
што на дно мора стрмо иронада?
Па тамо да се страшно нрометне 
те ума вашег тим занесе власт 
у лудидо ? Немојте, пазите : 
и мјесту самом очајан је  вид, 
бсз ичег другог, мозгу свакоме, 
тонућ у бездан мора дебедог 
што нод њго! бучи.

Хамлет.
Онет маше, гле: —

Хајд иођох с тобом.
Мајуцело.

Вн нсћ'те, кнсже.
Хамл.

Себи руке, ви •
Хор.

Нс см’јете поћ’.
Хамл.

Мој усуд виче хој ! 
чврстсћи тјелу сваку жилиду 
силом жнваца лава немејског. (Дух магие.) 
Опет ме зове ; — пустте, госиодо ; — 

(Откине се од њих.)

Учинићу га духом, Бога ми, 
ко с’ усуди заступити ми пут.
Ја рекох, даље : — Наирјед, ево ме.

(Оде Д ух  с Хамлетом.)

Хорац.
Страховито га машта заноси.

Марц.
За њим ! He ваља слушати га ту.

Хорац.

Хајд за њим ! Шта ће томе бити крај ? 
Марц.

Труло је  нешт’ у Данекој држави.
Хорац.

Помози Боже.
Марцело.

Хајд’мо за љим, хајд’ Ј 
*0 ду).

Појава Y.
Даљи крај пргцворја.

(Враћа се Дух  и Халигет.)
Хамлет.

Куда ме водиш ? Збори, дал»е не.

Слушај ме.
Дух-

Хам.гет. 
Хоћу.

Дух•
Дође скоро чае

кад морам да ее вратим у муке 
иакленог огња

Xavier.
Јадни душе, јао !

Ду^
Немој ме жалит’, само иази, чуј, 
што будем казао.

Халл.
Збори, елушам рад.

Дух-
Освети тако кад ме будеш чуо.

Хамл.
Шта ?

Дух-
Ја сам оца твога дух : 

осуђен и&и ноћу допекле, 
а дању чамит’ постом огњеним 
док сва «а чисто не изгоре зла 
што жив починих. Али кад бих емио 
да кажем тајне моје тамнице, 
најлакша би те приповјести р’јеч 
расц’јеи’ла ум ти, смрзла б’ младу крв ; 
ко зв’језде би ти очи испале, 
оскочили б’ од главе увојцч, 
а свака длака усправила б’ се 
ко бодље морског јежа кад је  љут.
Ал’ та се вјечна не открива в’јест 
од меса упшма. — Чуј, чуј, 0  чуј ! —
Ако ти икад отац бјеше драг--------

Хамлет.
0  Боже !

Дух-
Освети му убијства ружни срам.

Хамлет.
Убијства ?

Дух•
Убијства, да, најцрњег, вравог зла. 
нај чуднијег, иајнеприродниј ег.

Хам.гет.
Говори брзо; да ми освета 
полети живо ко молитве р’јеч 
ил’ мис’о љубавнака.

Дух~
Вољан СИ ;

и био -б’ љењи него масни жбун 
што мирно жме на води Летиној, 
кад не би плаиго ту. Сад, сине, чуј : 
У врту, веле, змија м’ ујела 
у сну : тако се данскч вара евијет 
о мојој смрти причу слушајућ 
преварницу : ал’ драго дјете, знај. 
та змија што ти оца уједе 
носн му вруну сад.
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Хамлет,

