
f  Нзлази сваког чствртка 
иа днјелом табаку.

Стајв 8а Црну Гору, Ау‘  
стро-Угарску, Боспу и Хер 
цсговину:

годишље . . 4 Фор.
на ио годиле . 2 п
на четврт годиис 1 „

за СрЕију и све друге зе .н л с  

ДОДИШше . 16 чфанака
на по годинс 8 „
на трн мјеседа 4 „
у алату.

ЛИСТ 8 А

ш ш в н о с т  и
У р е Ј н и к :

ЈОВАН ПАВУ10ВИЋ.

Претплата из Црне To
pe и сва писма шаљу се 
самом уреднику.

Иретплата из Србије у- 
nyiyje се Велимиру Вало- 
жнЈ.у у Биоград, а из дру- 
гијех краЈева под адресом 
Р. Ramadanovid Cattaro 
(за „Црногоркуи).

Иретплату примају сви 
напш књижарн и нови- 
нарске експедидије. Н<- 
франкирана дисма не при- 
мају се.

БРОЈ 30. Цетиње,  6. Септеи*бра 1884. ГОДИНА I.

ХАМДЕТ,
КраљевиК- Дански.

Трагедија у 5 чинова од Виљема Шекспира, с инглеског превео др. Лаза Костик

(Наставак).
Хамлет.

I Како јо полудио ?
Први Гробар.

[ Врло чудновато, Јвеле.
Холсгег.

Како чудновато ?
Прва Гробар.

[ Е, иа, сишао )е, управо, с ума.
Х-гЈеЛег.

Који су поводи ?
Први Гробар.

Нијо ио води, него баш ио овој данској земљи. 
Има тридесет година како сам ја овдје гробар, и 
момком и човјеком.

Хамлет.
Колико треба да човјек иструне у земљи ?

Први Гробар.
Iiora ми, ако нијо иструо за живота (као што 

сад имају гњили мртваци што једва издрже ногреб), 
истрајаћо вам неких осам, или девет година; кожар 
ће вам истрајати девет.

Хамлет.
Зашто тај више него други ?

ЈГрви, Гробар.
Е, госнодине, његов му заиат учини кожу тако. 

да издржи воду иодуже ; вода вам ђаволски раствара 
иогане мртваце. Ево ова лобања: та је лобања ле-
жала у земљи неке двадесет и три годино.

Х ам л ет .

Чија је била ?
Први Гробар.

Неке погане будале. Шта велите, чија јо ?
X 1м.гет,

£ Бо’мо ја не зпам.

Први Гробар.
Куга га однијела, ту будаласту дртину. Полио 

ме једном по глави боцом рајнског вина. Та иста 
лобања, госиодине, иста та лобања, госиодине, била 
лобања Јорикова, краљевог шаљивца.

Ха.члет.
Ова ?

Први Гробар.
Баш та.

Ха ллет.

Дај да видим. Куку, сиромах Јорик ! — Зпао 
сам га, Хорацијо; тај братац био јо неисцрпљив 
шаљивац, диван у машти ; колико ме јв пута носио 
на леђима! на сад, кожа мн со згража! Грло ми со 
стеже на т о ! Овдје су биле оне усне што сам их ја 
пољубио, не знам колико пута. Гдје су сад цошали- 
це ? твоја иреметаља ? твоје пјееме ? камо твоја ве- 
селост што јо грохотом засмијавала сав пир, кад 
год сијевне? Зар никог више нема да ти се иоруга 
што се тако козиш ? Зар сама кост ? Сад иди свијет- 
лој госпођи па јој кажи, и ако се с ирста намаже, 
мора досијети до ово красоте; учини да св насмнјо 
на т о ! — Молим те, Хорације, реци ми ненгго.

Хорације.
Шта то господару ?

Хам̂ гет.
Мислиш ли ти, да је Александар у земљи био 

на ту ирилику ?
Хорације.

Управо тако.
Хамлет.

И да је тако задисао ? Н у!
(Бадн дол>е добаљу).

Хорације.
Уираво тако, господару.

Халигет.
До каквих трица човјек доепијева, мој Хорације !



Што не би могла машта, иоћп за владарекил прахом 
Александровим, док не нађе да се збјегао у какав чен ?

'Х.орације.
Посматрати тако, било би иосматрати сувише

CUTIIO.
Ха.клег.

He, вјере ми, ни у длаку. Могао би се дотло 
ноиратити доста смјерно, и прилично иоуздано. Као 
ивако : Александар умре, Александра сахране, Алек- 
сандар се враћа у ирах; нра^ је земља; од аемле 
се ирави мело : Па зашто се мелом тим, у које је
он иретворен, не би могла запечатвтл бечка иива'? 

Бладарски Цезар умр’о, iioct’o пра’,
Ко чеа да чува буре од вјетра:
Зар блато то, од ког је дрхт’о св’јет,
Да данцету од зиме буде леп.!

Ал’ мир! ал’ мир! На страну. — Ево краљ. 
(Дола8е свештеницц и т. д. у спроводу ; мртво тдјело 

Офолије, Лаерте, за њим ашшоци; Ераљ, Kpcubuvi 
љихова пратља и т. д.).

Гле, краљица, иа двор : за киме то ?
Па иростим тим обредом : To је знак, 
нокојник да је смако себе сам 
очајном руком. Бјеше отмепик:
Из ирпкрајка да мало пазнмо.

(Одмакпе се с %орацијем).
ЈГаерте.

Сав обред то ?
Хамлет.

То је Лаерте,
прекрасан младић: припази.

Лаерте.
Сав обред то ?

Првн свештеиик.
Мн смо ногреб јој 

спровели дотле, докле нам је моћ.
Да није канон сили подлегао, 
сахранила б’ је сумњива јој смрт 
у песвештан до страшног еуда гроб, 
у мјест’ ои’)ела, но љој шљунак, смет ; 
ал’ ето ева јој дјевојачка часг, 
ето јој цв’јећа свежи благоелов, 
иотребии звон н освештаци гроб.

Лаерте.
Зар ништа више ?

Први свештеник.
Нитта више, да ! 

Увр’једила б’ се служба самртна, 
ои’јело да се ијева њој и мир, 
у иокој д}ше.

