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Протплата из Црпе Гор- 
и сва нисма шал>у се сае 
зсом уреднику.

Претплата из Србије у- 
пуКује се Велимиру Вало- 
жићу у Вноград, а из дру- 
гијсх крајева под адресом 
Р. II a ш a d a n o v i c Cattar# 
(за „Црногорку“).

Претплату прнмају сви 
нанш кљижари и новннар- 
скс скспедиције. НвФран- 
кнрана писма не лримају 

се.
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Г у с л а р о в  п л а ч *).
Ј. Ноновић-Лпповац.

Свуд тишина. . .  к’о у раци, 
Ил засједа гђо чекају, 
Зулумћара зор јунаци.
Само р’јска Уна бучи,
Ваља дрвл>е и камење, 
Ударајућ се о стјене 
Шуми...........
Ко да куми вишњег Бога 
Да је јадну ослободи 
Робовања злога !
Лети Уно муње летом 
Ишти номоћ бјелим свјетоАГ!

Ноћ је . . . .
Мјесец небом већ со блиста, 
Лл међ звјезде он је ириста. 
Гледи земљу па се чуди 
Како живе робљи људи ! 
Гледа Уну, душа иуна 
Хршићанскога јадног рода,
IIа јој вели иди Уна,
Плачи, тужи, цмили ироси,
Па сузама свјет ороси . . . 
Лети Уно муње летом 
Ишти помоћ бјелим свјстом !

Уна лети и жубори,
Уиа лсти и говори :
„ЧекаЈ мало — слушам гусле 
Које гуде па обали.
На слушају бјесни вали, 
Сједог старца који гуди,
II са пјесмом душе буди 
Рајс. . . .
Јадно раје јадног роба,
Ја  им дадох ладна гроба ; 
Недаде им земља мати 
НехКе да их сад прихвати !

Тишнна је . . . Уна стала 
Старца сјсда иослушала. 
Стоје вали . . . ие жуборе,
И рибе се иељу rope 
Да слушају сад гуелара,
А и мјесец ко да xoLe 
Са звјездама да с’ обара 
У пучину рјеке Уне 
Тјелесииа срнских нуне,
Да елушају гусла струне ;

И да чујеш старца рјечи 
Слушај гусме јек им јечи . . .

Дрхћо рука старца СЈвда,
Као мртца слаба, бљеда,
Д|>хће глае му, па с’ таласа 
Мислиш иебо да ее гласа.
Нрстк таићу, а глас шаиће,
„Уно драга мало стани,
Валовима на ме пани 
Па ме води у одаје 
Гђе с’ стаиови јадне раје !
Гђе но гљију моја дјеца !
Гђе по моја жена јеца !
Г1>е дш мајке нога клсца !

Гђе невипа ђеца луда 
Гоњеии су ту без еуда!
П>е но тешка мајпа ллаче ! . .
Да је дубље још не баче 
Гђено старци сада цмиле :
„Звјереког љуства, звјерске силе !ц 
Гђе но етаре мајкс нашс,
IIа дио ])jei;e с’ камом name !
Гђе ђевојке ко рај миле 
К њима иоше ма ол силс !
Гђе с’ труповн ма без глава 
Главу узе бојна слава!

Hoc’ ме уно па ти реци 
Бурпој Драви, Дунај рјеци,
Јоште Сави, Црлом мору,
Па отуда Јадранекијем,
Ти попрскај Црну Гору.
Па јој кажп моје рјечи 
Кажи како гуслар јечи,
Уз дворове рјске Уне 
Српских душа већ нрепуне . . .
Како илаче . .  . мртве зиво 
Да се они бар услове 
Да но живо робље свете 
Када живи мртве нсте !

Сриство куне . . .
И што јаче живе куне

*) Ову је пјесму спјепао мдад пјесник 'за вријсме устанка 
босанског као усташ босанеки 13. Марта 1876 год. на обали 
ријекс Унс.

^Уредништво -Цриогорке*.
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Тс пуцају брже струне 
Накленскијех мука иуне.
И уз њега мртво душе,
Са клетвама небо руше,
Дно ће рјеке да иробију,
Само да сс са туђином 
Спд побију . . .
Када акиви већ нс смнју !
Дрна Горо буд нам света 
Бићеш свега ил иронлета ! .  .

И зидипс Биограда,
Ти ороси Уно сада.
Иа народу Срнеком реци,
Да помогиу српској ђсци,
Јер без ђеце Сриство шта hem 
1>ез нас Сриство исто nahcm. 
Два туђииа док нас гњечс 
И ти н.има иеутисчс !
Два туђииа док нас тлачо 
Ти си Српство иод хараче ! 
Hero иомоћ ил проклеетво ! 
Нролнвена крв вам јемство !

м о ж  н срце у књи/KEBimmi.
(Н а с т а в а к).

Видјели смо да је мозак много више раз- 
вијеи у образоваипјех парода, да гша миого ја* 
чу енергнју, и да у слијед тога н iMiioro впше 
ради у тпјех парода нсго у дарода деобразова- 
иијех.

To псто може се pehu н за срцс.
И оно миого вишс ради у људи образова- 

чијех, a то због јаке, велпке и честе кореспои- 
денције са срцем.

Та коресиондснцпја слаба је н рпјетка у 
дивљака. Мозагс љихов пема пишта миого да 
јавља срцу п јављаља му пвјееу честа. Сфсра 
утисака, који буде у сензорпјуму свпјест о ми- 
лшш и немилиии веома је ограничепа, па с тога 
мозаи н не долази у иоложај, да ч с с јо  чшш са- 
општења срцу и да га вобуђујс на ;кивл,у рад- 
љу. Та СФера стегнута је скоро искл.учиво па 
ускп круг утисака милпие илн пемилине, који 
долазе од подммреља илн нсподмпрсња чпсто 
анпмалнпх потреба. За то п срце дпвљакопо ра- 
ди за цијслога живота њсгова 'већпиом нормал- 
но, у правилиом темпу п рптму.

Са свијем је  друкчије то у образовапа 
човјека.