0, цророчка мн душо! зар мој стриц?
Ду*>

Да — да, та гадна, та прељубна звјер, 
нривољела је  срамном блуду свом, 
нреварнам снагом, умним чинима 
(0 нроклст ум н чици што им моћ 
занесе дотле!) Краљице ми ев’јест, 
највјерније бајагл л>убе ми:
0, Хамлете, какав то бјеше пад!
Од меие што је  Ј&убљах вјером том 
којом се назвах њенам пред Богом, 
иа уштву таку спасти шт,о је слаб 
уз мсне сваком енагЧш Брпроднолг!
Врлице праве не мож’ свјгадат’ блуд. 
анђелскам видом кек’ се преруша, 
а иохота у рајскзј иостгљи 
и ан^ела се божјсг наеитл 
те тража гн >ј.
Ал’ стан’ ! Бојшм се чујем зарин цчк: 
да свршим сад: — У врту снавах свом, 
по ручку мој свакчдањ обичај; 
докраде ми се у зао час твој стриц 
стаклснце носећ кл:те бунике, 
у завијутно уха саеу мог 
заразни ток што сатрс л>удску крв 
пролетив брз, ка’ жчва, тјсдо свс, 
те невидовдо танку, здраву крв, 
к’о кчсац кдд у млјско укшаш, 
угруша сву: и мојој такд бл ; 
од једџом губа обузз ме свог, 
к'о бош! Лазар глдткјвм тјслом се 
у краетав створих гад.
Братовд>а тако рука у до, сна 
узе ми жчвот, друду, краљш^у:
У цв’јсту мојих rp’jexa окпнут, 
без ирлчеста, пезват, неномдзан, 
бсз нокаје да страшни нослан суд 
на глави моје неда^таткр ове:
0, страшно! ништа страшније !
Имал’ у теби крви, ire дај т о ; 
не дај краљевској данској постељи, : 
да буде легло блудниј саблазнч.
Ал’ к 1ко било да то еврџшш тл, 
не гр’јеши душе; штеди мајку ти, 
њој судч Бог и оног трња бод, 
у грудча што је  мучи вјечито. г 
Остај ми збогом! Свица бд’једч зрак 
блазину јутра тиме казујућ.
Сад, збогом, збогом?, зб^гом! иамтимс!

(Одо).

■ Халигет.
Сви свецн исба! Земжо! 11 шта још ?
И пакле зарј — 0 гад! -н  Стаи\ срце стан'; 
Ох, снаго моја, часком>«ш ехари, 
но држ’ ме чврсто ј т— Тсбе намтлти ?
Ох, да! С листова свбје паметл 
свс уеиомене таште збрисаћу, 
сва иравила, еве кн>иге,; РвмОг траг 
што мотр.ећ’ у њлх младбет уреза, 
у књизчччетлј евега-мбзга мог 
да жмви само твоја заш)в’јест 
без другг .смјесе. Да, тако зис БоН 
0  ж?но, >' . ■>
0 ниткРв’, ом ј̂еши с* дроклет нмткове! 
Писаљку дај, —д зднират’ морам ја. 
да мож' ко см’јсшат’ се и с^јсдмт' ее,

на б;1тл натдов; бар у Данској, да:
Е, чико, ту си. Сад на одзлв м ој; 
мој одзив: Збогом! зјбогод! памтл м е!
Заклех се.

Хорац.
(С ш>л.а).

Кнсже, госиодару м ој-------
Марц.

(С иоља).
Кнјз — Хамлсте!

Х<урац.
Бог с ц»:ше.

Хааелег.
Так ) буд.

Марц.
(С иол»а).

Хој ! хој ! хој ! хој ! хој ! хој вн жз, внсж  ̂ мој ! 
X«.H.wr.

Хој момче, хој ! ход амо, твћу. ход!
(Улазе X о р а д u ј е и М а р ц е л о)

Ма/рц.
Па кдко, часнч кнсжз?

Х о ј ш ц .

Шта је, к а т  би?
Хамлет.

Чудновато!
Хојрац.

На каж'тр,: кнежз мој. 
Хамлет.

He, издаћетг.
Харац.

Hcliy, Бога ми!

Марц.
Па нч ја, кнежз.

Хамлвт.
Шта велиш?

Ко би икад рекао т о !
Ал’ ћутаћртг.

Хор. и Majnij.
Jlor ме,! хоћемо!

Хамл.
У Данскзј нема таквог питкова 
да нз би бло суштл зликовац.

Хор.
Зар треба да из гроба дође дтх 
да каже то?

Хамл.
Да, imam право. да ; 

тс така мислчм, ш  пет нч девет, 
н з рукујмо се ца с’ оџрр.стлмо:
Би, куд вас пск^о зрвс или ћуд 
јер евакч има ћуд ил’ иос’о свој, 
ма какав; ја, сирОмах, сам 
на моллтву, л н  '. ;  . ‘У) i. h..,- 

Хорац.
Да чуднчх р;}еч«. киеже. збУњснчх!
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X.ajn.isT.
Увр?једи л’ вас, у душл ми је ж.ш, 
вјерс м’, у душ 1

Хар.
Нема увред?.