Лаерте.
Метте ј ’ у земљу ; 

из њеног л’јепог т’јела, пречиетог, 
да ничу љубичице. Иопе зли, 
анђелак биће моја сестра, знај, 
кад урлајућ’ ти легнеш.

а не твој гроб.,
Лаерте.
Ох, клетва тројна му, 

и на главу му јада тридесет, 
што дјелоа! злим твој св’јетди оте 
Задрж’те земљу, док је једном још 
не загрлим

(Скочи у гроб.) ..
загрн’те прахом жнвот сад и смрт, 
док из равнице не израсте tfjp’jer 
над Пелијем, над главом небесном 
Олимпа илавог.

Хамлет.
(Излази напријед.)

Чиј’ то збори јад 
толиком силом ? што му звјездама 
наричо туга, заступа им иут 
од тепгког чуда ? а ово сам ја, 
ја, Дакац Хамлет.

(Скочп у гроб.)

Лаертр.
Да те носи враг ! 

(Хрвући се с н.им.)
X л.нлег.

Да зла ти молитва.
Молим те, екидај руку с грла ми ; 
и ако није нагла моја жуч, 
опасност ипак нека ј’ у мени 
што је се мудро бојат’. Пусти ме.

ЕраЉ.

Ма развађајте их.
Ераљицл.

Хамлете, Хамлете !
Госаода.

He бојте нам се, господару натп.
(Слуге их разваде, а они изађу ив гроба.)

X АМАвТ.
Па борићу се с њиме за ту ствар, 
све док ми очи више но трену.

Краљица.
0, сине ! Какву ствар ?

Хамлег.
Мила мп бјеше; браће читав св’јет 
не достиже милошћу својом евом 
до мога миља. — Шта би за њу ти ?

Краљ.
0, махнит је, Лаерте.

Краљица.
За име Бога, маните га се.

Хамлет.
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Ја мншљах, бићеш мога Хамлета, 
мишљах ти китит’ * брачну постељу,

Хамлет.
Шта, л’јеиа Офелија ?

Ераљица.
Најслађа сладо, збогом за навјек ?

(Поснпа је цвнјекем.)

Покаж’ ми, хајде, шта би за њу ти ?
У плач ? у бој ? у пост ? ил’ у иронаст ? 
Бил’ нио жучи ? Крокодила ио ?
Ја бих. — Да л’ амо дође илакати ? 
Усиркос ^ени скочит’ у гроб јој ?
Сахран’ се с њоме жив, иа ty и ја ,
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о горама трабуњаш ? нек на нао 
милијон рала вргну, док тај бр’јег, 
но спржи тјемо нламом сунчевим, 
a Oca иод њим брадавица као. 
Размеаати со, видииг, и ја знам.

Краљица.
Та махнит је. Снашло га, проћи ће : 
иа посље стрнљеи к’о голубица, 
голубићи кад златни прокљују 
стиша се у крај.

Хамлет.
Чуј господине ;

Што си се тако на ме нрозлио ? 
Навјск те љубљах : Али нека то ;

може сеХеркул измучити вас, 
мауче мачка, ие зна за то пас.

(Одлази.)
Краљ.

A'opaivje драги, гледај, чувај га ;
(Одлази Х'рациј>

(К Лаерту :)
Синотњим нам со стрпи говором ; 
по том ћемо већ удесити ствар. — 
Гертрудо, прлпаз’ мало сина свог.
Тај гроб ће имат’ живи спомоник 
Скоро ће мира сванути нам час, 
а дотле јо стрпјељивоет нам сп

Mens sana in c o p e  sano.
(Из py-Kouuca: Мозак u срце y књижевностаЈ.

(H a c т a в a к).

Б a /  p o h.

Ako nko y свјетској литератури може послу- 
жпти за доказ и класично свједочанство томе, 
да ијесник мора бити анормално сложен човјек, 
то је велики нјесник инглески — лорд Бајрон.

Ми велимо „великим, из најдубљег убјеђе- 
ња свога, а њсгови земљаци Инглези једва су 
се одважили, да му подигну споменик у домо- 
вини гдје се велмки геиије љегов нојавпо. Прп- 
је неколико година изнесен је у оиштинском 
вијећу лондонском ириједлог да се нодигне спо- 
меник Бајрону, и тај је приједлог једва једвице, 
са незнатиом мањином гласова продр’о. Није 
шала, подићи сиомепик човјеку, за којега се 
зна да јс скроз н скроз иокварен био, да се 
за живота свога ваљао ио најнижпм каљугама 
страсти, да је на души својој поиио толике 
грдне грехове, за које не може бити опроште- 
ња у пуританској Инглеској, која с библијом 
лпјеже и устаје!

А баш тај грешни Бајрон тумачп великога 
пјеснпка Бајрона.

Ми смо дужнп прво позпаватп грешнога 
Бајрона, којега Инглези ирезиру, дабисмо мог- 
ли протумачити велика нјесничка дјела љегова, 
којима се цијелп образованн свнјет диви.

Биће нам то много лакше, него код Шек- 
спира, јер нам Бајрон стоји кронолошки много 
ближе примакнут, а н иајновија метода натура- 
листичка, којом се носиоци великих кљижсвних 
дјела онисују ириродљачким пачпном, послужи- 
ће пам много, да познамо Бајрона у правом 
облику љеговом.

Од нриђе био је обичај, да се велпкп књп- 
жевнпци, мисленпци и пјесници, опнсују пајири- 
јатнијим бојама. Без обзнра на то, да лп оно 
што се о њима каже одговара истини, они су

вазда описиванп тако, да је на љпма свашта 
лијепо изгледало. Они су не само велики књи- 
жевници, него и великп људп ; онп морају бн- 
тн п јакога карактера н ноштеии и лнјегш и 
узорни у сваком погледу. Тако су писани жи- 
вотописи свпјех великијех књижевника за нлу- 
тархе и крестоматије н — друкчије иије смјс- 
ло бити.

