
Ивлази сваког четвртка 
зл  цијелоз! табаку.

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

годишше. . .  6 «>иор. 
иа по године . 3 „
на четврт године 1 „ 50.

8а Срвију годшпље 20 дин. 
ла по године . 10 „
на четврт године 5 „ 
све друте земље 20 4>ран. 
годишље.

ЦРНОГОРКА
лист зл

КЊИЖЕВНОСТ И ЗАБАВУ.
Уредник:

ЈОВАН ПАВЛОВ1ГИ.

Претплата из Црне Topt 
и сва пнсма шал>у се са- 
мом уреднику.

Претплата из Србије у- 
пућује се Велимиру Вало- 
жнћу у Биоград, а из дру- 
гијех крајева под адресом 
Р. Kamadanovi c  Cattaro 
(за „Црногорку").

Претплату примају сви 
напш кљижари и новинар- 
ске експедиције. НеФран- 
кирана писма не примају 

се.

Број 10. ЦЕТИЊ Е, 8. Марта 1884. Година I.

Одисаји родитељскога срца.
П ј е с м е  Ј.  С у н д е ч и ћ а .

Логом лежи.

Логом лсжи млад голубак; 
Сав у живом огњу гори :
Сило су му малаксале :
Ббчида га тешка мори.

*
Више њега лебди сјетна 

ГТоражена голубица:
Овог драгога тића гледа,
Па иремире, кукувица•

*
Гледа тића, гдје се мучи: 

Па са својом душом гријо; 
Сваки иокрет, сиротанка: 
Очима му својим иијс.

*
Он уздахне : . . .  уздас њојзи 

Одвали се из дубино ;
Он со малко иоразведри :
И њој лице одма сине. —

To не лежи сив голубак, 
Нит је крај њег голубица: 
Hero синак. . .  а крај еинка 
Ојађела, в ај! мамица.

*
Бди пад својим ббним синком 

Пожуде му с очи лови:
Понуде му слатко пружа: 
Жељици му свакој гови . . . .

*

Бог је сами тај пламенак 
У мајчину груд зажега’ ; 
Најсветија ствар иа земљи : 
Мајчина је^златна њега.

*
Нема слике да црсставља 

Побуднијег на св’јет’ чина: 
Над мајчину слику — када 
Лебди нокрај ббна сина. —

К о т о р, 15. Јануара 1884.

Ој, ириродо.

Ој, ириродо, што си така! . . . 
Сух и труо храст

Тврдо држиш у жовоту 
И недаш му паст;

А мириеан, свјеж и зелен 
Да обориш струк :

Свој си оштро наперпла 
Смртоносни лук.

Молим ти се, преклиљем тс, 
Струк ноштеди тај :

А животу гњила храста 
Ти учини крај! .

Муља и гром и олуја,
Слушају ти глас;

Мене етара ти уморн :
Буд’ ми синку спае! —

К о т о р ,  8. Децембра 1883.

Клаљам ти е е -----

Клањам ти се, света р’јечи ; 
Клањам ти се душом, т’јелом,
И пред тобом метанишућ, 
Тврду земљу бијем челом ! . . .

*

Ти ми кажеш, јасно кажеш: 
Бог да кара ког милује;
А тајанства божанствена 
Богомрзник сам не штује. —

*

Ја вјерујем томе слову;
Јер иначе бит не можо :
Ти милујеш кога караш, 
Милујеш га, добри Боже!
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Карај, карај, — а милуј ме : 
Буди са мном воља твоја! . .  .

А х а л-Т е к и н ц и
или

Туркоманн.
Пише Ј. Поповић-Липовац.

(II а с т а в а к).

IV.

Жалосна је судбипа онога, који је  нао у 
руке Текппцпма. Многп руски војник окушао 
је  то на самом себп, што ћу нричатн, нринада 
иричању Никите Цивашева, којп је пробавио 
около три мјеседа по текинским углпма.

7. Октомбра 1878 шестпна нас топџија : 
ја, Мјаки, Панђуилин, Зиман, Нетини Мака- 
ров, удаљисмо се на 10 врста од тврђаве Чати, 
да напасемо камиље и да наберемо траве за 
коње, од оружја нпјесмо ништа имали са собом. 
Дошавши иа мјесто а пеочекујући никакве опас- 
ности, разиђосмо се куд који, да би што пријед 
свршили посао. Један је  ијевао какву пјесмицу, 
друти звиждао, неки су пушили, а нико од нас 
није прпмјетио како иас пза шумарка стража- 
ре разбојнидн Текинцн. Кад им се чинило иа- 
јудобнијс, нападну нас са ужасном виком. Да- 
досмо се у бјегство, али зар се може утећи 
брзоногом кољу текинском ? Нијесу ндс спасла 
ли пол,а усијана ражју. Један само Макаров 
иобјегао је на неколико стотина корака, но ту 
брекост платио је скупо. Ражљућени Текинад 
једнии ударом осјече му гкаву, па спустив се 
с коља изудара још неколико пута трушшу 
јадпикову. Најпослнје кад се увјерно, да је 
Макаров мртав 6 киде с њсга обућу п одијело 
па дође својим друговима. Мм смо дотле сто- 
јали у неку избу ; сдена, која се збила ггред 
иашим очима оледила нам је  крв у жилама, 
чинпло нам се да срце престаје куцати. Убпда 
је међутим гледао са осмјехом на нас, говорећп 
нешто друговима. Мислили смо, да и нас оче- 
кује судбипа друга пам Макарева. Најпоолије 
удар бича по лицу п знацп, да пдемо за побје- 
диоцима — ријеше сумљу. Живот иам оста- 
више. Слава Богу, ми можемо поћером Козака 
сустигнути бити. Може бити и влада ће 
се заузети за пас, откунпће нас или иотре- 
боватн како б» пас непрпјатељ одао; надалп 
смо се, да можемо и побјећи. Удардм текинске 
канџије брзо су нам разагнали снове. Поћерају 
нас у Аул, али је  всома трудно било мјеритн 
се са чилим текинскпм коњима. Што смо дал.е

Карао ме ил’ милова’ : 
Славиће те душа моја! —

К о т о р, 3. Јануара 1884.

