
Пзлапи сваког четвртка 
иа ццЈелом табаку.

Стаје ан Црпу Гору,' Лу- 
стро-Угарску, ̂ Босну и Хер- 
ц >говипу :

Р0ДШШ1>е. . . 6 фиор.
на по годинс . 3 „

ЦРНОГОРКА
л и с т  зл

на четврт године 1 „ 50.
8а Срвију годишњс 20 дин. 

на но године . 1 0  „
К Њ И Ж Е В Н О С Т  И З А Б А В У .

да четврт године б „ Урсдник :
све друге земље 20 Фран.
годишше. ЈОВАН НАВЛОШГК.

Пр< тплата из Црне Горо 
и сва нисма шал»у сс са- 
мом уреднику.

Иретплата иа Србије у- 
пућује се Велимиру Вало- 
жићу у Виоград,а из дру- 
гијех крајска нод адресом 
Г. Ramadanovi c  Caltaro 
за „Црногоркуп).

ЈТретплату примају опи 
наиш књнжарн и новинар- 
ске експедицијс. НоФраи- 
кирана пнсма не иримају 

се.

Број 18. ЦБТДЊЕ, 17. Маја 1884. Година 1.

в е ч Е.
Тихано вече сиђе 
На враиа своја крила ; 
Вечерњу румен ииђе,
Т>о ј’ запад обавила.

Осуло с’ небо зкаром,
И море нод љим гори,
Ка’ стид, са л.уиким чаром 
Кад моми с лица збори.

Бродови морем стојс 
Ка’ бјели галебови,

Ж иве ли Срби или какиа друга б ез- 
нмсна еловенска емјеса на приморју 

од П еретве до Б ојан е?
Ш.

(Свршетак).
Оспм Словепнје, која јс  успрсла у почетку 

VI. вијска, ђе су до тада жмвјелн Руги, Хс- 
рули, ЈГонгобардн м Тиринги, виђелп смо да се 
у доњем Подуиављу између Мехадијске Черље и 
Дљестра у Дакији савремено оеиива друга Слове- 
нпја. II само ошт дакијски Словени могли су мимо 
Стројимировнјех Словена па балканском нолуо- 
стрву основати ону државу, коју смо иа вишс 
виђелн.

Алп прије г. G80 нема трага каквој ирвој 
сооби дакпјскијех Словепа пи у доњу Мезију a 
камолијош даље пза љс : у Тракију, Македо- 
нију, Епир, Тесалпју, Еладу. Тек ове годипе 
Бугарн освоје доњу Мезију Впзантијцима, и у 
љу населе дакијске Словене, у које се прелпју, 
давшп им своје име.

Дакле Словени, који пзмеђу г. G39 п 664 
освојише и нонлавише ввзаптијскп Илпрпк, ни- 
јесу моглп ппкако бпти оин дакпјскп Словепи 
..јер су овамо долазили од грапнца Иорика a

И облак заеио јс 
Морсм у мнлс снови.

Тишина, ах како слатка,
Царује свуда широм,
Mope са лица глатка 
Блаженим дшие миром.

II то блаженетво пуни 
Сва еретна ерца рајем —
Моје га само труни 
Са горким уздисајем.

1882. Ириморац.

пс из Трајанове Дакпје. Ио ако не бијаху да- 
кијскп Словени, какво друго словенско нлсме 
могаху бити ? Ми смо већ казалн, да нам извјс- 
сна новјест и етнограФија од IX. вијегса у II- 
стрији, Либурнијн, Далмацпји, Превалису, Дарда- 
иији, горњој Мезији обједодањују само срнска 
илемеиа. II сад ако таква бијаху и у VII. ви- 
јеку ови задњаци овђе : Тимочани, Кучаии,
Бранице, Бодрнце, Мачвани, Морављани, Раша- 
пи, Бошљаци, Дукљани, Требуњапи, Хумљани, 
Неретвани, Хрвати и т. д., — зашто не могаху 
бити љпма нстовјетни и љпхови нредњаци до 
Архинелага : Драговићп, Струмљани, Рухњани, 
Сакулатн, Брзице, Велегостићи, Бојке, Смолсп- 
ци, Језерци, Миленици и т. д. ? Но осим овога 
већ a priori дошљеднога закључавања, то нам 
доисто и нарочмто нотврђују многобројне друге 
иовјоспе свједоџбе. ИорФнрогенит најирије из- 
рично нам нредаје да првоселци Словени у со- 
лунској теми бијаху Србљи, и да ова област 
отада : а дуго ирозиваше сс Србијом. Послијо 
долази мноштво другијех трагова, којп љегово 
предаље савршено иоевједочавају. ГеограФпја 
некадашњмјех источно-илпрскијех земаља пуна 
је и до дан данашњп имена, за која је једаи 
сувремени руски истраживател, морао узајмити 
из ерпске азбуке ђ н В, да их наппшс ; која
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пмспа огромпом веКипом јсдногласно звуче са 
пмеппма геограФије данашњпјех српскијех зема- 
л,а ; и међу којијема — што је пајубједније 
— долазс небројене : Србпцс, Србл»апе, Србл.а- 
ни, Србињани, Орбљанке, Србапн, Срби, Србе, 
Грботе, Србсјке, a no гђе-гђе н Бојке, Хрвати 
11 т. л.

На шмпљетку п даиашњп говор тудсшњи- 
јех Словеиа, у коме још владају толикп основии 
зиачајн срискога говора".

IV.
Што се тиче Словеиа, које су Самовићи 

палазплп у впзаитпјекпјем грапицама, то су вс- 
Jiiiiiom билп Словепп, који су бјежили исиод а- 
варскога јарма тражећи себп ирибјежиште у 
тадашњу Далмацију кроз цио псриод аварскога 
гоеподовања ; дакле опет једнонлеменидн Само- 
вијем Словеиима пстога јозика и истпјех обп- 
чаја, и за то се одма у један народ слнше тек 
сс саставише.

„А што се тичс енораднијех стпхмја оло- 
всискијсх, које су из раније могле б т е  улази- 
ти у сасгав впзаптпјско-рпмскога амалгама 
пз евију народа, ие могу се узимати у 
пикакав озбиљни обзнр ; јер није ппкада дока- 
зано колико су one бројем знатпе п биле ика- 
да ; а баш и да је то и доказапо, до ове епо- 
хе морале су па шпптаве остатке сведене бптп 
од Авара, Бугара п јазпчипка Словспа тако 
исто као II љиховп римскп једновјерцп44.

Из свега овога слиједп : тгрво, да мљењс
г. Кукул>свића о заузимању визаптмјског Или- 
рш;а некијем племеном словепскпјем прије до- 
ласка Србаља пије у псторпјп основапо ; дру- 
го, да је чпсто српско племе без пкакве примје- 
<*с другијех племепа коначно заузело Далмацпју 
оидашњу, Превалитану, Дарданију п горњу 
Мсзнју.

Одаклс слиједп такођер, да је емстем Ку|. 
кул»епић-Матасов о „безпменој смјеси44 еловен- 
скпјех племена између Неретве и Бојапе боз 
нкаивог оспева у петоријн.

