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M031K II Ш  У  Ш1ЖЕВН0СТН.
(Н а с т а в а к).

Кад зборпмо овдје о Јевропљашшу, нс тре- 
ба узети да ту мислимо све Јевропљане без 
разлике или ма којега од њих из реда. He, овдје 
је збор о Јевропљаиима у општс, или још бо- 
ље да речемо: о представницима јевроиске кул- 
туре и цнвплизације.

У таквог дакле Јевропл>анина прогресивнп 
развитак мозга иесрОвњеио је већи не само од 
развитка мозга у остале животиље него и од 
развитка мозга и осталнјех л,удм.

У томе је љсгово ирвепетво, сила, моћ и 
господаретпо над свијетом животињеким и оста- 
лим л.удма на зсмљи.

Већ no самијема иеиобитиим законима о 
пашљедетвеном njiiijenoty органских особипа, 
било нсиосредним нашљеђивањем било такозва- 
ним атавизмом т. ј. иренашањем особпна у раз- 
маку од новпше параштаја, дијете јевроиско 
још у самом ембриопалном зачстку свом, дакле 
док је  још у утроби материној, иримилоје кли- 
де за потоњн еастав, развптак п огромну 1>ад- 
њу својега мозга, које клпце није могла нри- 
мптп ииједна животиња, а и ниједан Папуанац 
од својпјсх родитеља, дједова н прадједова.

Иза тога и осим тога, од рођеља па до 
смртн канва голема разлика у количини и ка- 
liBoiiii матернјала, којн се из снол>а1ињега сви- 
јета унесе у мозак једнога Јевропљанина и јед- 
иога Паиуанца, п каква голема разлика у раду 
мозгова те двојпце, док нрераде оно што им 
сиољашњн свпјет даде!

Чим се свијеет стане будптн у мозгу јев- 
ронскога дјетета, нрпмаЈЈћи утиске из сиољаш- 
н,ега свијста и градећм од љих сталне п]>ед- 
етаве, око му пада, рсш(мо па РаФанлову сли 
ку па дувару. Оио њу пе може схватитм ни 
разумјетп, алн мало ио мало она му се урезује 
у мозак, чистп и нравнлни облици љепи заеје- 
цају ее п слажу етално у магазине мозга, и пам- 
ћељем се послпје ваде одатле еваком прилпкем

и сваком иригодом. Исто то дијете јевроиско, 
гек му је ухо отворпло врата на мозгу. на ду- 
IIIп, да чује спољашњи свијет, чује не само 
љежни мајчин глас, пего и чује из оближње 
собе складне акорде Росшшјеве, Мајерберове, 
Бетховне и т. д. или чује складни збор од пје- 
сме : „Спавај ми чедо!“ и т. д. Као оно ири 
слици РаФаиловој надувару, тако му исто еа гла- 
совира пли изс-л жногахора какве отпјеваие пјес- 
ме пролазе тоновн кроз ухо у мозак, у душу, н 
ту му с.е стално урезују и елажу у својим 
нравилним, чистим, складним облицима.

Од евега тога шпита не впди и не чује 
днјете човјека азијатског или аФрикаиеког. Што 
опо впди и чује, то је таман иодобпо, да па- 
чпии од њега оно пето што су му били н ро- 
дитељи, да мозак његов оставн на опој иетој 
мјерп развитка на иојој је стојао и мозак ро- 
дитеља му, да не отвори у њему и не наиунн 
оне многобројне ризнице и магазпне, који се 
тако рано отварају п напуљају у јсвропскога 
дјетета. Једина равпоправноет и једиакоет, ico- 
ју ужива заједио с јевропеким дјететом, снето- 
ји се у том, што види псто супце и исту ду- 
гу, чује псти гром, мирише нсти цвијет. Па пи 
у томе нијесу са свим једиацм, јер докле је 
Папуанац ограничен на саме опс природне ио- 
јаве, које се указују под стегнутим хоризонтом 
зсмљишта гдје живи н с којег се не миче, дотлс 
Јевропљанпн јурн с краја па крај свпјета, гле- 
да рађање сунца тропскога п дпвп се иолариој 
свјетлоети сјевера, исиптује морске дубине и 
атмосФсре далекс виспие, иосматра величаиствс- 
ни пад Нвјагаре и огњевито издисање Везуза 
II т. д. и т. д.

А тек кад школа настуни, кад се књиге 
отворе ! Упадне младп мозак у чптавједан но- 
ви свпјет; разговара се ељудмаиз најдавиијих 
времена на еве до евојпјех оувременика, с л.уд- 
ма које никад нијс ни видио нн чуо а инак их 
п види и чује; с људма који су дашго истду- 
иули у гробу а ипак жпвп стоје. пред љим и 
тако реБи на еав глас разговарају се с њим.
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Читавп вјековл п народи, са умљем п дјелима 
својим, пролазе му кроз мозак, кроз свијест, 
остављајући у њему неброј утпсака од свако- 
јаке руке. Што су најузвигаенпји умови мислили, 
што су најблагороднија срца осјећала, то се 
све хвата, прима, слаже и смјешта у неброје* 
не шканције човјечијега мозга. Благом свијех 
вјекова и народа нуни се ризпица умл>а љего- 
вога. Што су велики мозгови свпјех вјеко- 
ва и народа чистом радњом својом на непре- 
гледном пољу многостручних наука пзрадилн, што 
је мождана радњаљуди свијех вјекова и наро- 
да, уз новпшену сарадљу срца. у стиху, камену, 
иа платну, у топовима створила, то све стоји 
отворспо нред свпјешћу Јевролљанина и уноси 
ее дању II ноћу на стоваршпта његове душе. 
Па што већма идемо у лапрдјед, све већма 
лрестаје Јевропл>ашш бнтп само члан својега 
иарода, а постаје члан, дјелотворни члан дије* 
лога човјечанства, жири све вшне не сам за се- 
бе на ни сам за свој народ, него са свјема 
евојим сувременицима заједпо. ТелеграФска жи- 
ца саставха га с дијелим човјечанством; њом 
су му примакнути у непосредну близину, не- 
посредни додир сви догађаји у свијету, а на 
тај начин обнм сазпаваља, количина материја- 
за, који данас доиире до свијести, који улази 
у душу једдог Јевронљашша, раширена је  и 
пошшжена као никад прнђе.