Неброј утисака штипљу за жнвцс сваки 
дан. Ови су ванредно прпјемљпвп и брзи у 
свом иослу. На пајмању драж с мјеста сс озпв- 
л>у н мозак узнемирују. Силесију љпховнјех са- 
општсља једва хол.е овај да савлада. Та саон-

Помоћ вама Бошњап виче,
Херцеговац помоћ кличе,
Помоћ тамо ирско Саве,
И Призрену наше славо !
Цомоћ ђсци која гледа 
Мајку своју груду леда !
Цомоћ оиом који нема 
Ништ.а свога — баш нп Бога !
Оелободи нсма збора 
Јер туђина служит мора !
И сто иут је ни;ке роба,
Јер у роба има гроба ! . . .

Глас му запе . . . струиа пуча 
Алн срце стар гуелара 
Више не he да еад тучо 
Иокоси га ох смрт стара 
Код његовог сад олтара 
Код гусала божсг дара !
НрисЈчочише Уне валм 
Мало су се зањихали
Иа у своја они крила i
Гуслара су захватила.
И иосит ће га до то доба 
Докле буде, Срба роба ! . .

штсља мнјељају се пз дапа у дан и по евојо 
количшш н по паквоћи н ио јачиии.

Осим тога, н без тијсх утнсака с лоља. 
мозак сам собом радп, nope^yjyhii утиске један 
с другим, старе представе и нојмове с новијема, 
старе слике са скорашњијема и т. д.

У  том огромном раду колпко је  утпсака 
који сс не задрже само у мозгу, којп ннјесу 
само ограипченп ла радњу сепзорпјума, негс 
кад се свијест о њима огради, опа је  такова, 
да пс може npohu, а да се и срда пе такпе, 
да и срие не повуче у сарадњу, „у слмпатију.“ !

На примјер :
Изнесите иред дивљака слику РаФилову. 

On he нред њом остати равнодушаи. Тек ако 
је  погледа, па he с ље обрнутн иоглед са сви- 
јем равнодупшо на страну.

Изнесите ту нсту слшсу иред образованог 
човјека. Оп не he мо!ш ока да скине с ње. Он 
he бити сав заиесен погледом Ма ту слнду. Он 
he доћп у одугаевљеље. Њему he „срцз да за- 
игра“ од милине.

За што је дпвљак равнодушан наспрам 
слпке РаФаилове, а за што образованн човјек 
долази „у одушевљеље", н за што му „срце 
запгра44, кад је погледа?

Нема еумње, да пстп предмет стоји пред 
обојицом. А пема сумље, да га обојида гледе 
иетим очпма.

To је истипа. Но оно, што је од тога по- 
гледа ппкло у евпјести образованога човјекл, 
са свпјем се разликује од онога, што је  тим 
истп иогледом нпкло у мозгу дивљака.
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Рсцимо, да је  то чувепа слика РаФаилоВа, 
те нредставл>а мајку божју.

Дивљак у Н>ој видД иешто бојама иашара- 
110, као налпк на облик људснО. ЊеМу љегово 
око „тако кажеа. Он друго што у тој слици 
ве види. To му је  око љегово дојавпло мозгу, 
а у мозгу му је  пикла таква свијест, Разумије 
ее, да је тај утпсак тако елаб н свијест о ње- 
му тако незпатна, да се мозак дпвљаков и сам 
не побуђујс па већу какву радњу, а камо ли 
да би још и срце нобудио на то, да би м ср- 
це ^увукао у своју спмпатпјуи.

А чујте, шта види око образовапога чо- 
вјека у тој слици РаФаиловој, шта ииче у сви- 
јссти образованога човјека па поглед те олике: 

„У Бечу видех једну прилику,
Из Рима што је ону пропеше.
Исмачки један за њу, веле, краљ 
Ноловнну је иродао државе.
Приповетка јо, да je насликао 
Аранђео свети, РаФаило сам.
Показује ти мајку божију,
У евој дивоти славе небеске,
На десници јој чедо, млади Бог,

( Анђелски кор над главом благује,
Око слава, блаженство и рај. 

ј Ал’ ini у сииа, ни у матере
На лицу нема блажености те.
Из очпју им читапг тугу, бол;
Далско им се иоглед упије 
У ј(‘Д«у тачку, јодан кобни знак :
Н сипу сс п божјој матери 
Сред незагледне славе аебеско 
Нриви^а голем откуп <-yi>eiiii,
IIо који своту може бнти сиас,
Те елаву ту заслужит за иавек ;
У детињој у дивпој зепици 
Нагоцјеттен разазнајвш му знак. *) 

Волико ум.т>а и осјећања, колико радамоз- 
га п срца треба, па да се све то види у сли- 
ци РаФаиловој !

liepn Сегелпнац. трагедија у  пет чипова, из псвјести на- 
рода српског. Наиисао Лаза Костић. Наградила »Матида Cput ка“ 
♦■војом највишом наградом.

(Наставиће се).

А х а л и Т е к и п ц и
IIЛИ

Туркомани.
Пшие Ј. Поповић-Линовац.

Мислнм, д<ч ис ће бити еувиншо упознати 
iiam читалачкн свијет с једним пз најхрабрих на- 
рода средње Азије имено Туркоманије, којега 
обичаји, иачии жпвљеља н љпхова неирекидна 
борба ?а свој иолитичкп п матерјалнп онстанак 
много је муке задао колосалној Руснјп, која је 
једва с овогодишљим прнсаједпљељем Мерва, 
свршпла своју трудну мнсију т. ј.  завојеваља 
Текинаца и тим се знатно прибллжило Герату 
дакле и гранмцама Индије.

Овај мој малени труд, којега ја  написах 
као ОФицер царско-руске гарде аташнрави 
оперирујућој армијп генерала Лазарева и 
знаменитога генерала Скобељева јест само 
дпо мог оншприога војничког труда „ахал- 
текннска експедиција 1879— 80 г. која се 
штамиа у „Руском Вјеснику44. И мислим нмаће 
тим више интереса за публику што о овоме 
народу се врло мало нисало, а друго што је 
наиисано у Формн белетрпстике, и као такова 
моћи he се лако читати.

