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Имази сваког четвртка 
на цијелом тл баку.

Стдјг па itp ну Гчру, Ау 
rrpo-Угарску) Босну и Хер- 
цоговнну ;

ГОДИШЉО . . . 6 Фиор.
на по године . 3 „
на четврг године 1 „ г>о.

8лСрвију годишше 20 дин. 
на по годино . 10 „

ЛИСТ ЗА

К Њ И Ж Е В Н О С Т  Н З А Б А В У .
да четврт годино 5 „ f
све друге земл.е 20 «ран.
ГОДИШ11.С.

УрОДНИК: 

ЈОВАН ПАВЛОВИТх.

Претџлата иа Дрнс Горо 
и ска иисма шаљу се са- 
мом уредннку.

Нретплата нз Србије у- 
пућујо се Велимиру Вало* 
жиЈ.у у Биоград,а из дру- 
гпјох крајсва под адресом 
1’ . К а ш a (I a n o v i c CaUaro 
a a „Црвогорку,,).

Иретплату примају cmi 
наши књижари и новинар- 
скс експедицијс. НсФран- 
кирана Ш1сма не ир!ш̂ ју 

се.

Број 1G. ЦЕТИЊЕ, 3. Маја 1884. Годппа I.

МОЗАК II СРЦЕ v КЊНЖЕВНОСТИ.
(Наставак).

У неписаној кљижсвностп срцс је човје- 
ково прорадило још у оно доба, кад човјек ни- 
јс могао ни говорити. Алп је тај рад био иа- 
лпк ономе раду као што га данас видимо у 
животиње. О тој нериоди ис можемо овдје го- 
ворпти, јер иам није задатак да носматрамо 
човјека као животињу без говора.

Кад је из те периоде човјек изашао, кад 
му се јачим развитком предњега мозга развио 
н дар говора *), тадаје стекао један моћни ип- 
струмснат, којим је могао казивати све што му 
се у мозгу и у срцу збива. Осјећања, која је 
дотле нзјавлзЈвао неартикулисаним усклицима, 
сад је могао изјављивати ријечима.

А шта јс могао човјек у оно доба осјс- 
Jibtu ?

У бптности то исто што и дапас : осјећао 
јс што му је угодпо и што му је неугодно.

Саме тс рнјечи казују довољно свој смп- 
сао : што годи организму човјекову, то човјек 
осјећа, угодно; што му не годп, то осјећа неу- 
годио.

Ово схватаље одговара потнупо нашој тс- 
орији о души, која јс савршено везана за ор 
гаиизам и која нс можс пмати свога засебнога 
свијетп, незавнсно од органисане материје.

Осјећаља расту с развитком мозга исто 
тако као што ристу н мисли. По томс у образо- 
нанога свијста мора бити мпого више осјећаља, 
не само но колмчшш но п по каквоћи, него у 
нообразованога.

Пз тога излАзи и то, да су се осјећања 
развмјала постуино с наиретком образованости.

Прво и најсилнијс осјећање, којс човјек 
има у равној мјери као и свака органнсана 
твар, то је осје|»ање животне милине у иолном

*) Фшшолози наводе, да сс то морало догодитп 
опда, кад с у сс  у цснтралном органу нарочито саста* 
милн снопићи пераб^укоји служс гласу и уху.

једињењу разнополнијех пндивидуја. Кад су ор- 
ганизми на пајвишој тачци свога развитка, онда 
имају и највишу снособпост, да осјећају ту мн- 
лину. Органисанн живот тада је узднгнут до 
највишега стенена, и из соиствене сиаге својс 
ствара себи продужење у заметку новијех себи 
равнијех оргаиизама. Разумије се, да је тај нај- 
иптенсивпији акат органског жпвота скончан с 
осјећав,ем највише милипе.

Што милину нрави организму, то се радо 
има, то се љуби, воли. Нредмет жив или мр- 
тав, од кога та милина долази, — иредмет је 
л>убави.

ЈБубав је прво осјећаље човјеково, ннкло 
вз милине у којој се организам ннлази.

Љубав је нрвп гласник, којим је мозац 
ироговорно кроз срце.

Кроз л>убав је срцс ирво прорадило у не- 
писаној књижевностп.

Љубав јс најстарије осјеКагвс човјеково, 
које не ће иикад пзумријети док је човјск из 
оваковс н на овакав иачин сложене матерпје 
саставл.ен.

Прва пјесма, коју јс човјск отпјевао, мо- 
рала је бити ијесма љубави.

Но за што да се љубави пјева? За шго 
да се и она нс казујс само мислима, онако од 
прилике као што се мисли ма о чем другом ?

Има у човјеку нешто што му мозак онпјл, 
заноси. To је срце. Ово нојачавши своју рад- 
љу запл>ускује и мозак мпого вишом количипом 
животворне течиости, па га тијем избацује пз 
нормалпога Фуикционисања. У таквом стаи.у 
мисли мождане нрелпјевају се у осјећап^а, a 
осјећања се слпјевају у ијесму.

Из тога излази ова поставка: чиста радн>а 
мождана —  то је мисао; радња мождаиа уз 
симиатију срда — то јс осјећањ

Што се тпчс осјећања, много се разликују 
од овс наше иоставке мшпљеља свпјех испхо- 
лога, по којима је наука о осјећању најмрач- 
нија глава испхологије.
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Вунт у својим „Осповама Физпологпјске 
пспхологије“ наводи *) да поетоје три главие 
хииотезе о осјећању. Ио првој јс осјећањс оно 
што човјек дозна ио свом чуствовању и својим 
иредставама; но друтој осјећаље пијс ни чу- 
етвоваље пи иредстава ппти пз тога обојега 
саставл.еио сазнавање, него оно вазда почпва 
иа узајмичном дјејствоваљу представа ; по тре- 
W) је oner то једио стање, у које ду шу.по- 
етаве чуствовања п представе.

Прву хипотсзу могло бп ее рсћи да је за- 
стунао Beh и Аристотеле. који је рекао, да је 
пзме^у миллне н бола иста разлпка као пзмеђу 
одобравања и неодобравања. Иослпје љега мо- 
же сс petii, да су се у иовпје доба држали те 
теорије ови ведикп философи : Локе, Лајбииц, 
Џемс Мпл, Сненсер, Алекснндар Бен, Лајбниц, 
Хегел. В олф, ЈГоде.

Другу хипотезу .застулао је највише Хер- 
барт, фолкман, Бенеке.

Трећу хицотезу застуиао је Кант и засту- 
пају је и дапа.с иови Кантпјапци.

Све ове хипотезе оеноване су иа метаФи- 
зичном умствовању; по томс не могу издржаги 
иробу иред строгом критпком Фмзиологије н ше- 
пе егзактнс методе испптввања.

По Фнзиологнјн, свему што човјек сазнајс 
п о чему има свијест, заметак је у мозгу. Остапе 
лп процее спијести само у мозгу, онда је т</ 
чпсто мпшжеље-; узме лп у симпатпју п ерце 
л одазове ли се опет ово унлпвом својим иа 
мозак, оида је то осјећање.

