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Прстплата из Црне Гор* 
и сва писма ша.гу се са- 
мом уреднику.

Нрстплата из Србије у 
пућује се Волимиру Вало- 
жнКу у Биоград, а из дру- 
гијех крајева под адресом 
Р. Н а ш a d a n о v i с Cattaro 
(за „Црногорку“).

Претплату примају свн 
наши кљижари и новинар- 
скс експедицпје. НвФран- 
кирана плсма не примају 

се.

Број G. ЦЕТПЊ Е, 16. Фебруара 1884. Година I.

Т а м а р а.
(По Јермоптову).

У дуоокој тјеснини Дарјала,
Гдје се Терек купао у таму, 
Старинека је кула ту стојала 
Црнећи се па б’јеломе каму.

У тај чардак високи и т’јеспи 
Царица је Тамара живила :
У љепоти ка’ ан!>о небесни —
Као демои злоковарна била!

И тамо је .у поноКној тами 
Блиста’ огањ, у златноме сјају,
Да иутпика младога премами 
У дражесном њеном наручају . . .

Чуо со је јоште глас Тамарин,
У њему је страст и жеља нлила, 
Свемоћни су у љем’ били чари, 
Непојимна у њем’ власт је бнла!

На глас таква невиђена злата 
Трговац је, војник, настир иша’, 
Бред њим су се отварала врата 
И пред њпма шкоиац би изиша’.

На постел»м пуној нерупшна,
Са бисером, златом окићена 
Чекала је госта — пред љим вина 
Два нехара била с’ наливсна . . .

Горећа се силела рука руци,
Иољуици су са уста надали,
Дивљи уз то пуни страсти звуди 
Д’јелу ноћ се тамо таласали.

Ка’ да су се у тој пустој кули 
Сто ватрсних жена и младића 
Баш на ноћну свадбу саетанули 
Ил’ на даћу богатијсх нића.

Али чим је јутарље сијање 
Златне зраке ио горам’ иролило,
У исти час мрак је и мучаље 
У црнојзи кули зацарило.

Само Терек у т’јесном Дарјалу 
Грлећи је нрекида’ тишину,
Вал на нлећа хрлио је валу 
Нењући се нсбу у висину.

И са нлачем, безгласио су т’јсло,
Да унесу, они ухитали —
У нрозор се вид’ло пешто б’јело — 
„Прости !а отуд гласи су јечали.

Тако слатко глас је тај звучао,
Тако њежно растајање било,
Као да је обећану љубав 
И еастанак пебо у љем’ слило.

Јован Поповпћ-Липовац.

ИЈЕСИЕ 113 B\COJEBIIh\.
II р е д г о в о р.

Саопштавајући ове пјесме, покуп.Ђене у Ва- 
cojeBuliiiMa, ја  морам нанрпјед казати, да one 
пе нредстављају собом ништа особито ин у 
композицијп, ни у поетичном одношају, ип у 
епољашњој Формн етиха и језика. Нјош више: 
one су записане невјештом руком, попекад од 
невјешта лјевача, па с тога бпће доста погрје- 
шака у стпху, а гдје шго пма п иронуштепо.

Али ми не сумњамо, да one пмају свога знача- 
ја, прво с тога што су пове; друго за то, што 
садржина љпхова упознаје нас с псторијом ци- 
јелога племена, најмање у том познатога. Из 
ових ијесама ми видимо, и ако без тачних да- 
тума, све што се збивало у овим предјелима 
од Скадра па на сјевер чак до Биограда, и од 
Далмације на исток до Нећи, Призрена и даље. 
Пјесме котарске, пјесме пз Дукађина, о Сиби- 
њавину Јанку, о дахијама и другим зулумћа])п- 
ма српекога народа — Васојевић пјева још
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раднје iio своје соиетвене, локалне; јер у ље- 
му је  развијено осјећаље Сриства у оиште, и 
ако у исто вријеме дома, у сред Васојеви! с ;е 
крајине, —  on показује јако сазнаље своје 
нлеменске индивидуалности, на п сад јако раз- 
ликује свакога, који није Васојевић, и зове њс- 
га именом „Србљак44, у чему пма за њега не- 
што презрите.ЂНО.

У пјесмама овима ви ћете наћи не само 
нсторичне догађаје, него и много ситних цртица, 
које карактеришу нарав и одпошаје оиога вре- 
мена, и у којима можете схватити пародио теж- 
ље II симнатнје.

Такав значај овпх пјесама гаиаже нам 
дужпост додати к њима тумачење, такођер пз 
уста народа, и у неколико довести их у свезу 
с цијелом исторпјом Црне Горс, о којом су 
Васојевићи дапас један саставни дио.

Ијесма о Вуку Брајотпћу, коју износимо 
у првс, пајстарија је, иозната ми у Васојеви- 
liiiMa; од њега ио иародноме предаљу иочи- 
ње се нресељавање Васојевића пз Лијеве Рије- 
1,с у такозвану Нахпју нлн Доњс Васојсвнће.

Да блс-мо могли бол»е разумјети овај дога- 
1дј, трсба навести ношто и о ггрвом насељењу.

Ио народној причи Васо су два своја бра- 
т а : Озро.ч н Ишјом билп су из Старе Србије, 
пз Дукађина (Пећска нахија), па су иобјегли од 
турскога зулума нослпје пада срнскога царства. 
И то је било већ доцније, кад су Турци нри- 
тисиули Босну н Херцеговииу, дакле не рапије 
краја XY. илн почетка XVI. вијека; a то се 
впдм из тога, што онп ис смједоше iiLii преко 
Босне н Херцеговине, него креиуше нреко Шу- 
мадије и Угарске, и дошлн су у Далмадију, па 
отуд Озро дошао на Кчево, Пнпо ирошао у 
садашње Пипсре, а Васо продужио свој пут у 
Лијеву Рнјеку. У то вријеме зетека држава, 
ако није пала, а она је била близу тога; па с 
тога Озро и Пипо завукли се у крше; а Ваоо 
нзабрао мјесто још удаљеније. ирешао камени- 
ту илашшу Вјетерник и ту одмах стао у кра- 
сиој долшш садашње Лијеве Ријеке, која п са- 
да чшш најљепшп утисак : ндсте лп из Подго- 
|)пце, вас убије крш и жеђ ; идете ли од Пахп- 
јо иреко Tape, досадевамстрашневоде, азими још 
rope од снвјега и ме^аве. Овдје човјекодапе у жу- 
иинн иосредмалнх потока п иоточића, којижуборе 
оа свпју страна; а наоколо необориви зидови : Ком 
оасвојпм огранцима п кучке планпие са Жијовом, 
II отрашие ировалије, кроз којс јуре с једне стра- 
п« Морача, с друге' Мала Ријека. Ту, одмах 
иод кршовитим бријегом, између њега и малога 
иотока Лијеве Ријеке, иа Ножпци *), настанио 
се Ваоо оа евојом Фамилијом пли дружипом и

•*=) П.мс пИож ицаи има на много мјеета : тако се зове ма 
аи простор. мзла ируга равне земл.с тшеђу вигокога Cpujtia и 
]>иј«*ке илп i:< п-кл.