Додајмо к томе цијели државни п народии 
живот једног Јевропхашша са бурним, наглим 
и иревртљивим мијенама његовим на пољу ло- 
литичном, економском и социјалном, са огром- 
пом масом мисли н осјећаја који се ту сваки 
дан пзбаце иутем јавлијех зборова, у скушити- 
пама, иарламентима. друштвима, и путем јавне 
штампе која све то у мшшонима канала нро- 
лоси на свс четир странс свијета ; додајмо још 
и изложбе свјетске, на којима се на једноме 
мјесту са свијех крајева свијета излаже на по- 
глед ока и па размишљање мозгу све што је 
мозак човјечији могао најсавршеније измисли- 
ти н помоћу осталијех органа тијела човјечијег 
и других у службу човјскову узетнх сила и 
пнструменага израдити.

Моглн бисмо к томе још доста којешта 
додавати ; али довољио је  и то, па да се види, 
колика огромна сила материјала, ио колпчпии 
л каквоБи, утјече данас на мозак једнога Је- 
вропљанина !

Да се та огромна спла само прихвати п 
сложи у мозгу, да се само свпјсст о свему про- 
изведе у мозгу, полпка му треба радња ње- 
гова, дакле колнкп напор спле, колика потрошља 
материје љегове!

А шта да речемо тск, кад на ум узмемо, 
да се тај огромии матерпјал не само просто
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слаж е у  мозгу. него и да  се  ту  л р ер а ђ у је , или, 
како се  обично каже, да  се  о љ ем у впш е илн 
маље, слабпје или јаче, м и сли , ра зм и ш љ а , с у д и ?

Колико се  ту  тек хоћ е  рада и напора м ож- 
данога, уп отр ебе  дакле н потрош ка њ егов е ма- 
терије, сила које у  љој леиге, а тако исто ма- 
теријс н сила свпјех осталијех дијелова тијела  
човјечијег, који м ож даној радњ и служ е н с  љом  
заједпо д у ш у  ч о в јек о в у  чине !

П ознато је  иравило физиолошко, да се  сва- 
ки орган тијела човјечнјег у  нормалним прили- 
кама радом спаж и и све већма развија. А к о му  
с е  и трош и материја, она се  оа ет  својнм путем  
и иачнном све то впше н боље занављ а —  ра- 
зум пје се  вазда иод нормалннм околностпма. T o  
видпмо лијсно, својим очима, иа развнтку онп- 
јсх  мипшћних иартија наш ега тијела које су  
највиш е р аду  излож епе.

T o  што бива с тпм партнјама мишића, бпва 
исто и с оном партијом наш ега тијела, која сс  
зове мозак, кад је  највиш ем раду  излож ена. II 
он се  даклс у  толико виш е сиаж и, у  колико се  
виш е употребљ ава, у  колико је виш е ])аду из- 
лоисси. Он се  тијсм развија не само у  количи- 
пи масе, него н у  дијелом састав у  свом, а да -  
рочито у  сили своје м атерије.

К ада знамо по оном дгго смо дадр и јед  ка- 
зали колпком ј е  р ад у  пзлож ед мозак једнога  
'Јевроиљ адипа, онда м ожемо из тога ласдо су -  
дити, да се  мозак њ егов у количшш м асе, еа- 
ставу д сили м атерије, којом ради, м орао раз-  
вити мдого јач е  дего  у  осталијех људи.

A  то је  Факт.
Дош ли смо дакле до овијех р езу л т а т а : П р о-  

гресдвпн развитак мозга јачи је  у  човјека дего  
у  ж ивотињ е, а м еђу људма и дародим а јач и  је  
у  опнјех л>удп и народа који више мозгом  
раде.

К ако сс  дак оргапока м атерија појављ ује  
у  највшпој потендији своје  моћд у  м озгу, то сс  
по себи  разум пје, да ћ е  највише моћи у  опш тс  
имати она лидивидуа, у  којих је  мозак највш де  
развијен, дакле човјек више дсго  ж ивотиљ а, a 
ме1>у људма виш е мождани радниди дего  м ож да- 
ни нерадници.

и р огр есн ш ш  развитак м озга —  то је  на- 
предак.

Н рогреспвни развитак м озга —  то ј е  сила, 
моћ, господарство.

Н аснрам  тога мора пам сада ја сн о  битд, 
за  што човјек н реж е у  кола и стављ а под ја- 
рам фнзично миого ја ч ег  од себ с  коњ а н вола; 
за  што И нглезу служ и И н ди јадад, Ф р ан дузу  
Алжирац и т. д . ; за  што Јев р оп а  шири госпо- 
дарство своје иад овјема дијеловима свијета.

Н см а дакле нанретка без м ож данога р а д а ;
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нема трајпе силе н моћп без развитка највише 
органске силе и моћп човјекове.

Стоји дакле оно што се каже: ум царује, 
снага к аде ваља!

Или другим ријечма: Мозак господари, ми 
шић издире!

(Наставиће се).

т р и б
(Посвећено Новаку

Јуначка оца јуначки сине!
За твоју храброст и за врлине, — 
Слабашпих нет-шест стихова ових 
За спомен оца стричева твојих 
Нружа ти неро деснице моје,
На саучешће жалости твоје !
Прими их дакле јуначком руком,
Нек они буду загрсбним звуком,
Докле се ијесник бољи не јави 
И њима вјенац достојни сирави.

I.
П О П  Л У К А .

У сред наше Црне Горе,
А у село Марковину,

Снравља мајка приђе зоре 
До три сина у нланину:

„Ајте ђецо, Бог ми с вама,
Ђе вас света дужиост зове,

Али само саслушајте 
Ваше мајке р’јечд ове :

„Кад будете на мејдану 
Ђе се црна крвца лије,

Нек ни дрвље ни камење 
Вашо ирси не сакрије;

Нск ее знаде да имадох 
Три витеза ооко-тића,

Нск се знаде да сто синци 
Храброг Петра Јововића.“

Ђецу своју не загрли,
ВеК што само ово рече,

Па ни сјетна ни весела 
На траг у свој стан утече.