Хамлет.
Свстог ми Пстра, има, Хорац’ је, 
те какза још. јер овај приввђај,
Bc.i iM вам, toi је  поштон био дух :
Но нз питајтз шта је  мсђу нам.
Л сад, војн ирг, браћо, другови, 
малсну молбу«.

Хор.
ПГто бл кн:жз, н.к 

Хамлет.
Пе казујте што ноћас видоетг.

Хорац н Марц:
Нс бајтс се кпежз.

(Настави^е се).

ш in corpora sano.
(Hi pyuomtca: Мозак и срцеу пњижввпости *)). \

Од етарппс помнње се ова изрека, па се 
п даиас ионавља сваком прилпком и ненриликом. 
Кад сс сама за ссбе узме, она има доиста не- 
иобитну вриједност и слаже се потнуно са ма- 
терцјалистичким ногдсдима на свијет и па чо- 
вјска

Мп смо лс1» горје впдјслн, да је тнјсло 
подлога души, да душа у човјеку само дотле 
ради докдс јо у човјеку органисана материја 
сложеиа онако као што се нојављује у жпвоту, 
да душе нестане оно'га~часа, чим се та орга- 
нисана материја расточи,

Кад је ; то тако, онда из тог' мора пзлазити, 
да је душа (mens) у човјеку само ондаздрава 
($апа), кад јој је здраво н оцо из чега инче, 
кад јој је здрава нодлога њспа : тиједо {corpus). 
Из тога даље излазс логично п друге консе- 
квенције : што је тнједо здравије, т о јс  и душа 
здравнја; што је тиједе слабије, мора и душа 
бити слабија.

To прави.10 стојн, кад се у опште узме.
Но нека се нико не зачудн, ако одмах 

овдје на иочетпу кажсмо, да то правнло нема 
вриједности у такозваној лнјсној књижевности. 
За производб овс књнжевростп: кс тражи се 
здраво тијелб. Душа у б.олссном тлјслу може 
да ироизведе &шого уацршслшје иослове у књи- 
жевности, него душа у здравом тијслу. Извје- 
спи степен одсхупа од физволош јси нормалнога

*) Овај посао, којп је Још од иочстка гЦрногоркеи почео 
излазитн у н.ој, развукао ми со под iieportf толико, да п сам 
упи^ам, дп кије у ттје.тоетн евпјој зл лист о»?акав као што је 
,,Црногоркаи. За то га елажем у кшигу, из којс ћу кад и кад 
цо нешто у одломднма и у опом листу саопштптн. Ј. II.

здравл.а нроизведе у човјеку пзијесне мијене 
мозга и срда и цијеле живчане системе, којаје 
врло угодна за нослове из којих је саставл>еиа 
лијеиа књижевност.

Ми ћемо се иотрудити, да то докажемо.
Да би се избјегла излишиа нарба међу 

нама н читаоцима, нужно је да кажемо iiaiqm- 
јед, шт;- ми овдје разумијсмо иод ријечима 
„здравље^ и „болести. Под „здравл>ем“ ]>азуми- 
јемо ф и зи о л ош к и  нормално стање тпјсла. Под 
„болешћу^ виши илп мањи одстуи од тс но])- 
малностн. Даклс човјек овако болестан не мо- 
ра дежати у иостел.и ни нити медпцшге. Он 
може ходати међу л»удма, ма да љвгово тиЈело 
у ф и зи ол ош ком  смиеДу не ф у н к ц и о н и ш с  нор- 
мално. Код њега еу на.ступиле у главшш орга- 
нима душе : у мозгу, срцу и живцима пеке мн- 
јене, нско диФеренцирање у њпховој фпзиолоиг- 
кој радњи, којпм се он разликује од бсталих 
иормалннх људн. С таквим „болеонвцима“ ми 
овдје имамо носла. Можда је овдје та рпјч 
(„болссшш^) пезгодна, но ми смо је ради крат- 
коће узели. Нска иам она будс тсхиичвп из- 
раз за оио што мпслимо и што смо об;де обја- 
саплп.

