
Излазп сваког четвртка 
да цијолом табаку.

Огаје за Црну Гору, Ау- 
стро-Угарспу, Босну и Хер- 
'договину ;

тодшшвс . . .  6 Фиор.
на но године . 3 „

ЦРНОГОРЕА
ЛИСТ ЗА

на чстврт године 1 „ 50.
За Срвију годишње 20 дин. К Њ И Ж Е В Н О С Т  И З А Б А В У .

da no године . 10 „
ва чстврт године 5 „ УрОДНИК :

[ ђвс другеземл>е 20 Фран.
[ годишње. JOB All ПАВДОВИЋ.

Претплата из Црне Горс 
и сва писма шал>у со са- 
мом уреднику.

Претплата из Србије у 
nyl.yje се Велимиру Вало- 
Јки1>у у Биоград, а из дру- 
гнјох крајева под адресом 
Р. К a in a d a n o v i i, Cattaro 
(8a „Ц])ногорку“).

Иретплату примају сви 
»аши књнжари н новинар- 
ске експедиције. НеФран- 
кирана иисма не иримају 

се.

Број 14. ЦЕТИЊЕ, 19. Априла 1884. Година 1.

ОЈ ,  А В А
Ој, Авало, горо сива,
Зар ти није срца жива?
Зар у тебе очи нису 
На том вршку, на том впсу ?
Ил’ те какви јади тиште,
Ој, вјетрова вијалиште ?
Је ли сиомен твога Порче,
Што га вис твој одн>егов’о,
И на теби то његово 
Порушено старо дворче 
Што ти тврдо срце горче ?
Мани мртве мирном станку,
Оетави и* вјечном санку,
Покри спомен маглом сивом,
Тсшко мртвом, благо живом !
Нробуди се, др’ јемни висо,
Разведри сс, разбери сс,
Па иогледај на те низе,
11о том сриском св’јету л’јепом,—
Благо видном, тешко сл’јепом ! —

Са висине нешто сијно ;
Сунцо еједа, гора гледа.

Планинс су виловите,
Вилама су видовите :
]'ора види све што вр’ једи,
Куд иогледи, иде к ср’једи ;
Но слуша их како зборе,
Не гледа их како творе,
Она мотри, доло, rope,
У тамнице и у дворе,
Испитује души сноре,
Срце тражи, ие he коро.

МОЗАК II СРЦЕ v КН,ПЖЕВ110СТ11.
(Нагтавак *).

Доведите Папуапца, рецимо у Беч, и одве- 
дите га у тамошљу дворску оиеру. Оркестар 
је баш започео увертиру од Вилхелма Гела. 
Бама се „срце топи“ од мплине, слушајући 
дивну комиозицију мајстора Росинија. Вашем 
госту дивљаку то је са свнјем свеједно ; он сједп

*) Види бр. 8. „Црногорке“. У.

. 1 0 .........
Ој, Авало, де ми кажи,
Нађе л’ што ти око тражи ?
У срцима што ти гледу 
Показују све по реду,
Сваку жељу, сваку миса’
Што им на дно Бог упиеа’
Што ли ти се могле кас’ти ? 
Да л’ горчине, да ли сласти, 
Нитомине или страсти ?
Да л’ врлине или гр’јеси,
Да л’ прегори или б’јеси?
У власника и у роба,
Да л’ је нокај или злоба ? 
Видје л’ цв’јеће или ст’јењс, 
Нађе л’ порок ил’ поштењв ? 
ВидЈе л’ људе ил’ утворе,
Ил’ небојше ил’ удворе ?
Пађе л’ евуд бар ернске ев’јести? 
Ој, Авало, нагов’јеети !

Сунце сје.то, ноћ ее нагла,
На Авалу пала магла,
Горино се склони око ;
Видјело је доста, много !

Са висине са иланине,
Кроз маглу се чује сиву: 
„Благо мртву, тешко живу !и 
А у гори ненгго збори,
Ка’ немушти језик шушти 
У шинрагу, у upon’jeny : 
пТешко видну, благо сл'јену!“

Лаза Костић.

норед вас са свијем равподушно, као да сте 
какав ваљ порсд себе ставили. Вас нешто хо- 
ће да дигне са сједишта, нролазе вас као неки 
мрави, обузме вас нека блага топлота, чисто 
сте занесени, потресепи, не осјећате се више 
да сте на земљи, као да плнвате носред СФера 
од самијех акорада, попадне вас неко уздиса- 
ње, хтјели бнсте скоро већ и да плачете, — a 
њему иа све то пи брпге, шта више, њега ће 
да мори оејећање са свијем противположене
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врсте, љему ће да иудс досадпа та „халабука44 
од толикијсх имструмената.

Или: одведнте га иа други какав комад. Ре- 
ипмо, представља се rIl Trovatore44. Случајно 
јс ту бант талијанека „етађома44. Мјержвински 
лјева : „Vorrei morir.44 Вп слушате, како „ју-
нак у пјевању44, Пољак Мјержвински, пзвијавн- 
соко 0 као нико досле. Слушате, иа чисто хо- 
ћете да сс иомамите од одушевљеља. Срце вам 
..скаче44 у грудима. Као да јс пеки дсмон ушао 
у вас, вм час немате мира на етолпцп, час сте 
опет иа њој као закован, дах вам се рекао би 
нрссјекао, вас сте сс иретворилм у ухо, a оиет 
сву ете душу иредали уху.

А ваш прмјател. из Иаиуанске ?
II он се до душс нешто узврио.Ђио, али 

нс ради тога, што бл му се пјевање Мјержшш- 
сково допадало, него што бн хт»:о да бјежл из 
онерског позорпшта, да нс слуша вмше ту 
„дерљаву44.

За што јс ГГапуанпу Росинпјева уверти- 
ра „хплабукаа, а вама милина слушатп ? II за 
што је н сму Мјержввнсково пјевање „дерња- 
ва44 а вама рласт неолисама ?

И музпку и пјевањс слушалп стс обојица 
ухом, а упш су вам обојнцп једпаке, нормалнс, 
здраве. Иа ипак тако голзма разлина ме!;у обо- 
јицом у оломе што стс чули !

Откуда то ?
Отуда, што јс велика разлика измсђу ва- 

шег н љсговог мозга. Уши су вам једнаке, то 
јс лстина, алп вам ипјесу једнаки моЗгови. Исти 
свијст од тонова, нсти спољашњи материјал 
такао вам је обојици ушпи живац, којп је сво, 
што је с нол̂ а иримио, да кажемо вјерно пре- 
нмо у мозак. Алп ту је сад настала иарница 
дијаметрално противноложена лзмеђу вас п 
дивљака. У вашем мозгу н])обудила сс силна 
радља, иредставе о хармонији тонова, старе и 
none, личу једна за другом, спајају се, слажу 
ое, репродукују, а све то бпва муњевптом бр- 
31II0M и ванредном живошћу ; нрп том макипа, 
која добавља с нол.а матсријал : чулпи орган 
радп свом снагом и еве лећма оживљава радљу 
мозга. Ова јс већ толика, да цијело тпјело у 
своју службу узпма, на])очпто иак срце које 
„игра44 од мплппе, „толл сс44 у сластн. За то 
вас „пролазс мрави44, руке и ноге час раде час 
су као уковапе, дах чшш со као да је нрсстао. 
Душа.јс ваша за то врлјеме освојила тнјоло.

У вашега друга нсма од свега тога ниш- 
та.  ̂ њсговом мозгу ништа се инје иробудило. 
Цпјелн оиај сиољашљп матерпјал, који јс вас 
л»>исо „у еиетазу,44 код љега у мозгу нпјс кре- 
пуо ни једне старе иредгтаве ii it јс ствзрпо 
1:ат:вс пове. За то он и јзот раипдушлн. Њс-

гов мозак радп као обично, па н срцс му нијс 
ипмало „узбуђено,44 и оно ради као обпчно. Та- 
ко и цијело тијело. У љега је душа остала иа 
миру за цијело врмјеме, док је оркестар свирао 
Росиннјеву комнознцију н док је Мјержвнпски 
ијевао. У његовом мозгу нпје се могло нпшта 
пробудитп, јер матерлјал, који је с нол.а упессп, 
није у њему ништа затекао, што би му мозак 
могао крепути иа радњу ; овпјет од тоиова, ко- 
јп му је кроз ухо прошао до мозга, нпје тамо 
нашао на већ стеченп канптал у свијестн о хар- 
монпјп, па за то дивљак imjfe пи могао тоиове 
саставптм у складну цјелину, него их јс  раста- 
вно на засебнс дијелове, који су тада у н.сго- 
ву мозгу иравилп „халабуку44 од класнчне Ро- 
синнјеве комиозниије. Исто је тако Мјержвин- 
сково пјевање љеговом мозгу гола „дсржава,44 
мз нстпх узрока.

Извели смо дмвхака п образованог човјека 
нред РаФаилову сдпку и одвели смо мх у онеру 
да слушају увертиру мз „Вилхелма Тела44 и да 
чују Мјержвинсково пјевање у „Трубадуру.44

Видјелп смо рсзултат.
Дово.Ђиа су н м та два нримјера. Ио љи- 

ма можсмо ласно судпти н о свему осталом. 
Суд Ке нам пспастп увијси јоднак : јнто је чо- 
вје с обрчзованији, тпм му. впше ради мозак а с 
мозгом и срце и све остало тнјело, дЈ>угпм ри- 
јечнма : вишс му ради душа.

Лпје без разлога, што неки пазивљу дапа н- 
њи впјек вијеком живчаиим, нервнпм. Вијек сам 
no себи нема живаца, алн лх лма;у људл. ЈБу- 
дп су пх имали увијек, али ллкад сс плје тражила 
од жлваца л љиховога средлшта толлка радња, 
толики напор као данас.. Од јутра до мрака, 
докле је год жлв и здрав, изложен јс данашњн 
образогани човјек лебројеилм дражима ;килча- 
лим, којл ла лајразноврсплје начиле лотрзају 
мозак ла радњу. П без тога, мозак лрепуњен 
већ ло себн леоблчном коллчином стеченога ма- 
торијала од лојмова, лредстава, слпка н т. д., 
сам собом ради у колоеалп ш размјерпма, а нри 
томе овакл час узлма у елужбу своју л жнвце 
л срцо л чула л све осгало тлјело. Отворло 
се иајживљл саобраћај пзмеђу човјека и њсго- 
ве блиске и далеке околинс, лзмеђу љеговога 
мозга л спољашњсга свијета. У том саобраКа- 
ју  развлја. сс огромлл нзнос н улос, лмлорат 
и експорат.