ишли, впше смо се морили и впше иам је кад- 
џија ударала во тијелу. Канџија је нросјецала у 
тијело, крв је бризговима точила.

За ово врпјеме нашег жалосног путовања, 
пије нам пошло за руком, да проговоримо је- 
дан с другим, тек но гдјскад би чули очајни 
уздисај Петпна: ^боже мој, ја умирем ! . .
Такс смо трпјелп до увече. Прсд само вечс% 
уставимо се на обали некакове ријеке. Текинди 
наноје коње н себе, а пама не дадоше ии каии. 
Жеђ нас је морила ужасно, за канљу воде, чини 
ми се, дао би све на свијету. Заман пођох ри- 
јецп но текннска канџија устави ме јадника.

За ово вријеме одмора од по часа, Те- 
кинци су живо о нечем говорили. По жестовп- 
ма могло се видјети, е незнају како да нас раз- 
дијеле. Један приђе к мени, нонина ме по но- 
гама и мншицама машући главом у новлад. 
Други су то исто радили с мојим друговпма. 
Још, чнњаше се, нпјесу се сагласилн у погле- 
ду наших хаљина; најпослије нам заповиједо 
да се днжемо и крећемо.

Цијелу смо ноћ путовали привезани коно- 
дима за коњс.

Ујудру око 3 сата почннусмо у пустиљи, око 
10 сати иођемо даље и са невјероватпим на- 
презаљем једва дођемо тврђави Кара-Кали. На 
сус])ет нам изиђе читави Аул, поздрављајуБи 
дивљим криком четнике; нас су очекпвалм 
друкчији поздравп : мушки су нас бпли ногама, 
жеие иљувале у лице, а дјеца нас прскала бла- 
том, све се то чињело, да се покаже крајње 
прсзпрање проклетим ђаурима. Нама је остало 
само да нроклшвемо дан рођеља п овагсу судбу. 
Никад нијесам тражио смрти, али тада бпх 
умро врло радо.

Примјетићу да сам се једва једвпце држао на 
ногама. мучитељи иам дозволише да сједнемо, да- 
ваше нам из љеког орл>авог чанка мало воде. 
Неколпко нриганица утолшие пам глад, нс тре- 
ба пи рећи, како нам бијаху слатке неосврћућ 
се на непрестапо ружење и н.вување у лнце. У 
то вријеме ми смомогли што год ироговорити, али 
смо мучали. Једва ће нскп : „видиш, проклети не- 
крсти не дају иам мпра“, мислећи овдје малу 
дједу. која се непрестано бацаху блатом иа 
нас. Тим се разговор свршио.

Другог дана одведу мене н Петина лијево, 
остале десно, но прије тога су нас свукли до 
кошуље. „Збогом, браћо“ зазвучао јс тужан 
оироштај са свпх страна. Велс, да има много
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мука на свијету, али тсшко да је  веће но ио 
врелом, шиљастом камену нћи бос. Пспрва Ои 
хтио, да бирам, гдје бих стао, али ие пома- 
исс. Што је стало Текинцу на добром коњу, 
да разбира. гдје ћеш ти да стаиеш ? Идеш, 
камеље проваљује кожу. проваљује месо, мука, 
али мораш иривикнеш, к љојзи.

Ни на што се ие обзиреш, очајаље за- 
купљује физичнн бол. Тако смо ишли до копа- 
ка. На конаку заспим као заклан.

Други дан око 11 сати бнли смо у Кара- 
Калн. Срели су нас као и у нређашљем Аулу. 
Поновили се обични иоздрави адресовани иашим 
мучноцима н иљуваље, ругаље и све редом 
иесреће. Неколико дана нијесу нам дали мира, 
док нас иијссу свикли. Наш домаћип био је  
сирома, није имао ни честите кибитке. Цијело 
имање састојало му се : у добром, лијепом ко- 
њу и иостаријој иерсијашш, робиљи. Коља је  
но ноћи спутио и мене до љега. За неколико 
времена опредјели мп сс положај, био сам роб 
у правом смислу ријечи, посао мн је  био ву- 
ћп воду, а за непослушност канџија ми није 
мањчало. Хране рђаве, на даи Фунат и по при- 
ганкца из овчијег лоја, и једном у педјељи 
иилав.

Бјех врло р!;аво обучен, а бос довијека. По- 
слије ми доиуште, да сам се могао састајати с 
Нетинпм. Састанемо с е ; норазговарамо се, иа 
два часа прођу као мннута. Код куће ми је 
слмиатизпрало једино створење, заробљена Пер- 
зијанка, те сам могао Бога Фалити, што Те- 
киици н жсне не окивају, једног јутра око na
me кпбитке сабрао се читав Аул, зачудо је 
откуд н зашто, кад тек послије дознасмо, да је 
то иама у ночаст. Хоће да нас обрате у Му- 
хамедапство. Ми се ријешимо, да гинемо. Боље

је умрпјети, но пзневјерит православије ! Но то 
тако ражљути апостоле мухамеданства, да су 
нас били немилице. Срећом у то дођу наиш 
домаћинп, (газде). Ми смо им били мнли, тако 
као и остала работа.

Послије два мјесеца добијем ппсмо од мог 
командира штапс-каиетана Гајтпнова, гдје ме 
храбри да не клонем, да се надам у Бога и 
т. д. Нисмо се свршавало обећаљем да lie ме 
избавити, ја опишем моје мучеље како сам зиао 
н умио и молим, да похитају док ннјееам 
умр’о.

Нетин иокуша да се епасе сопственом сиа- 
гом и већ је побјегао на на 10 врста, али на 
11 буде ухваћен. Домаћии узбуни све село, те 
ее сви пуште у поћеру за њим, у кога је  год 
кољ био наредан. Читавом Аулу окле побјеже 
заробљеник велика је  ерамота, за то они и roue 
их тако усрдно.

