
Излази сваког чствртка 
на цијелом табаку.

Стаје за Црну Гору, Ау- 
стро-Угарску, Босну и Хер- 
цоговину ;

годишње. . .  6 Фиор.
на ио годинс . 3 „

ЦРНОГОРКА
ЛИСТ ЗА

на четврт године 1 „ 50.
За Срвију годииш»е 20 дин. КЊИЖЕВНОСТ И ЗАБАВУ.

на ио годиио . 1 0  „
на четврт године 5 „ Урсдник :
све друге земљс 20 фран.
годишњс. ЈОВАН ПАВДОВИТ*.

Претплата из Црне Гор- 
л сва нисма шал>у со сае 
мом уреднику.

Претплата из Србије у- 
пућује се Велимиру Вало- 
жиКу у Биоград, а из дру- 
гијех крајева под адресом 
1*. Ram a d a n о v i с Can aro 
(за „Црногорку").

Претплату примају сви 
наиш књижари и новинар- 
ске експедидије. Неч>ран- 
кирана Ш1сма не примају 

се.

Број 7. ЦЕТИЊ Е, 23. Фебруара 1884. Годпна I.

Т р и б р а т а.
( Посвећено Новаку Рамову Јововићу).

II.
Р A М 0.

Усред наше Црне Горе,
А у  село Марковину, 

Снравља мајка приђе зоре,
До два сина у нланину:.

„Ајте ђецо, Бог ми с вама, 
Т>е вас света дужност зове, 

Али само саслушајте,
Баше мајке р’јечи ове :

Сјетите се иоиа Луке,
Кад будете у бој љути,

На ие ћсте ни ви тада 
Ка’ страшивци иогинути,

Стоји кленет, стоји звека 
Јатагана нламенијех,

Стоји јаук, стоји јека, 
Раљеника несретнијех.

Tvaxy узмаћ’ Дрногорца,
Па да прође турека сила,

Ал’ завика соко Рамо,
Брат рођени поиа Мила :

„Јуриш, јуриш, храбри борци !
Напр'јед браћо Црногорци ! 

Непуштпмо Турко сада
До Горанског доћи града !“

Hero спомеи, ка’ ои што је, 
Оставмти свомо роду,

Да иаднето ка’ јунаци, 
Борећи се за слободу/;

Два витеза Црном Гором 
Лете тамо ђе се коље,

Ђе he они, као вазда, 
Турке сјећи но најбоље.

И већ еио витез крочи,
Јурну у  еред турске орде, 

Ал’ олово клето турско 
Сломи балчак ове ћорде.

Чим у турске уђе труне, 
Проломи му дивно чело,

Па гле епо ! црној земљи 
Стропошта се мргво т’јело.

У Пиви се купе борци,
Да чекају туреку силу 

Која хита на Роранско,
Да избаве браћу милу.

Хитно јашу до два брата,
Ка’ дв’јс виле на два хата,

II већ чују из далека
Ђе с’ разлеже страшна јека.

Па још брже нолећеше,
У сред боја угрезвуше, 

Повадише јатагане
II већ силу турску руше.

Бој се бије, Турчин врви,
Пут остадо вас у крви, 

11аир’јед јури турека сила — 
Страшна часа, браћо мила ! '

A non Мило погледа га,
Ма се на љег’ не осврну,

Већ ка’ соко нод крилима 
У сред дивљо орде сриу.

На разгони турску силу,
Сјечс Турке иза врата,

А све виче очајнички :
„Светим брата, светим брата.и

И витеза светеЕ брата 
Од олова и ои пада,

Па завика е горком тугом :
„Ђе су моја браћа сада ?и

Црпогорци јуриш чине,
Узеше га са мегдана,

Уграбише красну главу 
Испод турског јатагана.
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У овомс врућем боју 
Ногибоше многи борци. 

Ал’ иобједу одржаше 
Ооколови Црногорци.

Па избраше момкс чиле 
Који носе на ноеила 

На Равноме рањснога 
Витеткога ноиа Мила.

Нред њим стара мајка хита,
За Рама га и не пита,

Hero екида пона Мила 
С грозна одра са ноеила.

За љекаре одмах иосла,
Те му pane зал’јечише 

И на ново, кад устреба,
За мегдана нрнправише.

М а р к о  К р б м ц а.

т т  н  с р ц е  v  ш ш в н о с т н .
(Н а с т а в а к *)).

Впдјелп смо, да јс  души човјечпјој главни 
орган мозак са цијелом живчаном супстаицпјом, 
како је  сложепа у организму човјечијем, и са 
орга шма чулним који елуже за нријем утпсака 
пл сиољашњег свијета.

Али погрјепшо бн бнло, ако би се узело 
да душа. као еманација цјелокуинс органиса- 
пе материје у човјеку, ради спмо н искључиво
М03Г0М.

Пе, она радп дијелим тијелом, њој служи 
цмјело тијело.

Но од свијех дијелова тијела у пајтјешњој 
кореспонденцији с главипм оргапом душе, с 
мозгом, стоји срце.

Шта је срце ?
гГо питање кад бисмо ставилп ирсд впше 

ралппјех људи, колика бн разлика била у одго- 
порима њиховијема!

ЈИта би нам на то одговорио философ, шта 
лп пјеснпк, шта физиолог, а шта ирост и оби- 
чап човјек?

У литсратури цијелога свијета, у ијесни- 
штву евијех времеиа чујс се бахаг срца. Нема 
ијеснш.а, а да нпје коју пјесму срцу отпјевао, 
пли бар да није по неколико пута ерце помс- 
; у М л а д о  дјевојче за рапа чује луиу љсгову, 
|.ад почне сплнпје бити о разапете младош^у 
< клопс, јављајућп да се ириблткује врпјеме 
развптку иуиол>ка лгивота. Сам народии јсзпк 
ставља свс аФскте, сва чуства и ocjcliaiLa у 
— срце. За то се и кажс: „пгра му срце 
од радости“, „пала му туга на срце“, „срце 
му се еледило, екамепилои, :,срцс му је  иупо 
јада;* и т. д.