Три витеза црном гором 
Лете као соколови,

Да ириснију на Граховац 
На Царев Лаз срнски нови.

Мајчине се клетве 6ojeli’
С Турчином сс ето боре,

Да не пуште турску силу 
У њедрима Црне Горе.

Турека војсна силио врви 
Од Билеће и Требиња;

A non Лука нема гласа,
Нит иомоћи са Цетиља.

Тутљм, јечи турска сила,
Иод нсбом с^днже јека;

A ион Лука с малом четом 
Као внтез Мирка чека ;

Јер се боји соко сиви,
Да му Мирко зло не речо,

р а т а.
Рамову Јововићу).

За то ето Турке бијо 
Турке бије, главе сјече.

На зар ова чета мала 
Може иуте да ирепр’јечи, 

Када ето турска сила
Са иомамом од свуд јечи ?

Може Лука, може Рамо,
Може соко none Мило 

Заустават’ турску силу,
Да не сломи српско крило.

Ал’ са војском црногорском 
Чим од дневи неста зрака 

Соко Мирко као муња 
Из густога ничо мрака.

АФвриме браћи даје,
Што се тако храбро бшие, 

Иа Данилу пун радости 
На Цетиње књигу иише :

„Кадри-иаша са свом војском 
На Граховац ето стоји;

Ал’ на нријед он бс  смије 
Е со иопа Луке боји.

А ејутра ћо зором раном 
Ударит’ му чсте наше,

II надам ее да на коду 
Бићо глава Кадри-паше“.

И у јутро прнђе зоро 
Задикташе џевердари, 

Зајечашс српеко rope 
Закликташе поглавари.

Мирко иази на сво странс 
Куда врви војска наша,

И боји се ионајвише 
Е ће утећ’ Кадри-иаша.

Па иовика соко Мирко :
„Ђе си сада none Лука! 

Храбром твојом четом мплом 
Брже хитај иут Клобука.

Сокол’те ми војску нашу, 
Сјед’те сриеко зулумћаре,

И потраж’те Кадри-иашу, 
Разнес’те га на ханџаре !ц

Лука скочи су два брата,
С храбром четом у бој лете, 

Турке бију, Турке код>у,
Боже, Боже, дивне чете!

У најгушћо турске трупе 
Већ допр’о соко бјеше ;
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Ад’ помахже турске стр’једе 
Храбро срцс разнијеше.

Па глс ! сно к’ земљи клону 
И у крвцу вас утону,

И новика : Дуриш, борци ! 
Нашу, иашу, Цриогорци !“

Цриогорци јуриш чине,
Tyj с ,а војска нада, гине, 

Сне од јутра па до мрака 
Чинв јаде од Турака.

Продолн со дивнс 11 a in с
Турским трујиљом наслагаше, 

И на коцу нопета јо
Глааа силног Кадри-паше.

Весели сс иир сад хори 
Па Граховцу равпом иољу, 

Дивме славе Цриој Гори 
И витешком њс ирестољу!

MIU0III ОД ПОЦЕРЈА.
Пршшвијетка из народног живота.

Нишо Снмо Матавуљ.
(Н а с т а в а к).

А и бијаше Мплпца мимо осгале дјевојке. 
Осредњег раста, витка у пасу, обрашчића о- 
кругластих, велшшјех илавијех очију а космата 
као внла. Кад се пасм iје смну јој биеерпи зу- 
Гш а с обје стране румеиијех усана наираве 
јој се двије јамице. Колпко је лијепа толикоје 
н умиљата п иаметна и усталпца. Јутром је 
најирва на ногс, те се она воћ враћа с воде 
кад остале дјевојке полазе. У кући иомаже мај- 
ци ; иа њиви, на сјенокосу, око дувана, свуда 
ради као најмпица, а кад јој од тога тежег 
иосла иретече времена, онда сједе за тару или 
иезе што или шнје. Увнјек је весела и мило 
јој се нашалпЈП. Наиа хоће иоиекад да јс чу- 
ва, иак је пука да мирујз, a оиа he тада мај- 
ци : „пе мпрујем ти, Оогме, док ми не доведеш 
замјеницу“ ! Тпјем јс хтјела да рече доп јој 
етаријега брата ие ожсие. A то иије бпло да- 
леко јер су ве!» испросили дјевојху и довешће 
је баш тијех иоклала, кад је Милош код куће. 
Томе старијему сину Илпјину, Којадпну, бмло 
је тада двадесет п двије годиие. Бијаше то 
кракат момак, кратка трупа, те еав онако ви- 
сок. Миран, доброћудан и вјечпн мучалица. Нп 
у чем не паликораше Ммлици. Између Милице 
и Тадије било је још једпо женско дијете, које 
је умрло друге године. Мплицу су и до тад 
иросилп н укућанп су наваљнвалн да ее уда, 
јер је обичај да се дјевојке трсе из куће нај- 
прнје, пак да се браћа жене, али оиа не хтје 
док не внди сиашнцу у кући.

Ето, тако је било у кући И.п је Тадијћа,

Кроз врлети Дрне Горе 
Два витеза само-спма 

Тужно иду и но зборе,
Јер их тшпти љута рана.

Тужно иду и боје се,
Јер трсћега брата нијс,

Да жалоеиа впјест ова 
Стару мајку ве убије.

Весело нх мајка срела,
Па их грли г. делива,

А сузама мјеста није,
Нити Луку оплакива.

лКа’ јунак је погинуо,
Иа га зато жалит’ не ћу,

BcL ћу Bora вазда молит’
Да нам даде такву ерећу.“

М арко В р б и ц а.

кад се Мнлош опорављао. Мплнца га је иазила, 
као што сриска сестра пази 1рата, пак да је 
губавац. Она га је и сада сједала на своје 
крпло, као у дјетш вству што чиљаше. Опа му 
је бирала и приправЂала јела; тенала му и ми- 
ловала га као мало дијете. Милош се брзо нри- 
дпгао н оснажпо иод благотворном његом своје 
л>убазпе сестре.

