
Излази сваког четвртка 
иа цијелом табаку.

Стаје за Црну Гору, Ау- 
стри-Угарску, Босну и Хер- 
цчговину :

годишн.е . . .  6 Фиор.
на ш> годиие . 3 „

ЦРНОГОРКА
л и с т  зл

на четврт године 1 „ 50.
Срвију годишље 20 дии. 
на по године . 10 „
на четврт године 5 „
све друге8емл»е 20 *ран. 
годишње.

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

ЈОВЛН ПАВЛОВИЋ.

Претплата из Црпс Горе
и сва писма шал»у се са- 
мом уредиику.

Иретплата из Србцје у 
пућује се Велимиру Вало- 
жиЈ.у у Виоград,а нз дру- 
гијех крајева под адресом 
I*. Ramadatiovid Cattaro 
за „Црногорку„).

Претплату примају сви 
наши књижари и новннар- 
ске експедиције. НеФран 
кирана пиема не примају 

се.
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Т а ј  н и с а с т  а н а к.
ДРУГА НОЂ.

V.

Ја чекам драгу . . . Ноток жубори,
С славујем тужним складно говори. 
Славуј му прича љубави јадо :
Да ружу љуби он страсно саде !

Ноћ се славују јадноме смије,
Славују срцо болније бије,
Па ијева тужно . . . жалосно јечи 
Ко струиа арфе уз тужне р’јечи !

А ја сво чскам . . . завист мо морп 
Слушајућ како вјетрић вихори,
И како љуби, и мирис цвјета 
Како ио уснах страсних му лета ! . . .

И мјесец, звјезде, и извор ладни,
И вјетар, лишће, и славуј јадни —
У лице реко б’ кажу: „ие љуби!
Она те навлаш мучи и губи !ц

Збиља ље нема! Ал јутрос рече: 
лНо могах доКи, дођи довече.и 
6х до1>и дану у ноћцу бајну, 
Утонућемо у љубав тајну . . .

VI.

Да само дођеш да ме пољубиш !
Да mq завесеш, да ме ногубиш!

Да ме оживиш, да ме очараш!
Ох зашто, зашто драга ме вараш! ?

Да хоћеш доћи да те опхватим,
Да небо моје у руке схватим,
Да те на моје болане груди 
Љубави страсне нламен иробуди!

Да се напијвм нз медних уста 
Из бајних уста, извора иуста!
Да се огријем из твојих очи,
Чаробно очи, зв’једедв’је ноћи !

Ох дођи, дођи богињо моја,
Алтар су мене усанца твоја!
Ја сам свештеник, ја ћу да служим 
И пољубцвма алтар да дужим! . . .

VII.

Чека’ сам драгу ја ц’јело ноћи,
С треиетом чеках хоће лп доћи !
Ал залуд чеках, ио дођо мила,
Ко ирву ноћ ме сад ирсварила!

Дан се забјели . . . св’јет се весели,
Моје весел.о јадн су смели . . .
Ја кренух кући тужно идући —
С ирозора цјелпв пос.та ми врући ! —

Ј. Iloiioniih Лпповпц.

МОЗАК II СРЦЕ У КЊНЖЕВНОСТН.
(Наставак).

Такозвана ФплосоФија љемачка —  то је 
најчпстпја мождана радља у кљижевности свјет- 
ској. Њемачкп иаучељак из шеснаестог, седам- 
наестог н осамнаестог вијека завуче се у своју 
собу, међу кљиге и артије, па „мпсли“ . Њега 
се иишт не тиче осталц свијет, он не разбира

шта бпва у свијету — он пма свој свпјет за 
себе, он ради само својим мозгом.

А шта ради својим мозгом н о чсм мисли?
0  стварима, које пе впди, не чује, које пс 

може опипати, окугаатп, омирисати, осјетити, — 
о нечему пепознатом, што пе подлежн коптроли 
чулнијех органа, што је никло саморадњом моз- 
га, разумије се репродукцнјом наелпјеђеппх пли 
стечених појмова.