Чптава лптсратура дала би сс о самоме 
срцу саставити, кад би ко иодузео, да прикуип 
и уједно сложи све што су о њему ппсали 
Јс;в;:жевш!ци н пјесиици Свијех времена и народа.

А шта јс  то срие?
Ако ћемо да д<*бијемо тачан одговор на 

то питањс, не смијема се обрдНати јш филосо-
у . Впди бр. г». „Цр шгорке*. У.

Фима ни пјеспицима, пего оппјема паучељацима 
који се бавс прнродословшш изучавањ ем тије- 
ла човјечијег.

Физиолози нам кажу, да срце није ништа 
друго него мишићни шмрк, који крв пз тнјела 
нрихвата и опет у тијело нотискује, да се љоме 
занови сва органска материја од које јс  човјек 
састављен.

Какав прозаичан одговор!
Ијесник одвраћа главу, да га не чује, a 

лајик ће у чуду да се занита: па зар у тај 
шмрк да се смјести пеизмјерпа количипа Ј>адо- 
сти a жалости, туге и милиие, весеља п бола, 
љубави и мржње, јарости п благоети, пакости 
н злобе, мнлостм и доброте и т. д. ? Зар се то 
све, цијели тај огромнн свијет од аФеката, ио- 
јављује и изводи у човјску иростим механнзмом 
једнога мишићног шмрка V

П па та питања само иам Фпзиологвја, та 
Физика органског свпјета, може најтачннјн од- 
говор д а тп .

Непобптна ie  истина то што нам ф пзиоло- 
зи кажу, да је срце мпшпћпи шмрк, којн крв 
растурујс ио цијелом тијелу, »о што овсидмса- 
љем у плућпма добије животворпу снагу. По то- 
ме срде је доиста средишнм оргап животворне 
материје, од које све у човјеку постаје. С по- ; 
четком радње љегове иочшве и жгвот (pimcturn 
saliens у смбриоиалном стању), с ирестанком 
радње његове свршава ос п оргаипсапи жпвот I  
човјечнји —  са свијем ириродно због тога, што 
је шмрк ирестао шил,ати кроз тијело матерпју, 
из које је оно састављено. Поједиии оргапи 
човјечијега тијсла могу за вријеме, па баш и са 
свијем отказати евоју службу, а да се живот 
ипак ис прекине. Откаже ли своју службу ср- 
це —  све јс  онај час прсстало. Сам мозак —  
иначе тако важан орган —  може да сс поре- 
мети са свпјем у својој радљи, па инаи човјек, 
и ако не живн нормалиим животом, нпјс пре- 
стао живјети свс дотле док му срце радн.

Из тога се впди волика важноет тога ми- 
miiLnor шмрка у тијелу човјсчијсм.

Мн сс даље пс ћсмо уиуппати у нзлагаљв 
физиолош ких  закона његове радд>е, јср то се
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иас нс тичс. Задатак јс  наиг, да покажемо у 
каквој свезм и у каквим одношајима стоји срце 
са мозгом.

Што обични народни јсзигс свпјех времена 
н свијсх народа с-ве душевне аФекте у срце 
емјешта, то се даје врло ласио нротумачитп ти- 
јем. што се они донста само кроз срце чују. 
Физиологија нам је век казала шта је срцс и 
иа што је оно ; дакле друго што no може се ни 
тражити у љему и од њега. Ни љубав нп мрж- 
ња, пи бол ин радост, ип сви осталн аФектн 
не ппчу у срду, пего у мозгу, јер ту сс гради 
свијест о свему игго човјск сазиаје. Процес јс 
ирн том овакав. Спољашњи утисак дотакие ее 
овог или оног жпвца; овај с-мјсста спроводи 
струју к средишту, к мозгу; овдје се одмах 
оградп свпјест о утпску, а та је  свијест мила 
кад годи организму, немила кад му ие годи. 
Свијест о тој милшш или немилшш мозак еа- 
оиштава срцу, а ово иочне ударатн јачпм илп 
слабијим бахтом. Је  ли се у мозгу оградила сви- 
јсст вслике мнлине, дијели се оргаддзам иотре- 
ее, материја органисана д спле у љој троше се 
у иеобдчним размјерима, и срде мора свом сда- 
гом да радп да растури свуд по тијелу живо- 
твордога сока, колико треба да се дотрошак 
дакпадп. Обичаи говор каже нри том : дгра мд 
срце од мдлидс! Обратно бпва, ако је сдрове- 
дсн до мозга д ако је  у сензорпјуму иикла 
свијсст о пеугодном каквом утиску. А вазда у- 
годност и деугодност стојс у одношају к орга- 
дизму, па ирсма томе су дм д стедедд јачдде 
обиљежени. *

Убсреш двијет од ружс д дрпмиришеш га. 
Дпјеловд тога двијета такну ти живад за ми 
рис који је дзшдао у досу на дсриФсрдју; на- 
дражсии живад спроводи струју дражд до мозга; 
механика можданих ;јелића с мјеста дзврдш 
душсвдд продес саздања п оградм свијест о 
дримл.едој с пол.а дражи, која се иојави у оеје- 
кању милипе. Милдна годи дијелом организму, 
а на то се највпше одзива шмрк којд му ша- 
л>с животворнд согс, д — „иама срде игра“.

Разумијс се, да he ердејош више „играти,“ 
ако је  милипа јача, а та милида може ионекад 
и толика да буде, да ерце од еплне „игре44 
пукне, длд да мозак толиком количином крви 
запљ/ене, да овај од силне крви изгуби евијест 
или да му крв изиђе из саеуда и разорд га, 
па п дпјели ддшот с њдм унпшти.

Са свијем обратно од тога догађа ее ири 
утисдпма, којп у мозгу ираве свијест туге, жа- 
лостд, бола д т. д. Срце ослабд у својој радњи, 
новуче се к себд тако рећи, ..стегде ее,“ ..ска- 
меоп сеи, ..следд се.и

(Наставићс се).

MII.I0III ОД ilOllim
Ириповнјетка пз народног жавота.