У свјема својпм нпјансама осјећање не про- 
лази а да се не такне ерца и да се оно не од- 
зове. Годи ли што оргапизму, срнс зе на то 
одмах одзива ; не годи лм, оно опет даје од ее- 
бе глас. Милшта и иемилина днра га.

11а мнјену у радњи срца побуђују дакле 
човјека утисди од осјећаља мплиие или неми- 
лнне. Први такав и најсилипји утиеагс мплине 
морао је доћн од осјећања такозвапе физичмс мм- 
лине ; први утпсак пемвлпне морао је доБп од 
оејеКања страха за свој организам. На тај иа- 

.чаи ностао је и иојам о богу л.убави и демопу зла.
(Насгавиће ее.)

mumод  н о ц ш а .
Прпповијстка пз народног живота.

' Пишо Симо Матавуљ.
(11 а ст  а в а к).

VII.
Варошпца X. иалазл ес пзме1)у мора п је- 

диога вијспца хумака. Мјесташце је то веома
*) (Д r a п <1 ч. it g о (1 с r р h у s i о 1 о g i s c li e n ; 

P's y <• h u 1 u g i (‘ von Wilhelm Wundt. Professor an dor j 
rniversita: /и  Д /пр/л^. /w o ire vdllig- umgvarheite Ant- , 
la^e. Loip/.ii:-. \е4г1а̂  von Wilhelm Kngelmann. !

лпјеио, jep je y завјетрпни n y присоју. Лчјепо 
je n c тога што je веома разнолично. ГледајуКи 
ra c mo pa, ноглед ee отимл.е ea кршсвнтог ii 
пустог жала те лети уз-а стрму п зараслу брп- 
иу, што се над морем надиијела. Брина је пи- 
сочпја на једаи крај ге се потехано сиушта 
лок јој највад кл.ун не утопе у море. Ивицом 
те брине пукла јс дугачка, уска равтг. На гоме 
је језику иредњи дио варошм. Куће еу већином 
велике, озидане скоро; алн се још држе н ир- 
косе тпјем лабу дицама, старе елегпуте нотлеуз.е, 
са косо етршећпм етрехама, са малпм прозорвма, 
зиданс у турско врпјеме. 11за вароши, далеко, 
пздпгле ее стрме хердеговачке нлашше̂  што гола 
ребра суичају мо]>у иа иоглед. Врховм тијех 
плаппна још нмјесу са евмм оћоеплн, јер се па 
махове црне кпте гуетијех шума. Они л»стм 
прпвлаче с мора облаке, те се грмљавина ори 
низ тврде лпти, као да сс ироламају. Кад они- 
јег замете, од нола планпне, сњежане иласице 
тоие се падајући, — тако је тонао задах При- 
морја, — те догс ee rope слажу дебелп тананп 
снијега, доље љуштн као из каб.ча. Силна јужи- 
на што зимп дува, успљускујући виеоке талаее 
те у нрелазу мами пз земље замрле гмизавце, 
како је иека, не може да раскрави ии најблп- 
же намете иа илаппни, иего се моврће студепа. 
Прољеће д̂ кл̂ е рано гранс те дочпм се околнна 
варонш заодјене зеленилом, дочим дол>е елавуј|Г 
жуборе, на оброндима тијех брда још вуковл 
вију. јер их с rope одбија сијавица. —  Да је 
иогледати варош еа подножпја тијех брда, ви- 
дио бп оне хумке, које поменусмо, заодјевепе 
маслином и виновом лозом ; под њима еу про- 
суте куће, већпном спвијех зидииа, те се видн 
да су старосједиочке. II међу њпма бјелаеа се 
пеколмко дворова озиданијех no новом укусу, 
са балкошша и великнјем прозорима. Ти су 
хумчпћи, очмто, одваљене мрве од еуровпјех 
нланмна, те их је топлпји слој ваздуха времепом 
умптомио, а п воде иомогле ианосеК земл.у.

H e r o  п и  с  м о р а  н и  с  б р д а  п е  м о ж е  с е  в а -  
р о ш п ц а  о б у х в а т п т и  ј е д п п ј е м  н о г л е д о м ,  ј е р  е е  т л о  
д н ж е  ii с н у ш т а  н а  м а х о в е ,  т е  т о и у  к у ћ с ;  a  u 
м и о г е  н а  в и е у  н и ј е с у  н а  в и д и к у  ј е р  и х  к р п ј у  
к н т е  б у ј т ш ј с х  е т а б а л а .  О е и м  т о г а  п м а  т у  с т а -  
р и  г ] > а д ,  г о т о в о  с а в  о б р а с т а о  б р ш љ а и о м ,  т е  и о д  
љ е г о в п ј е м  м р к и м  м и р и п а м а ,  у  з а к л о п и ц и  м о р а ,  

к р и ј у  с е  з г р а д е  с в а к о ј а к а  о б л н к а .
К у ћ а  ћ е  б и т и  д о  д в и ј е  с т б т и н е ,  а  и а р о д а  

н и  п у н а  х и л »  д а .  Д а к л е ,  о е ј с к о м ,  н е  д о и а д а  п и  
н о  п е т е р о  ч е љ а д и  н а  о џ а к .  T o  ј е  с  т о г а  ш т о  

ј е  П р и м о р ц у  н а ј п р в а  б р и г а  д а  о г р а д п  K y h v ,
1 n o  ш т о  j e  n e n r r o  п з м у ч и о  n a  м о р у .  K v l i a ,  31 
j  г о т о в е  n a p e ,  п м а  н а  о д м е т  n  з а  м а л у  ц и ј е ш * ;
;  a r m  e e  П р м м о р д у  n e  б р о ј и  a i a >  j e  е а м  n i i j e  o -
I  г п а д п о ,  n a  м ш с а р  n o  ш т о  j e  о з п д а о  д а  e e  o n e r
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~укрдаи за стсћп што he пбтрдшитд за дрва- 
рију и за покућство, а кад то набавп и иамје- 
uT u.oii.C T  да ос павезс у тсковину, јер залуду 
јс  празда кућа. To је свс ту обдчда ствар. 
„Боље јо да нестанс еела, него ли у селу адс- 
’га“ , —  вели нословида, а пословидама Срби 
миого вјерују.

Становници су већииом ирапославни a до- 
ријеклом Херцеговцл. II староеједиоди лосе иста 
ирсзимела као н она браства с ону страпу бр- 
да од којијех се земшом одвојшие. Кад Брђа- 
пи сиђу иазаром, рођнкају сс п иолазе „своју 
i;p»u. Често су ти горњадл туреке вјерс те 
признају да иревјерише и ноштују доњу чисту 
браћу.

Од осталпјех становнпка, некн су скоро- 
печерњацл што се ту доскпташе из бијела сви- 
јета и окућишс те лгивотаре као занатлије или 
трговчиКи (Срби не бегенишу да се тијембаве); 
неки су иотомци мљетачкнјех костокупа, што 
оида као гусјелпде притиекоше иаше лијеие 
земље, кочоиерећ се по љима н презирућп „мор- 
лаке“ који их храњаху ; данас их иреиознавам 
ио ономе „дек нред ирезименом, ио изпурено- 
сти тнјсла II духа, a то их стиже нешто од 
гладд а нешто и с тога што им се гњила крв 
ис иомнјеша са здравијом крвљу ; најзад к то- 
2U0 свему треба ирибрсјпти и оно неколико he- 
сарокијех чидовника, сваке вјере н насмине. 
Сав тај туђи мплет, колнко годјс разноврстан, 
сложсл јс  п сједмњен у једномс : у мржњи нре- 
ма закоиитој дјецн ге лгјене зсмл.с.