Што ПорФпрогеипт извјешћује о двојаком 
заузпмању Далмације Словеиима, то ее може 
сложпти са горњијем резулгатима критике 
петорпјске, no којпјсма се може узетп да је је- 
дпо заузеће елпједпло бпло кад су Словеип ова- 
мо бјсжали испод јарма аварскога, а друго кад 
су дошли оружјем у руцп под предво|ењем 
( 'амопића.

Истппа је да ПорФпрогеппт једпо ваузеће 
npiinninyje Словеппма, а друго Хрватима и Ср- 
бима : алн отуда не елиједи да лрвп Словени 
лпјесу бпли једноплеменпци другијезча. У оста- 
ло мчудновато је, како г. М. може па ову раз-

лику пмена оснивати тако пкрупиои тврђсље, 
кад и сам призпаје, да је „овн царекп ппеац 
повједајућ догађаје иашкшпу моглавлл' XXIX. 
п XXX. пл’ вмао пред еобом копФузпе лзво- 
ре, пл’ може битм чишће изворе сам копфузно 
рабно тср иомпјешао народе бптно разлпчне, 
иомутио годппс, замрспо згоде.44

Али још у опо доба тражитп од псторика 
join туђпна тачпост у пазпвању словепекмјех 
племена. нема смпсла; прво, јср сс лцда нијесу 
још била племена оссбно разпила као што су 
данас; а друго што ево и дапас још пма уче 
њака (ако 1»е н међу Хрпатпма) којп join иијесу 
па чисто којмјем ће именом пазпвати та иета 
племена, о којијема је 'НорФирогенпт писао, тер 
пх езо најпослије има, којп у пајиовије доба 
добар дио тога парода пазнвл.у „емјесом бези- 
меномц.

Што cq у дубровачкој књижевности сри* 
јета иајвише пме :„словинскои м што ее no при- 
морју од Неретве до Бојаие збори „шшшн44, ие 
може тај систем снастп.

Како су Срби у држави Неманића копач- 
по били осталп уз православпје, граничећп като- 
лпчкијем заиадом, овоме је српско пме означа- 
вало не само држављапииа сриске држаге не- 
го II привржепика православне цркве; за то оче- 
видно д^бровачкп ннсци замјељују српско с<$ 
слоиипскијсм именом, и за то се у пароду нат- 
ки мјесто српски говорп.

Ово се особпто данас може ласно разумјс- 
тп, када ево у јеку пачела народности, које нп- 
је владало за врпјеме цвјетања дубровачке 
кљижсвности, вндимо ђе се иокушава „оемља- 
штвоми па „безимепством44 Српство крститп.

Ал’ ипак далеки узрок овој пееталиости 
пмепа пародпога имамо тражити у онијем мно- 
гобројпијем пменима племена ерпскијех, и у окол- 
иостп што сва ова плсмепа пијесу ппкад била 
у јсдиу државу уједпњена. To бпшс бар учс- 
љацп хрвацки пмали увиђетп иа одустатп од вп 
дања зграда no —  пијеску.

■X-
При свршетку да речемо, зашто у горњем 

нзлагаљу Хрвате као особеи napод ие скоми- 
њсмо. „Осим парочитијех впјестп ИорФпрородио- 
га, имамо мпоштво другнјех доказа, да сву ову 
земл.у (закарцацку) паеељаваху парочито илеме- 
иа, која се join тада својијем ираетаријем гене- 
тмчкијем именсм уопште зваху Србп, а етногра- 
фпЈски дпјел.аху у двмје велике граие, и тај ду- 
алпзам означаваху, својпјем географскијем тако- 
ђер прастаријем имепом : Срби, Хрвати од сво- 
јпјех сједпшта no хрбатпма пли горама, и Ср- 
би Лужаии од својијех еједпшта no луговпма 
нлп низама.“ Отуда слпјсдп „ие сумп.епо, да се 
II Хрватп нсклдд знадпјаху за Србље једпако
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liao ii Бојке, Браиице, Бодрице п незнамо коли- 
ко их још. Само нрсмена шшравнше ту разли- 
Ку : И1то Бојке, Браниде, Бодрице и другн но- 
заборавл>аше одвајкада опа своја стара илемен- 
<*ка ирозвшнта, и вол*еше, барсм већшшм, задр- 
жати својо јсдино, оиште п најстарије народно: 
Орби мли Орбљи ; а Хрвати напротив од овога 

отуђпшс н ири своме плеМенском осташс” .
У овом нерподу сриске историје пе можеда-

1.ле бмтп гопора о Хрватмма, као каквом илемену 
разлнчном од оста ијех срнскпјех нлемсиа» Ова 
се раз.шка тек каши.е развила кроз пунпјех два- 
најсст вјекова иод упливом околности са свијем 
ргзлпчиијех од онијех под којнјема остала сри- 
<ека племена наставишс свој живот у повој 
отаџбини окруженн са свпју страна словенски- 
јем илеменима.

Д ј». .1. Томапоппћ.

Митрополит цппогорски Василпје 
Нетровик.

Ппшс М а р к о Д р а г о в и ћ.
(Свршетак.)

У другоме ииему налазимо извјешће колико је 
духовнијех особа било нри снроводу м. Насилија. 
Тамо €С каже да је били : Чсгири архијсреја ; члан 
снетогд синода архимандрит Новоснаскога мапастира 
Симеон ; још два архимандрита из другијех манасти- 
ра, и духовпик Њеиога царскига Валичанства прото- 
јереј Дубаскн ; иахпестпик Ллсксандро-Нсвскога ма- 
пастнра: три придворна евеиггенчка и протојереј
Петропавловскога сабора *): еедам иротојерсја од 
другнјсх Иетроградекијех саборнијех цркава ; дваде 
<*ст јеромоиаха ; 43 свсштеиика ; нетнајест јерођа- 
кона и тридесет и два ђакоиа ; два ииођакона ; шез- 
десст п шест црквснијех ђакова, од сваке иркие по 
два ; стихароио( аца, ијовача и звонара и др. послу- 
житеља велики бр«ј. Око укоиа било је исгрошено 
715 рубаља и 75 ковјејка.

Ио овомо можо сс ниђетп какву је велпчанстве- 
пу посл.едн.у почаст учинила царица руека црпогор- 
скоме Мптроиолпту и Госиодару, који је толи ;о љу- 
био своју Црну Гору п брацку велику Руеију.

На гробу мптроиолмта Василија бпла је ностав* 
л>епа динна камена илоча са овијсм патиисим: „Овђе 
је иогребси Иреосвештсии Митроиолнт Црпогореки, 
п патријаршкога престола срискога екзарх Василије 
Нетровић. Имао је од рођсљп 57 година, а иреста- 
вно ее је 10. марта 17GG године“. Над гллпом м. Ва- 
силија била је ностанл.еиа мједсна плоча са изреза- 
иим на iboj црногорекпјсм грбом. Около гроба била 
је  ноетављена гвоадспа ограда. М. Василијс укоиан 
јс у тако званој Духовској цркви. Кад сс је опа 
дрква моправљала и чињсн у њој нски иасии, онда 
је миого гробл.а осгало под насииом, међу тнјсма и 
гроб м. Ваеилнја, тс со сада с воља нс палази ии- 
иаквога обиљежја ђе је био гроб м. Василија.