отиочео је нови жпвот у својој новој отацбипи. 
Ту још и сад постоје развалиие некакве кулс, 
но причању куле кнеза В а са ; алп сада па оном 
мјесту нпко не етоји, јер у тој истој долини, 
на другој страид Лијеве Ријеке, налази се више 
иростора, уз иоток Ковачпћски, који је  много 
јачи но Лијева Ријека. Али, што се тиче зе- 
&л>б, овдјс ирн састанку ова два иотока, опа је 
иајљенша а н сами ноложај је  отворенији н 
пријатнији. Нужда иак наКерала је  пове насе- 
љенике да траже впше простора; иа за то су 
ухватили II обрадили земљу чак у Лопате *) 
међу кршима. Али н тога је  било мало. На- 
сслнли су цијелу околину н нзван ове долипс, 
у Душко, под Нтић и иза њега (Слатско); на 
II тога све је  било мало. Тада ночеше се еиуш- 
тати на Тару. Али Тара нијс тако гостол>уби- 
в а : пи сад не могу њу добро да савладају, ка- 
мо и тада! За то почеше прелазнти па ону 
етраиу ове илашшеке крајине, која стоји б.ш- 
зу велнке, ишроке равнице, по којој пролазс 
главни путови између Заиадне Јевропе н Ца- 
риграда. Псељавао се, наравно, оиај, који је 
био слабнји ; а јачи остајао је на својсм ста- 
ром земљишту; исељавао се сиромах иа за то 
II није стојао тамо тврдо, но се при сваком 
натиску туђе силе враћао опет натраг. Вуку 
Брајотићу дошла је невоља, да остави своју 
стару постојбипу не због материјалпе нуждо 
пего због иолитичних околностп. Он је погубио 
једпога турскога пашу, који јс  дошао у ].'уче, 
као у зсмљу њему веК покорлу, п одоиуд хтио 
је  нружити руку иа Васово плсме, којеје тада 
било малешно још п слабо, алн је пмало у се- 
би духа и вјешгнне, а н користећи се својпм 
згодним иоложајем, отимало се турској цареви- 
1Ш. Вук се морао иселити, прво због неснгур- 
ности лпчне, јер кучкн војвода Лале, да иотак- 
ие ссбе и нодигие више евоје племе, морао је 
њега ухватити, а и у стварп Кучи били су та- 
да много јачн од Васојевића; а друго, —  о- 
ставши тамо, он би с-игурио иавукао па своју 
отаџбипу Турке с Кучима заједно.

И тако оп с цијелим својим родом илп 
браством остави евоју иостојбнпу на ЈХопатама 
и настани се на Трешњево блнзу Ј1има н са- 
дашњих Верана. Истога рода бнлп су Куштри- 
мовићн, о којпма такођер пма једпа засебна 
ијесма (но ја је нијесам могао забиљелсити); a 
од еадашљих становнпка у његов род сна- 
дају Сајчевићн у Винициој. 11рвс иасеобиие ва- 
со1евићске из Лијеве Ријеке биле су у Слати- 
нп, Забрђу п Трешљеву. Њеке Фамнлнје од љпх. 
!,ао што су Бакићи, до даи-данае пмају join

*> И овога именн има много у Црној Гора : такч сг зов> 
спака тераса, иа«о},у брда, и ако је неравна и |;ршив1;т:'. иод 
којом на ниже иде долипа потока нли рвјске. —
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епоју зомљу у Лијевој Ријеци, али папуетили 
еу је  друпша, јер имају доста у својој иовој 
насеоблии ; а н гледали су од приђе као што 
гледају н сад, ие да се пов\ку иатраг, по у 
колико јс могуће иођу напријед. Забрђалп, на 
примјер, отпшли су напријед нут Колашииа на 
4 сахата и етавили евоје катуне ближе Кола- 
Ш1 п : но својему селу.

Сгсоро поелије догађаја с Вуком Брајоти- 
Ксу, у једној пјесми, спомињу се војводс пз 
Д< Њ1П Васојевпћа : ђеко  и Вуксапе , којн уда- 
])ају иа Бихар.

Политичко тежшите ирелази овамо, у До* 
и»е Васојевићс; али ослои му ипак оста- 
јс  ва Лијеву Ријеку, глје се истиче род иопа 
Раксте иа Лоиатама, од којега полази и браство 
војводе Миљана. Тамо јс  увијек била резерва 
Ва зојевпћа : одоиуд подижу сс чете, које иду 
ва Колашпн и у Стару Србпју ; одонуд иопу- 
њавају се васеобине Доњлх Васојевића п подр 
жага се дух незавпсности у оним Васојевићима, 
којп су се насслпли на турсл пм агалуцима и 
за то морали су илаћатп данак агама и бе- 
говима од Илава и Гусиња п „равнога Хаса“.

Љеворјечани увијек су били независпи од 
Турака; али због својс малобројности бпли су 
слаби да дадпу отиор својпм јнкпм сусјсдима 
Кучима, који су у то вријеме нродстављали мно- 
гобројио племе, уједпњено нод својим вјештим 
војводама, као што су били од почетка Нера- 
ловмћ, а лослије Дрекале и Лале, који су умје- 
ли погодити се с Турцима без да пзгубе са 
ишм евоју автономију, п join доцнлје Радоља, 
који јс имао великога гласа свуд н код Арла- 
ута ; и војвода Ллпја, којп јс  всћ стунио у 
политичпу везу с Црпом Гором, за вријеме вла- 
днке Василија, и у савез с климепачким војво- 
дом Дедагом и кпсзовима васојевићским н бра- 
тоножићским сирсмао се на борбу с Турском 
и потписивао сс „војводом и губернатором брд- 
скими (1755 г.).