Послије те преииске судбипа ми се олак- 
ша Текинац се иадао откуиу и то је  био ва- 
жан разлог, да ме и боље pane и да се пона- 
шају самном врло човјечно. Послије доласка сер- 
дар Текма, одведоше меу његово село, гдје сам 
живио 20 дана, но томе љегов син поведе у земл.у 
Гоклана, гдје сам остао 18 дана, 19 ме пошљу 
у Чат на пристава, каиетаиа Јакупова. Петин 
је rope прошао, љега је купила богата удови- 
ца, која га пије хтјела пуштити док јој Руен 
не пуште сииа.

Августа 1878 оелободе Козацп једног вод- 
ника Александрапољског пука, чија судба је 
готово слпчна судби Цивашева, еамо је бпо 
сретнији у толпко, што је бпо скун у очнма 
текинских љепотица, те су п гледале, да му 
олакшају тавноваље.

(Наставиће се).

Г у с л е  ј а в о р о в е .
Ј. ПоиовНћ-Липовац.

Колико сам млађан пута,
Док ио свјету бјелом лута,
Слуша струно жића пуне ;
Mac гдје звечи ко да кунв 
11а врх неба 1>ога творца,
Mac гдје славо Мудотворца !
Mac иакленске ришућ муке,
Mac у рајске гдје те рукс 
Звон читаре, арое, Фруле,
С грјешног свјета 0’ преметнуле ! . . . 
Иа звск њежпи њежиих струна,
Колико иута као муња,
Просјеца ми срце младо 
Тад у други свјет сам иадо. 
ЗаборављуК зсмно жпћс,
Земно жиће, горко пиће . . .
Топећи се у сласти море.

У небеса тамо rope . . .
Али све те звуке кад би 
У један звук пјесник слио 
Неби јсдних гусла јеку, 
Јаворових раван био! . . . 
Гусла светих, свети звуци 
Пјеваху ни у срећи, муци, — 
Српске славе ладна гроба . . ! 
И плач горки Срба роба. . ! 
Гусла светих — света јека 
Тебе ради пет вјекова,
Оштра мача чу се звека ! 
Гусла светих — моћи нуне 
Мудотворне су ти струне ! 
Пет вјекова твога плача 
Ослобода нола Срнетва,
От турскога већ харача !
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Гусла светих — које цмило 
Од туге бис’ осушиле,
Дано јоште није треба 
Да род Српски усколеба !
Да г’ научи да г’ застави ! 
Дага гуђин не поплави. . . 
Гусла светих — чуцотворних 
Кад загуде кад зајече 
У мртвог ће смртну рану

Митрополит црногорски Василије 
Нетровић.

Пише Марко Драг овић.
(Наставак).

На ово писмо Јустина БолДу Црногорци одго- 
ворише овијем писмом.

„Не можемо да вам не одговоримо па вашу 
нрокламу коју ств дали поданицима нринциповијем, 
и од које сте коиију нослали везиру у Босну ; а та- 
кође и на многе друге ирокламо којо сте издавали 
нротив нас, а које су све дошле у нашо руке. Ви 
иодижете иротив нас Турке, као што исти Турци на- 
ма кажу, a u ми то очима видимо. Ви иазивате нас 
немирнијем људима од рода невјерногаи безаконога, 
и говорите да смо ми издајници иорте отоманске. 
Што пишете да смо ми од рода невјернога и 
безаконога ви расудито сами јесте ли право рекли 
такве ријечи о народу православне вјоре Христове 
и закоиа свеге цркве источне, а народа иоштена и 
света славено-српскога од којега су ироизлазили 
свети царсви срнски и врцози црногореки; иатри- 
јарси и архијереји, свештеиици и ноштени људи, гла- 
вари и ОФИцери од којијех је многи бивао и у служ- 
би мљетачкој, који су толико вјерни били преведрој 
републици да им је ова давала под заиовијед своју 
војску и саму касу, и није се иикада још нашло, да 
је који од овиЈех био невјеран; а између вашијех 
чиновнијех људи бивало је толико невјерника да сте 
са иреступницима напуњали цијеле галије и тамнице. 
А што пишете да смо издајници иорте отоманскс, 
ми нијесмо њени издајници зашто јој никад нијесмо 
били вјерни ни подложни, нити ћемо никада, но се 
бијемо с љима да отмемо опо што су они нама оте- 
ли, и да сачувамо своју вјеру и своју слободу. Ми 
ие знамо зашто ви овако мрзите на нас ; зар за то 
што смо номатали ренублици у вријеме рата Циира 
и Каидије и Мореје, Кашћел-Новога и Цетиња за 
које зовемо у евједочаиетво преузвишенога Бартола 
Ерипу на којега дође (10 хиљада турске војеке, и ми 
њега сачувасмо и у Котор доиратисмо. На кад би 
рат најиошљедњи с Турчином иођосмо неколико нас 
у иомоћ републици, јер еви не могасмо због тога 
што чувасмо наше границе од Турака, иод заповјед- 
ништвом владике Даиила. Црногорци ударише иа 
Бар и Турке у град затворише, пашу од Арбанмје 
разбише и оружје и гоеподу мљетачку од турскога 
ронства сачуваше и армату у море упратише како 
нам свједоче и атестати. Тако исто и под Уцињ 
вјерно нринцину помогосмо. За све ово ми нијесмо 
тражили никаквих награда, осим што нринцип одре- 
ди неколицини Црногораца плате, али бигас и они 
иреварени. Но нијсдан поетупак ваш није нам био 
иротиван као овај садашњи кад издасте ову п]>окла- 
му (нроглас) у коју дајете запријет да не могу имати 
е нама иосла иаша брака и сусједи, кумови, евато*

У један миг да изљече !
А некмоли плаха роба,
Да не дигне из ладна гроба ! . . 
Гусла светих Божег дара,
Код твојега ја слтара,
Клечим, клањам иа ти велих : 
Ако је икад ишта с’ неба 
На земљицу српеку нало 
To сте гусле и гудало ! . .