Осим становника, има у вароши н noBclia 
војнпчка носада, јер је мјесто утврђсња и — 
веле — веома важно, као војнпчка тачка. Вој- 
1ШЦ11 се мало мпјешају са мјешћанима, нсго 
жи $у зассбио. Прл влликпјем обредима 
нарадирају н једној и другој иркви, што јс 
увијек иоводом завистн, час овијех час опијех.

У варопш на сваки корак наилазпш натра- 
гове мннулпјех влада д нараштаја. Уз чесме и 
кадрму што оиомињу па турско господство, 
виђа се мл.етачкијех гра};евина као и рушешша 
из доба орлекнјех владалада.

Урођеника мушкијех мало је дома. ПГто 
пх је за рад ваљано, рашгркано jo по свијету, 
особпто настанише се — откад су пароброди 
нреузели шха — ио скелама Леваита п но рус- 
ким нрпморским мјестима. Старији, иошто сс 
нагумарају, — crane се у завичају гдје озбп.т,- 
но II са нрећераиом трезмснош1ју очекују смрт. 
Алп за то превлађују бројем женске главе. 
Пма миого нућа гдје и нсма до женскпјех. Л>е- 
тн, у заладшш око кућа, впђају сс на гомиле ; 
о евечаиим данима дркве су нуне самијех жед- 
скнјех ; на спроводима иасуче их сс за лпјесом, 
читава војска.

А радне су п штедл.иве тс мучениде, мн- 
мо остале жеде ! Зором се прозори отварају, —  
јер и то је адет (обичајТ, која he • моћи коју да 
дрекори кад сс дигла. Њихов је оГжчпи рнд 
ручие домаће радње и његоваље баштила. Че,- 
сто те „баштинс" нијесу пространпје од малп- 
јех вртлпКа колике свијету — гдје је дол.аиа 
јека — елуже тек за ityiijcne расадннке или 

; за цвјетишта. Ту је свчка грудида пспреметаиа 
д орошепа здојсм, не били јој се измамило што 
вшде длода, јер се отоле вадн го.тово двије трс- 
hmie наеушне храпе. Алд дд на љеиоту ее нијс 
заборавило, Којој није да одмст дм неколпко 
лиха, за цвијеће, опа га је иосаднла у лончеве 
д саддучиће те понамједггала гдје нс lie ничем 
забављати а нсто да угађс оку. У сред зпмс 
расинље се миомирис, као зачина толиком сиро- 
маштву.

Једино је раскошије у доку^ству. Креветд, 
столови, столиде, огледала, ћилими, ормари као 
II све трпезно д кујипско досуђе, све је то нре- 
коморско д најФиније. Али се за то и чува до- 
мљиво. Сваком комаду зна се отаџбина и врд- 
јеме кад се премјестнлс. „Ово је докојник ио- 
слао дз Марсиље, има тридесет година; а ово 
је донпо из Адександрије,и н т. д. To тп јс 
обично објашњавање нездаду полаженику.

Та, iLi)iiје ће људске руке сатртн д Марсе- 
'љу и Александрлју дего лд пгго he ту људека 
рука пз неиажље открњптм једад од тијех дра- 
годјенвјех предмета. Да се такова дгга, сачувај 
Боже, нехотпде догоди, пе бп сс заборавмло нд 
у сусјеству шт на даље, за дуго. Нак. пи .,зуб 
времедаи ие глође те етварн нагло, јер прво 
што су ствард од чпрота градш a, а д]»уго 
дажљдво се отклаља свс што је зачдн томе 
проклетоме зубу, као драпиша, паучпла, влага.

| Нема томе пигдје заметка, јср је свуд обрлсаио 
д чисто, као кад се мачке доченају илитиде на 
којој је била ђаконија.

Рекосмо да је иоврћс главна храпа љихова. 
Заиста д опај строги шпартадекд закоиодавад 
де би имао шта смањити рм у тсме. Само јед- 
ном у години — ироклстд изузетдд, свуд ли с<- 
увлаче ! — могао бп и средд.д ждероња зачу- 
дитд се обмлдости и раскошу јела. Тога дана 
из димњака номамно с\ кл»а дим ; иростачки мн- 
рис од 1ич на и пржепа загушујс двпјеће; фи- 
дс здјелс. н чмдије омасте добро гладне утробе: 
криоталпе кудпде н чаше облпзују се д иреко 

I с. крајка ; све се пореметд д лобекрија, као да 
је судпи дад за вратом. А није ншита др\ го 

■ него што кућа славд своје крзно кме. Кад су 
нм стари, селсов се к мору, нрсппјелп и свеца, 
не баталт е обдчаја да га ncnpahajy, као што 
му је угодно. To је остало у обпчају.

Пама је потреба да сврдемо у јсдпу од
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тијех кућа. и то у дооа тпшнпе, a то кад хо- 
ћеш у један од 364 дана. НеЕсмо с реда у ко- 
ЈУ му драго, него у ону баш о којој се сад 
највнше у вароши говори.

(Наставиће сс).

Митрополит црпогорскн Воси.шје 
Иетровић.

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

У извјештају владике Васнлија, којега поднесе 
колсгији иностранијех дјела ио иовратку из Москве, 
говори ес како је он ходио у Моекпу да приведе к 
заклетви вјерносги Дрногорце који су дошли да ету- 
ио у руску службу. Жали ео како су Црногорци не- 
задоводжи због тога ипо војсна колсгија хоће да Цр- 
ногорце ирибј.оји к другијема Србима који еу дошли 
V Русију за ступање у руску војничку службу, а ме- 
\)У тијем иознаго је  да је речено да he од Цриого- 
раца бити урсђем особитн хуеарски нук који he се 
звати „црпогореки хуеарски пуки. Каже како су Цр- 
ногорци због тога у.шемирсни, те пе he чинити за- 
клетву и не he ни иод који начин саглаеити се убро- 
јити ее у другс пуковс. пи слушатн назначеиога им 
заиовједпика генерал-иоручика Хорвата. г11равпје је, 
гонори владика Василије, да Срби, који еу у Руслју 
нријешли иед именом Црногораца, приброје ее к Цр- 
иогорцима, него да Цриогорци уђу у општу сриску 
кеманду. Ако со сагласи војена колегија дати задо- 
иољштину Црногорцима, тада he Црногорци учинитн 
заклетну вј^рнссти, а ако не, то молим да со даду 
иаеоиш Дрногорцима да ее враћају у своје отача- 
ство. Сви Срби који су дошли у Русију иод именом 
Цриогораца такођс нека се нримшиу к Црпогорцима,
11 тако из свијех овијсх да се саетави цриогорски 
IIук.а Овако завршујо Василије свој доиис предани 
колегији иностранијех дјела.