Говорити о Туркменпма у опште не могу 
са недостатка нодатака. Задагак hy свој огра- 
ничпти описав само једап дио Туркмена, који 
нам је особито познат нз експедицнје пок. Ско- 
бељева 1882 године. Ове историчко-етнограФске 
биљешке поцрпно сам од чести из прича уро- 
ђеника, од чести из записака пуковника Куро- 
паткипа. Чнталац ће видјетп да они нпјесу Бог 
зиа како разнолики. Текинци су један од нај- 
силиих туркменских илемепа; религије су му 
хамедове, секте сунптске, стапују око подиож- 
ја  копендагскпх гора, дужипа љиховог завмчаја 
je oico 280 врста, а ширина тек 20. Дијеле се 
на два нокољеља: Тахтамишце п Утемншце и 
на двије груне : Марвску и Ахал-Текипску. Број 
душа нпје впити од G0.000 кибитки. За тнм 
се могу Ахал-Текинци још подијелити па скн- 
таче н полусједеће: први (горва) баве се с го- 
чарством, други (гомур) раде земљу. Негледају- 
hn дубоко знаље, којим они раде земљу, којим 
обраћају пјесковпту пустињу у раскошну ба- 
шту, а помоћу канала за наводњиваље и дру- 
гих еправа —  оиет је  у њих скптачсм (нома- 
дом) битп много дичније пего ли земљорадииком. 
Зем.Ђорадник је привезан своме дому и земљи, 
вазда је оптерећен радом, иајмрзнпјом работом 

, сваком Текипцу. Војна, чстовање, грабеж суза 
њега иајвећи идеали. У случају непријатељског 
напада, оп губи све, често и сам живот, дој; 
слободпом скитапу стоји па вољу само да пре- 
песе свој шатор еа једног мјеста на друго. По 
томе ипје чуда, што свм којн су бољи и отмје- 
ни у племеиу, прнпадају к горви, а сиротиља 
к гомуру. Међутим се често догађа да је  син 
скитачев земљораднпк и обратно.

Прије сто годнпа мервски оазис бијаше 
врло нанредна нерзијска провнндпја. Бухарски 
кап Емир-Моазум год. 1784 иокорн Мерв н опу- 
стошн тај најбогатији крај, па пресели станов- 
нике у Бухару. Год. 1799 Мерв заузме турк- 
мапско племе Сарика, а год. 1834 то нлеме 
покоре Ахал*Текиицп, којн су до најповнјег 
времена прнзнавали влает хана Хивискога, власт 
само номиналну. јер му ни једне паре данка 
пијесу давали.
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Ето, то пам је сва позната псторија те- 
кинског нлемсиа. Слушао сам, пстипа, да има 
тамо и писама текпнских владалаца Гингирхана 
и Надиршаха, који су, веле, опредјељивала љн- 
љихова лична н државна ирава. Норед све 
жеље пијесам их могао видјстп услијед иеирп- 
јатељског тада расноложења Текинаца према 
Русима.

II.
По колико је  блиједа и пезанимл>ива исто- 

рија, толико су онет зашшљиви наравн обичаја 
Ахал-Текинаца. Неустрашима храброст н са- 
мо.Ђубпва поносптост —  основие су црне њи- 
ховог карактера. Већ по важном, нрезорљивом 
стасу п ходу, можс ее мјерити, каквим аристо- 
кратом од старинс држи себс Текипац; за тим 
смприн, снокојнп изглед, говор, као та околност, 
1ИТО он никад пе прекршћа руке иа груди, што 
је иначе својина свпју парода иа истоку —  све 
вас то мриморава, да друкче обходитс с њиме 
него игго бисгс с Перзијаицем, Бухарцем нли 
којпм од другпх.

Текциац још из дјстшвства ирнвпкава се 
слобојш II умпјс је бранити. У четрнаестој го- 
ДИН11 јс  ве!| нутиуио равноиравип члаи ошити- 
нс и породпце. Хана, есрдара, мулу, акеакала и 
друге главарс познавају онп толико, колико им 
се чиис да су иужни н ови нс могу рачунатл 
иа шжорност Текпица. За прнмјер да лам по- 
служи ог.п елучај. Год. 1877 дође гсисралу Ло- 
макнпу један од иајпрпиозпатпјих и најеилппх 
хапова ахал-текнпс-кпх С офи- х л и , што јс уирав- 
л>ао иајближим „кургаипма*4 (селнма) до Кра- 
сноводска па у пмс чптавог парода мзјави, да 
је  вол>ан иокоритн сс рускоме цару и да пе ће 
иаиадатп иа Јомутс, поданпке руеке. Ирсговорп 
још нијесу билп свршспп, кад 9. 11ов. исте год. 
ахал-текипска младеж разорава јамутско село 
Далап-Кабпл, у растојаљу од Красповодска јс- 
два иа 30 врста, један дио заробљених жптс- 
ља избију, а друге одведу у ронство. Та иста 
судбина чекала јс  п остала села, да пије руска 
војска препријечала пм даља иродирања. Внди 
се дакле, д а је  хан ночсо прсговоре бсз допуш- 
тења својих иоданика и онп, не уродпшс ип- 
каквпм резултатом, нри свом заузпмању ха- 
иовом.

Најживљу силу имају закл.учци пародпе 
скунштпне. Овдје сс рјешавају сва важппја 
иитаи»а п. пр. о рату, уговору мира и т. д. У 
пошљедље доба народпа се скупштина чешће 
састајала. Када геиерал Ломаглш нисмсно пскашс, 
да Токпнцп оног часа повратс јомутске заробл.с- 
нике ако иијесу ради, даубрзо вндс међу собом 
]>уске бајонете — иародпа скунштинарпјешп под 
нресједншптвом Курбана-Мурада Имама, да 
се уваллг жел.а руског геисрала и ако су газде

заробљеника бпле веома незадовољпе, што пи- 
јесу нримили нинаквог откупа. За тпм се саста- 
ли у скушитипу н но наговору жеетоког русоФО- 
ба Худај-Верди-хаиа рнјешилп, да се одметну 
од Р уса; па кад чуше да се Русн сиремају на 
оазпс пз страха, пошл.у неколпка хана да Ру- 
спма изјаве иокорност.

