
Излази сваког четвртка 
да цијелом табаку.

Стлј« за Црну Гору, Ау- 
стро-Угарску, Босну и Хер- 
цогоеину ;

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

За Срвију годишње 20 дин. 
da no године . 10 „
на четврт године 5 „ 
сво другеземл>е 20фран. 
годишље.

ДРНОГОРЕА
ЛИСТ ЗА

К Њ И Ж Е В Н О С Т  И З А Б А В У .
Уредник:

ЈОВЛН ПАВЛОВИЂ.

Прстплата из Црне Горе 
и сва пнсма шал>у се са- 
мом уреднику.

Нрепиата из Србије у- 
пуКује се Велимиру Вало- 
жићу у Биоград, а из дру- 
гијсх крајева под адресом 
Р. R a in a d a n o v i 6 Cattaro 
(за „Црногорку").

Претнлату примају сви 
наши књижари и новинар- 
ске експедиције. НвФран- 
кирана писма не примају 

се.

Број 15. ЦЕТИЊЕ, 20. Априла 1884. Годпна I.

Мајка чеду крај кољевке.
(Из збирке ијесама иокојпога Пера Сундечића).

У кољевци лел;и /је те ,
А до њега мајка мила:
Нада-њ се је њежно свила, 
Руком га је заклонила.

*
Гледа оне златне праме 

Што с’ ио *.влу њему вију, 
Таман као врси гора 
8раком сунца кад с’ иокрију.

*
Гледа оне усне мале;

Извор мил>а, извор раја: 
Теиају ли слатко — мама! — 
Питају ли пољубљаја.

*
Гледа оно лице ведро,

Онај по њсм’ осм’јсх благи . . .
Ој, то срце материно
1Ито у.кива, Боже др аси !...

*
О ј! како би, како л:арт;о 

Привша га на те груди ; 
Осула га оољуицима:
Ал’ св боји да га буди! —

*

„Спавај, спавај, слатка рано! 
Материно десно крило!
Моја надо и радости ! . . .
Спавај моје чедо мило! —

*
„Свеђ ти снови тихи били 

У будуће данке твоје ;
А над њима лебдило ти 
Срце као ово што је !

* '
„Мупкса снага и године 

Кад оснатсе мишцу твоју,
И дивн^ем знања благом 
Еад окиуиш главу своју :

*

„Мај^ино ћв ерцо пливат 
У ионоеу и радости;
— А када ме љета сломе: 
ЦЈтит ми бићеш у старости

*
Тако мајка мислв, шаити,

Над кољевком мила сина:
Хвали Творца — иа му шиље 
Молитвице из дубина . . . .

К о т о р ЈSS0.

М031К II СРЦЕ УКЊИЖЕВНОСТИ.
(Наетавак).

Г Дошлп смо до овијех резултата:
Што виша образованост, то виша радља 

и развитак мозга и дијеле системе која му слу- 
жи, виша радља срца, Али п виши потрошак 
љихов, внши напор и умор, виша и опасност 
за нормалност њпховог ф ј нкционисаља.

За сваку радљу човјечију хоће се мозак. 
Иек је радња ма како проста, без мозга се не 
може пзвршити. Такозваних механпчвих радова,

који би се радили просто мпшпћима без сарад- 
ље мозга и љегове снстеме, — иема на пред- 
метима извап човјека. Орач не може орати без 
мозга, копач пе може копати без мозга; занат- 
лвји треба мозак при сваком раду његову.

Али се мозак пе улаже при свакој радљи 
у пстој количини. II ту важи ово иравило : што 
виша образованост, то виши рад мождани ; што 
маља образованост, то виши рад мишнћнп.

Образовани свпјет све се више ослобођава 
од мишићнога рада својим мождашш радом. Он 
то постнзава иа два начина : прво, узима у своју
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службу мшииБн:! рад песбразованога свпјета и 
жнвотиње; друго, нзумпјева макпне, које му 
замјењују мишнћну cuarv помоћу ирпродиијех 
сила, којс такође у своју службу узима.

Мозак Инглезов узео је у евоју елужбу 
Miimnliiiy снагу Иидијанда, коња, вола, камиле 
и т. д. Инглез ради дакле по превасходству 
мозгом, јер је образован; Нндијанац ради цо 
превасходству мишићима, јер је необразован.

Кад само радњу човјечију на око узмемо, 
оида морамо цримјетити, да има радња, у ко- 
јијсма највише мозак са својом сиетсмом ради 
а најмање мпшићи, и опет другијех, у којпјсма 
иајвише мишићн раде а најмаље мозак са сво- 
јом системом.

Међу радове прве врсте сиадају они ра- 
довп, од којих иостаје — Нњижевност.

Ту см,о дршли иосред задатка, који смо 
себн ставили овом расиравицом.

На почетку још ми смр казали : да је књи- 
о/сееност писапа и штампана радња душе човјекове.

Ваљало нам је објаенити прије свега шта 
сс тша разумјртн нодријечју душа. To емо учи- 
ннли, у колико смо могли црема дапашњем 
стању Физпологнје, једине iiayice, која јс над- 
лежна да у овом питању с разлогом збори. 
Видјели смо, да душа инје иешто одвојено од 
тијела човјечијег, нешто слободно, самостално, 
нсзавнспо од оргадиеаие матсријс од i:oje јо 
човјек сложен, пешто што би жнвјело по сво- 
јим законнма без везе са том материјом и без 
зависноети од ље. Видјели смо, да је главно 
еједиште души у мозгу, тдје ниче свијест о 
свему, али да мозгу служи цнјело тијело, нај- 
впше пак нервна система и срце. Видјели смо, 
да је срце храпитељ мозга као и свега осталог, 
и да је најјачи гласник душс, због чога оио у 
језидима свијех парода игра највишу улогу, 
почем се свукуд „душа чује кроз срце“ . Внлје- 
ли смо, да је мозак са системом евојом пај - 
развијенији у народа образованпјех, а најмаље 
развијен у парода необраз ваних, дакле да је и 
душа најјача у образованпх парод--. А иочем 
јс, како рекосмо, књижевност писана и н там- 
иана радња душе човјекове, опда мора бити, 
да јс II оиа највпшс развијснау оиијех народа, 
који највише мозгом раде, који су најобразова- 
нији.

Стоји ли TO ?
Могли бисмо на то пптаље одмах одгово- 

рити, без дугога разлагања. Долољно Ои иам 
било, да уноред1шо кљижевности свнх парода, 
па бисмо иа мах видјслп, да иароди, којп нај- 
r.iiii;e мизгом раде, пмају и иајр;. шнјехшју књп- 
јкевнрст.

По п]>пје тога вал>а нам : идјети, како и 
шта ради душа у кљпзкевпоетп -Ј Шта је оно

што од ње нзлази у књижевности писапо и 
штампано ?