ЈВеворјсчанн били еу сл.- бм, док се нијесу 
нроширнлн у Нахију, оклен се ночиље реакци- 
ја : оздо Кучп боре се ие с Љеворјечашша, но 
с Дољим Васојевнћима, н та борба није више 
племена a пн полптичка, иего чисто за онста- 
нак живота : они се бо])е иза Кома, којим су 
владали Кучи, пе иуштајући Васојевиће, и тек 
при крају морали су нонуштити овијема иошл.сд- 
твима, који ноетају готово јачп. Ово доба бо])бе 
с Кучима ирсдставља нсколпко важпих момена- 
та, којп су такођер забиљеженп у васојевић- 
ској нјссми. Борба за опстанак била је глав 
нпм новодом II свих супоба с Колашинцима, ко- 
јн су наиадали на Васојевпће у долвни Tape и 
у нланинама исиод Бјеластице; алн иикако ии- 
јесу билн у стању епрмјечнти љнхово ншшш-

реље у овом правцу. Тако су се Васојевићи 
Вриблшкили Колашииу л од Tape л од планине: 
у лрвој су блдл претежнпјл Љеворјечани, у дру- 
гој Нахлјашл, особито Забрђаил са Слатиња- 
нима, као што лротив Куча бише Божлћани л 
Коњушанл.

Али Васојевлћл превалплл су далеко и лре- 
ко „Хаса ллтомога“ к Полимљу чак до Сјс- 
нице, п слорадично унутра Шумадије; и то је 
давало иовода четовању у онлм предјелим°, по- 
јл  еу лзван Васојевића дадеко на сјеверној 
страшт.

Неколлко ијесама лмамо, које се однолс 
на четовање чак упутра Шумадије, и то ннка- 
ко иије блло због лљачке, лего чисто за одбра- 
лу Срблиа од туреког зулума.

Кад се дпгао Карађорђија, к њему еу одмах 
прнтеклл у помоћ Васојевпћи. Та мислја н>и- 
хова свршава се лоходом у Срблју при владл 
дрногорској 1861 г., у чем су ее лстипа прс- 
варлли, алл су пзвршили оно, што им је запо- 
вједала вол>а владаоца и још више ириродпи 
нагон, одгајан њлховом традицпјом. И тако у 
васојевлћсклм лјесмама мн можемо обил>ежитл 
ове главне моменте :

1. Борба лротив Турске за своју нсзп-
висност.

2. Борба с Кучнма п Колаипшцнма за ма- 
теријалнл опстанак, н

3. Борба за ослобођељо своје браће лод 
Турском.

У половпни овога стољећа Bacojemiliii до- 
бровољло придружују ее Црпој Гори, длјеле с 
ном све добро л зло, и иостају само оргалом 
владе, која плтма управља, пројављујућл евој 
прлроднл лагон еамо у тежњама л симиатлјама. 
које nrraii ле лрелазе у Фактпчно остварање. 
Самостална радн>а иароднога духа код Васоје- 
вића много је ларализована тим. тнто лх је по- 
ловина у Дрлој Горл, а лоловлна у Турској : 
то ле само парализује дух, по члнл веллке 
еметње у лоллтлчном развитку н лзазлва залдете 
у унутрашњем ета1ву овог окрајка Црне Горе.

У овом правцу пде смјер покуиљених овдје 
вафјевпћских пјееама; у том емјеру л нред- 
етављамо и х; а лрл свакој даћемо иоједила 
објашњења о лицнма, одношајпма п хронологијн.

Р.

№1.10111 0.1 НОЦЕРЈА.
Ириповијетка из народног живота.

Пише Симо Мптавуљ.
(II а с т а в а к).

V.
Лзуди се крвнлчкл прежаху, алл за дуго 

не емједошс кидлеати ни једлл ни други. Није
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им нп лако бпло ! „Ако сс буна зајоса, иак се 
влашчад сједини, а нас мало, а царске војске 
мало, валај и билај онда зло но нас“ ! Тако 
мигаљаху Турци, и те их мислн разбијаху да 
не ударе нрви. „Власи“ опет зебијаху да аскер 
не савлада ону шаку људи, што се тамо диго- 
ше, те бн онда и ови амо у невријеме започп- 
њали, а платилп би да неколицину обезглавс, 
колико да су пола царевине уништили. Тешко 
је, дакле, било и Турдима н раји, презајућп 
сваки час једнн од другијех и трошећн спагу 
у вјетар, без отнора. Сваки се рад ирекивуо. 
Хришћани прикупили стоку, како Lc је лакше 
прејавити, ако до шта дође, те будућп мало na
me за толнку гомилу, а вода далеко, стока се 
побоље а сгаде липсавати на сав мах. Турцп 
сјавили своју у град, те пм је ред клати је. 
Кукуруз н дуваи гљију no иољу; опо бпјела 
жита што се .среднло, мало га је самљевепо, те 
га народ троши онако, пржећи га гдје нема 
ждрвња. Од сваке куће паправљен је  војнички 
метериз; зидови су на све стране пробушени 
за пушкарице; боље покућство и хаљине скуи- 
љсно све у гомнлу, како ће се лакше препрт- 
љати; што је оловна и коситерпа у кући, тоин 
се за ђулад; нгго се не узбуде могло поипјети, 
све, — покућство, жито, крма за стоку пак п кућа 
нста, свс јс то удешеио да буде мека за уга- 
рак. кад се крене, —  бол>е је и да изгори не- 
го да се душмапип тијем користује. Лијепе 
воћке пе зелене се више, него им буље пресје- 
чена стабла, као бпјела мртва ока по подвор- 
ппцама. He разлијежу се више умнл.ати гласо- 
ви дјевојака, ни кликтање динала, пи евирка сви- 
рала, ни звпјунање веселе чобанчади, — а рпјстко 
гдје да и кокот запоје, јер се потаманила перад. 
.Ђуди намрђеии, с диљкама у десници очекују 
наиадаче; не боје се јуиаци себи, него их је  
страх за нејач и за жепске главе. Какоје ови- 
јсма опет! Којој је теже, мајци, жени, сестри, 
кћери, вјереници, —  а сваку веже no више ти- 
јех милоснијех везица. Куд ће one јаднице, a 
рсд је да пду! У туђшш, какав Le пм дочек 
битп, да лп lie пх тамо впше нада тјешпги, 
иего што he пх зебња морити за својима?

Е, у такпјем часовпма човјек запијеми те 
му се mi јадати пе да, јер су јади преобгшгн. 
а ријечи су људске пребројепе! Па коме lie се 
човјек јадатп, кад нпгдје око себе пе впди срст- 
иијег од еебе? Т усе само чује потмуло шкри- 
паље зуба и уздаеи за осветом.