Поћепалим радом, у нормалним лриллкамп, 
лошнлава ес л радиа слозобиост лојсдиилх ор- 
гала. Толпклм радом мозга л нервие системо 
доиста су се тп оргалп пеобпчно развилп у 
Лсвропљашша н Амергканца. Кллшсо зиамо, 
л.удл су вазта „млзлпли л осјећаш44; и живо- 
тиша друга мисли л оојећа, Сш,кс оојсћају, a
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и.екн *) велс да и камење ocjefca ; но у тодигсој 
мјери, што се тичс количине м каквоће, нигда 
сс ипје мислило и осјећало као данае, јер се 
није могло толико н тако мислитп и оејећати.

Но гдје се много радп, гдјо се много нро- 
нзводи, ту се маого и троши. Нико толико нс 
троши свога мозга и ерца, евоје душо, као 
образовапп човјек ; ту је мозак у * вјсчптој 
радљн 5 срећа је велика, ако може бар у сну 
мало да отиоппие. А уз радљу љегову мора п 
све остало да радн, иа име срце н жпвди, на 
мора све и да ее троши.

У органској еконоипјп што се потрошп, 
то се одмах н надокнади — кад макииа иде у 
правплном н одмјереном темду. Уморсин мозак 
одмара се сиом, истрошене радом честпце ље- 
гове занављају се нластичном матерпјом, коју 
срде шаље њему као и свему осталом у тије- 
лу. Макина онет пде као што треба.

Али чеето, пречесто пе бива тако у обра- 
зованом свијету. Мозак се бсз мјере унотрс- 
бљује ; ои сс наиреже ; ириморава се на рад и 
кад му ннје до рада ; сустадс ли, онда се ши- 
ба свакојаким канцмјама, које му се немило- 
срдно аиликују у Форми свакојаких раздражљи- 
вих пића, као што је каФа, тсј п т. д. Често 
се од и.ега тражи, да радп п дан.у п ноћу без 
ирекида. .

Тако нагоњен на прекомјерии рад мозак 
ириморава и остало тмјело да с љнм радп, да- 
кле и да се трошп прско мјере. To важп на- 
роччто за дијелч нервиу смстему, за чулне ор- 
гане и за срде. Свд морају да му елуже, док 
је ои будаи и доклс ради. Сви живци, сва чу- 
ла морају да су па стразки, да пјшмају с пол>а 
утпскс, да шаљу куд трсба иалоге. A cjmeoiier 
мора све да их храпи, докле сс троше, тако 
прекомјерио раде]»н ; сувишс оио страда још и 
од нрекомјерне корссноддендмје, од непрекидне 
симиатије, у коју га узмма мозак. Колпко сил- 
пих иотреса мсра опо да издржи на скали бсз- 
бројнпјех аФСката којнјсма је изложело у груд- 
ма образованога човјега ! Једва пма једпога дада, 
а да задржн нотиуно иравилаи свој тсмио. Ту 
јс неирекидна мијена пзмеНу силие лупе која 
хоКе да нрсвали грудии оклоп, и између толи- 
кс притаје да сс чисто пе чује нспод тога 
оклопа !

Ма како да јс добро храљсн, мозаа пе мо- 
же издржатд толико напрезаље, а да сс вишс 
или мање не иоремстн, м да са собом не 
новуче нз нормалиијех линнја и остало тијело,

») Mechanisch-pbysiologische Т li е о г i е <1 с г 
A b s t a m m u i i g s l e h r e  von С. v. N a g е 1 i, са ло- 
дпцима: 1. DieBcbranken tier natunvissenschattlicben 
Erkenntniss. и 2. KrSCe uml Gcstaltungen im rnolecu- 
laren Gebiet. MUr.cbea und Leipzig. Druck und \ erlag 
von K. Oldenbourg. 1884.

na iim3 дпједу жпвчапу спстсму. За то вчдпмо. 
да се у обј>азованом счшјету болсстм мозга п 
иервнс систсме тако ужаспо шмре, да је отуда 
овај вмјек добио пазив „иервозии44. Оонм самп- 
јех болести, лудпиде ее све в ше пунс, самоу- 
бпства се све ве!»ма умножавају, број срдобо- 
иих, људп уз увећанч аткохолизам, бива свс већп.

Свс то долазп од ирстјерапог рада, који 
се тражи од мозга и на који се он \ираво прп- 
морава.

Ако би та тендендија иотрајала join који 
вијек, могло бп се до јо д и ти , да мозак човјсчпји 
дегснермше. Заморен прекомјерном радњом, пз- 
мучеп овакојаким „ексиптаитима**, он бд се ik>- 
степено iiposnijeniio и у самом свом ткаљу, у 
самом свом саставу, а те мијсне нреносила би пдд 
оплазма нашљедно с нараштаја па иараштај и.ш 
авнтично прескачућд поиеде нарачттаје. На но- 

, ш.Ђстку могло би наступити еавршено дстене- 
рисање, које се наравпо пс би ограинчпло иа 
сам мозак, него би захватило дијели оргаипзам 
човјечији.

У оиравданом страховању од тпјех пошл.е- 
дица хмгпјепичири већ моћно дилсу свој глас у 
корис г хигијене мозга и иервпе системс. У пмо 
тога тражи се природни пачин жнвота, т. ј. 
такав к ји одговара фнзполош кнм  законима тп- 
јела, а поврх свсга, да се мозак и иервна си- 
стема ие нретопаре и не мучс вјсштачким раз- 
дражљпвим средствима. Гдје је мозак са жив- 
чаном системом већ у оиаспости да иод егну 
умору и вјештачком дражењу, ту сс с усије- 
хом ирепоручује гпмдастмка и хладна вода.

Но питаље јс : xobe ли образованм свпјсг, 
овакав какав је, дослушати глас хпгпјеничара, 
хоће ли иаучсњак у 10 часова у вечер утули- 
ти свпјеку п мирно ле!»м у постељу, хоће лн ес 
икад са земљом сравдити берзапскс иалате из 
којпх толшш излазе с номереном намећу и у 
којима толи.шјсма иадне каиља на срце нли 
на мозак, хоће ли икад парпски и други ве.ш- 
коварошки „haute gomme“ и „high life“ нре- 
стати да живи тек послдје поиоћи, xobc лн 
икад телеграфска жнда п дневиа иггамна нре- 
стати да по неколико иута на дан бада у гроз- 
ничаву трзавиду толшгс милионе и т. д. п т. д. У 

(Насгавпћс се).

VliUOiSI ОЈ ПОЦЕРЈА.
Нриновијетка пз народног жмвота.

Ншие Симо Матануљ.
(11 а с т а в а к).

Како сс разданп, глас оде. од уста до 
уста, по свему логору, о чудпом добровол.ду. 
Тај претеча, изађе прост и умпл.ат пз војво- 
дине колнбе, а стпже иренакпћеи до крајиијех
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стража. Свнјетао, топал дап, у сред сиве л>уте 
зиме, човјеку се чинн најљепши од свијех што 
их је доживио ! Лијен, богат момлк из вароши, 
дође, те као жива и сушта утјеха сипу међу 
страдалницима у најцрљим данпма ; не личи 
ли та појава оној првој ? је лп чудо што, у 
неколико часака, иовиједање поста најчуднијом 
причом ?

Милан изађс у херцеговачком одијелу, са 
пушком за иасом п сабљом о бедрп. С љим 
изађоше сви главари. Искрено весеље п дивл>е- 
ње, што га ереташе одасвуд, оиојише му душу, 
те му лијеио лиде сину још љепше, а нламени- 
то око плану још жсшће. По обичају, пјеливао 
сс са сваким војннком, али у ономе заиосу 
грлио је свакојег, као што човјек грли мила 
друга с којијем се давно растао али га аије 
из срца изгубио. Чудна сила што га је преко 
мора и илашша ломила и амо довела, наиуни 
га сад те осјећат стаде што се исказати ве да. 
Чињрше му се, да препознаје та брда и тај на- 
род нагрђен патњом; те дивне ријечи, изабра- 
нице из богаге ризнице материнског језнка, што 
сад око њега ромопе —  то отражје господ- 
ског еоја — чпњаше му се да су некад, давио 
предавно, и из његовијех уста самотоком исти- 
цале; пего, доље, у скорој ностојбини, морски 
таласн долнјећући доносаху на својим леђима ту- 
1>е ријсчи скитппце, што се умијешаше и иро- 
риједише рођене ; а иоврх Tiij’ ex таласа, некакав 
вјетар мек и влажан, дувао је за дуго н ире- 
дуго, тегаје раслабио и с тогаје павукао иа се 
смијешно некакво идијело, као што иосаху онм ту- 
ђпнци што су с тијем вјетром доједрили. — И још 
мпого некијех магловитијех успомена Милану кроз 
главу нрође ; он је, тога часа, чуднпјем зором, 
сам себе гледао у својијем ирецима. Али еад 
осјећаше да му јс тврђе тло нод ногама, да 
му се груди шире н челиче срчући ваздух ира- 
вог завичаја, да му чисте ријечи навпру на 
уста, да је згоднпји у тијем шпрокијем хаљи- 
иама. II даде маха унутрашљем зору, те изго- 
ворп дивну бссјсдицу, да се сваки зачудио то- 
лнкој ријечитости. Свачпм је, међу усташима, 
нотврдно глас што га је иретекао.

(Наставиће се).

Митрополит црногорски Васи.шје 
Нетровић.

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

Живећи у Фијуми м. Ваеилије нанисао је још 
пеколико писама као: царици Јелисавети, граФу 
Кајзерлингу рускоме посланику у Г»еч, канцелару гра- 
Фу Алексију Нетровићу Бестужеву Рјумипу.

У свијема овијсма иисмима описује се стаље 
Црне Горе, као и у вишеириведеимјем. У нисму гра

фу Кајзерлизгу Василије сиомвње како је чуо да јв 
венецијански генерал Карло кренуо с флотом ил 
Задра и иде у Боку и с љим да идс још генерал 
Грем који ће заиовједати сухопутном војском. Ваен- 
лије даље јавља како је вримио писма из ^бровви- 
ка у којиЈема му јав.гају да се Турцн спремају да 
оиет ударе на Црну Гору. У иисму граФу Бсстуже* 
ву Рјумину Василијс се жали да се Црна Гора на- 
лази у великој оскудици без праха и олова, а међу- 
тијем и да нема средетава да купи потребну коли- 
чину праха и олова, за то Васнлије моли да се по* 
шље из Русије нека сума новаца да се купи ираха 
и олоиа U моли и овоме да се иошље налазећи сс у 
руској служби премијер мајор СтеФан Пстровић који 
је потребан да се нађе у Црној Гори у вријеме ови- 
јех народиијех нужда.