Људи су мислндп н осјећали још много 
прије но што су почели своје мпслн и осјећа- 
ња биљежити, запнсивати, штамиати. Тада су 
људи казивали један другом своје мисли, ако су 
иалазили да је то нотребно. Што се у мозгу 
зачиљало илп у срцу гласало, то се казивало 
језиком, грлом, органима тјелесним. Душевна 
радња саопштавала се на тај начнн. To још 
није била кљижевност у нравом емислу те 
ријечи, јер је Фалила књига, запис. Али је ииак 
бпла радља мозга, која је будила и у другијех 
радљу мозга и срца.

11а радњу мозгз побуднли су човјека утис- 
ца спољашње ирироде. Нрва радња мозга човје- 
кова морала се тијем занимати. Првп збор је- 
зпка човјекова морао је о том зборпти. Док јс 
још био жпвотиња боз говора артикулисаног и 
без мозга довољно развнјсног, ои се је само 
бојао, кад је чуо рику громова, као што и да- 
нас ради животпља. Чим је иостао човјск, ње- 
га је рика громова наглала да „мислии ; исто 
тако нагнали су га да мпсли: бура на мору, Фијук 
вјетрова, сијеваље муња, брогови што огаљ из 
бацају, земља што се тресе, сунце н мјесед т- 
се номраче — у кратко : сви ванредни, нес 
бпчнн и колосални; појавп ирпроде.

За то је космогонија нрва радња ненисано 
књпжевности људске. Како је свнјет иостао, то 
је за сваки народ бпло прво питање, иа којс 
је мозак имао да одговара. Разумије се, да јс 
одговарао опако како је нрема свом тадашње:' 
саставу мОгао, али јс карактернстично, да је 
скоро у свијех иарода бар у оеновп исти одго- 
вор на то иитање. Човјек је према својој моћн 
мјерио н оцјењивао то што вндн и чује. Впде- 
tiii себе у еавршеној немоћи ирн онаковпм по- 
јавама морао је еудити да има неко који умпје 
и може онако страшно грмјети, онолнку буру 
дизати, огањ из брегова сипати, зем.вом дрматп 
и т. д. Па судећи да би то одвећ много било 
за једног, пронашао је да ће их бпти више 
што тако раде, те је мсђу il h x  подијелпо тс 
разае појавс давши сваком своју улогу. *) По- 
слије тога прешао је и па квалиФнкацију тијех 
огромипјех ,,духоваи, а нри том управљао сс 
ирема штетн илн кориотн, коју бп му доиосп- 
лс разне радње њнховс. Видио је. да гром мо- 
а;е да убије човјека, да ужди дрво, бура хоћс 
да сатрс paiuLe, вода да поилави, огањ да оиа- 
ли п т. д. To мора да су злочестн духовп, 
који то чипе. Видио је, да. суаде и мјесеи мрк-

*) Маоа парода, при свсм том што сс хришћанска на ка 
исаовгјрда и проповвједа, с необичном жнлапо ћу остаје ». 
нас Још ири тим укор̂ ев.еним лрвобитним војмовима о chjhmu 
тцшродс. Нашо иародне пјес.мс и обвчаји пуни су докааа аа то. 
Нригјсра ради узмнте ону пјссму иародру, г,.јс се свсчсвим а 
разне улоге удрмдју.
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ну ; и to мора да су здочесте еше* које се с 
љима боре. Али је впдио и то, да се пза гр- 
м.т,авппе опет пебо разведри п разгали, да се 
ша бурс опет иаемијеши море својим великим мо- 
дрнм оком, да иза иомрчине супце и мјсссц 
опет засијну ; да ивијст и трава опет дигпу 
евоју главу иза леда и мраза и т. д. To мора 
да су благе спле, које то раде. Начело зла и 
добра никло му је у свнјести. Ои га иреноси 
на цијели свијет и на себе самога, а све рад- 
љом свог мозга.

Тако је мозак прво прорадпо у тој иепи- 
еаној кљижевности.

А срце ?
(Наставиће се).

МНЈОШ 01 ПОЦЕРЈА.
Приповијетка из иародног живота.

Пише Симо Матавуљ.
(Н ас т ав а  к).

А Мплошу је срце расло уз иовог прија~ 
теља. У доколици, оба уживаху, казујући ире- 
дања својијех крајева, и што је којп доживпо. 
To лпјепо српско Приморје, гдје се слаже шу« 
мљење валова н ћеперкаље тпца у вјечноме зе- 
лепилу, гдје се одљшшло толико морскмјех ву- 
кова што иа томе гипкоме тлу бјеху кадри 
етиЈш и утећи н mi страшиу мјесту иостајати. 
Љути Барбарези, Шпаљоли, Мљечићи, Турци, 
ускоцп излазе иа попрптите на махове, иа из- 
мјепу, браие илп пападају иста мјеста. Вјечио 
разбојпште бијаше то гипко тло, на коме тра- 
га ие осгаје. Алајз заиамтило доста вреве, ала 
је гфогутало доста галија! Кад оио утоли те 
ее зацкли, са хумака и из ирисојппјех шиирага 
што се спвпјех зиднна још помаља, то се жа- 
лостиво огледа у старом сусједу који све забо- 
равља.

Чудпе су пјес-мс што то повиједају; чудна 
су и облпка и садржиие. Мплан их је иамтпо 
иеколико и завосно каживао.

1Т, тијех магловитијех времена, иренесп се 
момче ' ведре предјеле гдје ]е провео задње 
годппе. '.»‘аквом је животћу причао људима о 
новоме »вијету, о чудесима што чпие радипост 
и наук«. у тој сретној земљи. Људи га слушај 
иажљиво и чпсто много што гата ие би се вје- 
ровало \Л није нз Миланових уста.

Kao iLCify иакпада, гусле оживјеше од не- 
колико дана. Милошу се рачило, те бирај пјес- 
ме и од ерца ној, као некад у веселпјем дапима.

Тако ее проводило ирвијех дана. Вријеме 
ее промијенп. Иза влаге, нагло се разведри 
и застуди. Прве пласице сипјега с почетки, 
пао бојаж.Ђиво, потсхапо падаху иа земл.у, али 
како папп одмах се окошш. Сунце би у међу-

дневици иригријало те добро ; од једпом опег 
подметни се облак тласт а ул.;:.п сјеверппа да 
уиш онану ; пак се опет разгалп, и кроз па- 
ведрииу зраци ублажуј ваздух. Тако је иогра- 
јало недјељу дапа, да лјгуди нагафају, шта ће 
Бог иоелати. Од једном мећава се н^капп те 
јуначки завнја. Миелило се намсшће те добро, 
али по што почину те се спијег мало смрзн\% 
не упадаху ноге ни назубака.

Тада II турцима п усташима као да једпа 
мисао дође. Бпће дуго непзвјеспости, памешће 
јако, те ће зачамати гдје се ко затече ; него 
још једном да се бјелодано обидемо, прије 
него што пас Бог растави, —  мишљаху једни 
и другп.

