
Излааи еваког четвртка 
на цнјсдом т&баку.

Стаје за Ирну 1'ору, Ду. 
стро-Угарску, Босну и Хер- 
Чеговину:

ГОДИШН.е . . 4 Фор.
»а ио године . 2 ,,
на четврт године 1 „

^рвију н све друге земле 
лодиЈшве . 16 Фраиака
на ио годинс .S „ 
иа тјш мјесоца 4 „
у алату.

ЦРНОГОРКА
ЛИСТ ЗА

ШШШОСТ I ПОШ;
Ур е л и и 1х:

ЈОВАН ПАВ/ОВИЋ.

Претидата изЦрне To
pe и сва ннсма шад,у сс 
еамом уреднику.

Нретилата из Србије у- 
пуКује се Велимиру Вало- 
жићу у Бноград, а и:ј дру- 
гијех к]>ајева под адресом 
Г. lla maria no vie Cattaro 
(за пЦрногоркуи).

Нрстплату нримају сви 
наши кп.ижари н новк- 
нарскс екследиције. Не- 
Франкирана писма ис при- 
мају се.

БРОЈ 28. Ц е т и њ е, 23. Августа 1884. ГОДИНА I.

X V М|Л Е Т,
КраљевиЛ Дански.

Трзгедија у 5 чинсза од Виљема Шенспира. с инглзског прзвео др. Лаза Костиђ.

(Наставак).

Краљица.
Шта бих још ?

Хамлет.
Никако то што ћу вам рећи сад:
Нек легне к вама иадувени краљ, 
уштинуће вас, рећн : бубице ;
За блудии пољуб један или два, 
ил’ клетом руком да вас иотанше, 
открите нашу ц’јелу ову ствар, 
да нисам ја баш махнит озбиља, 
по хотимице. Добро је да зпа.
Лер гдјо би л’јеиа, мудра краљица
затај’ла мачку, жаицу, шишмишу,
драгоцјеноети таке ? Која би ?
lie, не, повјерл>ивости, св’јести пркосе1»\
отвор’то кошар о кроаоб’јешен
нек лете тице, сјед’те у кошар,
К’о мајмун онај што је куш’о ствар, 
на слом’те доле врат.

Краљица.

Вјеруј ми, ако р’јечп стварадах, 
а живот дах,ја, жива, не дахнух 
што мени речо ти.

Хол.-гег.
У Ипглеску ја морам ; знате већ.

Краљица.
Ох, тако је, заборавила сам.

X i.M.ier.
Печате иисма ; моја друга два, 
к’о гујама што ја им в’јерујем, 
норуку ноее, чисте мени пут, 
објавл.ују нитковлук. Нека их ;
Јер ћс<р је нрави, кад лагумар сам 
од свога нрсне npa’a, а мал’ те ја 
ирокопат’ нећу аршин дубље ров 
да ирсну у мјесец. 0  ! дивно је, 
дв’је нодвалв кад правце сукобе. —
Тај чов'јек ми је сад на терету :
ОдвуК’ ћу дроб тај тамо у собу. —
У здрављу, мајко ! — Глс, сад сав’јетник

задивен ћути, тајан, озбиљан, 
а жив је био еулуд брбљавац.
Господ’не, хајд да учинимо крај.
Мајко, лаку ноћ!
(Одлазе свн ; Хамлст извлачећи Полоиија.)

Четврти чин.
ПРВА НОЈАВА 
Соба у двору

Долазн Краљ, Краљица, Роаенкранц и Гилденсп7- 
Краљ.

Ти уздаеи дубоки значо ш то; 
ирсведите их, ваља да их знам.
Гдје вам је  сии ?

Краљица.
Устуи’те мало нама мјесто то. —

(Одлазо Розенкранц и Гшгденстерм.)
Ох, господару, мој ноћашњи вид!

Краљ.
Што, Гертрудо ? На како Хамлет ?

Ка* вјетар с морем кад се судари, 
ко јаче мож\ У пустом б’јесу свом 
за ћилимом је чуо неки шуш, 
извади мач, иа викну: „Иацов, гле !и 
у заносу свор мозга убије 
невидом доброг старца.

Куа.к
Страхотно !

Тако би мене, там’ да бијах ја. 
Слобода му је пуна iip’jeTite свим ; 
п теби самој, мени, свакоме.
Ох! Како да се суди крви тој ? 
Окрив’ће нас, јер ми емо требали 
зауздати младића махнитог, 
од људи га уклонит’ оградом.
Но љубљасмо га одвећ, не хтјеемо 
разумјет’ нужде ; тако тајни бод 
сакрива боник че му једе в'јок.
Куд оде ?
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К'.раљиц'1.
Убијеног уклања ; 

при томе му засв’јетли лудило, 
к’о злато носред кова нростијег, 
иречишћено, оилакује свој чин.

Краљ.
0 } Гортрудо, хајдемо! — Сунце још
додирнут’ не ће гора западу,
укрцаћемо га ; а иуст му чин
свим зазором и умом морамо
оц’јенит’ иа извинит’ ! — Гилденстерну, хој !

Долази Розенкранц и Гилденстерн.
Узмите још ког, пријатељи ви ;
Хамлет је пробо Полонија, луд, 
и одвуко из избе мајчине:
Г1отраж’те га па л’јеио с њим, а леш 
у црквицу. Молим вас, хитајте.

(Одлази Розенкранц и Гилденстерн.)
Сву мудрост наших присних, Гертрудо, 
сад у иомоћ, нек знају сви наш см’јер 
и његов чин. Тако ће клевета 
што од кон до кон прошаитава св’ јет, 
што гађа згоди бољо него тои 
отровннм метком, — промашити нас, 
небојни 31'одит’ ваздух. — Хајдмо сад Ј 
У д}'ши мм је неслога и јад.

Појава друга.
Друга соба у двору.

Долази Хамлет.
XaMjier.

Са свим сахрањен. —
(Розеипранц и остали, из нутра: Хамлете ! Гсенодару !) 

Ал’ етој! — Ко виче ? Ко зове Хамлота ?
0  ! Ево lix

Долазе Розенкраиц и Гилдепстери. 
Розенкрани,.