ГГишс Симо Матапуљ.
(Н а с т а в а к).

Зором дарод се разиђе. Тога јс  дада свак 
опрездијд био дего до тада, и мдого се што 
шта предругојачпло у начиду одбраде. На ир. 
на њекдм брдељдима дадјети су малд лишњадн, 
којн 1\е дладутд ако се у Чучеву кавга завргпс, 
a то нека будс здак другијем селпма. Осим то- 
га, казадо је свакоме гдје треба да сс свп сте- 
ку, дошто се прве пушке огласе, како he свд 
бити па окуду; а ако се стаме узмидати, здао 
је  сваки иа коју he страну, куд he се најпре- 
че стпћи к одој браћи што су дм дајблнжа. 
Уговоредо је  и то, дз nohy дд до што де да- 
дудггају село иак да се збијају у дећину, као 
што учгшшде трд ноћи засебдде по Мплијну 
наговору; пегз дека људд остају дред својнм 
куЈхама, страже да својдм мјестима, а главард 
ондје гдје је  срочиште свима кад се узбуна 
дојавд. Еле, уређено би, како је, до здравоме 
разуму, давдо требачо да 'буде. До душе, дије 
се бдо еав здравп разум псслио дз Чучева дп 
прдје тога дапа ; али, i:ao што знамо, бјеше 
одзврљао декуда опај што је од свијех својпјех 
земљака дајвише дмао тога ријетког и драго- 
дједог дара Божијег, д којд је  у нсто врпјсме 
био пајхладнокрвнијд пзмеђу њих —  као што 
евједочд његово смјело ухођеље с којег ее вра- 
тио баш у очи тога дада.

Кдез Милпја гутао јс евој ијсд, дрвог да- 
да, ал’ де мога савладатп ес кад вддје е ее гај 
])ед раеирострије д дрпми ио оеталијем длемо- 
Ш1ма одмах сјутра дад. Ндђе, дшш, свјежи дух 
провија Mchy л.удима; свач се прмбра те се 
нико ие бојп пеиадне, нсго сг.аки зна што оче- 
кује и шта lie да ради. lit млкне лн се што 
сумњиво с неке страпе, стотине ороза зацикоке 
једаиак п етотине гвоздепијех грла опружп ее 
једанак пут тамо. Дакле, видп ее, нснадна пх 
ие задеси лако, а отворенп ванадај, тако урсдпп 
п сложни, одбиће као од шале. Иак, свс је т«» 
пз главе оног грбоње Милоша, којега би ои -  - 
ради оца — мрзно и да му је ортак у нечис- 
том поелу. а камо ли ие he кад му мрзи one 
његове оеиове. Барем да ее уоже нровућп до 
града nai; да извјести Турке о свему томе. Ип 
то 1 Онај грбави ђаво удсеио је страже тако, 
да се ио пајвишој помрчшш не можеш 
одмаћи псонажсн. А, осим сзсга тога ]>ед јс  
АГилиј(I да воћива, е осталпјем главарима, те, 
хоће ли, ие he лп, још да повлађује Мплошу, ако 
не he да сам себе ода. С паклешш жељама оде 
он прву вече ва ноћпште с осталнм главарпма 
гхје је н Милош бпо.



56. ЦРНОГОРКА

Грдни Ијуда, како сједе украј огља, поче 
да га задјева. Најприје му бјеше почео нреба- 
цивати како се, тобоже, главари и како сс на- 
меће, али се брзо снлете јер не мога ни јед- 
пијем нрнмјером да потврди своје клевете. Та 
Милош је  увпјек своје предлоге из далека на- 
roBjeiuliiiBao, како he их старији схватнти п 
Они пх као пз своје главе пзнијети. У тој не- 
виној мајеторијп ои је увијск и успио. Немо- 
гући га, дакле, у томе закучитп, стаде да му 
грди мртва оца. Залуду је  дружина мирила го- 
роиадпог Милију, залуду је  и Милош мучао, 
онај се то више жестио и нападао. Најзад, 
Мплош уста и хтједе да се удаљи, алп онај га 
нагло шчеиа за руку, привуче га те га неми- 
лице удари руком но образу. Четверпца љих, 
што бијаху ту, машише се једанак за оружје, 
али Мнлош бржп од муље стаде међу љих и 
иоче их преклињатп свачим па свијету да с 
мјеста ирекину кавгу и инад љега ради. „Та 
не ћемо, ваљда — рече Мплош —  почпњати 
нашом крвљу. To би бнло од Бога проклеетво. 
Нека је иросто и заборављено ово, да народ 
не дочује. Ко иијс кадар себе да заборавп у 
окштој невол.и, не бпло га, браћо“. —  Тијем 
ријечима умири своје нријатеље, а онај посрам- 
г>сн одвучс се. Тек, по што се онај добро по- 
одмачс, Милош наелопп главу иа Серавимово 
кољено и исгглака се горкс, Ђеиадпје, Шниро 
ТНинак н Прп»аш Мплунов niyhaxy неко доба, 
а послије су за дуго говорпли о злом човје- 
ку, кнезу Милнји.

Тако му прође дап а тако noli, пошто се 
врати.

Сјутра дап, киез Мнлија ноиео се па бри- 
јест внше куће, а дуга му пушка свијетли се 
у честп. Свак се чуди томе ноелу. Цијелн је  
дап тако провео, а у вече не дође к оној четво- 
рпцп, а до душе нијееу му се ни надали. Ошт 
су се комад ноћи разговарали пак иолијегаше н 
носиаше. Кад бн пред зору, Ђенадије чу кроза 
сан л.удеке кораке н неко шантање. Он се трг- 
иу, иротарка главље и пробуди дружину. Гомн- 
лиша л.удц, стиже к огн,у, а међу љима Мплија 
везапмјех руку паонако. Страже га ухватиле 
гдјс се враћа из Требиња, а иијесу га опазиле 
кад је тамо ишао, прем да су чуле нечије ко- 
])аке. Кад се раздани, скупише ее људи те га 
етадоше нспитиватп. С иочетка ее Мплија нешто 
брањаше, тобоже као да је тамо шнао послом, 
али видећи сам да јс емијенша така обрана, 
удари у неовку п стаде народу пријетити. Свп 
једногрлнце —  и брат му исти — осудише да 
буде стрпјел.ан, те четир момка поведоше га у 
„вилину iieliimy" и одмах пзвршише народпу пре- 
еуду. Милош се снуждио и готово да му еузе 
груиу иред пародом, алп се нагло тржс те као

одговарајући сам себи повика : „не, није р1>ав
зиак, јер не започесмо братском крвљу, иего 
крвљу поганпјом од душманске, крвљу пздајпич- 
коми. —  Тако је, тако ! иовпгаше свп и узе- 
ше као добру слутљу тај догађај.