Тако и би.
Кад сунце грапу, креиуите једапак и они 

п ови, надајућ се узајмпо изпенадити, те се 
сретоше на иекој голијети, негдје у средшш 
између оба логора. Бој је трајао до подиа, те 
их с почетка изгпбе много на обје страпе. Да 
остадоше гдје се бој завргке, пзгинуло би много 
впше н Срба; иего устаницп, послијед, стадоше 
узмпцати навалице, те одмамнше Турке иа ху- 
мовити крај, гдјс их, уметерпжеии, дочекаше, 
Ту, Турцп слијеио навал.ујућ, грдпо ирођоше  ̂
јер их паде готово трећина. Видећи да mi је 
узалуд, узмакоше у град, оетавивши гомпле мр- 
‘твијех, а и многп жпви, млазове евоје румеие 
крви ио бијелом снијегу.

Милош је тога даиа два иута сачувао Мн- 
лана. Првом, на рудинп; с бока омјерп Турчин 
иа Милана, и. тамаи да оиали, кад Милош, срс- 
1«ом, опазившп, прнтрча и е леђа обали ninija- 
теља, те зрио прозвпжда повише љсга. Другом, 
иошто узмакоше с чпстппе, Милан заиао за пр- 
ви крш на који сс намјерио на обрончпћу бр- 
дељка, те отуда стадс нагло палити пз своје 
Јфатке острагушс. ГВегов грбавп иратилац, нс 
губећ га нпкада с ока и нс остављајућ га нн- 
када еама, слеже се пза њега иа пеколико ко- 
рака. Кад се иепријатељи иоиримакоше, чегве- 
рпца њпх јуршпаше на метериз, откуд је тако 
често огањ сппао. Једнога оборп Мплап, дру- 
гога Милош, али оиа двојица прпмакоше се веК 
к својој жртвп. Ммлош се исиравп тс алакну 
колпко га грло подпесе и иотсче пут њих бер- 
јачући као да је збнл>а чета за љим. Док иа- 
падачп вогледаше па берјакала и опалише нањ, 
дотле се просу плотуп на њих, те пх слеже. 
Мплошу зрно ирође кроз лијеву млшпцу, те се 
иреснијети. Кад то пријатељ впдје, притечс 
врисввув очајапо, те га прими у наручје. Мп- 
лош се у брзо оевпјеети и љубазно се насмија 
пренеражепом пријатељу. Рапа бјеше лака јер 
кост није била сломљена.

Тако Мплан прође кроз огљено крштење.
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Впдпо је, првом у свом вијеку, себе п друге у 
звијерском заносу, кад човјеком влада једпаје- 
дина страст, кад човјек једину потребу осјећа, 
једину насладу ужива, да уништује друге људе. 
Гледао је, дакле, човјека, кад га остави оно 
што га оплемењује и узвнсује над осталом жи- 
вотиљом, на име, разум и милосрђе. Али у истој 
тој прплици свједоком је био ч другог појава, 
који се ређе збнва у обичном животу и који 
нотјече из племените стране човјечије. Видио 
је пријатеља свог iyye се смрти нрсдава да 
њега сиасе !

Кад се бој прекиде, све устагае обузе ве- 
лпка жалост као да су бнтку изгубили. Међу 
нетнаесторицом мргвијех на1>оше н старца Се- 
равима. Погодило га је у сред чела, а у боју 
нико то не виђе. Честити старипа сврши као 
што јс  и желио, јер вазда говораше да бн му 
така смрт најмилија била.

Мнлан је дворио рањепа пријатеља, коли- 
ко су то ирилике допуштале. Осми дан замете 
велики снијег. Наста зима у свом јеку. Војвода 
је наговарао младог добровољца да снђе у Нри- 
морје и да иоведе са собом рањепа друга, јер 
н оиако ће се војска разметатп, па кад омекне 
врнјеме, ако Бог да, иек се врну. Можда Милан 
не би пристао да се непобоја Подерцу, јер и 
ако не бјеше тешка рана, бјеше онануо и осла- 
био, као-но ти слабуњав и бетежан. С тога 
нристаде. Пођогае десети дан након боја ; Ми- 
лош иа коњу a он пјешке уз-а њ, и четири 
момка с љима до границе.

(Наставиће се).

Митрополит црногорски Василнје 
Нетровић.

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

Владика Василијо стојао је у свези са Србима 
угарским, а особито са вођама народним, за то се 
може мислити да је Василије примао велико учешће 
у ствари ир сељавања у Русију Срба угарских. И 
овога пута кад отиде Василије у Русију бјеше се 
ирииравило вишо Срба аустријских да иду с њим у 
Русију. Но митроиолит Ненадовић јави о томе беч- 
коме двору, те овај издаде наредбу да нико од ау- 
стријских Срба не смије ходити у Русију с црногор- 
скијем митрополитом.

Сад да се вратимо рећи неколнке ријечи о до- 
ласку м. Василија у Нетроград.

По што је м. Василије дошао у Пегроград на- 
иисао је нсколико иисама, као царици Јели -авети, 
велнкоме кнезу Нетру ТеодоровиКу. граФу Михаилу 
Иларионовићу Воропцову, граФу Алексију Григори- 
јевићу Разумовскоме, граФу Петру Ивановићу Шува- 
лову и другим виеокопостављсним лицима при двору 
царице руске. У свијема овијем иисмима Василије је 
описивао ста&е Црне Горе и све муке и невоље 
којс трпи Црна Гора од Турака и Мљечана. Жали

се како нвје могао нигдје, у ћесарову и мљетачку 
државу, наћи лађе за превоз Црногораца којн еу кре- 
тали на пресел.ење у Русију, јер влада мљетачка и 
аустријска биле су најстрожије забраниле дати Цр- 
ногорцима лађу на макар они и десет пута више 
илатили но се обично илаћа. Због овога, даље гово- 
ри м. Василије, морао је он шиљати свога рођака 
мајора СтеФана Петровића иреко неаполитанске др- 
жаве у Дриу Гору гдје је овај окунио Црногорце и 
прииравио к путу у Русију. За тијем, говори даље 
Василије, мајор Петровић нашао је у Бару једну 
велику лађу и укрцао у њу Дрногорце и дошао с 
њима у Фјуме. У писму графу Воронцову говори се 
слиједеће о овоме нутовању Дрногораца у Русију: 
„Но што јс лађа са Дрногорцима дошла у Фјуму, 
Венецијани и Аустријанци договорише св да нас и 
овога иута не оетаве на миру. Они нас задржаше у 
карантину четрдесет и два дана. Одавдјв су људи 
иошли преко хрватске и маџарске хемље, а ја са 
шест људи који су били са мном, отшиао сам иреко 
Бсча на смо со сви опет састали у Минск. Преко 
Пољеке до Кијева дошли смо заједно, а из Кијева 
наши људи лошли су с мајором Петровићем преко 
Калуге пут Петрограда, а ја нреко Туле“ . У писму 
великоме кнезу Петру Теодоровићу Василијс говори 
како је мљетачка влада обећала велике новце ономе 
који би ма којим пачином лишио га живота, али 
„вјерност мојега духовнога стада и отачаства сачу- 
вала је мој живот од злијех покушаја мљетачко вла 
де“ говори Василије „и моји душмани нијесу ми мо- 
гли ништа учинитиа. *)