11п опијема падругој сртаии ипје било пре- 
лако. Чардадп разасутп no каднлуку иапуште- 
пп еу п испражњепп, те с њих сад сове ћу- 
чу; оии блджи Требињу оштро чувају путове ! 
до града, јер им је слабо уздање да he ее мо- 1 
1ш одбраиптл ако иасрие „кука и мотикаЛ II ;

љпхове женске проводе дрне часе; и оне при- 
тиекују свој пород па своје груди; и оне се 
иза сна трзају што им се сиијева да чују ци- 
ку дјеце, што им се привиђају блпјештеБи хап- 
џари. Људи пак, под личином равподупшостн, 
— што им коран дава, —  паберу по кадкад 
чело, промишљајући да се павршује петп впјек 
љнхову владању, a то је рок да предају силу 
п господство — како пнџилије кажу. Иа и ако 
нх јуначки попос и занесеност тјеше, да ће 
можда само сабљи нредлтп што су сабл,ом оте- 
ли, п да ће пм се еве накпадити па бољем сви- 
јету, ипак у тијем часовпма није могуће да им 
у дну срца пе тињају они осјећаји, што су чо- 
вјеку прирођени, п које страсти могу да загрну 
алн пе да угасе, —  напме, љубав према својој 
породици п према земљи гдје никоше, и гдје су 
кроз вјекове — много пријед псго су чули за 
џенет — црнали снагу своме спловитом жпво- 
ту, II грижња еавјести да су са својих недјела 
навукли погибпју ееби исвојима. Осим тијех ду- 
шевнпјех јада, тиштаху љих и други тјелесни. 
Храна је у граду носкупјела, аод великог пагомп- 
лаља п печистоЈјеударио поморуграду; надају се 
војсци а пемају се гдје ни они смјеетити, пити 
пмају од шта да одвојс залогај „царскијем сн- 
новима“. Дакле, јадније није ни њима могло 
бити!

To је грозно стаље трајало пет недјеља. 
Пет пунијех недјеља часови се низали сиоро 
као дани, а дани као године; очекивало се којн 
ће бити судбоиосан а сваки домиголи празаи м 
одиесе но кап животнога сока тијем јадним 
смртппма. Кроз нијеми простор што пх је раз- 
двајао, пролпјетали су само мрки погледи и зло- 
гуке жел>е, а згледале се гвозде'е цијевн. Пла- 
во, л,етње пебо изгледало је  њиховнјем закр- 
вавл>еним очима као полојепо ; двркут тида прп- 
чпњао им се као кврчање дрва у мртвачком 
лијесу. Нмпгга се међу љима дп докретало дд- 
је, осим што је зли удес, српски удес, певпддо 
лебдио ме!)у њима и дечујно ледршао крплнма 
распа.вујући дламове страшие мржље. братске 
мржње.

Милоша међутијем бјеше пестало од иеко- 
лико дана. М ако л.уди бјеху о свом јаду за- 
бављеип, свакога се дојмпла несрећа кукавог 
момчета. Свак се у чуду запитао шта се могло 
с љпм догодитп ; залуду су га деки млађи тра- 
жили no јаругама и шкрнповима у блпзшш, 
слутећи па зло; залуду су и проднтнвали ева- 
кога; дпко пе умједе да каже вигата. Свак 
је  већ био изгубио наду, осим пгумапа Сс- 
равпма који је  Јокну тјешио «i као ночпсто јој 
тврдпо да ће јој Бог сппа иовратитн.

На пзмаку пете иедјел.с, једне мрачио nol,n 
чучевска етража, —  етраже еу биле доојјо уре-
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}>ене н пречесте, — оиази да се неко шуња 
иутем што води од Стоца. II ако јс стражар 
иочисто мислио да је то турска ухода — јер 
од раје није могао нико мннутн, од силннјех 
караула и стражарица нгго бјеху па ссе стра- 
не ноетавл>ене, —  те натсгао ороз и нанишао, 
ирисјетн се нешто те звиждукну иотмуло на 
предушак. To је био уговореим знак између се- 
љана. Ноћник застаде, те се с мјеста озва па 
исти начин. Стражар сс још накашља, да не- 
знани иогоди па коју ће страну пажњу сврну- 
ти, пак га, јако шапћући, упита: „коси!ц

—  „Ваш сам“, одговори гласно оиај, п до- 
трчн к стражн.

—  „А јеси ли ти то, Милошу, ако Бога 
знаш? на од куд тп, гдје си био, шта си ра- 
дно, шта та снашло човјсче ?“ — изговорн без 
да предЈШн млади стражар, пекадашњн ђак Ми- 
лошев. Овај му одговори да иема кад све то 
њему повиједати, иего нека га брзо води к оста- 
лијема. Стражар се упутп пред њим к најблн- 
жој стражи те јој га предаде, пак се вратп на 
евоје мјесто. Ова га до мало предадс другој, 
друга трећој н т. д. На чуду је  бно он кудга 
воде тако нагло но невиђелицп, а на чуду су 
билп они од куд оп долази. Hero по што је он 
еам наглио да га брзо новеду к „осталијемаа, a 
иошто ее свакоме стражару хитало да ее што 
ирпје поврати па своје мјесто, не пмадоше кад 
објаснити се. Најзад довсдоше га, н он уиозна 
да је нред „вилином neliiinoMu, гдје се толика 
нута као дијете играо. Кад отворише улаз, има- 
де шта да види. На сред пећине гори вслики 
огаљ; около огња људи, жсне, дјеца. Старац 
Серавим устаде тс одпже Милоша својим снаж- 
ним мишицама п притиште га ла своје груди. 
Народ, што би ту, скаменио ее од чуда; жене 
се сталс кретити мислећн да гледпју утвару. Се- 
равим од узбуђеља једва проговори: „Ово је иаш 
Милошц ! —  ЈБуди сви онако зачуђепи поије- 
лпваше се с љпм, те попгго се са свијема обре- 
дн, сједе најзад. изу опапак те извади неко пи- 
смо. Док је калуђер развнјао писмо заокупише л>у- 
ди Милоша пптањима. Он нх прекпде махнув руком 
као да се стрпее ће им калуђер објаепити све. Јокиа 
ее V то освијести тс грчевито загрли сина ; жеиа 
етаде плач, људи се, кроз жалост, мало и осмјеиуше.

„Драга браћо — проговори калуђер весс- 
лијем лицем —  Бог иам иомаже. Ово је иисмо : 
од главара из Невееиња; оии се добро бију п ј 
устанак се ншри. Онн вае лијеио иоздрављају ! 
и надају се да нећете нк ви битп Бранковићл. 
п да ћемо се на скоро сви сједииитии.