У књижеввости ради човјек дупкчм вмшс 
него ма у ком другом послу. Управо овн кгви- 
жешш 1Г])0113водн и нпјесу шшгга друго него 
иронзводи душе. Па кад јс  за радп>у душс 
пужно да је тијело здраво, како може бити, да 
то није пужно за радњу њеиу у лијеиој књи- 
жевиостн, на име у носзпји ? Зар мора’ човјек 
бити болеотаи, ронимо пенормалав, да би мо- 
гаошто лијсво пропзвестн у иоезији и другим 
гранама лијепе књпжевности

Да видимо.
Каг.ав је нормално здрав човјек у душев- 

ном погледу •?
Код нормално здраг.л човјска душевне су 

Mobil чо правилу вазда балаисирапс. Ту увпјсч: 
влада међу шима скоро иотпуна равпотсжа. 
Крајности су ■ барем вазда ис1сл,учсие. Моћн ду- 
шсвне нпјесу у борби међу собом ; иикада се 
ч)ПС но отто>у о пскључиво господарство ; ни- 
када tee isairrap душевни не усколеба тамо н 
<\мо у пикада једиа моК нс лрстегпс толнко, да 
пред, њеном сплом све друге ишчезпу.

Нормално здрав човјек ие мосдае со радо- 
ватт: у толиком етеиепу као нснормалан, а но 
може ни у тако дубоку жалост насти Бсаоповај. 
Нзегова је радост ваздп подједиака. а га му 
раг.шмјсрност у радости долазп од лрлвилног 
физполошког Функдионисања љегова тијела. Те:; 
кад и кад може ггакав вапредаи случај да ра- 
дош}<у усталаеа глатврг површнну п а т о в с  душс. 
Лли то дуго ие трајс. ти таласи нијесу узбур- 
каш. не дижу се тако високо. да под собом
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доврију друге душевне моки, не размахују 
*ч> тако силно, да нљуском својим збригау и 
-пдиесу i-ве што у ризниди душе на!>у. Они се 
брзо стало ке. и ду;па добија свој свагдашњи
ОЈДЛК.

Нормално здрав човјск не може се ни ра- 
жсигита онако јако као недормалал. У души 
његовој не може нилад да сз са свијем смркнс 
од каквс туге и зкалости. To што љега за 4«tc 
у жалост тионе, само је  као неки облак, који 
часчом нрчјеђе иснред јаснога сунца његове 
,;ушс. Јал тјелесни организам, правилно Фуик- 
длолиеање физиолошко свијех органа де дону- 
шта ма i.a»o) јаком снол>ашљем утиску, да ио- 
рсмети ту иравилност, да се такне равнотеже 
дугаине, да начини узбуну у њој, да је за на- 
вијек омота црнијем велом. Сјеика мпне у брзо 
и душл сс новратп њена нормална свјетлосг.

Нормално здрав човјел не може ни да 
љуби ни да мрт онолмко као ненормалан. У 
љубави као и у мржњи он је вазда одмјерен, 
љубав у љега никад нс може бити толика, да 
он ссбе у њој утопн, нити мржља толика, да му 
се сонствени суд, тпјело, од ље изије. Нормални 
тјелесни организам љегов никад не доиушта, 
да се од њега много одузима (љубављу или 
мржњом) и на страну издаје. Он не хоће да 
себе изгуби, да ишчезне у другом ин- 
дивидују, нити да сам свој организам наједе 
и оштети рад другога. У љубави као н у 
мржњп љегова се душа много не ремети.

Нормално здрав човјек не може ни да се 
ражљути, паједи, да дође у гњев, јарост, оча- 
јање, да га страх обузме, да се паду иреда, 
;;а се занесе, одушеви, усхити п т. д. као чо- 
вјел ненормалаи. Сви ти аФекти, сва ocjeliaita, 
сви спољашњи утиеци, који толико рсволуцио- 
нирају душу нормалнога човјека, одбијају се 
се без знатнијех пошљедица од чистога огледа- 
ла плгове душе. Његови жпвци као да еу од 
дрндареког тетива ; пикакав спољашљи утисак 
не може њпх да иотресе и узнемирп ; што их 
е поља дарне, то они иреносе „хладнокрвно“ , 
без икакве узбуне, до централпога сједишта, a 
овдје се о свему производи свијест без икакве 
или бар без велике реаодије. Код нормалнога 
човјека сваки је утиеак што је могуће објекти- 
ван - он од својв објективности не губи ништа 
на иуту свом од периФерије до мозга ; живци 
га нимало не препаришу, док га иредаду мозгу, 
а овај га онст не прерађује иа стотину начина 
помоћу евојих апарата, него га прима онаквога 
какав је, и не реагује на н> на стотину начи- 
на. Што му ухо или око прими, то се мозгу 
предаје у оригпналу ; ту нема никакве примје- 
се ; ту нерв ушии и очњп није шпита додао 
лри трансиорту, а у мозгу се опет збнла са