Друго иисмо које ииса м. Василије граФу Во- 
ронцову важно је, иа ћу га привести буквално:

„И ако вам је у главноме иозната историја и 
стање нашега народа онет ћу вам нешто о томе H a
il исати и казати неколике ријечи о Дриогорцима, 
Приморцима, Зсћанима и Брђанима. Брђани као и 
Црногорци храбрл су, славни и слободни, особито 
Кучи гдје се иалазн и многобројна Фамилија Дрека- 
ловића од које бивају свагда главари, војводе и гу- 
бернатори, над свијема Брдима, из које је Фамилије 
и садатњи војвода и губернатор Илија Дрекаловић. 
Под његовом губернаторском влашћу налазо се че- 
тири војводства: Васојевићи, Братоножићи, Тузи и 
Груде. Клименти имају особито војводство, који се 
сада зове Џон Стале. Миридити, велики народ. има- 
iy сада војводу који се зове Џон Марко. . . У Дрној 
Гори је једна губернија. Губернаторска власт није 
вашљедна по прелази на опога кога народ изабере, 
а одобри и попврди митрополит. Године 1711 биојс 
губорнатор у Дрној Горн Вукота Озринић, данашње- 
га сердара дјед, нооије овога био је изабран за гу- 
бернатора СтвФпн Ковачевић из Цуца, а послије ово- 
га Вука.Јин Вукотић нз Чева, а иослије овога Ста- 
нислав Радо&ић, који је овдје у Петрограду с нама 
дотао. Нослије овога биће губернатором онај кога 
наш народ изабере по нашему повратку у Дрну Го 
ру. Главари од нахпја у Црној Гори зову се војво- 
де. Таквп су главари сада: у к&тунској нлхији Ивак 
МнлиК и.-Ђикан МартиновиБ ; у ријечкој нахији Ан- 
дрија Ђурашковић, којега је син с нама дошао у 
Пстроград; у црмничкој вахији Мојсеј Пламенац, 
који је с нама дотао овдје у Петроград; у љешан- 
ској пахији Никола УскоковиК ; у пјешивачкој нахпји 
Петар ВукотиК: у Грбаљ Петар Лазареви^; у Приморје 
био је војвода Иикола Кнежевић који јс долазио овдје у 
Петрогрт н у.чр’о ; у Паштројевићо Ннкола Кажаие-

: | Hex mu ie да су Мљечини неколгк » иута шил.алн л.удо 
да отрују xi. Ваеилија.
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гра; у шестанску нахију Пстар Вуков Марковић ; у 
Зсту Илија Рашовић ; у Бјелопавлкће Радоје Милу- 
тиновић ; у Пинере Тодор Бајевић. 11ад нлеменима 
управљају кпежеви . . . .и

Из овога видимо да јс Црна Гора још у ври- 
јеме владике Василија била адмннистративно урсђе- 
на готово као и сад. Звање кнежева замијенилн су 
капетани. Владика Василије иребраја овдје све оне 
нахије и илсмчт која еу сиадала у област Црне 
1'оре, СкендериЈ0 и Приморја која су се палазила иод 
љеговом, т. ј. митрополије црногорске, духовном 
вдашћу, јер еу црногорсчш митроиолиги били п митро- 
нолиги Скенд'рије и Приморја. али многа мјеста у 
Скендерији и Приморју, која су овдје иребројана, 
сиадала су или иод власт турску или мљетачку. 
Но свакојако Брђани су имали свагда пеку иолупе- 
зависност, док су напошљетку, у вријеме ГТетра I. 
светога, са свијем ослобођени и нрисајсдињени 
Црној 1'ори, али и тада не сви, ако ћемо овамо бро* 
јити Куче, Васојевиће и иоимеиована арбанашка 
нлемена.

Марга 25., на дан светијех благовијести, м. 
Ваеилије био је примљен на аудијенцу код царице 
Јелисавете. Овом приликом Василије је исказао ца- 
рици стаље стварн у Дрној Гори и објаснио узрок 
зашто је он, с главарима црногорскијема, дошао у 
Петроград. Царица Јелиеавета добро је примила Ва- 
еилија и обећала је учинити све Moryhe у корист 
народа црногорекога.

Послије озога м. Василије заузео се јо да по- 
свршује ствари око којијсх је дошао. Најнрије је 
смјесгио дјецу, коју је довео ради школовања, у 
војнички сухопутни шљахтицки корпус. Ево имена 
те дјеце : РаФаило Нетрови1|, синовац владикс Васи- 
лија; Иван Петровић, Војин Петровић, Иван Петро- 
виК други, Петар Радоњић, Тома Марошевић, Сава 
Раднић, Симеон Нламенац, Нпкола Нламснац, Гаври- 
ло Радуловић, Михаило Барјамовић, Иван Вукотић. 
Осим ове дваиајееторице *) мајор СтвФан Ивановнћ 
(који се јо ирозвао у Русији Нвтровић. Од овијех 
су, no свој нрилици, ностали у Руеији тако звани 
граФови Петровићи — Подгоричани) придружио је к 
њима свога роднога брата Филипа ЈИаровића „од 
турскога града Подгорицеи како говори м. Василије.

Из овога видимо да више иута сномињати мајор 
СгвФан Петровић није био од Фамилије владајуће 
Иетровића, него да је он био од нородиде Шаровића 
из Иодгорице, па да се је прозвао Петровић ради 
тога да би имао бохе уважење у Русији и дошао до 
боље каријере. **) Од Фамилије Пстровића био је у 
руску службу у та времепа Никола Петровић кој и 
је био у руској гарди канстан, али он је умр’о у 
Пвгрограду ирије овога доласка ч. Василија. Осим 
овога царица Јелисавета била 1е дала i.o ничка зва- 
ња двома рођацима Вастијевим: потиуковнику Нико- 
ли Нетровићу и мајору Инану Петровићу, али ови 
два пошљедњи живјели су у Црној 1'ори.

По 1пто је Ваеилије намјостио дјецу у школу 
наииеао јо царици Јелисаветн извјештај о стању 
Црне Горс и о узроку евога доласка у Русију.

*) Код неких нашпх исторнка говори се да је владика i 
Басилаје иовео 15 младнКа, али из овога и.еговога ппсма вндн 
се да нцјс него дванајеет. М. Д.

**> Нротив про8ван>а СтеФана ШаровиКа Нотроввћем про- 
тестирао јо м. Василијс и доказивао је како је Шаровик дошао 
на Цстиње те преваром изнудио у м. Савв „бајелу карту“ са 
цочатом црногорсЕИм и сопетвоноручним иотписом м. Саве ij.i 
на ту карту напвсао своју родословпу у којој ое је докажевао 
но upoucxo^eihy НогровиК. Насилије моли руску владу да но 
вјерује Шаровићу а со ов» шта буде радио код нладе о црногор- 
екцјем дјлшма. М. Д.