Сад наета ново чуђење. 1Сако је Мплош 
могмо иродријети до тамо, а не бп иерје мееа 
изиијело мзме1)у Турака; та о томе се више пу- 
та говорпло, да бп потребито било да иеко тамо

оде, али се пе нађе момка да на то нрегие.
Милош се иасмија, разгрну кабаиицу те 

видјеше на њем турску аптерију и димлије, зеле- 
ни пас, пак скиде ф сспК и показа еву главу 
обријану. Разумјеше једанак сви. Смијешан и 
нресмијешан изгледаше мали Г{)ДОв, да га је 
човјек таква гледао у другој згоди ; али у томе 
чаеу он је  био и впшн и бољи и љепши и ју- 
начнији од иједног бркоње што ее ту десио, a 
било их је, занаго, без замјерке.

Милош им сад исприча како сс пздавао за 
турског просјака; како је ноћивао но касабама 
н ио чардацима; шта је љих слушао и како 
их је варао. 11о што еве то иснрича потанко, 
довати гусле, што су ее ту налазиле, —  јер сс 
one не растављају од српскијех паћеннка, — 
пак им отијева „устанак на Дахије“. Рекосмо да 
је он прелијепо ијевао, али те ноћи може се ре- 
ћн, да је  пјевао ка’ нпкад до тада. „Стојн мно- 
штво разбољепоц око њега, слушајућн га и 
гледајући, те је сваки морао смишљати да је 
то анђео што је —  Бог зна рашта — узео на 
се тај грднн облик, облнк Тадпје Илијћа.

(НаставиЈао сс).

Митропо.шт цриогорски Васм.шје 
Иетровић.

Пише М a р к о Д р a г о в и ћ.
(Наставак).

Василијс је Оио чуо још у Русији зн смутљо 
ко]е су се, за вријеме његова бављења изван држпве, 
догодиле у Дрну Гору. Он је анао да се велика тур- 
ска војска снрема да удари на Црну Гору, а знао јв 
и то да Црна Гора нема ираха ни олоиа чпм би 
могла изаћи нред лушмаиина. Видио је велику опас- 
ност која грози Црној Горн са двије стране: Турска 
силом оружја креташе да удари на Црну Гору, a 
мљетачка држава затворила бјеше грапице да Црно- 
горци не могу куиити ни једпога Фшиека. Све ово н 
крепу м. Василија на нут у Мл.етке да ради код та- 
мошњс владе да се отворе Црнигорцима гранпце 
мљетачког Приморја и да со доиусти Црногорцима 
да купе у мл.етачким градовима нотрсбну количииу 
праха и олова. Ја немам извјешћа ошнирнијега о овом 
путу Василија у Мл>етке, за то н нс могу о њему 
онпшрније ништа рећи. Нека иисма, која he бити да- 
Лјс приведена, дају пам нраво мислити да је мл.е- 
тачка влада обсћала Ваеилију дати номоћ у борби 
нротив Турака, да еу Мљечани обсћали да ги праха н 
олова, али да су иреварили вао и свагда *).

Ваеилије је дошао у Црн/ Гору у Октобру 1754 год.
Да се бољв разумијемо морам овдје умстнути пс- 

колике ријечи ради оојашњељп.
Црна Гора била је држава особптога скло- 

I на и уређења. Она јс била иоднјел.ена на пле- 
мена, а ова су нлсмена била едијел.спа је- 
дно од другог имајуКи свако евој особити жи- 
в«т и управу племенску. Нлеме од племсиа нијс ии

*) Глодај нисмо војподе Илијг Дрекаловаћа које се ripttifti- 
ди дмл.о. М. Д.
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у чсму завиејсло. Таквијем начином Црна Гора, п 
онако као држава мала, бјеше рпздијељена ла више 
.маљих јединица. Свана оваква јединица — племе — 
изгледаше као мала државица — република — која 
имаше своју самоуираву, и унрављате ее нс no «и- 
штим цијсле државе законима или обичајима, no no 
својим илеменсним обичајима н обичајним завонима. 
Главара, — војводу или сердара, — племенеког би- 
рашс само племе изме!>у најбољих илеменских људи 
и овога потврђивашс владика црногорски. He нала- 
зим лрпмјера да је владика одрекао потврдити гла- 
вара којега јс нлеме изабрало. Мање племенске 
стлрешине бирало је свако село свога, па је овакве 
noTnpl̂ iiBiio илеменеки главар. He налазим такођер 
Чримјера, ја рлзумијсм вријсме о којему се овлјс 
говори, да ie нлеменски главар одрекао нотвр- 
дити главара којега би које село за себе изабрало. 
Значи била је у народу потиуна народна самоу- 
управа.

Дрна Гора насељена је већином досељсницима, 
која у ове rope добјежаше иослије проиасти царства 
срнскога. Свако такво пле.че памти и свога родона- 
челника који со је преселио у Црву 1'ору; свако 
племо има, у народном иредању, своју историју; 
свако прича кад еу ее доселили у Црну Гору њего- 
ви стари, ко еу они били, одакле су се доселили и 
т. д. Лривеп Ly неколико ирпмјера. Његуши на ир. 
причају како су иснод Његоша илапине, ил Хсрцего- 
виие, дошли два брата Ерак и Раић, на сс наеелили 
у Његуше од ксјијех се је и ирозвало мјеето Ње- 
rviini, а од ова два брата постала су два јака села: 
Ераковићи 1! Раиксвнћи. Тачно се ирича цијсло ро- 
дословљо од ирвијех родоначелнниа иа до данас. 0- 
зрипиЈи! па пр. ирпчају како јс, у врпјсмс владе И- 
вана UpHojeiujha. дошао у Чево Озро и како се је 
ту иасслио и имао иет синова од којкјсх је ностало 
илеме Озринићи које је и добило име од родоначслника 
свога Озра. Плсмс ОзрннвКи умпожнло сс јс толико 
да је постало псколпко еела као : Мшике, Војинићи, 
Велестово, Марковипа. Као што племс зиа евога ро- 
доначелника, тако опст у ман.ему и евако ссло зна 
свог родоначелпика; опо памти од којега је сина ро- 
доначелчика плсменског оно произашло. Мартиновићи 
иа нј). добро памтеи прпчају како се је Мартин до- 
селио у 1>аицс, како јс имао пст еииова од којих су 
иет браетва Мартиновића.

Свако племе виеоко цијепи своју родословпу 
историју и ирсдаје је иае иасу као највећу евстпљу. 
Сваке илсмс нрема другоме илемену ехојаше као 
држава против државс и пазаху на међуеобнс одно- 
шаје еа иајвсћом опрезпошћу. Ако би јсдно племе 
чим го}> увриједило друго племе, тада се је ово по- 
дизало иа напаеиикл са оружаном снлом и ту се је 
ааметао иио ))лт којн се је водио по свијсма пра- 
вилима ратничвим. Зидали еу сс шаичсви, подизале 
<*у сс кулс зл. одбрлиу, водили су ее преговори о 
миру, закл.учавала су се прммирја, чипмли су се Фор- 
малнн мирови при којијема еу сс иисали Формалии 
трактати мира који су сс у народу звали „Сснтен- 
дс“.