Куд мртво т’јело, кнеже, дједосте.
Хамлет.

Са прахом га uoM’jem’o, ком је род.
Розепкранц.

Рец’те нам, гдје је, да га нађемо 
u у цркву носимо.

Хамлет.
Иемојте то вјеровати.

Розеипр.
Шта вјеровати ?

Хамлег.
Да ја могу чувати вашу гајну, а да не могу 

мојо рођене. У осталом, шта би требао да одговори 
Краљевић, кад га што заиита какав сунђер ?

Рпзепкр.
Узимате л’ ви мспе да сам сунђер, госиодару ? 

Хамлет.
Да, господине ! што уиија у себе краљево лицо, 

њсгове милостп и заиомјести. Алг, на пошљетку, гаки 
чпновници краљу иајбоље и слу:кз : он их држи, као 

ајмун, у иуту вилице; њих је прве залаико а на 
иошд»ст;;у L: нх прогутати : Чик њему трсба i; - u

стс ви накупили, само вас иритисне п, мој сунђеру, 
ви сге оиет сух.

Розенкр.
Ја вас не разумијем, господару.

Хчмлет.
Мило ми ј е : иуст разговор у лудим ушима

епава.
Розенкр.

Госнодару, ви нам морате казати гдјс је тијело 
и поћи с нама краљу.

X амлет.
Тијело је с враљем, но краљ није с тијелом. 

Краљ је ствар —
Гилденист.

Ствар, госнодару ?
Х'1м.гот.

Никаква. Водите ме њсму. Чувај се, лису, иа 
сви за њим.

(Оду).

Трећа појава.
Друга «оба у двору.

Долази Краљ, с иратљом.
' Кр и,.

По љега поелах и но лешину.
Опасипет кол’ка, што јо слободан !
Ииак је мучно строг му рсћи суд :
Множина ltera љуби сметеиа, 
не љубећ’ умом, но тек очима ; 
а ту се tviјери мука вривчева, 
кривица не. Да глатко прођо све, 
изгледат’ мора смишљен журни пут :
Болести тешке тежак л’јечи л’јек, 
ил’ никакав. —

Долази Розенкраич.
Па шта се десило ?

Розепкрпнц.
Не могасмо га наговорити 
да каже гдје је т’ јсло.

Краљ.
По гдје ј’ он ? 

Розеннранц.
На пол>у, господару, нод етражом, чекајући шгО 

се вама свиди.
Краљ.

Доведите га иред нас.
Розенкр.

Хој, Гилденстерну ! Уведите господара.
Долазе Хамлет и Гилденстерп.

Краљ,

Па, Хамлете, гдје је Нолоније ?
X  '1МЛРТ.

На вечери
Ераљ.

На вечери ? Гдје ?
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X  пмлет.
He гдје он једе, но гдје једу љсга : нека се

скуиштина државних црва сад бага на љему скупила. 
Дрв руча боље него ма којн цар. Ми гојимо све жи- 
вотиње само да гојимо себе; а еебе гојимо за црво: 
Угојеи краљ и мршав иросјак, само су различна 
јела ; два чанка, али на једном столу : то је г,*рај.

K p a . i .

[ Куку, куку !
Хлллег.

Човјек можо пецати црвом што је ио од какво- 
га краља, па јссти од рибс што јо прогутала тог 
црва.

Kpa.i.
Шта хоћеш тим да кажеш ?

Хч.нлгг
Нвшта, само да вам иокажем, како краљ може 

да се нровуче кроз нросјачко цријево.
Крал.

Гдје је Полонпје ?
Хамлет.

У рају : пошљито кога да видито; ако га ваш 
иосланик нс пађе ондјс, потражите га гч сами на 
оном другом мјесту. Ал’ збил.а. ако га но мађете још 
овог мјеееда, нањушићете га нењући со уза стоиене 
у трпјем.

Крпљ.
(Неким слугама).

Идитс тражЧчз га тамо.
Хамлет.

Чекаће вас, док he дођетс.
(Оду слуге).

Кра. h.

Taj чг то ма пут гони, Хамлсте, —
о гла у ти је, дражу нама још
no ш. нам јо рад учињеног жао, —
што уркије, што брже, спреми се.

lens sana in cerpore sano.
( l it  pyuouvca: Мозак u срце y књнжевностиЈ.

(II a c т a в a k).
Да човјек не мора знатп нн грчки нп ла- 

тииски, па да опет може битн ваљан пјеснпк, 
то впдпмо пс само на Шетссннру пего и на мно- 
ги другим пјесннцпма. С другс опет стране 
може нско апати врло добро н грчки н латпн- 
скп, па linaft бити врло рђав пјеснпк. Бен Џонсн, 
сувременг.к Шекспиров, који сс много пазио н 
мпого друговао са Шексппром, знао је врло 
добро I! грчки п латински, иа је и паписао де- 
вот свезака драматских дјела, алп та дјела уче- 
нога латинца и јелинца пит су удпвљавала ље- 
гове сувремепике, нит су обвезала потоње па-

Готов је брод, а вјетар угодан, 
дружина чека, све за Инглсску. —

X  и и ге т .

За Инглеску ?
Крал.

Тако је.
Халигет.

Добро је.
Краљ.

Те како, још да зпаш какав нам јо смјер!
Х чјклсг.

Видим једног Херува што га видн. — Али, 
хајд’м о; у Инглеску! — Збогом, драга мајко !

Краљ.

Твој отац, драги сипе Хамлете.
Хамлет.

Моја мајка : отац и мати еу муж н жсна, х;ул; 
и жсма еу једно месо ; те тако, моја мајко ! Хајд’мо, 
у Ннглеску.

(Одлази).

Ћр (љ.
За љим устопце, жур’те га у брод:
Ни часка но^ас нећу да је ту.
На нут, јер све је спремно, готово,
што год се тиче ствари : Журно, молим вае.

(Одлазе Розенкрап, н Гилденстерн) .
А ти Инглезу; цјениш лн мо још 
(силу еи моју осјетио всћ, 
једва су ти зарасло рано зле 
од мача данског, те нам вољан још 
свој данак плаћаш) не ĉ i’jem презрети 
свсмокпо р’ јвчи нам, налажуК’ ти 
и преклиљућ’ те на то иисмима, 
да смакнеш Хамлста. Учини то ;
К’о суха болест он ми једе крв, 
изл’јечи ме. Док нс зпам да је крај, 
све радости ће кварит’ јад ми тај.