ви и иријатељи с којијема смо од иастаља и до дан 
данашњи у љубави живјели, и то нам ваша власт са« 
да забрањује и на мјеето љубави видимо да се уво- 
ди мрзост у Крајини . . . .“

Године 1755 није било рата, а такође ни у 
првој половини године 1756. Године 1756 онет је 
везир иисао владици Вазилију ииСхМО са иетијем 
тражбинама с којијема ее је обраћао први пут. Но 
добио је join оштрији одговор.

Мислим да не ће бити сувишно ако приведем 
овдје још неколике ријечи из нисама која ииса мит. 
Василије рускоме и ауетријскоме двору.

Ево што нишеупиему које је послато кологији 
иностранијех дјела.

„Везир је босански са неколико војске опколио 
Црну Гору, а од мора венецијанци са њиховом фло- 
том те не даду нашијем Фамилијама да к бреговима 
морскијема траже уточишта. Војека турска иде про- 
тиву нас од Херцеговине, Арбаније, Босне, Рашке 
са намјером да Црну Гору покоре. За то молимо 
Њено царско Величанетво да нам номоже и да нас 
не иушти да нропанемо.а

У писму аусгријскоме двору пише се слиједеће :
„Вашему царскоме Величансгву доетављам до 

знања о нуждама које су у нашему крају црногор- 
скоме. Мехмед-паша везир босански, ио наредби 
султана, дигао се је против нас, и осим њега везир 
румелијеки, иаша ид Арбаније, паша од Призрена, 
паша Мехотински, *) пата Ново-Пазарски, иаша 
Херцеговачки и сњима велика војска. Кад видјесмо 
ову силну турску војску, и кад нримисмо иисмо ве- 
зира боеанскога у којему иисаше да he мене архи- 
јереја христова на колац натакнути, свете цркве 
разорити, народ норобити тада ми обратисмо поглед 
свој на високославне дареве римскога и рускога као 
на савознике истине и ненарушиме л.убави. Иослије 
тога мп иримиемо извјештај дајеВаш е Величанство 
нарсдило евоме носланику у Цариграду да заједно 
с руским резиденгом ради код портс отоманске у 
одбрану иигереса name Црне Горе. За ово ми, еа 
свијем иашијсм народом, ириносимо благодариост 
Вашему Величанству.

„Ми нијесмо штедјели црковно имање и били 
емо скуиили око 40 хил.ада добре војске и кренули 
против безбожнијех бусурмана и изашли на иаше 
границе. Но Турци овога иута против нас не изидо* 
ше. Тада наше чете отидоше далеко у туреку земљу 
гдје су се.сретали еа Турцима и били се с њима и 
наше че̂ ге евуда еу побједу одржале над турским 
четама. У томе било је много Турака побијено и три 
етарсшине турски били су живи yxeahenn, па их 
наши објесише па сред пута куда јс хтјела турека 
во)ска проћи. Таквијем начином Турци су ее натрнг 
повратили, а иослије тога писали с*у нама и молп.ш 
да им харач иошљемо, али им ми шјјесмо нипгга

*) Да «»је МетоХцјски иа Херцеговоне. Метохија је 
главна варошлца у Гадко. М. Д.
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иоелали.. .  Молимо Баите Всличапство да и наиријед 
не оетавите нае без ваше иомоћи. . .  Из Црне Горе 
Јануара 15 1756 год.и

У другој половини 1756 годипе крене ее про- 
тив Црно Горе : везир Босански са 5000 регуларне 
и 30.000 нерегуларне војске. *) У исто вријеме кре- 
нули су на Дрну Гору и наша од Арбаније и везир 
од Румелије. Црногорци су скуиили сву војску како 
своју тако и иомоћну из околвих илемена. Но војока 
Црногорска нијв била сва у једно окупљена. Једна 
јо била остала против Арбаиије, једна да чека ве- 
зира oi, Румзлије, а једна је изашла против Осман- 
паше који је био иред војском везира босанскога. 
Црногорску је војску иредводио сам мит. Сава. 
Војска црногорска изашла је према Никшића да 
овдје чека везирову војеку. Намјера је била, ако 
се мога, овдје зауетавити турску војеку да не улази 
у унутрашњоет Црпе Горе.

Жестоки бој започео ее је, близу самога града 
Никшића, у мјесецу Новембру и трајао је до 6. 
Децембра. На сами Никољ-дан, говори д.етописац, 
био је рјешителни бој у којему Црногорци остадоше 
иобједитељи. Турци су били до ноге иотучепи. Оеман- 
иаша био је рањен и са остатком своје војске но- 
бјегао је у Босну.

И друге војске Турске, везира од Румелије, и 
паше од Арбаније, биле еу потучене. те и овога 
иута Дрна 1’ора остаде сиашена од неиријатсљских 
нокушаја.

Године 1756 дошао је у Црну Гору, на Цети- 
н>е, руски поданик архимандрит светогорскога нред- 
теченскога мапастира Владимир Буковински. Овај је 
ишао прско Дариграда за КрФ и друга мјеста да се 
тамо иоклопи еветитељу Шниридону и светоме Си- 
меону Богопримцу. Од туда мислио је вратити се 
преко Векеције у Русију. У томе иутовању зашао 
је у Дрну Гору. Дошавши на Детиње он се је ја- 
вио владици Сави и владици Василију од којијех је  
био ндјмилостивије аримљен и намјештен у цетињ- 
ски митрополитски манастир.

Те исте године архимандрит Владимир Буко 
вивски био је посвећен за еиископа предјела Зет- 
ских, који су сиадали у епархију митрополита Цр- 
ногорскога. Посвсћење Владимира Буковинског свр- 
шили су мптроиолити Сава и Василије као што 
свједочи ова грамата која јо дата епископу Влади- 
миру у вријеме његовог иосвећеља.