Тога су се дана размињивали иоеланнци од 
разпијех илемеиа. Видјело се да се нримакао 
иошљедњн час. Женске су уздшнућн спремале 
се за полазак. Кад се умрачи, Чучевљанм нрпхва- 
тише н пропратпше женске н нејач онијех што 
су им с леђа, те заједно са евојом чел.адн нае- 
лак допратише их до приморске границе. Кроз 
муклу ноћ чуло се нотмуло јецање и цјелови 
при раетанку. ЈБуди се стегнутијем ерцем но- 
вратише на иразна огњшнта, али у псто врије- 
ме осјећаху да им је велики терет са срца спао. 
Сад им ништа руке не веже, како им ирви по* 
вољан глас стиже с разбојишта. Нијееу дуго 
чекали. Пред акшам зануцаше топови на граду, 
тобожњи шемлук радп побједе аскера тамо у 
средипи крајине. Стари марнФет турски, алинм 
не поможе овога пу га ! Улак стиже и нашије- 
ма, да су устаници до ноге иотуклн војску н 
порука да се и онп дижу. Као одговор шемлу- 
ку плануше стогови ио брде.вцима п зануцаше 
пугаке е ове стране. Тури.и изађоше пз града 
и удармгае. Бој се заврже н потраја док пх 
мркла ноћ не раздвоји. Турака је иало много, 
јер су слпјепо насртали, а влаха са свим мало, 
јер бјеху добро заклоњени. Кад л.уди ночинуше, 
плану маиастнр, стара задужбина српскијех 
велможа. Пламен је лизао до неба и чаробпо 
освјетл.авао око. Никоме нп на ум не иадаше 
да гаси огањ ; та н до еад свијетлио је  ои не- 
колико нута на тај начин таке призоре. Прп 
тој свјетлости Мнлош је  ијевао уз гусле а л.уди 
га слушаху. Маштанијег скуиа од тога, не би 
човјек нн замиелити могао.

(Наставнће се).

Митрополит цпиогорсни Василнје 
Иетровић.

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

Тешко, и у свакоме одношају оиасио, вријеме 
бјеше у Црну Гору кад дође владика Ваеилије из 
Русије. Унутра раздори и крвоиролића, а од изваи 
са свакв стране оикољепа турском војеком, која 
еваки час нријећашс кад ћс јурнуги на Црну Гору. 
Но Василијс но клону духом. Он 'ее својски, са св<Јм 
силгм свога велмкога духа и евергије, заузе да иско- 
ријени зла која трзаху Дрну Гору у њеној унутражњо- 
сти, и да отклони опасноети којс јој npiijeKaxv од и >. 
ван. Најнријед он предузе мјере да се нргкрате меН' * 
собице п да се племепа иамире мо!;у собом. Са <ж/.м 

ј 1-јељу ои је огишао no свој Дриој (\»pnt да у иетп- 
| јема мјостима, г/је вроизлази зло. стане иетомс иа 
I вут.



Бр. 7. ЦРНОГОРКЛ 57.

У сиако илемс он је окуил»ао племенске глпваре 
и нпрод, корио их за мећуеобие свађе, уговарао их 
да сс брацки иамире. Нрестављаше им какве опа- 
сноети нријете Дрној Гори од сваке стране, нреста- 
вљаше им тсшко стањс у комо ее налазс њихова 
браћа нод туреиим јармом роиства. Говораше им да 
се не даду варати турскијем лажнијем обећањима , 
да не узпмају примјер са издајица своје отаџбине, 
који оцрнише ссби образ и иредадошо се Турцима. 
Сокољаше их иа јунаштво и псзивашс да со јуначки 
приправљају к рату са Турцима за сиасење своје до- 
мовипе. Причаше им о дочеку у Руеију како га јс 
Царица велике једнонлемене и једновјерпе Русије 
иријатељски дочекала, како је дарове иослала глава- 
рима и јунацнма нрногорскијема. како јс обећала 
своју иомоћ да пе ће доиуштати да душмани нотлаче 
Црну Гору.

Ријечи владике Василија евуда су имале жсље- 
пи успјсх. С највећим одушевљсњсм иоздравилп су 
Црнсиорци ријсчи владичине кад прнчашс о дочску 
у Руеији, и о томе да јс царица руска обећала 
Црногорцима иомоћ. Црногорци су п тада вис<»ко 
цијенили силу Русије и држали су Русију за нај- 
пећу и најјачу државу у свијету. И ако је Русија 
толико била удаљена од Црне Горе Цриогорци су је 
тако близу држали, и такве надеждо на љу иолагали 
као да су ту велику силу гледалп пред својим очи* 
мп. И право еу имали Црногорци кад су се тако 
надали па Русију и кад су је тако близу преставља- 
ли, јербо и ако јс Русија ђеограФично била од Дрне 
Горе толико удаљена, оиет јо она била најближа ду- 
II)п и ерцу свакојега Дрногорца. Ова иадсжда, коју 
су свагда Дрногорци имади на велику Руснју, имала 
јс  за Дрму Рору iiajcpeiiHiije иошл.едице. Мисао да 
за нлећима Дрнс Горе етоји велика Русија, као њепа 
одбрана л зашгита, noia јс готова евави час нри- 
екочити Дрној Гори у iioMoh, иридавала је црногор- 
скоме, и тако највећбму јунаштву, још виглу еилу 
II енергију ради борбе саТурцима. Од како је Дриа 
]'ора стуиила у прпјатељски савез са Руеијом Дрно- 
горци еу ночели оејећати еебе тако силнијема да 
<-у се опи ве!» престали бојати неиријатељсне еиле 
и ематрали су себе ненобједимима, будући су своју 
ведику иријатсљицу Русију ематрали непобЈвдимом.