(Одлази).
* (Наставиће се).

раштаје : опа су давно иредапа забораву. Па- 
шим нрвим ијеснпцима (мртвим, јер не ћемо да 
помињемо живе) владици Раду, Бранку*) и Ђуру 
Јакшићу ништа није сметало што нијесу знали 
ни грчки ни латинскн, докле оист Милошу Све- 
тићу (Јовану Хаџићу) иишта није помогло зна- 
ње латвнскога језика да иостане пјесник, а не 
би му заиста помогло ни грчки да је знао ; иа 
п еамоме правом нјеснику нашем владпцп Лу- 
кијану Мушићском впше јс сметало знање ла- 
тинскога језика него што му јс користило. Код 
онаквога срца, као што га је имао Мушићски,

*) Бранко је до душе учио латипски у карло- 
вачг;ој гимназији, но не вјерујемо да јо из тог пред* 
мета имао пеминенцијуи, а н ако је нмао, пијемуто 
знање служило ни вајмање за његово пјесништво. 
Бар се то не види ни на једној пјесми љеговој.
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какав би то дпван пјесник био, да је зпао срп- 
ски као Бранко, п да га није сапињала крута 
туђинска Форма, неприлична језику нашем !

Да човјек пе мора проћи кроз гимназију п 
свршити „дванаест школа“ , да нс мора пости- 
1ш академлјске степене и натаћи на главу док- 
торски клобук, да не мора иозиаватп ни тео- 
рију иоезпје, а да онет може бити прави ијес- 
ник, и за то има пуно ирнмјера у свјетској ли- 
тературп. Биће довољпа два трн. У љемачкој 
литератури Готшед је био врло учен човјек п 
хтио је да важи за ауторитет in poeticis, па 
пнак пије бно бољи пјеспик ни од цревљара 
Ханса Сакса којн иикад није ии вндно поетике. 
Иаше rope лист, наша крв, но којом се с иу- 
шјм правом Маџари поносе, Браико ПетровиК 
(ПетеФИ Шандор), док је шпао у гимназију, 
пмао је вазда „из иоезнјс“ рђаву биљетку: 
secundae classis; no та рђава биљешка нншта 
му није сметала, да иостане пјесник нрве вели- 
чннс, докле на протпв нашем Ђорђији Малетићу 
(нек нам опрости, што га жива помпњемо!) ни- 
шта пе помаже што је написао читаву „Теорију 
поезије**.

II orpoMiiii развптак умља, којим је Шек- 
енир допста расиолагао, могао је он cTeliii без 
великијех школа. У кога је оиолика снага мож- 
дана као што је морала бити у њега, тај није 
пмао нотрсбе, да му учени докторн са катедара 
евоју мудрост у главу улијевају. У таквпјех 
људи мозак сам од себе више уради, него што 
могу други са свом пабијеном тиквином туђе 
мудрости, која често више смета, више стеже 
п сапиње самосталиу радњу, внше убпја ори- 
гиналпост. Могу њемачки философн  и ироФСсо- 
ри са својијех катедара и друге учене есиаФ- 
лије нанрћеним од велике учености уетма про- 
иовиједатн колико хоћс, да је auto did actus se- 
midoctus (самоук полуучен) —  толикм прнмјери 
у историји умнога развитка људи свједоче о 
против ом. Међу тим иримјерима највелпчан- 
ственијп је — Шекспир.

Све је то ласмо схватити и разумјети. 11о 
како да погледамо кроз величину дјела Шекспи- 
ровијех у оиај матсријалии темељ, онај орган- 
ски склои жпвота, из ког су нмкла та дјела ? 
Како да уочимо Физичнога Шекспира, који да 
иије био онако сложен као што је био, не би 
му ни душевна дјела изгледала овака као што 
их мп данас читамо ? Како да завиримо у мо- 
зак Шекспиров и срце његово, у те тајне ра- 
дионице духа љегова ?

Шекспир је морао бити и тјелесним саста* 
вом необичио ванредан човјек, Што се од тога 
данас зна, то је врло мршаво и вшие се одпо| 
си на спољашњост његову. Кажу да је има<| 
ваиредно јако развијено чело, које сс обично 
зове „мисленпчко чсло.“ Но је ли испод тога тје-

мена било више нли мање од обичипх 2000 гра- 
ма мозга, како је та маса била сложена, како 
су му живци били састављени, како ли срце н 
како је то све радило — ко би то данас могао 
иогодити. ?

Ваља се оеврнути на његов жнвот. Био- 
граФи Шекспирови наводе, да је Шекспир био 
врло ексцесиван in Yenere et Baccho, другим ]ш- 
јсчима : врло јс  радо нмао жене и вино. Позна- 
та су иоједииа Факта пз његовог живота, која 
то доиста посвједочавају. Већ сама његова же- 
нидба говорн гласио против његове „цјелому- 
дрености.“ Није још бно ии пунољетан, није му 
било но деветнаест година, а већ је навалио да 
се жени са гоепођицом Аном Hatliaway. *) To 
не би још ншпта било зазорно, па ни то што 
је госпођица Лна била седам година старија од 
њега; али кад нам „протокол крештајемих‘; 
СтратФордске иарохије кааге, да се Вил,ему 
Шекспиру н госпођи Ани у шестом мјесецу ио- 
слије вјенчаља родплб днјете, онда нам је ја- 
сно, за што је Шексиир толико наваљнвао, да 
се што ирпђе вјенча са „госпођпцом** Апом.