Данас су се ипак лптерарни историчари 
одважнли да иођу друпш правцем. Они полазе 
са тог гледшпта, да при описнвању некога чо- 
вјека не треба одступати од истинитости и вјер- 
пости, ако ће то баш и шкодпти пријатности 
цијеле слпке која се дрта. Свакога ваља опи- 
сати опако какав јс, и што се боље погоди, у 
толико ће вјернија и истинитија слика бити. 
Свакм је човјек онакав какав је, у свему пгго 
од шега иотијече, тако рећи излив себе самога. 
Такви су и велики књижешшци, вслики пјеспп- 
цп. Они се могу цротумачнтн у дјелпма својим 
само оида, кад пх тачно и подробно позпамо у 
свјема нојединостима њихова жнвота, кад учи- 
нимо на љима тако звану „вивисекцијуи, кад 
анатомским иожсм стаиемо парати срца и утро- 
бе њихове, па видимо како је ту изгледало.

Многн се и данас још од тога грозе. Мпо- 
ги би хтјели да остану у илузијама својим, да 
им нико не дира у опај телеј којпм су телеји- 
санп идоли њихови, да им нико не отнири ним- 
бус који се шири око главе њиховпјех љу- 
бимаца-великана.

Али нова метода природљачка, која јс 
освојпла земљиште и на пол>у књижевие исто- 
рије и критике, не хаје за то. Она пемилице 
анатомнше своје предмете и сиушта сонду у 
најдубље pane књижевнијех велнкана.

Тој методи имамо захвалитн, што познаје- 
мо Бајрона у правом облику љегову. Онисао 
га је тако његов земљаг; ЏеФрсоп у свом дје- 
лу : The real Byron (Прави Бајрон). Ово дје- 
ло изпшло је н у Таухницовом издаљу бр. 
1250— 52. ЏеФрсон је прави Зола међу кљи-
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жевшш повјесничарима. Њега ијед обузима. 
кад видп, како су дојакошњи животописци 
Бајронови сентиментално и Фантастично окитн- 
ли жпвот овога великог пјесника, и то га је 
иобудило, да мјесто романа о Бајрону каже 
једаи пут голу истину о њему. Он је то и 
учинпо, и доиста је гола и нага истина, коју 
пред собом имамо : видимо доиста Бајрона та- 
ко рећи у голој кожи. Све прљавштине на Бај- 
рону открпва нам ЏеФрсои немилосрдно ; оп га 
не оставља ни иа једној странпутици љегова 
живота, а Бајрон је цијели вијек свој провео 
на кривим путовнма; ни ]е ту  слабоет његова 
карактера пс ће да прекрије огртачем мило- 
срђа.

Па шта видпмо у главном на Бајроиу из 
ове слпке коју иам о њему даје ЏеФрсон ?

Впдимо човјека, кбјпм страсти владају у 
највишем стенену, те му разоравају нормалнм 
ток живота и строваљују га прије времена у 
гроб.

Ни једна страст не може човјеком овлада 
тп у толикој сили као страст тјелесне сласти, 
која се осјети у нолном спојењу мушкога и 
женског тпјела. Код нормалног човјека та страст 
не може никад овладати тијелом на штету 
његову ; код анормално сложенога она се осили 
до тог степена, да убије и само тнјело.

Бајрон је био од слога ове потоље врсте. 
У сласти тјелесној која носи романтично име 
„љубав,“ он се тонио цијелога свог вијека. A 
запливао је у њу прерано, што такође свједочи 
о необичном слогу његова тијела. Већ године 
1800, дакле кад му је било тек двапајест годи- 
на, заљуби се страсно у евоју рођаку (видјеће- 
мо мало даље и тај ванредии иојав код њега, да је 
све некако са својим рођакама имао везе) такође 
12-годишњу Маргарету Паркер, која несретница 
има ваљда тој љубави захвалити, што је иа двије 
године иослије тога од сухе болести умрла. 
Бајрон јој јс  подигао еиоменик једном „елегм- 
јом“ на смрт њену, па но што је ту дужноет

-----
Е  л е ]

( Чо р

У шумици памтиш када,
А у магли тихе ноћи,
Сиђела си са мном млада 
У тданини у самоћи.
Око нас је талас вала 
Свјетлост луне таласала . . .
Руке твојс таитат’ сташе 
По струнама милогласно,
Ти ијеваше о љубави 
Пјесму слатку, страсно, јасно.
Гора иета кад то чула 
Страсно ли је уздахнула ! . . .

учинпо, мпслио је да му ваља поћи даље, те се 
оиет „страснои заљуби у Марију Чауорт. Ова 
љубав није .могла дуго трајати, јер му се ва- 
љало женпти са „законитом женоми, која је ио- 
слпје постала леди Бајрон —  на веллку не- 
срећу своју, као што ћемо ниже видјетн. Сам 
Бајрон у својој дивпој ијесми „Сан“ , најљеп- 
шој пјесми која је могла иићи из ијесничке ду- 
ше, казује нам, како му је при самоме вјенча- 
њу лебдјела слика Марије Чауортове и његове 
законите жене, коју никад није љубио, што 
опет не ће бити истина, јср ни Марија Чау- 
орт хшје могла за д}то везатн несавладиву на- 
рав тога чуднога човјека. И Марпја Чауорт и 
„законита женаи бише брзо заборављени, кад 
наиђе жестока страст наспрам једне у Кембри- 
цу. To је било у г. 1806. Ту периоду назива 
сам пјесник „најромантичнпјом у свом животуи 

али се о том роману шипта више не зма. 
Но за чудо је, да та л»убав Бајронова пада у 
исто доба, кад се оиет љубављу везао са дру- 
гим неким чудноватим створењем. Од годние 
1806 па док није отпутовао на континенат пра- 
тило је Бајрона све једнако неко чељаде у му~ 
шкнм хаљинама. Какво је то чељаде ? Кад су 
питали Бајрона, он је вазда одговарао, да му 
је то млађи брат. Тек иослије смрти тога че- 
љадета дознало се, да је оно —  рода женско- 
га. Даиас пак зна се, да је то била оиет нека 
љубазница Бајронова. Но ко је била уираво та 
дјевојка, о томе не знају извори ништа да ка- 
жу. Држи се да је то била „лака роба“ (Lady 
of easy access). Могуће je, jep Бајрон није ce 
много на to обзпрао. Само ce толико зна, да 
је била за чудо налик на њега. Бајрон сам то 
каже у свом „МанФредуи: „У  лиду бјеше на-
лик на мене, у косп, оку, у свему, па и у са- 
мом гласу бјеше налик на мене, како се каже 
н т. д. Њене су мане биле моје, врлииа љена 
само њена —  ја сам је љубно, убио.“

Но сад тек долазе најтеже ствари за Бај«
рона.

