
Излазгс сваког чствртка 
иа цијслом табаку.

Стаје за Црну Гору, Ау. 
стро-Угарску, Босну и Хер- 
цеговину:

годшпн.с . . 4 Фор.
на ио године . 2 „ 
на четирт године 1 „

ва Српију и све друге земље 
лодишље . 15 Франпка
па по године 8 „
иатри мјесоца 4 „
у алату.

ЦРНОГОРКА
лист Џа

к ш ж ш о с т  и noт .
УредЏ џк:

ЈОВАН ПАВЛОВИЂ.

Прстпдата из Црнс To
pe и сва писма шал.у ее 
самом урсднику.

Претплата нз Србцјс у- 
uyl.yje сс ЈЈелимиру Вало- 
жићу у Биоград, а нз дру- 
гијех крајепа иод адрссом 
Р. Raniadanovic Caiiaro 
(за „Црногоркуи).

Нротилату прпмају сви 
иаши кљижари и иови- 
иареке ексиедицијс. Не- 
фрамкираиа писма не ири- 
мају се.

27. Цет иње,  16. Августа 1884. ГОДИНА I.

X A М Л Е Т,
1\раљеви& Дански.

Трагеднја у 5 чинсва од Виљема Шекспира, с инглвског превео др. /1аза Кости-fc.

Трећи чин.
ЧЕТВРТА ПОЈАВА.

Друга соба у двору.
Долази Краљица п Полоније.

Полоније.
Он одмах долази. Навал’те иа њ ; 
рецитс му, много је његовог, 
а ваша милост била му је штит 
жсстини му. А ја сс скривам ту.
Молим вас, нагло на њ.

Хпмлет.
(Изнутра).

Мајко, мајко, мајко !
К јш љ Нц ” .

Нс бојте сс ;
сакривајто сс, чујем долазп.

(Полоније се сакрије). 
ДолаЗИ Хамлет,

Хамлет.
Па шта јс  мајко ?

KpCLbUU/l.

Хамлсте, ти си љуто увр’једво твог оца. 
Хамлет.

Мајко, ви сте љуго увр’једили мог оца.
1{ра.Ђпцп.

Хајдс, хајдо ; тл одговараш нустим јсзиком. 
Хамлег.

Ид’тс, ид’те ; вп иптатс прсшним језиком.
Краљица.

Но шта јв то Хамлете ?
Хамлет.

Па шта јс  сад ?
Краљица.

Јссн л’ мс заиитао ?
Хамлет.

Крста ми, не ;
жена сте, дјсвера вам, краљица ; 
и. — кам’ да наје тако ! — мајка мп.

_ ЈГ̂  Краљица.
Е, онда нек’ ти други говоре.

 ̂ Ха.н.1ет.
Хајд’, амо сјед’те ; не мичито се, 
оглсдало док вам не намјестим, 
изиутра да се огледате сва.

Кра, bmy7.
Шта науми ? Хоћеш да м’ убијеш.
Ју, у помоК !

Палоније.
(Иза позорницс.)

Хој, х о ј! помоз’те, у помоћ ! 
X  (млет.

Зар пацов ? Гле !
(Извучо мач.) 

За дукат, мртав је. 
(Забоде у ћнлнм.)

Полоиијс.
(Пза Килима.)

0 ! уби МС.
(Иадне, и умријс.)

1\ра. 1,ица.
Еуку ! Шта учини ?

Ха.члет.
Ја збиља не знам : Јо ли можда крад> ?

(Подигне Рилим па извуче Полоннја.) 

Краљица.
Да нагла дјела, ох, да крвавп.

Х г1.ч.гет.
Крвав’ јс зар, но краља убнти, 
па брата му ка’ љуба љубити.

Краљица.
Ка’ краља убити ?

Хамлет.
To рекох, да. — 

(Полонвју)
Путуј, будало, иагла, паметна !
Ја мишљах да јо бољи ; судбина :
Не ва.Ђа, видпит, преуслужаи бит’. —
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Ис крш’те руку. Мир! па сјсдите, 
да скршим срце вам, јер то ћу ја, 
од кршно грађе ако ј’ створено ; 
ако га није клета навика 
разуму прдвом окаменила.

Краљица.
Шта ја учиних, те с’ усуђујеш 
горопадно ме грдит’ ?

Халлет.
Учшш,

што вређа милост, руши румен стид.; 
врлину варком зове ; скида ђул 
са л’једог чела миља новиног, 
иа меЈже чир ; од брачне заклетвв 
коцкарску гради лаж ; 0  ! таки чин 
:ито душу вади р’јечи задатој, 
што рјечма маже свето вјеро сласт. 
Небеса rope стидом румсиим, 
селсна крунна, лицем снужденим, 
разбољела се ка’ пред страшни суд, 
ево мислећ на тај чнн.

Краљицп.
Јој, какав чпп, 

Што тако ричс, пр’јетећ’ иушта гром ?
Ха м.гет.

Гледајтв ову слику, глед’те ту ; 
два образа, два брата рођена.
Гле, каква милост на тим вјеђама :
Аиоло косом, челом сушти Див ; 
из очију му зазор, запов’јеет.; 
ка’ Меркур стасом, с пеба силазећ’ 
на бр’јсг што врхом нсбо цјелива •, 
сав облик збиља, на сваки му уд 
по јодан Бог је свој нритисно дар,
(да знаде св’ јет, човјек је прави то).
To бјеше муж ваш : иогледајте сад.
To јесте муж вага: медљикав ка’ влат 
кужећи брата. Гдје су очи вам ? 
Напустисте планину дивиу ту 
рад гојна глиба. Гдје су очи ? Ха ! 
lie ред’те, љубав. Добу вашем је 
стишан већ крви хук, на мирује, 
сад влада суд ; на како може суд 
од овог к овом ? Cb’jcct имате бар, 
мичетс се ; ал’ заиста, та је св’јест 
узета ; нико тако нијо луд, 
нит’ манитости дотле дођо б’јес, 
толико св’јестн да но остане, 
ту разлику да иозна. Кој’ вас враг 
у ол’јепом мишу а?ако оичини ?
Без чуства очц, чуство не види, 
без ока, руке,.слух, без ичег нос, — 
та д’јелак чулу ком да бјеше здрав, 
залутао не би тако.
0  стиде ! гдје т’ је румен ? Пакло нуст’, 
кад мо’ш иобунит’ кости бабиж.-, 
врлина младих восак нек’ ти је 
нгго рођсн топи плам; ионишти срам, 
гдјсгод навали жесток насртај, 
кад живо тако сам већ гори мраз, 
а разум вољу иодводи.

