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ЦРНОГОРКА
. ЛИСТ ВА

К Ш Ш Н О С Т  И П07К7.
Yjjcj huk  :

ЈОВАН ПАВЖЈВИЋ.

Нрстплата из Црне To
pe и сва писма шал>у се 
еамом уреднику.

Прстплата из Србије у- 
пујКује сс Ведимиру Вало- 
жи1>у у Биоград, а из дру- 
гијех крајева под адресом 
Г. R am adanovid  Cattaro 
(ва „Црногоркуи).

Иретплату прпмају свп 
паши књижарн и нови- 
иарскс експедидије. Не- 
франкирана ииема не ири- 
мају се.

БРОЈ 29. Ц е т и њ е, 30. Августа 1884. ГОДИНА I.

X A М Л Е Т,
Ераљевић Дански.

Трагедија у 5 чинсва од Виљема ШекспиРа, с инглеског превео др. Лаза КостиЂ.

_  ЧИН ПЕТИ.

Прва појава.
ГроОље.

Долазе два Гробара с мотшеама н т. д.

Први, Гробар.
Да ли се можо сахранити хршићанском сахра- 

ном, која тражи сама себи спас ?
Други Гробар.

Ја ти рекох, може, за то> јој одмах копај гроб : 
мртвачки нрегледач испитао је и иашао да јв треба 
хришћански сахранити.

Првн Гробар.
Како то, кпд со пнје утопила у самообрани ?

Друш Гробар.
Е, на тако со нашло.

Првн Гробар.
To би морало бити se offendendo, иначо не 

може. Јер овако стоји ствар : Ако се ја утопим хо- 
тимице, то доказује нски рад: а рад има три гране ; 
што се уради, што со учини, и што се изврши : 
шљедователно, она се утоиила хотимице.

Друш Гробар.
Јеси л’ чуо, чича копкало, —

Први Гробар.
Допусти мп. Овдје стоји вода ; добро : овдјо

стоји човјек ; добро : Ако човјек пође к тој води, и 
утони сам себе, онда, хоћо л’ неће л’, пође; разуми- 
јеш ли то ? Ал’ ако вода дођо к њему иутоии њега, 
он онда но утопи сам себе : шљедователно, ко није 
сам крив својој смрти, нијо себи нрекратио живота.

Други Гробар.
Је ли то закон ?

Ifpeu Гробар.
Да бо’мо да је ; закон о мртвачком преглсду.

Друш Гробар.
Хоћеш ли да кажем нраво ? Да то нвје била 

вслика госиођа, нв би јо сахранили хришћаиеки.

Први Гробар.
Е, то ти ј е : Тим је жалосније, што велика

господа :шају овог свијета вишо повода да се топе 
и вјешају, више од својих ближњих по Христу. Хајде 
мотико ! Нема ти старе властеледо баштована, коиа- 
ча и гробара; они се држо Адамовог заната.

Други Гробар,
Је л’ он био властелин ?

Први Гробар.
Он је имао ирву хрб — ачу.

Други Гробар.
Па то нијо ништа.

Први Гробар.
Шта, ништа ! Ти си незнабожац. Грбача је од 

грба, а знаш ли свето писмо ? Иисано јест, Адам јв 
копао ; а је л’ могао коиати без грбаче ? Да ти за- 
дам друго питање : ако ми не одговориш добро,
призиај сам. —

Други Гробар.
Хајде само. —

Први Гробар.
Ко гради тврђо и од зидара5 и од бродара, и 

од грађара ?
Друш Гробар.

Онај што прави вјешала; јер та зграда прежи- 
ви хиљаде походника.

Првк Гробар.
Ти си домишљан, вјере мо ; вјешала, то ]в добро : 

Ал’ какво добро ? добро за оне koih чине зло : а ти 
си учинио зло рекавши да су вјешала тврђе грађена 
од дркве; шљедователно, в]ешала су добра за тебс. 
Још један пут, хајде.

Други Гробар.
Ко градц тврђе и од зидара, и од бродара, и 

од грађара ?
Први Гробар.

Де кажп ми то, па иди кући.
Други Гробар.

Да ви’ш, сад умијем.
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Хајде.
Црви Тробар. 

Други ТробаЈ).
Да га враг носи, не умлјем.
(Долази Хамлет и Хорације иоиздаље.)

Први Тробар.
He мућкај више главом око тога; jcp кад -ее 

магарац усићи, бадава га бијеш, не ће иотрчати : 
иа ако те ко успита то, кажи му, то је гробар ; 
куће што их он гради трају до страшног >еуда. Хајд’, 
иди крчмару.; донеси дш полић раниЈ«.

((.Одлази друхи Гробари)

Први Тробар.
<Копа и Јуева.ј)

Хеј, млад сам и ја  љубио, ој, љубио,
У милости. у сластш,

У го сам ejfjejne губио, ој, губио 
Ка да ми је у влаети.

Хомлет.
Зар тај клииан ие осјећа што ради, кад нјева 

а копа гроб ?
Хорације.

Навика му је олакшала тај иосао.
Хамлет.

Тако је т о ; беспослена рука је пајосјетљивија.
Први Гробар.

(Цјева.) •
Ал врјеме fie менс да погубп,

Што немилиг е̂ бије,
Са св јета fie да ме аокуаи,

Па био, иа и пије.
(Избаци једну лобаљу).

Хамлет.
У те је лобаље био језик п могла је векад ије- 

вати: како је овај зевзек Фиска о земљу, као да је 
вилида Кајинова, нрвог убице! Можда је била главу- 
ра каквог политичара, ког еад овај магарац надму- 
друје; или кога што је  хтио подвалити Богу, зар но 
мож’ бити ?

Хорације.
Може, господару.

Хамлет.
Или каквог дворана, што је умио казати : „До- 

бро-јутро, слатки госнодару! Еако си, добри госио- 
дару ?ц Ово као да је био господин Некоговић, што 
би хвалио коња господина Чеговића кад би наумио 
заискати га на иоклон; зар није можно ?