У другоме иисму граФу Кајзерлипгу, од 28. 
Фебруара, находимо нека извјешћа, којијех иема у 
првијсма. Овамо се говори како су дошли к Ваеили- 
ју нарочити иосланици из Црне Горс који му казују 
да су Дриогорци одржали сјајну побједу над Тур- 
цима и да су Црногорци узели сав логор турски. 
Мљетачка реиублика видећи ову сјајну иобједу црно- 
горску над Турцима увјерила се је да се не можо 
ништа усијети против Дрне Горе силом, па }е поче- 
ла хитрине унотребљавати да Црну Гору приволи к 
ономо к чсму су хтјели да је приволе силом. Из <>• 
вога узрока Мљеча.ш су иочели шиљати нарочитв 
изаслаиике у Дрну Горзг да наговарају Дрногорцо 
да Формално нризнаду влает иирте отомаиске над 
собом и да обеКају давати Турцима харач, а мље- 
тачка влада обвсзује се да he нотајно давати Дрио- 
горцима оиолико новаца колико he бити потребно за 
исплату данка. Оеим овога мл.етачка влада даје гла- 
варима велике новце да их подмнти да иристану на 
ову понуду. Но нри свему томе народ наш нга- 
је се дао завести овијем обећањима и интригама.

Из Фијуме м. Василије огопаоје у Руеију, а у 
Дрну Гору послао је својега синовца мајор<ч СтеФа- 
на IlerpoBiiha да нриправи к иуту оне Црногорцо, 
који су билн одређени да иду у Русију. С владиком 
Ваеилијем отишли су у Руеију губернатор Станислав 
(Станко) Радоњић, еердар Вукале Вукотић, војвода 
Мојсеј Нламепац, Петар Ђурашковић, Никола Кне- 
жевић и још неколпко бољара црногорских.

Приликом овога иутовања владика Ваеилије од 
велнкијех трудова и брига оиаено се је разболво. 
По што је  дошае у Кијево морао се ту зауставити 
ради лијечеља. Љему је било одређено угодно мјесто 
) кијевеко-иечерској лаври гдје је и живио све до 
оздрављења. У Кијев је Beh било дошло и неколико 
Црногкраца одређеннх за „полк црногорски“ .

У писму које је владика Василије иисао из Ки- 
јева граФу Михаилу Ила])ионовићу Воронцову Васили- 
je се хвали како је у Кијеву лијепо дочекан, како је 
задовол.ан намјештајем који му је дат у кијсвској 
лаври. Хвали се особито на Ивана Ивановића Шу- 
валова и на архимандрита Луку ; жали се накве је 
велике трудово нодниј ради хришћана који се нала- 
зе 11од турском влашћу. „Мени је виша брига за наш 
јадпи народ у Арбанији, Македоиији, Босии. Србији 
и Бугарској, говори м. Ваеилије, но за пас Црногор- 
де. јер ако Црна i’opa нропане, на коју они гледају 
као на евоју избавитељку, ја се бојим да he они из- 
гуиити надежду иа снасење, иа да he из очарпва 
иримити вјеру Мухамедовуц.

Осим другијех писама м. Ваеилије пиеао }е из 
Кијсва н Димитрију архијенискоиу волико-новгород-
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скоме у којем нисму м. Васидије жали се архијенис* 
колу Димитрију, као „во Христје брату“ , на лсвоље, 
којс трии њогов народ и које је он иретрнио за 
свој народ.

У Марту мјесецу, 1758 године, м. Василије до* 
шао је у Нетроград.

Већ је била ријеч о томе како је м. Василије 
молио руску царицу да допушти Црногорцима да со 
могу пресељавати у Русију, и како је дато допуште- 
њс. Видјели смо често пута жалбе митрополита цр- 
ногорекога на владу аустријску и мљетачку за то 
што ови нијесу хтјсли проиуштавати Дрногорце кроз 
њихове земље. Сад да вндимо што је даље у тој 
ствари учињсн«.

Осим вишеприведенијсх наредаба, које је руски 
влада издавала својијем заступницима да израде 
слободан пролазак Црногораца у Руслју, царица Је- 
лисавета издала је изнова рескримт на свога посла- 
ника нри бечкоме двору, 1])аФа Карла фон Кајзер- 
линга. да овај no сваки начин изради код бечке вла- 
дс да Црногорци могу слободно нролазити кроз ау- 
стријске земље. По што је граФ Кајзерлинг преста- 
вио ову тражбклу руске владе влади аустријској, до 
бпо је на исту овакав одговор од аустријскога мп- 
пистарства спољпих нослова : „Царица-краљица (Ма- 
рија Тереза) не мало еажал>ева о томс, пгго, при 
данашњијем околностима, не може задовољлти са сви- 
јем тражбине г. иослапика . . . Царица-краљица ле 
може скрити своју сумњу у томе, да народи, о којл- 
јема је овдје ријеч, и који су са сваке страле олко- 
љени Турцима, живе у својој слободи, на против, и.о 
свој ирилицп, опи нризнају врховлу власт султана и 
iuiahajy нски данак. Ако је ово пошљедље истшшто, 
ови народи пемају права елободиих л»уди. А кад би 
опи пролазили кроз Маџареку, не би могли Ш1мои1»п 
турскв владавине, чим би се моглс изазвати каквс 
пеирнјатне ствари. Ми се свакојако надамо да се не 
he скрити од пажљивости Њенога Величанства ца* 
рицо руске да ли може оваква ствар изазвати ле- 
пријатне додлре са иортом отомалском, што би могло 
даги случај другијем дворовима иодићи порту иротлв 
царскијех дворова ради тога да би нам учинили на- 
кости. А међу тијем наши оншти иитереси ишту то, 
да оба царска двора сачувају мирне одношаје са 
Турсноми.

1 рОФ Кајзерлинг иоелао је овај одговор аустриј- 
скога миниетаретва царици Јелисавети. По што су 
нрегледана сва писма која ииеаше о Дрној Гори 
како руски посланици, тако и црногорски митроио- 
лит, парица Јелиеавета, у договору са колегијом ино- 
Стрпнијех дјела, ријеши признати независпост црно- 
горскога народа и у тиме смислу дати одговор гра- 
фу Кајзерлингу. Ево игго се гевори у рескрппту 
који би послан Кајзерлингу: „11 ако еу Црногорци 
оиклљени многијсма нпродима који се налазе иод 
туреком влашћу, свакојако као што емо ми дознали 
из вјериијсх извора, они еу слободни л.уди, који ие 
еамо што не признају врховну власг иортс и нс да- 
ју јој никаквога данка но ее налазе у вјечној борби 
еа Турцима ради своје одбране. И ако су у догово- 
ру међу норгом отоманском и мљетачком реиубликом 
Црногорци уступљени Турској, таквн договори не 
важе ништа и оетају без сваке силе, јср елободан 
народ не може ее уступати другомс без његова са- 
глаејаи. *)

Посл.е овога издата је паредба Кајзерлингу да 
|1отлом<ш;1же прееељавање Црногораца у Русију.

! Историја Русцјс од С. М. Солодјева т. XXIII. стр. 26-1
и 205,

У писмима о иресел»аваљу Црногораца у Руси* 
ју ја сам нашао до сада оваква из .јешћа.

1"одине 175G дошло је у Кијево 86 л»уди и же* 
на и малољетне дјеце 13, свега 99 душа. Сви ови 
Дриогорци нослани су ради пасељеља у Оренбург. 
Око к>иховога иресељавања учињено је трошка 630 
дуката маџарских н 3104 рубље и 241/* конјека.

Године 1757 дошло је у Кијево 105 људи и 
жена а малољетне дјеце 56 душа свега 161 душа. И 
ови Дрногорци ноелани су у Оренбург. Око њихово- 
га иресељавања истрошено је 1077 дуката, 790 фо- 
рипти и 35 новчића, 2991 рубл»а и 53Ј/4 коијека. 
Ове исте године дошло је у Кпјево 152 Црногорца 
и малол.етне дјеце 10— свега 162д\чве. Ови Дрногор- 
ци били су нослани у Москву у контору војене колеги- 
је да се исти нрикомандирују армији. Ово десеторо 
дјеце намјештено је ла лауке у московски уливерзи- 
тет. Око љиховога лресељавања истрол1ено је 1207 
дуката, 487 Форинти и 33 ловчића, и осим овога 7382 
рубље и 83 колјека.

Годиле 1758 дошло је у Кијево 432 Дрлогорца 
и желскиња и малољетле дјеце 510 дулш — свега 
942 ду1ле. Од овијех Дрлогораца лослаго је у Мо- 
екву у колтору војеие колегије 207 људи ; а ло се- 
нацкој ларедби и жељи Дрногораца лоелато је у Но- 
ву Србију 688 душа, у Славело-Србију 17 душа a 
36 душа умрло је у вријеме лресељавања. Око лре- 
сељавања овијех истрошено је  3171 дукат, 1192 
Форилта и 18 новчића, и осим овога 9405 рубаља и 
95 74 копјека.

Годиле 1759 дошло је у Кијево 45 Дрногораца 
и жена и малољетле дјеце 90 лута — свега 135 ду- 
ша. IIо сенацкој ларедби ови Дрлогорци лослали су 
у Нову Србију у комалду генерал-иоручика Хорвата. 
Око њиховог иресељавања истрошело је 4601 Форил- 
та. 14 новчића и осим тога рускијех рубаља 484 и 
94х/4 ћопјека.

Годиле 1759 изашао је сенацки указ (наредба) 
на имс гелерал-иоручика Хорвата, да одрасле, за вој- 
личку службу слоеобне, Дрногорце размјести у старе 
хусареке пукове, ло колико и у којл лије лознато.

Из овога видлмо да ес је лрееелило у Русију 
1499 душа Дрлогораца. Око њиховога лрееељквања 
исгрошило је руско лрави гељство евега 42. 168 ру- 
баља и 3Д колјеке. *)

У лресељавању Дрлогграца прлмали су учешће, 
осим русклјех заетулника, колошки еавјетник СтеФаи 
Иучков, мајор СтеФан Петровлћ и лоручлцл Језди- 
мировић и Марков.

И ако видимо да су учињеле млоге олакшице 
лресељавању Дрногораца у Руеију, као : одређена је 
лотрсбна сума новаца за тропшове око пресељава* 
ња, наређело је граФу Кајзерлилгу да лотломаже лре- 
сељавање, одређени еу Јсобиги људи који he руково- 
дити лрееељавање и т. д., видвмо да сс лије оео- 
бито млого Црногораца ирееелило у Руеију. Што Др- 
ногорци лијесу тако радо остављали своју кршсвиту 
домовилу. то им се може лрилисати у велику заслу- 
гу, јер да су ее Дрлогорци лодали онијем тешкнјем 
мукама које трлљаху са сваке страпе ла се лресс- 
лили из Дрле Горе, Дрна Гора би оетала лли лустн- 
њом, као што је некада била, илн би се у њој насе- 
лили Арбаласи и други као што еу се наеелили v 
Стару Србију иошто ову оетавише Срби, који ее

*) У ово су урачунати сви новци кој и су истрошени око 
пресе&авња који се у впшепрнводеним рачуннма именују дукати 
ма. Форинтима и рубл». Дукат се рачуна 2 р. 50 к. а форинт 50 
коијска. М. Д.
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нреселвше у Аустрију 1G90 *) и 1737 годмне, А кпд 
би Црне Горе нестлло, која у оно вријеме бјсше као 
неки добри геније који оживљаваше сав ерпски парод 
који триљаше тешко ропетво, Вог зиа што би се до- 
годило од свега нашега ппрода.