Прп емрти м. Василија од Црногорацл нашлн 
су се код њега синопац му јеромоиах Нетар, носл.е 
знамснпти владика Нетар I. свсти, и јеромонах Јо- 
сиф Вукићевић. Митроиолит Василијс, којсму јс и

*i У oromo сабору Konaiy сс цнјкнн и царчдс, ц други 
чланови дарско-рускс ку1.е. М. Д.

при смртп пајвсћа брвга била Прпа Гора, оставио 
је овакав аапјсД своме синовиу у којега јо ои ииди<» 
будућега господара Др«е 1’оре : „М.чи мој љубезнп 
оиновчс у name јуначко отачаствоI Иди онамо ђо 
Bom ео морати бормти са многнјема иссрсћама и о- 
скудицама; по ти Веш велнку в сјајиу славу добитп 
у тномс отачаетву, ако се достојно будсв; трудио за 
свој народ. Миоге тешкоћс ти t»ein срости на нуту 
У 1'вомс раду  ̂ ио Вожјом помоћу и твојијсм кроткп- 
јем духом tn feo'iii све тсшкоће нобједити, и тијем 

ј lieni доказати да сп достојвн иасљедиик твојијох 
| предака. Тебо Во црногорски јунаци са највећом ра- 
ј Дошћу у своја наручја примити. Мсне воља Biniiiho- 

ra 3oie к вјечномс животу. Нека буде иа тсбе бла 
гоелов твога стрица који сс иа вјекове е тобом ]>а- 
ставља.“

П.чпто је све било готово, и иошто јсрођакоц 
Пстар и јеромопах Јосиф добише што им јо потрсб 
но за пут, они со крспуше у Дрну Гору. С њима гу 
били послани у Дрну Гору два руека ОФИцера 31 и- 
хаил Тарасов и Иван Козловски, иоји су морали до- 
иратитм до Д р т  Горс ствари поје су остало т» 
емрги >i. Василија.

€  шима је била послпиа царека грамата црио- 
ropei еме народу, која овако гласи:

„К нашсму царекомс Величанству долазио је лз 
Дрно Горе митроиолпт Василије Нетровић с једнијог 
јсромоиахом и једнијсм јорођаконо-м. Они су долази- 
ли да у име своје, митрополита Саве и народа црнп- 
г »рскога поздраве нас са ступањем на ирестол, a 
такођо н с молбом да со да ује митрополиту Васи- 
л;.ју за цркве рпзница и свештечичка и ђакоаска <*- 
блачежа, а за њсга митру, а народу црногорскммо 
да дарујемо нашу цареку грамагу. Све ово ми омо 
приммли у оеобпту нашу пажњу. Но вол.ом божпјом 
номснути архпјерсј преставиб се }е овђе у Иетро- 
граду 10. Марта 17GG године, оставпвши посже 
себс духовно завјештаље, које у осталом пије усии » 
иодииеатп због скороиоетижие смрти ; н ми смо на- 
редили, због особптоеа иашсг благоволења к цри »- 
горекоме иароду, да ее блаженоиочивши митроиолпт 
сахрлпм у овдашњој Алекеандро иевској лппри. у 
гробљу ђо се cajiaibvjy петрогралски архијерејп, 
еа духошк-м церемоиијом достојиом његовога чииа. 
Иоељо тога иаредили смо да ее рсчепи јеромопах н 
јсрођаком одираве обратнп у Црцу Рору, и да им ее 
дадс сие што пм је иотребно за пут . . . Овом нашом 
царском граматом увјеравамо црногорски народ «• 
вјечној нашој милости и благополењу к њему, а п ми 
очскивамо да ћс црногорски народ свагда у свакоме 
елучају етарати ес показатп своје yepfee и ирпјател.- 
ство прама Русији, и тијем заевједочмтп да је до 
етојан овијех доброчинства која љему Вуеија чипи 
зп тако дуго вријоме. Главпијема етарешинама ва- 
роднијема еавјетујемо најириљежнијс старати ес бн- 
iti у миру, слогп, љубави kiko међу собом, тако н 
са свпјема сусједмма, н етарати се пзбјегавати сва- 
ке спађе и еве он<> што бн к евађпма могло датл 
иовода. Морамо ов1;с јавнтп црногорскоме народу да 
иомеиути јеромоиах п јеро^пкоц ноел.е гмрти мптро- 
полнта Васллчја поетупали еу овђе ноппеио у све> 
му. Дано у Петрогрлду родпие 17GG јуинја 5 дапа, 
цлровања нашега у четврту годииу. Екатерина".

Тако јс сврпшо свој земпи живот лнтронолит 
Ваенлије, који је ировео цио свој жинот у нелреети- 
нијема трудовима око среће и напретка свога иаро- 
да, и у непрсетапој борби са два еилнл душмашша : 
сплним варваром Турчпиом, и лукавим Мл.ечанином. 
Од Турака он је зиао одбранити евоју зсмл.у оруж-
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јом, а од лукавијех Мљечана мудрином. On је утвр' 
дио у Црној Гори »но што је м. Данило почео. Он 
јс окријеппо дух јуначки у Црногораца ради јаче 
борбе са Турчином, те Црногорди бише толико сил- 
ни те одбише сваки нападај неиријатељски, и сачу- 
name споју слободу и иеаависимост. Он јс помоћу 
Руепјс украсио и обогапи цркве нриогорске и утвр• 
дно тврдо правоелавље у Црну Гору, те не мога и- 
мати у Црну Гору ма ни најмањега успјеха ирона- 
гаида латинска. Он јв истиснуо из Црне Горе унлив 
мл.етачки и још тврђе је утврдио са Русијом ону 
дружбу коју јо заиочео митроиолит Давило, и та 
дружба и до данас ненарупилио ноетоји међу Руси 
јом п Црпом Гором. Он је нрви обширнијс уцознао 
Русију са поторијом Дрне 1'орс, и дао је знати Ру- 
<*пји колики значај има Црна Гора за све робујуће 
Словенство. Да је митрополит Василије добро иого- 
дио, дајући такав велики значај Црној Гори, тврди 
нам нсторија Дрне Горе од тога врсмена па до да 
нас, и сви догађаји који ее догодише са балкапеки- 
јем робујућијем хришћаиетвом од тога времена иа 
до данас.

Митроиолит Васнлије изради те ])уска царица 
признаде незавиоимост Дрне Pope изрскавши one 
знамените ријечи : „Црногорци су нс само слободни
л. уди који не признају власт иорте, нити јој плаћају 
никаквога данка, no се они иалазе у иеирестаној 
Оорби е Турцима.и

Митрополпт Василије даде и добра урсђења 
Дрпој Гори. Иостави no земљи добре народне оудо- 
не, и умп])и многа закрвљена племсна. Митрополиг 
Василије почео ее је био старати о иросвјети евога 
парода, те жељллг; отворити у Црну Гору школе, a 
што иије у томе имао успјеха пијс on крив, но }е 
криво било тадашње тешко етањо земље. Ј1о опст
м. Василије, кад виђе да не може у Дрну Гору о- 
творити школе, иоче шиљати у Русију младе људе 
да се тамо уче у војничкијем и грађанскијем школама. 
И од овога Пи Црној Гори била велика корист кад 
би ее ови Црногорди вратплп у Црпу Го|)у no свр- 
шетку школе ; no од њих се је врло мали број вра- 
тио у Дрну Гору, а остали остали су у Русију, те ее 
прелили у велику руску народноет.