Хорације.
Да, господару.

Хамлет.
Да, тако је т о : па сад, госиођо Црвкосаво; 

сва опала, a no вилицама клоиара гробарева мотика: 
To је красан иреврат, само кад бисмо били вјешти 
познати га. Како је било скупо хранити те коети, па 
сад се играју с њима чуга! Моје ми сијевају кад но- 
мислим на то.

ЈТрви Тробар.
(Пјева).

Мотика и трнокои, трнокои,
И  ланен један гуњ,

Хој, па још један ма.ги чроб,
Дт louifia легне уњ.
(Избацп једну лобан>у).

Xcmuict.
Ено друга! Што то није лобаља каквог адво- 

ката? Гдје су му сад његове иодвале и чивије, н>е- 
гови иараграФ« и кајиши ? Што трпи да га тајне- 
зграпни заврзан сад ћушка око ћуле том каљавом 
мотикои, те му не заиријети тужбом тешке тјелесне 
повреде ? Х м ! Овај братац оиет пмао је некад бити 
купац великих земаља, са евојим баштинским књига* 
ма, својим арендама, својим уговорима, својим дво- 
струким јемцима, својим судбеним отказима. Зар му 
двоструки јемци неће вишо ујемчити од ове једно- 
струке јаме ? Зар је ово љегова судбена судбина ? 
Зар му не поможе више суд, да му се у овај драго- 
цјени еуд ие усуди прашина и блато ? У ову кутију 
тешко да би стала само преносиа нисма љегових зе- 
маља; иа зар сам господар нема вишо ? A ?

Хорацпје.
Ни јоте више, госнодару.

Хамлет.
He прави ли се лергамепат од овчије коже ?

Хорацпјг.
Да, господару, п од телеће.

Хамлет.
To су овце и телад што траже у том јемства 

Да запитам тога клипана : — Чији је то гроб ?
Први Гробар.

Мој, госнодинс. —
f (пјева)

Хој, па још један мали гроб,
Дагошка легне yiL.

Хамлет.
Ма л’ те није твој; јер ето лежиш у њему.

Први Гробар*
Ви лежито изван љега, господине, па за то 

није ваш : оно ни ја не лежим у њему, иа ипак јо 
мој.

Халигет.
А ти се елажеш у њега чим слажега изван ње- 

га да си у њему па да је твој : он је за мртве, ни- 
је за живе, за то си слагао.

Први Г'робар.
To је жива лаж, госиодине; хоће да утече, од 

мене к вама.
Xavier.

Који је то, што му то коиаш ?
Први Гробар. »

Није никоји, господине ! Ј
Хсшлет. ; ј

Па онда која је ? >
Први Гробар.

Никоја.
Хамлет.

Кога ће ту сахранити ? г~ 1
Први Гробар.

Непгго гато је било женско, госиодиие ; ал’ Бог 
да јој душу прости, умрла је.
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Хамлет.
Како со лола измиче ! Мораш говорити но тппи- 

ку, ако нсћеш да ти извуче ријеч. Тако ми Бога ! 
Хорацијо, има три године како то мотрим : овај се 
евијет тако кећ отсо, да ссљаи чена дворану на иете. 
Од кад си ти Гробар ?

Црви Гробар.
Од свих дана у годипи баш оног дана почех, 

кад је наш иређашњи краљ Хамлет надвладао Фор- 
тинбраса.

Xavier*
Колико је од ото доба?

Први Гробар,
Зар ви то не знате ? To зна свака будала. To

Hens sana in corpore sana.
(Из рукоииса: Мозак u срце y књижевности).

(H a c т a в a к).

Из те прпче видп се ие само какво једоба 
и какве су нарави онда биде у Инглеској, пего 
нарочито и то какве је нарави бно исти Шек- 
спир. Као што је у том случају скакао стрмо- 
главиде у бездано море љубави, тако и у свје- 
ма осталијема.

Алп зна се посебице за ужасну свезу ље- 
гову са једном жеиом, која је спадала у срам- 
но коло опнјех жена, те се радо ставл>ају у 
хоризонталан ноложај. Та жена распалила је 
у Шексиира љубавну страст до највишега сте- 
нена. У тој страсти топио се Шексиир као во- 
сак на огњу. Из огња тс гренше али силне љу- 
бави никли су они красни сонетн Шексиировп, 
у којима се ие зна шта је љепше : да ли њеж- 
ност или горчина њнхова. ЈХичност Шексгшрова 
мора тек да се тражи и открива у драмама њего- 
впм; овдје је опа скоро са свијем открпвена, п ко 
хоће да позпа Шекспира, нека чита љегове со- 
нете. Ту су љегове исповијести нред строгим 
судијом сонствеие савјести, ту тужба и обраиа 
мужа п љубавника у ужасном трагичном еуко- 
бу. Пред савјешћуг својом видно је себе Шск- 
сиир цриа п нечиста, али дах љубави био је 
тако жесток, да је иред њим посукнуло чпсто 
огледало еавјести, и немоћни Шекснир топио се 
у иаклу грешне љубави миого годпна. Дрноока 
жена била је тај демон, који гајевезивао спн- 
џпром за слатки ианао. Тек иослије много годи- 
на открио је Шекеиир да је та жена њсму не- 
вјерна, да је права „хоризонталка“ . Ово је тра- 
шчност још већма заоштрнло, јер обје стране 
етоје једна према другој гријехом обезоружа- 
не. Ту стоји aieiia невјерница, али жепа „декла- ; 
сиранаи, према мужу невјернику, којн је паиу- | 
стио закониту жену п poheny дјецу. Пребаци- 
ваша не врпјсдс, јер је грпјех на обје етране,

јс било истог дана кад се млади Хамлот родио, онај 
што је полудио и што га послаше у Инглеску.