Ево о чему је м. Василије нисао :
„Нознато ће бити Вашему Величанству како је 

послије иропасти царствд српског, бугарског и грчког 
народ црногорски евојом природпом храброшћу сачу- 
вао евоју слободу, и реиублика мљечачка и hecap 
римеки често су пута добијали помоћ од Црногораца 
у њихопој борби еа Турцима.

„А кад је црногорски народ, ио једноилемености 
и једновјерју, почео иоказивати своје усрђе и вјер- 
ност к рускомс престолу, које се је почело у врије- 
ме блаженоиочившег мога стрица митрополита Дани- 
ла и његовога брата, а мога оца, кнеза Рада, тада 
је мљетачка реиублика иочела свака зла да чини 
Црној Гори. 0  турскијсма наиадањима на Црну Го- 
ру ја ue hy говорити јер је нознато Вашему Вели- 
чанству. Но из овога времена сви наши душмани 
нијесу нам могли ништа учинити, а војска порте 
отоманске није ни од кога била тако нотучена као 
од Црногораца.

„Но у посљедње вријеме иорта је псчела иш- 
љати против Црне Горе превелике војеке, а мљетач* 
ка ренублика почела је свакијем начином зла чпни- 
ти Црној Гори, због тога бојимо се да ее ие ћемо мо* 
ћи одржати толикој сили неиријатељској, и за то се 
обраћамо руекоме преетолу за иомоћ, од куда не са- 
мо ми но и ева васеленска источна црква добија 
TiOMoh. Мп смо дали Формалпо престављење од евега 
народа дрногорскога у којему с.мо молили да се наша 
слободиа књажевина црногорска метне у титул Ваше- 
га царскога Величапетва т. ј. да црногорски народ 
јавно примите у вагау протекцију ; но околности ни- 
јесу доиуштиле да се ова наша жеља исиуни. Међу 
тијс.м наш народ долази у све всКе невоље и не 
може вшне трпјети толика велика крвопролића и та- 
ко честе паиадаје којо чини норта отопанска иротив 
нас ; а такође не може шпмс тријети злоће и пакости 
које нам чини лукава мљетачка република. За то да 
бисмо могли противу стати толикој пепријатељској 
сили, која са сваке стране зија иротиву нае, иотребна 
нам је помоћ Вашега Величансгва, и потребно нам 
је стуиати у тврди савез са хришћанскијема плсме- 
нима која су оно Црне Горе, а ови he радо стуиити 
у савез с нама, јер они гледају на Црну Гору као 
на једину евоју узданипу којаће их избавити из роп- 
ства, само да ми имамо средетва, да им иоможемо 
дићи ее иротнв душманина. Оеим свега овога ваља 
намучипити добар ред и поредак међу нама у нашу 
земљу како he наша држава иослужити добријсм 
примјером свему нашему народу. 1Јо ако нам се не 
одреди годишња m>Moh од Fyciije, која ho нам се из- 
давати сваке године, ми нијеемо у стању нп придо- 
бмти околне хрпшћане зл својо савезнике, пп уреди- 
ти међу нама добар норедач. А ако Црногорци, но мимо 
свакога очекивања, остапу без ваше номоћи, тада 
оии могу иронанути, а ногибија Црне Горе била би 
иајвећа неерећа за народ хришћанеки налазећи се у 
турскоме ропству, и ако овп Црногорци пропану. дру- 
ге Црногорце не he бити могуће nahw — падежда за 
хришћанство робујуће иропануће и еви околии хрлш- 
ћани погинућс.

„За то молим Ваше Царско Величанстсо да на- 
род црпогореки, брдскн и ириморски ие нуштито 
до ове крајности, но да му одредите годишљу иомоћ 
око иетиаеет и.вада рубаља годишње. Оеим тога мо* 
лим Вагае Величанство да иогпхете једнога вашсга 
чиновника да стоји у нашу резидеицнју, јер кад би 
видјели пспријатсхи наши да емо ми у савезу и л>у- 
бави, тада би одступили од нае и не би иа нае т;;ко 
често ваиадалп.а
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Послпје овога м. Василије нисао је писмо св. 
Синоду у којему je говорио о нотребама цркве и мо- 
лио да се дадс архијерејско бблачење и некодико 
свештеничких и ђаконеких оОука.

Септембра 12. годипе 1758 м. Василије отишао 
је у Москву да тамо ирегледа ствар. о Цриогорцнма 
који су дошли да ступе у руску службу.

По што се је вратио из Моекве иоднио је ко* 
легији ивостранијех дјела и војеној колегији овакав 
извЈештај о своме иуту у Москву и о ствари Црно* 
гораца који су дошли за стуиање у руеку службу.

(НастаииКе се).,

Чико-ПрокоФије н Вал.отка.
Ирича Л. ГоленишчевП"Кутузова.

(Н а с т а в а к).
Ш.

Пут, којим је шиао ПрокоФвје Илић, од шумар- 
ка водио је к селу Шавригену, а у Шавригену жи* 
вио је ђедушка Таревтије, главом они, у чијој јс 
огради било враичвје страшнло : у свој околини био 
је нознат као добар ловац. И ПрокоФије Илић но- 
знавао га је као таког врло добро, јср покојни' ба- 
рињ ради ловачних ствари није се обраћао комедру- 
гоме, него имено ђедушку-Тареигију. Почетком лова 
вазда је гоеподии шил»ао ПрокоФија том ошггном 
ловцу у Шавриген. Поеадпв се на мале, лаке „дрош- 
кеи ПрокоФпје би у часу долетио до крчме, у којој 
је мало ирије распродао готово вас иметак, ту би 
попио по коју чашицу вотке, иа иутом у Шавриген 
к Теревтију. Од крчме до Шавригена бројало се око 
седам врста, може бити бнло је више, а може бити 
н мање, није пико мјерно, по тада је чика-11рокоФи- 
ју било са свим свс-јсдио. Он је мирно гледао с јед- 
ве и друге страпе пута, чинио је иримједбе на су- 
сједна жита, у себи гатао каква Ве бити сјутра но- 
года и хоће ли и колико зечева убити V При тој ио- 
мисли вазда би погледао на Ваљотку, који је трчао 
за „дрошком". Но нристрасиом мишљењу свом, чика 
Про10Фије јс говорпо, да Ваљотка лови зечеве боље 
но иједав госиодски пас, и ано његов љубимац ие; 
сиада у иасмину ловачких иаса, и ако носи pen ro
pe усковрчен — иесушвив доказ нискога иоријекла.

Баба ђедушва-Терентија вимало се није радо- 
вала доласку чика-ПрокоФијзвом, јер је звала да ње- 
:'.ивог мужа нигата на евијсту вије кадро задржати 
.. >ма кад госводив зове у лов ; знала је и то, да ће 
> „њезинц вратити кући пијан, јер је ђедушко Те- 

;втије, као и сви добри ловцн, био тешки иијаиица;
' је, даље, знала и то да ће њена леђа нлатити 

. зрасположепоет мужа јој. Све еу ово били јаки 
лзлози, да н; аче добра домаћица срета чика-Иро- 

. »Фија намргођспо и туробво. Од Шавригена до го- 
< лодког дворца лријатељи су проводили врло вессло 
у разговору о будућем лову. Ђедушко-Терентије 

иао је не само сву шуму и сва зечија лсжаЈа него 
о и лично био нознат сакрилатим обитаоцима шуме.