Оваквл илеменски ратовп трајали еу еве дотле 
док де би једна страиа другу побједила, те би тијем 
била дринуђсиа тражити мир; или док се нс би 
другијем договорнијсм начмпом дошлодо епоразумл>е- 
ља и таквијем дачином дала сс задовољштина онимс 
ко би је тражно.

He само да сс је овакво што догађало мг1,у 
длсмсдима међу којпјема идје било родоеловне евезе,

ј|о и мс1;у родовима једнога истога длемена, који су 
такође живјели сапршсно нс^авнсимо једдо он другог 
и имали су свога родом стареншпу, догађало се је  
исто.

Важно је дримјетити д асу се  овакви илеменски 
ратови, а гакођс ратови измсђу два рода једнога 
пстога илемена, водили ис само онда кад еу се бра- 
ндли одште илемонски интореси, или ошпти цијелога 
рола интерееи, до и онда клд се је бранио мнтерее 
појединада из длсмсна, длд рода. Тако на пр. ако бд 
члан једиога длемена учинио штету или уврједу чла- 
ну другога нлемсна, па ако овај не би могао сам за- 
добити задовољштпну, тада се је исти обраћао нај- 
ирво свомо роду, на онда род цијеломе илемену да 
илеме узме у одбрану интсрес еанлеменика. Илеме 
еејеодма одазивало нозиву свога санлекеника и ње- 
гова рода. на ако не би мирнијем иреговорима изра- 
дило задовољштипу св^ме еаилемемику, онда се је 
подизао рат, којн ее је водио ио начину који је вишс 
изложсн.

Бивало је случајева да ее племсна сама мсђу 
еобом иијесу могла нагодити, онда еу се обраћали 
суду митронолита и суду on вте народноме. У ова- 
квоме случају митрополит би екунио главарс земаљ- 
скс и послаоих да развиде спор завађених нлемена. 
Пошто би овн развиђај био CBjmieii, онда би се све 
донијсло ва суд митроиолига и народни, ту ее је пот- 
пнсивала карта мира „Сеитеицаи, чим со јс ствар 
сиршавала. Овај ародни суд, који би сс скуиио no иа- 
Ј>едби митронолити, састојао се, гледајући на важноет 
дјела, нвчи нут из (Ј чланова, иеки иут из 12, а при 
најважнијим елучај(вима из 24. *)

Г»пвало је и тапвијсх елучајсва кад би со нле- 
мопа аавадпла и таква евађа трајала дуго времепа, 
због тога што илеме племену пије хтјело устушгги, 
н нијссу ее хтјсли обраћати шинсмз’ митронолитском 
и иародиом сулу. У таквим случајевима митрополит 
бм се сам умијсшао у расираву те народне свађе п 
својијсм упливом прекратно иету. У таквкјем случа- 
јевима митронолвти су употребљавали п клетве, т. ј. 
ироклиљали еу онога који би ес лротивио миру, којн 
нс би хтио пислушати митроиолитску иресуду. Ово 
јс свагда пмало добар уилив на народ, јербо ее на- 
јјод јако бојао да га пе ирокуне „свети владика.и

Видјесмо из реченога какав је племенски се- 
нарптизам лостојао у Црну Рору, и да је свако иле- 
ме имало своју еамоуправу. 11о врховиа власт пахо- 
дила ес је у рукама митроиолита, који је био и ду- 
ховна и свјецка глава евега иарода. **) Но ови митро- 
иолитп нијееу ммали једиаку власт ***) и уплив у иа- 
роду. Власт пад пародом п уплнв у лароду завиеио 
je готово вип.е од каквоће еамога митрополитп, иего 
од тога што је си носио на себи такво пме. Кад би 
бло митрополит иредузетан, карактеран, епергичаи 
тад би он п имао влает иад иародом ; могао је та- 
кав митроиолиг довести ллемсна у неку свезу н иа- 
иравмтп од д]»жавс нску пјслллу; могао је он пре- 
крадити спојепољства илсмепа и родова и уништитн 
крвоиролиКп. Ако ом иијс био такав, то се је и власт 
његова доводила до луле.

*) Ако ,јс била сваЦ плгменска, бнвало јс више судија, 
»о кад је била с«а!,а ме!,у браствнма. Лко јс било више крио- 
вролике бнло јс вишс суднја, а ако ман.е ман.с. М. Д.

Нрн:» Горајебила под илашКу митрополита од одласка 
'Борђа ДрнојеииКа у Мл.еткс године 1516 иа до 1851. М. Д.

Номинална власт свпкога мнтрополига Сила је једнакд 
ио фактичпа бала јс различна. М. Д.
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Владмко из разнпх племена *), са изузећем вр,:о 
малога броја, били су људи слаби, ово ја говорим 
на оспову њиховог рада, те се за вријемо њихово 
нс само умножише Турци у Црну Гору, та куга 
л»уцка која у мало што не ирождрије и Црпу Гору, 
но 11 илемеиеке самовољштине дошле су до тога сте- 
иена да их јо мучно могао уништити и највећи ка« 
рлктер u прегалац. Владика Даипло Нетровић Ње- I 
14)ш **) МН01Ч) је у томе учинио. Оп је усиио ако и 
не са свијем уништити илеменски сеиаратизам и 
свађс, опо у великомо умањивати и једно и друго.

За вријеме одоуетва м. Василија народ ц^но- 
горски, којега добробјеше етегао и у ред довео м. 
Васнлијо, почео се је био оист бунити и стари без- 
цоредци н међусобицо опет се бјсху новратиле у 
Црну 1'ору у највећему стспеиу. М. Сава мало мара- 
шо за свјецку власт, иа и но живљаше на Цетиље, 
иего нровођашс свој моиашки живот у м. Маиискн.

Старешипе нлемсна узоли бјеху мах на с*е за- 
вадид I међу собом иа кога ће бити више госиоетва 
и власти. Нико међу њима но нризпавашо ЛЈ>угога 
mi за бољега, ни за мудрвјега, ии за старијсга. Гу- 
бернаторова власт била јс такође пала. Сваки главар 
био је повукао за собом и својо племе, па се бјеше у 
Црпу Гору наиравила велпка збрка и онште крварење.