Да докучп то непознато, љемачкп философ,
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чистом радљом својега мозга, изумијева друго 
што још непозпатије, па тпјем тумачи оно прво.

На тај начин постала је трансцендентална 
ФилосоФија, метафпзика — кола мудрости и тро- 
ја  кола лудости.

ЈБемачки метаФпзичар, завучеи у своју со- 
бу, упео се да докучи постанак, узрок п свр- 
шетак свему. Појмови о Богу, о васиљени, вјеч- 
лости, беемртности, духу, души, сили, материји, 
кретању, простору. времену, љедоти и т. д. — 
тумачени су метаФнзичким начином п начињене 
су од тијех иојмова праве карнкатуре.

Мјесто да се заустави на граници, гдјс 
престаје људско сазнавање, њемачки метаФпзи- 
чар иде и даље нреко ље и онда свачији мозак 
ствара и производи што му је воља и како чији 
саетав мозга доноси. To се издосило пред сви- 
јет као велика мудрост, као неосиорнми резул- 
тат ФилосоФеке иауке.

Ми смо већ напријед говорили о ужасној 
аберацији мозга, до које су дошли љемачки ме- 
таФпзичари. Да би се то бол>е впдјело, овдје 
Iicmo само неколико примјера навести.

Теофрасто Парацелзус држи да су масе ти- 
јела оно што се креће, а „иеки“ дух из другн- 
јех свјетова да је оно што их покреће. У ти- 
јелу човјечијем има дух и душа; дух је при- 
родна душа, а душа је вјечита душа; дух је 
ограничен у времену, смртан, а душа је нео- 
граничена у времену. бесмртна. Само људи има- 
ју душу; животиња је нема. Душа је никла из 
ријечи божје и сједиште јој је у срцу.

Хелмонт налази душу у стомаку и одатле 
вели да стоји у свези са божапством. Бода је 
материјална основа свијех твари. Разум је бе- 
смртан. Централиој души сједнште је на ушћу 
од желуца. Мозак извршује оно што душа за- 
кључи. Душа је смргна, јер она ocjelia, a pa- 
ay м је бесмртан, јер он сазнаје. Разум, почем 
је бесмртан, не може бити производ тијела • он 
је божанског норијевла.

Љјвпиц држг  ̂ да је душа нроста еуиетан- 
ција, која нема иочегка, јер је од увијек била, 
п не he имати свршетка, јер је бесмртпа. Ду- 
П1 а је духовни аутомат, који жпви н иза смрти 
човјековс. Душа је моиада или ентелехија. У 
сваком оргаипзму пма ио једпа моиада, која је 
средиште организоваиог створа, Али нмјееу еве 
мопаде душе ; душе су само one монаде, које 
пмају свпјеети. Моиада без свпјести — то је 
душа у човјеку кад снава а имшта не сања 
или кад га обузме несвјеетпда. Душа је огле- 
дало универзума. Душа радп са свим по својнм 
закон.има без обзира на тпјело, а тако исто ра- 
дн и тијело. Једно на друго не утиче.

Волф налазн, да је душа нематерпјална, 
нешто што има свпјеет о себи п тварма око

себе. Она инје дпо тпјела, јер тпјело нема сви- 
јести нити може мислити. Душа се не може у- 
ништпти ; она се не раеиада, кад се тијело рас- 
падне, него остане читава. Само је човјечија 
душа бесмртна, а душа остале животиње, иремда 
ни она не може иструнути, није бесмртна.