Халигет.
Е, да ! Па зашто су га иослали у Инглеску ?

ТТрви Гробар.
8а ш то! што је нолудио: тамо ће со опамети- 

тн ; ако не, толико и чини.
Хамлет.

За што ?
Први Гробар.

Ие ће му св иознати; тамо су људи исто тако 
махнити као и он.

(Наставиће се).

као што Шекспнр гепијално пзводп у 142. ео-
нету:

„Love is my sin, and tby dear virtue hate,
Hate of my sin, grounded on sinful loving:
0, but with mine compare thou thine own state, 
And thou shalt find it merits not reproving;
Or, if it do, not from those lips of thine,
That have profaned their scarlet ornaments,
And seal’d false bonds of love as oft as mine, 
Robb’d others’ beds’ revenues of their rents.u *)
Љубав, ii ако je грешна, заслпјепила га са 

свнјем, те не вндп впше какве му је врпједно- 
стн предмет љубави. Мозат; му лијепо каже, шта 
трсба да чшш, алн бадава, кад је срце нреки- 
пјело страшћу, иа на ношљетку п мозак мора 
да положи оставку па своју владу :

„Му reason, the ph3 sician to my love,
Angry that his prescriptions are not kept,
Hath left mo . . **)

Па како га je и разум већ оставио, нпта 
се у јаду, која је то сила, што такова чуда 
чини :
„0 , from what power hast thou this powerful might, 
With insufficiency my heart to sway V 
To make me give the lie to my true sight,
And swear that brightness doth not grace the day?u ***)

Тек године 1596 пзбзвно ee тијех слаткп- 
jex мука, тога пакла у рају, кад му је стигла 
вијест, да му је умр’о јединац сип, Хамлет. На

*) У ирохаичном прпјеводу гласи овако: „Љу- 
бав је мој гријех, а твоја драга врлина мржња, мр- 
жња на Moi гријех, основана на грешној љубави : а- 
ли иореди моје стање са твојим рођеним, иа ћеш на- 
ћи да не заслужује укора; или ако га заслужује, 
онда не са тих твојих усница, којо су окаљало свој 
румени накит, н толико иута као и моје ванечатило 
лажно везу љубави и од прихода туђијех иостеља 
крале чисту добити.

**) „Moi разум, љекар моје љубави, иједак што 
му не примам преиисе, нанустио ме . . .w

***) „Која сила дајо ти ту еилпу моћ, да ми 
слабошћу срце оихрваш ? Да начиниш варалпцу од 
мојега доброг вида, иа да се заклињсм, да свјетлосг 
но украшава дана ?к
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ирољећс, идуће године, већ га видимо у крилу 
љегове породице. Јадна Аница морала је много 
нодпијети за то врпјеме; па да би је вал>да 
колико толико заварао, дао јој је сазидати ли- 
јепу кућу с баштама у около и усадно је кра- 
сну мурву баш пред кућом, гдје се послије често 
са женом и дјецом забављао, кад се са театарске 
сезоне враћао дома.

Али стара жица још га ннје кздала. „Што 
дикла навиклаа. И ако се редовно враћао са 
театарскијех сезона дома, вије иропуштао ни 
једне прилик$, а да се редовно не сврати и у 
лијепе крчмариде у ОксФордској гостионидн 
„код круне“ , с којом се врло радо забављао. 
Та крчмарида имала је једнога синчића, којп 
је врло радо пмао Шекепира, а и Шексиир се 
врло радо нграо с њим. Свакп пут, кад год 
би се Шекспир враћао из Лондона, дијете бп 
нреда њ нзлазило даљину путу у сусријет и 
радовало бн му се „као своме оцу“ . Једнога 
дана, кад је днјете трчало пред Шекспира, 
сретне га мјесни парох, па ће га уиитати : куда 
тако трчи ? Дијете му одговори : „идем да
еретнем мог по Богу кумаи (god-father). На то 
he га духовшж укорети овим ријечма: „Боље
рецп оца, мој синко, јер знаш како гласп трећа 
заповнјед божја : не иријемдн имене Госиода
Бога твојего всује !“

Готовп емо с љубављу Шекспировом. До- 
лази на ред вино. Једно иде с другпм. По свим 
извјештајима, које имамо о Шексииру, може 
ее рећи поуздано, да он нпје био „апостол ап- 
ет1шепцпје“ нпти да је припадао ма којем 
друштву умјерености. А има их доста, који но- 
тврђују, да је Шекснпр био тетка дијаница, 
да је у друштву својих нријатеља Дрејтна и 
Бен Џонсна по читаве дневм и ноћи пјанчио н 
вукао се но крчмама п да је на пошљетку од 
нића прерано умр’о. Нема сумље, да је Шек- 
спир исто тако ексцесивно радо имао впио као 
и жене. Био је у друштву велики весељак, иа 
ако хоћете н бекрија. Мора је да је већ из 
ОтратФорда поиио велику жеђ, а у Лондону, у 
друштву својих другова-глумаца, упао је у пу- 
ну бачву. Ишао је врло радо у крчме. Неки 
xohe да га пзвпне, иаводећи, да му је то тре- 
бало „радд дсихолоџишх студија.и Moryhe ! Ho 
да је Шедспир те студпје чишто уз пуие бо- 
дуне, и то је дзван сваке сумње. Познато је, 
да је најрадије ишао у крчму „код свињске 
главе“ у Истчипу, иа онда у крчму „код мор- 
ске дјевојке“ ут Бредстриту, једном сокачићу 
од Чипсајда, близу куће г ј̂е се родно Милта 
гГу су се саетајала на дијанку весела 6paha, 
међу којом су Шекспир п Бен Џонсн главнуг 
улогу играли. И додније, кад се врнуо из Лон- 
дона кућн, нијесу престајале пијапке, јер хро-

ипчард јављају, да су му често долазнлн гости 
пз Лопдона, којп су се код љега до неколико 
дана частнлн.