свијем обична процедура т. ј. ншсла је у сви- 
јести вјерна представа од онога што је живац 
јавио, без икаквога додатка, без увеличања, 
без умањивања. Мозак је остао на миру, па 
не узнемирује ни жнвчаиу систему, ни срде, 
ни остало тијело. За то се у нормално здрава 
човјека много маље уиотрсбљује и троши жив- 
чана система и срцо псго у иенбрмалнога.

Ушљед свега тога у дормално здрава 
човјека не може битд онолико идеси^псшна као 
у иенормалиога. Нормално здрав човјек реали- 
ста ј с ; он је то већ сам но себи, иити треба 
да сс учд рсалдзиу од тсорегичдих реаллста д 
натуралиста, који су свс друго приђе само не 
то што кажу да су. У обрвама дјевојчиним он 
не можс да види .,с мора пдјавиде44, него само 
неколико длака дрнс илп смеђе или какве му 
драго масти, свијендх над очдма ; очд му ии- 
јесу „два тадета усијана,и н и ти  су усне дје- 
војачке ружичасте и медене, него је преко њих 
превучена слузна тгожа, која јс  дрвеиа, дот: јс 
крв добро храии, а нрсблвједд п помодрд, чим 
јој крв иреетане слагд д о в о .ђ по  хране. Он де 
може да нађе у ма како црним очима .,ноно- 
ћн“ , нити су му зуби ,,два низа бисера", a 
камо лп да у звјездама иебесшш види „штре- 
цајуће жуљеве па стопали Господа Богаи д т. 
Д. и т. д.

У ненормалнога човјека, у којега мозак, 
живчана система и срде не раде у свему д са 
свијем по нормама физиолошким, бива иротивно 
од тога.

(Наставиће се).

Крај И в а н 4 е г о в а  корита.
(Пјесников сан).

Сред букова густог лада 
Српски пјесник трудан лега’ — 
Сан нревари њега млада 
Крај корита Иван бега.

Успава га шум извора,
Тужна пјесма сриских вила 
Којено је  Ловћен гора 
Ка’ сирочад прихватила.

Пјееник заспа — у сну виђе 
Бег Иван бег сврх планииа 
Коритама како сиђе 
Водећ’ собом до два сина.

Жалосно му блЈедо чело — 
Жалосније ђеце лице,
А око је  невесело 
У несретне све тројице.
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Kpaj извора тдда ладна 
Мученика до три сташе,
Иван сједе — д > два јадна 
На кзљена сина иаше.

Из очлх им сузз точе,
Страшно ј ’ виђст' несрстн чкз 
Који ванс: „цроста очз,
Нроста ЈуДУ’ издајнпко!

Ми 13Д1СМО нлрод м: ли,
Ми издасмо аман т '
Које су нам оетавили 
Нашл предци — вјере свс^з.

Ох опростл ОЧЗ CTvipiI,
Издајникз тл оиростл!ц 
„Никдд, никдд измсћари!
Проклгт.0 вам билс к х т л !

Наша ззмља вас родвла,
Наше Л1л’јскз храну далз:
Туђа вам је  земља мила,
Туђг вас је  очарало!

За госиоетво та Стан: ша,
Издао си отаџблну!
Рад госпоства твог падвша 
Нрмт.штз ни домовину!

Тсбе Ђорђе њсжнкт тјслд 
Латииокога очарала,
Ћаволзк i тз миса’ смела,
Омрзну тл зеуља мад-1:

Тс остави Црну Гору,
Те остави Ловћен свстл.
Гђе тл бише закл њањд ?
Гђс тп бишз аман.тл?!

Тн к падишл, а т.г дужду 
Сваки од вас к врагу одз,
Заборавив срнску нужду 
И ловћсшке лчдне воде.!