У народној скушнтшш учествује свакн Те- 
кпнац, који посн оружје. Свакн одраслп Теки- 
пац па њој пма право гласаља. Но некад се 
скунштипа састоји из иослашша одсвакогкур- 
гапа, искад опет од хаиа, сердара н других 
старјсппша. Па тим скуновима свсштени ци гдје- 
кад заузимају одлучан нололгај, кад им се да- 
де прилика да раенаљују рслигиозиу страст. 
Многи од њих путовалп су врло далеко, неки 
у Меку, неки у Цариград, један је доходио 
чак на гроб Алилов, у Маџарској. Уш.вед та- 
кмх иутовања сви ти пмимп, муле, хоџе н аџн- 
је стоје у очпма тамошњег народа као светиње, 
а нарочито, који су видјелм гроб иророков. 
Вез iMixoBO сагласцости не рјешава се ннједпо 
важипје питање, ии објава рата, ни уговор 
мира, ни нокорпост туђем господару.

(Наставиће се).

Митрополпт црногорски Bacii.ii’je 
llerpociili.

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

У грамати коју даде царица Јелпсавета владицн 
Василију говораше се како су Црногорци вјерно ио- 
могли цару Иетру Великоме у његовоме рату са Тур- 
цима ; како се царица нада да Le и у напријед Цр- 
ногорди остати вјерни савезници рускн. Јављаше ео 
Цриогорцима како сс шаљу неки дарови црквама и 
народу у име нризнаља заслуга којс Цриогорци учи- 
пише Русији. У грамати се говораше да ее царска 
милост и иомоћ и у будућо не he одузети од Црне 
Горе.

На овој скушптини главарској бп ријешепо да 
се напише царици Јолисавети ииемо и да се у њсму 
пзрече царпци благодариост за добри дочек који је 
био у Русију учињен ммт. Василију.

Због важности тога писма које Црногорци тш- 
саше царици Јелиеавети нривешћу овдје нека мјеста 
из њега.

„За дочек који јс од стране Вашога Царскога 
Величанетва учпњон нашему иреосвећеноме мигро- 
политу Ваеилију ми старешине пародни, и сав народ 
Црногорскп, Примореки, Зетеки п Врђанскв изјављу- 
јсмо нашу благодарност, и јављамо да једногласпо 
Вј»иетајемо на еве оно о чему је наш владика гово- 
рпо благочастивој цармци за кориет нашега народа.

гОвом ириликом оиет повторавамо name молбе 
и молимо :

г1. Узети ову слободну и ник иа иикоме ие иод- 
чињепу дрл;авицу иод вашу могућу заштиту.

„2 . Заузети се за нас код мљетачко пладе и 
код римекога цара да живе у пријатељстму с нама,
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јербо нам миого пакоети чине, а особито мљетачка 
република. Овс неиријател>(*тво њихово к нама клони 
сс к томс да ес уништи слобода наша и слава рус* 
ка. Будући Мл.ечапи н поданици римскога дара не 
могу нас иокорити, то они наговарају Турке да ра- 
тују против нас, како би таквијем пачипом они вар- 
вари иокорили ови слободни народ, а ме!>у тим ми 
смо толико иута иомагали рсиублнци мљетачкој у 
њсној борби са Турцима. И римски цар и мљетачка 
република старају се да ес уништи уилпв руеки ме- 
ђу овпјсм народом, н имв руско да се искорнјени 
између овамошњсга христијапства, то да таквмјсм 
начином ови изгубе сваку надежду на спасење.

„3. Такођс молимо Вашо Величанство да нам 
датс иомоћ против сулгана турскога, и да се зауз- 
мсте код султана да његова војска овако често не 
наиада на нас. Ово ми молимо не због тога што би 
сс ми особито страшили њихове еиле, или с тога 
што су они бајаги кад год нас до сада побјелили. 
јербо они нигсада нијесу иобједе учипили над Дрно- 
горцима, но су свагда оии били побјсђеии и иосрам- 
љспи вратили се са Дрпе Pope; no молимо због тога 
да учипите да нас не улнемправлју тако чосто, а и 
због тога игго исти варвари Турци у врпјеме нападаја 
на Дрну Гору тлаче и газе, још више но обичнр, 
јадис христијанс, који су под њпховом влашћу и ра- 
зоравају свсте цркве н манастнре.

„4. Молимо Вашс Ве.шчанство да нам дате по- 
моК да огворимо неколпко ткола у нашој зсмљи. 
Овмјома школама најзгодиије бп мјегго било : јсдној 
у пашој рсзиденцији Цстињу; једиој у Приморје у 
ман. Махипс, а једпој у Брда у граду АГсдуну.

„Овом ирилш.ом узимамо елободу мзјавити : ако 
би се догодио рат Вашега Вс.мнанетва са сумтаном 
турсипм ми IiCmo битп евагда у приправнопи гогови 
па иозив Вашега Всличанства munliii сс ратом на 
one певјерно варварс. Кад би иак Ваше Велмчаиство 
мир закл.учпло, то молимо да и нас не заборавите 
спомспути и паградитп по заслугама.и На овомс ии- 
сму подппслпи еу главлрп црногорекп : губерпатори. 
сердарп, војводс, капсгапи. киежеви и др. Пиемо је 
писапо па збој>у на Детиње 7. Фебруара 175.5.

У овомс смиелу наиие;;та еу још писма : држав- 
иој колсгпји иностранијсх дј еш;  државномо клнцсла- 
ру графу A. II. Вестужеву-Рјумппу и драгавноме ви- 
це-канцелару М. II. Воронцову. Због тога што у 
писму М. II. Воропцову пала.шмо нске податке који- 
јех нема у вишсприведепом писму, to Ву ја прпвс- 
ети овдјс и ово пиемо. *)

„Ви ћете бити разумјели, пз писама која иислх 
у Петроград, што ес јс догодило у иошљедње ври- 
јеме у Црну Гору. Хауи Мсхмсд i.ania везир Босан 
ски крспуо бјошс да покори Дрну Гору и да јс учи- 
пи рајом туреком. По пошто ја до!>ох у Дрпу Гору 
Дрпогорци се ободршпе п илаиове турекс разруп.п- 
!пе. Поеље мога доласка дође нам радоспа вијес-т о 
рођењу велиЈгога књаза Иавла Иетровића што је про- 
извело па свс Дрногорцс, а оеобито на мепс, вслику 
радост.

„Сад смо опет добилп извјсшће да везир румс- 
лијеки п босапеки спрсмају војску и хоћс да ударе 
иа Црну Гору.