Баш у ово вријеме кад се је почео иокрет о 
нресел»аван»у Црногораца у Русију. иочео се јс по- 
врет пресељавања и међу угарским Орбима, али Ср- 
би угарски нријед су почели прееељавати се neio 
Дрногорци. Узрок је био тај што јс Србима из Уrap- 
cue лакше бнло преселити <*е, јер су имали за ово 
много мањс препрека него Црногорци. Ок« године 
1(350 преселидо сс јс  више Срба угарских у Руснју 
нод иредвођењем капетана Хорвата п Текелије. За 
тијем године 1752 преселило се је око 100.000 душа 
Срба иод нрсдвоЈјењем Прсрадовића и Шевића. Иете 
годиие 1752 Фебруара 11. издат је цареки указдасе 
даду земље овијсм српскијем иресељеницима и да сс 
та земља, коју оии иаселе, назове „Нова Србија“ **).

Иоелије овога иресел.апало ее је из Угарске чсш 
ћо нута ио неколико Фамилија као и Црногораца." На 
посљедку царица Марија Тереза издала јс »абрану 
да се Срби из Маџарске пе смију нрессљавати у 
Русију. Царици ]>уској Јелисавети ова забрана ппјс 
била ловољна иа је у истоме рескрииту издатоме иа 
име граФа Кајзерлинга за израду слободе пресед>а- 
вања Цркогорада било речено да се говори цлрици 
Марији Терези да ие брани и Србима угарскијсма 
мресељавати се у Русију кад то они сами желе. 
У истоме одговору који је дат за иресељавање Др- 
иогораца одговорено је слиједеће о иресељаваљу 
Срба угарских : „Царица-краљица врло сажаљева што 
ле може задовољити г. иосланпка добријем одгоио- 
ром, јер нослије тешкога и дуготрпјиог рпта ***) сеје

*) Што ое тиче овога нресељења Срба у Аустрију код ' на- 
шијех историка постоји различво мишљеље. Иречск ставља ову 
сеобу у про.веКе године 1001 (Oest. revue 1804. V II р. 6). Др. Cre
tan Навлови11 који јз  с Францускога upeneo кљигу „Србп у Угар- 
ској, њихова водјесница, повластице, дрква, нолитичко и друш- 
твено стан>си (Нови Сад 1883) говори да је са Арсенпјем Чар- 
нојевићем из почетка преселио ее само малсни број иородица, a 
да се је велнка ееоба догодила тск године 1004 (Срби у Угар- 
ској I  кн. стр. 00)

Овога пута преселило се је у Угарску 35  до 40.000  поро- 
дица које су бројиле 400 до 500.000  душа. Овн су се Срби ире- 
селили на позив ауетријскога цара Леоиолда ко ји јв  дао Србима 
оеобите вовластицс. ГГрво дарје привнао за Србина правода бу- 
де оеобдти народ, који деће битд подчншсн ни власти жупанија, 
iiii власти властеоске госдоде, но ће бити подчин.ен само влас- 
ти даревој. Друго дата им јс  слобода да се могу довратити у 
зсмл.е одакде еу се преселили у случају ако бд one зсмље цар- 
сг.о оружје задобило. Треће дата им је  дотдуна слобода ијерои- 
сповијести. Дато дм је нраво да могу биратд архијепиекопа ко- 
јем у придада управа д.ихове дркве, н којега се дравна власт дро- 
теже на сне члавове свештенства. Четпрто дато им јс  право да 
могу бирати свога гра^анскога старешину —  војводу — д да се 
унравл.ају ме!,у собом до својијем народннјем обичајима. (Срби у 
Угарско) кн>. 1. стр 01 и 02;.

Сва ова права која даде дар аусгријскн Србима униште- 
да су одавно, још  је било остало дешто автономије цри бнрад.у 
датријарха, јер се је бар купио народнд сабор радиово< бнра- 
д.а. Сада иак иде ее да то да се уништи и они најман д * ста*ак 
од одијех опшлрнијсх права која добдше Србд онда кад А ' < т1>и- 
ја  бјеше у врш  дедоузданом стаљу, и кад за Аует]д?ју бјеше 
niac што се јуначки народ, у великоме броју од ‘ 50О.ООО 
душа, наотани на границама Угарске кој« бјеху у великој очае- 
ности од Турака који држаху у својој власгд Биог| ад. Будвм. 
који је бедем Бечу, дошао бјеше у та во стан.е да се иије 
могао брадити. Ердел, бјеше остављен на вол»у еултадову чгје 
војске држаху Банат и велаки Варад на морвшком сјеверу. Осдм 
еглта овога Текелија с незадовољнпцима гоеподараше ]-ад Гор- 
и.ом Угарском. Ево у овакво вријеме Срби помогоше A vct »вји и 
-много своје крви за д,у иролише. Какву су Срби н;ира\у за 
ово добдли познато је свакоме ко je и мало дознат са ие.орп- 
јом Срба у Угарској М. Д.

* *) Срби у Угарској ки>. I. 138.
***) Седмогодишн.н рат. М. Д.

ћа се велика оекудица у народонаселењу ове лржа- 
ве, особпто кад ријеч идс ис о једноме само населе- 
њу землља, но и о одбраии граница. За то се никако не 
може допуштити да се иееле они Илирци који су 
именовани у сииену г. посланика. Може сс само 
допуштити да ПЈ)ИЈеђу у Русију женс и дјеца опијех 
Или])аца који су сс већ лресслили у Руеију.а

(Наставд1»е сс).

11а повратку с Бранкове свечаности.
Свечани тренуци оиог зиаменитог дана про- 

ђоше ; one хиљаде Срба окупљенијех еа свију етра- 
иа около Вранковога нраха већ се рпзиђоше ; н мене 
је мој сапутнмк са нриморја г. Јоваи Иавловић већ 
оставио, јер еам ја и.чао још да посјетим манастир 
Ковијб у равпој Вачкој, у коме је за сада радпоии- 
ца нашег чувеиог сликара А л е к с а н д р а  М а р о- 
д и ћ а. ГГошто ее у понеДЈељнпк пред вечер оиро- 
стим са мојијем карловачкиЈем пријатељима : чеети- 
тијем госи. ироФесором Воротом, чије сам пријате.Ђ- 
ство још за љегона бављења у Задру стекао, и г. 
д.ром Ћирићем, секретаром иатријаршије и мојијем 
етаријем иријатељем из Пеште, а особиго са ироФ. 
ГГером Нинковићем, добријем мојијсм пријатељем из 
Граца, код кога сам био одепо, п који ме са својом 
младом суиругом и старијем ал још крјеикијем оцем 
још за који дан као евога госта задржаваху најусрд- 
није, још иод утиском one величапственс милоште, 
којом један цио иарод из туђине у своја њедра нри- 
ма своје чедо омиљено и ако је  у земл.и трупуло 
преко „иоловиме вијека^, потпунијсм задовољством 
и неком сјетном радости сјећајући ее онијех етпхова 
Фошковијех :

Зар ои још не живи 
И под земљом, кад зан> иеК ућути 
Жамор дана, тер може да буди 
1Бежну тугу у миели свошјех ?
Иебеда a је то свеза л.убави,
Небески дар што човјека краси;
Огуда смо често са милпјем 
Иокојником, те му родна земл.а,
Иружнвшл му иотоље заари.ве 
јМилостнво у мајчина н.едра 
Свете чува коети од олуја 
II од нога безбожне свстлне,
Л кам име ; а стручак цвијсКа 
Мирисиога иеиео му ћеиш 
ЈТријатељски Глагпјем шјеиама 

— сјодем иа кола и кренем иут II. Сада са мојпјсм
етарпјем пријатељсм са кикипдске омладипске скушпти- 
не, и са крштеља Њег. Свјетлости Књаза-Нашљедника 
Д а н п л a, а еада министром краљевипе Србије у Риму, 
г. Миланом Кујуиџићем, који тако^ер бијаше похитао из 
„вјечиога44 града у смјерне Кар.швце, гдје се бијаху 
еакупили Срби не само са свијсх страпа него и од 
свијех сгранака, које тако иемилостиво још више 
раеиомалано Срнство комадају, тако да су онијсх 
дана пмали мјеста ови пуни радости стихови :

Што ее ово рпздроб.вено сидја ?
Шго се ово зави1;епо мпри ?
Ројеки вјетрић Србииством се шнри 
II нсво.ве све наше оеваја!

** *
Дакле ејутра дап одмах из Н. Сада крепем иза 

подпа у пријатном друштпу г. Кујунџића и r. А. Ха  ̂
џиЈјн, секрстара „Матице Српскеи, у ноходе момв 
побратиму еа крштеп.а Кжаза Нашљедника и српско- 
ме чунеиом сликару Аци Мародићу. (Са one зиаме- 
иптс свесЈшске свсчаиости имам још једиог иобра-

.
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тима бега Мушопића из Пикшићп, кога већ од онда 
иијесам видио). Од Н. Сада до Ковиља етали смо 
двије добро уре, ко1о су пи непримјетно прошлс, 
нремда нас јс пратило јулско сунцс н бачка прпшп- 
на у отворенијем колима ; јор јс за свс то вријеме 
г. Кујунџић иајрјечитије бранио еадашњу вањску 
политику краљевине, особито прсма Аустрији. Језгра 
н.егове обрано била јс : садашљу политику краљеви- 
по нваугурисао је Риетић ма конгрееу берлипеком 
конвсшшјом еклоцљеном с Андрашијем, којој су 
иаравпа иошљедица данашњи односи између двијс 
државе. Кад смо уљег.ш у авлију манастирску пре- , 
кидосмо овај занимљиви разговор о томо доета ту- 
гал.ивом нродмету, прсма коме лнадосмо останугп 
доста хладнокрвни н ја п г. Хаџић, који јс иначе 
лознат као најмирољубивијн и најумјерениЈи међу 
Србима првацнма у Угарсној. Тек кола стадоше, ка- 
лу!)0ри нас пријатсљеки дочеклше. Сјутри дан је 
освићао љетни Аранђелов-дан, храм цркве ковил.еке 5 
тако су калуђери миелили да смо им у госте на сла* 
ву дошлн. Занитам их одмах за Мародића, и сстадох 
скамењеи, вада чух да је отишао у Роспођинце у 
госто њеке својтс. Ла сам хтио љега изнснадити мо- 
јијем доласком, а глс како ја сам изненађен остадох! 
Ко је могао и иомиелити, да га не ћу наћи у Кар- 
ловцима, или да ће ее он удаљити онда баш, кад сс 
ту окунљају Србп из најдаљнијех страна. Г. игумаи 
прпмјстивши да нам је епијема жао било то чути, 
растумачи то осуство иашега прнјатеља. V. Маро 
дић, рече, избјегава сваку гунгулу. иа како је сјутра 
храм црковни, уклонио се из манаетира. У томе у- 
ijiJCMo у ходник манастирски и најнријо нае уведоше 
у собс за гостс, дл се изумивамо и да надг хп.бинс 
од прашине млађи истресу.