Осим ове унутрашње неереће и од изван бјеше 
се нодигла седмоглава аждаја, која бјеше разјапила 
своје ужасне чељусти да у један залогај прогута Цр- 
ну Гору. С једно стране везир босаиски и херцего- 
вачки бјеху скупили велику војску и дошли у Гацко, 
те гледаху само згодну ирилику да ударо на Црну 
Гору. 0  друге страно везир албански бјошо дигао 
л.уту Арбаппју н сву војску која му бјешв на расно 
ложењу да удари иреко Зете равне на Дрпу Гору. 
Поврх сво ово нссреКе н неки Цриогорци бјеху оти* 
шли к иаши у Скадар да га зову иротив Дрне Горе. 
Јо ли ое могло сколити више несреће за јодну др- 
жаву од ове, з»ли и из ове тешкоће Бог н јуиаштво 
опијех Црногораца, који свагда осташе вјерни свомс ј 
огњишту у својој земљи, спасоше Дјжу Гору.

Мора се човјек чуднти што у ово вријеме \ 
вшперсчна два везира ие уаарнше на Цргну Геру. ј 
Мора да су од нечега јако бојалн. 11о и ако јони ие I 
ударшив на Дрну Гору, опсто ес непгго радмли нро- 1 
тив Дрио Pope мирпијем начином. Можо бити да су 
ео били зампјели лудилом сл; в д а  he Дрна Гору ј 
модчинити своме иадишаху и да иушкз не омрче, па 
да се хвале своме еултану како каурску Дрму Гору ј 
нбкоршие, а пе просушс ни једну капљу крви муха- ј 
медових сипова. Но не рече Турчин ако Бог да као | 
што му шшомо1)И неће.

Ево и»то су иаше чиннли.
Они иослаше у Дрну Гору Аблулах бега каие- 

тана од града Спужа са неколико Т. рака и с њима 
one издајице, те бјеху отишли иаши у Скадар. Овн- 
јема бјеше иаређено да мириијем начином траже од 
Дрнс Горе данак, и да разнијем обећањима цареки- , 
јех милости приволе Црногорце^ да признаду власт 
иадишаха над еобом.

Но и Абдулах капетан не емје одмах крснути 
у Дрну Гору. но иосла нлјпријед евога брата да о- 
вај развиди како етвари стоје и да принрави Дрио- 
горце к дочеку царскијех иосланика.

*) Бладпке из разних племена, први је бло Вавил?, улрав- 
л.;\ л <*у Црном Гором од 1 Г> 1G до 1000 годпне, које је године | 
о..о ивабран ва владику дрногорског Данило Цетровв!.. М. Д.

Гад аналнчштбга владике Дрногорског Данилаа Нетро- 
Biilia Iboroma Onl.c ошшршо оипеан v о<*обитој ка.изн о владица ј 
Дашиу. М. Д. I

Баш у  опо вријеме кад бјсху за Црну Гору на- 
етупила ова страшпа иекушења в])ати се из Русвје 
митронолит Ваеилије и разруиш сво туреке планове.

(Настави{»е се.)

гГ0 1*СКИ ВПЈВНАГ
ИРИКАЗАН ЉЕМАЧКОЈ ПУБЛИЦИ.

(Наставак).
Мислпо бн човјек, да ови непрекидии крвави 

ратови, колико служе оснажењу краепих мушких вр* 
лина храбростг, домољубља, јуначког прегнућа и 
самонрегоријевања, морчу угушити у срцу Црно- 
гораца свако њежније осјсћање. На ипак то никако 
не стојм. Како Црпогорац иријатељство ехвата » 
колико га цијеми, то ео најбоље види из краскога 
обнчаја „иобратимстваи, а што се тиче ,.круне жи- 
вота“, љубавн, ијесник иам даје један примјер, но 
коме иека читалац сам суди. Само не треба узети 
да Дрногорац, сам о таквијем стварма збори. У сио- 
јој узвишеној моралној озбиљнбсти, која сваког Д ј)- 
ногорца највише одликује, on се у свјема својим из- 
јавама екоро нлашљиво боји. да ее само дотакне ма 
чега, што би се односило на женскм иол.

11а ако нам наш пјесник ири свем том дозво- 
љава да инак чујемо један глаеак црногорске љубавне 
изјаве, и то још из уста једнога јунака као што је 
Мандуишћу Вуче, ми за то имлмо да благодаримо 
тој срећној околности, што тај јуиак има обичај, да 
у ену збори. На тај начин оп пздаје име своје дра- 
ге, и од шале уиитаи од својега друпггва овгко јо 
оииеује :

„Љепша му је од вплс бијеле !
ЈНема нуно осамнаест л.ета —
Живо ми је ерце понпјела4,

У љемачком пријеводу : 
r8ch6ner ist. sic, als die weissc Wila,
Hat nicht achtzeim Sommer nocli vollendet,
Mein lebeiulig Herz liat sie berUekt mir!“

A за тпјем наставља овако :
„Ал’ јо ђаво, али су мађијс,
Али нешто теже од оГо е —
Кад је виђу, ђе ее cmi ј 5 млада,
Свијет ми се око главе врти.
Па све могах с јадом прегорјетп,
Но ме 1>аво једпу вечер нагна,
У колибу ноћмх Милонпћа,
Кад нред зору, и m ћ јс мјеесчиа,
Ватра гори иа сред ејенокоса,
A onа ти од нскуда дође,
Украј ватре сједе да се грије,
Мује да евак спава у колибе,
Тада она впјенац раеилстс.
Паде коса до ниже иојаса,
Hone г оеу низ прса чешхатп,
А танкијем гласом нарицати,
Каио славља са дубове граме.
Тужи млада ђевера Андрпју,
Мила сина Миломића бана,
Који му је лаии погпнуо 
Од Турака у Дугу крвапу.
Тужи млада, за срце уједа,
Очи rope живљс од пламспа,
Чело јој је љешие од мјесоцп —
II ја нлачем ка! мало дијсте.
Влаго Апдри, ђе је номшуо!



52. ЦРНОГОРКА Бр. б.