„Оеим свега овога везир босански учипио је и 
ово зло дјсло. По смрти ериекога патријарха Атапа- 
еија на њсгово мјесто, без избора архијерсјекога,

*) Ја  држим да 1>е најбол.е тадашље стаи.е ствари објасни- 
ти npt'HMCKa Црне Горе са Русвјом, а тако!,е и још нека пнсма 
која су « тадапш>1ш дога1;ајима нисана, за то ћу ја  на више 
ијсста пјиводитн пнсла буквално. М. Д.

поетавио јо некаквога грка Гаврила. Овај Грк мичо 
сриске архијерсје са љнхових мјеста, ирогони их 
п шаљв у заточење, а на њихова мјеета Me
te  Грне који нијесу мањи душмани нашега иа 
рода, но Турци. Ови грчки владике чине клевете и 
доносе протнв пашега иарода и његовијех архијере- 
ја, и кажују Турцима како наиш Хришћаии стоје у 
тајној свези са Црпом Гором и са Русијом и да јо 
све ово наперено против Турске. Ови везир, заједно 
еа својим присталицама, жалоспе Србе, турске ио- 
даивке, тиравски мучи и одузима од њих па силу 
љихово имаље. А ови Грк хоће да у пашој еиархпји 
Скендермји, које се дио налази под туреком владом, 
постави за архијсреја некаквога турскога присташа, 
који ће наговарати тамошње хршнћапе да се не лр- 
же с нама у пријатељство, и да не долазе к нама 
као што су иријед долазили. По наши Дрногорци и 
Брђани одговоришо опоме Грку иатријарху да ако 
икога иостави у Сксндерију на мјесто нашијех ар- 
хијереја, то ако му ми не могасмо ништа учинити 
иодкупићемо којега Турчина да га убпје. Од овога 
се је опи Г јп{ нреплашио и нпје до сада никога но- 
ставио.а

Сад да видимо што су дал»е Турци радили.
Везир босански, пе иримајући још дапка и по- 

корпости од ЦрпогоЈЈаца, пошље но.ве комесарс у 
Иодгорицу са писмом на владику Басплпја, у којему 
шк-му тражаше даиак и иокорноет од Дрне Горе. У 
иетомс иисму везир пријећаше да he, ако му се не 
тнпл>е арач и пс изјави цокорпост прама султаиу, 
поелати велику војеку иротив Дрпе Горе да поара 
Црну Гору и да Влсилија жива ухвати, па да му па 
муке живот узме.

Но везир no иогоди на етрашљиве људе, но на 
јунаке којијема је милпја слобода од живота. Влади- 
ка Васнлије одговојш везиру боеапскоме овијсм ии- 
емом :

„Његовој свјеглостп везиру босанекоме Хаџи 
Мехмсд-иаши. Султап Мухамед иетп поелао јс вашу 
евјетлосг да учипите ред у  Боепи и Херцеговини, и 
да казните бунтовпике и зле људе, али ја мислнм да 
вам пије наређено да ратујетс иротпв Дрие Горе, a 
такође није вам наре1>епо да имато икаквига посла 
са Дрпом Гором. Дрногорци су у опште људи мир- 
нн који никога не тичу п никога ие nnpajy no живо 
у евојој елободи. А ш;о ко дође против пас да ра- 
тује, ми ћемо се помо!>у боасјом и пашпјем оружјем 
од свакога брапитм, и никога no ћемо пуштптп да 
уљезе у пашу слободну земл.у докле је ијсдиога Др- 
noj'opua живога. Слава Богу Дрпа Гора пма npujare- 
л>а великог који сједи на царскоме пријестолу, на 
глави круиу ноеи а у руци држи побједопоепи екип* 
тар, који је no својој еили и велпчипи шшш од сва- 
кога другоЈ а. * ) .........

„А што кажето у ваше нисмо да иматс Форман 
од сулгана да ратујете против Дрне Горс, н да Др- 
пу Гору учините турском рајом, — ви добро зпато 
да су и пријед многи паше са велнкијсм војекамадо- 
лазили иротпв Црне Горе, па се пијесу нпкада по- 
хвалили евојијем уепјрсима. Падамо се да he тако и 
у будуће бити...........а **)

У исто вријсме п»тово кад је везир нисао ии- 
смо владпцп Василију писали су писма и главари 
турскп из Подгорице, Сиужа и Жабљака све у ви- 
шеречсноме смислу т. ј. да Црпогорци иошл.у арач.

*) Ов/је се разумије руска царпца. М. Д.
**) Сво је писмо пиеано 15. Септембра 1754. год. М. Д.
***) Нријед овога писма владици Ваеилнјп писанога, всзкр 

је ппсао па.одшсо писама влад!:цп Сави. М. Д.
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Но Црногорци су и овпјсма одгоиорили кпо везиру 
босанскоме. Прпвешћу овдје исколикс рпјечи из ово- 
га нисла писанога главарнма вишеречених гурских 
градова.

„Од нас владике Сапе и владикв Василија, вој- 
вода, сердара и CBiiiex гллвара црногорскијех, кадији, 
зиуселиму и свијема агама од Иод1\*рпце, Спужа и 
Жабљака. Примиемо вашу књпгу у ноју пишетс час 
нрије да ви одпишемо. Ви знате да Дрна Гора ни- 
кад арача није плаћала као што ни данас ис нлаћа, 
па лп опа села црногорска која су иод самијсм ва- 
швјсм градовима. Прошле године није Сшо послаи у 
Гапко ни једпн главар од Црне Горс, ио по иисму 
везира босаискога, које писа владици Сави, лослан је 
био Живко Дамјанов са join три друга да учине ле- 
ке преговорв еа везиром. У толико ове лсдмити и 
лрсвари Абдулах бег каиетан сиужки и лође с љима 
на Гацко к везиру и иоведе хаистан са собом Ник- 
ишће, Спужане и др. и ирепари везира, рсче му : Ево 
сам ти довео кнезово од Црне Горе да ти се ирсда- 
ду и да хараче плате; за то всзир калетану даде 
лашалук. Кад ми чусмо одма лисасмо всзпру да га 
је капстан преварио, али везир мјесто да назин ири- 
јеварника дарова ломенутога Абдулах-пашу.