Митрополит Ваеилије учинио је Дрпој Гори и 
околнијем Дрној Гори Србимл. п сиијем хрпшћанимп, 
велику и беем.ртну злелуту тијем што је довео у 
брацки савез Дрпогорце и околпе Србе, па је био 
придобио у свој савез и нска арбапашка ллемепа, 
као што смо neh виђели из ириведепога описа Дрпе 
Горе м. Василија. Колико се је м. Василпје старао 
о сачуваљу црпогорске слободе, толико сс јс  старао 
о слободи pooyjyhe браће своје. Муке и патњс 6pahe 
његове н.ему с*у свагда живо лебдвле пред очима, и 
свагда је го орио: старајмо се помоћи браћи пашој; 
старајмо се да црногорскн народ буде примјсром 
робујуксм хришћанству у његовој борби за ослобођење.

Митроподит Васплије трудио се је пе само у 
корист лрногорскога народа п црногореке дркне, но 
п у кориет народа ерпскога у Турској, и у корист 
еветијех цркава погажепијех и ииаранијех варвар- 
еком тиранијом туроком.

Још 1751 године, одма no што је био посвекен 
за јепископа у Ileh, м. Ваеилије иредузсо је на еебе 
велики труд да идс меЈ.у Србима у Мауарској да 
ироеи мидоетиЉу за евету пптријаршију у lleh ко-у 
бјеху Турци опљачнали. 0 овомо свЈедочи ово шпмо 
које јс м. Ваонлије нисао Велпко рсмстскоме игума- 
лу Дпмитрију :

пПо иаредбп његовога виеокоиреоссештенства г.

митрополита ја елм долпзио по евијома манастирима 
ради милостиње евстој иатриЈаршији, и лијено еу 
нае и частно нримили и даровали. У Bemeinmo ни- 
јеемо одили, а у Јазак нијссу ме примпли. Жао мм 
је што тебе пијесам нашао кад сам долазио, али је 
мене ту доЕи као дома : ја сам пајиријед у ваш ма- 
настир дошао, и мпого пута био yromhen и лијено 
примљен. Стид ме је било иоменути братији за ми- 
лоетиљу патријаршији, за то вама и иишем да ме пе 
заборавите, но колико можете дајтс с вашијем обће* 
ством да примите молитве и благоелов од еветијех 
првопрестолпика српскијсх, и од престола иатријар- 
шије . . . У КаЈповце, 27. Октобра 1750 годипе. Оми- 
рени јепиекои лрпогорски п славено-срискога трона 
екза])х Василије Петровић.и *)

Ево видимо иа овога писма. бсз икаквога ко- 
ментара, како со је смирени архијереј Василије ио- 
пазио за корпст дркве Ножије — он јо отишао да 
лроси милоетиљу даукраси славпу патрцјаршију срл- 
ску. Али онога ко се за свету цркву Божију попижа- 
ва Бог he узвиеити, као што је узвисио и м. Василија.

Године 1752, као што смо већ виђели, митроио- 
лит Василије одио јо  у Аустрију да тражи етвари 
патријаршије Нецке, које су ионесено кад се Срби 
иреселпше нод патријарсима Ареепијем III. п Арее- 
нијем IV., и много је труда и муке видио око овога, 
и ако нпје имао уепјеха благодаргћл нрепрекама које 
су чпњепе од странс аустријскијех властих.

Оспм радље државппчне и. Василије оставио је 
лијепо име и у књижевпоетн.

On је паиисао, још као архимандрит, годипе 1744 
опо знамепито ипемо у сенат венецијанеки, у којему 
он живијем бојама слика одношаје међу Црпом Гором 
п мљетачком реиубликом, пабрајајући тамо свс помо- 
ћи којо Црногорци учинишо мљетачкоЈ реиублици. **)

У вријеме бављења свога у Русију on је наии- 
сао неколика кратка описања Дрне Горе, која је 
прсдавао руској влади еа дјељу упознати је са жи- 
вотом и исторпјом Црие Горе.

Године 1754, у вријеме бављења у Русију, м. 
Василије натшсао је кратку историју Црне Горе која, 
и ако има иеторичкијех нетачности, врло је важпа, 
особито она мјеста ђе ои оиисује савременемудогађаје.

Ја ћу завртпти ову моју расправу о митропо- 
литу Васплпју рпјечпма које је о љсму пзрскао ру- 
еки државппк и писатсљ Коваљсвски : „Митроиолит
Василије Иетровић-Његош био )е страх Турдима и 
Веиелпјапцима, слпва своје домовипе ; једап из пајбо* 
л»ијех и најученијех људи свога времена. Ом је лро- 
вео свој живот у неирестаипјем трудовима око упра- 
ве у Црној Гори, и у почасгима н раскошпоетпма 
столичпога двојјскогл жипота у Нетрограду.“ ***)

Иа повратку с Нраикове свечаности.
(Иаставак*).

II.
II 0  В II С А Д.

Ево ме у Новоме Саду! Којсму иољс иаобра* 
женоме Србину ннје иознаго и мпло ово име ? И пма

*), Оио је писмо наштампано у 1. 6pojv гГласа Иотпне“ 
(1Г>. Јаттуара 1884). М. Д.

Ово писмо налазиссу руконису у тако вваноме „Кру- 
совол.у Иван-Вега Црнпд внћа* к<*ји сс чуна у рканицн штин.- 
скога манастира. М. Д.