Ако стоји то, да је Шекспир у животу 
свом нрекомгјерпо пио и љубпо, шта хоће да се 
пзведе одатле ?

Ништа друто пего да Шексппр нпје био 
човјек нормалнога тјелесног састава, да главни 
органи љегова тпјела : мозак, срде, живчана
система, нијесу радили са свијем но физиолош- 
ким нормама, да у том одстугну од нормалностн 
ваља тражпти материјалну подлогу за величину 
његове душе, да код њега нпје бпо у свему 
„corpus sanumu (тијело здраво), а ипак је бпла 
„mens sana“ (душа чила). Днпамизам душе, о- 
накав какав треба за пјесништво, појављује ее 
код њега у слабости тијела.

Да је био анормалан, иоказују прије свега 
љегови ексцеси у  љубави. Ми смо већ наиријед 
иоказали, да нормално сложед човјек де може 
чинити иступе у љубави, пајмаље онакове ка- 
кве је Шекспир чииио. Сам каже, да га је 
памет оставила, а страст му оихровала срде. 
Тако и јест, кад се узме на ум, да је могао 
жену и дјецу оставити, и дредатп се у панџе 
жени невјерниди, жени блудннди, а не могао се 
ишчупати од ље. Нормално саграђени л.уди ни- 
кад тако не чине. Да је Шекспир био од те 
грађе, он бп остао код своје Аниде цпјелога 
свог вијека и пзродио би с љом красну дјечицу. 
Но у том случају не би се дапас ни знало за 
име Шекспирово, нит би свијет уждвао у ди- 
вним позорпшним дјелпма љеговим, у којпма се 
огледа све живо, у великом и малом. Ми обпч- 
ни људи, који све мјерпмо аришпом нашега 
катихизиса, ваља да оиростимо велпкоме генију 
велике пступе, који су свом неодољивом силом 
избмјали ns његовог необичног организма исто 
онако, као што су му одатле избијала и велика 
дјела љегова, којима се и данас дивимо.

Пијанац је бпо ! И то свједочи, да нпје 
бпо нормалан, да му је нешто Фалило. Базда 
нешто није на свом мјесту или Фали иешто у 
тијелу оппјех људи, који су вазда жедни вина: 
или имје срце ослабило, па тражи оснажеља 
(наравио палијативнога) у вину, плпје живчана 
спстема нредадрегнута, па јој је од потребе сок 
од винове лозе, да је стиша и умири, да је 
ирпјатно расположи, ако ће бити п за кратко 
врнјеме. Човјек, као што је био Шексиир, она- 
кав као што га видимо из иозоришних дјела и 
сонета његових и као дгго га познајемо из хај • 
дуковања његовог но дространом дарству љу- 
бави — такав човјек нпје могуће да нпје за- 
рапа замордо своје срде п потресао из темел.а 
ону мрежу од жица, те се зове живчана систс- 
ма. Таквом авормалном човјеку требало је вино
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Он je био гшјанац no морању. To cy бпли, из 
истијех узрока, и многи други пјесници прије 
љега и послије њега, као што ћемо видјетн, 
кад буде у овом дјелу ријеч о „алкохолизира- 
ном нјеспиштву.а

Алп, ако је Шексппр прсма слогу свога 
тијела, према његовој радњи и потрошљи, мо- 
рао иити алкохолска пића, за дивно је чудо, да 
та пића код љега нијесу нмала онаково дјеј- 
ство као код осталих пјесника.

ГГознато је, да алкохолна интокспкацпја 
производи реакцнју, ira које ниче меланхолија, 
пад жпвотне енергије праћен неким неизвјес- 
'*им болом, пеком тугом, неким црним и мрач- 
ним иогледима па свијет. С падом животпе енер- 
гије нада и сласт жпвота, те кога то задеси, 
око љега је све црно, мрачно, мрско. Та жица 
јако се опажа код свију великих алкохолизира- 
них пјееника (Бајрон, Пушкин, Мисе, — 
иа, ако хоћете, и наш Ђуро Јакшић). To су 
на свакп начин велики ијесници, алп вазда ма- 
мурни, очемерени. Нијемци нх називљу нјеснн- 
цима бола свјетског — велтшмерда —  због то- 
га, што хоће да изведу жицу и тон њихова 
ијеснпштва из сукоба љиховијех идеала са ре- 
алним свијетом, те пм је тобож због тога пјеема 
л>ута, мрска, црна, ожучена, болпа. У оамој 
ствари тај „велтшмерди има врло материјалну 
додлогу : долази просто од јаке уиотребе алко- 
холних пића.

За дивдо је чудо, да код Шекспира пиће 
није имало тога дјејства. Нигдје у љеговим 
дјелима, ни у нозоришним комадпма па ни у лири- 
ди, нема ни трага алкохолном чемеру и болу 
или — како би Нијемди рекли — „велтншер- 
ду.“ Глава љегова никад не бучи, нити се по- 
знаје да му кроз мозак јури алкохолизирана 
крв. Опајеувпјек јасна као сунде. Око му ни- 
кад није замућедо од дабрсклпх крвних сасуда, 
да впди све крваво д мрко; не, пего је бистро 
као суза, на разбдра све чисто д јасно. Због 
тога је он и могао бити тако велики драмат- 
еки пјесник, што ни један од алкохолизираних 
нјесника није и не може бити, јер нм је по- 
сматрање одвећ субјектнвно. Код Шекепира је 
то за чудо објективно; бпло да досматра чо- 
вјека, било да посматра свијет, он пх носматра 
у правом облпку њнхову. Спољашњи утисди 
код њега се вјерно предају мозгу п вјерно ис- 
тискују на поље, без икакве субјективне ири- 
мјесе.

