
Излазп сваког четвртка 
иа цијелом табаку.

Стаје за Црну Гору, А у  
стро-Угарску, Босну и Хер~ 

•.говину :
►дншн.е .

ио године . 
Га четнрт годиие

4 Фор. 
2 „

Срвију и све друге земле 
лодишн.с . 15 Франака
иа по године 8 „
на три мјосеца 4 „
у злату.

ЦРНОГОРКА
ЛИСТ ВА

КЊИЖЕВНОСТ И ПОУКУ.
У р е д н и  к :

ЈОВАН ПАВЛОВИЋ.

Ирстплата из Црне To
pe н сва пиема шал>у се 
еамом уреднику.

Претплата ив Србије у- 
иућује се Велимиру Вало- 
жиЕу у Биоград, а из дру- 
гпјех крајева под адресом 
Р. Ram ad a no vi <5 Cattaro 
(за „Црногорку4).

Нретилату примају сви 
паши кн.гжари и нови- 
ларске ексиедиције. He- 
франкирана иисма не при- 
мају се.

БРОЈ 32. Ц е т и њ е, 20. Септем»бра 1834. ГОДИНА I.

Селим-Бегова Кула.
Као лабуд, кад ишета 
Из језера иа ливаду,
Ил’ краљица мајским јутром 
У зеленом своме саду :

Е тако се, танка куло*
]1а том сретном положају 
Гледаш таман, он}>о ђе се 
Два иростора веља стају.

С једне стране морски вали 
На сами ти ираг издишу ;
Ам’ у башти зелеиој ти 
Руже као рај мпришу.

На иомеђи тој си дивна 
И озбиљна ка' судија ; 
'Беверујеш вјечпој борби 
И трвењу од стихија.

Дани меии дуги бише 
Док нод твојим сједох кровом : 
Сад ме ево, сад ми иричај 
Тајанственим твојим словом ;

Но ми казуј из захода,
Е ма све ми казуј ираво,
Тако ти се одржао
Над темељом кров твој здраво !

Јсси л’ давно ноникнула 
Над пучпном овом пустом ? . . . 
Кад ли си се ођенула 
Маслинадом тако густом ? . . .

,,Бјех зграђсна, о пјссниче ! 
Давно у доба још прастара,
11о наредби и ио вољи 
Једиог ерпског господара.

„Под мој кров је живовао 
Д1.ССИОТ Ђуро, витез прави, 
Нријед него што за вазда 
Овај сриеки крај остави.

„Он јо овђе сакупљао 
Сву властелу и пдемиће,

Од орлова ногииулих 
11а Косову, ираве тиће.

„Овђе с њима говорио 
0 удесу рода мила,
Ког иритиште, ког удави 
Азијатска страшна сила.

„Овђе дух пм кријепио 
И вјору aм уливао,
Србин да се спотакнуо,
Ал’ да ни још uuje иао.

„Спрам uKoiio игго висашо 
Ето тамо о дувару,
И спрам храма светог Ђорђа 
Зграђенога њим у Бару

„Једну вечер Деспот стара 
Заклео се нлемству свсме 
Сврху душе, сврху среће 
И оружју витешкоме,

„Да ће борбу наставити,
Да стар робом бити нећс,
Да ће иарод свој избавит’,
Ако Бог да добре ереће . . . .

,,„Па да бп со — рече — запад 
Оглушио мом ваиају :
Спрам Мурата, два сусјода 
Уз рамо ми још остају :

„„У  јуначки мач Унгара 
Ја се уздам становито,
И на иомоћ Дубровника 
Ослања.м се темељито.

„„Hero, сБогом, синци моји! 
Хоћу да се укрцавам 
За Дубровник — а народ ви 
На аманет тегаки давам.ии

„Тад ме гласи од јунака 
Жалоснијех расгресоше :
Увезе се Деспот стари,
А нлемићи разиђоше. —
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„Од вечери већ то тавне 
Ја српскога не чух гдаса :
Чекам Ђура — њега нема,
Нема њега — нема спаса.и

Стан нијеми занијеми :
Но чује се међ зидове 
Нигда ништа — до уздаси 
Сјетне душе пјесндкове.

У тишини, што настаде,
Ум његов јо пролетио 
Цјоло доба — патње, муко,
Што је народ лретрпио ;

Ал’ со неда, да га уплив 
Тијех мисли преовлада,
Hero кулу на разговор 
Он иозивље оиет сада:

„Причај даље, срнска грађо,
Што се с тобом по тад збвло,
Какво л’ ти се чудно коло 
Од те доби лод кров вило ?“

„Носљо, посље — зид се стресе : — 
Ето до’ше неки људи 
Друго вјере и ношива,
Обичаја, ношње, ћуди.

„Некако ме пречинише 
И изглед ми други даше :
И за љетно почивало 
Сирешлло ме једног name.

„Од тог доба далекога 
Син м’ од оца насљедива’ ;
Хладан свједок љих мрзости 
Крста, Сриства ја сам бива’.

,,Тако стајах — док настаде 
Per Селим-бег ови ’холи 
Који страсти отимања 
Још не може да одоли.

„Видиш на том чивилуку,
Богу иравде посвећено 
Оружије Десиотово 
Бјеше негда повјешено,-

„А сад сабља ту што стоји 
И кубуре и шешана,
Штит и копље и буздован —
Сва та справа за мегдана :

„Неиравди су обештане,
И зулуму и напасти,
Отимању, нечовјештву,
Злоћи, крви, звјерској страсти.

„А одаја та малена 
Молитвама нам’јељена —
Харем у њој сад се купа 
За бању јо претворена.

-А та друга, што је до њ е:
Ту је спава' Деслот врли :

Ту и Сслим сада сиава: 
'Бурђијанке двије грли.

„У њу љубав чисту, свету 
Деепоткиње и Деспота 
Вамијени страсг елијепа,
Блуд, стид, гријех и ерамота.