Обичпа пуритаиска иамет иомислпла бн, 
да је Bell доста бруке и на томе и да ес мла- 
ђани Виљем смирио, по што је узео своју Ани- 
цу и пред олтаром јој се заклео на пјерност 
„до гроба.и Али — poets are a merl- cattle 
about love (пјесници cy права марва што ce 
тиче љубави) каже доста песлано духовит ппа- 
че критичар пнглески Фурнивал, бранећи од мо- 
добнијех пријекора једпога претходнпка Шек- 
сиирова и no духу рођака му, који се зваше 
Geoffrey Chaucer. Сам Шекспир у свом „Ромеу 
и Јулији“ , који јс можда коиија страствеие, 
самозаборавие и свезаборавне љубави његове са 
Аиом, тумачи нам, — не онако песлано као 
Фурнивал него ираво пјеснички — како дође 
до тога, да иоред све заклетве пред олтаром 
ватрена љубав исхлапи; ево како брат Лоро 
(отац Лаврентије) чита Ромеу буквице, кад га 
овај моли да му брак са Јулијом благословн:

г .................... violent delights have violent ends,
And in their triumph d ie ; like fire and powder, 
Which, as they kiss, consume : the sweetest honey 
Is loathsome in his own deliciousness,
And in the taste confounds the appetite:
Therefore, love moderately ; long love doth soa.

(Плахе милине плаховпто и сврше, и поги- 
иу у свом тријумФу; као ватра п иушчанм прах

*) Соиствена имена инглсека, која се ни прп- 
илижпо не могу написати пашим словима онако како 
сс инглески изговарају, оставио сам опако како се 
ншпу инглески, иа нека их изговара јспко ко зна и 
умије. Многа од тијех имена не знам пи сам како 
сс правилпо изговарају, јер за лзговараљс соистве- 
нијех имена иема у инглсском пикпквијех правила п 
свако се изговара иа свој лачин, те ce v том само 
ирави Инглсз може разабрати.
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који, тек се нољубе, с-троте сс : пајслађп мед 
догадп својом сопственом слагаћу, н у кусу иам 
поквари прохтјев : за то љубп умјерено, иа he 
дуго трајати“ . *))

Лпјепо је умио поиовати Шексгшр други- 
јема, » — Gain као да је са себе самога прегледао, 
јер не потраја дуго послије женидбе, а млади Ви- 
љем остави и жену н дјецу и иресели се у Лопдон. 
Ту је запливао посред пајдебљега мора тје- 
леснијех еласти и уживања, као што је само 
могао ијеснпк Јулије, Дездемопс, Имогене. Сви 
изворн, пз којих су црнане впјести о животу 
Шексиирову, ма колико да су ипаче разпогла- 
сјш, са свијем се подударају у томе, да је 
Шексппр до дна пспијао пехаре љубави и тје- 
лесипјех сласти, да је у томе сваку мјеру пре- 
вазилазио, заборавивнш са свијем на желу н 
дјецу. У Лоидону је иостао „комендијат", бес- 
кутљик, ститач, н ироводио је прави „бећар- 
скп“ живот, пе само у смпслу биоградском ове 
ријечп, него и у сдшслу новосадском. Провла- 
чио се и кроз снто и кроз решето љубавп.

*) Жао ми јс, што у овај мах немам при руци 
краснога пријевода „Ромеа и Јулије“ од нашега Ла« 
зе Костића, те сам морао ово пеколико стихова пре- 
вести овако у ирози.

Пјесме
(П о р у  

Ј. Поповп
I.

.Бубав твоју ја не молим,
Мир душевни твој ја волим! .. .
Можд’ у 1руди давних дана 
Друга л>убав и страст плама 
Траг т’ остави дубоко.

Ја разумјех, пема паде!
Узалуд ми маиггс младе . . .
Али вјеруј, много љста 
Још he нроћи — љубав света 
Душу моју гријаће.

Иа повратку с Бранкове свечаности.
IV.

Од Вуковара до Тријешћа.
Из Вуковара до Тријешћа п)товао сам жељсз- 

нидом иреко Ријеке. До Ријеке се треба прекрцава- 
ти у Осијеку и у Закаљу на друге влакове, који се 
чекају UO њеколико сата, што ову иругу нимало не 
преиоручује. У Осијек смо нриепјели п^слије по но- 
11 н, па сам ту чекао да пут продужим до сјутри дан 
у лоднв. Али коме није преша. особито иутнику из 
далека, оио је заустављање угодно, јер је Оеијек ли- 
јеи град, главни у Славонијн, су 17.000 становника. 
Ио лијеној еинагози, најзнаменитијој згради у овоме 
граду, рекао бих да су ту Јеврејн у већшш. По је- 
зику, што се но јавнијем мјестима чује, рекло би се

Скакао је у пајвише опасности стрмоглавце, 
је]) — као што сам каже у свом Ромеу п Ју- 
лијп — у л.убавн се све смије чинитп што год 
се може. Занимљива је у том погледу једна 
прича о њему из онога доба. Позоришно друш- 
тво, ком је Шекснир припадао, давало је једиога 
дана Рикарда III. Један глумац из истога 
друштва тако је вјешто у том комаду нрсдста- 
вљао Рикарда, да се једна дама пз иублпке 
страсно заљуби у њега п нреко своје служавке 
даде га позвати ту вечер на вечеру „између 
четирн ока.“ Лозинка је била : „Рикардо III.м 
Ђавољи Шекспир некако дозна за овај иознв, 
те нс буде лијен но се нреобуче како је најбо- 
л>е зиао, упути сс к стану речене „даме“ , лије- 
ипм ријечма ировуче се мимо њене елужавке, 
a join љепшим утврди се код госпође љубптељ- 
ке лијепијех вјештина. На мјесго свога друга 
Шекспир је код даме вечерао „између четир 
ока“ још прпђе пего што је злочести Рикардо 
взгубио битку код Босуорта. Кад је доциије 
обожаванп глумац нриспио н иод уговореном 
лозинком пријавио се, даде му Шекстшр одго- 
ворнтн, да је Виљем Освајач етпгао прпје Рп- 
карда III.

(Наставиће се).

љубави.
ском).
i-Липовац.

II.
Сном ти лудим, чедо мило,
Нс називај што ее збило — 
На пол.апу у раж, мила,
Гђе си чеето са мном била . . .  
Па оиијен страсним пламом 
Ја љубављу живљах тајном . . . 
Ал’ ако је сан то луди,
Ја те молим, ти м’ не буди ! * У

да је град њемачки ; а више се п маџарспи јсзик 
чује него српски ! И ту сам се одма сјетио да ве 1> 
мијесам у Сријему, јер ио Сријему и Јевреји, и 
Љемци, п сами Мађарп српски говоре, што heiu у 
залуд по свој оеталој Хрвацкој и Славонији тражп- 
ти. За то слава Сријему !