(Наставиће се).

и ј а.
уском )

А и вјетар тихо вије 
Играјућ’ се лишћем rope 
Тајанствено он ее смије 
Слушајући наше ^боре . . .
Мандолине тада звуке 
У валова иреда руке.
Од љих су се водно вило 
Пјеват’ пјесму научиле.
И сад мила пјесму твоју 
Рибарима младим поју.

Ј. llononiih Лпповац.
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Ha повратку c Бранкове свечаности.
v.

Т  р и /  е ш ћ р.
Није Тријешће за српски народ знаменито само 

с тога, гато је било Сокл изнор њезинога доброста- 
ња, за којијсм данас уздише, и сдаве њезине у свјец* 
кој мрнарици, која не умире.

Тријешће јо но скијсм српскијем странама у 
сваком сриском нодузеку вазда руку прве и најобл- 
латијо помоћи нружало. На књижевноме дољу од 
Д о с и т и ј  а до В у л и ч е в и ћ а ,  на политичкоме од 
К а р а-Ђ о р ђ а до иошљедн.ег сриеко-турског рата.

У иредговору своје „Етикеи Доситије иише : 
„По мојему желанију ја сам сад ири славенској 
штампарији у Венецији, гди ћу јоште што добро 
и иолезно на еербском дијалекту издавати. Ову моју 
охоту наши јединородни Србљи у мојему једного- 
дишњем ири њима у Тријесту пребиванију с а с во -  
ј о м в е л и к о д у ш н о м љ у б о в и ј у и с в е о б -  
ш е г а д о б р а ж е л а н и ј е м т о л и к о  с у в и ш е 
в о з б у д и л и ,  или у н р а в  да  р е ч о м в о с п а -  
л и л и “. А у ночетку устанка српскога Србљи из 
Тријешћа шиљу Карађорђу чсгрдесет хиљада фио- 
рина. Ове јс новде скуиио и нослао у Србију Д р а- 
г о  Т о д о р о в и ћ. He знам је ли ово ђе забиљеже- 
но, тер тијем рађо биљежим. Тада су у Тријенту 
били осим Куртовића, Р и з н и ћ и, Р а ј о в и ћ и, 
М е к ш е. М и л е т и ћ и, Ни к о л и ћ и ,  Ц в и ј е т о- 
в и ћ и и други. Куртовићи и Ризники били су нај- 
први трговцм у Тријешћу. Ризник је имао тридееет 
и шест бродова. Милетић је оставио само сриској 
школи у Тријешћу 80,000 Фиорина. И ово су пори- 

јоклом еве Србљи из Боспе и Хердеговине. Кашље 
долазе Србл.и из Боке. Оеим Шиира Гончевића и 
Марка Квеквића, ту су В у ч е т и ћ и, Г о р о к о ћ е, 
Tv е т к о в и h и, Б р о н з е, Л а з о в и ћ и, И о п о в и- 
ћи, Р а ђ в н к о в и к и ,  Ј о в о в и ћ и ,  М а р и н о в и ћ и  
н многи други. Од свијех овијех на глаеу кућа ери- 
екијех данае једва се може трага наћи, дочим савре- 
менидо им грчке куће и данас иостоје. Ја сам читао 
иазад неколико година у „Аугзбур. опћ. Новинамаи 
занимив путопис једног Њемца но Грчксн, и сјећам 
ее да је у велике фалио ш т е д љ у, која грчки на- 
род разликује од евијех осталијех, тер је овој је- 
лииекој врлини ирииисивао гигански напредак, који 
је Грчка крал,евина учинила од како је ускрсла. Да 
не узбуде та врлина грчка и у TpujeniLy номоћпица 
Грцима! Раскош и величанство сриско најбоље се 
огледа на нравославној срнској цркви Св. Спиридона 
у Тријешћу, на којој се тек довршују мозајичке 
слике здвора, која сама радња доће шездесет хиља- 
д а ! Црква сама долази преко седам стотина хиљада 
♦иорина без земл»ишта и утвари црквенијех и труд- 
по ће ее икад или бар доцна такав споменик лије- 
иијех вјештина подићи иђе у Сриству. He знаш чему 
ћеш се прије дивити или укусу архитектуре или 
красоти питуре, здвора ил’ изнутра. И кад се про- 
мисли на прошлост сриску у Тријешћу, са ијететом 
in задовод>ством се гледа на ову цркву, као на до- 
стојни споменик толикијех кућа српско-православни- 
јех, којијех већ није.

НГто су Србљи у Тријешћу били нрнје четврт 
ви]ека најбоље се види но беемртном Књазу Д а н и- 
л у, који је себи из њихове средине л*убу изабрао 
у Д а р и н к и К в е к в и ћ е в о ј ,  и љима новјерио 
а у одличној српској кући Мариновића на прво вас- 
питање свог братанића, данас срећно и чеетито вла- 
дајућег дрногорског Књаза.

А каквијех Србаља и данас има у Тријешћу 
виђели смо кад су српске кнежевине рат објавиле 
турској даревини. Тада је један Србин из Тријешћа 
поелао хиљаду паиолеона златнијех влади биоградкој 
а хиљаду детињекој на ратно иотребе ! Тај Србин н 
ако није желио да му со то доброчинство и име чу- 
је  јесте Т о д е  Ј а н и ч и ћ ,  што сам одмах онда и 
иротиву његове жеље објавио у „Глаеу Црногорцаи 
и сада онет ионављам као добар примјер, који нам 
није на одмет. Ја мислим одиста да јо врло мало 
оваквијех примјера у Сриству било у онијем свеча- 
нијем тренутдима. За то нека ми г. Јаничић опрости, 
јер би нам његов нримјер могао у булу!»е служити.