„А та трећа понајвећа :
Ту јо Деспот вијећао,
Око себе војеводе 
И ллемиће окупљао ;

„Те разбира с њима чисто 
Веље бриге свог Десиоства,
Како л’ народ свој да спасе 
Од нр’јетећег турског ролства.

„Ту је сваки доносио 
Жељу, вољу ерца чисту :
0  пранди со ту зборило,
0  истини и о Христу.

„Скуп тај дипни замијени 
Збор капаза и хајдука,
Худе мнсли, хуђег чина, 
Крвавијех вазда рука. —

.,А спрат доњи цио што јо 
гБе је Десиот издавао 
Суд и нравду свом народу,
Ту законе мудре дао:

,,Ето други лод љим има,
Што га Турци наиравише;
Ни у паклу мученија,
Ка’ ту лио би, — нема вшне,

„Што је тамо јадна ерпека 
Сиротиња иретриила,
И страшила каква су се 
Над њом тужном извришда!

„Ту јунаци иструнуше;
Част, невиност ту страдаше;
Ту је рака мученика 
Што костима затриаше.

„Ту се лроли много суза:
Бог зна bito мрак у љем скрива! 
Ту и данас има кости,
И на њима мееа жива.

„Ту со енаха Иван-бега,
Урошева удовица,
— Госпођама узор ирави — 
Обел1части н есрети ца!

,/Гу невиност ћери Вука ј
Дебвљева оскврни с е ;
Посље чега, сиротица,
Од жалости објеси се.

^Што Гшх даље навађала 
Све биједе и невоље 
Којима су одјецале 
Лука и то равно лоље ? . . .
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,,11ећу даљо — нећу диглог 
Прословити више слова ;
Тетка мука свлађује ме :
Сва се тресем из осиова !;‘

Што тад ii'jecH, срнска грађо, 
36 ор тај худи затрнала?
Што л’ се n’jecB иад главама 
Њиховијем тад сурвала ?

„Xofeax радо, о ијесниче!
Но знаш морске ти сироне,
Чеда лака и весела 
Од водене васелено :

„Свако љото, сваку зиму 
Ту нод прозор долазаху ;
Да ћу и оиет ерпска бити 
У нади мв кријепљаху.

рЉетос бјоше турска војска 
11ол>е ово прптиснула :
На њ још иије, да знат’ могу, 
Већа сила починула.

,,А дубоко приетаништо 
11риклоиило бојно лађе :
Ево — рекох — зло ће ново 
Можда тужну да ме снађе !?

,,Ал’ у пркос бојној спреми 
Нристаништа и обале,
Mope се јо зајосадо,
Страпшо своје вал>а вале,

,.Из којих сам једну вочер 
Нов сирена глае зачула :
— Строга судба, танка куло,
По данпс то разминула . . . .

„То се исте ноћи моро 
И природа утишада :
Сила бојна, с иоља, с луко,
На једра се б’јеладала

,.Низ пучину, нут Стамбола, 
Зомљу и дара свог да брани . . .

Нека иде, нек ее тамо 
У свој дивл>и свијет стани! . . .

„Након зоро виђех чуда 
ilo брјегови изнад Бара:
Бог ирироду ђе огрија 
Са два сунца из њедара!

,,Из темеља играла сам,
На Румију кад барјаке 
С крстовпма виђех горо 
И нод њима орле лаке :

,,Све Ђурових осветника, 
lllxo избавит’ мене лете :
Т>ура, Балшу и Ивана 
И Данила да освете.

„Тијех славних мученика 
Труд н нримјер и ирегнуће :
Бару, мени — прииравишо 
Ово дивно освануће.

„Па кад сам га доживјела 
На што да ту дубем вншо ? . . . 
Рјекови ме остарали,
А удес ми конац пише. —

„Селима сам већ виђела 
Робом твојим окована :
Зар освете љепше требам ?
Зар љешиијех требам дапа ? . . . .

.,Но с’ измакни, о пјесничо ! 
Свршстак се бићу моме 
Ириближава . . . Слушај како 
Кључеви се мојн ломе ! . . . .

„Ја ћу иасти ; — ал’ и турека 
Даревнна ето пада,
Твој је барјак на Бојану,
А Бутарском Москов влада. —

И нјесвин со измакнуо,
II бијела кула иадо :
Tie Ђурђеви двори бшпе,
Гомила је тамо саде. *)

н. ш.

(Њ  рукоииса: ZIoi.au и ерцз у ињижевнос.ти).
Б  а  ј  р  о  н.

(Наставак.)
Шта је то, што је цијелога вијека, а нај- 

шине на самртном часу мучило душу великога 
нјеснпка? Хоћемо лн о томе вјероватп оно што 
нам ирича Ј»ичр-Стау (Beecher-Stowe) ? Или ћс- 
мо приклонити ухо причама, које је о Бајрону 
иросуо ијеснички ренегат и „ >oeta laureatusu 
Саути (Southey) ? Или ћемо се ослонитн на оно, 
што је госпођа Бајноровица изнијела против 
евога мужа, на тридссет годида иза његове смр-

ти? Илн ћемо, пајиослије, узетп за иодлогу 
натуралистпчке биљешке ЏсФрсонове о Бајропу У

Да видимо све редом.
Послије смрти Бајронове пронијели су се 

гласовп о њему, да је жпвио у „неприродним*4 
одношајима са својом рођеиом сесгром. Овс 
ружне гласове о њему раепростирала је ревно- 
ено еписате.Ђка Бичр-Стау, иаводећи да је то 
био главн« узрок, што се госнођа Бајроповица 
раставила од свога мужа.

Истпна је цијела, да је и госнођа Бајро- 
новица са тпм гласовима пзпшла на јавиост,

*) У  годпни 1877 Њсгово Височанство Кнез походио 
је ову кхму, на тек ie нжљегао ив н,е, она прсву у зрак, лагу- 
мана незнано чијом руком. У р е д н н ш т в о.



168. ЦРНОГОРКЛ Г»р. 32

алп тет; па трпдееет годнпа нослпје емртп сво- 
га напуштепог мужа.

Може ли се то вјероватп амерпканској спи- 
сатељци п госпођп Бајроиовицп ?