— Видиш, говорашо он, на Љевтиховој иуста- 
ри стоји ирољећсм велики зечина.

— Стари ! поиравља чвка-ПрокоФије.
— Стари, да и велики, игга је ово твоје ждрије- 

Со, ништа ! али без паса се ие може ништа учивнти.
— Потражићемо га!
— Свакојако погражити. А недалеко отолс је 

јаребица, мајка са седмеро младих, двоје сам убио 
а остало је још нет. Hero плашљиво звијере чнм

цуцањ, иолети и скрије се гдјегод у шушшар.

В; . 15.

— A в јастреба-баћушку морамо потра ...ити до- 
даје ПровоФије Илић.

11 заиста, сјутра дан на Љентиховој стари 
нашли су великог зеца, а из шушњара изле.ила је 
јаребипа. Ето, какав је био ђедушко-Tepeim ,е !

На њега се сјетио ИрокоФпје Илић, кад јо пи- 
дио ждрплове, јер није нико тако могао подићи тој 
одрезној тици као он. „Идем ја староме пријатељу, 
помисл. старац, што Bor-да, иосавјетоваћемо еец.

За иоловину часа и нешто вшпе чика-Проко- 
ф; је сјсдио је у кућици ђедушке Top нтија 
иричајућд му о својој иевољи. Домаћицг је би- 
.•а мирна н нредусретљива, јер је знала да ]о} муж 
не Ве у лов. Мужик је иажљиво саслушао НрокоФија 
Илића, гдјекад стављајући по коју пј)имједбу. Најпо- 
с.ије и no трећи иут ионови : гшта ћу сад?ц иа 
1‘рокоФИјС Илић умуче.

Домаћин погледа по својој кућици. Она је вазда 
била тијссна и тавна, а сад при еумраку чпиила му 
се још тјешња и тавнија. Киша је ударала у нро- 
зоре, вјетар је силовито млатио вратима.

— Иеиогода, прозбори ђедушко Тереитијо че- 
шући кол>ено. Рекао би, да та ријеч нема свезо са 
иричом ПрокоФијевом, но и оп и домаћица чак и Па- 
љанка, ћерка Терентијева — знали су, шта то зна- 
чи, и ^утке се сложе с њиме.

— Па, шта ћемо, настави опет домаћин, док се 
може еједи код мене, а сјутра ћемо ироговорити са 
сусједима, гледаћемо евакојако . . . .  Тако, — не ?

Сви су оиет мучали, слажући се с њиме.
— Фала ти добри пријатељу, готово кроз сузе 

изрече чика-ИрокоФије.
— Неногода, поновм ђедЈшко Тереитије н ућу- 

та. Хтједе питатм о иушки, па се предомисли : „нро- 
дава је сигурно.и П])окоФвје Илић иребирао јо но гла- 
вв протплост, домаћвца је размишљала, гдје ћо да' 
намјести сиромашног бвскућника, Паљанка је задри- 
јемала крај огњишта — у кући је било све мирно 
као да живе душе вема. He прође неколико минута 
тако, кад Ваљотка етаде грепети у врата,

— Гле, то је твој, весело ирозборв ђедушко 
Терентије ПрокоФију Илмћу.

— Мој, одговори ови.
Ваљотка Л1еђутвм дође те оде од једнога до 

другога да оњуши евакога, као етаре знавце.
Што је ва двору млатио вјетар, а кпша као из 

кабла сипала — за то, ко је марио ? У 1>еда-Тсрсв- 
тијевој кућици засвјетлп луч, иећ воче весело тут- 
њити, а котао врити. Чсљад брзо сједу за сто ва 
вечеру. Старци-ма се одријешио јсзик, иа вричају о 
покојном барвњу, о лову, о веселим даннма младости 
и срсће. Чико.ЦрокоФије заборавио је при тим раз- 
говорима своју невол>у, а Ваљотка скаче оно трвезо 
весело машући ревом.

IV.
Сусједи, е којима јо намјеравао ђедушкс-Терен- 

ти)е пооавјетовати се о невољи ПрокоФија Илића, 
са искрешш учегпћем приме га к себи ва ошитем 
договору, устуве му кућицу на крај села, што је 
остала пуста иза смрги баба-Мелавије, а чико-Про- 
коФије да за то даде три вједра вива *). У еело јо 
одмах послан младић, који Be доКерати виио и зов- 
нути јов! гдје ког одабраиијег сељавина. He гледају- 
ћи ва глибав и студеп дан сви се позванн лијепо 
одазвали » дошли ва еветковину чика ПрокоФша. До* 
маћица ђедушке-Терентија узела ie на се, да му ие- 
че хљеб, старн Фрол са веколико момчади отшпао је

*) вјслро 12 29001. ирев.
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У шуму да донссе дрва за гориво и неке маде 
поправко у кући. Најнослије ђедушко-Тереитије, ста* 
ри-Фрол и join неко.шцина иодобро угријаних му- 
жика уватише Прокофија Илића иод обје руке и но- 
веду га у нови му стап. Кад дођоше до кућице, с 
којом смо започели ову иричу, ђедушко-Тереитије 
одвали штицу. што је била поиријечена мјесто вра- 
та, па повика негсако свечано своме пријатељу:

— Ево тп, владај љоме !
— Срећио да Бог д а ! захорлло се са свнјех 

сграна.
Поразговорив сс мало са новим сељаком, п за- 

хвалнвшп му на гозби пијани мужици се разиђу. У 
кући је било студеао као да јо и нема, кроз прозор 
је дувао вјетар и сиилла кипм, крозкров је точило. 
Но то су били мали недостатци, што се лако но- 
ираве. Чико-ПрокоФије скиде свој кожух, простре га 
у буцак код нећи, кутијцу метне под главу и лсже 
да спава јер га је виио било тако освојило, да се ие 
могаше bvijuc држати на ногама. Његов Ваљоткале* 
:ке крај љега.

— Што, зар и ти ту, мо]а вјерна слуго, говори 
му чико-ПрокоФије. Нас су изагнали са старог иеце* 
лишта, на смо и отишлп, добро, ето сам барињу 
шездесет и иет година вјерно служно, иа Никита 
Ивапић — царство му небесно — но би ме никад 
ohcpao, алн Пијемац, проклети Нијемац! А ти, реци, 
Ваљотка, ко је то ПрокоФије Илић! ? Ваљотка чују- 
liit своје име поче му се умиљавати и лизне га таман 
за језик.