Колпко је бдо надмоћнога умља, Шекепир 
је ниак знао, гдје треба, затиспути умл>е и пу- 
стити сав мах сили Фантазије т. ј. пгри живада, 
чулндх оргаиа и срда, како само може бити у 
човјека аиормалнога. To се пајл>еише видн на 
шеговим сопетима, у којима је Шексднр иравп

лирик са најживљом Фантазпјом, пред којом, као 
гато сам вели, мозак иолаже оружје. А јаку 
Фаптазију може иматд само анормалан човјек, 
што је и самом Шекспнру нознато било (Дух у 
„Хамлету“ вели: „Conceit in weakest bodies
strongest worksu — уображење најсиажније pa- 
ди y најслабијим тијелима).

Кад све на једно скуиимо, може се рећн, 
па и са нашега гледишта потврдити, што еу до 
сад веК толпки прије нас.рекли: да је Шек- 
снир иајвећи ијесппк — ми ћемо додатп : моз- 
га и ерда, највећи лјесник цијеле л.удске душе. 
Било је пјесника, пма их и данае и бике их и 
у пндредак, којпма пјесма пзвире пз иогледа, из 
слуха, из ерда и т. д. Шексипр је једиии, којд 
је ијевао хармонпчно мозгом и срдем, свјема 
живдима и чулпим оргашша, цијелом душом 
својом.

Тако је могао пјевати само човјек пеобич- 
нога склона тјелеснога. Таквога је склопа мо- 
рао бити и Шекепир : силан дух у тијелу апор- 
малдом.

Тако апормално сложепа материја. радећи 
необичдом силом, морала се нрије обичпога вре- 
мена дезорганиеати. Но она је н послије своје 
дезорганизације оетала бесмртна: ие само по 
ономе што материја никад не умире, него и по 
оиоме што је избацпла дз себе док је радила у 
организму лшвоме који ее звао Шекспир : ио 
бесмртпим дјелима Шекспировпм — бесмртним 
бар дотле, док је л.уди оваквога састава на 
овој земаљској кори.

П})и опроштају од Шексппра, дрије ио 
што дођемо к његовом земљаку Бајрону, да ее 
сјетимо one адотеозе Хердерове :

„ЛУепп bci einem Manne mir jenes nngcbeii- 
re Bild einfallt: hoch auf einem Felsengi *fe)
siztend ! zu seinen Fttssen Sturm, l Tngewitter und 
Brausen des Meeres; aber sein Haupt in den 
Strahlen des Himmels! —  so ist’s bei Shakespe
are. Nur freilich auch mit dem Zusatz, Avie unten 
am tiefsten Fusse seines Felsentlironcs Haufen 
murmeln, die ihn erklaren, rotten, verdammen, ent- 
schuldigen, anbeten, verleumden, tlbersetzen und 
liistern, — und die er alle nieht horet! *)

(Наставиће ce).

*) пАко има човјека, код кога ми опа огромпа 
слика на памет пада: сједи на врх тимсра! крај au
ra му бура, непогода и хука морска : а глава му у 
зрацима небеским ! — то јо Шекспир. Само дабомо 
и е додатком, како доље при нпјдуОл.ој ст<чш кришо 
га му пријестола гомиле мумлају, којс га тумаче, 
спасавају, проклињу, нзвињавају, обожавају, оговара- 
ју, преводе u грдв — a on их ни једнога не чује !„
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Тишииа по олуји.
(Јеопарди).

Олуја је прошла: ено тицв 
Ђе ликују и кокот на иоље 
Ђе ее враћа и онет поп’јсва.
Са заиада ведрина разбија;
Неста магле и јасно се види 
У долини р’јека. Свак је весб, 
Свуда стоји жамор, свуд се ради. 
Занатлија с работом у руци 
Да иогледа како је помаља 
Ијевајући иа врата; женица 
Воде хладне иде захватити ;
А баштован оиет наоколо 
Свакодање вииање наставља.
Ево сунце онет ио брдима 
И селима ђе се оемјехива.
Кућна чељад раствара ирозоре,
А с пута се из далека чује 
Звекетање звончића; нутничка 
Кола шкриие, опет даље крећу.

Свако срце шшје у радостп. 
Кад је ко сад живот тако мио, 
Тако сладак'? Кад ли човјек врши 
Своје бриге толиком љубављу ?

Ил’ се врћо на рад, ил’ почињб 
Новп? Кад ли бједа се својијех 
Мање сјећа ? Радост, чедо туге, 
Радост празна што страх прошли р 
С ког св смрти страшио, ко жићо 
Мрзијаше; с ког у трајној муди 
Народ смрзнут, блијед и мучаљив 
Знојио се и тресо видећи 
Т>е нам пр’јети ршум и громови.

0  ириродо штедра, јесул ово 
Дари твоји, ово ли насладе,
Што смртнијем иружаш ? Међу нама 
Избј’ећ муци то је уживање.
Ти невоље сијеш објеручке ;
Јад сам ниче; а оно радости 
Што но чуду ђо донесо туга 
Велика је добвт. Љуцкн роде,
Ти љубимче неба, срећан ли еп,
Када ти јо нросто одахнути 
Од зла којег; а куђ срстнији те то 
Смрт избави од зла свакојега.

На повратку с Бранкове свечаности.
IV.

Од Вуковара до Тријешћа.
(Свршетак.)

Код Осијека жељезница прелази Драву па иде 
до Нечуја к сјеверо-западу, окле се опет снушта к 
Драви, иокрај које иде до Закања све по пространи- 
јем равницама, ђе-ђе бријешцима окићенијем и вз 
далека планинама ограђенијем, особито с југа, тср 
је овуда много пријатније нутоваги нсго од Псште 
до Новог Сада недогледном, монотоном оном равни- 
дом, no којој ти се чини да си у сред одеана.