Нсликајето ствар, како у животу једпога човје- 
ка,тако и у животу цијелога народа, каду трепуци- 
ма мучпијема и оиаенијема има се надежда да ће ко

доћи и lioMoliii избавитн се из те велике оиасности. 
Ири уеклику „ а ! још мале, држимо се и педајмо се, 
екоро Ке нам доћи номоћ !и човјек нс удвостручи a 
устостручи евоје силе у борби са опасношћу. У т<>ј 
очајничкој борби, макар да и не дође noMoh, опае- 
ност ирође, или због тога што је одбијена јуначком 
борбом, или због тога што се промијене околности. 
Како. му драго било — страдалац је из опасности 
спасеи. Но ево ти зло кад човјек има у животу да 
издржи неку борбу, а нри том пема иодршке и нема 
надежде да he му одакле помоћ доЕд! ; онда и велика 
сила, онда и велика енергпја губи своју еилу и снер- 
гију, изнемаже нод терстом борбе, пада духом и 
мало но мало тешкоће и муке надвладају га и он панс.

Овако је нешто било и са Дрном Гором од na
no је остави иошљедњи Дрнојевић Ђорђе. Душмами 
њени 6jexy силни, бсрба бјеше најжесточија, номоћк 
mi од куда, надежде ни на кога, иод великом борбом 
Дрна Гора све вшие и више иадаше и дошла бјешс 
до ирајње точке падања. Као икад иконе и Дрној 
Гори у ово вријеме могаху се примијенити ове ри- 
јечи владике Петра II.: „Сираи тужнп без нигђе ни- 
кога“. Грозно је то и ужасно бити сирапом без ниг1>е 
нипога! Не дај тога Боже пи душманину а памоли 
пријател.у!

Од како се унозна Дрна Гора са Русијом она 
већ нс бјеше сирак без шпђе никога, но доби за 
брата и друга велику и силну Русију.

Доиста златнијема словима може сс заночети 
; онај нериод црногорске историје пад се започе ио- 

знанство и нријатељство Дрно Г ој>с са Руеијом. —
Главари и ндрод црногорски приступали су н 

љубили владику Ваеилија у руку м под љеговијем 
благословом мирили еу се. Обећаше му и заилеше 
ее да he заједпички одити нротиз душманина крста 
хркстовог и драгс им слободе. Непи се еами доб])0- 
вољно изазваше да he одити да убију и Турпе којн 
бјеху дошли да пупо харач, и Црногорце којн 
се бјеху предали Турцима.

По 1ито јо владика Василпјс обишао сва племе- 
иа : ио што је унутрашњи мир иовратио ; ио што је 
ириправио народ к борбц јуначпој с душманипом, 
онда ее је вратио у своју столииу на Цетиње и ту 

ј окупио око себе главаре црпгогореке, те им прочп- 
ј тао грамату од цприце руске, и нодијелио им даро- 

ве цдрске, које долссе из Гуеије.
(НаставиКс се).

IIJECME IE! ВАС0ЈБВ1ЊЛ.
(II а с т а в а к).

I.
Вуи 1>рлјотпВ. 1м гова жеиа лпјепа 1>р!;аш;а п 

llama од Требиња.
(Ијевао Милап из

Подиже се паша од Требиња; I
Ојде иаша Колашину граду 
С његовијех тридес иашајлија,
А да купи цареву мирију ;
Те ту еједи три-четири дана, 5
О ледноме дану Митровоме.
Одаглен се пата нодигао ;
Ојдо наша у Куче каменг,
Т>е ’no турека иога нс преспаче ;
Те ту еједн ио годигте дана. 10

Доње Ржпнице. а поријеклом 
из Зиврђа).

Сви главари кучки доходишо 
И пошкеше иаши доноспшс.
Купи иаша порез и харача :
На дијсчб од девет годниа 
Кунн харач од есдам година.
Сви главари нучки дохо^аху 
На дивану машп од Требпња ?
Ие доходи једно влашче младо, 
Младо влашче Дрекалови1| Лало. 
Вс.ш Турчин, иаша од Требиња :

15
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ГА за Born, еви кучки главари !
Што је, Лале мени не долази ?
Али ми со Лалс одметнуо 

Веле љсму спи кучии главари:
„Није ти сс Лалс одмстнуо, 25
Ho cue овце у иланину чува.
Брата нема, брагучеда нема,
Нема код ког’ оставити брапе.а 

У то мало ие тија вријеме,
Те се гора преобуче листолг, 30
Земља црна травом и цвијетом :
Стаса јагње б’јело за нециво,
А бијела груда за једиво ;
Сјави Лале овце од иланине,
Д« Медуна дојави до града ; 35
Ту је с љима нојцу коиачио.
Ту иомузи три етотине брава,
Те ту груду вел>у усирио,
Која макла до дванаест ока ;
Те у јутру код паше отидне : 40
Доведе му краву јаловицу 
II нггиркињу *) од девет година,
Два товара бијеле шиенице,
Један товар масла и скорупа,
Груду сира од дванаест ока. 45
Доцкан дође Дрекаловић Лале,
Доцкан дође, ама добро дође.
Пред пашом је диваи учинио,
Пашину је руку нољубио.
Те му иаша ’вако бсеједио : 50

„Што си ти ми, Лале, задоцнио ?
Јеса ли се мене одметиуо ?“

Па то Лале иаши одговара:
„Нисам сс ја теби одметнуо,
Но све овце у иланини чувах: 55
Брага немам, братучеда немам ?
Код кога by браве оставити?
А сад сам тп доша’ на дивану:
Чиии, нашо, што је тебе драго.и 