У ОспЈеку живп као адвокат Нестор ншпе кн>и’ 
жевности, др. Ј о в а н С у б о т и L, ком je ове годli
ne Матица Сриска проелавила педесетогодишњицу 
љеговога књижевнога рада. По вијека обилата рада, 
ио вијека неуморнога труда на пољу српске кљижев- 
ности а за боље и свјетлије дане Србипове — то је 
тако голема заслуга Суботићева, да евакога Србина, 
који се ноноси што је Србин, испуња синовском з>у» 
бави. ноштовањем и харношћу према овоме рпјетко 
ме Србиву.
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Ношљедње но вмјека српске кљижевности ! Ту 
залазс двијс сјајно звијезде на тмастом небу сриском : 
Мушицки и Милутиновић ; ту су савремеипци Субо- 
тићеви : већ иокојии Стсрија и Медо и још у добром 
животу Бан и Малетић ; ту започиљу и довршују 
своје иелпко ђело бесмртни Њсгош и Бранко, Вук и 
Даничић; ту се нојављују Јагшшћ и Љубиша, всћ 
оба нокојна, Змај и Шапчанин, Костић и Игњатовић, 
Каћански и Владан Ђорђевић ! И Суботић је љихов 
сарадник био, да, он је саучесник њиховога рада го- 
лемога, бесмртнога, рада, који јвдао срискоме нар -  
ду живот, ком већ никаква Физичка сила нс ке наху- 
дити.

СуботиК је радио и ради и па политичком *«о- 
љу за шггсрссе српскога народа особито у Хрвац- 
кој и Славоиији. Овај се његов рад одлнкује трез- 
веношћу и умјереношћу. Он је сада на челу ернске 
самостално странкс на загребачком сабору, која је 
од великог уилива на догађаје у онијем краљевина- 
ма. За то еу сви изгледи да ће већ једном онамо- 
шњи српски елеменат, ког би Хрвати шћели прелитн 
у хрвацки, законом бити уЈамчен. И само ови изглс- 
ди, којо оправдава јаки уплив српеке етранко на 
развој догађаја и одноеа између хрвацког и маџар- 
еког народа, оправдавају иолмтику срнско странке 
на загребачком сабору, која данашљу вдлду баиа 
Хедерварија нотпомажо. Срби у Хрг.а,.кој и (Јла- 
вонпји у толиком броју п толикијем умнијом силама 
раснолажу, да би могли и на владу доћи. Грвхота 
би дакле и било не користовати со тијем иоложајем 
иего тропшти сиагу у опозицији на корист хрваг- 
ства, којо (л\ шћело да се уздигнс нагробу срнства. 
Друкчији јо иоложај Срба у Угарској, ђо су тако 
малена Фракиија, да никаква унлмва но могу па вла- 
ду вргаити. За то је Суботић у Новом Саду и био 
противу владе, дочим јс у Загребу уз владу.

У Новом Саду Суботић јс био нокренуо срн- 
ски лис-т „Народ“ најбољом иамјером, да окуии око 
себс умјеренијс елементе, који се нијесу могли сДа- 
гати са Милетићевом радикалном „Заставоми. Али му 
се то бар код омладино у велике замијерало. Да на- 
ведем једаи примјер оидашње нолитичке нссношљи- 
вости код Срба у Војводини. Ја сам сс тада г. 1869 
палазио у Псштн окле сам редовно „Заставиц допи- 
' лао. Нећу истраживати зашто, ал љеки пронесоше 

глас кроз омладину пештанску, да ћу у „Наро;г до- 
"нсивати, што се схваћало као одметништво. To по- 
тајно сумњичсње, које ми је всК до упш до:пло, нај- 
нослије изби на површину. Био сам у нзпбрапоме 
друштву на бадњи-дан на вечери код нашег пјесни- 
ка Змаја. Ту је био и др. М. Полиг. У вреви здра- 
впца јсдан ми садруг нодиже чашу као сараднику 
„Наролаа но нимало добром намјером. Ја нримим 
мирно здравииу и еви се самном чашама искуцаше. 
За тпјсм сам хладнокрвно на здравицу одговорио, да 
нијесам сарадник „Народаа, али кад бпх био, да бих 
се иопоспо исто као што сс ионосим што сам сарад- 
пик „Заставин“. И данас се Суботићу са свију стра- 
на пошта одаје и као књижавнику и као родољубу, 
а мпј оптужитељ одричо се п Милстића и омладпн- 
екијех начела на иознатој кикинцкој скупштини.

Јован СуботиК родио се у Добринцима у Сри- 
јему г. 1817. Он ]е још свјеж и чврст тако да мо- 
и:с још четврт вијека за свој народ живјети. Та се 
нада оенива на искуству, што књижевница најдухе 
живе као и. пр. Тијер и Манзоии, и још живећи В. 
Хиго, и на cpeLn му домаћој, што улч-ива мало који 
емртни. Главни узрок и уелв (*вс му срећс )есте 
њсгова отлична суируга гђа. Савка, еестра дра М

Нолита. Ови срећнн сунрузи срсћни су и родитељи. 
Кћи им јо удата за честитог трговца у Г. Карловцу 
г. Јов. Барака. Најстарији син Деап пеК јс иуков- 
НИК у  руској ВОЈСЦИ ; друГИ ИМ СИП ВојИСЛПА ДОКТОр 
ie медидине ; трећи Бранислав хусарски кадет, а че- 
тврти Озрен тек јс у јоданајестој години. Како јо 
Суботић њежан отац, то нам откривају љегове пјо-. 
сме, кој::јема јс обасуо гробак свој ћеркс Видосавв 
Ове су ијесмице излив наравно истипитв туго из ду- 
бине рањенога срца родитељскога и одиста долазо 
међу најбољо његовс лирске ијссмо. А како је ње- 
жан отац, тако јо био и син њсжан, што свједочо 
толине њсгове нјесмицс, а особито она лијспа елоги- 
ја „Стари Свештеник,и коју јс свомо оцу посветио.