— »Да, тако је, ПрокоФије је добар човЈек, вјеран 
олуга, кога госоодар никад unje хгио коме продати 
ни отјерати. А нећу нн ја тебе, вјерио пеето. Крчмар 
всли, продај! Нећеш, велим ја, не, крст је часни на 
мени, нећу те ир:'дати никад, јер пијеси остао у го- 
споцкбм двору, да живиш лиЈеио, него сп иошао за 
пшом изнемоглим, слабим старцем, да се иатиш гла- 
ђу u сваком невиљом« . .. Ту шћеде старац да заила- 
че,. али не мога. У пзвјссно доба очи не могу нро- 
еипатн суза, него се душа, рекао би, свалп на груди 
да не да дахпути, да је човјеку тешко е мислв, да ће
свиснЈТО од јада, што шу се свалио на груди.............
Неколико је времена стојало тако, а послије је засиао 
чико-ПрокоФвје п њсгов »вјерни слуга«.

За неколнко дана no томе ра;:по јс чпко-Ироко- 
Фије марљиво да оирани кућу. Па помоћу добрих љу- 
ди је и оиравио бар толико, да је човјек у њој смио 
зпшу дочекатп. Ваљотка јс изабрао мјесто иоред вра- 
та, п био се толико пзвјежбао, да их је без муке јио- 
гао отворита с нол.а » изнутра, јер кључанмце иа 
њпат пе бјеше, а и зашто да је буде, на што?

Настуип звма, и|)впх дана је cmijer непрекидно 
падао, за тим се пзведрило u супце је огрнјало про- 
гинјењепу земљу, иод лнјеиом бијелом одором. Ваздух 
је био ирозрачан и звучаи. Глаоовп, што су се орп- 
ли по еелу, прелазплп су далеко прско пољадошуме 
п спажниз! ехом враћали ее натраг. Све је бсло ве- 
гело п насмјешљиво. Чико ПрокоФпје сједм пред ку- 
ћицом на свом кожуху, бн с ким год да нроговора, 
али никог пема, па и Ваљотка шу се одметнуо, ни 
њега није. Чнко-ПрокоФије метне прст ууста а звпж- 
ди. За неколнко мпнута ево трчи Ваљотка.

— А гдЈе еи ее тп гкитао? впче му чпка-Про- 
кофијв.

Ваљотка сио на стражње поге на му гледа у очп.
— Мздао с:н ме веН, невзљалче, идеш у село a 

з\ мене ти нн брпге није.
Вмл.о к\ му дође, умн. ује ее око ifcera, лпже 

»IV ноге и кикух. Старац евс расте како зчу je моло

па гладв свога саиаћеника, за тпм устаде п оба одо- 
ше у кућу.

Паљапка често дође самораном сгарцу, донесе 
му хљеб па слуша как-о прича о живљењу у госпоцком 
двору. Али она није вазда беспослена, па се догодв, 
да по два по трн дана вико ве дође у осамљену ку- 
ћпцу старог НрокоФвја. Тада му је дуго врнјеме, a 
не може ни да спава. Бава ио читаве ноћи да не 
склопи ока, напада га неки страх, нешто му костп 
ломв а у ушвма зујп. Онда чнта иекрестано молитве, 
по неколвко пута једно нза другог говорп : »вјерују«, 
илв би да занесе ум успоменама. Два елучаја му вр- 
ло често падају на ум па се и неотнце уетавља на 
љих загледајућп се у те слике, што су тако давно 
пролетале исиред љега.

Најирнје му се прпказује топло јулско вече. 
Била је недјеља. Господвн отвшао сусједу па шчен-даи, 
старнја чељад пз двора са управитељеш заједно ио- 
шли у село, у крчму, млађа, међу њама НрокоФије, 
скупвли се у башги па пјевају, поред љих на дрве- 
ној клупи сједе веселе сеоске дјевојке. НрокоФпје је 
ударао у гптару и забављао гоете. Мало по мало 
ијесата првјеђо у игру, из игро почеше се гонитп но 
врту, по улвцв око свега двора. Сувцеје било сјело- 
уватпо се мрак, а оеобито путем, што води од двор- 
ца језеру под велпким густим лппама. Уморан и озно- 
јен ПрокоФије враћао се кући пјевуцајући пеку пјес- 
тицу, а прствма је тек лако додиривао струне на гн- 
тару. У једном зачу неки шушањ иоред себе, за гим 
осјетп да га нешто вуче за крај од капута. ИрокоФи- 
је се окрену u пред собом је видио баштованову Гла- 
шу, која i>iy се свидјела најбоље од свих дјевојака у 
селу, јер је имала округле образе, румене јагодице u 
дрпе веселе очи.

(Свршиће се.)

КЊП/КЕВНИ ПРЕГ.1ЕД.
Позориште.

У попедјељнпк 23. ов. м., паЂурђев-дан, представ- 
л>алб је добровољно нозоршнио друштво Читаонице Цс- 
тињске но трећи иут ова два комада : „II о л а в и н a 
н о л а в о д eu од Косте ТриФковића, и „Ш a р а нц од 
омај-Јован ЈовановиИа, два таљипа комада. Представ- 
љало сс ирви нут овога љета у ареии укра) бил>Ј\рде, 
Koja је на брзу руку удешена.

Што је већ речено о овијема нредставама нрви 
и другн иут, т6 би се опет морало понавл>атн. Наши 
глумци и глумице, премда носе име дилетаната, moi ■ 
ли би без икаквога страха и зазора изаНн прсд нај- 
строжпју иублику. Оии су дапас већ у потнуној вла- 
сти својих улога тако да се па бинскијем штицама 
крећу као да су у сопственој кући, као да еу одрас- 
ли на љима. Наш Н о в и ц a К о в а ч е в н ћ веК ео 
поћазујс као мајетор у својим улогама, те му је и 
држање и кретање на позориици са свијем лако л 
еигурно. Г. С н м о М а р т и к о в п ћ, у улозн сдуго 
Јована, нашао се иотпуно на свом мјесту. Не вј 
рујемо, да бн и пајстрожији критичар могао mmit 
што захтјевати него што је г. Мартиновпћ учииио. За 
улоге овакове врете има г. Мартиновић емннс гпш 
таленат. Гђа. М а р т и н о в и ћ к а  и овом је ирили- 
ком заевједочнла да раснолажс јаким даром г умач- 
ког схватаља. На њој се не види нимало папрезањ; 
али у толико више одговара свијема захтјевима чри- 
родности. И за гђцу. М а р и ј у II е р о в и ћ е в у можо 
ее рећи да јако наиредује. Ис би човјек могао помлсли- 
тн, да има посла с почетницама : толико је ту епо- 
собности у схватању улоге и у предетави. Кад о
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гђца. Перовићева кихнула, у мало да јој човјек не 
викне : на здравље ! Тако је то било нриродно !