;а му вел>и нешксш нотурно. 00
'ајман му је паша говорио :

„Афсрим тн, ииле соколово !и 
a га сједе уз дссио кољепо; 
а му кафо даје и дувана ; 
л у томе иглан затурише. 65
a га пита паша од Требиња:
„За Бога ти, ДрекаловиК Лале !
Како би се наша оженио 
Оа некаквом лијепом ђевојком 
Или .n’jeiiOM удовицом младом, 70
Ил’ иевјестом, скоро доведеном,
Што би била паши нашинида ?и 

a то Лале љему одговара:
„Чули мене, нашо од Требиња!
He знам цуре, нити знам невјеете, 75 
Нити какве л’јепе удовицс 5 
До ћу тебе, иашо, сјетовати.
Има тамо у Васојевиће 
Б’јела кула Брајоти1>а Вука :
Два су брата. до два Брајогића — 80
Тедио Вуче, а друго Јоване, *
1ма Вучс кићену Врђанку.
>јсшс iianiH пашиница била,
1о у тврде руке заианула :
1е даду њу до два Брајотића, 85 
(оклен оба ногипути не те.“ 
ман iiaina њему бесједио :

Овду.

г Ајде, Лале, ниле соколово ;
Те ти узмн тридес иашајлија,
Те отиди у Васојсвпћс, 00
Те до куле Вука и Јована,
Т>е ћеш оба жива уФатити ;
Ту пограби Вукову Брђаику 
II доведи мени на дивану.“

Лале тај ман бјсше говорио : 05
„Амак, иашо, драги господаре !
Немам комс овце оставити :
11 о ми лсже овце у торове.“

Паша љему аман нриФатио ;
Шаље тамо своје нашајлије. 100
Отидошс тридест наигајлија 
Отидоше уз Куче камене ;
Те дођоше у Васојевиће,
На Лопате код Вукове куле;
Ту не бјеше Вука, ни Јована ; 105
Вук отиша’ у чету јуначку 
До бијела Колашипа града;
Јован чува овце у Всрушу ;
Вез сама је баба Брајотића,
II код ње је Вукова Брђанка. 110
Кад дођоше тридес пашајлија 
На Вунову од камена кулу,
Онн вичу из грла бијела:

„Јесу л’ дома Вуче и Јоване ?Ј 
Но да видиш Вукове Брђанке! 115
Ироз ирозора главу иротурила,
Б’јелим грлом њима бесједила: 

гОвђс нема Вука, ии Јована;
Вук отиша’ у чету јуиачку 
Колашину граду Бијеломе ; 120
Јован чува овце у Верушу.“

To јс њима још мнлијс било : 
гДонеси нам јсдну купу вима,
Да напојнш тридес иашајли)а.‘:

Она млада на ного екочила, 125
Она сигра пиз бијелу кулу.
Тс се спусти у иодруме пивнс :
Уточила једну купу вина,
Те мзнесе мсђу иашајлијс.
Кад ноппше ону купу вина, 130
Они купу натраг иовриуше,
А Врђалку л’јсиу уФатише ;
Поведошс низ Лијеву P ’jeicy.
Ојде јадна, грдиа, кукајућн!
Све имепи ђевера својега, 135
11а у тсмс ’вако нроговара :

„Ђе си, ђсвер’, нигђе те не било !
К мене су поробили Турци!
Сама оста БрајотиКа баба,
Сама оста иа бијелу кулу.“ 140

Ту се баба јаду доејетила:
Подбила је пушку Брајотпћа,
Абердана иушке доФатила,
На прозору пушку протурнла,
Па joj живу ватру поклопплн. 145
Салоаш се внсоке иланине,
А одјскну брда ц долипе;
Зачу Јоваи iope кпд оваца,
1)е чувао овцс у планнпу,
11 код њега трпдесет чобапа. 150
Лован виче на тридес чобаиа :

»Браћо моја, сиви соколовп !
Пуче иушка па бпјелу кулу,
На бвјелу Брајотпћа кулу :
Ја шлвм, да је Вуче иогнпуо. 155 

- Ну ви ваше сашјешајтс овце
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IT диа друга клд њих огтмпите;
А лш ајдмо па Л<>аате рание,
11а бијелу lipajoTiiha кулу,
Да ввдимо јел’ ногии’о Вуче?« 100 

Ппгнало је трпдесет чобана,
Као тридест сивих соколова ;
Ови нодбвше свиЈетло оружје,
Те дођоше »а бијелу кулу.
Кад на кулу, — иохарана кула, 105 
Поробљепа Вукова Брђанка !
Јован пига оетаралу мајку :

»Како мн је моја енаха мила?«
Јовану је мајка бесједила :

*»Е јееу њу Турци поробилн ; 170
Одведоше на Модупа града,
Да ожеие пашу од Требпња.
Трчи, сиие, ако Бога зпадеш !
Боље тп јс рзпо погпиутп,
Ho у тоте вијек вјековати.« 175

Лпван пође пиз Васојевнће, 
il за ibinie тридесет чобаиа.
Кад еу билп преко Вјетерника,
Турци јесу иа Биочу равном ;
Јовап дође на Бноче равно, ISO
Турци б)еху на граду Медупу.
Заиуцаше иушке па Медуну ;
Оженише пагау од Требнља.
Тај ман Јован био говорпо :

»Ајте, браћо, тридесет чобана, 185
Ударпте па тридес чадора,
На пашиие тридес пашајлија;
А ја оћу пашину чадору.
Немој нико иушку истурити,
Док нс чује џсФердапа мога.« 190

Гједп паша п вееел>е гради.
Внном служи Вукова Брђанка;
Bum) плју Турцн крајишинци ;
Опа ропи еузе низ образе.
Наша љојзн јжјеч ироговара: 195

»Шга то ти ie, Вукова Брђанко?
Али немаш за сватопс дара ?
Али cam tii паша необпчан ?«

Оиа тај »кш n>eiуу бесједила:
»Нијесам ја тоте се падала, 200
Ннјесам ти даре ириправљала;
До иадат се у Бога мплога,
Ја  у Бига в ђевсра morn.
Доћм he ми Брајотић Јоване,
Е he шене брзо иоходити. 205
ЈГјеис he ти длровс допети :
Лз пушака врелијех крушака ;
Латаганом екројиће хаљиие;
Ти те бптп сватовим’ дарови.»