IIoibto мало од иута одахпемо, одма у дркву 
пбђемо, гдјо нас најирнје савлада иошта ирема једномс 
всликом Србину, гсојп у цркви иочива. To је архимаи- 
дрит Ј о в a 11 Р а ј и h, о т а ц п а ш о и с т о р и ј е. 
Дивпп спомсник свога огрбмнога труда „Иеторију 
славјаиских народов наипачо Болгаров, Хорватив н 
Сербоиа Pajnh је печатаојош нри свршетку прошлога 
вијска, и ево се и наш вијск веК у воликс своме 
i.pajy жури, ајош се шгсдан Србин пијо ни ирибли- 
жио псдакијем заслугама овога калуђера иа нол.у 
исторпје паше. Рајић се родио у Карловцпма г. 172(3 
а умр’о јс у ман. Ковиљу г. 1801. Гробиица му је 
одмах иижс лијевс ијевнпце, иростом плочом покр.ше- 
ии, ио којој се чснљс. Када то вп1>ех, зауетаеих се 
стрављен и ту застадох као скамсњсн. Фала нека 
је вјечна копил.скијсм калуђерима, који су тако вс* 
лико.м Србину вјечно нребивалиште дали у цркви 
овој ; оли српски иарод дужан је да „оиу своје исто- 
рпјеи нристојнији опоменик иодигне, и то што прије, 
јер be ковиљску цркву осле н страици нолазити, иа 
како би о нама еудили, кад би видјсли, како равно- 
душно чепљемо ио гробиици таковог нашсг псла- 
кана!

Срцем тешкијсм тсретом иритиспутлЈСм удаљнм 
се <'д овс гробниде, п нрпетушш посматрању ^Гародвће- 
впјех слика. Beh су на темплу бпле пав»јсгатене праз- 
вцчке и прсстолпс. Слвке су ове доста вслике, u cue 
на илатиу, да сс »могу у случају иотрсбе двзатп. Ја 
пвјеса.м п.мао тилцко да се унознал! са овот гр.аном 
лнјсипјсх Bjeumnia, ocim шго т м  летшмпце преглодао 
глпкарска одјељсња на изложбама у Грацу п Три- 
jomhy upnujcx седа.мдесешјех годииа, богату збпрку 
• лвча ucniTaiiCKor а^зеума п опу Магвце Српске, те ј 
пвцччм у стању, да умјетинчки слпке одј<чвујсЈч, всћ 
\ 1.ОЛВК0 можс у oiiuiTo шго лвЈсио » истиипто да ;

нам угодп. II ослањпЈућп се на сопствено схваћаље н 
осјећање лвјеиога, ја држпч да на тешплу ковнл>скч)зг 
в.ма слнка од великс вриједности умјетипчке. Особвто 
су моје иос.ватрањо заустављале слвке Пр е о б р а -  
ж е љ a, В а з н с с е п и ј а, У о u е н п ј a, С р е т е п н- 
ј a 11 А р х a 11 г с л а Г а в р в л а иа царскије.м дверп- 
ма, који ирмступа будућој Богод1ат< ри, носећи с неба 
на земљу ту благу вијест. Такођор су шоји сапутни- 
цп Фалама ироучавали оне слике п судећв no г. Ку- 
јунџићу, којп долазаше из Рима, гдје се Мародвћ 
взображавао, ковил.ско he темпло бпти пајзиаменитв- 
је до данас међу православпијед! Србвма. Ја сам слу- 
шао впше пута, гдје ее међу на.ма замијера рускиједт 
иконаша, да се много нрпблпжују начину ртшске 
цркве, што православнијема наученијема на укочепост 
стпла впзантпскога не дтоже годитп; али ши се чипи, 
да Мародпћу не he замјерке ваћн у том обзиру ни 
најконеерватнији православни, премда ie ом баш за 
ово тедшло нарочпто проучавао ред1ек-слике у сред 
Рима. Мародпћ рад« иа ово.ме те.чплу од неколико 
годнпа, и већ је близу да ово монушентално своје 
дјело довршп. Али иије нм чудо, што толико ради па 
овоше теммлу, јер је огромно, од пода до свода, и 
cue испуњено сликама, што he му једипа шана оста- 
тп. Да је б»ла тек половппа елика, темило ћашо 
љепше бити. Али овоме нијо крив еликар, него дрво- 
резац, који је иначс врло укусио у појединостима 
свој рад извео.

Прије него henio пзаћи из цркве калуђсрн нао 
уведу у олтар, гдје пам покажу једну икону еву 6о- 
дежи.ма изгрђену, као успомепу иоднешеног страдања 
четрдееетиосше ; на што им ја одмах примјетвм, да је 
то давно бпло, али да сам ја скоро гледао тога у 
мом завичају, а пгго сам слушао, да прелази у вели- 
ке иодобпе ствари ; п ту cam миелио на )жасе ора- 
вачкс........

У тоте се био почео народ окупљати у цркву ; 
п клепало оглпспвшпе Beh малу вечерњу, а ми из 
цркве. Дрква је зидана од тесаног катсна, штојевсћ 
рнјеткост, да не речет јединствеиост no онијем стра- 
nama. А н грађевина цркие не нмлпкује осталпјема 
оналппнњијета — urnа вечгго од стпла виаантискога. 
Кубо јој, што се иаслања на огротне стубове, којч 
својом дебљпном цркви доста иростора од)зпмл>у, не 
одговара всличиип осталијех јој дпјелова. Ипак ста- 
рина цркре, што пада у очп на први поглед, будп 
њеко осјсћлње иоштовања, као пред сооменикот из 
далеке прошлоети србипске, када се српскп народ то- 
han и угледаи развпјаше од БоЈане до нреко Дуиава.

Још итамо видјети библпотеку п радпоннцу Ма- 
родп1|еву. С ната је о. намјесник, човјек врло љуба- 
зан U услужан. Остали калуђерн с о. игумном иошлп 
су у цркву у шаптороспта п панакатилавката. Нај- 
прије уђето у Ј)адпоницу слпкареву. Ту сто кашлп 
љеколпко омањијех слика Beh готовијех. Међу њита 
обратпо је нашу пажњу особнго Х р и с т о е  у в р т у  
г д ј е  се  мо ло .  Ова he mn слпка мислпм за дуго 
лебдјетп пред очпта. Такву je силу из| аза зпао наш 
сликар улнти у платно.

Библиотека бијате у лијеиоме реду, алп нат пе 
оставаше врешена eeh да прегледамо нека дјела Ра- 
jiiheea богословског садпжаја join пепечатана у руко- 
пису camera ауктора. Управо са страхопоштовањет 
узпмао cam у руке те књаге, дивећп сс трудол,убп- 
воети велккога мужа, којпје толикнјем одушевљењет 
радно на кљнжевнот иољу машем још прије стотппу 
годиоа, да је находио вретена и спаге да евоја дјела 
< впјот неуторпот руком тако лијеио, чисто и чптко 
препише, да нх читат каода су печатапа. Опа неис- 
црпна вол»а љегова па рад дивио je -нзражена u на
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великој на уљу слицп Рајићевој, која се находи у ша* 
наетирекој дворани пзмеђу мчоштва другијех слнка 
ковнљскиЈех архпмандрита, владика и митроиолита, 
гдје вш дођоше на ум онп Фошколови стихови :

Ал’ гдје сиава бнјес за дјелима 
Славнијема а човјеком влада 
Уживан,е са кукавичлуком,
Ту се залуд бнјели мраморјс. —

Јер дочпм на гебе Рајићева слнка силпо ути- 
че, све оетале равнодушно прегледаш кано ти људи, 
који се тебе не тичу.

Куће манастиреке пијесу тако пространс, као 
што hoaio видјети ио Фрушкогорскнјем манастирима, 
али су унутра лијепо држане и намјсштене. Ирије на 
шега одласка о. намЈеснпк нас ионуди закуеком, на 
коју радо иристадосмо. У тоше изађе пз цркве и о. 
игуман, који толико жаљаше, што манастнр у очн 
саме славе остављамо; тијем више, шго је на славу 
звао и св. патрвјарха, па му се извпнио ; тако in to 
и владика бачки Ваеплнјан, што добри етарац у ве- 
лнке жаљаше.

Кад смо се од Ковиља удаљавали, оунце је било 
на западу ; велнка звона манаетирска разлијегаху се 
ио недогледнијем бачкнјем равницама еазнвајући на 
»бденнје« ; а народа доста сријетаемо, које ијешке a 
које на таљигазт, гдје побожио ciijeujn к манпстиру.

(Наставиће се).

Чико-ПрокоФије и Ваљотка.
Прича Л. Голеншичева- Кутузова.

I.
Кукпца чика-ПрокоФИЈа није личпла па друге ку- 

Ј.е у селу Шавригсну, нрн којем јс стајала као убого 
уцроче прп сиромашној Фамилији. Из ирвје, она ннје 
стојала у реду поред такозване улпце, него далеко 
иза амбарова и сеоекнх гумама, на еамој обалп ма- 
лога потоки, па зотпм, она је имала један једпни 
прозорчпН, на ком нико није могао видјетн стакла ; 
кров јој je бно иокрпвеп сламом и тако нагнут, да се 
свакв, когајевидпо, морао чудити, како већ не наие. 
Остале куће у Шавриггну — е, то је што друго, — 
ту су све прозори no два и трн у реду, па љима чи- 
ста стакла. Кроз прозор сп могао вндјсти разног до- 
шаћог посуђа, ио звдовима икоиа, оружја, разног руб- 
ља. Пред Ш10ПШ од тнх нрозора раеле су дебеле 
брезе подупрте кољем. He раскошан, али пријатан 
украс, који читавој улицн даЈе згленвло и љешин из- 
глед. Иза кућа пак разграђене су баште, у којшиа pa
ne зеље и кртола, а између њих сунцокрет ионосвто 
дмже своју шаренкаету гливу.

Носред села је ограда ђедушке Тарентвја - -  тако 
су га (“вв звалв —, вмше ње на брежуљку страшило 
за враице, које nai је внше бвло сједало, него етра- 
шпло. Јсднош риЈечм, у селу је било свега и свачега, 
а у чика НрокоФија — ништа. У осталом, заборавпх 
pehu, чика НрокоФије није био cam, inviao је друга, 
који ое с њиме заједно иреселно нз госноцког двора 
на крај села Шавригена, којн је дијелио с њиме дуго 
времена свако зло и добро. Тај друг мује бво етари, 
лфшавн пас, а звали су га Ваљшка.