„Што Турци иријстите да ћетс ударити с всли- 
ком војоком на иашу земљу — ви сте и иријед до- 
лазили и зиате лијело како сте прошли војујући на 
лас. Кад ниђестс да силом не можсте лишта учини 
ти ви оћетс да лрсваром учините, али ћете се и у 
то лрсварити. Мв чекамо на своју земљу вашу вој- 
ску нека паша зсмља нашу крв полијс.“

Као што је више рсчено м. Василије у пријеме 
бављења свога у Руспју, молио је цармцу руску да 
иоради код владе ауетријске и мљетачке да овп бу- 
ду ирлјатељски раеположсни прсма Црпој Гори ; и 
код иорте отомапске да обуотави своја нападаља 
ла Дрну Гору. Царида руека лије оставила ову мол- 
бу без својв иажње, а виђећемо из једнога лисма 
којс је писано аустрпјскоме двору да је и лустрпј- 
скп двор, овога иута, лрилружио сс Русији у смис« 
лу одбране црногорских плтерееа.

Ио овоме дјелу Руеија јс издала наредбо своји- 
јем послаиицима у Цариграду к Бечу да ирсдузму 
мјере код влада код којлјсх опи стојс да се задово- 
љс тражбино црвогорскога ларода. Ево лгго руска 
влада лшис о овомо своме миииетру резиделту Обрје- 
скову у Цариград.

„Као што вам је и лријед лаређиваио тако вам 
се и < ад парсђујс да ломажете Дрпогорцпма овомо 
једновјереноме и једноллемсломо иама иароду, који 
)с локазао толико веллко усрђе к лашој држави. Чу- 
вајто се само тога да вашим поступцима нсбисте join 
више подиглп турке против онога парода. Митроно- 
лит оиога иарода доказао јс нама да је народ црио- 
гороки слободал и да не стоји нл у каквој зависпо- 
сти од Турске. Свакојако и ви ово добро испптајтг, 
па кад со докаже д.ч јо ово лстила, олда ћсмо моћи 
јошт влшс иоздоћи чинити ономс пама вјерпоме на- 
роду. За то вама лаређујсмо да лам пошљсте тачпо 
извјешће: мјеста 1>е олп ларод живи; какав иоложај 
заузимају мјеста у којлјсма они жпвс; с ким они гра- 
иич«; имали ријска или другијех вишијех вода у њи- 
ховој земљи; од када онп жмвс у тијсма мјестима; 
колико имају војске; што је узрок теТурци с та- 
квом здобом ратују лротив љих п желе их иекорије- 
Hii'i'ii; шго јс узрок тс U мл>етачка влада к љпма је

пепријатељсни расположена. Каквијем начином наша 
држава може иомагатп опоме лароду, а дн лс нару- 
ши мир са портом отомаиском; а особито каквијем 
начлпом може се олакшати Црногорцима пролазак у 
Руеију, јербо аустријска влада чинп велике те- 
шкоће проласку Дрногораца у Русију због тога, како 
о ш велс, iiiTo ее бојо да се тијем не замјере код 
турске владе. Развиђите налазили сс што год о Цр- 
ногорцима у трактатима који еу чињеии међу 1̂л»е- 
чаиима у Турцима и др. Кад скуиитс оваква лзвје- 
шћа одма пама пошл>ите.и

У гшсму носланлку граФу Кајзерлинту у Беч о 
нншереченоме интању пишс се сљсдеКе:

„Митронолит црногоски, који јс иријсд неколи- 
ко врсмена био при нашсму двору, молио јо да би 
ми лорадили код римскога царскога двора и код 
мљетачке ренубликв да стоје у лријатељство еа Цр- 
ном Гором, и да лролуштају слободно кроз своје др- 
жаве Ј^шогорце који би одили у Русију. Обзирући 
се ла једновјерност и једноплеменост и на заслуге 
које je они вароо; учинио нашему народу ми неможс* 
мо оставити просбу митронолита црногорскога без 
паше особите пажње. За то заловиједамо вама да 
пајбоље лрепоручите оли народ поиспутијсм владама 
и лри томе дајте лм знат да свс што доброга учпно 
народу лрногорскоме бике нама мило, и биће с na
me страпе иримљено као да је то учињено нама и 
нашему иароду. Ради лакшега испуљења ове наше 
наредбе лреставите о овоме и мљетачкоме нослани- 
ку који је ту код двора аустријскога. Пошто опу на- 
редбу нашу иелуните јавите вама о успјеху вашему 
у овој ствари.а

Из овс двије нарсдбе руске дприцс ми видимо 
материнеко старањо царице Јслисавете о народу 
иршторскоме, i.o морам ов; је прпмјетити ово. При свој 
својој жељи руска влада није могла зпати право ста- 
ље ствари у Дрлој Гори. Измс^у рускијех послапика, 
резпдената и конеула, који еу отановали у Турској, 
АустЈшји W Венецији, ни једаи иије поејећавао Дрпу 
Гору, бар ја нпјссам о овоме мога паћн лзвјешћа, 
те да се ла самоме мјесту увјере о стању Дрие Po
pe. Све што су olio могли зпати о Дрној Гори зпали 
еу илп из пиеама црногорскијех владика, истилитост 
којијех они ло неки иут метали су под сумњом, јер- 
бо су мисллли да Црногорци пишу о ссби вшие пего 
што јс у еамој ствари, у чему они нијесу лмали са- 
вршспо ликаквога разлога; нли лз опијех извјешћа 
која су они цринли из извора врло непоузданих као 
наир. од аустријекијех. мљстачкијех, турскпјех и др. 
влаетих. Само собом ее разумије каква извјешћа о 
Црној Гори давали еу Аустријаици, Мљечаии и Турци, 
којц су готово иодједнако леиријатељи били Цриој 
Гори. Сва оваква извјсшћа доводила еу руско пра- 
витељство у заблуде односио иозиаваља црногореки- 
јех стпари. И Турска, и Велецпја, н Аустрија сваг- 
да су тврдиле да се Црна Гора лалази под влашћу 
порте отоманске, и ако су ове добро знале да њи- 
хово тврђење није истппито, због овога и руско лра- 
витељство уетручавало се је од јавпе помоћи Црно? 
Гори бојећи се тијем бајаги таКи у интересе туреке 
uapeRniie и изазвати тијем коалвцију Аустрије Тур- 
ске и Вснецијо против ссбс.