По што оздравч, одлазпо је по некад к 
манастиру, алп није тамо иоћивао, премда су 
га калуђери устављалн. Тешко му је било да 
остане код куће, јер пијс могао да ради. Илмја 
није бно баш тако сиромашан; пмао је десетак 
говеда, једно педесет глава ситне стоке, десетак 
рала ирљуге, а највише је добивао тртујући с 
дуваном, који је носио у Дубровнпк, — али у 
сеоској Kyliii, пак била и имућиа, један докоп је 
одвише. Могао јс Милош да остапе у манастн- 
ру, пак да одговара и послужује у дркви, као 
шго му је Серавим говорпо, али и то му се 
некако није свиђало. Тако је стојао у некој 
пеизвјесности, ходао од манастира до куће; 
видјело се да га нече, да нсшто xohe да иочне, 
а није му се дало ночетп. Најзад оде к Сера- 
виму н каже му да јс паумио отворнти школу, 
ако he му дати једиу од iioBehiijex ћелија. Iva- 
.ivhep скупи еељане и каже им то, а они свн 
једва дочекаше. Н тако Милош од Ноцерја но- 
стаде учител>.

He треба ни казатн да је он еа евом ду- 
шом наетојао око haua, а бпло их је до педе- 
сет. Дјеца су с иочетка мало п комендијала с 
њим, али он мало no srn.io, стрпљољем и онако 
братски, нршштоми нх. 'Бенадије му је био 
деспа рука, док се упутио п ослободио. Већ у 
у полак часнога иоста, школа јс што-но се рс- 
че цвјетала; дјеца су се отимала да не изоета*
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jy, a всћ ночсла да иатуцају по гдјекоје слово. 
Велика новост у селу. Среташ ђакове иа бул.у- 
ке, са кљпгама у руци, тс путем грају, прени- 
ру се о иечем што уче, — да је милпна впдје- 
ти. А да им сс ко иаруга грбољи учигељу, би 
сви изгинулн за њ. А н Чучевл>аип ночели бо- 
л»е и боље поштовати Милоша. Разумије се да 
су се оии иоиосили са евојом школом, нрвом 
школом што се отворила у кадилуку.

У  кући Илијној било је, ме1>у тпм, промје- 
не. Нова је спаша доведена, а и Милица се у- 
дала десети дан но свадби братовој. Догодило 
ее још нсшто. Као што смо већ рекли, Илија 
је сносно дуван на иродају, доље у Иссаровп- 
иу. Ои је сидазио тамо сваки осми, десети дан, 
највише у град а ноиекад и у Нови. Некако о 
ускрсу — те исте године кад је Милош шко- 
лу отворио — погнне један Турчпн изТребињ- 
ске околпие, а погинс баш на гранпцн Чучев- 
ској, на нуту што води к Новоме. Илија је 
таман бпо у Новоме и задржао се, ваљда нре- 
ирпјечен иечим, дуље иего обичпо. Турци ис- 
тражуј ко је, тс како иије бнло свједока, ни- 
јесу могли окривити никога, али посумљај на 
Илпју, те кад се врати одведоше га у are у 
Требиње. Којадии се емео, пе зна шта he. а и 
онако није био доипипљан ; Јокна и снаша у 
делек, — сва женека иомоћ. Калуђери н сеља- 
ни, до душе, ирегнуше, те око кадије п мелџи- 
еа. Свак је упјерсп био да је Илија ирав у 
томе, те еу га сви бранили и нрисезалн се, 
еамо кнез Милија некако се устезао, а ма да 
је рнјечи ироговорио у одбрану страдалника. 
Нска то, а ма се ГТрњаш Милунов клео да је 
елушао по Требиљу, какојеисти кнез Милпја 
окривл.авао Илију, иа само пред Т у р ц н м А л н  
пскако, и Турци увндјеше да је сиромашак 
ираведан, те га пустише ио што је одчамао 
три пуна мјесеца у тампици. Јаднп човјек по 
што пзађе, и по што је иеко вријеме стојао до- 
ма да се оенажи, онст стаде да иутује са свс- 
јом трговином. Наоиако a по своју главу! На- 
1)оше га мртва на оном истом мјесту гдје је 
онај Турчнн заглавио. Трн му сипџирлије бје- 
ху груди раздрле. Види се да је била засједа, 
и да с*у му кндисали браствсиици погпнулог 
are. Разумије сс да мелџне нпје за то кривпо 
ипкога, а кнез Милија је говорио да је  бол»е 
е је  тако, јер би, тоооже, десетипа правијех 
из счла, г авом нлатилп.

Све је  село знало рашта је штез пмао зуб 
на Илнју. Давно, још кад бјеху момци Илија 
н Милија, косили су једиом маластпрску лива- 
ду. Било је  љих дееет косача, свп нод ору- 
жјем. Илијајебио и опда мирљачина а снажан 
и ерчаи као ла«т>. Онај други, радо се кркочио 
и хвалнсао то, ово, иак се ту ме!у ко, ачима

стаде надметатм и задјевати час овога час оно- 
га а Илију највише. Илији се доеади те му 
запријети да ће га ошамарити, ако га ее не 
окане. Овај ће подругљиво њему : „Ево тп иа 
иоклон моја леденица, ако ти узбаста н прстом 
ме доватити44. Илија од ријсчи, залетп с*е, оши- 
не га, узме му леденицу те је себп задјене, 
иак — иикоме ништа.

Ето рашта и од кад је кпез нокрзио на 
Тадијића, пак нп до тада заборавио ннје. И 
сељани су иомрзилн кнеза од кад Илија погнбе, 
тебионзло ирошао, једпе недјел.е пред црквом,
— мало времена нослије погибије Илпјне — да 
га учитсљ Милош, он главом, не одбј апи од 
разјареног народа.