Јер лоЕћснскс ако воде 
Срб се туждн нз наиије,
Тог жар сунца и сл^боде 
Неће нпкад да огрије Г. . .“

Свс то чушз српскз вглз,
Свака к своме крају оде.
He би л’ Сриетво науч 'лс,
Да ловћензке пије воде!

Лср је  Ловћсн ов<тд глра,
Ка' Турчлну св(тдМ (К1 
Ок > њег’ се купвт’ мора,
Срб из бд!’за и д а л к г .!

На Иванова Корнта 1884 г. Јунија
Јован Попови -̂Липовац.

ПОД ОСТРОГОМ 1894.
(Пасхавае *).•

Да видите i/aure ћамастире Г 
Н ар. Н је с м а .

Било је  близу иоднз, К1д смо се поч лл сну- 
штаватл са висинз Бијслс Руд нзутд море од евјхт 
лостл, мириса и ззлзнила. Сјахасмо с к њч, јер је 
нскдк ) мнјго угоднлје провлач .тд се нјеш :цз крсз 
густл шумарак и пресијецдтл вијугави пут, н гл л >- 
млтл се прско њ?га на к њу и нз моћч к>м(тн> уж 1- 
ватл све љзпотз ириродне, нссред к>јих уљ • гјсмо.

Силаздк е брда траје доста дуго. Онз има дза 
подн жја; К1Д се на ирво снустл, идс се нсд жзрав- 
ницом, д к се дођз до другс кдсе, са к>је се већ ви- 
дл и ззл на Суш цх, к .кј се иодвглх испсд д њ г 
подн^жја бријсга.

На ирвом иодн жју иређосмо соло Загчрач, вр- 
ло ромашмчно пол >ж н> напрема висок >ме Гарчу. Од 
т.»г села иођосмо ддље до другз к>се, са кдје се д> 
нсјолдкО; минута сиустлмо д > риј(кз Сушдц \

Сушица ријска има то непријатн ) име ваљда 
збдг тмга, штл се љстл сушн. Кад смо ми нрск > њз 
прслдзллл, још нлје патила од тз б лзстл. Иотзцл 
шумскл још су је добро х])анвл г, а сунц' јгш нлје 
тако јакл прижд !лд, да јој воду испије д > корита. 
Онаје још била права рјеч цг модоо-з \т нкдстз б >је, 
свјеж-та жлвота, јак »г струјаља. Нрекд њз водл др- 
всн I мост, којим смо прешлл у ираву д >Л !И/ бјсл)- 
павл ;ћ ку.

Сад смо иосред оне љзиотз, коју смо мал> п])и- 
јед озго са висинз гл^ддли. Онз шуме, онз л »ваде, 
она нол»а, онл усјевл стзје him бл жг нримакнутл, 
ми пролЈзамо иоред њчх. Алл утлеак нз м< ж i Д1 бу- 
де снакхв, кго К1д се гл'да г.з ддље. Непоергднлт, 
дстаљнзст не глдн оку ; оиа бр»ли' нлмбус, к»јн дгје 
даљгна; расточдва цјел купну слику насамедјсл ће. 
Од самијех дава нз могосмо д х вид шо шуме; од с*а- 
мијех класова нз могземо да ввдшо лслујањз ж ж >- 
нога злдта ; ћчлами и иростлрачл природз пр(тво- 
рише се у поједчна биљкз овош и он х  имсн i. Ал i 
нам је  ииак годилл нзнрскдднг мијип сл .кг, мим« 
које пролдзлемо: чае лдвадд, чдс уејеви, чае ш/ма. 
час луг, час вотњдцл, на еела, па ријекз, на људл. 
Особито нам дпажзсно бјсшз пр^ддздтл кр< з густз 
тумс и лугове. У њлма рл^да нкд збиља, н лм еве 
чандст и тајан твснлст. Бисок> грањз с густим л i- 
стом обгрл .'лз се и снлел) јсднј у другл, тз н *дд 
усијанлм зрацлма суВчанлм, да иродрије у тз хл д >- 
ввтз сјеницз природ:!НЗ. Т(к ако шгдјск>ји зрач. к 
нађегдјегод каквурункцу, нанродрије својим ждрк im 
конљем у ту хладовиту свстињу, ма дрктл и треиери 
башкао да није еигуран своје владз. Пролдз ћ i кроз т /  
тајан.твену нлјему ташдну шумику ч вјек чнтј и сам 
зднлјеми, члсто постанз сзбиљнлји, узвмл нлји. чхето 
се зднзсе мислима својнм у н кз дјл кз, нзпозндтз 
крајеве. Кроз шуму се вдз ћут.ћ ч ; бдр се mchi 41 
ни, да би се вглдчдн-твсна свст^њчњ нх обзевстмх 
људским торокдњзм. К])оз шуму ее иде мисл h i. a 
мислл тадд постају дубље, т.жз, крупнлје, н саоп 
гатавају се нз другом кше, н го ссбл самоме, своме 
унутрашњзм укућдн ну.