(Наставиће се).
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Ш1Ш  113 ВЛСОЈБВИћЛ.
(Н а с т а в а к).

II.
Удпр Тур а ка  на Ваеојевпће ио наговору 

С тан о јгвп ћа И еја.
(Из села Баљовића у Братоножићвма).

( Иреписао јв ђорђе ђукик из Лијеве Ријеке).
Друга ијссма мало доцнијега времена о удару 

Турака иа ВаеоЈевиће, у којој онст игра улогу име 
Вука БрајотиКа и љсгове жене лијеие Маре. Ако 
нпје погрјешпо, што се збори овдје о Вуну Брајо- 
тићу, то се може тумачити, да сс он још није псе- 
лио из Лијевс Ријске, а и то може бити, да је уби- 
ство требињскога иашс послужило узроком овога 
турскога удара. У  сваком случају овај догађај био 
је мало доцпнје.

Подижс со Станојсвић Псјо 1
Од камеиог ссла Баљевића;
Увезе ес Блатом зсленијем ;
Дбклен дође Скадру бијеломе ;
На оголен у воду Бојану * 5
Па зал>еже морем Јадранскијсм;
Извезе сс стојном Цариграду,
Код CRor зета цара Сулејмана.
Па ту њсму на диван изиде;
I Ia га л»уби у скут и у руку 10
И пред њиме свилену сеџаду - 
Измиче се, двореК старијега.
Но му даро тако говорашс :

„А, Бога ти, Станојевић П ејо!
Које су тс виле донијеле ? 15
Ал си доша’ шћери у иоходе,
Алп какав зулум nahepao ? u 

Нсјо му со смјерно шжлонио,
IIа се ојдс цпру јадовати :

г Султан царе, огријало супцс! 20
Ја сам доша’ к теби од иевол>е,
Од зулума од Васојевића,
Што мa мспп зулум учипите.
Дарско џаде пама прскидоше,
Сваку cpchy нама одузешс, 25
Одузсше воду на Ножицу.
Узеше ни зелепс планиио :
Бад ни дође вакат од плаиипе,
Па планпиу ми не издигнсмо.и 

Кад то царс Нсја разумио, 30
Он му lienihe ншита говорити;
11 о му сптпи Фермаи накигио,
Ha сишога иашу Бушатлију,
Да му дадне еилну Арбапнју 
До Иризрена града бијелога. 35
Кадо царски Ферман ириФатио,
On сс цару смјсрно поклоиио ; .
Па га ето Скадру бијсломс,
Код смлнога name Бушатлије;
На му царски Фсрман нопружло. 40
Ниђс иаша, 1нто му ФСрман иишв ;
На он други Фермаи накитио,
Па га посла Пећи Дукађппу 
Мустај-иаши Мамут-бсговићу:

„Како иримпш ситнога Фсрмаиа, 45
Нокупи му љуту Малеспју 
До Нричрсна, Душапова града:
Водп ROjCicy ка 1'усињу граду,
К oIiC.mo на Bacojemihe.
Ја by кунит л,уту Арбалпју, 50

А нред њима Арапипа црнаД 
Кад је наша књигу нриФатио 
И видио, што му књига пише :
Па он купи љуту Малесију 
Од Гусиња до ГТризрена града; 55
Па га ето с војском у Гусиње ;
Ту се двије војске саставишо 
У -Гусиње граду бијеломе.
На сс наша одатлен окреау,
Собом узме Бег-Шабанагића; 50
Па их ето уз Врмошу равну ;
Изљегоше врху Широкару;
Навалише на Верушу равну ;
На Всрушу табор учинише.
Из табира ситну књигу пише, 65
Па је шиље на Лопате равие 
На рукама иопу Ракетићу:

гКако књигу на рукама ирпмиш,
Нокупи ми од земље главаро 
И доведи мсне на предају. 70
Покупи г.:и дваиајс’ ђевојака 
Од добрије кућа и оџака 
За мојијо дванајс’ пашајлија,
И доведи Брајотића Мару,
Да је љуби црни Араиинс : 75
А мене ћеш младу нопадију,
Иопадију ноиа Ракотића,
Да је иаша но чадору л»убим.“

Кад је поиу књига долазила,
Он иовупи племеиске главаре, 80
Па иред њима књигу проучио :

„Сад чујете, ш.то ни паша пише :
Сад ал’ ћсмо на нредају иоћи,
Али иашу позват на мејдану.“

Но му на то они одговоре : 85
„А Бога ии none Ракетићу!
Свп емо ради часио погинути,
II о Т у р ч и и у р a ј а п о с т а н у т и ;  
Р a ј а т у р с к а и и к а д б и л и и и с м о. 
Но му пшни лист књигу бпјелу : 90
Нека иде нама на мејдапу,
Па што коме Бог и срећа дадне!ц 

A non љему на то одговара:
„Мустај-иаши одпоздрав на нисмо :
Што ми зовеш од зсмљо главаре, 95 
Да ми к тебе дођу на предају; — 
Зовемо то, пашо, на мејдану.
Што ми иштеш двапајс’ ђсвојака,
Те си мсне у хрз ударио;
Посјсћу ти дванаје, пашајлија. 100
Што мп miniсin Брајотића Мару:
Мара има добра господпра:
Арапа he позват на мејдану.
Што ми ншпеш иопадију младу;
За њу by ти изгубити главу.ц 105 

Иа је пошље паши у табору.
Кад ју виђе силан Мустај-иаша,
Одиста му мнла пе бнјаше 
Па срдпто па ногс устаде,
Па па троје раздијелп војску 110
Прву посла нреко Нланинице,
А п]>ед њи.ва Арапппе црип,
Да ударп на Н<»жицу рапну,
Па да иде па Лопате рлвпе ;
Ту ћемо ое р војгк.о! саетавптс. 115 
Други дпо вој ке гд шјпо,
Те оправи Слатском шпрокијем ;
А иред њоме Бег Шабанагпћа :
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Ha ie ii.e.vy тпко бесјсдно :
»Жари — ппли, a сијеци главе; 120
Ајдс с војском Ракетпћа цркве.«