Чика Иј)окоФије преселио се из дворца те псте 
године кад умрије старн барињ око Иетрова-дне, на 
еиоје нашљедство остави неком сроднпку пздалека. 
Млади бариљ — богат и без тога — жпвно јо иосто- 
јано у престоницн, ни једном иије дошао па »ово до- 
бро, но се задовољио оним, што му је иовјереник ши* 
љао. Повјереник иак остави мужнке, да шу плаћају 
неку малену суму, а земљу даде под закуп неко.м Ни- 
јемцу, што је екоро дошао у Русију. Дворску чељад, у

виду господареке милоети, разагна на еве четнрн 
етране евпјета, не саставнв ни нуне двпЈе годвне. Ме- 
ђу друшм отпуштеннм слугама био је н НрокоФнје 
Илић ; тада му је било око еедашдесет годниа, на 
главп су му остала еамо још трн прамена сиједз ко- 
се, са сваие стране ио један, а Један на затиљку.

Очнма, негда црним, свнјетлил!, сад иоташћелшк, 
слабо је видио, ушима слабо чуо, ноге еу једва мо- 
гле носитп внсоко коштуњаво тијело. Ho Tosie, кад <?у 
чика-ПрокоФнју показали четирн сгране иа избор, 
iLci>iy се учиннле еве једнаке, еве страшне, све ле- 
дене, без одјеће, без коре хљеба. За неколико дана, 
док се no дворцу уређивало по новом иоргтку, он је 
лежао у својој камарпци, дугогодншњеш своги преби- 
валишту, лежећи размишљао је, шга иу ваља чимнти, 
куд, да се странн ? Старац је био еам сашцит. Иокој* 
нп барињ нвје марио за ожењене слуге. Давно, негдјо 
opuje четрдесет и пет и>дина, раздраган лијеиим пла- 
bum очима и јулскид! вечером, чпка ИрокоФије молио 
је барнља за дозволу, да ее ожени »лијелом Глашом«. 
Барпњ се тада жестоко љутно п викао иа свога љу- 
бимца ПрокоФија, коз! од тог доба није иало на ум, 
да шоли госиодпна за слпчне стваро, инти my је же- 
нидба иадала на ум. Шга више од тога доба јо 
страшно мрзво ожењене људе. Ири сваком згоднозј 
случају срамотиоје ожешене другове, викао је па њих, 
како тобоже заборављају службу мислећи на жеие u 
дјецу и т. д. Само сада, кад је господина иестало, 
кад je оетао тако рећи на улици, некн лукави иоми- 
сао му је шаптао, да његов госиодвн није имао ираво, 
uito му rtiije дао, да се жени, сад би шчао одраелу 
дјецу, па би га пазила и његовала. Ту иомисао одбн- 
јио је старац из уважеља према ејенци покојпиковој; 
али питање: куд сад, шта еад? то му је лебдјело
пред очи!ча. Најиоелнје се ријеши ИрокоФпјо ИлиИ, да 
одс трговцу, те да wy ови напнше писмо младом ба- 
риљу : Како је већ близу шездесет годииа у служби 
ири двору, како еу га изагналн без игдје ишта, с го- 
лим животом,. како је у вјерној служби мзнешогао, 
да не може зарадитп коре сувог хљеба па и еведру* 
го. Дуго је чпка ПрокоФије чекао на одговор/по мла- 
дп гоеподпн — како се чујаше — бпо оти.пао за гра* 
нпцу. Љето је минуло, па једиог лиЈепог јесењег дана, 
кад сунце 6njame виеоко »а небу, те слабим лучаат 
обаснпаше гола дрва и зслену озиш — Нијемац ио- 
ручи ПрокоФнји Илпћу, е му је комора потребна и да 
шоже пз п>е селиги куд зна.

Чнка НрокоФије ее жестоко ражљути : устао је еа 
свог лежаЈа и викао старвм изнемоглнм гласом, ру- 
жио Нијемца најпогрдннјнм naieHiinia, па је скретио ру* 
ке a изишао извап.

II.
Други дан no томе, код сеоеке крчме бнјате доета 

пеобпчна иојава: скуиила се пшожина свпјета па је
ту смпјех, игра, шала, по гдјекад иадне п по која 
оштра. Међу другима, ту је н сеоски кнез, пјевац н 
црквењак, оба у дупш аљвнама оа шпрокпм рукавп- 
ма, ту је и крчмар се великом главом и добродушнпм 
ocivijejKOM иа дебелим уснпцама. Група иарода састо- 
јала се нз мужика, жена и дјеце. Међу евјема се нз- 
вчшавала еува, дуга Фигура чпка Прокочија. Занимао 
ее веома важиим нослом, чпсго неприродно кретао се 
je rope доље, обзчрао ее на еве стране — он је нро- 
давао. Низ илећи му виејела два три кошда старнх 
изноше1шх аљнпа, у руци је држао гитару са ноире- 
киданиш жецама, до гитаре стару зарђалу пушку, пз 
њедара му је внрила нека кутнјнца, а поред нога 
лежао је Ваљотка, гледајући неиовјерљпво ма< у око 
себе. Трговина јс ишла иолагано. Свака ствар што је 
на продају, шпла је с руке па руку, прелазила је на

А М О  И Д Е Д 0  Д A Т A К.
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one стране, да могу сви видјети u пзрећи свој суд: 
ваља или певаља.

— Гле, канут вма рупу иод иазухом — озбиљно 
иримјећује кнез.

— He мари — одзива се ПрокоФије Илић, н с 
разбучешш капутом ћето се продолвјатн, ако га н не 
окриите.

— Но, хајд’ може ее окрпитп, говорв опет кнез, 
а колпко иштсте?

Ту се оад почиње цјенкати. Крчмар би хтио со- 
лом да он куnil, пуевац опет и он, за свог сина, ее- 
минаристу, којп mm то чудновато евојство, да аљину 
иазда пајирије па лакту раздере. Купци се цјенкалм, 
препмралп, ружили један другог па сви ПрокоФија. 
а Прокофцје њих еве. Једва најзад се ствари расиро* 
дају. Каиут доиаде кнезу, гитару и пушку купи крч- 
1нар, пјевац и звопар не кунише ништа него су били 
иредметом оштроумних примјетаба еа стране беспо- 
оленнх гледалаца. Нредав ове ствари у руке нових 
господара, Нрокофпје Илнћ извади из њедара кутнЈнцу. 
По иажљивом отваран.у те кутпјице, вшгло се вндјети, 
како велику ци|ену даје ономе, што је у њој; то је 
<шо џепни сахат, врло дебео са испуиченн.м стаклом 
н иотавњеллм синуврићем од мједи, за тп.м два иара 
иожпца, перорсз и кутија за дувап, на којој је иели- 
кан цвијст. ВпдЈев часивник, крчмар преста да се еашје, 
кпез иружи руку, али је брзо маче себи кад се су. 
< роте са суровим погледом чнка-ПрокоФија, који ет ~ 
ште часовппк боље у руку и, рекао бп, mije се лако 
мислно е њиме растајатп.

— Сребрн, ироговорн чнка-ПрокоФпјс, да се једва
чуло.

— Дај, да видпвјо, иште крчмар.
ПрокоФпје полако узс пз једне у другу руку и 

иружи му.
— Canto лакше, драгп мој, ствар je екупоцјепа, 

еавш лпкше!
Неколико глава ое иаже, да боље виде:
— А, шта вп зпате, ћера их кнез, г)ркајући 

иапријод — чаоовиик, ла шта ? а имаш ли кључ ? 
иита ПрокоФија.

— Нијс, пего he пш барињ дароватп сахат без 
кључа, а ето виеи, зар не видите, што ли ?

Киез ћутке узме часовник из руку крчмаревих 
па га стаде иосматрати.

— Да лн идс још ?
НрокоФпје Илнћ окрену ое на страну.
— Но, но, нељутите се, не!»ете мп дароватн, прав- 

да се киез, затим узе кључ u стаде га павијати, ча- 
совннк закуца.

— Четнри рубља ћу дати за њ, па кад впдЈе 
еинџир додаде : али са иинџпром.

— И са ножицаша додаде пронпчки ПрокоФије
ИлнН.

Из окола сс зачу cnnijex, а кнез љутито погледа
110 ГОМИЛП.

— He hem ? запита кнез враћајући сахат иатраг, 
у толпко се крчмар иримаче да разгледа сахат. Кнез 
јо намислио ио што ио то да га куив, па кад чу, 
да крчмар Даје пот рубаља, дода још половину.

— Само са сипџмром.
— II ia са еипџпром, опетова крчмар.
ПрокоФпје ее колебао, u спгурно би већ дао,

кад сс пз гозшле зачу јасан младнћски глас:
— Ја дајем десет рубал>а — п то није скуио!
ПрокоФпје Илнћ се ешијао зпдовољно, крчмар зинс

узвјероцо, а кнез иоглсда љутпто на свог такмаца.
Т<> бијаше здрап и чпо младмћ, оа харшонијоп? у 

р.уцм н каиош па криво, што се ту екоро в|)птно из 
Bapoiuii са работе.

— Но, ђедо, првстајега ли ? Ми не жалпмо но- 
ваца, што је наше пек не пропада! Нећу ее ја цјен- 
катп за рубл.у • два, та дао их је Бог као пљеве!

— Но вндјећемо, голубе, како ћеш платитн по- 
р^зу еиахији, говори кнез.

— He узнеашрујте се, и спахији ћу платпти, и ча- 
о_:.лк купитп, п иопптп чашицу—двије, и прошетати, 
са сахатом је љепше, ето, питајтс ове дјевојке.

— Слушајте, длју десет рубаља, рече ПрокоФије 
Илић околини.

— Кад дају, дај п тм, пш устуиамо, то јс твоја 
срећа, рећи ће крчмар.

— Будала те будала, речв кнез пзлазећи из го 
мпле, сахат не ваља ни нет рубаљи, и ако сам п сам 
још половнну давао.

— Лакше, лакше, мргоди се чика-НрокоФије, 
дајући сахат младићу. Крчмар се утјешио твше, што 
је јсфтино куиоо остале етварн.

— Нема впше ништа, пнтао је даље ПрокоФИЈа 
кад впдје, да ови затвори кутију и метду je под иазухо.

— Ништа, одговори овн, u ионурив главу еједе 
пред крчму.

У кутиЈН била je canto још једна пкона и стара 
ФотограФпја госиодинова, коју је скппуо са знда као 
ствар ш1ком неиотребну, а њему, староме слузп милу.

Сад је почео брижљиво да броји новце. Са пре- 
ђашњнх дванаест рубаља излазило је сзега трпдесет 
I) пет. С твм новцима ваљало му је наћи убјожишта, 
ваљало му је живјети, може битп годину, двије, шоже 
бити и десет.