***> Ковал.овскн „Црна Гора п славеиске зсм.г.си Нстроград 
1872 годиир <тр. 57.

*) Види Ор. 14
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рашта. Под заштитом муниципалппјех нрава, пгго је 
краљевска власт устунала градовима противу нрава 
иладајућег нлемегва по жупанијама угарскијем, овдјо 
jo за кратко Србин владао — и тада Нови Сад јо  
био ередишто душсвно свију Срба. Послијо нораза 
аустријскс велесилс код Мађенте и СолФерииа г. 1859, 
са осталијем народима аустријскијем и Срби у Вој- 
водипи одахнуше. У Новоме Саду почеше пзлазити 
иолитички листови : „Нанредаки, „Срискн Дневники, 
и к aim be „Заетаваи — све листови каквијех данас 
исмамо, који еу дрмали Јавнијем мњењем „от Пеигге 
даж’ до Черне Гореи. У овоме средишту свесрпско- 
wo др. С в е т о з a р М и л е т и ћ је душа био, а Ми- 
лсти1»у деспа рука др. М и х а и л о II о л и т-Д е с а и- 
ч и ћ. Ова два Србипа својијем иеуморнијем радом, 
<?војом одутевљеном борбом ио саборима у Загребу 
п Ilenmi, но листовима српскијем и ипостраиијем 
иротиву непријатеља срискога народа изазивљу иаж- 
њу и поштоиање у Јевроии нрема српекоме народу, 
41 еам народ одушсвљавају ироричући му бољу бу- 
дућноет и улијевају снагу. да се бори, да ис клоне 
особито у аустријскијем краљевинама: Хрватској, 
Славонији и Угарско). Али је лесумњено да ее у исто 
доба шири из Новога Сада велика миеао и о уједи- 
нељу срискога на))ода изваи граница аустријскијех и 
да се нравац даје јлииоме мњењу срискомс у том но- 
тледу. За то ми ввдпмо, кадгођ се што велпко дога- 
3)а у срискоме народу, да се Милетић на одговорност 
позивље. Иада ли у Тончидеру никад ис прежаљени 
Кнез Михајило; обЈављују ли сриеко кнежевине 
рат Турекој царевини ? Милетић ее ирогони. Да га 
иема на иолитичкоме пол»у за вријеме рата сриско- 
турекога, угарека влада находи изговора да га у 
тамиици држи иуно три године и но. пТај затвор 
био је за његово здравље од неизмјсрнијех рђавијех 
пошљедица. Није шила! Три и по годино бити у не- 
нрестаном нсрвозном узбуђењу. Прво вријеме, над је 
из затвора изишао, нијесу со те пошљедицо тано 
иознаиале. Ои истина није шпао у друштва, ал је у 
кругу иријатеља био добро расиоложен и љегов ве- 
јшкк дух вите је иута оиет новијем мислима сијев- 
нуо. Али пошл.едице њсговог затвора на екоро ее 
иокажу. Оп стаде тјелсено оиадати. Нервозна боља 
љегова у нози (Ischias) јако га ie била ослабила. Ви- 
1>ело се на љсму да је тјелесно и душевно сломијен. 
Он, који ]е годину дана иослијв затвора тек 54 го- 
дино бројио, изгледао је као етарац од 70 година. 
Сриство можо казати : д a ј е М и л е т и ћ б и о м у* 
ч е н и к с в о г а н а р о д a !ц Овпко нишо о Милети- 
Leuoj болести г. Иолит у евојој знамеиитој кљизи 
иод насловом: О в е  д о с а д а ш е  б с с ј е д е  др. 
М и х. II о л и т-Д о с а н ч и ћ a с а и о в ј е с н н ч к и- 
ј е м ц р т а м а м з с р п с к в и о л и т и ч н о б о р б е 
1* д г. I8GI — 1883, коју књигу треба да има сваки 
Орбин, који жели да има нред очима, како се ова 
величанедвена борба развијала. За зрнјсме овога мо- 
га иутовања Мплетић се у једном иредграђу бечком 
иалазио иеиод рука хвал.снијех бечкијсх медига, и 
како сам ја у Г»еч био ирисино у очи самог нскопа- 
н,а Вранковијех кости, нијссам могао посјетити ве- 
ликога болсеника. ако сам хтио с Брапком иут Кар* 
ловаца кренути. И то ћо ми вазда жао бити, и ако 
мислпм, да но ћо бити елободан ириетуи к њему ни 
иајириснијема му. Као што је век на опћу жалост 
познато, Милегпћевој болссти нема лијека : овај ве- 
ликк Србин сваки дан умпо и тјелесно иропада.

Као што је Нови Сад био нолитичко средиште 
свпју Срба за ово кратко вријеме, тако је био и 
кљижсвио средиште, ком је душа био наш омилени

пјесиик 3 м а ј-Ј о в а н Ј о в а н о в и ћ, који је, уз бе- 
смртне „Ђули^с^ и „Увеокеи његове, патриотскијем 
ијесмама будио дух народнн, славио врлину, а кука- 
вичлук и издајство оштром сатиром жигосао, тер на 
ноху иолитичке борбе ерискога народа овога нараш- 
таја Јовановићево име остаје тијесно скоичано са 
именом Милетићевијем и Политовијем, с којијема га 
и тијесно нријател>1*тво у једну душу елијева. Јова- 
новић и Полит рођени еу у II. Саду, а Милетнћ је 
као и они, у Н. Саду нодраетао и умне очи отворио, 
тср би Н. Саду доста славе било штоје ова три Ср- 
бина одњихао.

Али колико се нромијснио Н. Сад од онога, ког 
сам пазад дванпсст година оставио! Н. Сад нијс ви- 
шс у сриекијсм рук-ама, није више ни средиштем Ср- 
ба угарскијех а камоли свију Срба. Ииак је Н. Сад 
и данае зиаменита варош у цијелом Српетву са Ма- 
тице Срнске и са велике сриске гимназије, којијема 
је сједиште у њој. Около ова два столсера окуиљају 
се све бол»е умне силе онамошње браће наше, тер 
Н. Сад остаје па сваки начип књнжевнијем средиштем 
бар Срба угарскијех. Ту се даиас печатају иолитич- 
ки листови „Сриеко Колоа, „Заегаваи, и „Српски 
Народ", књижевни „Љетопис“ , гЈавор“ и „Глае Исти- 
нец, шал>иви „Стармалиц и пНевен“ за ђецу. Ту ра- 
де три знамените срнске иечатље : Св. Милетића, Н. 
Диматријевића и А. Иајевића ; ту су и двчје велике 
српске књижаре : Луке Јоцића и Друга и Бј>аће 11о- 
повића, које су на мене иајљеиши утисак оставиле. 
Ове кљижарске трговине од великога еу значаја у 
Срнетву, и прва је особито хваљена са тачноети из- 
вршивања наруџбина и са избора својијех издања. A 
обје еу тако уређене, да ми се чшБело да се иала- 
зим у којој KiLimapa у еред Беча.

' Овђе би требало да се задржим около Гимнази- 
је и Матице Српске. али немам ири руцп нотреби- 
тијех иодатака. Толико ми је рећи да јо Матици 
главна сврха, да управља задужбинама народњијех 
добротвора, којијех обилато има ме1>у онијем Србима, 
тер њихови примјери благотворно већ раде » на оетп- 
ле дијелове ерискога народа. Бећином су ово задуж- 
бипе намијењене на издавање штипендија ђадмма, ко- 
је Матица бира или иредлаже иа нотврђење. А има 
задужбипа и за каграђивањо књижевнијех ђела, којс 
шБЈВжевно одјелење Матичино процјењује. Матици 
је од дуже времена нредејсдпик д р. Ђ « р 1> е II a 
т о ш е в и ћ а секретар A. X а ц и L, чувепи ерисни 
књижевници. Ту је и вриједна гтарииа Т> о р Ј) е Г а ј- 
к о в и ћ, нсуморпи сабирач срискијех старина, и С а- 
ва П е т р о в и ћ  иознат као изврени превађач при- 
новиједака из руске и њсмачке књижевиостп, обојица 
као чпповнмци матичпни.

Оеим богате библиотеко Матица има и лнјепу 
збирку слика чувемијех ерпскијех сликара Т> у р a 
Ј а к ш п !i а п II о в а к a Р а д о н и ћ а, осим слика 
матичипијех и у оиће народнијех добротвора, међу 
којијема јс на ирвоме мјссту велики менепат ерпски 
С л в a Т е к е л и ј а. Ту сам видио » у руке узимао 
нушку Карађорђеву, која је у ночетку овога вијека 
свијету оглаеила, да ее срискп варод није одрекао 
евоје велике прошлости, да му заточници слазе нз 
планина, да ослободе браћу по низама робујућу.