1\раљшџ.1.
0, Хамлете !

Нс збори више! окрскеш ми вид 
у сред ми душе ; видим прље ту 
огрезле, црне, исисиериве.

Хам.гет.
У трулом зноју живјет’ постсље 
скухано гадом ; сладит’, иарит’ св 
у гњезду иоганом ; —

lxpa.buv/i.

0, немоЈ више, н с ! 
Те р’ јечп еу мом уху ножеви:
He збори више, слатки Хамлете. Ј

Ха.млот.
Убица, нитков, роб, но врједи тај 
нп но стотинка првог мужа вам. 
Срамота, краљ ! Кесарош, какав краљ ! 
Мак’о јо царетво, власт и државу, 
круну je свелу укр’о с иолицо 
и у џеи гурн’о.

-]£раљшџ1.
Доста, дост11! 

Долази Дух.
Х(ШЛ?Т.

Од закрпа и дроњака је краљ. —
Спасавајте, закрилито ме ви
Чувари неба! — ЈЛта ћеш, личо драг’ ?

Крси шца.
Еуку! полудио је.

Хамлет.
Но дође л’ карат’ снорог сина свог, 
што часом, страшћу сметен, пропушта 
нреважан чин грозног тп налога ?
0 , је л’ ?

Дуг.
He забуд’. Ова ноходча 

нек изоштри отунл.ени ти смјер.
Но, гле! на твојо] мајци еједи страх; 

.Међ њу н борну уђи душу јој  ̂
у слабих машти највеКи је мах, 
зборн јој, Хамлете.

X млвт.
Госпо, како је ?

Краљица.

Како је, куку! Како болан, тн, 
што очима у ништа уаиреш, 
с невидљивпм што збориш ваздухом ?
Из очију ти дивљи бије дух, 
глатка ти коса, ка’ оживио емет, 
к’о засналн војници узбуном, 
у вис нотегла, драгн синс м ој!
На жар it пламен раздешаја твсг 
пашкрони стрпње хлад. Куд гледаш то ?

Хамлет.
На њега, нањ! Гле, како бл’јед му глед! 
тај вид, иа створ му, надахнуо би 
разумом камен. — He гледај ме, јер 
жалошћу можеш иретуриги том 
углављен чин ми; те, што наумих, 
извјештат’ може ; сузе мјесто крв.

Краљпца.

Ком збориш то ?
Холдег.

Зар ништ’ пе вид’тс там ?
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Kpn.vmifd.
Ha ев‘јету ништ’, и ако видим све.

'Х.п.млет.

Ништ’ нс чујете ?
Краљтџг.

Ништа, осим нас. 
Хл.к.гег.

Е, глете там’, гле како е’ открада!
Мој отац, сав одјевен као жпв V 
Гле, одлази, баш сад, на врата ван !

(0де Дуа*).
Ералмца.

To није ништ’ до мозга твога сков :
У празном том створењу лако дух 
занесен бива.

X 'гмлет.

Занесен!
Било ми куца мирно, ка’ у вас, 
то истим здрављем свира. Нисам луд, - 
1ито год говорих : искушајте ме, 
нонов’ћу сваку р’јеч, а лудило 
отскакало би. Мајко, снаса вам, 
са душс скин’те ласкаву ту маст, 
да није rp’jex ваш, мој да збори б’јее: 
To рану само замазати мо:к’, 
ал’ трули квар, нодривајући еве, 
невидно кужи. Богу иснов’је сг ; 
иокајте rp’jex, не гр’јеш’те више сад, 
ие 1ној’то коров, да но нађика. 
Оиростите ми ту врлину ми ;

(Из рукошхса : Мозак u срце у књпжевпости);
(Н а с т а в а к).

0  ЈЈ/експиру н његовим дјелима има чита- 
ва литература, којом би сс могла дунком набн- 
тн велика библиотека. Најдубљи умови, најо- 
штроумнији књижевни критпчарм давали су се 
на изучавање његово. Има их, којп су се ци- 
јелога вијека свога запимали искључнво само 
једнмм дјелом Шексппровим, н. пр. Хамлетом; 
има их, који су Шекспира проучавали само по 
иојединим струкама, нреко којих је пространи 
ум његов бпо раширен, н. пр. но струин рели- 
гије, недагогике, Физпологије и т. д. Поетоје 
код велпких образовапнх народа читава Шек- 
сиирска друттва, која ее искључнво зашшају 
студијама о Шекснпру и тумачељем његовијех 
дјела. Дотјерало се већ до најмањих ситпица у 
томе, те се зпа н. пр. да је Шексиир у својпм 
дјелпма уиотребно свега 15.000 рнјечн — мно- 
жина којом се ие могу миоги иисци поиосити, 
јер се зна, да једие добре ннглеске иовипе не 
увотребљују вишс од 6— 8000 ријечи, а један 
ннглески ])адник само 500 ријечп.

Па шта се докучило тијсм испитивањем ?
Знаменито је нрије свсга то, да се посу- } 

мњало у ауторство Шексиирово, т. ј. посумњало ј 
се да је он ннсао дјела која се данас иод ње- |

у сухобоном, гојном добу том 
врлина еама мора просит’ rp’jex, 
још клањат’, нузит’, да м’ угодит’ см’је.

Краљица.
0, Хамлете, расц’јеии срце ми.