Кинт, иначе доиста један од најдубљих н 
иајоштрнјих мисленика којп ве бил>еже и намте 
у нсторији људске цивилизације, ипак се на по- 
љу метаФизичком није могао огрести постојеће 
тада љемачке схоластике. 0  дужиости, врлпна- 
ма, савјести, оп је писао тако тачпо и оштро 
као ни један философ  ирије њега ни иослпје 
њега. Но о одиошајпма човјека к природп он 
не мисли много различннје од љегових иретход- 
ника. И он претпоставља, да иостоји у свијету 
оличени ндеал највишега добра, да лежи у те- 
мељу природе највиши ум, нека интелигенција, 
у којој се морално најсавршенија воља сиаја 
са највишим блаженством, па на тај начин бп- 
ва узрог; свој срећи у свијету, у колико cpelia 
стоји у правом сразмјеру са моралом. Без тога 
идеала и без будућега живота иза смрти не би 
могло бити моралних закона.

Фихте полаже у историји душе највншу 
важност на вјеру и слутњу; са слутњом иочи- 
ље свако наше еазиаваље, а вјера је мост којп 
води од незнана к истини. Све иснитивање, ева 
спекулација потјече од вјере и слутње. Пори- 
јеклом својим све иочива иа вјери духа у вјеч- 
ност, јер ту је духу коријен, одатле почиње 
истина, одатле и спенуладнја.

Фајервах доказује, да Бог прелази из при- 
роде у човјека, али не прелази са свијем, пего 
остане п у ириродп. Бог се од природе разли- 
кује само именом, а не еуштином. Али и гд]е 
је природа божанство, то је само жеља, т. ј. 
жел>а нагона за ерећом п блаа е ic tb o m , јер сва- 
ка жеља, односила се она на што му драго, 
није ништа друго пего излив тога иагона; то 
је само жел>а, која од дрироде нравп Бога. 
Разлика међу боговпма —  то је само разлпка 
међу жељама. Гдје ее пак жеља одвојп од сви- 
јета, гдје човјек више жели него што је од ири- 
роде могуће, гдје жеље превазилазе снагу и гра- 
нице прпроде, ту је и Бог, л тај је Бог тен- 
стичкп, нарочито хришћаиекп Бог, створење 
различно од свијета или прпроде, створеље над 
свијетом и над ириродом, кога је карактерпс- 
тика у том, што ее не нојавл>ује м не радп у 
ириродп, него чуда чини, која су над свијетом 
и над природом. *)

Шопенхауер, такође један од највишпх ми- 
сленпка њемачких којд се иарочито у потоње

*) Die G e s e h i c h t e  d e r  8 е е 1 е, die Ну“ 
gieine des Geisteslebens und die Civilisation. Von Edu
ard Reich. Minden i. W. Brim’s Verlag. 1883.
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доба обожава, труди се доказати, да воља не 
зависи од човјека, да нпје дио човјечије душе, 
да није везана за мозак или ма за који орган 
човјечијега тијела, него да стоји ван нас. гВо- 
ља не зависн од свпјести, као што с> до сад 
философи држалн, него је од љс са свпјем раз- 
лична I! са свпјем независна, дакле она може 
постојати н иојављивати се и без ње (Буди 
Бог с нами!), као што је доиста случај у ци- 
јелој природи, почињући од животпњске, па на 
ниже. Та је вол>а једино за иста реалио у сви- 
јету, гдје је све друго само иојав, т. ј. само 
иредстава. Она даје свакој тварп силу, по ко- 
јој постоји и ради. Свијест пак и њен супстрат, 
ум, то је њешто са свијем сноредно, од во.ве 
са свијем различно, један појав који само пра- 
ти вољу на виишм степенима љене објектива- 
дије, који за вољу ништа не значп, којизависи 
од животињског органшма, дакле је природе 
Физичне, докле је воља природе чисто метаФИ- 
зичие. Гдје нема свпјести, не може се рећи да 
ту ни воље нема, јер вол>е пма u без свијести, 
воље нма и у свнјема појавима ирироде која 
нема свијести. Воља постаје независно од сви- 
јести, а свијест не може постати без воље.“ *)