На еве досисе. које је давао митрополит Ва- 
еилије руској влади, добио је овакав одговор :

1) Усрђе дрногорскога народа к Русчги и њи- 
хова жел.а ступити иод вјечну дротекдију руске др- 
жаве заслужују еваку иохвалу. Но околноети нс до- 
иуштају јавно пзвршити ово поељедље, јер би то 
могло бити oiiaeiiu за Д]жу Гору због еусједа који 
н.у окружавају.

2) У знаи парске милости даје се хил>ада злат- 
ппјсх медаља да ее раздијеле Дрпогорцима, п дајс 
се Дрпогордима дарска грамата са иотниеом љего- 
вога еијат('л>етна г. ницеканцлера.

3) Што се Tine жеље њихове да се уреди ос<> 
бпти иук војеке који he се звати гдрногорскими то 
he се исиунити та њихова жеља кад ее скупи толи- 
ко Дриогораца колико he доста бити за саетавити 
диб нук војске.

4) У знак оеобите дареке милоети дарива ее 
есрдару Вукотићу п иојводк Иламенду по једна ве- 
лпка златиа мсдал>а дијеиом 50 дуката, а војнодско- 
ме сину rLypaiHKOBiihy мања златна мсда.ља дијеном 
35 дуката.

5) Дарива се свитп м. Васмлпја 2000 рубаља | 
за иутин трсннак, а мптродолиту Василију исчкжто ј 
1000 рубал>а.

6) Даје с*е 3000 рубал.а манаетиру детињском I 
као заоетавштииа од иенсдјс.за шеег година <од 1754 I

до 1760). Сувише даје се митроиолиту Василију цр- 
ковно обаачење и нотребне књиге.

7̂  Као што је митрополит HcTpoBiih искао, за 
уређење у Дриу Гору доброга реда, једну суму но. 
ваца од 15 хиљада Форинти, тако се ова сума одо- 
брава и нека је »оиесе у Дрну Гору савјетник наш 
СтеФан Пучков који се сада налази у Трнјешће.

8) Што је митроиолдт Нетровић молио да ее 
одреди који руски чиновнпк који би, као руски за- 
сгуииик, становао на Цетињу, то садашње околиости 
не доиуштају ово испунити.

Са.х још неколнке ријоча о црпогорскоме нуку.
Услијед TcniKoha и занлета које у ово вријеме 

нроизађоше међу Русијом и Турском због ногајеки- 
јех Татара, Русија је морала мало смекшати еиоје 
одношаје к Турској. Руепја ос је сада почела ста- 
рати да ие би чиме год замјерила се Турекој. Ово 
није могло да се не такие и питања дрногорокога. И 
ако дарпда Јелиоавета иријед двије годиио нрмзнаде 
иотиуну независноет Дрие Горе *), опет сада Русија 
хоће да ирикрије ииташе црнегорско да нс би тијем 
изазвала норту отоманску иротив себе. Тако се че- 
сто иута догађа, и ако ово није добро н'и лмјеио, да 
кад је мука и брат се брата одричо.

Ево какав је рседриит Гжо издан из придворно 
коиФерспције у колегију иностранијех дјела.

ГИ ако је пресељавање Дриогорада у Русију, 
за CTynaiLe па руску војничку елужбу, и за насеља- 
вањо у иашу даревину, врло корисно, свакојако са* 
дашње околноети ишту да се држимо врло иажљиви 
према отоманске норте, а иреесл>авање Дрногорада, 
оеобито звање с*а name стране да се ирееелжвлју, 
ложе навуhи на пашу државу цодозроње од стране 
отомаиеке иорте. А будућк да ми с њом имамо и та- 
ко непријатно дјело због ногајекијех Татара, то ее 
због овога може olo иепријатно дјсло с Турском 
join всКма увећати . . . Зато, да Гш се отклонило 
иодозрење порте отоманеке против наше др:каве, 
иаређује се да оо савјетнлк Иучков врати одмах из 
Црнс Горе у Русију ио што спрши иреиоручено му 
;»јело. Такође наређујс се да се прекине нозивање 
ЦрпогоЈ>лда, Арбпнаса и другијех да се нрееел>ачају 
у Руенју, и наређује се сувпже колегији ипостра- 
iuijex дјела да nonpaha нптраг, колико буде могуће, 
п од овијох те еу <*е воћ прреелпли у Руеију. Ко* 
мисија која је уређсна да иојш дјсло о пресељава- 
11>у Црногораца и др. у Русију да ее одмах уништи. 
Црпогорцима, који знају и еами нут у Рус-ију без на- 
пшјех пут«*вођа, даје се слобода да се ио евојој во- 
л.и могу прсееллтатн у Русију, али боз нашијех ну- 
товођаД

Нослпје овога и Прногораца и другијсх Срба по- 
чело ес јс много мање ирссел.авати у Руевју. У колико 
ее је руско правитељство ночсло хладно одноеити к 
овој етвари, у толико еу и први п.иубили вољу за 
пресел.авап>е кад еу видјсли с клквијема TCniiiohaMa 
еаједињено је мето пресољавањс.

Срба **) и Дрногораца Ги io сс је скуиило толико 
колике јс доста било да ее састави цриогорски иук 
и ои је био састављен, али је Гжо врло кратка живо 
та. За ааиовједннка нуку ноетавили су Хорвата 
којега Дрпогорцн није«у хтјелн слушати. Опи еу >к>- 
лилп неколико иута да пм ее ностави за заиовједни- 
ка који оФицер измођу ц,их, нли који из ирироднијех 
руекијех ОФицора, ма кад ово ие добпше они iioncine 

Ииди реекрпит ввданн на имс граФа Карла К^аерЛии-
ra. М. Д.

**'' **а рааулпГц м овдн* оне Грбе којл до1.о»не v Pvcirjv и<»д 
inieuDM Црногораца. М. Д. *
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остављати нук и искати путне листове да им је сло- 
бодно вратиги се у евојо отачаство. С ночетка да- 
нали су одпусг без икаквијех препрека и Дрногорци 
су већ 1759 ночели враћати се у Црну Гору. Но кад 
виђо генерал-иоручник Хорват да he се љегов пук 
размегнутн иоче радити код правитељства да се 
ирекипу даваги пасоши. Он је у овоме уснио, али 
није љиме доетнгао жељепе цијељи. Дрногорци су 
иродужили враћати ее у Дрну Гору п без насоша 
пјешке ио црногорски са струком иреко рамсна, и 
комадом хљеба, што се вели, у торби. Тако мало ио 
мало пук цриогореки се )е размегнуо, и послије био 
јс еа евијем уништен.

4. Марта 1759 изашао је царски указ у коме 
ее наређује еавјетнику Иучкову да уаме 15 хиљада 
рубаљл и цареку грамату, иа да крећеуЦрну Гору. 
У инетрукцијн која је била дата Пучкову говори ее 
да он преда новце и грамату нрвенствујућему у Цр- 
ну Гору митронолиту Сави у присуетву првенству- 
јућијех главара народнијех. Да добро развиди етиње 
Дрне Pope и усрђе Дрногораца к Русији, па да о 
евоме иутовању опширно извијести кслегију иносгра- 
нијех дјела.