Ал’ пе мари иаша од Требвња ! 210
Гледа паша кпћену Брђанку,
Kao соко голубвцу плаху :
Те с и»ом ради, што је њему воља.
Растурпо трмдес uaiiiaymja
На љпиије трпдссет чадора; 215
Cam оетаде с Вуковом Брђапком.
11а л.ој стаде 'вако говоритп :

»Распучај ми пуце под гр’оце ;

ЦРНОГОРСКЕ CTAPIIIIE.
Једно иисмо Мнтрополита Иетра 1.
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Вм пкоблпгородЈЉШ Гувершллпмн СовРтпикб п 
<да Бококоторскон Ировиицш, Господпнђ Отђ Суппе! 
ila'b вашсга почтенога отвзмва — билТгдсатогЂ

Раекопчај »ш ковче Јеждерлијс ;
Оћеш са »1но»! на душеке л’јегат’.«« 220 

Оће она, чарета joj ne»ia !
Нема спаса, ка’ тоже бпт’ друкче!
У то стаеа Брајотић Јоваие;
Јован слуша, што паша збораше.
Колико му ерце заиграло 225
Зазвеча my за свлав оруже.
Ту оп гађа од Требпња пашу,
Алв ипје иашу иогодио.
Паша скочи на ноге лагане,
Сам у  гаће п б’јелу кошуљу ; 230
Иа похита на ђогина свога,
Те ђогина коња закрочмо.
Ал’ у  Куче ђогат не номаже,
Но су Куче клете каменпте!
А за њнм се Јован иатурво 235
И за њимо Вукова Брђанка.
Ту еавпше пашу од Требиња,
Те га жива одтах уфатише,
Те под чадор б’јели доведоше.
Кад то виде трпдесет чобана, 249
Поејекоше трвдес пашајлпја :
Свакл носп од Турчпна главу.
У то Јован љпмгу нроговара;

»Афервд! ваш, тридесет чобана!«
Те у чадор пашоч уљегоше. 245
Јовап пашу на муке турно :
Он му деспо oico пзвадво 
II десч!у »iy руку салолшо,
Па лпјеву иогу у кољеио.
И усЈече дреновога стапа, 250
Па my даде у лпјепу руку,
На га прати у зе.мљу Турћпју,
Да он проеи, да се љсбозг рани.
Нека знаде ђе се оженпо,
Нек се Фалп иа турске каФапе; 255
Е те ra he »шловатп Турди;
Узео је Вукову Брђапку;
Боље те ra are »шловлтн.«
Taj man Лован до»1а окренуо.
0 .|де дота здрпво и весело. 200
II дружшш разднјели благо,
Ileuihe себи нп динара иара,
До дружпни благо подпјели ;
A он узе iiaramia ћогина 
II узео иашнно орулсе. 205
А тридесет глава од Турака 
Доиијеше на Вукову кулу;
Окитнше кулу п авлпју;
II врнуше Вукову Брђанку.
У то стаса Брајотићу Вуче, 270
On ohauie русвај учмнити 
Својој л’јеиој, кнћсној Брђанки ;
Али не да BpajoTiiIi Јоване:

»Иемој, брате, Брајотићу Вуче!
Јер зулуту нпшта иије крава.« 275 

Taj man се је Вуче иоврпуо :
•>Е јунацп, весела вп тајка!
Ba»ia тајка, што ве одраннлп,
Мепе оиђс браћа и дружииа!«

(НаставпКе «е).

►AJl-o сего »!ца. 19го_ппсла, с пуинвмЂ удоволстгиетт, 
тоимт., усмотриоеа»п>, npn6i>nie ваше у Боку. ст> на- 
логадш вашего всеашлостивТипиаго МОНАРХА, за 
управллтп Biiyipeobiii порлдокт. у истои, и иограпвч- 
пн»ш дДламп. Узвтл^аи опу етварЂ сердечно ва»п» 
желТли, да дужности ваше службс, будете руково- 
дптп у свпкомђ своедп* удмволспаи yenhiniio, п сход- 
по благвмЂ жела1ил»1т> uaiuciо Двора и скпптра, подд*
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коимђ Tail НаролЂ цв^тава. На исти нпчинђ, на ciueanb 
БлагородншгБ желашама, кол изражавате, и пматс 
к.чене, вамт* усердпвнше благодарпмЂ, Жс-лећн, н та- 
коћерт> заимпо вумђ показатп, сђ лк>б<нто иогранич* 
нолјђ душевна чу&Ства пкш -  а особито, за upoftc- 
хождеше вашс отђ крови ii отрасли наше славинеко ; 
за то питамсс стомђ надеждомт. да ће те знати уник- 
нутв у своиства овога Народа, знишНи oiiheuiHUft свои 
езБ1КЂ, и она ириводпти кђ свое:му коицу пресв^тле 
пстине и иравде, колће вусђ отликовми у ове крае, 
ii истиннта јиол желашл у твердити у ираву цјену 
лшего почитамл, ст» коимђ Лмпмђ честЂ впсђ 4>Bbpim>.

Цетпин Септембр : 8/20 днл 1810..
Ч е р н о г о р с к i ii М и т р о п о л и т Ђ ,  | 

Нотрт* Нетровпчћ.