Шелипг, оснивач модерне идеалистичке ес- 
тетике у Нпјемаца, налази да је основа земаљ- 
ској, Ф сн о м ен а л и о ј, конкретној љепотп у нат- 
нриродпој, надчулиој, аистрактној идејн љепоте, 
т. ј. да савршена љеиота постоји од увијек над 
ириродом, над онијем што ми као људи можемо 
сазнати нашим мозгом и нашим чулпма, а да се 
е а м о  иојавл.ује у нрироди, тејеими сазиајемо. 
To је анстрактни естетички идеализам, који има 
евој темељ у „идсалном универзуму44, у којем 

*) S c h o p e n h a u e r ,  A., Ueber den Willen in 
der Natur. Dritte Auflage herausgegeben von Julius 
Fra uesstadt. Leipzig, 1876.

cy своје мозгове утопили сви њемачки метаФи- 
зичарн п естетичари иза Шелппга (Шопенхауер, 
Хегел, Солгер, Вајсе). Но тој Шелинговој ме- 
таФизичкој теорији о естетици „реалне, живе, ио- 
стојеће идеје, то су богови; што су за фи- 
лософ ију  »деје, то су за вјештину боговн и 
обратно.44 Појам о лијепом Шелинг раствара у 
чегцри нара од противности. Геније —  то је 
њему „идеја човјека у Богу“ или: „биће човје- 
ка само ио себи, које постаје објектпвво у ду- 
ши и у тијелу п по томе непосредно је спо- 
јено с душом; које не може више из себе из- 
нијети, него колико је спојено са вјечитим иој- 
мом свога једпљења с Богом; производи геннја 
показују двије неразлучно спојеие стране : је- 
диа која се односи на изум (инвенцију), друга 
која се односи на Форму ; прво бивау поезији, 
друго у вјештини. Једно без другога нема ври- 
једности ; поетички садржај долази од бесви- 
јесне радље (Буди Бог с нами !), а вјештачко- 
техничка Форма ностаје свијесном радљом.и *).

Мислимо да не морамо више иаводнти, јер 
за тортуру здравога мозга и оволико је до- 
вољно.

Од овијех „дубокнх“ мисленика њемачкпх 
много се већма разликују мисленици Француски 
и ннглески истога доба, који су се баш с тога 
много ближе примакли пстипи, што су се мањс 
одвајали од свијета, од предмета својпјех но- 

чсматраља, што су више стојали у додпру са 
снољашњим свијетом и његовим појавима, што 
су више били реални, материјални.

Да их вндимо иа неколиким примјерима. 
_____  (Наставиће се).

*) Aus S c h e l l i n g s  R u n s  t i e  lire . Von 
Eduard von Hartmann (Das Magazin flir die Litteratnr 
des In- uiid Auslandes, од 5. Јануара 1884, број 1.)

M o j o j p y ж H.
(По Јенау-у').

Радуј ce дивпа ружо моја, 
Твој лик нестати не ће ;
И ако дах ти кратковјекн 
Вечерњим вјетром преће.

Срце те моје пуно среће 
И страха слађанога 
За вазда вјерно насликало 
У језгри Gnha свога,

Тако благ мприе, пламен тако 
Јасан земаљсни није ;
Одисга ти си цвала јако 
На другом св?јегу прије.

Куд емрца, та мироносица,
He he моћ’ иружит руку,
Кад једном исни прсти њежни 
Што је ње с мене свуку.
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*111.10111 ОД ПОЦЕРЈЛ.
Приповпјетка из народног ждвота. 

lliinie Симо Матавуљ.
(Н а ст  а в а к).

VIII.
У пода месојеђа, те гоцнпе, накод кшпљп- 

вијех дана вријеме се ублажи у Приморју. 
Сплпа јужнна што таласима впсоко успљускује 
иод варошнцом X. бјеше утолила. Зимзелешша 
што иреоста листа умири се. Кроз утољени 
ваздух стоји цврка враица и сјенице. Mope 
не хучи већ по шуми уз пјешчину све тнше и 
тнше док пе утоли. Рлбари отислн ее те оиако 
чилн грабе веслима као да се утркују. Јата 
галебова лијећу над морем и вееело крче, вољ- 
11» што је магле нестало. И сав милет из ва- 
рошице измилио из куће да се насунча и на- 
дише природне тишине. Стари каиетани на сво * 
јим терасама одиглл главе те еа задовољством 
гледају у наведрпну што као дивска мрежа на- 
елак се хвата хердеговачкијех врхова покриве- 
Ш1 јех свјежим снијегом.