Кад је еве било готово к одласку, тада је ми- 
троиолит Ваеилије са својом пратњом отишас из 
Петрограда. При овоме путбвању он је свратио у 
Мљетке. Да ли је ои свратио у Мљетке ио каквоме 
особктоме ноелу, или га је тек нут занио тамо, ја 
немам о томе ошиирнијега извјешКа. Има једио из- 
вјешће које тврди да ее је мљетачка влада одвсћ 
срдпла на Ваеилија за његову дружбу еа Русијом, 
да су се у Мљетке старали одвратлти Ваеилија од 
савеза са Руеијом, али у томе иијесу ималн никакво- 
га усијеха.

Кад је Мл,етачка влада видјсла да Василије 
тврдо сгоји уз Руеију, и данпкаква њихова обеКаља не 
>iory Василија иривољети к савезу еа Мљеткама, 
опда лукави Мл.ечани удлрише у другу страну. Ио- 
чеше ес етарати да заваде м. Саву н м. Василија 
узевши у своју одбрану бајаги интересе м. Саве, те 
му говораху како му је Ваеилија преотео власт, a 
uchy тијем ои је прави владајући митрополит црно- 
гореки, и Г>ог те иита какпе силетке мљетачка влада 
нијв уиотребљавала, али ни у овоме није имала ни- 
каквога усп]еха.

Како је глодала мл.етачка влада на црногорске 
мчтрополито видјвћемо из овсп  писма мљетачкога 
генерала пропидура у Котору Марка Кверина, које 
је он ниеао својој влади. Тамо ее говори :

„Цриогорци ее унрављају двама епископима 
српекога (православнога) вјероиеиовиједаља. Стари 
т li.iix м. Сава човјек је мирнога карактера и чини 
ее да му је у ерцу укоријењена иреданоет к мље- 
тнчкој реиублкци. Чини ее такође да on иије покре- 
тач онијех ncMiipnoha које се тамо догађају. Његов 
noMoliHBK (eoadjutore) владвка Ваеилије Петровић на 
нротиа човјск је млад и карактсра немирнога и врло 
елавољубивога. On је нокретач свијех безреднијсх и 
немирнијех допДаја који ее тамо догађају. Вративпш 
ое пз Руеије и Германије он је ночео управл.ати 
пародом, oftpahajyiiB парод дружби и еавезу са Ру- 
сијом no једновјсрју."

Вратпвши се у Дрну Гору м. Ваеилије, Црно- 
горцн који су билп с љпм и еавјетник Нучков, одмах 
су окупили главаре земаљске на Цетиње. Митроиолит 
Васмлије испричао «м је  о дочеку у Русију, како 
царпца шал.е дарово иароду и нрквама, како шал.е 
ЦКХ) златдијех медаља јупацпма црногорскијема п

т. д. За тпјем ирочита пм царску грамату која овако 
гласи :

„Ми велика царица, Наше Имераторско Вели* 
чапстпо дознадосмо од м. црногорскога Василија Пе- 
тровића, умршега овдје губернатора Станиелава Ра- 
дониКа, сердара Вукотића, војводе Пламеица. војвод- 
екога сипа Иурашковића, а такође и од пашега пу- 
ковника Пучкова и мајора Стеа»ана Петровића, о 
уерђу свега парода црногорекога к нашој даревини. 
За то хоћемо ми овом ириликом да засвједочимо na
me благовољење к томе народу, и да га увЈеримо да 
милост наша к томе пароду биће вјечаа. За иотврду 
овога носласмо с поменутијем митронолитом и глава- 
рима хиљаду пашијех златнијех медаља. На ирозбе 
црногорскига народа ми смо казали одговор прео- 
свештеноме митроиолиту и главарима дрногорскијема 
који овдје долазише. Дано у Нетрограду 13. Јунија 
1758 голипе . .  .и потпдсан је државни вице канцелар 
граФ Михаил Воропцов.

Послије овога митрополит Сава и Василије, у 
договору са главарима, написаше благодарно иисмо 
дарици Јелисавети. У томе иисму иомињу се сва до- 
бра која учини Русија Црној Гори од времеиа Петра 
Великога. Говори се о путовању м. Данилау Русију, 
а такође и о путовању м. Саве и путовањима м. 
Василмја. Говори се како су Црногорди иомагали и 
свагда су готовл помагати Руеији иротив свпјех ње- 
нијех душмана. Изражавају надежду да Русија такође 
не ћс оставити Цриу Гору 6ei своје помећи и да ће 
тако исто сачувати дружбу према Дрној Гори, као 
што he Црна Гира према Русвји. У иетоме пигму 
искажује ее жплба како још није добро ноправљсн 
цетињски рождеетва иреевето Богородиде манастир 
којега су Турди разорили године 1714, те моли да се 
иошље спедијално за то нека сума новаца, те да би 
ее опет могла обновитии украсити ова света обигељ.

На писмо су поддисани митрополини Сава и 
Василије и главари у имо свега народа дрпогорскога. 
Писмо је писано 5. Септембра 1859.

Исте године кад се је Ваеилије вратио у Црну 
Гору, ударише на Црну Гору Турци од Арбаније. 
Нред овом војско.м, која ио нрилиди није Сила мно- 
гобј)ОЈпа, био је  Абдулнх паша спушки. Овај нападај 
на Црну Гору био је учиљен, без еумње, по нагово- 
ру мљетачких власш, које су се старале дакостд 
чинити и Црној Гори п м. Василију лично за њего- 
ву дружбу еа Руеијом. Но као и евагда, тако и ово- 
га пута ова војека турека била је нотучена. Арбапа- 
еи ее вратише у Арбавију, всли љетоиисад, а други 
Турди, који су били придошли од Хсрдеговине и 
Гхц-пе, разбјежали еу се ио Восни и Херцеговини. 
Ово је био пошљедњи сукоб међу Турцима и Црно- 
гордима за владе владике Васвлија. Све вријеме до 
17(15 године Василије је ировео међу својијем наро- 
дом у постојанијсм трудовнма и старањима о кори- 
сти свога народа.

М. Василије већином је лшвио на Цетињу а м. 
Сава у манастир Стањевићс.

Стсфпн Пучков, no што је свршио својумисију 
Дрну 1'ору, вратио се је у Русију. Годиив 1760 

арта 25. он је иоднио рпиорат колегији иноетра- 
нијех дјела у којему прича о своме путу у Дрну 
Гору. У ночетку рапорта говори се како су Дрно- 
горци са благидарношКу примили царску грамагу п 
царске дајшве. Кажо како су га молили црногорски 
мпгронолити и народни главари да преда царпци и 
љеној влади благодарност евега црногорскога иародд 
за добра која Руенја чини Дрној Гори. Но дахе сав
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љегов ошпирни рапорат еадржи пукс кловсте и mi- 
триге. Там« се говори како у Црној Гори не иосто- 
ји закона ни законога рсда, те из овога изводи да 
Цриу Гору нијв користи потпомагатм, ни иа н>у ка- 
квога уздања иолагати. Говори се да су Црногорцп 
дволнчни, те се држе па једно) страни Pycnje, а на 
другој етрапи шурују са мљетачком републ ikom. 
Говори сс како међу главарима и митрополнтимп но- 
стоји несноразумљенс, а такође и мсђу двама мптро« 
но.штима међусобно. Осим овога join се тамо лалл- 
зе такаво ситндчарске клевете које нити злслужују 
да се овдје приводс, нити да се опровргавају. На 
основу овога што овдје приведох из писма Иучкова 
које поднеее колсгији иностранпјех дјела, ја hy про- 
говориги пеколико ријечи.