И ја сам Осијек оставио а да но иоздравим 
овог тако зваиенитог Србииа, иромда со поносим 
његовијем личннјем познаиетвом и снисхођењем пре- 
ма мени. Како сам уморан од иута касно засиао, про- 
будио сам се врло касно тако да со нијесам усуђи- 
вао удаљивати се од гоетиоиице, која је била на 
главној ијаци и близу жељезиичко штације. Мјссто 
мога модворења нека му буде овај сномен доказом 
иоштовања и признаља, што и иа овијсм крајевимл 
ужива.

(Наставиће сс).

Г1од Острогом 1 8 8 4 .
(Наставак *)

Да видахс name намастире !
II a р. II ј е с м а.

На Даниловграду објодовасмо. Како ее слатао 
објсдује иза дуга »ута и ирилична умора ! Као људ- 
у свему смотрени н обазриви, који сс брииу за св< 
ју будућноет, и мн смо се join пр»: нолаоку са Цс- 
тиња мудро побринули, да испунимо евојо бисаго 
масним садржајем. Част и ноштовање свјсма гости- 
оницама на Дапиловграду, али човјеку јо нскано вру- 
ће око срца, кад на санима својога коња но осјећа 
празнину у биеагама.

Истресосмо благовоњави садржај бпсага. Јуче- 
рашње живо јагње имало со данас прстворити у на- 
ше божанствсно „подобијеи. Ми смо се својстш далп 
на тај посао. А да би асимилацпја што бољв шпла, 
прилично смо залијевали залогаје оиом течношћу, 
која још лод Појева вјека весели серце человјекак. 
Мврисава црна јуха из Мокс (мало до душо измије- 
шаиа са разноврсним садржајем дућанџијских чекме- 
џета) зага-гила нам јо при крају жестоко дјејство 
црмничко „јухе од !ро кђа“, да нам не би срцо су- 
вите иоскакивало од весеља.

По 1HT0 смо join no објоду њезкну пажњу но- 
клонили своме рођовом казану, давпш му довољно 
одмора за радњу. нзидемо из гостиош де, узјашемо 
на коње и кренемо даљс.

Упутисмо се иреко моста, тс је ударен ту код 
Даниловграда преко Зсто. Овај мост служи на дику 
Црној Гори и онијбма који су га градили. Цијела 
конструкција љсгова казује човјека вјештака и чо- 
вјска од укуса Мост се елегантно ирућио иреко Зо- 
те, као да би јо хтио загрлити. Од једног краја до 
другог пружа се у правој липији, а ионођеи јо фи- 
ним, бијелим, коцкастим илочама. С једпс и с друго 
стране укуени параиети. Дужина, ширина и висина 
моста одмјерена јс тако да одговара свјема захтје* 
впма. Ма колико да нарасто Зета, мост јс сигураи

*) Внди бр. 24 гЦ]1ногорке“.



Ed. 28. Ц1Н0Г0РКА 139

да ћс доћи у додир с љеним хладним мокрнм нољуп- 
нима. Ширина је  толика, да би двоја тсретна кола 
могла комотно проћи преко његп, једна норед дру- 
гијех.

Чисто нам жао бјеше иројахати преко тога красног 
моста, исиод кога Зста тајанствено хучаше. Изгледаше 
нам, као да је пачињсн, да се ирево љега иде у евиле- 
шш ципелицама. Осјетиемо се, као ла идемо преко 
какпог моста на „лијеиом, модром Дунаву“ . Каква 
голема разлика између тога моста и онијех гломазни- 
јех турскога норијекла и турске иамети, преко којих 
човјек кад иде, мора се три нута ирекретити и но- 
молити доброме Богу за снасење своје грешне душе, 
као да се иде иреко неког Рубикоиа !

Прешавши нреко моста скрећемо на лијево и 
сад идемо свс непрекидно дуж Зете, која се гиздаво 
вијуга кроз зелену иољану. Нланина Гарач, као нај- 
виша иредња стража, остаје за нама на лијево, а од 
ље се пружа даље све до Планинице читави иепрекид- 
1Ш лапац брда, која еу ее уздигла као неки нрирод- 
ии зид с ону страну бјелоиавлићске долине. С дру- 
ге опст стране, т. ј. с оне којом ми јахасмо, п у* 
жа сс такође други ланац брда, која се ссе више и 
више иад иама исиињу, док се на пошљстку не зао- 
штре у големим острошкпм гредама.

Између тијех брда, во сриједи долине бјело- 
иавлићске, тече модрокоса Зета. Долина со све већ- 
ма сужава. рнјека Зета, стиснута међу брда, бвва све 
тања, докле ео на ношљетку иод њима не изгуби, a 
то јо таман иа поглсду намастиру Острогу.

Всћ је сунце залазнло било за rope пјешивач- 
ке, кад стигосмо на оно мјесто, гдје нам јо ваљало о- 
ставитп Зету и долину њепу, и иети се на деспо уз 
бријог. Сад иастаје иут доста мучан, читаву добру 
уру ваља се нети уз брдо. Острошке гредо, у свс 
колосалном величанству својем, мргодним оком свс 
јим са висине хоризоита иогледују на нас, иогоњи 
зраци сунца иа заходу златише им мргодно лицо ; по 
злато нм се брзо уклонв с лица, устуиајући мјесто 
црномс покрчвачу ноћи, који и ириличи вишс црним 
стјеиама ои:»м.

Што t г.ише иељемо, све се чаробпији иоглед 
отвараше ио.х памм, али нам га мрак на брзо засту- 
11 и. Свијета бијаше све више и више за нама, пред 
нама и око нас. Све је то врвјело, пјешице и на ко- 
њима, освсвеном мјссту, освећеном моћима божјега 
угодипка и нредаљем толикијех нараштаја, који су 
ес кроз читаве вјекове испиљали на ову висину, да 
сс Бо!'у номоле, да се свецу народном а божјем угод- 
иику нокдоие и — да со сјете свога иоријокла, сво- 
јс нрошдости и своје будућности . . .