11 сриека је гимназија спомеднк добротворства 
народнога. Први њен добротвор био је Моетарац ш> 
имену О-а в a В у к о в н ћ. Гимназија је  ова отворена 
г. 1819, којом нриликом добротворима љенијсм бе- 
смртни М у ш и ц к и ијева опу заносну оду :

Миру, лиро, вјешчај ! Се в Новом Садје уж’
Музам двпгнут јест храм !
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II велики овај Србољуб није се узалуд радовао, 
јер је овај храм науке радио и дан даиас ради ве- 
ликијем уенјехом на иољу оиће иросвјетс сриске, уз 
пркос гимназији маџарској, коју је влада у II. Саду 
иодигла да српској нахуди. Али до сад овај завод 
није осјетио иикакве штетс, јер му се број ученика 
иијс могао смаљити. иа има и самијсх Њсмаца и Јеи- 
реја, који сриску иреиостављају мацарској гимназнјм. 
Особито јс ирошле године сриска гимназија добила 
помоћ, која he је још боље учврстити нротиву нома- 
џаривања. Велика сриска добротворка М а р и ј a 
Т р а н д а Ф и л  из Иовога Сада, која је са својијем 
мужем оставила ирекп седам стотинд хнљада иа на- 
родне еврхе, основала }е при гимназији сриској ло- 
восадској закладу за новосадске гнмназијске 1>аке. мз 
које he им сс издавати т р н д е с е т штииендија !

Тако осле Иови Сад остаје не само јаком твр- 
ђавом, о коју he ее разбијати валовп иомађаривања 
у УгарскоЈ, него и још будном стражом цпјелог ери- 
еког народа на Дунаву. И као такав II. Сад he и 
ослс мио бити свакоме Србипу;

Ево jo Tpehn дан ш> Вранковој слави a II. Сад 
је још пун гсстмју од свакуда. Ту еу још Ј о в а и 
Т> о р ђ е в и h, Ј о в a u Б о ш к о в и ћ и Ј о u а н д р. 
Т у р о м а н из Биограда, ирви наши кшижевки аук- 
чоритети. Ко he да се днви голсмој свестраиој нау- 
чености г. Ђорђевића, нека прочита његову критику 
иа свјецку историју Зсчсвићеву, која је излазила у 
кЉетонисимаа од нотоље двије годпнс. Г. Туромаи 
је најбољп наш познавалац класичког г р ч к о г и 
л а т и н с к о г  језика и књижевности. Л г. B oihkobiiIi 
еа нашијем Б у д м а н о м  замјењује у срнској фидо- 
догији елавнога Д а н н ч и h a.

Особпто сам захвалаи моме прпјатсљу дру 1Го- 
литу, i;ojn ми јс пружио прилику, да ее са г. Бошко- 
вићем из ближе упознам, позвавши нае обојицу вод 
себе на објед. По објсду смо имали иоћн с мјесном 
лађом у лијепоме друштву у Камеиицу у госте дру 
Љуб. Радивојевићу, али се окаснисмо; тако еам иро- 
вео са г. Бошковићем у најнрпјатнијем разговору 
еве до вечерље хладовине, док смо на Дунаву доче- 
кали на иовратку ирнјатсљско друштво, чза кога би- 
јаемо изостали.

Г. Полита иијееам затекао у рају cpche му до- 
Aiahe. On је изгубио младу и лијеиу суиругу од чу- 
веис куће Ииколића из Телшшвара, која му је оста* 
вила троје красно и здраво ђечице. Кућом влада и 
ђецу ifceryje ri>a Никодићка, пуница му ; али носред 
двора Политова унраво гоепоцкога у сваком обзиру 
ужаема се празиина оејећа. Њешто то а њешто то- 
лико његово умно иаирезање на иољу иолитичке бор- 
бе, куд га је свеђо вукла најчистија љубав неодољи- 
ва нрема Српетву, оставишс му па лицу дубокс тра* 
гове. иремда је еада у најбољој снази човјечијој.

Одио сам да поејетим г. Т> о р ђ a В у к и ч е* 
в и ћ а, с којпјем еам се лично унознао баш крај гро- 
ба Брапкова на Стражилову, али је био већ на пут 
крснуо. Г. Вукичсвић је  иознат као најбољи наш 
иисац иолитичкијех ђела мсђу Србима у Аустро 
Угарској. Од љега имадемо зпаменито ђсло „Мисли 
о уставној држави и њенмм установамаи, које је 
.,Матицаи наградпла а оцмјенили Нолит и Милетић. 
Г. Полит је рекао, да је овај наелов сувишо скро- 
ман за ово ђело, да га је писац могао назвати 
-Ouhe државно нраво“ . Али како г. Вукичевнћ није 
по њсговој нарави рођен за борбу, он није приета 
јао уз спољашњу иолитииу оцјењивача његовогп 
ђела, те није на јавиост одавна излазио ; али како

се код Срба у Угарекој појављује стрпнка, која одго- 
вара са евијем љеговом иомпрљивом програму, it on 
he без еумње на јавност H3ahit, и мораће гиу уету« 
питн мјеето многи, који су до јучер љегов ирограм 
оеуђирали а данас гд иригрлили.

У вечер сам позват био па всчгру код нроФ. 
М и л а н a А. Ј о в а н о в и ћ а ,  мог садруга из ое.ме 
гимиазијалио у Н. Оаду и ирве универеитецкв годнпс 
у Псшти, е којијем сам обадвије годпне у истој собц 
живио, одакле ее можс судптнг какво ]«е ирнјатељ* 
ство ш њиме веже. Овоме ее иријатељству нма npir- 
иисатч мој изненађени одлазак ил II. Сада. Код Мп- 
;гапа затекао сам дра Д р а г у т и н a II е т р о в н ћ ат 
члана каеације из Биограда, с којијсм )е бпо yr.ia- 
виог да ејутри дан зором крену, да oonhy Фрушку 
Гору. Кад сам то чуоу одма и ја у друштво прнста- 
дох, и сјутри дан рано оиростпвпш се са г. ,1 е в т и- 
h е м п његовом одличном гоеиођом код којијех сам 
ка етану био, кренем збиља пз II. Сада, заноливнпс 
их да изруче њекијема мојијем иријатељима м,>је 
поздравље.

(Паставиће се).

VIII.
(Нартавак).

Но причп овој, KoaeBaha Комнена ипјесу убилп 
Турци, него је коњ збацпо љега еа себо : ои надо 
на један колац ожнчицом и ту једанак испуетп душу.

0 Колашинцима Ваеојспићи ималн су мпого бо- 
)ева : Кодашимцп сами иападаху на Ваеојевиће у до- 
лини Та])С : а чеето еу и Bacojeimhn ударали на н»их. 
II то је трајало до екорап.њега времена, док ее пи- 
јесу B acojeB ul.ii нотпуио прикључили Црној Горп, те 
су тамо постављени и главари од црногорске владег 
и сви одилилји ночели еу ее регулисатп преговори- 
ма с турском владом, а често н noMohy јеврои- 
ских изаслаиика. Ми имамо иенолико ијесама односио 
бојева с Колашипцпма ; овђе ставићемо само једву, 
која се ло казивању односи на вријеме jiaimje од 
„Карађорђсве парадеи, кад је joui био жив арамба* 
ша Вожо Вешов.