У »Ш a р а н у« je чнка Панта био ирави чп* 
ка Нанта! Внше шта не може се ни рећи. Г. Н о в и- 
ц а К о в а ч е в н ћ  са свнјем се прометнуо у бачван- 
ског сељака, да га ие можеш нознатп. Иаш покојни 
Телечки не би се пн најмање постндно од овога ди- 
летанта. He знам како се сад игра чика-Нанта у 
HoBOftie Саду, али не вјерујем да би нко могао над- 
машитп нашега Новицу. Исто врнједи и за г. Ника 
Т а т а  ра.  Суштн ђак иренаранд, каодаје сад неко- 
чио иза банка сомбореке препарандије ! Омален, лаган, 
всеео, доброћудан екакуће иреко иозорнпце као од 
шале, и проводи са својом Савком најневшшје, нај- 
блаженије чаее живота. Његова Савка (гђца. Горде 
В у к о т п ћ е в а )  иотпуњава га да на може љепше 
бити, евојом дјевичансхвеном наивношћу, тшвјешанши 
са најчвстнјим оејећајима љубавн п наклоности који 
се већ одавна датврају. У свајој Аии (гђа. Мнла Пав-  
л о в и ћ к а )  нашао је чика-Панта )жасну опозвци- 
ју. Он, који је проучио толнке календаре, нашао се 
па пошљетку побјеђен од једне жене, за коју Грк 
Дуза рече да јој је еамо коеа дугачка, а памети — 
ни од корова ! Гђа. Павловигша умЈела је добро да 
нзведе улогу препредене мајсторице, која је ставила 
себн у задатак, да паучи паметн свога мужа. И оста- 
лв представљачи били су на евом мјесту.

К Р И Т И К А.
Poceixi и Черногорш оо времеит* шшератора 

Петра I. С. НетербурГБ 1883.
(Свршетак).

Осим тога писац налази доказ тој равности и 
у оном нашем старом обичају што су људи чеето 
стунали у нобратимство са женама, као на мр. Марко 
Краљевнћ с крчмарицом Маром. Разбирајући тај оби- 
чај писац наводи том приликом многе иримјере так- 
вога нобратимства, и, при завршетку, ставља иита- 
њ е: када би Црногорац гледао на жену као на рон- 
киљу, онда би ли могао стунати с њоме у свсште- 
ни еавез, нао што је иобратимство и посестримство ? 
и на то категорично одговара, да доиста не би.

Да би још боље иоткријеиио сво]е мишљење 
ауктор даље говори, да је Црногорка свагда има- 
ла право јављати ее на јавним екуповима, излазити 
пред судове и лично заштићавати иред њима своје 
интересе, и да је уживала право на нашљедство. 
Међутнм, по мишљењу његовом, ниигга од тога не би 
могло бити, да се Црншорка сматрала ронкиљом.—

На пошљетку иисац додаје и то, да је жена 
код Црногораца не само иајглавиијо лице у кући и 
прака кућна домаћица, него још тврди, да je de facto 
често примала учешће у опште-народним ствари- 
ма и иокретима, као ратовима, и да њен глас утак- 
вијем приликама није вазда био од најман.е вријс- 
диости. Тако он цитира онај еиизод из историје цр- 
иогорске, када су Црногорци разбили били турску 
војску на Трљине и заробили 170 мухамедоваца, 
којо су, no наговору Крстиње Мојашеве и њених 
дру га р и ца, 11 oryб и л и.

Као што смо готови, да у књизи Поповића- 
Линовиа иризнамоиозначимо све добре стране, тако 
исто желимо и истини да се одужимо, за то ћсмо 
нохитати, да укажемо и на њене слабе стране.

Када би Поиовић бпо какав иностранац, може 
бити, да бн се неке погрешке, које се у књизи н>е-

говој еретају, могле и ћутањем мимоићи. Али иочем 
је он Дрногорац, па join један од образованијех, то 
не можемо ировуттити, а да му не нреноручимо, да 
се побол>е упозна са отачанственом историјом и ђе- 
ограФИЈом своје земље, нак да пе узима Дурмитор 
за Ком, ни некаквога Кара-МуетаФу за извјеснога 
Кара-Махмута-Бушатлију, који је на Крусе пао иод 
ударима Петра I. св.

Даље примјетићемо, да му нијесу најбоље ио- 
знате биле реФорме и развитак, који јо Црна Гора 
за носљедње десет година учинила; јер када говори 
о данашњем административном уређењу Црне Горе, 
судовима, организацији војске, племенској подјели, 
чиновничким илатама и т. д., нами се чисто чини, да 
не читамо сувременог ауктора, него еира Вилкин- 
сона, Синријаља Роберта, или Убичичија, који су 
нам оставили слику унутрашњег уређења Црне Горе 
за вријемо владике Рада и књаза Данила.

Међу тим каква је разлика између овог и оног
доба!

На исти начип писац често својим читаоцима 
ириповиједа, како се у Црној Гори врши овај или 
онај обичај, а у самој ствари ти су обичаји всћ 
давно преживјели свој вијек, тако да их се данашљи 
нарагатај не сјећа н’ако у толико, у колико га оио- 
мињу на њих етаре народње пјесме и традидијо,

Објасњавајући происхођење некојих обичаја и 
народњих иојмова, ауктор није вазда у томе тачан 
и иотнун. Тако, говорећи о кукавици, он вели : „не- 
ки тврде, да се брату досадило слушати плакањв 
своје сестре, пак ју је, због тога, претворио у ку- 
кавицу; а други, наиротив кажу, да је сестра изгу- 
била брата, усљсд чега је толико илакала, да јо 
постала кукавицом.“

11ама јс жао што се писац овдје није сјетио 
оног предаља, којеје у народу највише раснростра- 
њено и по којему би кукавице имале бити кћери 
Лазареве. Или, ако се баш није могао сјетити народ- 
љег предања, барем требало је, да се, као пјесник, 
сјети оног мјеста из „Горског Вијенца,и r;ije се гово- 
ри:

„Немој, Драшко, тако ти живота!
He ва.1>а се бити кукавица ;
Ади не знаш, хр1}а те не била t
Да су оне кКери Лазареве ?“

Осим тога, што rope изложисмо, у кљизи, о 
којој је овдје ријеч, има и других иогрешака и 
нетачности. Тако на ир. иисац тврди, да су везиров 
моет нанравили срнски краљеви, међутим док јо 
свакоме нознато, да га је наиравио једанјпаша, као 
што то показује и само име моста.

Имена мјеста и лица са свијем су ваоиако у 
књизм предата, за што, у осталом, кривицу треба 
приписати штамнарији и издаваоиу, а не нисцу, иочем 
он није могао држати коректуру, јер се у Иетро- 
граду није налазио онда, кад се је књига шмамна- 
вала.

Поред свију погрешака и нетачности, које у 
кратко rope изнесосмо, књига Иоповића-Липовца без 
сваке сумње нредставиће највиши интерес за руску 
иублику, почем је у њој иотанко изложен „6uti>u 
Дрногорског народа, а такове је књиге недосгавало 
руском читалачком свијету, за то се и не можемо 
уздржати, а да не одамо Липовцу потпуну иохвалу 
зато, што се је постарао, да упозна браћу Русс са 
том страном народног живота.

Б.
Ц е т и ц, е, у државној штамиарнјц.