He зпа се, од куда је Бичр-Стау дознала 
за ту тајпу; алп кад је с њом пзпшла на јав- 
пост, цпјелп образовапп свпјет с гнушаљем је 
одбпо Бнчр-Ставу п макао је тај ужасни грн- 
јех с душе Бајронове. Истина, свијет је могао 
у корпст Бајронову join мање доказа навестн, 
иего Бичр-Стау на штету његову.

Свпјет је имао за еебе само тај раздог, 
што ппје могао себи замислити, да један тако 
„узвишенн** ум, тако „гснијалапи човјек може 
такав ужасан гријех учшшти, да може са сво- 
јом рођеном сестром у тадо „непрпродиим** 
свезама стојати. Знало се до душе за лијепе 
пјесме Бајропове, које је својој сестри писао, 
али у тијем пјесмама није се могло нмшта дру 
го открити, пего најчпстија и иајљежнија љу- 
бав брата к еестри. У тим дишшм производима 
Бајронова генија свијет није могао наћи нигата 
што бп прелазнло преко граница чисте братпп- 
еке љубавп.

Ови докази, како се впдгт, врло су слабе 
грађе. Међу тијем, госпођа Бајроновица излази 
на српједу против свога бнвшега мужа са мпо- 
го тежим, са тако рећи опииљивпм доказима. 
За доказ тога ужасног гријеха наводн она нп- 
шта мање него — једно днјете које је Бајрон 
имао са својом сестром. To дпјете била је — 
јадна Медора. Сестра Бајроиова, дошшја го- 
снођа Августа Ли, имала је седморо дједе. 
Међу том дједом налазила се и Медора — су- 
шти Бајрон. Ово дјевојче било је права бај- 
ронека дарав : жестока, необуздада, несавлади- 
ва, набрекла од неодољиве жеље за сластима 
меснога уживања. Разумије се, да је као жен- 
ско створеље тако сложеиог органдзма морала 
зло проћд. Тако јако „Ф0СФ0ресдирајућаи крв 
морала се нагло уждити, чим је дошла у додир 
е огљем протпвпога нола. Чим је ватра у њој 
букнула, није се више пигда нп гасдла, дот; ни- 
је  да пошљетку сагорјела свој рођени суд. 
.,ЈБут одат свој суд једе“ — каже згодно па- 
родпа пословнца, a то нето може се рећи и за 
ирсжестоку љубав. Јаддо Бајроново дпјете, лп- 
јсла Медора, на брзо иоста жртва тог огња. 
Рођени свак (шогор) њеи превари је п узе јој 
дјевојаштво. Пронала дјевојка јурпула је за 
тијем да блудне дазаре, гдје се све више и ви- 
ше губпла у глибу лајгадније понуде п тражње 
живога мееа. Неколико пута — ваљда кад се 
огаљ страсти пза јакијех лровала мало стншао 
—  постајала је опа „кајућа се Магдалпна", те се 
јаднида враћала са блуднога тржишта иод ми- 
лостиво крило своје родбине. Али то није за

дуго трајало : чим је први јачп вјетар пројурпо 
кроз њену врелу крв, Медора је опет иостала 
дјевојачки ускок у редовима разуларених жен- 
ских створова. Отуда јој већ вшие пије бидо нп 
ловратка. Медора, краспо дпјете Бајроново, 
логпнула је у глибу сокачкога блуда . . .

Је ли Медора била долста кћн Бајронова?
To јој је саопштпла сама гослођа Бајро- 

подида, и о том се већ вшпе нико ле сумња.
Али је ли Медора била кћи Бајронова и 

ро!>ене сестре његове ?
У томе лежп главпа ствар.
Бичр-Стау и госпођа Бајроновица држе да 

јест. Браниоди „поштењаи Бајролова доказују 
да пдје, негодајето једно од мпоге дједе, које 
је „поштеш1и Бајрон изродпо с толиким жепа- 
ма, с којима је у свом дон-хуанском животу 
имао лосла. Браштоди Бајрона држе, да је Бај- 
рон своје дијете Медору дао евојој сестри ,,иод 
своје“ , т. ј. да га она отхрани. А што госпођа 
Бајроновица наводи, то да је иотекло од лажи- 
пјесника Саутпја, којп је рнетурио ло свпјету 
гласове, да су Бајроп и Шелп живјели у Же- 
невп са двјема сестрама па измјепице (in рго- 
miscous intercourse). Осим тога наводе браниоди 
Бајроновп, да је госдођа Бајродовида тек до- 
циије наптла се побуђена, да ту биједу свали 
да дуд1у Бајронову, а добудило ју је на то чи- 
тање Бајронова „МанФреда“ и „Каипаи, гдје се 
доиста пјева о љубави пзмеђу брата п сестре. 
Госпођа Бајроновида држи, да је у тим дјели- 
ма чиста исповијест Бајронова о љубавд и тје- 
лесној вези, коју је дмао са својом сеетром.

Истпна је. да је сваки пјесник евој исиовје* 
дник, и што је већи лјесник, то му је и пспови јест 
члстија. Велики пјесници вдде се у својим пје- 
смама. Они који се у својим пјесмама ле виде, 
нијесу пјесници него или су етихотвордл или 
блиједе кописте, којп туђу душу преносе на 
карту, туђпм грлом пјевају, туђим мозгом ми- 
сле, туђим срцем осјећају. Еететичари за то 
ка:ку својим језиком, да је свакд прави ггјесник 
јако субјективан. To ће рећп : у пјесмама сва- 
кога правог пјесника мора се наћи добар дио 
његове душе, а како је, no нашем материјали- 
стичком ехватању душа оргаписани живот чо- 
вјека, то се и у пјссмама великијех пјееника мо- 
ра огледатп велпгш дио њихова органисана жи- 
вота, њпхове мождане, срчане, живчане радње 
Ко н. пр. у „Вертеруи и „Фаусту“ не ће наћи 
Гета?Ко у „ђачком растанку“ де ће наћи иа- 
шега Брапка, а у „Горском Бијенцу“ иагаега 
владику Рада ? Узмимо Дапта, Каменеа, Шели- 
ја, Мисета —  да ћемо у свјема љима наћи чи- 
таве комаде пз њдхова живота.