У Закању смо били око поноћи, ђе ми се трс- 
бало искрдатн да други влак чекам два дуга несно- 
сна сата. Тако сам иреко Крижевца и Загреба ио 
лоћи дрешао, тер no Хрвацкој нијесам ништа видио, 
иего само на колодвору загребачком чуо мађарски 
језик, као у сред Дебредина. И тада сам сс тек 
горко могао наемијати онијем хвалама, како „Хр- 
вацка ужива вишу аутономију него швајцарски кан- 
тош1и и како „хрвацки нпрод не нлаћа данак него 
има своју династијуи — ipsissima verba, што јеу  мле- 
тачком „Темпуи од 28. Августа 1877 дао печатати 
једаи на гласу првак хрвацкп из Загреба, да обрани 
Хрваетво, које је један доиисник истог лиета био нг- 
звао анахронизмом, ш његове улоге у рату српско- 
турскоме. Како је свићало, тако јо влак иначе врло 
лагани, јер није било него циглијех пет вагопа од 
cue три класе, све више јурио к личкијем пданинама 
на мјеста голијема a ua мјеета гором обузетијема, 
1*рол које се ироплачи жељезиица еве докле се изнад 
Ријеке море ие угледа. На риједи сам одсио у вели- 
ко) гостиониди гЕуроииц, најближој нристаништу иа- 
i/оброда, а с друге стране у средишту градл, ког 
сам желио нрегледати да видим да лије шго нанре- 
довао од назад десетак година. Морам признати да 
сам великога напретка нашао. У луцд много више

бродова, но улицама много р.шпе живота. Мађари со 
муче на сваки начин, да се ово ириетадишто шго 
више развије, које ематрају као свој ириродни изла* 
зак иа море. За то влада пештанска најиослијо оба* 
љује цијене на иревоз трговине, која иде жељезни- 
цом на Ријеку. С тога со ту гради u једна велика 
Фабрика ради раФинавања каменога уља, које ћо се 
чако увозити грубо без икаквог ђумрука, одпкле ћо 
Ријока вслике користи имати. Али нп}е ни мало ма- 
ђаризација усијела. Ријека остаје талијанска варош 
као и Тријешће, бар но сиољашњости.

Ријека је врло лијена и нова варош, правијем 
и широкијем улицама иснрекрштана, које праве ве- 
лике дво — и трокатнпце, међу којима иматако ли- 
јеиијех, каквијех со може наћи тек у Бечу и Пешти. 
По гостионицама је луксуе ништа мањи него у Три- 
јешћу и Бечу. Број становника већ доииро 17000. 
Но иримјетном нанретиу од ово десетак година Ри- 
јеку чегса лијеиа будућност, као што чека и Снљет 
и наш Дубровник тек их споју жељезнице са бо- 
гатијем земљама, којијема су нриродна врата на 
мору.

Ја сам мислио с Ријеко у Спљет, ђс ме чекао 
мој добри пријатељ г. И у д и н а ,  вриједни ирево- 
диоц ^Горског Вијенцаа и великв пријатељ Црне 
Pope, да на његовом љетниковцу у убавијем Каште- 
лима код Трогира који дан ироведом, али еам на 
Ријеци дознао, да ми јо брат Б. ириенио у Тријеш* 
he, тако онет шједем на жељезницу пут Три* 
јешћа.

Самном је у купе један средовијечан господии, 
Koia ме смнјерао кадгођ му се нрилика пружила. Та- 
ко је и он моју позорност на себе иривуко. Мислио 
сам да је какав ношједник из Иетријо „иродентистаи. 
Текер се влак кремуо примакао сам со прозору да 
посматрам дивно иозорје на Кварнеру,

Che Italia chiude е i suoi termini bagna.
Ko je и)тозао шјеверном обалом јадранекога мора 

а није Кварнер запамтио ил’ бар га ее страшио? А кано јо
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сада миран био ! По њему су непомичии стали бро- 
дови разапетијех једара као лабудови, а изнад иовр- 
шиие му огледаху со села и варопш, што се по ис- 
трнјанској живоиисној обали бијеле, као нрема зрца- 
лу. Тер одма иресијечем наше ћутање и занитам м#г 
саиутника талијански : која јо оно лијеиа варош ире- 
ма пама. Оп ми одговори такођер талијански, да је 
В о л о в с к а. ГГо овом пмену словенском, које ми на- 
номену име талијанско В о л о е к а ,  уввђех одма да 
сам се преварио, што сам мислио да еам е једнијем 
нредентистом шпао. Промишљех, ово «ма бити који 
Словенац из унЈтрашњости Истрије, и одма сгадох 
ш њим српскн говорити. Видим да и вн доста лнјепо 
српски говори, тер стадох сумњати, да ли је и Сло* 
венац. Кад с ким сам се ја сам самцат у јодноме 
куиеу нашао! Са г. Нилегшћем, заступнивом на за- 

ебачком сабору, иознатијем С т а р ч е в и ћ а н ц е м !  
Г. Пиленић је адвокат на Ријоци, чини ми се да 
у Падови учио, тер је на њему италијанска уљуд- 
ност н новија италијанска књижевност и иолитика 
јако дјејствовала. И ја сам видио да се може и са 
старчевићанцима разговарати. Одма сам искрено стао 
говорити нгго мислим о старчевићанству, што ли у 
онКе о хрваству. Г. Пилепић ме увјеравао, да др. 
Анте Старчевпћ нема онога аукторитета на странку 
права, као што се у опћо мисли ; што вшне да јој 
попушта и за њом се новоди у многијем питаљима. 
Што се иак њихове иолитике тиче, увјеравао ме да 
она тежи истоме циљу као и српска, него само да 
мм се иутови за сада разилазе. 0  Дрној Гори ми је 
говорио највећим одушевљењем, о Књазу Николи нај* 
већијем иоштоваљем. Из свега његовога разговора 
могао сам виђети, да су многи старчевићапци на да- 
нашљој страннутици еа изопачене историје, коју им 
понови пишу, тер када би до извора истине дошли,

ми биемо со лако споразумјели. Иначе старчевићап* 
ство је једини елеменат у хрвацком народу, који је 
у истини независан од владе и од иоповства, али 
узалуд када су му обојв у зачетку без љеговога знаља 
душу и крв отровали мржњом на Српство. Који Хрват 
први устане, да открије своме народу узроке тога 
тровања, то ће бити највиши Хрват овога вијека ; 
во јо трудпо да ће се овај вијек њиме подичити.