Трећу војеку собн оставно;
Новгде ју на Лоиате рпвне;
И Лоиате oribt'M пзгорјеше.
Код бијеле цркве Ракетића, 125
Ту је иаша табор учпнио:
Ту се војоке турске еастадоше.
На да видиш noiia Ракетића!
Он на Tpoic разднјелп воЈску :
Један дно ВуичиНу Вуку ; 130
Други дио Брајотићу Вуку ;
'Грећи дио себп оставно.
Иа милога Бога помеиуше;
А у Турке сложно ударише,
Са трн краја енажно навалише. 135
Ала банда ; затурп се кавга;
Убише се огњем пз пушака.
Онда Турци плећа окренуше.
Уз Лопате Турке поћераше;
Цррајућп Турке нпз Всфушу, 140
СијекуНи Турке на буљуке.
Ту иа двоје Турке раздвојише:
Једне ћера Брајотпћу Вуче, 
ћсра Вуче уз Турјак планнну,
На рустнже цриа Арашша, 145
Па Арапу тако бесједио :

»0 , чулн ме, црни Арапине!
Ти обрна суру бедевију,
На иовади сабљу оковану !*

Сретоше се два добра јупака : 150
Коњн am се ирсимн удрнше;
А Јунаци на саоље острице ;
Варају се и ударају ее.
Сабљом ману Bpajomhy Вучс,
Те Араиу носајече главу; 155
А узме my кои.а н оруже,
И отлеи ( V боја раздвоЈилн.
Но да вндиш Вуичића Вука!
Е ои ћера Мамут беговнћа,
А уз Кому високу нланипу. 1G0
Доћера га у клнеуре љутс 
II ту пашу на мејдан иозивљс :

»Обрни се Мамут-беговићу,
Да па сабље живот дпјелемо!«

Обрпу се Мамут-беговнћу, 1G5
На остру га сабљу дочекао;
Но му не да Вуичићу Вуче,
Но му руеу посиЈече главу,
Иа је њему тако бесједио :

»Сад тн љуби младу поиадвју !« 170
Поејече му дванајс пашајлија ;
И на томе боја раздвојише,
И ту турске главе изброише:
У том боју, што их иосјекоше,
Шеет стотпна и недесет више. 175
Па ту своЈу браћу нзбропше,
У том боју ило U3i иогнбоше :
Седамдесет п четири више,
А толико има рањеније.

(Наставиће се.)

КЊ 2Ж ЕВНИ ПРЕГЛЕД.
Ја чке  вијести.

(Н и к о л а  Г а в р и л о в и ћ  Ч е р п и ш е в с к  и), 
велики књижевник руски, који се у нотоње доба то- 
лико номиње, стигао је из свог заточења у Сибирији 
у Астрахан. гдјо га је иећ походио један коресион- 
деиат „Дели Њусаи. Деветнаест година ировео јо 
Чернишсвски у Сибирији, и много се за то вријеме 
нисало о њсму како је опао духом и тијелом, но то 
јс свс лаж, јер јо инглески коресиендснат видио у 
њему човјека широкијсх плећа и необично јака, који 
поред својах 55 година изгледа много млађм него 
Јито јс. Чернишевски учинио со, истина, доииснику 
„Дели-Њусаи као човјек у највишем степену нерво- 
зан, но кад је оп могао пријећи иут од 7000 кило* 
метара (из Вилниска у Источној Сибирији иа до 
Астрахана) а да се не умори, онда ho то миого ре- 
ћи. Чорнишевски разумије ипглески, говори неиотиу- 
но Француски, а ие зна нимало њемапки, на иротив 
точно говори — латински. Пред коресиондентом ово 
је у главном исказао : Он је осуђен био на заточс- 
ње ие због својијех чланака о вјештини и философији, 
нити, као игго се често до сад држало. због ромапа 
„Што дјелаКи који је написао док је бмо у иетро- 
иавловској тамници, него због неколиких чланака о 
политичким и економским иитањима, који су изашли 
у Некрасовљевом журналу „Совремоникуи. У једном 
од тијех члапака налази се критика о „Политичиој 
Економпјиа Џона Стјуарта Мила. Што се о њсгову 
животу у заточењу нричало, то је већином нетачно. 
Он нигда није био у Колимску, него је живио од 
18G4 до 1871 у једноме мјесту нровипције Забајкал- 
ске у Источној Сибирији, за тијем у Вилниску, ио

далеко од Јакуциа. Чернишевски је осуђен на 14 го- 
дишљу робиЈу у рудницима, но љега никад нијесу на 
рад тјерали и само је нсдјсљу дана био у гвож1>у. и 
то но неспоразумљељу. С њим еу вазда иоступадн 
као с ратним заробљепнком. До 1871 много га је ио- 
магао Некрасов новцем, а доципје је као насел>енш; 
иримао од владе 200 рубаља годишње. С почетка је 
имао у друштву много руских и нољских прогнани- 
ка, доцније — у Вилннску — дружио се само са се- 
љацима. У прогоиетву много је иисао, али ништа 
нијо сачувао ; доста је којешта, као неке новеле и 
расираве из опште историје, сам спалио. Новине и 
журнале иримао )е за цијело вријеме свога заточе- 
ља и особито се занпмао шнлссчом лптературом. 
Черншисвеки увјеравашо инглескога корссиондента, 
да његови назори нијесу ии из далека тако екстрем- 
1Ш као што се у свијету држи. Кад му је на to Ko
pec ионденат примјегно да њсга држе за „руског 
Фурјсра или Еарла Маркса“, насмијавиш ее рече 
Чернишевски: ,,У опо доба (кад су га нрогнали), 
ако је допуштсно незнатнога човјека с великим по- 
рсдити, једва ако сам био руски Кобдеи или 1>рајт“. 
Чернишевски јо помиловап од цара руског нослије 
Kpyhucaii.a.

Чпгаоцмма „Црногорке“.
Нолазим на нут за неко вријеме н не ћу 

мо1ш GiiTii при уређивању „Црногорке“.
Ово јављам поштованпм чптаоцима „Цр- 

погоркец ради њиховога знања.
Цетиље, 20. Марта 1884.

ЈОВАН ПАВЛОШШ.
Ц е т н н» е, у државној штампарији.