Што Иучков говори дау Црној Гори нпје било 
закона ннсанога, ни уредаба држаннијех no иисани- 
јем законима — то је истииа, али Дрногорци су сс 
унрављали ио народним обичајима и обичилм зако- 
пима, који су се укорпјенили у народу join од 
оиога времена кад је иостојала велика, добро уређе- 
па сриска држава. Ови обичајни закони нијсеу ство- 
рени само наравно, карактером парода цриогорекога, 
него су уљегли у иарод из држпшшјех уређења и су- 
дова сриске државе, и из законика цара Душаиа ко- 
ји ее је у срискоме народу високо цијенио. Ови запони 
који су иријешли у Црну Гору од времсна државе 
Немањића, Салшића и Црнојевића постали су закони 
обичајни, јср их на артији није било, но су прелази 
ли устмено из рода у род, али они су тако били 
оевјештаии у животу народноме да су се испуљава- 
ли ако не боље и тачпије, а-но нс rope од ма који- 
јех писанијех закона. Укоравати Дриу Гору у томе 
iiiTO она, у оно врнјеме, није имала иисаних закопа 
то јо нешто више него нелијепо. Црногорци нијееу 
пмали када научити што год читати и пиеати, а ка- 
моли уређивати комисије за пиеање закона. Да су 
Дрногорци свето поштовали заколе који су пријешли 
ме!>у љима од славне ериске државо, и да су впсо- 
ко и свето поштовали еве што је српско, види се 
из тога што су се они кадри били одржати и сачу- 
ва и евоју државу и народпост у она мучна прсме- 
на кад „седмоглава аждајл“ бјеше прогутала српску 
др аву; кад Турцн и Мљечанм иђаху рука за руку 
да униште и ови углич српско земљо гдје гри- 
јаше join сриско сунце ; види со још п из тога 
што у свијема иисмима владика црногороких помиње 
со срнска елава, спомиње се држава Нсмањића, по- 
мињу се Балшићи и Црнојевићи. Срнска слава евагда 
је лебдила лред очима Црногораца и Црногорцима јс 
била највећа брига да славну српску прошлост нс 
окаљају, да је чувају као иајвећу светињу.

(НаставиКе се).

Чнко-Нр жоФпје и Ваљотиа.
Прича Л. Голенишчева-Кутузова.

(Свршетак).

— Оди овамо, да ти пешто речем, пришапта 
-коФију водећи га у гусду чвет. ПрокоФије мучећи

ођо за њом.
— Но, видиш, ти еи се препао кад сам те нф* 

а за каиут, јссили ? говорп.
— llpeiuio са.м се.
— To сам зпала. А погоди, штаћути сад ј . у
— He знам.
— Нтога гидиш — не знам ! погодп.

— Реци.
— Еј, каклв си, тебп ее мора рсћи спе, псуми- 

јеш ее дпелЈтити !
— На што оп me звала ?
Обоје еу мучалн, само се чуло, касо ее Гл мпг 

тихо смије и како попци вршпте, »а тнм дјевојче хм- 
тро дохвати ПјижоФија за pyicy, none се па нрете н 
шапне му у уво: nooia ти, ИрокоФИЈе, хаЈде да сс
узмемо. Впдшп, гч сп ми мио, ево — н пољубн
га, да се на далеко чуо тај поздрав. НрокоФију испа- 
де гптара из рукс, упш му заглунуте, а ерце му ио- 
че ударатн. Заж.иурв еа оба ок.а и »рптпшге пол>у- 
бац на лпјево чел" ђаволасге дјевојке.

Послпје тога би се њих дноје чешће гаеталн иод 
лппама у госноцком врту, по све то елило ее оста- 
рјелол! чш:у-11рокоФвју у неку магловигу усиоме- 
пу о исчему врло приЈатном. Јасно је шогао ееби 
ириказатн само првп еастанак п ирве иољуице.

Друга је уеиомена миого доциије: три годипе
пред његово.м сеобом у Шавригиво. Барии. Никита 
Ивановнћ ее са свим постарао, енага га је шиола, 
али се чипило да on cam то ие прптјећ• в i. Дигао се 
бпо гоенодин на ирви септембарски л Дао је био 
доста студен, али кпша није падала ; дувао је свјсж« 
вјетар, те тлатио лишће с бреза и јасена, ио пољита 
се зелепила озим, зец се иочео лињати.

Све је то за лов добра ирвлика, али ie госооднп 
дапас устао лмјсвот ногот, тешко му је било павла- 
чпти дуге чпзте,запучптп »венгереку« иопасицати сс. 
Е, хе! pehn he он, за себе, кад је видио, да једва 
распознаје иатиис иа пушцв, што означава пте Фа- 
бриканта. Читати >' опште unje mapuo. Зна ПрокоФије# 
да my је тог лстог дапа донпо калепдар, шго сгојаше 
већ на годпне у кабинету. Сгари га узе, завири î  
кад се увјерпо, да су га очи нздмле, бацн кљигу под 
сто, уздапе тешко, узме иушку и изнде брзо ире'д ку- 
hy, кола су бпла гогова, госиодпн сјсде, ловачкп псп 
поскакаше око кола, чпко ПрокоФИЈе сједе иа сиојс 
тјесто и викну кочијашу да нде.

Хједушко Терентнје је чекао господнпа па опре- 
дјелЈеио тјегто, гдје је било толико зечева као да су 
доћерани ато из читавог сјјрзп.

Једнот рвјечи све је ишло како ваља, а Ипкптп 
Иванићу чиннло сс, да не ваља пишта, говорио, да ncu 
добро не гоне, да су сптп, п ако је П}»окоФпје знао 
своју дужиост и од јуче пх још држао затворспе да- 
Јући им сато шало воде. Иа .је сиротах н озсбао, шго 
се с њимо пикад није догодило, јер ту је »вешерка« 
била постапљепа трострукот теђеднпот. Сплазећи с 
кола, утало што нпје пао, а кад je пошао шуми, јс- 
два да је пшао четвртнну врете, всћ јс сио, да се 
сдтара.