И ми смо тдк ) ћутД г прсл з л I к >( з гуv т 1 
шуме и мимо пл ‘днз усјеве. д к нз оиаз icmo Д1_ее 
већ прибл 'жујемо — н кдме град/.' To смо н \jiipi ђз

Види број 22 гЦрногорке“.
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оп£3 '/'Д.1 на вршој и б л»ој кул?ури ЗгмљЕШђга и разно- 
роднијем гајању кариснијех биљака. Најпрвђе руме- 
тлн. па кртолл, па вг.шњг. трсшња, смоква, наранџа, 
шипак. главато зељз и шљива казавали бн h im, и да 
нчјесмо знзли, да су ту нсгдје људн, да их јс  пови- 
ш ' на броју и да су вријсдни.

Прсд нама је  стојао Дангигов-град, вза Орје Ду- 
Н2 најљенши пол жу у додицц бјсдаиарллћској.

С оре (тране, с крјеми дол .8исмо, Даниловград 
сс нг ввдл, д к се у саму варош не уђе. To је срекна 
околност за оне варошл, куј.е су цодвбне да нас ево- 
јом љслн.трм изнсндде. Даниллвград ит.то тск да 
ностанз. Он још ннје постао ова. на што је  намијс- 
њен. Око њога све је лајено, само г.н цматск да по- 
стане лијјеп. А он нстнуно заслужује. да иостанс би 
јелл лабуд бјоЛопавлићскс додине. На жјдост, Црна 
Г<фа join нијс досијсла, да градбве гради. а и сцага 
јој њсна данзшња нс допушта да то чини. 0<тајс 
нам даклс Дан^лоЕград — град будућтн-тл. — И ми 
у т.) пстпуно вјерујемо, и ту бисмо вјеру само онда 
изгубпли. кад би престалм вјеровати, дг ће људи, a 
нф(.ч..та Србл, вазда вољстл љснсту ирнроде и гни- 
ј(зда своја савцј&тл на онијсма мјвстима, на која јс  
нрирода 1 зручила i здашном руком бохште дарове 
евоје.

Таково је  мјс(то ДанллоБград.
(НаставиКе ее).

К њ и ж евн и  преглед.
ВшЈлиогр аф  иј a .

Илустрована историја Српског Народа од нај- 
(Таријих врежна до ироглашсња краљевине. За на- 
род н школу. Са 100 слика. Издаје Коста Мандровић. 
У Бечу 1884. Чстррта свеека, Цијена 20 нобч. —

Посланица Никодиму Милашу, архимандрвту, 
доктору богословије, проФесору црквеног права и цр- 
квене историје и рсктору •правослаБне семинарије у 
ЗаДРУ, на кљигу: „К пктању о јерархичком полс-жају 
сарајевске мит!рополије.и Натгисао босански попо. 
Панчево, печатња Браће Јовановића. 1884. Цијена 
25. новчаћа. —

Поука о чувању здравл>а. За народ написао Др, 
Милан Јовановвћ Батут. Награђено дјело. Ha по се 
штампано из „Народног Здрављаи. У Биограду. Кра- 
љевско-српска државна штампарија. 1884. —

Nov. Roman Ivana S. Turgcnjeva, jpreveo s ruskoga 
M. Lovrencevi6. РгеЏатрапо iz „ Slobode‘f. Zagreb. A V  
klacla G. Griinhuta. 1883. СЦепог 1 for. a. vr. —