„Дајемо на знаљо свакоме коме је нотребно 
знати да ноказатељ ове стављене грамате, судом 
Божијем дошавши к нама из Дариграда, пречасни 
архимандрит Владичир Буковиаски Велико-Рус, з' оно 
вријеме кад ми бјосмо у великој нужди од војске 
Турске, која бјеше опколила Црну Гору, и од Мл>с- 
чапа који бјеху затворилм спојо грапицс пред нама, 
иостављен је, ио избрању нашсму и свега нашега 
свештеиетва и свијсх нашнјех чшаоначалника, за 
еиискона ирсдјела зетских који се налазо у нашој 
јепархији. Послије иоевећења иредадосмо му, као 
Великорусу, еве стварн које даровали бјеху овоме 
светоме манастиру дар Нетар Велики и његова кћер 
царица Јслисавета да, ако би Турци пашу зем.ву но- 
харали и иас два архијереја побједили или погубили, 
овн архијереј зетски узме све речене ствари н по- 
несе на чувањеуруску државу. А ако турска војска, 
која је около Дрнс Горе, буде иобјеђена и одступи 
<>д name земље, у таквомс случају преноручујемо 
ЈБеноме Величанству царпди Јелисавети иоменутога

*) У једноме извЈсшћу етоји да је везир нмао 60.000
војске.

јепискоиа Владимира. У овомо дајемо преосвећсноме 
јепископу Владимиру ово свједочанство које соистве- 
по ручно иотнисујемо. Дано у резиденцији нашој 
митродолитској на. Цетињу 30. Октобра 1756године.и 
Потдисани су митроиолити Сава и Василије.

Ово нисмо иајјасније је свједочанство тадашње- 
га стања Црне Горе. Владике Црногорски бјехуире* 
гли са својијем иародом јуначки иогинути, иогинути 
а не донуштити да поганска нога иогази њихову 
земљу док је иједнога у жпвоту. „Нека наша земља 
нашу крв иопије пријед но очима видимо да је душман 
иогазии бјеше девнз владика и народа црногирскога. 
Жалосно је било видјети кад владика Сава и влалика 
Василије предаваху црковна богаства, дарове 
рускијех царева, јепископу Владимиру, алд и 
ионосито је било видјети кад госдодари црно- 
горски, еа својијем народом, иђаху на жртву 
за „крст свети и слободу златну.“ Ево узми ово зла* 
то и сребро и сакри га гдје год од пљачке гурске. Жао 
нам је то злато и сребро које је украшавало наше 
храмове, који ће можда данас сјутра бити разорени 
од Турака. Ово је сребро и злато дароваио нашим 
црквама од благочастивијех владалаца братске нам 
Русије. Онет га иоси тамо да се метнс у свете црк- 
ве. Ми остајемо овдје и не жалимо свој живот за 
народ наш и нашу слободу.и Велик је, свечап је и 
жалостан јс овакав тренутак. Изгубила се бјеше 
свака надежда на сиасеље од пријетеће опасности. 
Ријешење је било достојно славе д вјечнога сдомена: 
погинути, или спасти отаџбину.

Као што смо видјели вшпо турска војска била 
је побјеђена и Црна Гора сиасена.

И ако је турска војска кретала оиет истс годи- 
на да удари иа Црну Гору >— није ударала, ио се 
је мотала око гранпца црногорских.

У почетку Новембра мјесеца 1756 године м. 
Василије креиуо је оист у Русију да радитамо у корист 
свога народа. Главни узроци којп га креиуше иут 
Русије били су: 1) Искати иомоћ за Дрну Гору, 2) 
уредити један дук војске у Русију који би се звао 
„Црногорским пукоми; 3) повестн иеколико младијех 
Црногораца да дх намјеети у руекс школо. Василије 
се је са свијем старао да што више Дрногорада идс 
у Русију и да се тамо уче у војипчким и грађанским 
тколама. У једноме нисму књазу Голиципу Васи- 
лије говори овако : иЈа сам савјстовао Дрногорце да 
шил»у своју дјецу у високославпу руоку царевину 
да се уче у томоиимш школама, а људима г(>ворио 
сам да иду у Руеију и да ступпју у војску да се 
тамо уче војничкоме иекуству.и

Василије је отишао из Дрне Горс најпријед у Фјуму 
(Ријеку) да од туда, ако мога, учиии неке преговоре са 
.мљетачвом владом и да иоради још око некпјех други* 
јех црногорскијех ствари. Ово иисмо ко]е је он ии- 
сао граФу Кајзерлипгу, рускоме послапшч-у у Бечу, 
најјасније ће нам ноказати цијел> овога Василијева 
иутоваља. Ево тога писма.

„Вашему сијатељству иозиато је како Црногорци 
желе у славпу руску царевину имати један иук вој- 
ске, од иљаду људи, који пук би се пазивао гцрио- 
горскијем.а Ови број људи већ је скупљен и био би 
и до сад отправљеи у Русију данијв било препрека 
које су иам нам чињеие од етраис мљегачке рену- 
блике.

„Мајор СтеФан Петровић, који се налази у вој* 
ничкој служби Њенога Величанства, казао нам јв како 
је иљетачки иосланик, који се иалази при двору 
аустријекоме. говорио вашем сијатељству да со 
Дрна Гора налази у иодаиству отоманске иорто
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што је нотврђииао историјом ове земљв и невакви- 
јелЈ трактатима који су чињени међу турском држа- 
вом и реиубликом мљетачком, а такрђе и тијем да ми 
нлаћамо данак отоманској норти. Овијем со изговара 
мљетачка реиублика те нооће донуштити Црногорци- 
ма прелазак кроз њене земље. Осим овога поставила 
је своју Флоту противу Црне Горе, и не само ненри- 
јатељски, но се може рећи варвареки је затвррила 
своје границс од Црногрраца као into свједочи ова 
проклама коју јс издао Јустим Полду, од које вјерну 
копију вама шаљемо. Брод воји с био иослан из 
Тријешћа иуковником ОгсФаном Иучковим и мајором 
Петрови^ем да исти прими иод Котор Црногррде, 
чим јо дошао нод Котор уашиси )е од истога Јусти- 
иа Болду гдје и сада стоји . . . .