Кад смо стигли у МонФалконе више Тријешћа, 
докле је мој вапутник одио на куналила, зачудисмо 
се у који смо час долећели с Ријеке : тако смо се 
добро иаходили. Ту већ немогосмо друго него један 
другоме дадосмо посјетницс, стиснусмо иеколико иу- 
та један другоме деснвцу. и растадосмо се најљубез- 
није. Колико би иомогло нашему зближењу, кад бисмо 
се овако чешћо сусријетали, и међусобно упознавали !

У Тријешћу ме на колодвору брат дочекао, е 
коЈијем сам неколико дапа провео сагтавајући се 
са моје два рођака, који се такођер тада ту нала- 
заху ва зановијед трговочкијех бродова, и са коле- 
гама мога брата, лојдовијем канетанима. Трпјешће је 
било ередишто Бокеља номораца, и сада јс у колико 
је иоморства. Ту су били К у р т о в и ћ и ,  Г о н ч е- 
в и ћ и, К в е к и ћ и и многи други Срби, који су 
своје бродове давали Бокељима да заиовиједају, што 
је био узрок златног вијека Боке. Али нијесу сами 
Срби Бокељима давали своје бродове. М о р о з и п и. 
М и с т р о в а ћ и ,  Р а љи  с другијема куће су грчке 
у Тријешћу, које су такођер Боку помагале. тер сс 
са захвалногаћу сиомињу. Сада опет наши капетани 
на лојдовијем наробродима ту се вазда находе, иа 
ту и своје Фамиље доводе; тако у Тријетћу и но. 
слије проиасти трговачког бродовл.а остаје и на да- 
ље сриска, сиецнфично бокешка колопија.

М О ј  О ј  М И Л 0 ј.
(По Мицкјевику.')

Кад вессла а румена 
Ти уста отвориш,
Тад њежкије голубице 
И гучеш и збориш.
Ја с трепетом слушам тада 
И изван сам себе,
И бојим се да рјечицу 
Ироговорпм тебе . . .
Ка’ гроб мучим — и блаженства 
Другога ја нећу,
Јер слушат’ те за највећу 
Држим еласт и срећу !

Но кад очи разгоро ти 
Јасније кристала,
Бисер-зуби кад заб’јело 
Сред усна корала,
А на дивно лице румен 
Почно да се шири . . .
Смјелије ти гледам очи,
Срце с’ узнемири,
А устима врућим, млада,
Све к твојима хрлим,
Слушат’ ми те трудно тада,
Јср хоћу да грлим . . .

Ј. Нопопнћ-Липопац.

Нод Острогом 1 8 8 4 .
(Наставак)

Да видптс наше намастире ! Ј 
Н а р. П ј е с м а.

Ону вечср, кад смо стигли под Острог, нијесмо ј 
могли прегледати манастира, једно због умора — i 
није шала, за дан ириспјети с Ријеке под Острог !

а друго због дебелог мрака који се већ давно I 
сиустио био на манастир и цијелу му околину.

За око, дакле, не бијаше те вечерп ништа. У 
толико више за ухо. Пјесма и попјевка разлијегаше 
со на све стране. Многобројни народ, мупшо и жен- 
ско, старо и младо, богато и сиромашно, врвијаше 
око манастира. Дјевојке младе, по двије и двије или 
по више њих у један ред ухваћене, шстајући или 
ходећи, пјеваху народне пјесме. На више мјеста 
играше црногореко оро уз јуначки поклич. Испод 
сјеница и шатора чујашо ес глас јаворових гусалп. 
Око веселе ватре слушаху јунаци црногорски. што 
им нјсвач пјеваше.
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Уморни полијсгасмо. Пјесма испод нашијех 
ирозора пратила нас је у крило МорФејево ; гласови 
њени ие ирестајаху на иољу, но све слабијо доии- 
раху до наишјех ушију, док се најпослије са свијем 
изгубшие. Сан нас је иревладао. . .

Кад се ејутра у зору пробудисмо, на нољу се 
још чула пјеема и нопјевка. Има дакло ком није до- 
лазио еан на очи; има ком је срце бидо жедно ије- 
е.ме, иа су и живци морали служити тој жсђи, ако 
lie се и иренатегнутн од умора. И то бива, јер ннје 
сваки дан слава иод Острог.

Дигосмо се и наредисмо. Кад изидосмо на иоље, 
лмамо шта u видјети.

Најљеппш лрол>етњи дан разлио све красоте 
своје над нама. 11ебо чисто и ведро ка« цкло,. sa
il лавило јачо но игда над зелснилом око нае. Сунце 
тек се родило преваљује зрацима евојши лреко 
Острошкијех Греда уиирући златом својим у огромна 
брда с ону страну. Око нас свуд у наокола зелена 
гора и шумарци, у којима свакојаке итице своје 
лјесмв јутрње изводе. Изнад нас уздижу се у свом 
величансгву огромне Острошке Грсде. Нод нама пу- 
кла цијела долииа бјелопавлићска, лростирући се од 
Илаиинице на до високога Гарча. Носред зелене до- 
лине гледасмо Зету како се вијуга као сребрна врп 
ца. С ону страну долине нружају со у бескрајном 
ланцу голема брда нјешивачка.