Од како еу пароброди замијенили бродовље на једра, 
већ не стаје знаменитијех иашијех трговачкдјех кућа 
у Тријешку. Али опет исти иароброди прикупљају у 
Тријешће нове ердске иородиде, као што сам већ 
рекао. Ова је варош сједиште управе аустро*угар- 
ског нароброцког друштва Л о ј и д а и као главно 
аустро-угареко лучко пристаништо средиште, у које 
се окупљају еви иароброди друштвени и из кога се 
опет по свему свијету разилазе. Ово друштво броји 
ово осамдееет нароброда, који највите раде по оба- 
лама. туреке даревине, са свијем у њиховој влаети. 
Осим тога ту су линије иостојане између Цариграда 
и дрвеног мора, између Тријешћа и Калкуте, између 
ТријсшКа и Хонгконга, тмеђу ТријешКа и Туниза и 
Тријешћа и Одесе. Још је друштво у новије доба 
прсдузимало покушаје до Ауетралије и Америка. Ио 
овоме се већ може судити о знаменитости Лојида, 
на чијој управи находи се и један Србин, г. В у ч е- 
тић,  који је Боку задужио исто као му други брат 
у Одеси, јер као што су многи Бокешки капетанд 
номорски noMoliy једнога Вучетића добили службу 
на паробродима руеког оиштества, гако су многи 
млађи иомоћу другога добилн је на Лојидовијем на- 
робродима. Тијем су Вучетики трајну харност стекли 
и бједној им постојбиии.

Из саме Боко имамо, преко двадесет и р в и ј е х 
канетана на заповијед лојдовијех пароброда, и до 
двадесет д р у г и ј е х, а т р е ћ и ј е х т р и д е с е т- 
и п е т  Зато јо велико зло што дијеле њеке нашо 
ошнтине немају по једнога циглога младића да учи 
наутику, које су од прије ио стотину капетана бро- 
јиле. Нека нам је изученијех и ваљаиијех каиетана 
иоморскијех иа he о«»и вазда находити елужбе док 
је мора ако не у отаџбини а оно ће у ипостранству, 
као uiTO већ имамо капетана на зановијед пароброда 
једнога друштва ћа у јужној Америди.

Није куђ камо, морамо нризнати да је Тријетћо 
варош талијанека. Истина је да је ту особито у око- 
линама словенског елемента у знатној маси. али из- 
међу култура јачијех италијанеког и њемачког наро 
да, Слпвенци не могу одржати превагу. Њемачка 
колониЈа нека расте колико оће али he вазда оста- 
нути само колонијом. Орпска колонија као и грчка 
врло су мале у вароши која броји до близу стоиие- 
десет хиљада становника. Ииак he ее трудно икад 
иеиунити тежња иредентиста односно Тријетћа. 
Природна гранида Италије, коју је још Данте уда- 
рио на Кварнеру, и за којом цијела Италија чезне 
толико иод млаштсм „иредентизмаи, остаће и за сва 
будућа времена још само у масли, јер је живаљ сло- 
венски дродро дубоко преко тијех гранида. Али што 
he биги од градова скроз италијанекијсх што се ни- 
жу дуж обале истарске од Тријешћа до Ријеке, у 
којима је сабрано богаство умно и материјално ? 
Је ли нраво да словенеки живал> још раснаљен ио- 
повском мржњом стане гоенодарити но овијем градо-
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вима од намтпвијека италијацскијем ? А је ли опет 
правије, да већина словенска и ако сеоцка остане и 
даљс иодчиљена машини ма колико иросвећениЈој ? 
Ето неприлика, што се нојављују на границама међу 
народпнјема. Ето нужде да се устроји још једна 
Швајцарска ма било иод којијем именом. Ово би и- 
мали увиђети и Словенци и Италијанци иа као бра- 
ha о томе стали радити.

На кривом п уту .
Лрич 2 Ханзена.

Било је тоупочетку Октобра 1768 год., једног 
мрачног магловитог дана, какви само у Инглеској 
могу бити. Вријеме је било хладно, влажно и у ошпте 
ненријатно, да су становници Бриетола, знатне тр. 
говачкз приморске вароши у источној Инглеској, већ 
иочели били ложити liehn и гријати собе. У једниј 
од ускијех улица, близу Рстклифско цркво, била је 
једна стара куКа, над вратима које се могло читати : 
„Штамиарија Џона Фарлеја. Уредништво и ексиеди- 
ција неђел>ног листа вароши Бристола и њено око- 
лине.“

Високопоштовани власник то штампарије, сије- 
ди старац, еједио је у својој иисарници, опкољен 
дјеловодним иротоколима м гомилом новина, и изгле* 
дао је у највишем стеиену задовољан. И на лицуму 
се то .могло читати. Многи носјетиоци различитог 
стаља и звања улазили су и излазили из писарнице: 
он је био тако са свима л.убазан, да су већ некн 
иомишљали, да није врнједни уредник изненадно до- 
био какво нашл.едство, јер су сви знали, да је он 
обично намргођен и нерасположен.

Какав је био, дакле, узрок томе његовомо до- 
ит>оме расиоложењу, које се никако није слагало са 
р^авијем, хладнијем временом ?

Ствар се објашњавала врло иросто : лпст „Бри- 
сгола и љегове околинеи, којм је он издавао, на је- 
дан иут изненадно доби силу иретилатника. До тад 
вријсдни уредник, негледајући на гве његово заузи- 
маље, нијо у стању био растурити више од 500 
иримјерака свог листа. кад на један нут тога дана 
само до ручка прско 80 њих иротнлати со за ио- 
шљедљу чствртину годпне.

Дакле, није се чудиги, шго јо г. Фарлеј изгле- 
дао врло весео. Са умножењем иретплаииика, само 
се по себи разумијо, да ћо се умножнти мало но 
мало и број приватнијех огласа, од којијсх новина- 
рп имаду лијену корнст. Он је почео био замишља- 
ти сјајну будућиост за свој лист. . . .

У нисарницу уљегоше два гоеиодина, ио изгле- 
ду од великог уилива у мјесту, суде^и по томе, како 
пх је Фарлеј поздравио са особитим иоштовањем.

Јодан од овијех био је љскар Барет, а дру- 
ги мјеени свештеник Каткот.

— Госиодине Фарлеј, рећи he први, имате ли 
ви join h'oin примјерак од иошљедњег броја вашијех 
пијењенијех новина ? Ја бих узео неколико, да но- 
шљем мојим пријател.има на страни.