Л дарац колаппшскн на Ваеојепићс
(од ђорђа ђукићи).

Подиже се једна чела мала. 1
Отколен се вазда иодизала,
Од бијела Колашииа града.
А пред четом добар четовођа,
По вмену Меонић Синане ; 5
Собом води седам осам друга ;
Па и.ч сто уз тарске лугове.
Док дођоше у Верушу равиу^
11а 1’ашково почииуше гувно ;
Ту се чета мало одморила. 10
Онда гледа Мсонцћ Синанс 
11 поглсда у Врнечке етране,
И угледа Мнликић Иовака,
Tie он чува иребпјелс овце ;
Друга нема, иоредника ие.ма, 15
На главу му од абе капица,
И на љега сура кабаница ;
На рамо му биетрог џСФордаиа:
Т>е иаумн. мол.е иогодити,
Ће логледа, можс дотурити. 20
Ту је чета ћара уводила;
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На се иатраг чета иовратнла.
Доклсн дошли Колаишну граду,
Код Турчнпа Мскс каиетана ;
11а му Мска тако ироговара : 25

гДоЛро допга’ Меонић Синане! 
јсси л’ каква уводло ћара ?“

— гЈа сам био у чсту јуначку,
Кто тамо у Васојевићс ;
Ла сам добар шићар уводио, 30
Уводио овце Мидикића,
Код оваца Миликић НовакаД 
Кад то зачу Меко каиетане,
Он иовика are колашинске,
Да нокуие ио граду грађане, 35.
Иријепоље и Бијслоиоље 
11 са љнма оба Коланшпа.
Are тај мах на ноге усташе :
■Сакупшис иљаду војпика,
А ирсд њ.има Мека капегане 40.
€а јупаком Турчии Алиником.
11 отолен војску нодигоше,
Па нх ето Слатеку широкоме,
П ту они па конак иаиули.
По саи снила Новакова Мара, 45.
'Санак епила, а у сну скочнла.
Она -будн свога господара : 

гГосиодаре, Миликић Новаче !
Ја сам чудан еалак спијевала :
Т>е иониче нитома ружица 50.
Од Веруше и Рашкова гувна 
До бијеле Ракстпћа дрквс ;
А нстсчс крвава даница 
11 иоред ње двнје преходнице 
Ciajan мјесец у траву нануо.“ 55.

Онда Новак љубн бесједио :
гЛ>убо моја, већ га но заспала !
Злу се сапу ласно доејстити :
Што нониче иитома ружица 
Од Верушо и Рашкова-гувна, t»0.
To те нама ударити Турци ;
Што је мјессц у траву иануо,
Ја hy данас Новак иопшути ;
Што истекла крвава даница,
Ти ћеш оетаг, Маро, удовица ; 65.
1Нто поред љо дпије иреоднице,
To те остат двијв кукавице. —
Јсдио — Ђур^а, а друго — ЈаглпкаД 

У рнјечп, у којо еу били,
У томс им ударшпо Турци. 70.
Онда Новак иа ноге устаде 
11 дофлтп бистра џеФердара 
11 оп rafya Аеан-барјактара :
Ila добро га мјесто иогодио,
Ila сред иаса, да ио чини гласа. 75. 
У то турске пушке заиуцашс.
Ногодпшо МиликиК Новака 
II код њега Јаглику ђевојку.
Норобише Нонакову Мару
II бијеле нлијсннше овцс. 80.

Кад то зачу биогорска вила,
Кличе вила Вешовића Божа :

„Брате Божо, јеси л’ разумпо,
Јутрос Турци удрише Новаку 
И ње1ову иогубише главу, 85.
И вјерну му заробише љубу,
11 бијеле овце илијенишеД 

Кад то зачу Божо Вешовићу,
Ои новика Милошеви!! Ода ^
Одо виче Николић Оташа ; 90.
Оташ виче Крушчић Јездимира;
Јездо виче Вучинлћ Аџију,
А Аџија Зечевић Слмона.
Ови Срби на иоге усташе,
Те у Слатско Турке нристигошс  ̂ 95.
Па са ндша бојак затурише.
Оно внђе Новакова Мара,
Па иовика мила брата свога,
Мила брата Всшовића Вожа :

^Мене, брате, новедоше Турци !и 100. 
Кад је Божо еестру разумио,
Ђе му сеетра у невољи цмили ;
Па у Турке јуриш учипио.
Ту двије-три иосијече главе.
Кад то виђе Милонтевић Одо, 105.
Зор Турчина, сила-Алинику,
Т>е он води Новакову Мару,
Иа повика туре Алинику :

„Оган’, Турчипе, да је дијелимо 1 
Ти поврати коња од мејдана, 110. 
Да иа сабље живот дијелимо.и 

Лаено ли је ирекорит’ јунака!
Ha оп овога коња повратио,
Остру сабљу у руке слодбио,
ila Ода је јурпш учинио. 115.
Ho je јунак Милошевић Одо :
На бритку га сабљу дочекао,
To иосјече турс-Аллнлку.
Кад то виђо КрушчпК Јездимире,
Што то радо два добра јунака, 120. 
Он у Турке загон учинио ;
Те Турцима нлијен отимаже,
И вратише Новакову Мару ;
11 на томе бојак раздвојише.
У то стиже Вучиилћ Аџлја ; 125.
Нита Аџо за ВешовиК’ Вожа 
И сокола Милошевић Ода :

„Је л’ ви данас ко гођ ногипуо ?
Ал’ с Турцпма боја раздвојише ?и 
На их шгга Вучинић Аџија : 130.

„Је л’ Турдима квара учшвено ?“ 
Одтвара Вешовићу Божо :

-Драги брате, Вучинић Аџија !
А нама је Ново ногинуо ;
Ми смо љега добро осветили : 135.
За Новака туре-Алинику,
За Јаглику двадест и четири.и 

To је било, истина је била ;
Овђе пама мпр и здравље било.

----
ЕЊКЖЕВНИ ПРЕРЛЕД.

Нрнпјох 15 годпна оистпнкп Иетрогрпдеког 
Славенгког Добротворног Друштва. 1883 г. II..
1 8 8 2 .  ill 8 .о

Нод овијем ааелоаом ва евршстку ироиме годн- 
нс изашла је књига, великог Формата, cimio штамиа-

пп, коју издаде друштво, код пас позаато пе само по 
своме имену, него и ио радљи добротворној која 
нит можс иити ће ипкад бити заборављепа у пашем 
иароДу.

Ова кљмга иијс ништа друго, него еамо збирка 
иротонола општпјех скупштина тога друштва. У и>ој
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су извјеп;тајн о неирекидној радњи ностојаног дру- 
штвеног извршног одбора и о сједницама читавога 
другатва, у којијема су чиљени различпти нредлози 
и рјешавапа многобројна питања, што епадају у 
љегов дјелокруг, а у исто вријеме читали су неки од 
чланова различите своје чланке научнога садржаја 
односно цијелог Словенства. Управо рећи, ова књига 
садржи у себи резултато оне иенрекидие неуморпе 
радње, којој су са најбољом вољом и старањем ио- 
светили себе не само чланови извршног одбора и дру- 
гијех различитијех комиеија, него и сваки лоједини 
члан друштва — један као скунитељ у свом колу 
нрилога, други као пронагандиста, овај нао пчела, 
онај као јеванђељски еијач.