Хч.к.гег.
Одбац’те ropy му ноловину,
иа с другом полом жив’то чистије.
Сад лаку ноћ ! He лез’те к стрицу мом :
Врлину траж’ге, немате ли је.
Аждаха навика, сву :кдере св’јест 
и иправ, ипак анђелски је враг :
Допушта ношњу, рухо удеси
н л’јепим нашим, добрим дјелима
што доликује . Uohac немојте ;
тим лакше ће вам бити други пут »
уздржат’ ге : још лакше на даље ;
јер обичај ће нарав прерушит’,
савладат’ врага, истјерати га
дивотном силом. Онет лаку ноћ!
И ако зажелите благослов, 
благослов’те ме. — Овог ми је жао : 

(ноказујући на Полопији) 
ал’ Бог зар хтједе казнити ме тим, 
и миоме то, што морам бити ја 
и слуга му и бич. Ја стојим ту 
II јемчићу му за тај смртни дуг.
И опет, лаку ноћ. — Ако сам прек, 
на иемилост ме милост гони тек.
Зло иочиње, a rope остаје.
Још нешто, добра госно.

(Наст<авн11е се).

говим именом издају. Прва је сумгва о to
mb потекла из Америке. Нека мис Делија 
Бакон издала јс г. 1857 у Њујорку „дебслу 
књигу“ иод насловом „The Philosophy of the 
PJays of Sliakespearew (ФилосоФија Шексннро- 
вих позориганих дјела), у којој се трудила до- 
казатп, да Шекспирове драме нпје иисао Шек- 
снпр, вего да их је писао Бакон Веруламскп. 
Ово „откривељеи учинило је велику узбуну у 
Америцп, гдје се послије о том мпого нисало у 
књигама и по новинама. Сгвар је међу тнјем 
легла, јер се није могла доказати. Ho icao што 
је свакој сумњи тешко коријен ишчупати, тако 
и овој. Она се за неко вријеме притајала, док 
се опет пађе једпа женека (мора бптп ла жен- 
ске пма велику склопост иа сумњање!), да је 
нодгрије. Што је у Њујорку заиочела једна 
„миси, то је у Лопдопу иаставила „мнстрес“ 
Пот. Ова госнођа пздала је иа почетку г. 1883 
књигу нод иасловом. „The Promusw (Биљешке), 
у којој је изнијела на јавпоот биљешке и за- 
ннсе, те их је иисао Бакон Веруламски, а на- 
шлп су се у британском музеју (British Mu
seum) у Лондону. Те биљешке и заимсе норе- 
дила је госиођа Пот са Шексиировим дјелима, 
па је нашла, да се многе ријечи и Фразе нз 
тијех биљежака палазс у Шекспиру. Дакле 
доказ : да Шекспирове драме није писао Шек- 
спвр, него Бакоп Беруламски.
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Нова буна у књижевном свпјету ! Откри- 
веље rocnobe Пот доведе у ие мали страх 
обожаоце Шексппрове. За раепростраљење то- 
га открпвења иигдје пије било тано угодног 
земљишта као у „земљи масленика“ , гдје је у- 
коријењбпо мишљење, да човјек без докторског 
клобука не може ништа зпати. Како је могуће, 
да је Шекспир могао наппеатп 37 драма и чп- 
таву свеску сонета, којпма се и данас, нослп- 
је 300 годииа, сав свлјет дпви — тај Шек- 
спир, којн није био ништа друго иего скитач, 
комендијаш, којп није честнто знао ни латпн- 
ски а камо ли грчкп, који није ни видио ги- 
мназије пи зчшверситета, којн се вуцарао н 
пјанчио но крчмама ? Како је н гдје је могао 
тај Шексппр прибрагп онолику множину пози- 
тпвнога знања, тс се налазн у основп његовп- 
јсх драма ? Како јс могао он ностићн у оно 
доба, не знајући тш грчкп пп латипски, да сс 
онако скроз одомаћи у свијема гранама науке, 
у нолптици, у јуриснруденцији, у философији н 
медицини, у историјн и природшш наукама, у 
старим н иовим језидима ? Зар сс позитпвна 
знаља даду накнадити ннспирацпјом и пптуп- 
цпјом ? Зар пијс много ближе памети, да је 
Шекспирова дјела иисао онако учен н иачитан 
човјек, као што је био Бакон Веруламски, 
канцелар, лорд, Viscount of St. Albans, прави 
сиисатељ, којп је нанисао Novum Organon, De 
Augmentis Scientiarum ii т. д. и читаву свеску 
„Есеја“ , човјек, који је прошао свс школе 
тадашње, којп је нмао толике титуле, орде- 
IIс и т. д. ?

На иитање иротивипка овога повог откри- 
вења : па за што се Бакон Веруламски није 
потлпсивао под своје драме, кад пх је он сам 
састављао ? — на то питање ласно се било 
довити иривржепицима новога откривења. Ба- 
кон Веруламскп, као човјек од високог поло- 
жаја и оиако виђеи иа тадашњем двору ппгле- 
ском, стидио се да потписује своје пме иод 
„комендијашка“ дјела, јер то би било срамота 
у опо доба, па је иашао за тај посао једнога 
,,комепдијаша“ , Шексппра, који му јс дјела пре- 
micimao п своје име позамљивао.

Но и овај нови иападај на ауторство

Шекспирово ннје имао никаквога успјеха. Гос- 
пођа Нот иијс ништа доказала својим ,ДГро- 
мусом“ као пп госпођица Делија Бакон сво- 
јом „ фплософијом / 4 У „Нромусу44 нема ншита 
чим би се могла доказати икаква свеза између 
Бакона и Шекспира. Поједиие рнјечп и Фразе 
које се налазе у исто доба забнљежене у бил>еж- 
ници Баконовој а долазе и на неквм мјестима 
Шекспировијех дјела, не свједоче нн о чем. У 
осталом, одличии кљижевник њемачки и добар 
иознавалац Шекспировијех дјела, Енгел, доказао 
је необориво, да то ново откривење није ни- 
шта друго пего кшижевни „швиидл.и Он је 
парочпто тога ради ишаз у ЈГондои, и увјерио 
се иеиптнваљем саме те бпљежпице Бакоиове, 
да она и није од Бакоиа пего да је патворепа.