Нсто то, у највишем степену, палази се и 
код Бајропа. За то драво каже једап од њего-
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впјех испнтивача, да нсма ни једне пјесме Бај- 
ронове, ма колико да се чини незнатна, која не 
би била љегова нсиовијест. „Његове млетачке 
драме онисују борбу нлемића иротпв племића 
(„Марино Фалијероц) и јаде прогонства („Оба 
Фо!Пкара*‘ .) Ништа није за Бајрона као лорда 
карактеристичније, него опа велнчаиствена сцена, 
у којој дужде, ма да је стуиио у савез са де- 
мокрагама, нс може да устави свој нлемићскп 
нопос и своје симпатије за „госиодску крв“ . У 
несрављивом „Сардапапалу“ изражена је борба 
његова пзмеђу законите жене, с којом се ра- 
ставио, и Терезе Гвићоли с којом се незакопи- 
то сиојио. „Мазепа“ је ностао пз ноложаја у 
којем ое Бајр^н налазпо, живећи у страсној за- 
брањеној љубави са Терезом, а бојећи се осве- 
те л»убоморнога великаша, који га је мотрио н 
који је свашта кадар био да учипи. У „Остр- 
ву“ ониеује рајску сласт слободне љубавне 
страсти, којој се сав предао, док је живпо украј 
тпреиског мора. He треба нн да кажемо, колико

је себе самога насликао у „Чајлд Харолдуи п 
„Дон Хуану“ , двјема лјеспичким производима, 
гдје се ноређује идеализам и матерпјализам ово- 
га вијека. Исто тако нознатп „Каинов бол“ , 
преобразивши се у двпје мпстерије „Каини и 
„Небо и Земљаи — двпје до даиае чајвеће по- 
еме у свјетској лнтературп —  показује нам 
ФилосоФа у општијем човјечаиском обликуи.

Но ако тпјем путем пођемо даље, онда ће- 
мо наћи у „Т>ауру“ п „Корзару“ пустолова н 
скнтача, у „Ларии убицу Бајрона, у „Опсади 
Кориптаи бунтовпмка протпв вјере и реда ево- 
је државе и свога народа, у „Невјести из Аби- 
даи човјека са свпјем расточене душе н на ио- 
ш.ветку у „МанФредуи — л>убавнпка своје сс- 
сгре н убпцу, који — исто онако као и срод- 
пи му но духу иокојпл наш Ђуро Јакшпћ у 
свом „Братоубици“ — каже :

„ . . . .  ја сам је љубио, убио !‘:
Нема ли овда право госпођа Бајроповица ?

(Иаставпће сеЛ

Омирова Илпјада.
С грчког од л. М. Врвице. 

I.
(Паставак.)

„Зашто чедо Кроневића, што дрма Егидом,
„Опет дође, зар да зулум гледаш Агревића ?
„Али то ћу сад ти рећи, иа и учинићу ;
„Животом ћо брзо платит’ љегов безобразлук. 
11)Сму на то чарноока бесједи Атена :
„Дођох да ти гњев ублажим, неби ли послуша’ , 
„Из небеса ; послала мо бјолорука Ера,
„Једнако вас оба љуби и за вас се брине.
„Али сада ман’ со кавго, руку с мача макни,
„Но га рјечма. ка’ што треба, срамоти и грди. 
„Ово ћу ти сада рвћи, што he се и збити :
„Због зулума три иут сјајниј’ дарак даваћо ти, 
„Но нас слушај и уздрж’ со од јуначког гњева.
У одговор њој бесједи брзоног Ахиле :
„Вашу ријеч послушати вал>а ми богињо,
„И ако сам гљовног духа, али то је бол>е ;
„Ко богово радо слуша, њега п услише.
Рече и на среирн балчак сгави снажну руку,
У корице натраг тури тетку палопшну ;
И послуша рЈјеч Атеие, што Олимпу пође,
Код осталих блаженијех, у дворове Дива.
Онет ноче Пелевићу, да срамоти краља,
Нехгје да со гњева кани, веК овако грди :
„0  ијаницо, о пасјачо, страшљиви јелене,
„Никад ли се не усуди, да се наоружаш,
РИ с народом да заједно у борбу отидеш,
„Ил* да кренеш у засједу с првим Ахајцима,
»То би за те Атревићу час самртни бпо.
„Та бољо је ио широком табору ахајском 
гДаре грабит’ когођ тн се р'јечју успротиви. 
„Изјелицо краљу, иошто ништавцима владаш, 
„Иошл>едњи би Атревнћу то ти зулум био !
„Већ тв кажсм и са тешком куием ти со клетвом : 
„А тако ми овог штаиа, што се младит’ неће,

П ј е в а њ е.
„Нити ћерат’ вишс грањс. ни зелено лишће,
„Од како је оставио корјен у планини,
„А гвожђе му погкипуло кору и листове,
„Сад га носе у рукама синови Ахајски,
„Што ’но судс и веКе Дивове чувају.
„То нека ти АтрсвиКу, етрашна буде клетва, 
„Доћ’ he данак, кад he жеља синове Ахајско 
„Свеколнко иреевојити силно за Ахилом,
„Ал’ У заман тад heiu тужиг’ то ти иомоУ nehe, 
„Кад ти војска од Хектора људоморе стане 
„Мртва иадат’ , тад hem љутит у срце ее гристи, 
рШто нештова најбољега Ахајског јунака.
Тако рече Пеловићу, па на звмљу баци 
Злаћеннма чавлићима жсзло оковано,
За тим сјодо; с друге страие Атревић 6’јешњаше. 
Ал’ устадо међу њима Нестор слаткореки,
Што но бјешо Ииливцима јасви говорниче ;
Од меда му слађи говор из уста течашс.
Та два паса смртних људи љему ироцвјеташе, 
Што се нријед породише и с’ њнм отхранише, 
Ваш у Пилу божанственом. Трећпма владаше ;
У ерцу им добро желећ’, ирозбори и рече :
„Авај мсни, вел>и јади свађоше Ахајце.
„Ах, што he се веселити Прнјам и ђеца му,
„11 оетали сви Тројаици насладит’ he душу,
„Када чују, ђе ’но гако кавгу замећете,
„Који ’но сте на мегдану први и дивану.
„Beh слушајте : обојица млађи сте од менс.
„С’ бољима сам јунацима од вас друговао,
„Али никад иијесу ме они ирезирали.
„Та никада такве људе више ви^ет’ иећу,
„На што бјеше Пејирито и Дриас крал> људи, 
„Кајинеја, Ексадије, дивни ПолиФемо,
„И Тезеје син Егеја, боговима раван.