Пред каФанама „великом“ и „старом^ што 
се па пијаци сучељавају гости посједали, као 
у сред љета. Власник велике каФане пзлазп 
сваки час и сам служп своје госте. Зампслите 
Бахуса у панталам и прслуку и засуканнјех 
рукава, такав је Амвросије Американац. Зову 
га тако јер је био седамнаест година у Аме- 
риди. Г.,авле су његове осебино: нде увпјек
голорук и гологлав, ие држи слуге, с муштерд- 
јама је тачан али неотесан, кад исује онда шт- 
глески говори, не трии попове ни једне вјере. 
Разумије се да ни њега не воле мјешћани нити 
му каФану полазе. Гости што сад ту засједоше 
све су странци. Има их око двадесет. У вели- 
кој граји што ту влада чује се неколико јези- 
ка. Већина их је младијех, једап само постар, 
остали средовјечни и брадати.

Три момка у црногорском одијелу еједе 
одвојено за једнијем столићем, најстарији, окошт, 
кратке браднце, наслонпо се грудима на ивицу 
од стола те сјеца руком по ваздуху и сва тро- 
јица пјевуцају. Кад хоровођа нрекине махање, 
ева три друга нагну чашицама једанак, и је- 
данак их положе љупив лако. Затијем онај што 
маха, пошто отаре успе прстима, налије ионово 
чашице из црне ботеље што иред њима дубе, 
те наставн иредавање. To су ђаци малоруси ; 
ирерушнли се да буду обичнпји уеталпцнма.

Нешто младеиачка ћуд, а нешто п мисли 
што онда илутаху ио ваздуху, то их доведе, a 
устави их ту па самом прагу Херцеговине зи- 
ма и друге незгоде. Језика другијех не иозпа- 
вају те увијек су осамљени, и увијск нм се 
рачи пјевати. Снротанн, иали ту као из облака,

међу морем и брдима, у меку ноднебју и вјечну 
зеленилу —  пјевају, ио вас дан, дивне мало- 
руске пјесме. Душа им пјесмом нде у простра- 
ну њихову отаџбину, а лпце им прими некако 
чудноватп, тајанственн изрпз, као што се при 
пјеваљу само на Руеима впдјети може. —  
Каква разлика од овпјех до онпјех за другом. 
већом трпезом ! II да не ниташ ко су, и да им 
не чујеш језика, само да им нз далека видиш 
нокрете и нешто театрално у свему, у одјеКи, 
у начину како шешнр држе —  е би с мјеста 
иознао да су .Талијани.

Двојица њих иакокотилн се један према 
другоме пак се бусају у груди (сваки у своје) 
на измјену а избуљили очп да им нрсну. „Ја 
сам се био на Дижонуи виче иза свијех машн- 
ца једаи, а други понавља то исто још снажии- 
је. Иремда су толико заграјали да су се и 
жевеке стале помаљати на нрозоре, и да је чак 
глухи царинареки старјешина што се тамо нред 
„старом“ каФаном карта, н он је чуо, те се 
обрпуо —  ниједном од њиховијех земљака не 
пада на ум да их раставља. А чему ? Зиаду 
лијепо ма колико се ирепирали, потући се He
be. Доста би било да им неки од постари ре- 
че : „дјецо моја, можда сте духом били у Ди- 
жонској битци са Рарибалдом и са мном, али 
животом нијесте могли бити, јер судећи по на- 
усницама што вас тек почињу гаритп, отрагу 
иет годниа, још вас је мама лијегала, евлачила 
и облачила“ ! У осталом могуће је да ни један 
од присутнијех земљака није ни чуо око шта 
се млади кокоти препиру пошто су и онн у 
препирци, све па нарове. Један средовјечан, 
ћелав (зваху га „мађоре“) стао па једну ногу, 
другу превио у кол.ену па држн стопу у лнје- 
вој шади, а десном дестп удара о сто впчући 
према своме давуџији : „Ја вам олет вел>у, ни- 
је часно до гарибалдинца служити Дон Карло- 
су“ ! Остали се свађају око иолитичних и књп- 
жевндјех литања, око пјевачида на гласу, око 
папе.