Summa sunmiarum —  Бакон Всруламскп 
није писао Шбксппрова дјела. Он их и ппје 
могао нисати, јер јс између Бакола и Шекспп- 
ра огромна разлика. Ко је писао Novum Orga
non, тај није могао писати Ромеа п Јулију. 
Бакоп јс био велнкн философ п врло прл»ав чо- 
вјек, гадаи карактер и — впше ништа. Заијес- 
пика није имао грађе гш у мозгу ini у срцу ini 
у жпвдпма. Пјесник се познаје и кад но шпие 
пјесме, познаје ее да јс нјесник иа свакоме дје- 
лу своме. To се види п па свијема ијссницима 
— ФплосоФпма. И Гете је био философ, алн се 
пјесничка жида као црвенп конац ировлачи кроз 
сва Јвегова Философска дјела. Друкчије нс може 
ни бити.

Остаје нам дакле, да протумачпмо себп 
Шексиира онаквога какав је.

Но шта да чишшо са јадпим скитачем, бес- 
кутљиком, пјанчипом, којм се вукао од крчме 
до крчме ? Шта да иочнемо са „комеидијашем," 
који пије зпао пи грчки ни латински, којц пи- 
је прошао пшиазпју ип иостигао докторскс 
градове, који иије свршио „дваиаест школа“ ? 
Како да сложимо Шекспира иравога са оипјем 
какав нам се иојавл>) је у Шексиировим дјелпма 
ii кзко да иротумачммо једнога из другога 
Како да кроз величипу дјела његовијех нрови- 
днмо онај материјални темељ, онај органскп 
склоп живота, из којсг су никла та дјела ?

(НаставиКе се).

Црногорска пастирка
п њена унука.

гКажи бпбо, златиа, л’јепа, 
Зашто боиа, полусл’јена 
Ј»јелоруио чуваш етадо ?
Што г’ ие чува момче младо ?

„Зашто ниташ, Станс мила ? 
Кућа ми јс оиустила,

> њу немам главе мушкс 
Ни од ножа, пи од пушке.

Четир сипа ја имадох,
Боље од њих ја иезнадох ! 
Сваки од њих згодан дичан, 
Пушци, ножу сваки вичан!
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Од четври та сокола 
Поиосита и охола 
Ја нмадох седам тића, 
Седам милих унучића.

Од свег рода и порода 
Остала си — мајка дода, 
Ал’ јунака ти с’ упука — 
Чувала те вишња рука !

Сваки од њих сабљу иаса’, 
Јуначкога сваки гласа, 
Ан^елскога сваки лика, 
Седам живих осветника!

Удаћу те за јунака,
Згодна, дична, момка лака ; 
Жена бићеш љута борца, 
Родићош му Црногорца.

Све једанаест мушких глава 
Позоба ми бојна слава . . . 
Граховац мн три прогута, 
Четвртога Дуга љута . . .

Па кад сина у бој сиремл, 
Ма и другог ако нема, 
Благословом ти га ирати, 
Ка’ што ради твоја мати !

А године Омер name 
Три упука смрт ми налпе. 
Четвртога Турчин рапи, 
1Га и њега ја сахраних.

Ти ненлачи, но с’ весели, 
Унучпце, дано бјели !
Кад ти војно у бој иође, 
Када нође — a но дође. . . .

Када Муктар војском ’холом 
Проћп шћеде Вучим Долом, 
11а јуначком на мегдан) 
Пети доби смртну раиу!

Јсрбо није ништа слађе, 
Hero јунак када нађс 
Смрт на копну ил’ па мору, 
За нресвету Цриу Гору.

Сулејмана знаш ли горда 
Османлиска када ћорда 
Шћо кроз кланца наша тврда 
У три дана ироћи Брда.

По ако би срећа лоша Рђу муша т’ у дио дала, 
Опрегљачу тад му своју 
Ти опаши, Стане мала ! . . . ,

Тад унука два ми сташс, 
На бранику рода иаше,
За род мили, вјеру, славу 
Изгубишо младу главу.

Јер јуначким зват’ се гласом, 
А мушкијем пасат’ иасом 11 слободе зват’ се борац 
ВГоже јјиак Црногорац ! . . .

Али нека, ја с’ не хвалим, 
Смрт иорода ја no жалим, 
Вазда имах топлу жељу 
Да но умру иа ностеху ! . . .

Самохрана пиког нема.м 
За овцама да ја спремам.
Зато моје чедо младо 
Полусл’јепа чувам стадо ! . . .и

Ј. Ноповнћ-Липовац.

М I! р и ј а м.
Прича из старог Вавилона. 

(Свршетак).

топу. One су дпо всликс нриче из живота божанског 
јунака Нимрода. онс пркчају ногибију грјешних љу- 
ди, причају о снассњу једног иобожног човјека и љс- 
гове иородице. Од то доба, како је ово наииса- 
но, нрошло је сигурно вишо од стотине човјечијих

Ностојав иеко вријеме у великој дворани, оба 
»ријатсља за час ирођошс кроз уска врата у малену 
коморицу, која јо била као работничка одаја Набо-у. 
Вас зид у њој бјсше испрекрштан полицама, укра- 
шеним алегоричким слнкама. На сриједи таванице 
стајашо округла шуихина, кроз коју нролажашс 
свјетлост. Први предмет, на којсм со задржало очн 
чивутског пона, бијашо огромна слика бога риба 0 - 
апа, извајана од алабастера. Нредљи дио тијела ње- 
говог имаше облпк човјека са дугом брадом, а удо 
ви наликоваху рбату рпбе. У једној руци божанство 
држашо суд. из ког проспиашо изобиљо земљиних 
плодова.