I „Од земаљских најјачи еу они били људи ;
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гНајјјачи су с најјачима борбу замећали : 
гС’а горскима звЈеропима, иа их уништише.
ГС’ оваквима четова’ earn, кад дођох из Пила, 
„Из далене даљне земље ; они ме пизваше.
ГИ зајсдно бориемо се, од садањих људи 
„Нико не би с’ усудио, да со с’ њима бори. 
г3а савјет ме уииташе, па ме и елушаше. 
гНо мо и ви иослушајтс, јср је слушат’ боље : 
гНе граби му цуру крал>у, и ако си силан, 
rBeh је иусти, ка’ што му је дадошо Ахајци. 
„Пелсви1)У, немој ни ти оиират’ се краљу. 
гЈеси л’ јачи V To те мајка родила богиња.
„У њсга јо сила вшпа, icp вишином влада.
,.Нема равна достојанства овјенчани крал.у, 
г11Гто ’но му је част и славу Диво удјелио. 
„Атревићу, ман’ со једа, ја fey Нелевића 
„Умолити да с’ ис гљени, да и одсад буде 
„Ахајцима узданица у грдиоме рату.
У одгопор њему збори АтревиЈју краљу: 
гС»о је старче, што си рска’ по вјери и правди. 
„Али ови вазда ohe, да свима предљачи, 
гСвима xohe да нллаже, над свима да влада, 
гСвима бректи, ал’ пико га мислин слушат’ неће. 
гАко i*y ia копљаником Бози учинилп,
,.3ар због тога пуштају га, да ружи и грди ? 
Мрко гледећ’ њему збори дивни Пелевићу: 
гТа звали ме етрашљивипом и никоговићем, 
..Када бих ти узмицао ичему што збориш. 
,.Другијема то наређуј, мени богмс нећеш.
Добро држи у памети. што ти сада кажем : 

,.Порити со с тобом нећу поради };евојке, 
гНи с другијем ; дали сте је па је и узмите.
..Ал’ од другог, што у црној лађи брзопловци 
..Morn имам, да ми пшпта нреко моје вол>е 
Л1е ионессш, ил’ иокушај, нок’ и ови знаду, 
.,Одма ће ти црна краца низ копљо иотсћн. 
Пошто су се грдним р’јечма тако срамотилп, 
Дигоше со и скрај лађа скупштиму макоше. 
Пелсвићу до чадора и пупчастих лађа 
Са Патроклом и дружином осталом отиде.
Ал’ Атрсвпћ дрну лађу у море норину,
Па изабра и поетави двадесет всслара,
II ућера Аполону у њу Екатомбу.
А изведе и намјести љеполпку Хризу.
Са лађом је уирагљао мудри Одисеје.
А пошто со вавозоше на мокре иутове,
АтревиРу заповјсди, да се пере народ.
Опрашс се и у морс нсчист увалшпо,
Иокрпј жала мора пуста Фојбу принијеше 
Од јараца и бикова једре Екатомбе :
Небу лети масна пара димом иовцјена.
Тако парод ])аботлше. Нехтје АтровпРу 
Да се свађо и в р и јете  с Ахилом откани,
Всћ дозива Талтибија па и Еврибата,
Што му бјеху два телала, двије вјерне слуге: 
..Хајте одма пут чадора Ахнл-Пелевићп,
,.3а руку мн доведите љеполику Вризу.
..Ако ве ће да је даде, сам hy је узстн ;
..Са вшпином када дођем грђе he му бити.
Таио речс, отпустн их, силну ријеч дода.
Преко воље отидоше жалом мора пуста,
До чадора Мирмидонских и лађа дођоше.
Ирсд чадором црне лађе nahy га ђе еједи ;
Кад их виђе, Ахилу се нехтје радовати. 
Задрхташе и стадоше, јер штоваху краља,
Но смију му ироговорит’ нп заиитати га.
To уиозна Пелевићу, па пм ’вако збори :
„Здраво да сте, гласоноше Дивове и л>уди,

„Пр»ђ’те ближе, јер ми ништа еакривили нисте, 
г11о Атревић, што ве шаље по Вризу ђевојку. 
гДед Патрокло, божјег рода, изведи ђевојку, 
гНек јо воде, а они he свједоци ми бити,
ДТред Бозима блаженијем и смртнпм људима,
„И иред краљем осориијем, ако мо устреба,
„Да му грдпу ногибију с парода уклоним ; 
гТа доиста он бијесни у манито) души, 
гНишта но зна промислити, како би Ахајци 
„Код лађа му борили со здраво и читаво.
Тако рече, милог друга послуша Натрокло.
Па изведе из чадора љеиолику Вризу.
Даде им је да је  воде, и они иођоше,
С њима цура новесело, пут ла!>а Ахајских.
А Ахиле одлучи се од својв дружиио,
11а ои сједо иокрај жала мора валовита.
Сузе рони и ногледа мору у нучину,
Руке шири па кликује своју милу мајку :
?.Мајко моја, кад ме роди тако кратковјечна, 
„Требао је KpoHeenhy, вишњи громовниче, 
„Олимиијац, да ми славе барем удијели.
„Али еад мо баш ни мало иоштовао није, 
„Aipeniihy силни краљу, кад мо осрамоти, 
гТо ми силом шићар узе, а сада га има.
Тако речо су8е poneh’, услиши га мајка,
Те код ода сједи етарца мору у дубини.
Као мпгла брзо ниче из млра сињога,
Покрај љсга посади се, што сузо пролива ;
Руком га јо миловала, иа јо говорнла :
„Запгго плачеш, д’јето моје, што т’ је срде тужно V 
„Де кажи ми, исмој крити, да обоје знамо.