Гомила сс међутпм брзо разишла, крч^ар унесе 
купл.ене ствари у одају, иа задовољан данапк^ом тр- 
говнном пзи1>е оиет пррд гсрчму те започе разговор :

— - Ето, служн од иајраније младостп, од ј)тра до 
мрака ради еваки дан док можеш, а кад оетариш по- 
кажу ти пут, па куд те очп воде, је ли овако Про- 
коФије Илићу ?

Чнка ИрокоФИ.је је шучао.
— Его, узмпмо на прпшјер гебс, ПрокоФпје Илв- 

ћу, трој барињ поетунио је с тобом врло ружно. Куд 
ћеш еада ти стари, гдје ћеш заклонити главу ? Оио 
истина, пешто новаца одерао си од нас, алн је гшта- 
ње : докле he тн то трајати ? Мало, са свим мало ! Да 
ночнемо овако, ирво мораш набавпти ма н пајмањп 
стан, а бадава неда нико, друго ти ваља купотп дрва, 
па ти ваља набавнти што и за храну. Хајде дрва ни- 
јеоу скуна али храиа је поскупила, раж није мање од 
седам до седам и по. Тако ho тп повци сви проћп и 
ти hem, голубе мој, остатп го као миш. Упамтп што 
ти клжевт. Hero тн овако : иодај нпчелству тужбу на 
бариња. Ту оиомадне мн рече човјек, комв ја ове 
вјерујем, да нема таког закона, да ее дворске елуго 
тск тако hepajy; у закону стоји, да је газда обвезан 
дпти елугама храну, стан п одвјсло за чптаве дииЈО 
годвне.

ИрокоФпје Илпћ је мучао.
— Жао пш те је ПрокоФије Илићу, тако жао да 

ти не niory рећн. Ја бпх те примио, али се давим у 
ТЈескотн с породицом. Може битн моелиш, да ја од 
крчме имам какве користи, каже.ч ти да крпво мп- 
слиш, рђава оу даиас времена, свако себи вшсли, па 
проашели и ти о себн. Најпослнјо, xoheni ли шп иро* 
датп Ваљотку, куд heui с thbi исетом, доста сн сам 
еебн. Даћу ти за њ читаву рубљу, п опако пе.мам иеета.

Чнка-ИрокоФије иогледа па старог друга :
— Хоћевш ли те продати, што ли, тн стара вашко?
Ваљутка му дође илпже, стаде вртјетп period u 

лпзатп aiy старе, окорЈеле руке. Старцу ее напунвше 
очп суза, па се гњевпо окрене крчмару:

— Та крста часнога па теби ннје, у пзнемогла
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старц.а остао само пас и би н без њега да га оставиш?
И песлушајућн одговор крчмарев, . уиути се ка- 

л.авнм нутем, што је нодпо пз села к шуммрку.
Дувао је хладан еептелЈбареки »јстар. Облацн су 

шплн небом, као гуоти колутовн дшиа са каквог и<>- 
жара. Ловшли се, мргодилп се, истамњавали, на се 
иа јиослпје олије све у пеку иеопредјеллчп шасу, пз ic«»je 
ударв јака етудеиа кнша. Јато 'ждралова, што бп.ја- 
ше на стрњпцм, диже ее у вис, км> да ирсдвиђмју да- 
л»ниу иута у тоилије крајеве; зсц скочп и:< шинрага, 
гдје не могаше кнша доирнјстп, на со за час склонп у 
Ј-усти грш ; м\жпк, што 1.1>аше туда на таљезн ударм 
мршава коња камџијом, којн поскаее ирав<» селу. у 
коа» јс бвла кућа м^жикова. Са.мо Прокофпје Илмћ 
II Ваљогка, пзложени i.’ iiiuh u свакој нгпогодп, опп, 
јсдии вијсеу убрзавали корака, јер еу зпалм, да их 
цпко ншдје не чека, да за ii.nx noma ни топла Mjfecra, 
ini склоништа. iiiitii пједиог залогаја-—

(Настаннће сс).

r\ 0 P C KII BII .11' IIA ip
НРИКАЗА11 ii»EMA4KOJ НУ1Ш1ЦИ.

(Скршетак *))
Колико Цоногорка. овог брата л»уби, види се 

лајбоље из овс т.ужбалпце еестрс БатриКеве, која ес 
од жалоети за братом снојим, мучки од Турака ио- 
сјсченнм. соисгвеном руком убија:

„Куда on mu улстпо,
мој соколс !

Од дивиога јата твога,
брате рано !

Да л’ невјсрн.е не зна Турке,
Бог их клео 1 

Е he тебс иреварити,
дивна главо !

Мој свијсте изгубљепи,
еунце брате !

Моје pane без пребола,
]>ано љута I 

Моје очи изва1;еле,
0ЧШ1 виде Р 

и т. д.
У њемачком прмјсводу :

„Woliin bist du mir entflogcn,
Du mein Falkc !

Fort von dcincm stolzcn »Sehwarme,
Kahrung, Bruder! 

Kanntest niclit treulose Turken,
Gott verfluch’ s ic ! 

Dass sic dicli verrathen warden,
Schones Haupt, du! 

Meine Welt, die ich verloren,
Sonne, Bruder!

Meine Wunden, die nie licilen,
Sclnvere Wunde! 

Meine Augen, ausgeriss’ne,
Lieht der Augen !•

u. s. w.
Да ову малену рпснравицу no вапршимо тако 

тужном слчком, допосимо овдје дивну еватовеку пјее- 
му. иупу шарепила п иравог иеточњачког заноса :

Пе илач’ , м-ijito; дилбер Фатиму :
Удата је, ие укоиата,
Рујка с струка нијо нала свог,

*) Нпди Гф. б. пЦрногоркс.“ У.

Но у бостан пренешепа евој.
Фатиму ће Суљо држати,
Како очи своје у главч.
Фатима јо струко.м дивотп,
Очи еу јај двије звијезде,
Лице јој >е јутро румеио,
Под вијенцем гори Даница<
Уенб су јој ружом уждене,
Међ којима каткад сијева 
Шљежна гривна еитна бисера,
Ј рло јој је чиста Филдиша 
Вјеле руке крила лабуда . . .
Влаго одру, на ком иочине 

У љемачком иријеиоду :
„King’ niclit Mutter шп Sehon-Fatima,
1st vermiilt mid niclit begraken, ja.
Is’ icht wm Stamme Fiel die llose ab,
In ihr l^eet imr wurde sie verpflanzt.
»So wjrd Suljo liebcn Fatima 
Wie er seine beiden Augen lieht.
Herrlich schon von Wuchs ist Fatima, 
litre Augen sind zvvei Sterne lieht! 
ltos’ger Morgen ist ihr Angesicht!
Unter’m Brautkranz strahlt die Danica,
Auf den Lippen glUht der Bose Praeht,
Uml dazwischen blitzet, avchii sie laelit, 
Fine sclmeeigweisse Perlensclinur.
Und ihr Hals ist reines Elfenbein,
Hire Anne Schwanenf.iigel weiss . .  .
Wohl dern Lager, wo sie ruhen wird !u

To jo као niTo nch рекосмо, права народна пје- 
ванија y пајљеишсм смислу ријечи : ираво сриско 
мип!л>ење п оејећаље, које Србину еа еваком рпјечп 
иао из ejma бије, a то се, дакако, у пријеводу изгу- 
ба.

Овим снјевом владика Иегар Петровић Његуш, 
премда је само част и елаву свога народа нред очи- 
ма имао, подигао јс себи вјечити сиоменик у срцу 
тога иарода. „Гореки Вијепац44, »ај дивии, мирисим 
внјеиац, иоетао је неувела ловчрпкп, која ћс се за 
ева времена вити око глане иеумрлог ернског ијсе- 
iimta. Док је Србаља, љегово he се име спомиљати;
1 а он еам кажс :

„Благо томе, ко довијек живи :
Имао ее рашта u родати !“

АЗара IIл. СтраттшроппВска.

КЊИЖБВНИ ИРЕГЛЕД.
Позориште.

. Alaiuini Црнојекић.^ ^
(Свршетак *))

Нп гђи. Павдовићки видјело се да је добро иро- 
учила своју улогу, а да оист располаже довољним 
глумским талентом, иа јој је за то и пошло за ру- 

Ј ком, да себе тако рсћн цијелу унесе у трагичпи по- 
ј ложај Јевроеиме. Својим болним гласом, којм од жа- 

лоети п туге чисто трепсрн у почешћем нрекидању 
н иао да га сваки час x<>he да угуши навала <>д cy
an, евјема иокретвма својим који ее чине као да еи- 
лаи терег лежи на еваком мишићу, а управо еав 
терет лежн на самој души — гђа. Навловићка у.мје- 
ла је да изведе вјешто своју улогу. На више мјеета 
узппјела ее баш до виснне ираве глумице, ио у еце- 

Видц бр. 7. „Црногорк«-.“ У.
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1ш ири аавршетку, гдјв с номереном иамсћу стуна ' 
на ноиорницу, рекли бисмо, да јс надмашила и ииј- ' 
смјелије очекивање. Ко је том прилнком нри пред- ' 
отави иогледао на пуб.чику, могао је опазити, како 
ашоги окрсћу главу на страну или обарпју очи к 
асмљи, иросто за то што пс могу да илдрже големи 
утисак, ксјн јс на оваког чинила гђа. Павловићка 
иојавинши се иа позоринци као номаиитала. Оне уко* 
чепе и нскако укрштене очи с иогледом који чието 
ирожиже, оиај глас којм иије вшне онако мек и болан 
као нрг.ђе in го некако чудновато звони да те чисто језа 
иодилази, они манити усклицм из душв номрачеив 
који као ножевима парају свачија срца баш ири нај- 
шппој кулминаднји трагичнијох момената, она распу- 
штена нсуређсна ноеа као пски видл.иви свјсдок не- 
Ј>еда душевног — све је то силпо дјејетвовало па 
слутаоцс и гледаоце, којима иао да t*e иеки терет 
свалио с прсију, кад сс ова сцеиа завриш. Бурно 
ПЈве^кање и изазивање удва иута бјеше гђи. Павло- 
Biiiiiai засдужено признање за улогу доиста вал.ано 
од прану.

За г. Влг.жом Нетровићсм и г.ђ< м Павловићком од* 
wax на прво мјссто долазе r. Р а д о ј с Р о г а н о в и ћ 
(у улози Радоја Црногорца). и г. 11 о в н ц a К о в а- 
ч е в и ћ (у улози Милоша ОбрсибеговиКа). Миелимо, да 
се Радојс Црногорац пе може бољо одиграти нсго 
што га је одиграо r. Роганови!«. Природнога, понгге- 
пог, отвореног, искреног Црногорца, који љуби евоју 
Дрну Гору више снега на евијету, а нс мари за лац- 
манско лакрдије, иредетавио је г. Рогаиовић да не 
може бољс бити. У тој улози он би могао бити учи- 
тел» свијема глумцима у Повом Оаду, Биограду, За« 
гребу. Разумије со да је  скоро иза свако ријечи 
11Љ е е ка ilем иоздра вл»а н.