Несретно момче, колмко га јада снађе у пе 
пуној години дана! Није му се join ни заско- 
руиила једиа рана на ерцу а ево му се друга 
нашда. Заиста се досга прокалио кроз жалост,
— а кажу да треба чрвјеку да се кроз-а п»у 
прокали. Отпмао се јадник да га јад пе ире- 
влада, јер је имао еад велику дужпост и вели- 
ку олговорнсст. Нпје шала педесеторо дјеце, 
отргпуте кућном раду, да код љега накпаде с 
добрћу сву дангубу. Разумијевао је on то ли- 
јепо, те је заборављао па еебе, а са свом снлгом 
и душом ее одао иа лијеии поеао, који је сам 
изабрао. Радио је евесрдно а и мудро, јер је 
набавио с двора књпге и учила, што му треба- 
ху. Он ее за сваку своју потребииу око тога 
посла обраћао неком Србину учмтељу у При- 
морју, који му је е братсеом љубављу помагао.

И би уепјешан љегов рад, јер до Госпо- 
ђина-дпе, ђаци му прођоше б/квариће и паучи- 
ше но нсшто п мрчитп; а како пјеваху у цркви ! 
томе бм се, запета, н варошаиип зачудио.

Ш к иије он само дјецу учио, ного и бр- 
кате. Казпвао је људима из књиге, све шго су 
га могли разумјетп. Казивао цм ]е елаБну 
прошлоет нашега иарода ; читао пм је и о 
нољскомс раду и о тимарењу етоке, о гајењу 
поврћа и воћака п т. д. Иајрадије га слушаху 
кад би им читао црногорске новине, што мује 
онај учитељ из Нрпморја кришом шпљао. Е, то 
ее редовно читало, зимп у вигњу, а л.ети 
иод лином, вшие манзстира. To је крпјесило 
највнше варњице; то је штпво мамило силу 
разговора и разлагања. Разумије се да је и ту 
најиретежнија ријеч била Мплошева. Оно што 
бн ирочптао, опо је било само као да ее уве- 
де у тај разговор, a on се. за тијем, раеплани 
нак разведи на iiiii])oko, а свака му ријеч пз 
с])ца, а што из срца долази оно пада на срце, 
те сс ту и расклпца. Подјаривао је мржњу про- 
тив српскнјех душмана, а улнјевао је л.удпма 
уздање у се п у браћу преко гранпце. Разуми- 
је се да киез Ммлија ннје завнривао у те скуповс.
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Тако он проведе четир пупе године, учећи 
дјецу и људе. ВеК је подљивио лијеиу киту 
ђака, што умију читати и иисати н у цркви 
нјевати. Чучевљанн га поштују у велике, нптп 
је пкоме ни на крај иамети да се с љим ша- 
ли, а нн за њим, као пријед. Сад више нпје 
„Милош од 11одерјаааааи, него „Милош учи- 
телД тако га је свак звао. „Шта мисли Ми- 
лош учитељи. — „шта каже Ммлош учИтелД 
— то је свакоме ирва ријеч била прн каквој 
двоумици.

Ето, то би плод његове радиности п њего- 
ве љувави према пароду. Народ је био оно ,,не- 
iiitow, iEfto је Милош л.убио мимо све на свије- 
т у ; више него себе сама п већма него ли M i l 
a n  цу, која му је милија била од живота. Ту 
узвишену л.убав њему је Плоска надахнуо. 
Плоска је умио шалећи се о свему и, тобоже, 
ситнећи све, надахњивати своме иосинку снаж- 
не осјећаје. Камо срећа, да је међу нама љу- 
ди као Плоска, више него ли л,уди нгго с нај- 
већом озбиљношћу ироновједају о стварпма, 
којима самп мало вјерују !

Bek су 11 Турци почели сумњати на љ, те 
би га, можда, слава доиала да постане народ- 
ии мученик, да судба другчије не обрну.

Нуче иушка у Невесињу, те одјекну по 
свој Херцеговпнп. Турци се снебнше; снопаде 
пх етрах од сјутрашњег дана. Сви крајеви 
Херцеговине, иак н требињски кадилук стадо- 
ше као пушка запета. Милош ирекиде школу, 
пак се устостручи ; облијетао је иа све стране, 
иодјаривао н соколио народ.

(Наставиће се).

Митрополит цриогорски Василије 
Петровић.

Нишс М а р к о Д р а г о в и ћ.
(Наставак).

Приморјс јс страшно страдало од наиадаја Цр- 
погораца, игго јс Цриогорцима врло жао било јерба 
су онн .у Приморцима видјели евоју рођепу браКу ио- 
тлачсну од латиннггине, а с друге стране Дрногор- 
ци су нризнавали и то да еу Приморц i свагда у сва- 
кој могућој ирилици бивали у помоћ Црногирцпма у 
вријеме њихових ратова еа Турцима. Црногорци еу 
.шали да би Нриморци свагда с њима у највећој љу- 
бави живјели и иодијелили с љима и пошљедњи грош 
да им јс дала пакосна мљетачка влада. Ла то су 
Дрногорци гледали свакијем начином да се уклоне 
пеиријатељштино ивмсђу мљетачке и црногорске вла- 
де и да сс држе иријатељски иогранични одиошаји.

Црногорена влада нрестављала је мљетачкој 
влади свс неереће којо ироиллазе због пограничних 
свађа, и све штетв које отуда произланв како за Др- 
иогорцс, тако и за мљетачкв ноданике, и свагда ра- 
ј)аше да се одклоне те несрећне иограничне свађе.

Вслика со смутњ^ бјсшс учинила и године 1737, 
м то свс због злијех "иоступака мљетачких власти

нрема Црногорцима. Мл.ечани бјоху затворили наза* 
ре и cue своје границе, а Црногорци са своје стра- 
не.били су тако узаитили Бриморје да се ни један 
Ириморац нн на нуту није смио ноказати. Куд ће 
више несрсће за народ од овакове.