Тсшко јечоћ’ говори јој брзоног Ахиле : 
гТа што hy ти причат’ мајко, кад и самазнадош У 
„У град евети Етијона, Тебу отидоемо,
„Сруши смо га и овдена благо донееосмо :
„Лијепо га иод’|едшио синови Ахајски,
„Атревићу изабраше љеполику Хризу.
гАл’ гвештеник дођо Хризо, стр’јелца Аиолона,
г Ахајаца оклонника до брзијех лађа.
„Да откуни милу ћорку коеи силно благо,
,,У руди му в’јенац Фојба иа злаћеном штаиу.
„Па молити и иреклињат’ стаде сво Ахајде, 
„Атревиће понајвише, војводе народно. 
гСви остали одобрише кићени Ахајдн, 
гДа поштују евештеника сјајни откуп дриме 
„Ал’ нехтједо Атревићу, не буде му мило,
,.Beh срдито старца тјера, силну ријеч дода. 
„Сртито ]0 старац доша’ и Фојба молио ;
„Услиши му Фојбо молбу, јер му мио бјеше. 
„Грдпе ет’рјело ма Аргивде шал»е Аиолоне. 
„Немилиде људи гину, а свуд бож’је  стр’јело 
^Пролијећу но широком табору Ахајском.
„Тад устаде међу нама иророк нонорочни,
„И каза ни Аполона бож’је  пророчанетво.
„Ја еам дрви народ сазва’ да Г>ога умири,
-Ал’ устаде Атревићу ерда разјарсног,
„Па што ми је дријетио, то је извршио.
„Једну шал>у брзом лађом сјајно’ки Ахајди 
гЧак у Хризу, а на лађу даре Аполону.
„А Бризу ми, пгго је даше у шићар Ахајци 
„Два телала из чадо]>а и лађе одвсше.
„Но иомози своме сину, ано номоћ’ мсжеш,
„Па отидп до Олимна u замоли Дива, 
лАко еи му икад мајко срцу угодила,
„Или р’јечју или дјелом икада помогла. 
гЧесто нута елуша’ сам те у очине дворс, 
гЂо се хвалиш Кронсвића, да си натуштена 
„Од срамотнс ногибијс једина сиасила,
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„Кад Олимнци сви остали шћаху да га вежу, 
„НЉашо Ера и Носејдо и Палае-Атена;
„Ал’ ти дођс и покпда са њега окове,
„Тв дозивну Сторукога на Олима широки, 
„Боговп га Бријареом, људи Егеоном 
„Називају, а јачи је и од оца свога.
„Овај сјсде иокрај Дива и снагом се дичи ; 
гУилаши се од њег’ Бози и несвезашо га. 
гТо номсии Кроневићу, и до њсга сједни,
„За кољена прихватп га и моли га мајко,
„По би л’ како иомогао народу Тројанском,
„Нека туку и до лађа ножену Ахајце 
„И до мора, не би л’ народ иомрзио краља,
„Нек Атревић, силни краљу, позна лудоет своју, 
„Што пехтјсде да ноиггује најбољег Ахајца.
Горко еузе point Tore н љему бссјвди :

На кривом п у ту .
Прич'1 Хапзепа.

(Свршетак)
У Аирилу 1770 годино он нођо у нресгоницу 

лун разнијех иланова н наде, да he се све то једном 
оетварити.

Он је имао препоруку па лорда-мера БекФорда 
и Валиоља, доброг познаваода и неумрлог радпика 
у ироучаваљу евега, шго се тичо средњег вијека ; 
ом је у то вријеме нравио близу Лондона диван је- 
дан дворац, раскошно са свијем снабдјевен.

Лорд-мер прпмио је младића срдачно, али је до 
мало времена смрт прокинула то покровитељетво.

С добрим ВалиоЈ»ем лакоумни Чатертон нлје 
могао дуго. Они су размијенили између ее неколико 
иисама, виђели су со два трипут, па су најпослнјо 
за вазда прекинули.

Кад је Чатертон изашао из дворца, који јо о- 
зидан бпо у готскои стилу, имаојеуџену самонеко- 
лико шнлиига. Он пође у Лондон, кога сиве, старе 
куло и зидине са издпгнутијем над њима кубетпма 
црквс св. Иавла, он јо могао још поиздалека кроз 
маглу виђети.

Младић се иопнс иа једпу хумку и тешко се 
замисли, гледајући на варош, у којој он није имао 
ии једног иознатог човјека, или пријатеља.

Тад со породи у њему овака мисао :
— Ја ћу нацисати историју Лондона са многи- 

јом сликама и издаћу. Нодобно издањо добро ће чи- 
таоцн примити и донијетн ми доста новаца.

Прсмишл>ајући о томе илану он дође до свог 
стана. To је била пајжалоспија мансарда, соба нод 
кровом, у јсдној кући иа углу улице близу једног 
сиоменика, огромног стуица, који је подигнут за 
спомен пожара 16GG г., који je  униттио већи дио 
вароиш. Чатертон је сједио до no поноћи иад жени- 
јалним илаиом евог новог огромног подузећа.

Други дан ои нође да иотражи кога, ко би се 
подухватио, да изда то његово иово дјело. On je no* 
чео од најбогатнјих књижара те вароши и свршио јо 
са најсиромашнијима, сваког је нудио, али су му сви 
најучтивије одрекли. Сви су повторавали да су чули 
за њ са иајбоље стране, али се нииошто нијесу 
шћели одважиги, да издају тако огромно, скупо дје- 
ло автора, који им је изглвдао још готово као дије- 
те. Ие треба сумњатп, да 6ir Чатертон, који јо по- 
крај свог талента добро иознат био са старинама ва- 
рошп Лондона, могао написати дивну историју те 
вароши.