Иабо прпђе Богу н ухвати га за руку. Штичи* 
ца од алабаетера сиаде те отпри нову иолнцу иа 
руци боговој. Ту је лежала множина земљаних опе- 
ка нсинсаних чудповатнм нисмом, а од дуга времепа 
воК бјеху поцрњеле. Набо узе двије од њих и рече 
пружајуКи их свештенику:

— Овдје јо најстарија историја о велвком no-

вјскова.
Поглед па драгоцјеии рукопис побудио је у 

Мелехази-ју страст за научнпм исиитиваљем, јер ти- 
јем рукоштсом мислио јо он допунити старинско иро- 
дањо јудејеког народа.

Узбуђењс му струјашс читавим тијелом кад за- 
ппта свога пријатеља:

— Да ли би ми могао превести ту причу?
— He смијем, одговори Набо, то је свето пис- 

мо достуипо само нашим жрецима. Ко пушти до њнх 
странца, тај се води па гломачу. на спалиигго. Ја, 
видиш, много ризикујем и што сам то довео овдје.

— Али, ја ти се кунем, да ни ријечи о томо 
не Ly ироговорити.

— Има један иут, рсћп ho архивар по краткој 
иочипци . ..

— А какав ?
— Кад би ти хтио бити мојим оцсм.
— Ја те не разумијем ?
— Послушај ме, настави Мабо. Меии јо мпла
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твоја ћсрка, дај ми је за жену. Тада ћсш бпти мо* 
јим оцсм, а, ии закону, ирсд оцем пема тајана.

Мелехази је Сио на раекршћу. И ако јо од ср* 
ца волио младог Халдејца, оиет брак с његовом 
ћерком чмкио се Чивутдну немогућ са разлике у 
вјери.

— Врло радо бих те назвао својим зетом, само 
да ирипадаш моме пароду, рече свештеник. Ти знаш, 
да ја, као равин, могу дати своју ћерку само једио- 
вјерцу.

— Слушај, старче, одговори Набо, ја сам чо- 
вјек од науко, ја невјерујем у богове, но у Јвдног 
створноца свијета, као н вн; па ако ти је угодно, у 
Оудуће hy i'a звати Јеховом, мјесто Ваала.

Мелехази пружи руку младом човјеку.
— Нока је благословена Миријам, жена твоја. 

Но само, да се ис бојши нријелазом у другу вјеру 
раздражити против себе твоје једдоплемеиике и нз- 
губити мјесто, на коме си ?

— За сада нека је сво у тајносги, иослије ћу 
изићи из Бавилона и населити со ђе друго; сада 
пак, вјерујући твојој ријечи, ирсвсшћу ти причу са 
опеке.

Нослије овога етаде Набо да чита и превађа 
казивање о дотопу, које Равин забиљежи на листу 
од наиируса.

*•
* *

Док се оба научењака занимали у царском ар* 
хиву, удубљени у баснословну ирошлост, дад њихо- 
вим главама гомилали сс густи облаци.

Увода, ппо јс шнао за Набо-ом и Миријам био 
је они, што је намислио, да са трга Истариног одве- 
до младу јеврејку цару у харсм.

Сардукар, тако су га звалк, бпо ie један од 
онијех, што је умио елабости високих лица окренути 
себи у корист. Он је знао иодићи Навукодоносору, 
живим Оојама ириказати му лијепу чивуткињу и но- 
будити га на жељу, да је види. Но цар у овом елу- 
чају није хтио да се користује својом влашћу, јер 
јс обећао личну своју заштигу заробљенмм равинима, 
те огласи, да he само у томе случају иримити 
Миријам, ако сама дође цару у двор. Оетало је да* 
кле, да се равшшва ћерка лукаветвом примами 
двору.

За дуго премема ломио је Сардукар главу, ко- 
јим начином да испуни вољу свога господара. и сва- 
ки пут сгојала му је ио иека ирепопа на иуту. Баш 
онда кад су научнидп ушли у архиву, Сардукар се 
бјеше дссио у двору н видио је, како Набо уведе 
странца у љу. Пошао је за њима. а слутило му се, 
да ће можда овом приликом стићи жељну дијељ, па 
кад виђе, да оба пријатеља уђошо у тајну комору, 
заиовједи заповједнику царске страже, те ухвати На- 
бо-а и њоговог госта.

Кад се 11або с Чивутпном вратп из архмве, су- 
срсте дх цијела гомила наоружаних војиика; одма 
их стадоше дремстати и иађу у Мелехаза исииеан 
лист наиируса. Ово је запопједнику етраже био тако 
велики грнјех, да је они час сгрпао у тавницу чи- 
вутског рашша. Сард}гкар је ликовао. Нотао је ца- 
])у и иеиричао му, што се десило, а Мпријаму оста- 
I’.iio је за сад па миру, јер је хтио нека она ирво 
чује за несрсћу оца јој.

*
* *

Вијсет, да је равин Мелехази затворон, веома 
јс ирепала чивутску оиштиву. Равинова ћерка је оча- 
јавала, бојала се за живот свога оца и за живот 
свога избавиоца, кога јс љубила и о чијој љубави је

била увјерена. Она је знала да им не може uoMohii, 
те се само усрдно молила Богу за љих.

Међу то, главари ошнтински скупе се ради са* 
вјетоваља. Ријеше, да поднееу цару молбу за ми- 
лост и отираве Данила да молбу носи о да сам лич- 
но цара моли, код ког јо иророк добро стојао. Али 
Данило поред свију лијеиих ријечи, не мога ништа 
учинити за сужнике. Цар га је увјсравао о и>еговој 
добро) вољи к Јеврејима и љиховом равину, али до* 
дадс, престуи је  тако велик, да се мора казнити.

Миријам је живјела сдана на дан у неописаном 
страху. Једне вечери сједећи на душску и илачући, 
зачу луиу на вратнма, стара робиња отвори и уну- 
тра уђс Сард^жар, који се иригворним иоштовањем 
клањаше лијеиој Јеврејци :

— Чуо сам ти за невољу, ђевојко, па сам до- 
шао, да ти иокажем иут, којим можеш спаети роди- 
теља. Ако ћеш ме нослушати, то дођп сјутра сама 
у двор, ја ћу бити тамо и привести те дару; може 
бити, да ће твоја молба ублажити му гњев.