Владика Сава јави о томе стању мљетачко} вла- 
ди са молбом да ее лрсдузму мјере да се те несра* 
ће ирекрате. Мљетачка влада одазове се овоме ио- 
зиву и нареди генералу Ђорђу Грињану да дође у 
Котор и да развиди етвар. Ђенерал Грињани угзави 
састанак са владиком Савом који је и био у Котор. 
Ио што се је развидјела ствар учињен ie мир, и 
границе мљетачке у Приморју онет су биле отворе- 
не за улазак Црногорцима. Том приликом биле су 
издате и илате оннм главарима дриогорским којијема 
су било исте одрсђене за заслуге учиљеио мљетач- 
кој републицн.

Но и ови мир не траја дуго. Опет се ночсше 
међу Дрногорцима и Нриморцима крварења и свак« 
зло. Оааквијсм не^пећама највиши кривац бно је 
Николнн Болица, ко/.i je био велики неирпјатељ цр- 
ногорскога народа. Због овијех свађа онет посла 
мљетачка влада генерала ДолФина те дође у Котор. 
Овај се oner састадс са м. Савом и другијеч глава- 
рима дрногорскијема у Котор, те оист иовратише 
мир међу крајинама. Али онет остаде у Котор за 
поглавара Пиколин Болида који изнова ироизведе 
смутњу, те и иреговори владикс Саве са Долфином 
остадоше узалудни.

У ово вријеме дође у Котор за „провидура ек- 
страордииарног“ Марко Антонио Травижан. Овај 
одмах, чим је нримио управу Приморјем на себе, но* 
казао је добру вољу к доброме реду у љеговој облас* 
ти и к одношајима к Цриој Гори. Травижан је одмах 
дигао са службе Николина Болиду, због тога што је 
видио да је исти Болида највише иронзводио ногра- 
ничне смутље. За тијем углавио је састанак са вла- 
диком Савом и главарима од Црне Горе и Приморја. 
Овај састанак био је у Котор. To је било године 
1738 Јунија 26. На овоме састанку иостигнуто јс 
сиоразумљење између владе дрногорске и власти 
мљетачких. Црногорцима су билц отворенд пазари 
дриморски то су с миром Црногорци могли сла vmi 
у Приморје и погребне ствари тамо набављати. За 
све вријемс док је Травджан био у Котор, био јс са* 
чуван мир и у онште добри одношаји између Црно- 
горада и Мљетака.

Но што је Травижан отишао из Korojia, опет 
]е дошао на управу у Приморје стари неприЈател* 
црногорски Болада, те се одет помути парод u до- 
вратише се стара зла и свађе на граници. У ово 
вријеме бмо је иослан за лпровидура екстрао})ди- 
нарногц (рсобитог изасланика) Марко Кверини који, 
до савјету Болнде, дигне читаву војску да се бије 
с Црногордима и да им не да нигдјс прелазити ире- 
ко мљетачко границе. Он намјести неколико војске 
н«> граниди, а највипш дио остави у Фортиду Тро- 
јиду и око ње. Ова јс војока имала задаћу да затво- 
ри главни пут који води из Црне Горе у Ириморје.

Кад су ово чули Црногорцд одмах се приправе 
да врате Латинима „жао за срамоту“, те скуне око 
10 хиљада војске да ударе на Приморје и да све 
иредаду огњу и мачу. У ово вријеме владика Сава 
био је болестан, те није могао ни нримати учешћау 
овоме народноме нокрету, којијем је уирављао ју- 
мачни д одважнн архимандрит, нослије митроиолит 
Василије.

Кад је чуо Марко Квериии, и с њпм његови
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Латипи, какав им дар спрсма Црна Гора, богме се 
добро нреиадоше и тражише мир. Марко Кверини 
иаииса владици Сави једио иисмо да заустави Црно* 
горцо и да иретече велико зло које се овом ирили- 
ком xohaiue догидити у  мље-гачко Приморјс. Сава одма 
нозовв к себи свога синовца Василија, којега су Ц;* 
ногорци веома љубили, и који је имао код народа 
велики уилив, н речс му да умири Црпогорцо и да 
их заустави да не ударају иа Приморјс.

Ваеилије и Црногорци, и ако им бјсше жао да 
но плате латинима дуг, нослушаше свога владику, н 
војска се разиђе својим кућама.

Иослије овога уговорен би састанак ради дого* 
вора о миру, који је и био у Котор, гдје су дошли 
па састанак многи главари Црногорски. Но од овога 
састанка готово није било никакве користи. Крајина 
је остала ако и не у  рату, ано у  врло рђавим од- 
ношајима.

У  ово вријеме, годипе 1742, владика Сава отн- 
дс у Русију, а остави унраву пад Црном Гором сво- 
ме синовцу Василију. Василије сп евом снагом своје 
велике снергије иоче се старат^г да иоврати мир и 
порсдак како на граници, тако и у унутрапивости 
Црне Горе.

Године 1743 дође у  Котор за гнровидура ск- 
етраордннарноги Иван Батиста. Овај, како и његови 
предшаственици, написа Василију ласкаво писмо 
позвавши га да нораде заједно да се мир и поредак 
утврди међу Дрном Гором и Мљеткама. Василије на 
ово писмо одговори исте године 27. Септембра да 
јо он готов еве учинити што се односи к добру оба 
нлрода и што би могло утврдити међусобни мир. 
Уговорише да учине састанак у  мјесецу Октобру 
иете годнне.

Василије је добро знао лукавство и иреваре 
м.ЂСтачкијех власти, на је иисао Батисти писмо и 
питао да но ћс бити какве нреварс са стране њи- 
хове. Батиста одговорн да је вјера, и да Црногорци 
могу слободно еаћи у Котср, гдје не само да им нв 
he бити учињенс никакве напасти и прсва ре, но да 
he бити примљени са свијема ночастима i»oje при- 
стоје главарима једие земл»е.