Казао спм већ на једном мјесту, да су нашн 
стари, градећи манаетиро и задужбине, иосвјсдочили, 
да је у њих било јако развијено чуство за природпе 
л»епоте. To сам нашао иотврђено при сваком нашем 
намастлру, који сам имао срећу вмдјети. To палазим 
у потпуној мјери занечаћено и у манастиру Острогу. A 
ако јс слободно ноређења чинмти, чини ми се, да се не 
бих огријелшо, кад бих рекао, да је манастир Острог, 
што се тиче природне љепоте, најљепша задужбина 
срнска. Сви су лијени, ма он им је свије»ма круна. 
Бар мени се тако чини. Фрушкогорски су манастири 
лијеии. јер јо  лијена Фрушка Гора. Ја сам их све 
видио и толико пута дневи н ноћи у љима ироводио. 
Никли су на најљепшим мјестима. Бијеле се из зеле- 
ие Фрушке Горе као бијели лабудови. Из далека из- 
гледају, као да су из бијелога цукра исјечени носред 
мркијех гора. Кад се ближе к њима пристуии, види 
се на грађевинама, да су богати, или бар да су не* 
кад били богати. У том иогледу но може се с љима 
сравнити манастир Острог, али зна се и за ш то; 
зна се, шта је овај мученички браник народа црно- 
горског за неколико вјекова иоднио и колико је крв- 
ничка рука сипала иут њега ватру и иронаст. Но 
ако му је та рука и могла толико нута норушити 
грађевнпе и сравнитп кх са земљом, није му могла 
разорити онс богодане величанствене ирироде око 
љега, с којом со ии један кра-ј Српсгва сравнити не 
можс. Фрушка је Гора лијепа, али јој Фале ове ко- 
лосалне дименсије, с којима се само Острог ноноси- 
ти може. Фрушка је Рора обла, питома, мека, па и 
утисак, који чини на човјека, не задире дубоко, не 
оставља трајнога трага. У љој се човјек осјећа ла- 
ко, благо, иријатно; куд погледа, све му се смијеши; 
све је заокругљено, иокривено, одјенуто ; све је ие- 
како у питомој линији сведено, тск се почело лома-
л.ати изнад равниде; ниигга се ле ислиље небу лод 
облаке, нилп' не етрши у оштрим, стрмим линијама. 
Богата издашна природа у Фрушкој Рори показује 
чисто само лаку страну живота ; чисто каже : лружи 
само руку, на имаш све што ти треба. Такови су од

лрилике и сви остали манастири у Србији, Хрват- 
ској, Далмадији и Боци Которској.

Како со разликује од љнх манастир Острог! Од 
није грађен у нитомшш, у долиии бјелонавлићској. 
Што би тамо било од њега у времена борбе за сло« 
боду и независност ? lie би му со знало ни трага. 
Он је морао ићи за Црногорцима, који су гндјезда 
своја савијали у врх тимора.

И Острог је тако једно гнијездо, свето гније* 
здо. Нредставитв себи два ланда од горостаслијох 
брда, којима св задњи кракови сво вишо и више је- 
дни другијема лримичу стједлвавајући међу собом 
зелену долину и бистру ријску то се кроз њу вију- 
га. На сјеворном крају онога крака тијех брда, који 
лежи с лијеве страле ријеко Зете, диже се на врху 
огромна стијена, са свијем гола, дижо се са свијем 
лерлелдикуларно у вис, да је страхота логледати је. 
To нијо стијена као што су друге, него читав при- 
родни град, који својим огромним, оштрим, голим лло- 
ћима, о која се за луду ломе муњо и громови, можо 
ласно лркосити, као каквој дјечијој играчци, и нај- 
страховитијим изналасцима људскога разоравања, и 
лајстраховитијем бијесу људском.

Кад се човјек на том мјесту логледом осврно 
око себе, не зиа улраво чему ће се ве1»ма дивити. 
Погледа ли изнад себо у големо греде острошке, чи- 
сто га нека света језа обузме; чисто му сс учини 
као да те греде очи имају, али какве очи ? мрко и 
мргодне, у којо чисто не емијеш да логледаш од 
страха. Па рекао би скоро, као да то гродо и уста 
имају, и као да hohito зборе, и ако су иијеме ; чи* 
сто им чујеш потмули глас: ко си ти, црве једаи, те 
чеиаш ову земљу уздигнутом главом ? поклони се пред 
величином мојом и онога који ме је саздао !

Кажу да је при великој морској бури л најокоре* 
лији грошник иобожан. Ко нема лриликс да лутује 
ло мору, нека дође у манастир Осгрог, лод Оетро- 
Л1К6 Греде, па ће бити иобожан и без мора и без 
буре, ла највећој тишшш дана, лри највишој свјетло- 
сти сунда.

(НаставиКе се).

КЊИЖЕВНИ ПРЕГЛЕД.

Вијести из странијех књижевности.
— У потољој свесци де Губернатисове „R е- 

v u с I n t е r n a t i о n a 1 ем (од 25. Августа ло нов. 
кал.) има долис из Загреба о хрватским књижевним 
приликама. У долису има доста нетачности и Фалси* 
Фикација исторвје. ЈГисао га је Јос. Старе.

— Натуралистички роман иије пикад у деФи-
диту. М о п a с а н јо олет нов један комад избацио 
на књижевни лазар под насловом : nLes Soeurs Ron- 
dolia. Коме ни то лије доста, ко хоће да „студираи 
како се у Паризу развија „desexement gomorrbeenu, 
тај нска чита Рашилдов роман : „Monsieur Venusu
Неириродност јо у иариском роману лостала — 
природа!

— Du principe des nationality — o начелу на- 
родности, зове се књига, коју је издао у Женеви 
млади Бугарин Ђуро К о ж у х а р о в. Иисад ее у њој 
обзире логлавито на лрилико словенскијех народа,a 
труди се доказати (о чем со пико не сумња, ма за 
луду!) да и словенски народи имају лраво иа само- 
стални државли живот.

Ц с т 11 п» е, у штамнаријн Читаолице Детип.скс.