— Иста је жел.а и мене овамо довела, рече 
свештеник. Ја бих желио узети један примјерак, да 
га ношљем мом учевном иријатељу, иознаваоцу ета* 
рина, у Единбург.

— Господо, врло ми је жао, да не могу вас 
лослужнтн тијем, рече уредник. Све је већ распро- 
^ано. Hero еам ја наредио, да ее лоново штампа, н

ирексјутра ћу имати могућност задовољиги ваше но-
штоване захтјеве.

— Хвала вам, г. Фарлеј! Чини ми се, да св 
ваш лист све то више свијету допада, те се и н:ири 
више. Ми, као годишњи нретилатниди, желимо му 
добар уснјех.

— Врло сам вам захвалан, госнодо! Ваиста јо 
пажље вриједио, како се за иогпљедњијех неколико 
дана иодигао мој лист. Данас само до ручка имам 
84 нова претнлатника. Иети се ја овоме чудим.

— Свакако је томе узрок онај врло занимљиви 
чланак у иошљедњем броју.

— Могуће је, докторе. Ви по свој нрилици ка- 
жете за ону нрииовјетку о свештању старог бри- 
етолског моста у XV. стол>ећу по казивању једног 
од онијех, који су томе били нрисутни . . . .

— Јест; уз то је тако лијепо наиисан и тако 
нетинито саошптава Фактове, да мој поштовани друг, 
и ја исти, бројимо овај чланак међу лраве кул- 
турно-историјске ounce, Kojujex је тако много било 
у Инглешкој у средњем вијеку.

— Само је једно чудновато, речо свештеник.
— Шта управ ?
— A то, што мој садруг ни ја до дапас нпје- 

емо ништа знали за такови историјски докуменат. 
Ми смо у течају многијех година врло усрдно истра- 
живали и изучавали старине британеке; узалуд смо 
преметали цио архив овдашњо библиотеке, али те 
хронике од велике вриједноети нијосмо нашли ниђе.

— Иод тијем чланком у вашем лиету није иог- 
нисан автор, рече доктор. Ради би били знати, ко 
је автор.

— 0  драге воље, господо. Автор јо  тога члан- 
ка још готово дијете.

— Ви се шалите, г. Фарлеј!
— Ја вас увјеравам, ие шалим се. To је јвдан 

младић од 16 година, али при евему томо врло на* 
метан и знан ; ои има велику вољу за истраживање 
старина, а заједно с тим бави се и књижевношћу.

— И такав младић је пронашао то кљижевно 
благо ? !

— Јест! Како је он дошао до тог, не умијем 
вам назати.

— Како је имо томо младмћу ?
— Томае Чатертон.
— Јо ли он рођен у Бристолу ?
— Његов отац, који је давно умр’о, био јо учитељ 

и звонар у овдашњој ретклиФСкој цркви. Томас жи- 
ви овђе близу цркве готово сиромашки. Ја сам га 
лознавао још као мало дијете. To је врло благ, бли« 
јсд младић, којп најусрдније изучава старинске, веК 
изобане књиге. Он никад није учеетвовао у ђетињим 
играма са својим вреницима. Ја еам му иоклонио 
читаво бремо етаринекијех књига, које су ми еамо 
наиремале мјесто на иолицама, и од којијех сам се 
хтио ослободити. као од непотребне старудијо. Кад 
ои еједне и задубо се у ту старудију, он себе сма* 
тра за најеретиијег човјека у Бристолу. Његова ма* 
ти и ееегра зарађују комад хљеба прањем и цшие* 
љем рубља. Своје сопствено иотребе он нодмирује 
еа малом платом, коју прима за рад у адвокатном 
бирову.

— Хм . . . ја бих рад био изближе иознати тог 
младиКа, рече евештеник.

— И ја такође, придодаде доктор.
— Ваше је жсље лако задовољити, госиодо. 

Колико је данас ја ћу иозвати Чатертона, клзаћу 
му вашу жељу, и он сигурно не he o,*pchH засаједо- 
чити вам лично нреиа вама поштовање. Може бнти,



Бр. 30. ЦРНОГОГКЛ 15б

да ће вам он бити користад евојим усрђем и ириље- 
жаљем; и тако ћете иостати драви докторд сирома- 
шне породице.

— Хм, да видимо, промумља до/5ри свештеник.
— Може бити, ми ћемо га намјеетити ђв.
— До виђења, драги Фарлеју! рече доктор.
— Пошли с Богом, господо!
Уредник испрати госте до врата.
До подне се иријавило још неколико претилат-

ника.
Почем је то било у суботу и у назарни дан, 

шта више пријавило се и неколико околиијех сеља- 
иа и наредили еу по неколико бројева неђељног ли- 
ета, који на један иут ностаде тако занимљив.

Око 12 сати радња у писарници готово преки- 
де се. Фарлеј гледаше крш дрсзор, бројсћи лагане, 
ударде сата на црквеном звонику. На |ед&н- 
пут лупну у прозор и повика : „Томас!а Кроз нско- 
лика минута у ииеарниду уђе младић врло сјгаба’ 
састава, ио изгледу готово још дијете. На блиједом 
његовом лицу не бјеше трага младићске безбрижно- 
сти u веселости. Имао јо високо чело. Из очију му 
је вирио ум, а уз то и иеко лукавство. To је била 
млада глава, која је ирије времена сазрела, која је 
знала већ за много-озбиљие послове, дубоко иреми- 
шљање II ноћнб неспаваље. Томас Чатертон враћао 
се кући на ручак из адвокатскбг бирова, ђе је вр- 
шио дужност дисара.

— Томо, рече Фарлеј пријатељски, могу ти 
саошитити пријатну новост. Твој чланак о освешта- 
н»у старог моста заинтбрееирао јв многе у Бристо- 
лу и околини и дао мн је  доста вовијех претплат- 
ника.

Зрак велике радости еијевну у очима младића.
— Сад ви видите, да сам ја имао разлог. 

А вп сто се још устезали у ттчетку иримити 
мој чланак и само на моју велику молбу иајзад ств 
иристали штамиати га.