Послије овијех иреговора Василије. е главари- 
ма, отиде у Котор. гдјб доисга би дочекан са вели- 
ком иочаитћу, али то бјеше „Јудимо цјеловање.“ 0 
печозјечној превари коју тада мљетачке власти учи- 
нишо Дрногорцима еавремеиик пише овако : „По што 
дођосмо у Котор, Болица, велики душманин црногор- 
горски, оклевета Црногорце иред ировидуром и до- 
каза му да Црногорци xohe да узму на силу Котор, 
ио да се предузму мјере нротив љих и да се иаре- 
дн да Црногорци сви, осим главара, морају изаћи из 
Котора. Провидур поелуша Болицу, те нареди да 
Дрногорцп одмах изиду из градаида се r.pahajy до- 
ма. Но и с овијем Болица није био задовољан. Он 
наговори ировидура да затворм главаре у тамницу, 
што овај и изврши затворивши у тамницу 24 глапа- 
вара црногорска. У  то вријеме изидс и Ваеилије из 
града к Дрногорцима који су чекали изван града да 
nine liiTo ће се учинити на договору которскомс. 
Кад miheiiic Дрногорци да Василијс иде без главара, 
тада га запиташе куда су се дјели главари, а он 
им каза све како је било. Дрногорци се расрдише 
иа Василија и почеше викати као да је он био крив 
овој несрсћи што се догоди у Котор.

.Пије било куд ни камо но да се ради пли си- 
ло . или мпром ослободпти главаре. Договорише ее 
да се иаиише провидуру пиемо да иушти главаре-

Василије, колико је жалио своје Дрногорце, обећава- 
ше у писму да ће сам стојати у Котор док се раз- 
види јссу ли затворени главари што год скривили, 
само да главаре пуште из тамннце.к На ово пуно 
човјечносги и љубазности писмо Басилије ирими не- 
човјечан одговор иунан неуљудноети какве су се 
могле изрећи еамо нечовјсчном надутошћу мљетач- 
ких влаети. Василије хоћаше да скрије ово нечовјеч- 
но писмо од главара црногорскијсх, али ови при- 
мјстивши како се Василије мијењчо и грозио кад јо 
читао писмо, замоле га да им нрочита да виде што 
Латини пишу, па да му реку : „одпиши им како знаш 
Госиодару и чувај им образ као они тебе.ц

He M o i a  бити друге no да им се чита нисмо. 
Кад чуше главари што Латини пишу inhaxy, са оно 
мало Црногораца те ту бјеше, да ударе на град па 
да потуку ту иогаиију латинску; али им Ваеилије не 
даде, но хоћашо опет да нигае ииемо и да моли ш- 
јеиијем начипом да главаре пуште. Ово чињаше Васм- 
лије једино због тога што му бјеше жао да му ту гину 
људи на стијене которекога града, и што се бојаше да 
му латини пе иогубе затворене главаре, а не због 
тога што би се бојао латинскога јунаштва. Но гла- 
вари, који ес нађоше код љега. и војска, не дадоше 
му ово учинити, но „узеше Василија на руке, иише 
даље еавременш;, метнуше га на коња и поведоше 
у његов манастир, а главари и војека разиђоше се 
ио племенима. Трећи дан послије овога чуда скуии- 
ше се главари на збор и ту уговорише да скупе 
војеку и да једну иљаду људи ношл̂ у више Наштро- 
јевића, једну иљаду више Грбља, једну иљаду више 
Нрчања и Доброте, једну ил»аду вишо Рисна и lie* 
раста. Ова воЈСка имала јо наредбу да држи ова 
нлемена и мјеста у затвор да људн из њих не могу 
отићи у помоћ Тивту гдје је хтјелада удари главна 
војска црногорека, иа од туда на Котор и друга 
мјеста. Тада су били кронули Црногорцк да се же- 
стоко освете Латипима за превар) што им учинпше 
у Котор. Четврти дан послије догађаја у Котор, сва 
ова војска била је искупл>сиа. Баеилије је видио 
какво ће грдно зло ироизаћи иза овога догађаја, тс 
оиет ноче предузимати мјере како би се ствар свр- 
шила мирнијем начином. Замоли Цриогорце да се 
зауставе и да ее ие упуштају у бој док он опет 
нокуша мирнијем начином еврпшти ову свађу, и 
таквијем начином избавити главаре из тамнице. Др* 
ногорци послушаше ову молбу Василијеву, а Ваеи- 
лије одмах ианише сенату у Мљетко miCAto, 21. Но- 
вембра 1743, у којему иисму изложи сенату еве што 
се је догодило у Котор и у Црну Гору. Сенат, но 
из љубави ирема Црииј Гори, но бојећи ее да he 
му прцморје пропанути, впипса одмах тшсма ђснерал* 
нровидуру у Задар, арцибискуиу у Задар н Волду 
капетану од залива Бококоторског да ови ирсдузму 
мјере да се умире Црного])ци и да се таквијем на- 
чином сиасе приморје од иогибије. Сснат сувишо 
пареди да се одмах пуште главари црногореки из 
тамнице которске.

„Каиетан Волду одмпх до1>е под Котор еа фло- 
том *) коју је имао на расиоложењу, те одмах чим 
дођс, 23. Децембра 1743 године, напише Василију 
љубазно и нријатељско иисмо **) еа молбом да по- 
рпди да умире Црногорце. У исто вријсме ииеаше 
Василију и ђенсрал*нровидур из Задра, 17. Децембра 
и. г.. и арцибискуи из Задра истога дана, и молишо 
Василија да прими на себе труд да се постави ред

*) Разумијо се ова је Флота била довсдена не да мдри, но 
да се бије с Црногордима. М. Д,

**) Бољс је реКи пријеварно ц лусаво. М. Д.
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и поврати норемећени мир. Васплијс се чопјечки, 
беа иреваре, одазвн овим иозивима и свом се својом 
тврдом гнсргијом заузе те се мир и ред поврати. 
Но као и с тгда ови мир дуго не траја, но со опст 
почсше по грпницама старе еваЈ>с.“

Ваеилије виђаше лијепо да сви ови иреговври 
и уговори, који се чине са мљетачкима властима у 
Боку Которску, но приводе к ничему, и да се о- 
вакво етање може продужавати безкомачно, па жз- 
лећи овоме егању крај учинити, ријеши се да иде 
сам лично у Мљегке да се иреговори са дуждсм и 
сенатом.