Но највише га је мучпла mncao о сљепоћи : па- 
влаш се заглединао у предмете и чудпо како no- 
Јединостп од њих пе тоже впдјотп: што је тппе папре- 
:;aj иид, све ту се чипгл > татипјс п трачнпјг; затллј 
запалп цвгар п сједе па чокалпцу. Г)едушко*Терент11Јв 
иијс се преварпо, јер исп за час пзпгиаше зеца па 
ударпше да ла»у онпш чудопм, мчогозвучнвт, хар.мо- 
нкчнит лавежот, тто га тако прмјатпо слуша лпвач- 
ко уво. Зец прође пеколнко пута крвпудајућ овато 
onamo док је сишао у пол.е. Нпкпта Инапоипћ опали, 
и кад иогледа, зец се скупио па бјезкн нол>см. Стапи 
Бариљ не рече нп рнјеч, пего иапуип пушку, надао се, 
е lie промаиштн, јс се одлучмо, да гаЈјејошдва пута. 
Међу mm non се полеглн иол>ем, опст врлте зсца п 
иагиају га на ловца. Пушка пуче и оист у — ПЈетар.

— Зар не впдпте, одазва сс чико ПрокоФпје пз
блпза. I

— Умукни звекаие, л.утвто одби Нпкпта Иваао-
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mils н преваљујући ce c Hofe на иогу пође шумарку 
откуд co чујлшс лавеж.

На Једно.ч стане, отворп очп,. иапишани, па опет 
ciiycru иушку. Зсц је знварао псе, ua се сишао из 
туме a <уеди ирсд ба^пњом, јодна па двадесет крока. 
Нвкита НвановнН оиет нанишани м иође сам за дв- 
wom ; мјеето па ком је бп<» зец, било је пуето. Уздах 
сс чу из грудп Никите Ивапића, ноднже главу па 
кад впђе да ПрокоФије нишанп, иовпче из свега гла- 
са — стој !

Но веК јс било доцкан, зед ос већ ваљао мртав
110 ИОЛзПНП.

Неочекшттш резултатом свега тога. било јс то, 
iiiTo јс барmil дозвао ссом ПрокоФија и  зановједно 
му да one псе — иовјеша.

НрокоФмје стао као иоражен :
— A — а загпто за бо:а?
— Зашто, нонови госнодин зашто ?
— Зато, одговара сам што је Никита Ивапо- 

шИ», ослијепно, оЈмунуо, оетарао, снага га јс издала, 
зато, што јо псе у заман држати грсота, а продати 
срамога. II еамо ако једног оставиш и псобјесиш, ја 
Ly тебе . . . .  но то нијо довршио не.го ускочи нагло 
у кола, кад је join разбацао Фишеке а торбу дао 1>е- 
душки Т,.ерентију.

За неколико дана ПрокоФије мрачан п блијвд 
до^е у кабинет. Никита Иваиић метнуо главу на ру- 
во па лежн' на душеку. 
f — Ho, игга јс?јссили свршио ?

— Јесам.
■. — Све ?

— Све.
Никита Ивановић се загледа некуд иа готово 

ироз сузе nporonarpa :
— НрикоФИ.јшка! помој се л.утитн па мене.
Одговора пмјо чуо. ПрокОФмја се вратно у сво-

ју камарицу; затворив врата за собом, иогледа иод 
иоотел.у.

Ту јо лежао Вал>отка, иа, лар неиозпа госиода- 
ра, стаде режати.

Шта ти јс, Пог с тобом, говорн му чико-ТГроко- 
Фмјо. lie бој сс мс hy то ја објесити . . . .  не ћу . . 
иијесам ја . .. . хтио јс да речс зликовац, но ту се 
устави, кад ce noli и Ваљотка иоиравио и легао му 
на кол.сно.

Ето, чега се сјсћао ПрокоФИЈе Или1» дуго зимске 
иоћи кад није могао да смава, а трудећи се да ода- 
гпа од себо страх што га наиада. Мучила га је ми- 
сао, што није одговлрао на шггање етарог гоеподи- 
на, мислио је, да је ради тога гријеха и режао Ва* 
л>отка на њсга. „Што во1» не евањива?и — шанућао 
је етармц крстсћи се. Всћ је и сваљивало, а чико 
Прокофије, нзнурен и -измучен, стаде дријемати.

. V.
Чшсо ПрокоФије иије дочскао ирољећа. Послијо нове 

годинс сгаде машл.ати, а кашљати у седамдесетим годи- 
иама је омпсно. Смрт и.егова била јоу неколико пеобич- 
на : он н Ваљотка трсили су с овог свпЈвта заједно, 
као што су заједмо и подпосили љегове тешкоће. Ево, 
како ее то деспло :

Старац гогово двије недјеље није ее мицао пл 
спог буџака, у груднма му је било тешко, да није 
мога днсати, иоге студеме као камен.

Јсдном Шлпнка дође к љему и не доби одгово- 
ра иа обичми поздрав. У кући јс бпло ладно и там- 
мо, заклоиац од ирозора затворио је вјетар, да учи- 
!Ш иоследн.у услугу чмка ИрокоФију. Паљанка се над-

i.a буџак. гдје је старац лежао u ирсиаде се.

ПрокоФије Илић тек по мало што је дисао.
— Чико, о чико, шанне Наљанка.
— Ево ме.
— Што је с тобом, тн нијеси здрав.
Олабачка глава се маче у иоалад.

с;Ј» — А треба ли тк, што ?
— lie, једва се чуло.
Била је ноћ, кад је чико-ПрокоФије онет отво- 

рио очи. На двору је бјоснила мећава — једпа од 
оних мећава, кад ее мрак, студ и снијег загрле па 
бију без престанка, пјевају без одмора, илачу и еми- 
ју ее као иијанице у сред какве дивље игре. He ви- 
ди се ни нсба, ни земље ! све се иомијешало у иусту 
маеу без облика, у пекн нерпрелијељеии хаос. У јсд- 
ном зачу чико ПрокоФИЈе лавеж у сред тога хаоса, 
сигурно да је Ваљотка. Он је и био сиромах. Од сви- 
ју заборављен, изгладнио, мошао је пред вече у сег 
ло, а сад се враћао кући. Негмто етрашно велико му 
се ирмближавало, једва дође до врата и шћеде у ку- 
ћу, снијег је био засуо врата да се пијееу могла 
отворити ; опет се чу очајми лавеж, шум борбе, а у 
кућицп нетто застења и јаукну . . . .

Још жешће зпизну вјетар, удари мећава, ал«, 
жива звука се већ није чуло : Ваљотку су однм- 
јели вуци, а чико-ПрокоФије, да му поможе, но га. 
снага издаде, иаде на сред куће и — издахну.

Сјутра дан је Паљанка нашла на сред куће мр- 
тво тијело старчево, а од Ваљотке нпје пишта остало.

Кућица НрокоФмја Илића оиет је опустила, но 
ђедушко Терентије и сгари Фрол свјетовали су се- 
љадима,. да је не обаљују, јер бц могао још који 
еиромашак иод њом главу закловити . . . .

С рускога.
II. Ковачевић.

ПЈЕСМЕ 113 ВАСОЈЕВНћА.
(II а с т а в а к *).