Traduzione.
In data 20. T.mbre: 181G.
II Monsignor Mctropolita del Jfontenero riseontra 

il riccvimento del foglio 19. eorrente, ЈУЗ 1 ., del Ces:o 
Regie Capitaniato Circolare d’Albania, ed estrerna il 
maggiore eontento e giubilo per la grata circostanza, 
ehc la detta Carica sia stata conferita dalla Sovrana 
Clemenza alia ben meritevole persona del Sig:r Con- 
sigliere de Suppe, del di cui felice arrivo a queste 
parti presenta le proprie congratulazioni, nella fiduccia 
sicurrissima die la di lui Amministrazione promovera 
sempreppiii il bene degP Abitanti, e la buona corris- 
pondenza Confmaria, a cui sara pur egli per coopera- 
re con sommo genio ; mostrandosi grato dell’ atenzio- 
ne usata nel prevenirlosi della sud.ta nuova destinazi 
one di S. M., la di cui sappienza ha saputo fare una 
ottima seclta ; compiacendosi grandemente chc il pre- 
lodato Sig.r Consigliere de 8upp&, oltre le altre di 
lui distinte quality, sia di Nazione, e di Lingua simile 
di questi Popoli; e laeendo varj altri complimenti in 
testimonio dell’ Aniicizia chc promelte, e de’ sentimen- 
ti indelebili die sara per nutrire per una si degna, e 
ragguardevole persona

V u j o s s e v i c b ,  I. R. Interprete.
Pres. Ii 22. T.bro 1810.
►Serve di semplice riscontro, c passi 
ad Acta sotto il X.ro l.o

82.

de Suppe 
Cap.

(Саошитпо C. II.)

КЉПЖЕШШ ПРЕГЛЕД.
Иозориште.

Kao што je ucli јављено y ирошлом броју „Цр- 
иогорке,и добровољно иозоришно друштво читаопицс 
детињске нредетављало је у уторник 14 ов. м. први 
пут, а за тијем у суботу 18. ис. м. no други пут 
трагедију нашега Шексиира дра. Лаза Костића: 
„М а к с и м Д р м о ј е в и h.u

Ово је био један врло одважан корак од наше 
добровољне по.зоришне дружине. Одмах на ирвом 
иопетку своме ул.ести иоеред трагедије и узети па 
своја добровољачка рамепа иредставу једнога тако 
гешког комада као што је Максим Дрнојевић — теш- 
чог н no свом вјеттакчом драматском склоиу и но 
дсихолошком пиаиеирању разпијех карактера и ио за- 
носном полету ноетских мислп и ио необичној у нас

техници јамбигкога стиха — за то сс xohe много 
смјелости и још више еамоиоуздаља.

Признати морамо, да смо с нс малом зебшом иш- 
чекивали прву лредставу „Максима ДрнојевиКа.“

Али сад, иослије прве и друге иредставе, су 
толико вишом радошћу иризнати морамо, да је само- 
ноуздаље нашега иозоришног друштва са свије.м о- 
правдано и умјесно било.

Оно јс издржало своје глумачко крштење баш 
у иредстави тако тсишога комада као игго је „Мак- 
сим Црнојеви!^.

Иа не само то, него се испело на висмиу ира- 
ве умјстничке глуме — иа велико, а разумије се и 
најпријатнпје изненађење свијех који су били cpehun 
да нрисуствују овој иредстави.

Првенство ирипада без свакога сиора самоме 
Максиму Црпојевићу (г. Блажо Нетровић) и љеговој 
мајци Јевросими (гђа. Мила Навловићка.)

На г. Б л а ж у Г1 е т р о в и ћ у видјело се, да је 
скроз ироникао своју улогу. Ои влада њом као савр- 
шени виртуоз. Он умије да даде иотпуно природпо- 
га израза аФвктима иотресепе душе, било да а  ти 
аФекти изјављују у страсној ировали јарости и гње* 
ва, која му усталаса ду.пу при иогледу на несклад- 
ност њене унутрашње садржине и наказаног јој спо- 
љашњег облика, било да се сво то махом рашчисти 
и преврне у милину и благост пред андиоским ио- 
гледом мајкз му, било да је баш тај иоглед такне у 
најосјетлБИвији живац. И то све изводи он с таком 
лакоћом, с толиком ирецизпошћу, у тако одмјереним 
границама и облицима, без и најмање усиљености, 
без икакве патеге, као да је вмјек вјековао на тим 
штицама што свијет значе. И кад му се душа уно- 
врши, кад су јој сво моћи укангарене, кад јо ништа 
не узбуљује, — он умнје и то да нам иредстави као 
ирави вјештак : не видимо му на држању, на покре- 
тима ништа што би иоказивало некуузбуну, мгшићи 
иочиваЈу у нормалном иол(.жају, јер моторни живцц 
пе еироводе из мирнога средишта душо иикакву уз- 
буњујућу струју, само се из оборених очију и рае- 
иуттепих на лицу црта чпта исрманентни бол душе. 
lie зна се, у ком је моменту слађе или бол>е pehii 
теже било погледати га. Сцене, као штоје опа иред 
огледалом а одмах за тијсм пред мајком, па онда 
иред оцем му Ивом, на она са сликом у руци, иа 
пред раенетијем, иа па новратку у Дрну Гору, иа 
над умирућим му побратимом Милошсм, — те ецене 
остаће дубоко усјсчене удушу свакога слушаоца нп- 
тл Le се икад моћи изгладити,

Ми смо гледали у улози Максимовој ирве вјетта- 
ке на иозорницама срнским, гледали емо више иута 
нокојнога Лазу Телечког, Вранија и Ружића. To су 
припознати, изучени, рутииисапи глумци. Г. Блажо 
НетровпК пе би се нимало постидио нред њима у 
улози Максимовој, и могао би је иредетављатк ма 
пред којом публиком е највишим успјехом. У пеким 
особинама чини нам сс, да му ее нигдје не би могло 
Hahn иарца, a то је у коректном држаљу и у чистом 
елегантном изговору, који је од природе својственг. 
Блажу Петровићу.

„Максим Дриојевићц he се без сумње још bi me 
пута иредстављати на нашој позорпици, било од наше 
иозоришне дружине било да друго које нозоришно 
друштво овамо дође. Али, иза представо г. Блажа 
HeTpOBiiha, не би би било пикоме ласно узети на се- 
ое улогу Максимову. „Мучна би то била студија !и

(СвршиКе се.)
Ц е т и н> е, у државној штампарији.