„Ја одговарам на ову изјаву мљетачке владе, 
која тврди да еу Црногррцв турски иоданици и да 
им илаћају даиак, да иота изјава није истинита јер- 
бо Дрногорци никада вијесу бнли турски иаданици,

ПЈЕСМЕ 113 ВАСОЈЕВНћА.
(Н а с т а в а к).

И ова је пјесмд. мкого осакаћепа; али закљу- 
чава у себи интересантне нодатке. Из и>е дознајемо, 
да је тада већ био јак род ОсманагиКа и да Осма- 
пагићи држали су на себе и Нодгорицуј а црии Ара- 
пин долази да обори ту њихову снагу; али Васоје- 
Jinhii радо иду у iiomoIi љима, јер и сами ис узнава- 
ју над собом турског џадмоћја. Затим РаЈОвић Ракв- 
та ie ндо преко Вјетерника, а одмах низ Куче Дре- 
каловиће ; то би морало бити због свађе с Братоно- 
жићима, о којој смо зборилв више. Сво то иодудара 
се с истином. Односно пркве ми не знамо, за коју 
зборп се овдје. Сгара црква у славу Вознесенија, 
мислим, не може бити ; јер је то било миого нрије. 
Да није то црква у име Александра, којему се обе- 
1*али, а још нијесу имали сучим градити, и у том дар 
0 ( манагића помогао је њима испунити своје обећање. 
Ма какве биле иојединости, у крјима може бити не- 
ка збрка или пејасност; али у главном ове се ије- 
сме иоднуно иодударају једна е другом. Наиа остаје 
у пешто точнијо оиредјелити вријеме. У том помо- 
жо нам име Лала, који се спомиње у првој пјесми. 
Ои је био син Дрекала, кад су Кучи били још ла- 
тиии или унијоти 5 он јс први нримио православље 
с цијелим својим племеном, и то је било извршено 
владиком дрногорским РуФимом Бољевићем, који је 
живпо до године 1675. На свршегку овога стољећа 
до ађају се ствари, које су биле врло значајне за 
срнски нарот.

Т рци су нотучепи иод Бе чом; ишћерани из | 
Ликс, Кроаве, Славоније и цијеле Угарске; Станко ' 
Јакшић са својима Котаранима ћера њих чак у Босну ; | 
Мљечићи дмгоше се такођер и с иомоћу Црногораца | 
оћерали еу Турке из Новога у Боку. Али, оћерани | 
из дубљине Јевроис, Турци још више навал>ују на ! 
српски народ, гдје њему ниоклен није могла доћи по- ; 
woli. Са свом снагом Турци наваљиваху на Дрну ! 
Бору светећи сс њој за то, што је она увјек иома- ј 
гала Мљсцима. Такво стање ствари изазвало је хај- | 
душтво, којему је задаћа била бити иоједине Турке, ј 
зулумћарс срнскога народа, а с тим зајсдно рушити ј 
и иодкомавати љихову царевину. Васојевићи у  том I 
iniie'. v били иошљедњи, и ако је положај њихов био

и данка никаквога нијесу им никада илаћали, но су 
свагда стојали оружаком руком иротив Турске н 
многе побједе над љима одржали. Осим рврга ре- 
нублика мљетачка кад је ратрвала са Турцима, рбра« 
ћала се је к нама са мрлбама да јој прможсмр што 
смр ми трликр пута чкнили . . . .

пСва садашња зла чини нама ренублика м.ве- 
тачка збрг трга штр смр ми приступили савезу са Ру- 
сијом, и збрг трга штр види да дарида руска тр.ш- 
кр благрврли к Црогррцима, а Црнргррци да су трли- 
ко вјерни Русији. Она се стара да усрђе каје ми и- 
мамо према Русији унитти, up вадамо се иа Брга 
да у рвоме не te  имати усијеха. . .

„Мрлим ваше сдјатељство да ову изјаву дрвс- 
дете др знања Њенруа царскрга Величанства, а ме- 
ђу тијем, дрк др р̂ вајвита рсзолуцпја, да радитс 
крд мљетачке владо да ирриуштају 11рнргорце крји 
желе ходити у Русију.. . . Фјум „(Ријека) 13. Децем' 
бра 1750 грдине. . .

(НаставиЕе се.)

најгрри, јер њима није' билр ни заклрпа, ни ослопа 
на нидрга. Из ово-га перирда представљамр три пје- 
сме р арамбашама Милршу Марковдћу, Ивану Лаку- 
шићу и Бржу Ведшву.

IV.

Четовлње Шарковнћ Мплоша.
(Од ђорђа ђукића.')

Прдижс се једна чота мала, I
Једна чета два су четрврђо,
Одкрлсн се вазда иодизала,
Од илемена од Ваерјевића.
Оба ћу ви по имену казат: 5
Једна ти је Маркрвић Милршу;
А другр је Лакупшћ Иване.
Е тр чета Крмом и дланипрм,
Дрклен дрђе на Љубан планину.
Ту је чета трудна прчинула 10
И ладно CO воде нанрјила.
Па бесједи Лаку/пићу Ивр :

„Прбратиме, Маркрвић Милршу !
Да куд ћемр ч©ту ркренути ?
Ал’ ћемр }е Плаву, ал’ Гусињу, 15 
Ааи ћемо граду Крлашину,
П|)ијеирљу, ал’ Бијелу дрд>у,
Ал’ ћемр је дитрму Вијрру,
Алв ћемр к Пећи-Дукађину 
Али чету к Нештеру Сјеници ?и 20  

Чека Милрш, иа му рдгрвара :
„Црбратиме, Лакушић Иване!
Нећу чету ркренути Плаву,
Ни Гусињу, нити Колашину,
Пријепрљу, ни Бијелрдрљу, 25
Ни иитрму Нећи Дукађину,
Нч ћу чету к ИеиЈтер’, ни Сјснпди.
11р сам чур, ђо казују људи,
Етр тамр Хасу гиздаврме
Бјелу кулу старца Ђулпјаиа : 30
Око куле камена авлија,
А на кулу девст Ђулагића;
Тешки зулум сирртињи раде :
Узимају данке и араче; ; ј
А св0 купе ситно четвртиме 35
И иорезо од содам грдина :
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Узимају цареву мирију.
Сиротињи зулум одолио;
Бсћ јој у то живовања нема.
Oby чету на њи окренути, 40
Ја  би да Бог и cpeba јуначка,
Да погубим девст Ђулагића ;
Да иочине снротнња раја 
Од зулума девет Ђулагића.и 