— А ко си ти, ниташе Миријам, обрадоваиа ?
— Нрви слуга дарсв.
— 11ск ти Бог плати за доброту твоју, рече ђс- 

војче, да, ја ћу доћи и иокушаћу, да сама сиаеем 
свога ода.

Сардукар оздачд час, кад да јо у двору, 
да се одет доклони и оде.

* *
Сврпшв днсвне дослове, Навукодоносор је отио- 

чивао у евом раскошном двору. Окружен убојним 
троФвјима са својих побједничких похода, замишље* 
до је глсдао иа зелене вртове кроз иолуотворена 
врата. Дубока тишииа владала је свуд около. На 
једном се тихо завјеса дижо и Сардукар уђе, те иа* 
до дичице дред царем :

— Жели ли, проговори роб, Бог и дар Бавилона 
дримити Јеврејку ? Она је ту и чека.

Навукодоносор га иогледа ирезорно па рече, 
да сс једва чуло : — иека уђе.

За неколика минута уђе Маријам иод бијелом 
Фереџом да се снушти пред царем на кољена. Ди- 
гнув руке навише поче молити гласом иуним суза :

— Моћни цару, смилуј со иа мога оца !
— Тм си Миријам ? доче дар, хвалили еу мп 

твоју љедоту, би ли скинула докривало с лица ?
Миријам скидс Фереџу и одговори : бојала сам 

ее царског ти бљеска, ал’ кад ти задовједаш, ја се 
докоравам.

— Одиста ! Ти си врло лијеиа, ни једиа женека 
глава у мојој држави пе може се сравнити стобом !

Ђсвојче подрвењо и задрхта на ове ријечи.
— Отац твој, дродужи дар, ухваћен }е на теш- 

ком иреступу, и он и мој архивар Нпбо заелужују смрт.
— Смилуј се ! молила је Равинова ћерка.
— Ти ми се свидиш и ради тебо пс Бу да бу- 

дем строг.
— Царе над дарима, буди милостив ! Оирости 

моме јадном оц}' и Набо-у. Ја hy се свог вијека мо- 
лити Богу за најмилостииијег цара, a Бог, надам сс, 
услишаће моју молитву. Буди милостив !

Цар ухвати дјевојче за руку:
— Ја hy гледати, да учиним што за твога оца, 

да hy ти поручити до Сардукару.
Миријам падо опет на кол.ена и благосиљајући 

цара изађе дз дво])апе.
Навукодоносо]) иогледа за њом и рече :
— Оиа мора бити моја ! Ја тако xohy !

*
* *
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У грозничавом нсстрпљењу очекивала јо Мири- 
јам цареву иоруку. Већ се почсло било говоритн о 
казни над преетунницима, па тај глас јс и Миријам 
чула. Бројала је часе еиротица. Но Сардукара нс 
би. У општини јеврејској држали се еваки дан тајни 
еастанци рад савјега и молитве за сиассњо Меле- 
хазијево.

Ђевојче, најзад, изгуби всћ сваку наду, но баш 
у то доба Оардукар дође. С ласкавим осмијехом нри- 
ђе јој па рече :

— Госнодар мој шиље ти милостив ноклон. Он 
ће испуниги твоју молбу, ако си вољиа, да стуниш 
у цареки харем. Надам се, да ћеш умјети оцијенити 
двојаку милост великог цара.

Са јауком, што јој се изви ;«з очајничких гру- 
ди, Миријам паде на иростирку. Све, што јо могда 
знати и чути, бида је потоња порука Сардукарева, 
да ће доћи сјутра но одговор.

Миријам је преживјела ужасну ноћ. Сви њсни 
лијепи снови ђевојачки једним махом одоше у вјетар, 
а од својих наца и ирижељкивања — гледала је са- 
мо пусте развалине. . . .

Но већ раном зором она је била прегла те со 
јуначки ријешила. Он ми је дао живот, прозбори, ја 
ћу тај живот дати за љ. Живот за живот.

Сардукар јв дошао рано.
— Хоћеш ли, ђсвојко, спасти оца ?
— Хоћу, одговори Миријам.
— Добро дакле. Сад ти у име царево објављу- 

јем : да ћо твој отац још данае да пође у Јеруса- 
лим и да сс тамо настани, Набо ће отићи у Ерех у 
изгнанство и живјети иод надзором тамошњих жречс- 
ва, а ти иак, још данас мораш пријећи у двор и тамо 
остаги.

Јеси ли вољна иристати на ово ?
— Јсеам ! одговори Миријам одважно. Но имам 

једну молбу, цар he јо сигурно иснунити : нска ме бројс 
у заробљенице, но иек ме оставе на миру, док примим 
вијест од ода и Набо-а, да су нзван онасности.

— У име царево ти и то могу обећати, одго- 
вори Сардукар.

Иетога дана пренијели су Миријам у покриво- 
пим носилима у царев двор.

•*
■» *

Крај ово историјицо налази се у једној вави- 
лоиској иричи : „И кад минуше двијо нсђеље, Сар- 
дунар објави ђевојци, да су изгнаници изван опасно- 
сти, покажо јој двије штичице, као писма од њих 
и дода : „приправи се, цар те очекује.и Миријам
одговори : „иди, док ионаправим одјећу и реци цару, 
да се нокоравам“ . Кад се за послаником затворише 
врата, ђевојче дохватн мач на со сиушти на кољена : 
„Боже мојих очева, помози ми избавити душу и ти- 
јело од стида, као што сам ја  помогла својим ми.шм 
и драгими. За тим се удари мачем посред срца и 
иође на иут, са ког впше нема повраћајаи.

С рускога.
Н. Ковачевић.

Бјелопавлићи.
• п .

(Свршетак).