— Заиста, никакво ја среће нијесам очекивао
од тнјех старинскијех извјештаја. Међу тим тај чла- 
иак за ме и за мо) лист врло је корнстан. За љ си 
ти заслужио моје иризнање и благодарност и иримаш 
10 шилинга.........

— Које сто ми хтјели дати у почстку, и ако 
то није било баш много, јер сам ја радио на томе 
чланку цијелијех дванаест иоћи.

— Сад, на, ирими 20 Фуната стерлинга за твој 
чланак. Захваљујем ти.

— 0  господине Фарлеју!
Да има тако велику суму новаца, Чатертон ии- 

је до тад усудио се ии помишљати.
— Узми, драги мој, новце и ајдо твојој сиро- 

машној матери. Као поштсн човјек ја ти дајем зна- 
тан дио од оног, што сам добио с тобом. И чуј : 
наирпјед ћу чланке иснод твог пера примати са ве- 
ликпм задовољетвом, особито иопуларие ирииови- 
јоткс. Ја ћу ти за њих плаћати тако, како само уз- 
могнем боље. Само то једно молим, да не пишеш 
тако старшгским слогом. He гледајући иа оиште 
одобрење н иохвалу твог чланка, има људи, уирав 
међу сељадима, који су ми говорили, да они на 
жалост не разумију све, почем је чланак писан ста- 
ринским слогом.

— Ва сте вазда били добри према мени, г. 
Фарлеју, и данас ми пружате доказ ваше доброте.

Ја ћу се већ побринути, да вам учииим по вољн, 
колпко се могно више.

— Добро ! Hero молим те, кажи мн, оклен ти 
црииш те етаринске извјештаје ?

Чатертон насмјехну се.
— To је уирав моја тајна, г. Фарлеју; ади 

ћете јо ви сазнати ови час. Хроннчар овијех извје- 
штаја је — Ровлеј, калуђер ретклиФске цркве, који 
је  живио еа врнјеме владе краља Едуарда у XV. 
бто.-већу.

— Ја о њсму иишта нијссам чуо.
»гг —г Радо т.оме вјерујем. Е иа и Осијан.;*■) до
- ирије неког времепа никоме ниј.е био нознат, а сад 
то имо зна дио изображени свијет. 

f Јееч', али темељитнм истраждваљем науче-
њака потврђује се, да је сам МакФерсон измислио 

; тог Осијана, п да је он исти автор евију лјесама, 
које је он, тобоже, нашао у гадсним ориђиналним 
јбукописима.

; ' —| Али за то 'нма такође мдого авторитетиијех
научењака, који тврде, да су те пјссме заиета из- 
во1>не Осијанове. Садањи моји чланци само у некО- 
лико упознају читаоце са том хроником, али сам ја 
наумпн учинити за мало нознатог Ровлеја исто оно, 
И1то је МакФерсон учинио за Осијана.

— Дакло у тебе има join дос!а занимљивог 
ма геријала ?

— Иамам много рукописа на пергаменту у про- 
зи и стиховима.

— Hero врага каво си ти дошао до њих, ђе ди 
еи их ископао ?

— Ја сам ово књижевно благо пашао у старом 
ковчегу, који је ирије етајао, ио евој прилиди, у 
ретклиФској цркви, ноелије је иостао својина мога 
оца, који је био тамо звонар. To су стари исписанд 
комадићи, који се једва могу читати, држали су ео 
као неиотребна старудија.

— Хм, то је унраво срећа. Два научељака, 
доктор Барет и свештеник Каткот, распитивали су 
за автора чланка у пошљедњем броју листа; они 
желе, да се упознаду с тобом, што ћо, по свој при- 
лици, бити за те од користи. Ја сам те препоручио, 
што сам боље могао.

— Захваљујем, г. Фарлеју. Наравно, мени јо 
врло мило задобити упливне нокровитеље, само да 
се одржи подузеће, те еам готов иосјетити ову гос- 
иоду одмах данас.

— Чуј Томо! Ти си чудновато дијете. Тако сп 
затворен ; тако је много тајаиствености у твојим 
иоступдима ; уз то тако добро познајеш старино, да 
ја јако иодозријевам, да тај калуђер, хроничар Рои- 
леј — ти си исти. Ти тако добро познајеш дух и 
разумнјеш језик ритерског доба, да лако можеш за- 
варати научењаке са својијем измишљенијем чланци- 
ма. Знам ја, ти си паметна глава, но знам и то, да 
у тебе осим добра нма и рђавог. Да до краја ио- 
стигнем твоје тајне — то не ћу. Постуиај онако, 
како ти твоја савјест налаже ; али свикакб прими 
савјет поштеног човјека, како ћеш се у животу вла- 
дати. Буди праведан, искрен и нипошто немој вара- 
ти свијет ма каквим начином, јер би најпослије ти

•'i Осијап, келтски бард 3-ег ст. по р. Хр. под именом 
ког су издани у другој полошжл ирошлог вијека многи поетскк 
производи. У ствари је автор тијсх тобожњијех старпнскпјсх 
вјесама у исто вријеме п издавач МакФерсон. lip.
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исти c тога нострадао. Заиамти то, што сам ти го- 
ворио, драги Томо!

Чатертон обори очи, кад га је Фарлеј нажљиво 
иосматрао говорећи горњс, — нромрмљао је неколи- 
ко несвезаних ријечи у име благодарности и пође 
кући, гдје кроз нет минута и дође.

— Ти си данас доцкан дошао на ручак, рече 
му мати, кад је он уљегао у сиротињеки намјештену 
собу. Тебе је, ваљда, задржао у писарници Роџерс 
дуже но обично ?

— He, мајко, одговори младић. Ја, као што из- 
гледа, нијесам рођен, да цијелог мог живота нрени- 
еујем давије и, колико је данас, ја ћу оставити ад- 
викатски биро за свагда.

— Како то ? Зар Роџерс није задовољан са 
твојим радом ?

— Но! Ја нијесам задовољан са овом врстом 
рада тим више, што сам нашао бољи.

— Да се не вараш, мој драги Томо. Бол>е је, 
да оетанеш ту, ђе си, да чуваш оно, што имаш већ 
у руди, а да не сањаш о немогућностима.