Г. Н о в и ц a К о в а ч с в и ћ оевојио је публику 
евојом пријатном нојавом, својим л>упким милозвуч- 
»шм глассм,' но)и му јо лијсно звонио у улози вјерна 
прнјател.а. Оеим тога видјело сс на љеговој пред- 
стави да ју је скроз ироимкао: за то со и умио 
ијешто наКи у евјема тешким иоложајима, које је 
цислц овс трагедијс удијелио Максимовом »обратиму.

Од госцођица Г о р д с В у к о т и ћ в в е  (Анђслија) 
it М а р и ј с 11 с р о в и 1» е в е (Фплета) нико нијс мо- 
гао очекивати, да he за тако кратко вријеме толи- 
ки напредак учииити. Вал>а знати да пм је ово прво 
нозориште што су га видјеле, на еу инак трудом 
својим и ванредиом нажљом дотјчрале дотле, да су 
на ошпто задовољетво одиграле онако тешке улоге, 
i,ao iiiTO је Аиђелијина и Филетииа. Евала им !

Г. ill it и р о 0 г н> с н о в и \\ (дужде) м г. 11 и к о 
Т а т а р  (дуждев сии) ноказалн су, да су иотпуно 
дораели евојој улозп. II за г. Ј о в а н a 11 а в л о в и- 
h a (11 во Црнојевић) могло бц се рсЈ»и, да је при- 
лично иогодио гоеподареко достојанствено држање 
владаоца. Остали прсстављачн достојно су своја 
мјеста испуњавали.

К Р И Т И К А.
Poccifl и Mepuoropiil <•*> вромеит, тпн ратора 

Кетра I. ( . Петеро) ри» IW 3 .
(Наставак).

На пошл.етку нисац наш преставља и живот 
ногиуно одраелог Цриогорца, к«»јег занимљпво и ио* 
танко онвсујо вако прима ученФс у чотама. ратови- 
ма, бојевима, екуиовима. јавииЈем зборовима п сви 
јем догађајим I, који су бнли од пкаквог значаја ои- 
.10 no јсдно нлеме, нли ио цијелу Дрну 1ор\.

Осим тога што Ноновић-Линовац у другом дп-

ј јечу сво)е књиге рисује Црногорца као војника и 
ј онштег радеиика, у исто вријеме он га описујо као 

домаћипа icyhe и старјешину Фамилијс, излаже његон 
одиошај к његовој вјечној сапутиици — жсии, њего- 
во домаће занимање, преставља у живијем цртама 
његове иојмоне о Вогу, прпроди, религкји, друштву 
it друштвеном животу. Лри том он нијс нропуетио, 
да уиозна рускп читалачим свијет еа обичајима сри- 
скога народа, који су ее од давмо старпне у нашпм 
крајевима, као евстиња, чували, као што су : крено 
име, велико и мало иобратимство, обећање Bora п 
св. Јована и и. д. Излажући те обичаје нисац ео 
постарао, да у кратко објасни љихово ироисхођењс, 
духовни смисао и зпачај, који су но наш народ 
ималп.

У трећем дијелу своје књиге, који носи наслоа 
„llcpHoropci<ia ЖешцшњР* пиеац излаже свестрани 
лсивот Црногорке од дапа њоног ])ођс1Ба иа до са- 
ме емрти. Оиај je дно иреведен н наиечатан у илу- 
етј)Ованом чаеоииеу: „Сриска Зора“ , зато се ми ири 
њему нсћсмо дуго задржавати, иочем јс нознат срп- 
ској нублици. KaaaliCMo толико. да је луктор нрсдста- 
вио живот Црногорке онако како га рисују народпс 
ијееме и традиције, којо еу иисцу доста добро ноз- 
пате, јер ее иије ограничио на онс које јенонароду 
сам нокуиио, него се иоетарао, да се уиозна са нјее- 
мама Вука Караџића, владике Пегровића, животом и 
обичајима Црногораца од Медаковића, а такођср и 
правнијем обичајима Јужнијех Словена, које је ску- 
нно и издао Вогишић.

Оеим тога из његове се књиге види, да су му 
иозиата и сачињења страних нисатеља, који су у 
наше крпјеве долазили и о нама што нисали. Тако 
ои цитира Сииријана Робсрта, Ами-Вуе, Виалу, Фри- 
леја и ВлаховиКа, Мекензи и Ирби, ilououa, Кивале* 
скога, ПеткошФа и Каулбарса.

He можемо иронуштити, а да не обратимо осо- 
биту ипжњу на једно иптање, којему је поевећен 
лијепи дио кн>иге НопбвиКа Лииовда. Питање је то, 
содијални иоложај Црногорке.

Свакоме је нозпато, да су страни путници, којп 
еу иоејећавали Црну 1’ору, тврдилп, да Дриогорка 
није ништа друго иего роикиња, или ти, што ie још 
rope, „bete dc sommea. Таково мишљење етранци су 
саставили отуда, што еу вазда, када су иолазилн 
Дрну Гору, иримијетилн, да јс Дрногорка oiiTejiehena 
свијома дг.маћијема нословима и теротима.

Мишл.еље ово револтира писда, који га нрнпиеује 
нов])шном ехватању живота црногорског и тијед окол* 
ности, у којима су с*е Дрногорац и Дрпогорка на- 
лазили, но којс сграни путници никада у стању нн- 
јесу у супшости да ироникну. Оенивајући се на Но- 
иова, који је најбол>е од свију страпада иозпавао жп 
вот Ирногораца, писац емјело утврђава, да је Дрно- 
горка свагда уживалд исга ирава као и Дрногорац. 
За иотврдити своје гледиште он сс најприје иозива 
на ту околноет, што је личногг жекслиња у Дрној 
Рори била боље обезбјеђења, него ли личиост човјска, 
којему јо сваки пут пријетила опасиосг смрти, када 
би се иреварио, да учини и најмању увреду било 
жени, пли мајдм, нли сестри другога ДрногоЈииВ

(Свр иКе сс>.

У бројевима „Црногорке,и којп су идаш- 
ли за вријеме мога одсуства, оназно сам доста 
штамиарскијех ногрешака. Внди сс, да мојп мла- 
дп нријатељи, који су пазилп па лнст и којима
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сам мпого обвезап за љегово уређивање, нпјесу 
довољно пскаиалн својијех очију на коректура- 
ма и да су још новајлнје у злосретној корек- 
турској вјештипи. Молим поштоване читаоце 
гЦр»огорке,а да за ово онросте н мени п љима.

Цетпњс, 18. Аирила 1884.
JOB A11 ПАВЛ0ВШ1.

Како се „Црногорка44 ради у истој штам- 
наријн у којој и „Глае Црногорца,44 п нако на 
њој раде исти слагачи, то овај број није могао 
изаћп у прошди четвртак због ускршњијех нра- 
зника. Ми ћемо тај губитак накпадити додаци- 
ма, којо ћсмо прпдаватп „Црногорци44 но неко- 
лико иута до краја године.

Цетиње, 18. Априла 1884.
УРЕДИИШТВО.

ПОЗИВ НА ПРЕТПЛАТУ.
„Црногорка44 је иреживјела четврг године. Читаоци оу је љени видјели и позиалн. 1Ге 

зиамо, хоКе ли се опи с љом похвалити, но она се никако не може иохвалити с бројем својијсх 
претилатннка.

Број је овијех премалеп, и да нотписано уредништво није у стању да за неко врпјеме из- 
држава „Црногорку44 из својпјех средстава, она би морала нрестати.

Пе знамо чсму имамо ирпиисати овај за нас свакако неиријатап нојав. У журпалистнцп 
нашој, иа н страпој, „Црногорка44 је повољно оцпјењеиа; судимо дакле по томс, да би заслу- 
живала да опстане, и да не би била баш сва крпвица до иас, ако бм морала ирестати.

Мп „Црногорку44 нмјесмо иокрепули нити из прмватне шиекулације ннти нз каквога ли- 
тсрарпог каирпса. Потписапо уредншитво не тражи од ње иикакве користи за себе а п сатруд- 
ници њснп раде на и>ој сви од добре воље, без нкакве награде, ирсмда бп пупо ираво на то 
имали. Палазилм емо, да Цриа Гора ваља да има свој кљпжевнп лист и да јс од иотребе за 
иијели српскн иарод, па и за све Словснство, да се нреко тога листа упозиају са својом браћом 
на јодноме нољу, на ком до сад ннје било ирплике да их иознају.

Зналп смо напрпјсд, да Дрна Гора спма ие може издржатп овога листа. Али смо из па- 
всдеппјех разлога сматрали да имамо ираво рачунати нри томе на осталн срискн парод, i.a и иа 
( ‘ловеиство.

lie знамо, смпјемо ли Bell сад рећи, да смо се преварили у рачуну. Ми ћемо се за сад 
још тјешитн тијем, да се за ови лпст још није свукуд рашчуло у Сриству, да још нпје дово.:в- 
ио познат и т. д.

Тако тјешећи се ми ћсмо издржати, ако Бог да, цијелу ову годину, на ћемо видјети, 
можемо ли даље нлм ие. Међу тијем не ћемо пропуститн а да се ирвом приликом отворено нс 
])азрачунамо са нашом нубликом, и да је иустимо да мало продеФилира псиред нас. Можда Кс 
то добро чинити II твој и нама.

Овдје пак чинимо обичнн тромјесечни априлски апел на народ српскп за претнлагу.
„Црногорка44 стаје за Црпу Гору и Лустро-Угарску, (с Босном и Херцеговипом):

на годи и у .......................... 6 Фор. а. вр.
на ио године..........................3 „ „ „
па три мјесеца . . . .  1 „ 50 новч.

За све друге зе.мље:
на г о д н н у ..............20 Франака.
иа но годиие . . . .  10 „
па три мјесеца . . .  5 „

Иретплага из Црне Горе нека се шаље уираво уредништву на Цстлље.
Нретплатницима из Аустро-Угарске (и Боспе и Херцеговине) биће најлакше н иајјеФТинпјс, 

да шал.у нретплату поштанском улутпицо.ч на г. Петра Рамадановића у Котор, с пазпачењем 
јс то прет/иата за »Црногорку«.

Прстплатиици из Срвије пека шал,у нрвтплату на књижару Валожпћа у Биограду.
Ко нма вољу, може нослати претнлату и неносредио па потинсано урсдннштво/ но онда 

пал.а да то учипи у л.шћеном до Цетиња нисму.
Свјема бројевима од ночетка ове годиио можемо join послужигп пове претилатппкс.

Цегиње, 18. Априла 1884.
Уреднпш тво „Ц Р И О Г О Р К Е *.

Д с т и ». е, у државној штамнапијн.