С в. И л и ј а. Једна развалина црквена има на 
врху Граца, између села Винића и Бријестога. Всле 
да јо ова црква била Иван-бегова, зашто му је ту

у Бријесто била винштица. II ту у Бријесто веледа 
су бивале старе грађевине. Ваљало би виђетн.

Једна сгара ц р к в и н а у Косови Луг, еад јо  
обнављају сељаци из Ћ у р и о ц а ;  веле, да се иеко- 
иало пуно комађа од црвепог и нлавог мермера как- 
вог нема у Црпој Гори. Иначо старих црквииа сву- 
да ио нлемену имаде, као и гробл.а око њих, али 
се за љкх мало што зна, а па многа се мјеста по- 
дижу нове цркве.

С в. II е т к а. Храм св. Петке (Параекеве јесе- 
ње) у мјесто Баре, у илеме Вражсгрмце. Најстарији 
је у Бјелонаплиће, за то се зозе саборна црква св. 
Иетке, коју сво племе слави. Св. Негка иоетоји у 
врло лијеиом манастирском иоложају, између Винића 
и Шобајића, баш под пријед помињате Иваиово 
Стијене.

По иоложају земљишта и изгледу насеља и ру- 
шевина села и црквевих кућа, чини ее да је бого- 
моља ту била врло одавна. А ако не од нрије, а оно 
од ирвог хришћанства. И како су ту близу више ро- 
чене Боговине, то се можо мислити даје прво хрнш- 
ћанство срушило нсзнабожачке Боговине, па мјесто 
њих иодигло ееби храм у Баре ђе је доцпије носта- 
ла св. Петка.

Да је богомољиште врло старо нозиаје се отуда, 
што је бивша стара дрква 2—3 пута приграђивана. 
Да га је градило мучно вријеме и народ сиромашног 
параштаја, види со по њсном стилу, јер н ако јс 
мермер из Хума, није било у грађи мајстореке вје- 
штиие тесања. Да је грађевина старипека видп се 
по слиједећем :

Од ночегка ове ново године срушеиа ie ста- 
ра црква св. Петка, ради подизања нове са- 
борне дркве. Сељаци (од 3—4 ссла) копајући 
на исто мјесто земљу за иолагањо темеља иод ста- 
рим темељом дркве нашли су г р о б о в е, и то по 
т р и један нижо другога ! На једном најгорњем Ha
ma© се и натнис на надгробној плочи : поит> Марко 
БаошичЂ; година се не може прочитати као ни неке 
друге ријечи. А ко је тај Баошић, ако ме баит од 
династије бивших Балшића или БаопшКа ?

За доње гробове нричали су ми слијсдеће :
Један је, веле, лијено у земљи озидан мерме- 

ром тесаним. Али у оба доња нема, велс, нигдје ни 
najMaibe кошчпце.

Што су ти гробови један под другим и тако 
дубоко у земљи, узрок је еигурно тај, што јо ту 
земља ијешчава а у дубљини љигава, па со чсшћо 
отискујс на ниже. Зато сада мајстори н коиају ду- 
боко да темељ иоставе, али веле о иема тврдо зе- 
мл>е, но је доста ризично.

Око цркве нма пуво гробља, ма да се свагда 
народ кона у старо гробље.

Око цркве ее видо давље рушевнне. Вели се 
да је ту негда и манастпр био. To може тврдити и 
име Ђ а к о н о в и ц е ,  један бријег више цркве, по 
чему можемо мислити да јо ту негда ђака било ; а н 
то, што је црква имала својс земљс од којих пма за 
rpahy нове цркве 2000 Фор.

Ако се вађе још каких знака, јавићу. Причају 
да је пред врата цркве и један владика сарањеи у 
доба Црнојевића; владика је веле био од браства 
Јовановића из села Јовановића. Неки иамте кад се и 
натиис могао на гробу читати, па да га јс читао и 
св. Петар I., кад је ту долазио, и проклео кућу Ми- 
л.евића што су ту укоиали једнога свога калуђсра у 
гроб владичин.

За чесму Баљицу памтим, а сад ми и еељацп 
казују, да та вода иијо за imho као друге у околиип;
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да је вазда млака и тегака за пиће, за то сс и не 
ппје, већ ако од иевоље. Земља иак око чесмс чуд- 
новате је каквоће, некако иивитава, зелеиа и плава, 
а љигава и маже сс ка’ маело. To су сигурнн знаци 
да је ту баља била ода шта је и добила име Баљи- 
ца. Бањица јс у врло лијепом и скромном ноложају. 
Мјесто је њено негда посрнуло и отиштсно од стра- 
но Петкове Лазине више ње. Можда је тада својство 
њсног бањаља и иало. Али по кућиштинама старим 
око ље, рекао бих да је врло нассљено око ње би- 
ло, алн врло давпо, јер се у баштама налазе дубоко 
темељи од кућа.

Баљица зими тече јака као рука, а љети врло 
отањи. Алн би се у сред. зиме купало у њу. Ја др- 
жим ако има вода свога љековитог својства, да то 
има и зомља око ње. Ја сам наредио да ми се донс- 
сс тс зсмље, те да би од љо иослао на Цетиље. A 
сељацима еам народио да употребо љетос баљање 
па и мазање то можда минсралне башске земљо. Ако 
буде каква успјеха јавићу.

IV.
Спомепици Дукљапови.

Турско госиоство у Зети за 400 годипа као да 
нс he оставита након себо каква другог спомена, 
оспм војног. У томе предјелу ја не иамтим ни једно 
мјесто да се зове турским именом, осим неких мо- 
етова.