Дивпо ли га очи оплакаше!
Дивна ди га уста ожалише !и 

У њсмачком нријеводу:
„Zauberkttnste sind’s, oder dcr Teufel,
Oder etwas iirger iiocli als Beides —
Doch seh’ ieh sie, wenn sie lacbt, die Junge, 
I'm den Kopf mir drehct sich das Weltall!
Und dies Alles konnt’ ieh noch verschmerzcn. 
Doch der Teufel trieb mich eines Abends,
In der Hiitte Milonic zu liachten.
Da gen Morgen ist’s, die Nacht ist mondhell, 
Mitten auf der Wiese brennt das Fener,
Da komint sie von irgendwo gegangen,
Setzt an’s Feuer sich, um sich zu warmeij,
Hurt, dass Alle schlafen bei der Hiitte —
Da nun ldste sie die Flechtenkrone,
Nieder fiel das Haar liber den GUrtel.
Sie beginnt ihr langes Haar zu kammen,
Singt mit leiser Stimm’ da bei ein Klaglied,
Wie die Nachtigall vom Eichenaste.
End sie klagt um Andrija, den Schwager, 
Lieben Sohn von Milonic, deni Bane,
Welcher ihm im vor’gen Jahr’ gefallen,
Durcli die Tiirken in der blut’gen Duga,
Und sie klagt, die Junge, beisst in’s Herz mich ! 
Heisser brennt ihr Ange als die Flamme,
Schbner als der Mond ist ilire Stirne.
End ieh weine, wie ein kleines Kind weint. 
Wohl dem Andrija, dass er gefallen!
Welehe Augen liaben ihn beweinet!
Welch’ ein Mund sang ihm die Todtenklage !u 

Taj iuto тако збори, није блиједи младић који 
„пше всие за својом драгом“, него мрки вук, јуна- 
чина, који је у стстииу бојсва своју главу уложио, 
дика и иоиос својим пријатељима, ужас Турцима.

На каква је дивна слика лајнлеменитиЈег жен- 
ског створења та млада Црногорка ! У дјевпчаистве- 
ном поносу сво.м она крије љуту рану е]>ца свога ; 
љој је бол љен тако свет, да га не ће да изиоси 
пред свијет, него само нијемој ноћи повјерава горку 
тугу за драгим.

Та поносита скромност, та дјевичанствепа етид- 
л.ивосп, ири свој силн страсти и дубоком осјсћању 
— то су главне ц]>те у карактеру Дрногорке.

А Дрногорац зна да цпјсни та својства :
„Соко мрзи од иоља прашине,
Соко не ће жабу из лужине,
Соко хоће високу литицу,
Ооко тражи тицу јаребицу,
Јаребица танка и плашива,
Ма тијсла како ватра жива !а 

У њемачком и))ијеводу:
„FaIke liasst die staubigen Ebenen,
Fa Ike mag riiclit aus. dem Pfuhl ’ne Krote,
Einen hohen Fels will er zum Horsten,
End ein Kebhuhn sucht er zur Getahrtin. 
Sclilankes Rebhuhn ist zwar seheu und tlUchtig. 
Doch beweglich, wie lebendig Feuer

(СвршиКе ce.)

KIДИЖЕВНИ ПРЕГЛЕД.
Позориште.

Синоћ je д o 6 j) o в o љ n o  и o з o p и ш н o 
д p y in т b o name Читаоницс иредстављало први иут

трагедију дра. Лаза Костића : М а к с и м а Д р н о- 
ј е в п L а. Усијех је био веома ејајан. Некп предста- 
вљачи управо су изненадили нублику својом вјешти- 
иом. Лрпсуствовао је 1Бегово Височаиство Кнез и 
многобројни па])ОД. Нредстављачи су више нута иза- 
зиваии бурним пљескањем, да им се изрази највише 
признање. Пјесник је телеграФСким лутем иоздрављен. 
Ошпирнију оцјепу ове предетаве донијећемо у броју 
-Црногорне“ који долази. У суботу he ce ио другн 
пут иредстављати овај исти комад.

Iloee mure и листови.
Еј људи, што се ие женнте? или: иод на-

иучом. Шаљива игра у четир чина. По љемачком од 
Јулија Розена. За сриску нозорницу прерадио Бран- 
ко М. Јовановић. Издање српеке књижаре Браће М. 
Поиовића у Новом Сад)\ 1884. Цијена 50 новч. — 
Ово је свеска шеснаеста „Зборника иозоршшшх дје- 
лац који та књижара издаје. —

1>р»чна Нравила. Ноуке младожељама, невјс* 
стама н младим женама, како треба у брачном жи- 
воту да се владају. По Книге-у. Издање српскс кши- 
жаре Браћо М. HouoBuha у Новоме Саду. 1884. Ди- 
јена 20 иовч.

Личче вијести.
( П е д е с е т о г о д и  ш љ и ц а) књижевпога рада 

вриједног и заслужног књижевника и родољуба срнског 
дра. Ј  о в а н а С у б о т и ћ а  прослављепа је нрошло- 
га мјесеца на више мјеста у српском пароду. Како 
читамо, сирема се и „Матица СрпсваД да достојним 
начином нрослави на љето педесетогодишљицу дра. 
Суботића, који је био један од највреднијих сатруд- 
пика њених. Тако и треба !

(А л е к с а н д a р Ј. Б о ш е љ е в) иријатељ сло- 
венски умр’о је недавпо у Москви. Доживио је 7.8 
година. Био је душа словеноФила руских. Издавао јо 
„Руску Бесједу“.

КОРЕСПОНДЕНДИЈА УРЕДНИШТВА.
Гоопод. Иг н.а т у Цу ц и ћ у у С е и т о  м а ш у. — Вашу 

претплату на' „Црногорку“ за дпјолу годнну прнмилЈрсмо и лнет 
Вам уредно ша.ЂСмо.

Славном хрв. академ. друштву „3 во н и м ир“ у Г» е ч у. — 
Као што већ одгово])исмо многијсма дружинама, тако и Вама 
одговара.мо, да не можсмо никоме листа слати бсснлатно, док 
нам се гЦрногоркаи нс осиажи.

Н е к и ј с м а  н ретплатнн ц и м а  у даллши. — He чудите 
се, ако Вам лист ле до!,е одмах за нсдјсл.у дана иза положене прет- 
илате. Вал.а да знате, да нас растављају мора ч брегови, а да до 
Цетиња ие доходс ни жељезнице ни пароброди. Док иам Ваша 
претплата из Србије или из Угарске стигнс, трсба једно десстак 
Дана, ла онда Ви опет нмате да чскате једно десетак дана док 
до Вас лист до1,с; то је скупа неких 20 дана, а бива понекад и 
више. За хо вал.а с прстилатом да сс иожури и да иорани сваки 
који жели лист држати.

Ђ 0?  Наставак члапка: „Мозак и срце у  књи- 
жевностии морали смо изоставити овога пута, 
зоог нагомиланог новог матерпјала а ограпнче- 
ног простора овог листа. У бројевпма, који до- 
лазе, чланак Le се тај даљс наставити.

_______________ у р е д т ш ш т в о .

Ш Л Г  Свијема бројевпма ,,Црногоркс“, од 
почетка ове године можемо још иослужиги но- 
ве претплатнике.

уредништво.
Ц е т и н, е, у државној штампаријн.