Сво је ово јако ожалостило младпћа, постао је 
|otrt надутији, л«*коумнији и још впшс је почео из-

„Авај сипко, што те родих јадна и одхраних,
,.Да ми барем вее’о сједиш и сретан код лађа, 
„Нратак ти је  живот суђен, пупо ти га није,
„Од икога сад си јадниј’ и краћега в’јека.
„У з’о час те у дворани по}>одила мајка.
,.11дем сама до Олимпа брда шњеговита,
„Све ћу казат’ Громовнику, да би со смилова’.
„Но ти сједи нокрај твојих лађа брзопловних,
„Па ее љути на Ахајце, а рата се кани.
„Диво јучер с боговима пође Океану,
„Да се части код врлијох тамо Етиопа.
.,Иа Олимип ће дванаестог в))атити се дана,
„Т1а Бу иоћи у Дивове мједене дворове,
„Кољена Ly обгрлит’ му, и умолићу га.

(Наставнће се.)

бјегавати све људс. пего икад до тад. Неке радње 
за лиетово још су му давале ередства, да може врло 
сиротињски живјети, али је тијех средстава било 
врло мало, па и то мало изгубио је, јер се свадпо 
био са свијем уродницима, који су му једнако обро- 
зивали и екраКивали чланке. Чатертон се иије пре- 
иао од певоље и сиромаштине, којо су га морале 
снаћи, пошто је преетао писати у журналс.

Па крају свега он дође до тог, да није имао 
ни једног новчића у цепу. Два дана нпшта лије ио ; 
глад н мрзоет нрема људима мучили су га.

Било јо 25. Августа 1770 године. Ведар даи 
завршао се дивним вечером. Чатертон враћао ее 
кућп из шстње. Лпјено врпјеме join га је више дра- 
жило и као да га је управ исмијевало са љеговим 
мрачиијом мислима. Он јо бно незадовољан и еа со 
бом и са цијелим човјечанством.

Носрћући од слабости, еа страишијем бљедилом 
на лицу. он се полагано neo по степеницамау свој етаи.

У тој кући етојалн су сиромашни занатлије : 
обућар, кројач, калајџија са својијема породицама.

Жена срете блиједог младијиа па степеницама :
— Г. Чатертон, како ете ношто блиједи дапас ! 

рече му она жалостпво. По свој ирилицн нешто сте 
слаби. To he бити е тога, што много радите. Дођите 
довече код нас, мило he нам бити. Код нас јс дапае 
овечаност: славимо дан рођења домаћинова. МладиК 
јв нажљиво ногледао и тихо је промумљао :

— Хвала вам, ништа ми не треба, оставите мо 
на миру, мило ми }е, да будем еам.

И on полагано продужи даље пењање уз стс- 
неницо.

Сви, који су живјели у тој кући, жалили су 
учевног младића, који је живио тихо, мирно, никог 
пе узнемирујући. Они би подијелилн с њим пошљед- 
њи залогај.

Чатертон није обраћао иажње на те добре л>у* 
де, који су му готови били иомоћи, чим су и како еу 
само моглп ; on је нрипадао опој категорији људи, 
који еу радији умријети од глади, него од кога што 
примити. Никаква, ни најжешћа невоља не може 
сломити такове карактере, тек јс емрт то у стаљу 
учинити.

Чатертон уљезе у своју мапеарду и затвори за 
собом врата. Извади из скрлње једап свезак ману- 
екриита и иоцијеиа их на ситне комадиће. To je по* 
шљедње, што му је требало, no шеговом мишљељу, 
учинити па земл>и.

Настала је мрачна noh. On сједо па једииу у 
соби етолицу.

„Ја сам тако уморан, тано сам гладан ; а у ме- 
пе нема ни једпог повчића, ин мрвице хл.еоа ни
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пријатеља. ни непријатеља ! Глупост одржала иобје- , 
ду над генијем ! II то је судбина нјееникова !“

„Отвај, нисац многијех генијалнијех нроизвода. 
у осамдесетој години живота, свани дан ио је no ; 
један мали хљеичић, који су му давали у неварниди 
н који је он као дивља звијер ждсрао, еамо да одр- 
жи худи свој живот што дуже. Ја не ћу просити ! 
Иико пе he рећи, да је Томас Чатертон у кога-гођ 
игго просио ! Ја немам хљеба, али имам нешго бол>е !"'

Извади пз џепа мали један смотак. размота га 
и изасу бијели неки прашак, који је био тамо, и са- 
су га у чашу с водом. Бијели тај прашак ништа 
друго није, него сичан, који он одавна иоси уза се.

„Дођи, дођи, смрти, ти мој иошљедњи и једини 
друже ! Да си благословен тп, мрачни гробе, ђе he 
израњено срце и измучени ум наћи за се покој ! II 
пек је све проклето што само живи и весели се на 
овом ништавом свијету !и

Нимало не устежући со он иоии у два три 
гутљаја страшнн отров.

До иеколнко мииута он се сурвао на иод у 
предомртним грчевима.

И тако, тај велики гепије, — младић којн једва 
ако је имао 18 година, — евршио је самоубијством, 
усамл.сн н у кј)ајљој сиромаштини.

IIа улици се чуо велики жагор, који само можс 
бити у великим варошима ; доље је све бпло иунано 
живота, a rope, у мансарди, владала је гробиа тм- 
шина . . . .

Трагичан свршетак живота песретног пјесника 
у цијелој Инг.чеекој изазвао јо свачије сажаљевање. 
Присутни на погребу тужили су и жалили су младог 
гснија, који тако ирерано иогибе. Његове дивне 
ијссме почело су че-ето излазити већ послије његове 
смрти у штамии и осигурале су му лијепо мјесто 
међу инглеским ијееницима.

С руског.

КЊИЖЕВНИ ПРЕГЛЕД.
Учена друштва.