Радња овог друштва толико је интересантна и 
толико се тиче нае а еимиатичиа нам, да ми нитмо 
жсмо нити смијемо да се не зауставимо на књизи, 
коју је оно издало, претпостављајући је евима дру- 
гпм књпжевнијем производвма. Претходно нама трс- 
ба да кажемо неколико ријечи о иостанку иокарак- 
теру овог друштва. С почетка оно јо било само је- 
дан одсјек Московскога Комитета, а тгослије, пошто 
;е овај био затворен, оно је постало друштво пе са- 
мо еамостално, него и централно, као што то од 
нрије бјеше московско. Да би се избјегло свако не- 
споразумљење, одиосно владе и људи, који би жеље 
ли стуиити у ред чланова друштва, опо со иобрину- 
ло строго да Формулишо и охарактеризира своју радњу.

С Формалне стране узевши задатак његов са- 
стоји се у п о и о ћ и  д у х о в н и ј е и а  потребама 
Словена изван граница Русије, а ту спадају слиједе- 
ћи »редмети: 1.во, номоћ њиховијем црквама. школа- 
ма и књижевности и онијем младићима, који би дола- 
зилн у Русију ради иауке ; 2.го, радити на узајмном 
зближавању и уиознавању међу собом руског народа 
и осталијех Словена. Карактер пак и дух, којијсма се 
друштво има уирављати, види се из слиједећих ри- 
јечи предсједника његовог A. Т. ГиљФердиига у ол- 
штој друштвеној скупштини 11. Маја 1809 г. :

„Све, што не улази у наш чисто духовни и 
друштвени нрограм, свс је то нама туђе и нс спнда у 
наш дјелокруг. С тога (-е ми вазда заустављамо та- 
мо, ђе иочиње нолитика, и од ље одустајемо. 
II ми то чинимо не због каквијех намјера и прсд- 
рачуна, него због тога, што је така еама суштина 
комитета нашега, Д р у ш т в а Б л а г о т в о р н о г а. 
Кад би се радња нашег друштва тицала и мало по- 
литике, онда би се оиа и обзирала на љ у; но поли- 
тика се једнако мијења, а због тога доходило би нам 
— један дан да радимо овако, а сјутри дан другчи-ј 
је, гледајући на то, како нам то вели политички баро- 
метар. Ми међутијсм на против, макар какво вријсме 
показивао нам барометар, макар откуд вјетар нухао, 
дужни смо ићи и идемо нашим правијем путем. Нае 
је ирикунило н пас води једно начело — братинска 
љубав јодионлемеиој иашој браћи, а л>убав политико 
ие зна и не треба да знаи.

Овом завјету је друштвовазда вјсрио одговарало, 
држећн се ргда иокључиво на иол>у добротворности.

Устапак у Босни и Херцеговини. а за њим рат 
Србије и Дрне Горс лротиву Турске и на иошљетку 
страдања Бугара билс су околиости, које су изазва- 
ле Русију да штитл Словене на југу и да се оружа- 
лом руком умијеша у догађаје. To је и Славенском 
Комитсту отворпло широко исље за његову добрс- 
творну радњу. И заиета, мн у то вријеме видимо 
Петроградски Славенски Комитет ђе ради не само 
као приватно друштво, него као орган цјслокупног 
'руског народа. Према овом он је морао обзирати св

на жеље и захтјеве народа и уирав.гати се у својој 
радњи онако, како је то народ стио и желио: у исто 
вријеме коиитет је био од ноиоћи и својој влади.

Његова се иомоћ онда нростнрала на набавку 
и издавањс хране и одјеће јадној разореиој браћи, 
која је обескућила, изгубив евоје рођчш шд»еме п огљи- 
ште ; на помоћ болестимцима и рањсницима ; оно је нод- 
миривало све нужне иотребе добровољпијем војници- 
ма, који на одбрану своје иострадале браћо хићаху.

11о то је било изванрсдно стањс ствари : кад 
се заиали нечији дом, свак хита у иомоћ, ко с чим 
може, и за оно вријемо ваеволик се ода гашењу ; 
кад некога ванадну и хватају за грло, ви трчите mi 
помоћ, наоружав се, како можете, макар да со вл 
држите начела — никог, што се рече, нк малијем 
ирстом не дириути.

Овај четиригодишњи рат иаметнуо је Славен- 
ском Др^штву у задатак још један нов иредмет ра- 
да : помагати пострадалијем од рата, док се љихов 
положај не би окрснуо на бол»е, док не би оии шш- 
шли из стања вјечите нужде и »собезблје^евостл.

Ето то су у ошнтем нацрту кар4\ктер и начела 
радње овог Друштва ; сума иак те радње исказујв 
се у диФрама, које лалазимо у извјештајима Друштва 
о току и сташу н>егових новчаних средстава, иочл- 
њући од 29. Фебруара 1808 год. и завршујући са 7. 
Маја 1883.

Ми ћемо павести овђе само итлнте бројево за 
15 година.

Дио лриход био је — 1.999,577 р у б а љ а  28’ 4 
к о п. а издатак кроз исту иериоду времепа стоји 
распоређен ло слиједећим рубрнкама :

рубљо К01Г.

1) На адмипистрацију.......................... 55.207 88
2) п помоћ црквама у славеиским зе- 

мљама ......................................... 1 37.500 71 Vs
3) V изображавање Славена (уРусији 

и изван њ е ) ...............................
4) V иотпору школама у славенским 

земљама ......................................... 1 23.847.52
5) V разашиљање књига и листовауј 

елавенеко з е м л .е ....................... 8.790: 19
G) п иотпору и развитак књижввиога 

рада у славенскич земљама . . 20.433' 04V4
7) т иотломоћ Славепима, који су до-: 

ходили у Р у си ју ......................... 14.595 70
8) Г) иабавку и разаишљање јеванђс- 

лија у руска с е л а ..................... 930! 75
9) Г) издавање к њ и га .......................... 19.384, 38

10) издатак премија ЈанаХусаи све 
тпјех Кирила и Методија . . . 1.665 29

П) п сувишак.........................................
12) V на средства, како да сс дође до; 

виших лрилога ......................... 12.344 43
13) п ломоћ славенскијем народима . ; 741.764; 78
14) п иомоћ санитету у Србији . . . 17.887:38
15) т лошилжу разних ствари у ела- 

велсне зсм љ е...............................! 13.652 47
16) Ћ отнравку и ловратак добровољаца 150.817 95
17) п одјећу добровољцима . . . . 65.9031 56
18) п издржавањс добровол>ацау Србији | 218.709. 51
19) 7) потиору рањеиијем добровољцима 

и њиховијсм Фамилијама . . . 29.621; 34
20) п суме, које морају бити иовраћене 131.5931 -
21) Т) обртне суме ............................... 126.627 34»/*vUj) I iiv> t J • • • • • • . J I *)*+ 4

Свега 17тв-з73 И); U)3 \ 
О с т а т а к ....................................  228.528 021/ а

(Настави1|е се).

Ц с т и љ е, у драсавној штампаријц.