Sagen und Mahrchen der Siidslaven von Dr. T.
S. Ki'auss. Band II. Leipzigt Verlag von Wilhelm Frie
drich. K. R. Hofbuchhandlung. 1883. —

Како ce ваља чувати и лијечити од колере. За
народ наиисао Др. Иллја Огљановић, практ. љскар у 
Новом Оаду. (ПрочБтано у сједници „Задруге љскдра 
и апотекара дгње Бачкеа 9. Јуллја 1884). У Новоме 
Саду, издање кљвжлре Луке Јоцића и др. 1884. Ци- 
јена 20 нобч. —

Мвтрополлт Црногореки Василије Његош илл 
Историја Црне Горе од 1750 до 1766 годинс. Нани-

сао Марко Драговић, ссхрстар министарства просвје- 
тг и црквснлх дјсла. Цстј:њс. у држагној штампарији
1884. —

Вијести из странијех књижевности.

— „Revue Internationale* д< носи у својој свсоцл 
од 10. Јуна ов. г. занлмљив чланак Хрватице Маре 
Чоп : „ б  народном позорг.штуу Хрватекоји (Le The
atre national еп Croatie). У том чланку оиисује се ио- 
(танак и разввтак народнога нозоришта хрватског. 
На завргастку чланка чсствта списатељкл није се 
могла уздржати а да нс помсно н^кн гдух ввзантиј- 
(кни који тобож свс више бјсжи иснред народног по- 
зоришта хрватског као нредље страже занадне кул- 
туре. Који је  то „esprit bijzantinu 'I Ми га не позна- 
јемо Hi-.тл га данас пгдје видимо. Зар се бсз мало 
шоввнгзма нс мсже проћи нл у озбиљнллг расправа- 
ма? — У истој свссцл пишс гласовг.та сгшсатељица 
Дора Дистрија „о народнол култу живот; њаи. Ту, мс- 
ђу осталлјсм, и Шарац Марка Краљевкћа налази до- 
стојно мјесто, упоредо с Нсгазом јелинским, БукеФа- 
лом Алсксандра Великога, Киратом најславнијег ајду- 
ка турског Кур-Оглуа, Кентаврима грчко-л&тинокијема 
и другим славним коњима. Штста mi'o није сбрнула 
пг.лнву и на Момчлловог Јабучлла!

— У јунској свесцл Француокога часописа nLa 
Nouvelle Revueu почела је госнођа Адам (МаЛаме Adam, 
Juliette Lamber) писати о своме путу ii бављсњу у 
Угарској, са велпком симпатијом за маџа]>ски народ. 
У продужењу тога нутоииса (у свесци јулској, еио- 
мкње и Србе угарске, који су баш за вријеме њсно- 
га бављсња у Пештл имали тамо конФерснцнју, иза 
које је  дошао кикиндски нрограм. Из онсга, што ту 
пишс о Србима угарским, види сс да их нс познаје, 
јер пише о њима онако како је  слушала у круговима 
маџарским.

— Чувсни писац романа nSerge Panineu п „Маг- 
tre de forgesu, Ђор^ија Оне, вздао је  опст новједан 
роман под насловом : „Lise Fleuronu. Прави париски 
роман од моде, као гато се свакл дан кују у Наризу. 
Глумица из једнога париоког позоришта игра уњему 
главну улогу.

— Достојевсков роман „Поиижени и увријеђении 
изишао је у  Француском приуеводу под. насловом „Ни• 
milies et offenses'1.

Ис пр авка .
У погаљедљем броју „Црногорке^, у извјештају о пре- 

стави Розенове „слшсе ио животаи: Е ј, љ у-д и, ш т о  с е  н е  
ж с н и т е  стоји погрешно да је орнпшалу наслов: „ U n s e r e  
F r a u е п“ у мјесто „ O d i e s e  Mi i n n e r ! w — Како је иста по- 
грешка и у „Гласу Црногорцаи, молимо читаоце да исправе.

Због уређења нове шта!У1парије Читаони- 
це Цетињске, у којој се лист овај штампа, 
није он могао иза^к на вријеме. Што је ово- 
га кјесеца изостало, to fce се накнадити 
додацима у течају ове половине године.

У р едн и ш тво.

Д е т и љ е, у штампар^н Чнтаонице Цетињске.