(М а т и ц a С р и с к а.) У III. еједници књижев- 
иог одјељења лоднио је Јован Грчић своје мишљење 
о шаљивим играма, које су матици на проивсану 
иаграду стигла. Ако и нпјесу те игре ремек дјела, 
оиет, узевши у обзир да награде не овјенчају ни 
увеличају књижевне производо толико, колико ноти* 
чу младе даровите иисце на рад, — предлаже, да 
со сва три дјсла награде и то : „Н а ј б о г а т и ј и“ 
од Стеваиа Ј. ЈеФтића са 200 Фор. „С в а к о м с в о- 
ј еа, од Драгутина Ј. Илића са 150 Фор ; „II о д в а- 
л а17, од Милована Ђ. Глишића са 100 Фор. Пошто 
ее члан Стеван В. ПоповиК као други реФерент не 
слаже тијем, та ее дјсла предају Др. Милану Сави- 
ћу на дал»у оцјену. — „С а д а ш i l o c t  л б у д у h- 
л о с т е л е к т р и ц и т е т а“, чланак Андрије М. Ma
mba, при мл,ен је у љетоиис; награда he се одреди- 
ти иошто чланак на виђело пзађе. — Мита Петро- 
вић иодноси своје мшпљење о дјелу Стевана Мило- 
вазова „ Ф и з п к а  у С р б а“ , и нредлаже, даеедје- 
ло награди, иошто писац нотиуни неке празнине. 
Према оцјени усвојеио. — Пјесма Гигаиа Бакалови- 
ha г3 м а ј и ј е е н и к у ц не ирима се. — Расправа 
Т>орђа PoKiniha „И з п а у к е о е л е к т р и ц и з м  уи 
пдбијена. Драмски енјев Драгутина Или1»а ,,К р а д> 
В о ј и с л а в и ио опјони Др. Милана Савића не нри- 
ма се. Члап Миша Димнтријевпћ иреиоручује рад | 
Драгутина Илића „Пранко Радичевић“ и предлаже дл ј 
се НЈжми у ЈБстопие. „Народне ијесме“, скунљене

no Сријему, Славонији н Босни од неименованог 
ииеца М. 0. иредане су Сандићу на оцјену. Главној 
екушнтини Матице лоднио је Филии Оберкпежевић 
извјештај о годишњем раду књижевног одјељења. 
Казао је како се ирославила усиомена матичиног 
добротвора Петра Коњевића u иедееетогодишњица 
Др. Ј. Суботића. Од награђених дјела изашла су : 
гС в и л а р с т в о “ Миге Иетровића ; „0  К о њ у “
Ђорђа Глибоњског. За тим је набројио иреко 40. 
дјела, расирава и оцјена, које су Матици стигле.

(Р а д с р и. у ч. Д р у ш т в а.) На састанку од 
15. Јуна г. г. реФериеао је  Алковић о раду Нере 
Живковића: „0  и н в о л у т о р н о ј с и с т е и и
т а ч а к а  к о д  С Фв р н о г  п д е д а л а“, и преиору- 
чио га нао ваљави оригинални састав за најбољу на- 
граду. Усвојено. Рад Здола])а ,,о к о н е т р у к ц и ј и 
д и р к е и н о }) м а л о н а л а н ч а н и ц и“ ире- 
дан је на оцјену Д. Нешићу и II. Живковићу. Лоза- 
нић је читао своју анализу о новом минералу, на- 
ђеном исиод Авале. Мине))ал је са свим нов ; исии- 
тивач га називље а в а л и т. Одбор се заФал>ује Ло* 
занићу на трулу и ирима рад у Гласник са наградом. 
— На састанку од 18 Маја т. г. II. Арсеновић моли, 
да му умјетнички одбор сри. уч. друштва проучи и 
оцјени његову збирку слика српског народпог 
одјола, коју је наумпо нодаијети држави. 11а оцје- 
ну иримљеио. Богољубу 11етрановићу иоелато 
je 20. дуката «а c o n  to, докле се коначно но ри- 
јеши рачун међу њиме и друиггвом. 11а молбу 
српског академичког друштва „Србадпје“ у Грац\, од- 
лученоје, да јој се Гласници бесилатпо шал»у почев- 
ши 55. свеском. Чланак Радовапа ЈовановиКа : „Срп- 
ски буквар од год. 1780 у Новоме Саду‘; награђујо 
се са 40 динара. На молбу Госпође Марије Микши- 
чек Груба у Берну : да јој се јави има ли у сриској 
књижевности илустрованих романа и новина, особпто 
ако су цртелси домаћих умјетнкка, и ако има, да јој 
се пошљу, е he их она отпремпти у Њемачку, иа 
ано се илустрације допану, дозволом пишчевом пре- 
вестиће ваљаиијо комаде — одговорено је да he 
друштво чим прије пронаћи и саставити сиисак так- 
вих романа и новина.

Нозив на претплату.
Отвара се нретплата па „Црногорку“ за 

потоља три мјеседа од ове године: Октобар, 
Новембар и Децембар.

За та три мјесеца стаје „Црногорка“ 1 
Фор. а. вр. за претплатнике нз Ц р н е Г о р е 
н А у с т р о-У г а р с к е (с Б о с н о м н X е р- 
д е г о в н и о м), a 4 Франка за све остале земље.

Нретплата се шал>е поштапском уиутнидом 
па г. Нетра Рамадановића у Котор, нлм управо 
на дотнисану администрадпју у и и с м у н л а- 
ћ с п о м д о Ц е т п њ а.

Претилатнпдп из С р б и ј е нек се ирст- 
плаБују у књшкари В. Валожића у Еиограду.

Са свјема бројевима од иочетка ове јодн- 
не можемо још дослужитп.

Ко нам пошље ч е т п р Фор. а. вр. послаћемо 
му све бројеве „Црпогорке“ који су до сад изашлн, 
а сдаћемо му лист и даље свс до иове године.

Цетнње,  19. Септембра 1884.
4дминистрација„ Црпогоркеи.

Ц е.ти ш г, у штампарцји Чихаониде Цстињске.