Онда Иво њему бесједио : 45
„Побратиме, Марковић Милошу!
Ја  ти тамо с четом иоћи нећу.
Три нут сам му чету нодизао 
На његову кулу и авлију ;
Каква бјешо кула и авлија! 50
Баш да иукне муња од облака,
He би њојзи квара учињела;
А камо ли рука од јунака!
Ho ћу моју чету окренути 
У пространу Пештер и Сјеницу, 55 
Ту сам пређе bapa уводио :
Ту у Нештер бјеше трговина, 
Трговина шесдесет волова,
Код њи нема до два чобанипа ;
Доста bapa за дружину бјешеД GO 

Онда Милош Иву проговара:
„Нека bapa и нека белаја!
Ајд идимо на пашег душмана,
Да сломимо нашега крвника,
Све што пршти нашу сиротињу, G5 
Која јадиа у невољу цмили.и 

To зборише на ноге усташе,
Па наиолн друштво дијелише.
Иво иде к пространој Негитери;
Милош ојде Хасу гиздавоме. 70
У најљеииш вакат долазио,
Међу акшам и међу јације,
Он кад дође кули.и авлији,
Ири Милошу добра cpeba била:
Дома нема осам Ђулагића; 75
11о су ношли у село Заостро.
Да иокуие дапке и арачв,
Ал’ на кулу Ђулагића*бега 
О« се нада осам Ђулаг^а,
Да му дођу на бијелу кулу. 80
Отворно од авлије врата,
У авлију уводио друштво ;

На овако љима бесједио :
„Чекајте ме, моја 6paho драга, 
Чекајте ме кули у авлији ; 85
А ја ио^ох иа бијелу кулу,
Да облазим кулу и чардака.1*

Иа га ето уз скамлнје кули,
Ал’ од куле отворена врата :
Надају се дојте Ђулап^и. 00
Он ушета у бијелу кулу;
Ал’ у кулу гарац од CBujebe,
Он угледа Ђулаги^а-бсга,
Т»е он сиава кули у камари ;
А код њега двије каде младе ; 05
Иод главу му двије златке мале, 
Нревари *се, — шинула га гуја, —
Те доФати иушку саделију.
Ал’ га турска була оиазила,
Па иовика гоеподара свога: 100

„Гоеиодаре, T>yaarnby-6ero !
Мено таче руна од хајдука>

Скочи бего, ка’ да се номами,
Иа доФати иушку саделију,
Ila joj даде ватру огањ живи; 105
Те ногоди Марковић Милоша,
Десну му је ногу саломио.
При Мнлошу добра cpeba била :
Те му иушка Фењер утулила.
Нити иаде, нити се препаде, 110
Но се срете бистрим џеФердаром ;
Иа утече низ скамлије кули,
Доклеп дође у мермер-авлију.
Ал’ ту друга ниједнога нема,
Утекоше лугу и шеварју, 115
Утекоше, срамота љи била!
Он се штапље бистрим џеФердаром;
Па га ето лугу и шеварју ;
Па је собом јунак бесједио:

„0 , лужино, камо ми дружина ?“ 120
Иа доФати ханџар из појаса,
Па иод собом ендек исконао,
У земљу се јунак закоиао.
Кад у јутру дан и зора била ;
Рано рани ЂулапЖу-бего 125
У руку му везсна шишана ;
А кад дође каменој авлији,
Он ту нађе крвцу од јунака;
Па но крвци потражи хајдука.
Доклен дође лугу н шевару, 130
Ту ов виђе MapitOBHb Милоша.
Чим га виђе, тијем га познаде,
Но чувењу и ио казивању;
Пак овако љему ироговара:

„Курво једиа, MapKOBiib Милошу! 135
Што еи до еад јунак учинио,
To be бити твоје грјешне душе ;
Што beiii но сад, Милога, учињети,
To ће бити све о моје душе.и 

Па не obe пушком да га бнје, 140 
Ho га mbaiue жнва уФатити.
Милош њему на то одговара :

*>0, Турчиие, кукала ти мајка !
У чем сн се, Type заумило?
Није ласно уФатит сокола, 145
Ал’ под облак твега стријељати.«

На од ока пали џеФердана,
Те ногоди ђулагића бега 
У ковије међу очн двије,
Док му прште чело нод каиицу. 150 
Пушка танка, ма је гласовита:
To се чуло у село Заостро;
To зачуо старац ђулијане,
Па повика осам ђулагића.
Пуче пушка на тавку чардаку : 155
Бегу јсете пешто до певоље; 
ђулагпћи на ноге скочише 
И готове коње закрочшие ;
Па их ето Хасу гвздавоме.
Кад дођшпе кулп u авлиЈи, 1G0
Погледаше лугу п шевару,
Угледаше ђулагвћа бега, 
ђе је њима погинуо бего;
И виђоше Марковоћ Милоша,
Па на њега јурпш учпњели. 1G5
Но да вадиш Марковић Милоша !
Редом пунн бнстра џеФердара,
Те погоди Тјулагић Алију.
Јоиет Мплош пунн џеФердара,
To погоди Тјулагић-Мурата. 170

Па четвртом 1пнп џсф< |'Д*ч а,
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II прпФат’те рањеиа јунака 5 
Јесу мене ране одољеле.«

To зачушс његова дружпна ; 205
Па њп ето преко поља равиа,
Док дођоше лугу п шевару.
Посјекоше девет ђулагића 
И десетог старца ђрлијана.
На љп ето на бпјелу кулу ; 210
Те по кулв иокупише благо.
А каде их младс иотпснуше,
Бјелу кулу огљем пзгорјеше,
Приведоше ата ђулагнна ;
Па доФате рањена јунака ; 215
Турише га коњу на рамена,
Па љн ето уз Нахпју равну ;
Док дођоше на Љубан планину;
Тунак они на конак панулп 
И рањена одморе јунака; 220
Превију му ране у мараме.
Док ево тн Лакушић Ивана;
И он шићар добар гадобио;
Нештерскијех шестдесет волова,
И он носн двије турске главе. 225
Кад он нађе раљена Мплоша,
Иван љему pane честиташе :
Један другом честита јунаштво;
Па великп шнћар дијелише,
Свакојему другу поједнако, 230
Сваки ојде внлајету своме ;
И Милош св раиа изљечио.