— Ево, мајко !
Говорећи то, Чатертон изасу на сто двадесот

лира.
— Боже мој! Двадееет лира! Откуд ти толики 

новци ?
— Дао ми је г. Фарлеј за мој чланак, који је 

одма нодигао његов лиет и дао му више од стогине 
новијех иретилатника. Ја ку радити за његов лист, 
mi ћу још више зарадити новаца. Довече ћу поки 
код свештеника Каткота и доктора Барета, који me 
желе познати изближе и иомагаће ме у мом књижев- 
ном раду. Сад ти видиш, околности су се оилеле та- 
ко, да ја могу лако оставити ништаван писарски рад 
код Роџерса.

Добра жена није тражила никаквијех више 
објашњења. Сјај злата на столу ослијепио је, и њој 
се чинило, да јој је сии неђе иронашао златну руду.

Чатертон је прешно ручао и иође у адвокат- 
ски биро, ђо је јавио, да жели опростити се од до- 
садање своје дужности. Роџере се јо љубазно с њим 
разговарао, молио га је, да оетане, па пошго овај 
никако није хтио, избројао му је неђељну његову 
плату и отпустио га.

Млади нјесник, остављајући за собом писарни- 
ду, дубоко је уздахнуо и нромрмљао је : гСад еам
ја, кајзад, слободан и никад већ нећу живјети овијем 
иатничкијем животом !и

(Свршиће се).

КЊИЖЕВНИ ПРЕГЛЕД. 
Бивлиографија.

(Стигло уредништву „Црногорке".)
Карактеристика кнеза >1 плош а Обреноипћа

у прииоветкама из његовог живота, као још неке 
ириче из 1848—1849 године. Скупио и уредио Све 
тозар Стојадиновић. У Новомо Саду, пздаље и штам- 
иа А. Иајевића. 1884. Дијена 50 новч. —

Нсторија Угарске са уводом у историју све- 
та за виже разреде средњих школа наиисао др.

Фрања Рибари, проФесор. С мађарског превсо Милак 
А. Јовановић, гнмназ. проФесор. Друга свеска. У 
Новоме Саду. Штамиарија А. Пајевића. 1884. —

О Филоксери, како изгледа и којим се еред- 
ствима сузбија. Наиисао М. Нетровик. Нови Сад, 
издање и штампа А. Иајевића. 1884. Дијена 20 
новч. —

Летопис Матице Српске, уређује А. Хаџић. 
Књига 139. Свеска трећа. 1884. У Новоме Саду, 
Српска штамнарија дра. Свет. Милетика. 1884. 
У овој свесци налазе се ови састав1Џ1 : I. Основ-
но начело. Критички увод у ошпту ФилозоФију. 
Од д.ра Лазе Костића. (Свршетак.) — II. Д.ру 
Ђури Даничићу иомен у свечаној сједници књижев- 
ног одјељења Матице Српске о светом Сави 1883 г., 
бееједио члан књижевног одјељења проФесор А. Сан- 
дић. — III. Принос народној терминологији биљака 
и животиња. Нриоићио Мојо Медић. — IV. Српско 
народне нрииовијетке, скунио их ио Сријему Дамјан 
Прерадовић ; 1. Ора и два. — 2. За што се не мре- 
де у очи св. Тодора. — 3. Дванаест браћа. — 4. 
Курјак и коза. — 5. Лаж без истине. — Књижевност : 
Poviest hrvatske knjizevnosti za kandidate uciteljstva. 
Sastavio Antun Pechan. II. popravljeno izdanje. Оцје- 
на Гојка Змајевића. — VI. Матица Срнска: Изводи 
из заиисника књижевног одбора и одјељења 1882 и 
1883 године. У раду матичином штампане су ове 
оцјене: Оцјена д.ра Стевана Павловића о „Есте-
тици за одраслије Срнкиње“ коју је ванисао Ђорђо 
Глибољски. — 2. Одјена Јована Грчића на историј- 
ску трагедију Мите Поиовића: „Стеван, иошљодњи 
босанеки крал>“ и на лсторијеку драму ДрагутинаЈ. 
Илијћа иод насловом : „Крал> Вукашин.ц — 3. Оцје- 
на А. Хацића и д.ра Ђ. Дере о раснрави д.ра Сте- 
вана Павловкка: „Ијесничка вјештина са дода гком о 
словенским ијесиичким умотворима,к — 4. Оцјеш* 
Милана А. Јовановића и Јована Грчића с спису не- 
именованог иисца : „Пчелица, забавник за одраслију 
ериску омладину“. — 5. Оцјена Милана А. Јивано- 
вића о еаставку Николе Тодоровића иод насловом : 
„Ош1с долпне ресавскеД — 6. Оцјеиа Милана А.
Јовановића о сниеу Владимира Краеића: „Припови- 
јетке из иоторије евега свиЈета за школу и народ.и 
7. Одјена Ђорђа Рајковића иа рукопис Моје Медића 
иод насловом: гНеке народне игре, до сад непоку- 
пљено или друкчије тумачене.“ — 8. Одјена М. Пе- 
тровића на чланак: „Свјетлост у науди и животу,“ 
од Ст. Милованова. —

Илустрована Исторпја Сриског Иарода,
од најстаријих Bpei\iena до нроглашења hoi е краље- 
вине. За народ и школу. Са 100 слика. Издаје Коста 
Мандровић. У Вечу 1884. Свеска шеста. Цијена 20 
новч. У овој шестој свесци налазе се ове слике : 
Краљ Вукашин, Град Једрене, Дар Лалар, Манастир 
Раваница, Краљевић Марко, Косово поље, Југ-Богдан 
еа девет Југовића, Милош Обилић, Кнежева вечера 
у очи Видов-дана. Дјело ће бити нотпуно у 12 све* 
зака. —

Срнона >1олитва. Пјесма Вмај-Јована Јо- 
вановића. За гласовир просто но мелодији наиисао 
Др. Јован Пачу. Посвећено Змај-Јовану Јовановићу. 
Издање српеке књижаре Враће М. Поповића у Но* 
вом Саду 1884. Дијена 80 новч. (У славу и сномен 
ирве изложбе „добротворне задруге Српкиња Ново- 
еаткињац ручног рада и народне домаћв радпности 
Српкиња дне 22 Јула 1884).

Ц е т и н> е, у штампарпји Читаониде Цетиљске.