VII.
Да Милош Марковић или • Ђиновић није бно 

прост хајдук, види се из тога, колико даје п обећа- 
вао војвода Радоња ономе, који he њега ногубити ; 
уз толико благо, обећава још своју кћер за жену му 
и саградити њима кулу. Он стоји зпједно с војводом 
Радулом, уз којега и Милош иозива се — и ако пре- 
варом — на договор. При том види се јасно, да ви- 
јс  стало Радољи тако за његове просте иљачке, којо 
у стварм нијесу ностојале, колико стало за то, што он 
и „разваљујо госиоцке дворовеа и на отсто благо 
издржава „од rope хајдуке, који бију но Србији Тур- 
ке". To смо видјсли из наведених више пјесама, 
проткв кога оп је водио чсте и што је радио. Шго је  
дакле побуђивало Радоњу иогубити Милоша ? Тур- 
ски улизица Радоља пије био, јер те;; ie био изабрам 
Кучимаза војводу, одмах одрекао је Турској вергију 
и сваки други данак; али љему је стало, да иодржи 
своју руку и на Васојсвмћс, који, иодспаживши се за 
пошљедње вријсме, иочели су дизати главу и нема- 
рмти за своје јпкс сусједе, каквм еу били Кучи у 
еавезу са Вратовожићима. Код Bacojennha у то доба 
није било сцеитралисане јаке владе и војвода морао 
је уступати јаким рОдовима и појединим лидама, која 
су била јако епергмчпа характера, билн су ва гласу 
код парода иао ЈуВаци, и хајдучки живот у име бор- 
бе за народну е1вар нрсдпостављали мпрноме живо- 
ту и празноме звањУ во}воде. Радоња, војвода куч-

*7 Види 12 „Црногорке- у.
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ки по избору, човјек челична характера, уједививши 
Кучс, имао је ујединити с њима заједно и Васојеви- I 
ће. Али ту је њему било тешко радити, кад је било 
људи, који не зваваху ннкакву власт, ни за своје 
војводе, као гаго је био Милош Ђиновић, а камо ли 
за војводу туђега. Али ииак и ту види се, да је и 
Милош давао разлога Радоњи, кад јс ишао на љегов 
позив. Погубивши Милоша бајаги за t o , unoje on чс- 
товао иротпв Турака, Радоња п сам радо сс нуштао 
у овакве авантуре, као што иоказује е.шјсдећа пје- 
сма, у којој on no иозиву двију војвода ваеојевићких 
с Трешњева иде на похару Бпхара. а нослпје отишао 
је и лал>е, у Шумадију, гдјз њвга огрова МаџпрЛауш 
каиетап, који такођер четовао је no Шумадији.

За ове нјесме мп видимо, да васојсвиКке вој 
воде држаше Радоњу за главнога, и ток њега нсста 
де, распустише војску. II join је интересаптпо то, што 
с њима заједно иде и клименачки главар, тако звани 
„краљ Дедои из Гусиња.

To јо морало битирани‘е ол 1739 r., јер ORe го 
дино био је у Кучима већ Илија војвода, син Радо- 
љин, и те године удараху Турци па Куче, који за- 
творишо неколицину од љих у кулу Рашовића и из- 
горјешс сви.
liacojcniihii ударпју на l>itxop » Шумпдију за- 

јсдно с кучкпм војводом Радоњом.
(Од Map а Дедовића с Полиие).

Вино тшју двије војводс : 1.
Једно Ђеко, а други Вуксане —
У Црешњево на бијелу кулу.
Па liiTj Ђеко бесједи Вуксаву :

„0  Вуксане, мој брате poheiin ! 5.
Дај да силну војску покуиимо,
Да ломиоме удримо Вихару.а 

Тако сложни, то се иасулише 
И четири књиге накитише.
Једпу шаљу у Васојевиће 10.
На војводу Рајковић Батрића,
Другу књигу у Братопожиће 
А на руко Баљевић Павићу;
Трећу књигу у Куче камене
На Косару гњезду соколову 15. .
На кољено војводи Радоњп ;
А четврту књигу накитише,
Те ју шаљу у Гусињу-граду 
Краљу Деди, Ккименачкој глави.

.,Сви куиите војске изабране ! 20.
С војском хајте у село Дрешњево.и 

А кад вакат и вријеме дође,
Свс војводе војске покуишпе 
И дођоше иод Црсшљево равно,
Под Црешњсво у росне ливаде. 25.
Па војводе сигурашо војеку 
И свој војсци танн нокуиише.
Тако ту поћ конак учинише ;
1Та у јутро зором уранише 
И развише крсташе барјаке. 30.
Претуришс на Лим, воду ладну,
И ето их Хаеу пространомс ;
Сви војводо копак учипише.
Оставише војводу Радоњу
На равиомо нољу Иобјепику ; 35.
Краља Деду, Климеиачку главу,

Па Загорје и на Аржанипу ;
А војводу БаљевиК Навића 
На равноме пол»у Лисијеву ;
Три војводе од Ваеојевића 40.
У Будимљу у Реџевагића.
Од Бихора нико но виђашс,
До виђела са КрушчИце вила,
На прикличе у џсмат бихореки,
По имепу бихорске бегово 45.
Tvopoirtiha и Ајдарпашића :

„Зло ви било, бихарски бсгови !
Видите ли, оч’ма не гледали !
На вас идо силовита војска.
Војску водо Т>ска и Вукане ; 50.
Сјутра he ви зором ударити.“

Кад Иоровић разумио вилу,
Он сиједе, ситиу књигу пшпе,
Кљигу шал»е Ђеки и Вукану:

„Нрнјатељи, Ћеко и Вукане ! 55
lie мој водит Деду и Радоњу ;
Они воде од јабапе војску ;
На нашу те вјсру похулитн,
А епо ти бнсаге дуката,
И даћу ти од мегдана вранца, 00 
Што ми га је везир иоклонио, —
Кад сам к љему у Травник ходно, 
Покривеиа чохом до коиита.а 

А кад Ђека писмо прегледао,
Он се таман грохотом насмија: 05

„Та што мисли крмска потурица ц 
Вукан таман ље.му говораше :

„Узми, брате, бисаге дуката.“
Ђека тада брату одговара :

„Нећу врнут Деду и Радоњу, 70
Да ми даде све царево благо;
Ни на себе покор оставити.и 

Па у јутру зором поранио;
Тс на ломпи Бихар ударили
II дно су Бихар похарали 75
До равнога Поља-Бијелога.
Похараше Псттср и Сјеницу;. јГ 
Прескочише на Јавор-планину ;
Искочшие Јелици-планини.
Ту нађоше Лауш-капетаиа, 80
Т>е хараше Шумадију равну ;
И ту своје смијешашс војскс.
Па да видиш невјорна Маџара !
Ту отрова војводу Радоњу, " ј jrg
Ту војводе растурнше којску,
Кад им главна нестаде војводе.

^(HacTaBBlic се).

КОРЕСПОНДЕНЦИЈА.

Госп. Т о м у Греговићу,  К а с г и о л а с т в а. _  Примили смо 6 фор. а. вр. аа „Црногорку“.
Госп. С т е в а н у  К а л у ^ е р  ч*и I. у, С a р а ј е в о -  

Учпнили смо по Вашем објашљен.у. Нослали смо Вам <*вс с,г,<> 
јсве од прво четврти, а од сад ћето их добијати свакп пас^ни 
Ма ва.1.а обојица да обновпхе претплату за ову другу четврт

Д е т u њ е, у државној штамиарији.