(ПаставпКе се).

Ј- '*-■ ' '  ■■■— "LLJIiL.

Те погодп ђулагић-Асана.
Петом иуни Мплош џеФердара,
Те оогоди ђулагпћ-Омера.
Шестом Милош нунв џеФердара, 175
Тс погодп ђулагвћа-Паша.
Седмом пуни Милош џеФердара,
Те оогодн ђулагића-Ал.а.
Осмом Милош пуни џеФердара,
Те цогоди ђулагића-Реџа. 180
А деветом пуни џеФердара,
Те иогоди ^улагића-Мала.
Кад то ввђе старац ђулијане,
Да иогибе девет ђулагића ;
Он појаха ата четвртака, 185
На повадп сабљу дшнисклју 
На Мнлоша јурнш учинио ;
11а је њешу тако говорио :

»Курво Једна, Марковић Милошу !
Ласно ти је тице перутати ; 190
Ho je тука орла дочекатп.«
Па на љега јуриш учпнио,
С’ атом њега старац прескочио.
Мнлопј тога с’ нпје препапуо 
Но десетом пуни џеФердара 195
Те погодп старца ђулијапа.
Taj max Мнлош из гласа кликује:

»А ђестс вп од rope хајдуци ?
А ђесте мп, нигђс вас не било!
Вп дођите лугу н шевару, 200
Посјсците девет ђулагића 
И десетог старца ђулнјана,

КЉИЖЕВНИ ПРЕГЛЕД.
По з ор  ишт е.

Добровољно позсриншо друштво пашс читаоии- 
де почаствовало нас је 1 1 . ов. м. иретставом шаљи- 
вих комада : „Шарани и „Пола вина пола водец.

Уснјех нашијех почетнкка — дилетаната — 
иревазишао је свако очекивање. Ова престава над- 
машила је знатно ирве. Измјена к бољему и доиуна 
примјетила се код свију лица, који су нграли у пре- 
ђашњим улогама, а на пме у држању, кретању, дик* 
цији, мимици, једном ријечи у свему. Причају о Де- 
мостену, — и ако ово срављивање није баш згодно 
— да је од природе био муцав, имао кратко дисање, 
спољни изглед смијешан, иа јо ипак челичном вољом 
иобједио све тешкоће и иостао најславиији босјед- 
ник. Играчи добром вољом ностигли су много. У оста- 
лом, нашој младежи, особито у овијем крајевима, 
нити су нужна усиљавања налик на она која је чи- 
нио поменути оратор, нитд пак слава глумачка. Пр- 
во, што је од природе појимљива, а друго, што у 
српском народу нема довољно тражље и награде 
вјештини у ошнте, и глумачкој иајмање. Чнтаоцн се 
сјећају колико је глумаца у нас Срба умрло без ко- 
ре хљеба и сахрањено на добровољно прилоге. Но 
доставити обитаоцима иаше малене престонице, си- 
ромаише у разноврсним упечатцима великоевјетске 
вароши, здраву поуку и корисну забаву —• то могу 
наши својевољио рекрутираии, мјестни глумци, чему 
је најбољи доказ то, што су и ове преставе била 
заузета готово сва мјеста нашег ировизорног театра. 
Поред Њсгове Свјетлости Насљедника и г.ђе Стапе, 
мајко Њ. Височанства, могли су се видјети у „ло- 
жама“ страни заступпмци : руеки, турекн, аустриј- i

ски и папш виши чиповници. Многи од њих, који 
знају без сумње, шта су иозоршита и тсатралне 
сиаге, по свршетку претставе изражавали су једпи 
иотпуно задовољство, а други не мало чуђење.

У првом комаду удовицу играла је г-ђа Ј. С. 
Мартиновића добро, а неки веле најбоље Г-ђца Пе- 
ровић, као лукава еобарица. иоред тога што је до- 
бро научила своју улогу, требала јо имати живљег 
и ирвродпијег говора. Лазу Иоиовића г. Ковачевић, 
а његовог слугу Јована г. С. Мартииовић одиграли 
су лијеио.

To со може рећи и о главпим улогама у дру- 
гом комаду „Шарану“, гДи Навловићки са добро 
погођенијем одијелом, иодбочивањем и пзговором 
живе, лукаве и симпатичне сељапке банаћанске, Пан- 
тине жене ; г. Н. Татару, свршеном препарандисти, 
коме но треба други „ајзлибаи- до својих нога, да 
иријеђо толики иут, да наивно, природно и слободно 
искаже љубав ceojoi Савци, г-ци Вукотпћ, атакође о г. 
Ковачевићу. Овај у лицу чика Нанте, гдје он као 
сељак ФилосоФира о ирвепству човјека, који изумјв- 
ва гдимшићеи, ншие књиге и календарс и т. д. пред 
женом (жалосна )ој мајка !и) — био је извретаи, н 
ако његов танки младићски глас не звони баш нату- 
рално ил уста старог банатеког сељака. Прн крају 
игре, гдје чича Панта налази у земљи шарана (кра* 
па), ког је његова жепа Ана ту закопала и евнкала 
сво село, паправивши мужа лудим u тиме ностигла 
своје, у чему и лежи нај)ача комика, та сцена нијо 
се могла најбоље извссти, највише због тјеекоћо 
биие.

„Зетскп Дом“. коме је већ темељ закоиан на 
иогледу шнитаља, нрестаол>а у овом одиошају много 

I угодности. " ?
Ц е т и њ е, у држаиној шт;шпарији.