А прастари цар Дукљанин оставио је у овомс 
народу црно усномене за које ти сваки но иешто 
лрича, т. ј. о нронлетом Дуклијану иезпабошцу или 
безбожпику. Наша стара иеторија прича за тога ца- 
ра римског Диоклстијана, да је  владао римском ца 
ревином у II. вијеку но Христу, да је био мудар и 
храбар владар за 20 год., иа дао оетавку и настанио 
<*е у Далмацији код Сиљета у Салони п ту умр’о. 
Каже и то, да је родом из Дукље, и да јс гоиио 
Хришћапе, кад су се почелм кршћавати, тим јевеле 
номрачио своју славу. Отуда еигурно долази та црна 
усиомена и дан дањи толика народња мржља иротив 
„Ироклетог Дукљанина". А можда сс је и других 
зулума његових у овс краје осјећало. Сувише и за 
то је њсга народ утувио, што јо он ту рођен у 
Дукљи, на јс можда народ и кулуком морио градсћи 
град Дукљу. А грађевина Дукља заието је коштала 
доста људских живота.

Оеим Дукље, како народ ирича, Дукљашш јс 
градио опу силиу ме1>у *) иреко планина од Острога 
иа иут Колашина, и онај дуги, нодземни и чудни во- 
довод **) од града Дукљс иољем исиод Златице н 
уведен у р. Цијевну.

В л а д а в и н е. ГГрича ее у пароду да су овом 
зсмљом влалали Шиаљп, Грци, Латиии, Срби и Тур- 
дп ; а у Ерцсговшш придају Маџаре или Угре. 0 
Латшшма сс прича само за њихово лукавство и при- 
јевару, отуда она нар. изрека : „Латини море а Тур- 
ци иол>оц (освојише). 0  Грцима се прича да јо њи-

*) Ја сам гледао ту мс];у. Она је ограђена по шше-
})У већих главида и исЈишом на путове, а ђе иут иде лреко и.е 
вовс се просјска. Међа је баш на Форму зидана само је насла- 
гана од силиих плоча, вмсока до појаса, a h® nixo u врх човје- 
K!i, а широка no 2—3 метра. Ja држим да јс пајвјероватннјс да 
јо то некаква стлра граница.**) Глсдао сам н водовод и улавио сам унутра, свод јс га 
нска мјоста провал.ен. Свод је фино од камена оведси у зсмл>и. 
1’исок јо ис пун doi човјсчијп а итрок како могу три човјека 
уиоредо иКи. Врх и.сга је вемља тако да се ништа нода примје- 
тити. Дугачак је два слга, п за чудо како је на нех:а зуесга 
):рошао.

%  27.

хова круна царска најстарија, и да је само оно пра- 
вм цар јсо њу носи ! Има нак у народу ирича да јо 
Грк мудар мимо другога, за то кад се оће да сс 
ко похвали речо се : „Мудар ка’ Грки. Даље се ми- 
ели за оиу царску круну што јо с неба нала, а сад 
је на другога, да ће она опет доћи на Грка.

Турчин нема своје круне како народ прпча, алн 
му на главу стоје три што нх је пе на божју (вољу) 
но на сабљу отео : од Грка, Срба и Бугара; иа кад 
се Бог одиједи, узеће му све три, на их врнути ђо 
су и биле. Та стара разгађања народна већ су ско* 
ро ишчиљела.

За Шпање већнна мисли да су најстарији народ 
који јо у ове земље живио, али се о њи.ча слабо што 
прича; за њих се миели само да их је било, и свуда ћсто 
чути ријеч „у пшаљско добац, т. ј. кад се збори о 
каквој старини.

Мени је за чудо откуда шпањске успомсне у 
овом народу ? Нешто мора да јо бпло. Стара исто- 
рија свијета вели, да је и Шпанија стара принадала 
силној римској царевини, као и ова земља Дукљано- 
ва. Дакле да у то доба није шпањска легија иалазила ео 
у ове крајсве па одњих остала усиомепа па Шпаље ?

Српски нисац г. Мијатовпћ у „Глас. Срп. Уч. 
друш.“ књ. XLIX. стр. 200. спомии.е пеког ЈИпања 
Арбапашког властелина око г. 1400 да је био пај- 
знамеиитији. Њсму је, вели, пмс Андрија Анголовић 
Шиањ : а зет је дссиота Ђурђа Бранковића.и'

Незнајући дубоке књиге, ја могу мислити, да на 
ово краје нијо било другог Шпаи.а, нсго иоменуто!' 
Ангеловића Шпања. Шпањ Ацгеловић, тако златап и 
силан, како писац волн, он је могао таквс усиомено 
злс или добрс, у народу оставиш, као у сред&вм 
вијеку, кад јс највећи апсолутизам владао.

0  Маџарима се пјева и прича из косовског доба, 
као да су они били срнеке крви, те су радили да ее 
освети Дазар и Косово.

Толико између оног народа у коме живпм већ 
50 година.

У нрилог историје ово је речено, ако н у кратко, 
о свима важпијим појединостима бјелоиавлићеког 
округа, за које ми ес чинило да у историју спадају. 
Међутим нисац историје нека цијеии и бира што ва- 
ља за историју. А ако би бпло нотребе, — можда 
бих се јавио и из другога округа наше старе јунач- 
ке домовине. Дакле до виђења !и

Овако евршава г. М. Шобајић своје описање 
Бјелопавлића. При свршетку ја ћу још један нут из- 
рећи г. Шобајићу моју захвалност иа његовом од- 
лмчном труду. Жељети је да г. ШобајиБ саопћн још 
што год оваквога из других округа наше дичне до- 
мовине, као што обећава ири свршетку евога оии- 
сања, те бисмо имали иепод пера г. Шобајића оии* 
сањо још којег округа црногорског. ЗКељети је  да 
овијем примјером отиде који од учитеља и евештс- 
пика црногорских и да наншис овакво опнсање онога 
округа у којему он живи. „Капл>а по каиља Морача, 
камен по камен налачаи. Тако бисмо н ми мало п<> 
мало накуиили толико дивнијех материјала, те биемо 
у скором времену могли имати и добру исгорију н 
добру 1>еограФију наше миле долтвиие. Надати ее је 
да се не ће к нама свијема моКи иримијеиити „не- 
хајиост^ о којој рече г. Шобајић у своме иисму.

Детиње, 8. Јулија 1884.
М а р к о Д р а г о в и ћ.