Ночсх већ зароњавати у дубину тијех и тима 
нодобн ijex млсЈ.и, кад ме из њих истрже умиљни глас 
мчнастирекијех звоиа. Ваљда је звонило „на бденије,и 
јер сјутра су духови, троице, слава манастирска. Не 
знам шта јс узрок томе, али меие манастирска зво- 
на, особито кад их мало поиздаље слушам, вазда 
најпријатније иотресу и занесу. To је за мене му- 
зика своје врсте, које ја не могу доста да се наслу- 
шам. Кад елушам та звона, ја сам онда вас срце ; с-е 
ми се мисли растопе у српу и осјећајимп, a ја i 
оред њих пливам не знајућн ни за што, ш;о око .че- 
нс и што са мном бива.

Ох, колико сам пута слушао та маллетирска 
звопа иа разпим крајевима Српетва ! 1Та. чудо ! као 
да сва та звона сву ; ;  ; днано, једним иетди гласом, 
}»екао бпх чисто иравим ^рпским гласом зсоис. Вазда 
ми се учини, вао да илачу. да туже, да јецају и 
иредшиу, као да кроз њпхов гдас јсчн бона душа

тужнога иарода мојега, као да ваиије небу за номоћ 
наснашено Српство ! Колико ли сам нута, растопљен 
у некој боној милипи, са врха Врдничке Куле у 
иитомој Фрушкој Гори слушао вечерња звона са 
дивпе Гаванице и уздисао с љима заједно ! Колико ли 
сам пута, искрај задужбине Високога Стевана, на 
крилима од тијех тужнијех гласова нрелијетао ши- 
ром цијелога Српства уздишућн са уздишућима ! 11а 
гле ! избачен иолитичком неногодом, ко>а цијсло Срп- 
ci'bo гони, на ове кршне стијене срнскога Промете- 
ја| слушам и ту, иод Оетроишим Гредама, исту ту- 
жну нјесму српскијех манастирских звона !

Боже мој ! Докле ћс нлакати та звона ? Кад 
ће једном и хоће ли икад ирошовати, да восслим 
глаеом огласе ускрс слободног и уједињсног Сри- 
ства. . . .

Звона умукоше, и ја падох из облака на земљу. 
Јадии коњ је у велике стељао пода мном од еилне 
задихе. Али се већ чујаше ијесма и иоијевка и снд- 
ни жамор од втогога иарода.

Близу смо.
(IlacTamilie се).

КЊИЖЕВНИ ПРЕ ГЛЕД.
Учена друттва.

(М а т и ц a С р п с к a у Н о в о м с С а д у). 
Кн>пжевни одбор овога друштва имао је састаиак 1. 
Августа ов. г. па којем су ови нослови рађсни :

Секретар као уредник јавл.а, да је доштампана 
139 књига „Љетоиисаи (свеска трећа за ову годину) 
п да су за 140 књигу сиремљени ови саставцп : 1.
Кј>и:ичке студије из данашње уставне теоријс. I. 
Устазна монархија и начело народне суверености. Од 
Г. Гсршића. (Свршетак.) — 2. Бранко Радичевић, од 
Драгутина Ј. Илијћа. — 3. Неке народне игрс, до 
сада нелокупљеве или друкчијс онисане. Прибрао Мојо 
Медаћ. — 4. Ношљедњи пољубац. Новела Милана Са- 
BiiLa. — б. Народне приповијетке. (Свршетак). — 
0. Родоелов и диплома Фамилије Стратимировића, од 
Александра Сандића. — 7. Књижевност : Хемија са 
гледишта модерис теорше. Други дио : Оргапска хе- 
мија, израдио С. М. Лозанић. Критика Сг. Милова- 
новог. — Приповијетке Мите Живковића. Овеска мрва. 
Одјеиа Милаиа Савића. — 8. Матица Српска: Изво- 
ди вз заиисиика књижевног одбораи одјсљен.а г. 1883.

Ијесма Гнгана Бакаловића у Грацу „Змај*н)е- 
сники издаје се на одјену Милану Савићу.

Гига Гершић шаље свршетак свој н чланка: 
„Критичке студије из данашње уставне теорије.ц

Одређује му се на рачун тога иосла 80 «-ор.( 
а кад буде штамиан цио чланак добиће и остатак.

На основу оцјене Милана Савића не иримају со 
п11јесмеи Станка Видића.

Др. Стеван ПавлсвиК подноси на оијену и иа- 
граду ова дјела своја :

Г Н а у к а о н ј е с н и ш т в у “ (Иостика) са 
кратпим нрегледом естетике и додатком о књижев- 
ним, особито мјесничким умотворима словенским. 
II 1» в и д и о :  о ијесништву са кратким прегледом
естетп :е.

гП а у к а  о и ј е е н и ш Т в у.и Други дпо : о 
књижовним, особито пјесиичким умотворнма словен- 
ским.

Оба ова дјела изноее до 450 писаних табакп.
Уједно се одриче већ одрсђсие му паградо с»д
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150 <1*ор . за расираву : „Пјесничка вјештина са до- 
датком о словенским ијесничким умогворима.ц

Ооа дјела издају сс на оцјену А. Хаџићу и дру 
Ђорђу Дери.

Драматски спјев у три чина иод насловом „Краљ 
Војислави, од Драгутина Ј. Илијћа, издајс се иа одје- 
иу дру Милаиу Савићу.

Мита IIoiiokiiL тражи, да му се врати његова 
трагедија „Цар Јовани, коју је за награду послао и 
која је већ издана била на одјену Јовану Грчићу и 
Милану Camihy.

Bpaha му се.

Биилиографија.
(Стигло уродништву „Црногоркеи.)