Рђаво отаље ствари не даде му чекати ни док- 
сс м. Сава врати из Руеије. Вагилије отиде у Мљетке 
године 1744 мјеееца Маја. По што је дошао у Мљет 
ке, нродао је еснату писмени извјештај о свијема 
догађајима, који еу сс догађали мођу Црном Гором 
и Примерјсм, престави сва зла која трпи и један и 
други народ због рђавих одношаја међу обје државо 
чему Црна Гара нијо била ништа крива јербо је 
показивала евагда добру вол>у к држању мира и до- 
брога пограиичнога реда. Мољаше владу мл.етачку 
да се иредузму мјеро к утвр^ељу мира. Ово иисмо 
лредао је сеиату 20. Јунија 1744.

Разумије ее обсћања је било доста, али испуњс- 
но није ништа. И послијо иута Ваеилијевог у Мљетке 
одиошаји мс1>у Дрном Гором и Мљеткама остали еу 
нети. Ла hv с*е за еад ограничити овијем што дов- 
дје рекох о спошајима Д)>не Го}>е са мљетачком ре- 
публиком. Вез икаквога објашљавања видјеће се из 
овога човјечпост, искреност, љубав к миру и порет- 
ку, јуначка одбрана части и нарпдног достојанства 
са етрапе Дрне Pope ; нровара, лукгвство, интриге, 
и нечовјечиост са стране мл.етачке peuyf л ine. Даље 
у овој расирави сретаћемо ес чешће иу га са иостуи- 
дима м/мтачке владе према Дрној Гори и још бо- 
ле ћемо ее увјерити о овдје реченоме.

А оада да се вратимо к митроиолиту ВасплиЈу 
оиамо гдје га оетавиемо на нуту из Беча у Вснецију.

(Наставићо се).

„ Г О Р С К П  ВI I Ј  Е I I A ЈР
ПГИКАЗАН ЉЕМАЧКОЈ ПУБЛИЦИ.

(Наставак).
Око тога историјског ередишта савија се у 

љупком вијеицу читав низ слика пз народнога жиро- 
та Дрие Горе, у којијема се јасно огледа карактер 
п начин шппљења Дриогораца.

При ратоборном карактеру Дрногораца. као и 
Срба у опште, моралаје наравно и њихова иоезија у- 
зети претежно епски нравац. У јуначким пјесмама живе 
стлрп јуиаци косовски (Милош Обилић, Иван Косан- 
чиЈј. Милан Тоилица, Баповић Страхиња м т. д.), ко 
ји join и данас Дрногорцима свијетле као узори ; у 
јулачким пјесмама славе сс и безбројш крвави бо 
ј мш за незаписност Дрпе Pope, па бити номенут у 
тијем нјссмама уз најбол>е јукаке свога иарода, то 
је Дрногорц! дијена, за коју he рало живот свој 
дати. Свако јуначко дјело нађе свога пјсвача, ма сс 
тако иреноси с рода на род и иодстиче иотомство 
на иодобна дјсла. И у овом дјо.лу има уилетено ио 
више таковијех пјесама. Ево једне, у војој јс опје- 
ван један догађај из борбе Дрногораца против тур* 
с;гог везира Шенђера :

„Три ссрдара н два војеводо 
Са 1W1XOBO триста соко.и.ва,
Соко Бајо су тридест змајева,
Мријет’ не док свијета траје !
Дочекаше Шеиђера везира 
У врх ранне rope Вртијељке,
И клаше се љетни дан до иодве ;
He inbe Србим издати Србина,
Да га свијет мори нријекором,
Траг да му се но ирсту кажује,
Ка’ невјерној Kyba БранкопиКа,
Но сви пали један код другога,
Пјевајући и Турке бијући.44

У њемачком пријеводу :
„Drei Serdare and zwei Vojcvoden 
Mit dreihundert ihrer grauen Falken,
Falke Bajo auch mit dreissig Drachen,
Sterben nicht, so lang die Welt besteh’n wirdf 
Sie erwarteten den Sendjer Vezier 
Auf dem eb’nen Beige Vrtijeljka,
Sehlugen sicli den Somraertag bis Mittag ;
Serbe wollte Serben nicht verrathen,
Dass die Welt ihm keinen Vorwurf mache, 
Nicht dereinst mit Fingern nach ihm weise.
Wie nach Brankovic trenlosem Haase,
Sondern fielen Finer nach dem Andern,
Lieder singend und die Tilrken sclilagend.a

Зар није to, као да слушамо onnc one прослав 
љене y сви)ету биткс иа Термопилама ? А такви 
примјери патриотеког еамопожртвовања нијесу ри 
јетки у Црној Гори, има их на свакој етраии њихов# 
крвљу испиеане петоријо. Та зна и ocjeha сваки Др- 
ногорац е илемен i t им ионосом, да је са?.:о за то ј>о- 
ђеи да се жртвује иа о.ггару сргкчсо елободе :

ДПто утсче испод сибље турске,
1Пто на вјеру ираву не нохули,
Што ее не шће у ландс везати,
To се збјежа у ове нланинс,
Да гинемо и крв нроливамо,
Да јуначки аманет чувамо :
Дивно име и свету слободу ! —
Овс су наше главе изабране :
Момци дишш, исто ка’ звијезде,
Шго еу до еад ове го))е дале,
Сви падали у крвавс борбе,
Пали за част, име и слободу. . . ,и

У њемачком пријеводу:
„Was dem TUrkensabel ist entroimen,
Was den wahren Glauben nicht beschimpfte.
Was sicli nicht in Kctten schmieden wollte, 
Fluchtete sich her in diese Beige:
Dass wir sterbend unser Bint vergiessen, 
Heldenimitliig das Vermaelitniss bUten — 
Stolzen Namen nnd die heiTge Freiheit! 
Aasenvalilt sind alle uns’re Kopfe :
Praeht’ge Barsche, lierrlich >vie die Sterne, 
Welche bisber diese Bcrge gaben,
Alle fielen sie in blut’gen Knmpfen,
Fielen fiir den Namen und die Freiheit..-.?

(Свршкћо ce).

Це т ише ,  т државиој штамиарији.