Нравпла н унутетва за мзвршење закона о 
попису људстпа и имаовине. У Веограду. Штампаио 
у краљ. срп. државној штамнарији 1884. —

Рачупнца (Аритметика) за прва три гимназп]- 
ска разреда, за више девојачке школе и сродне им 
заводе. Израдио ло др-у Фрању Мочнику и др. Аи- 
дрија М. Матић, гимназ. про«!>есор. У Новомо Оаду. 
Издала књижара Луке Јодића и др. 1881. Дијева 1 
Фор. 50 новч. —

Плуетрована Мсторпја Грпског Иарода, од
најстаријих времеда до проглашоља нове краљевине. 
За народ и школу. Са 100 елика. Издаје КостаМаи- 
дровић. У Бечу 1885. Нета свеска. Цијена 20 иовч. — 

Кр.мчпја Савипска. Онисао др. Никодим Ми- 
лаш. Задар, печатња Ив. Водидке, 1884. —

Извјештлј о православном богословеком 
С јемсчшшту у Задру за школску годину 1883-84. 
Годипа шеста. Задар, ночатња Мв. Водидке. 1884. — 

К 11 k a s l o w  о charakterze dziejovym »Slowian i 
ich poslannictwie. Opracowal LndomirProszynski. War
szawa Druk K. Kowalewskiego, Krolcwska Nr. 23.
1884. —

G e s c h i c h t e  B o s n i e n s  von den altcsten 
Zeiten bis zum Vcrlalle des Konigreiclies. Naeh dem 
Kroatischen des Prof. Vjekoslav Klaic von Dr. Ivan 
von ВојпШс. Leipzig. Yerlag von Wilhelm Friedrich,
k. Hofbuchhandler. 1885. —

BujecTii из страпијех књижевности.
— Наше иолитичаре и државнике занимаће дје-

ло Нијемда Па в л а  Д е п а :  „Deutschland mid der
0 1 lent in ihren wirtschafts-politischen Beziehungen44, 
од кога je овијех дана y Минхену друга евеска изи- 
ш ла.

— Њемачка кригика мпого хвали дјело остро 
умнога Хербартовца Ј о с. II а х л о в с к о г : „Das Ge- 
fiihlsleben in seinen wesentlichsten Erscheinungen und 
Beztigen44. Кажу да ово дјело чиии епоху у психоло* 
логији. Како се у њему доиста најтежа дартија иси- 
хологијс обрађује, to he оно бел сумње много зани- 
мати пеихологе.

— У г а Ф о ш к о л а чувени „Г р о б о в ве!> 
су и у нашој књижевности у дијеиом пријеводу наше- : 
га пријатеља дра. Лаза Томановића добро нознати. 1 
Ко се шггерееује за историју тијех „Гробоваи a ра- 
зумије та.шјански, нека наручи нову књигу Камила ! 
Антона : „La vera Storia dei Sepoleri di Ugo Foscolo i 
scritta da .. . con lettere e documeuti inediti.a

— Пашим Шекспировцима, који инглески разу- I

мпју, дрсиоручујемо нову студију о 111 с к с II и р у, у  
којој ее истражује веза његовијех позоришиих дјола 
са оригиналима класичне драме и са Платоиовом фи- 
лософијом. Студпја та нзашда јеуЛондону анонимно 
иод насловом : „А new Study of Shakespeare, an Inqui
ry into the connection of the Plays and Poems with 
the origins of the Classical drama and with the plato
nic philosophy through the Mysteries.u

— За НСИХ0Л01 e имаће вриједност књига Mo
na к o в a (C. v. l\lonakow) o граници душевнога здра- 
вл>а : „Uber die Greuze der geistigen Gesundhcita.

— Пиииново дјело o к њ и ж е в н о с  т и л у- 
ж и ч к и ј е х С р б а изишло је у њемачком пријево- 
ду од Траугота Пеха (С м о љ а р а).

— Флајшерова „Deutsche llevueu доноси у сио- 
јој свесдн од Августа мјесеца ирииопијетку Хрватидо 
М а р е Ч о н иод насловом : „Der Landgraf von Turovo- 
poljeu. Како видимо, ваљана Хрватица добро се труди, 
да хрватско име пролесо и кроз стране литературе. 11е- 
давно Јавили смо за men чланак о хрватеком иозо- 
ришту у Флорентинском журналу „Revue Interuatio- 
naleu. To je веома похвално, и жељети би било да 
се и која Српкиља угледа у ту своју сеетру. Има 
ли је  ?

— Од 1. Августа почео је да излази у Атини 
на Фрапдуском језику пов политички лист под наело- 
вом : „L a  C o n t 6 d 6 r a t i o n O r i e n t a l e u (Нсточ- 
ни Саваз). Излази еваке еуботе.

Личне вијести.
(С р б и и, у и р а в и тел.  М а и х а ј м с к о г 

и о з о р и in та.) Чувени глумац-умјетник Србин г. Ј. 
С а в и ћ, доскорашљи редитељ припозиатог дворског 
нозоришта у Вајмару, ностао јс пријо кратког вре- 
мвна уиравитељем иозорчшта у Маихајму, које со 
броји међу прва њемачка позоршита. Колико је г. 
Савић усиио у глумској умјетности, видјело се нај- 
боље приликом опроштајне предетаве у Вајмару. 
Дворско позорпшто Вајмарско било је дуиком иуно 
публике, која се натједала у овадијама. „Овадијо — 
вели „II. Сл. ITp.u — које су том приликом са свију 
страна указаие оиште љубљеном члану биле су заи- 
ста вапредне. i’ocii. Савић добио је преко 00 вије- 
наца ; и од својих другара и другарида диван иомен- 
албум“ . Други један лист „Фремдеиблати иишо да је 
г. Савић приликом оироштаја у дворском иозоришту 
у Вајмару од публике ванредним и одушевљеним о- 
вацијама одликован.

КОРЕСПОНДЕНЦИЈА.
Сл. уредништву „II а р о д н о г а 8 ' д р а в  л>а“, Г> и о- 

град.  — Иослали смо накнадно траженб Г>р. 0, 11, 12 и 13 
вЦрногорке“.

Иретидатницима вашим у С у б о т и д и и  С о м б о р у. 
— Шнолите вам лослати још iio 1 Фор. а. вр. иа Кемо вам нс- 
вратити све бројеве „Цриогоркеа од ночетка ове годнне.

Свн бројевп .,Црвогоркеи од почет* 
ка ове године могу се још добпти.

Ко нош.ве 4 Фор. а. вр., ми liesio му их 
све нспратити н ши.вакемо му .,Цриогоркуа до 
краја ове годиве.

АДМИНИСТРАДИЈА.

Ц с т U и» с, у штампаријц Читаоиицо Цотии»ске.