Са свим тијем онисудобри људп и пскре- 
пи пријатељи срискл. —  Три млада Чеха та- 
кођер се далазе међу добровољцнма и сједе ту 
пијући жуто ндво. Плави, хладнокрвни, ведре 
душе као што су им очн ведре, правд — како 
нх зову „голубији народа. Онд се чуде тој гра- 
јд око њих, чуде се многијем работама. а нај- 
влше томе да у то доба могу сједити иред ку- 
ћама. —  Четирп доддедика зачињају тај скуд. 
Два Нијемда, од тијех дописника, доказују једап 
другоме којијем би путем д из које би Фабри- 
ке најкорисније Амвросију бпло набављатп пи- 
во. Већ пецрпјеше око тога све што је коме у 
прилог било. ред пловидбе, даднје, — солидност 
разннјех Фабрпка, и све, а.ли свакп оетаје при
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своме иоткријепљујући се за дал.у борбу чаша- 
ма пнва. — Крушш Амвросије кад не служи, 
застаие на прагу своје каФапе па се подбочи 
једном руком а другом држи дигар. Он гледа 
своју „војску“ (тако је звао те ненадне муште- 
рије), гледа их са задовољним иогдедом. Кад год 
спушти поглед под трпезе, т€ му се чсло иабе- 
ре видјевши на гомилу варошкијех паса. Он би 
радо ирегорио добар дио своје дневне добпти 
да их нс гледа ту —  јср ту мржњу иротпв 
паса, ту ошнту осебину својијех земљака, није 
изгубио ни у Америци. Пси стоје под милују- 
ћим рукама тијех неочекиванијех покровитеља, 
те п ош! презорно погледују Амвроспја, чисто 
као да му xohe да реку: „може ти бптп да
нас мрзнш, алн довати кога ако смијеш“ !

Гомилица Фукарске дјеце, голуждраве, оку- 
лило се иод мурвом те униљили очи у странце 
а врабада јаго иоиадало у чест тога стабла те 
цвркућући живо — чуде се, може бити, и у 
свом језпку то исказују, те новотарије у варо- 
шици X. Кад нски од гостију баци догорелу 
цигару, ђине дерани у један мах ко he да при- 
је уграбн. Кад неки од гостпју извади буђелар, 
крене сва гомилица — јер има и женске дјеце
—  да га опколи. Амвросије стиснутијех шака н 
мрмљајућн ..годеми хтио бн да пх ножурином 
иомлати, алн су и „берекинчићии иод истијем 
покровител>ством као и нси. Једном, немогав 
више срцу одољети, посуо их је кутлом воде
— иак се извпњавао својој војсци да му иије- 
су, тобож, забранили барем водом.

Нред старом каФаном, но старом. Глатку 
калдрму нред љом не скврњаше наспји скот. 
За четпр лет триеза — као што је вазда бнло 
од кад је газда Бепо пастао — еједе по 
четверица играјући се „бришке“ . Нема ту нп- 
какве граје, оеим кад партија свршп што ће 
давалац покупити разасуте карте те снопићем 
ударити о сто. По томе могао би пребројити 
колико је партија изигранО, свуда нуц, иуц. 
Онда кашљу, кихају, ишту воде —  пак опет 
тишипа. Судац, комесар, глуви царипарскп ш с ф , 
норезни чиновник, за једном трнезом; за дру- 
гом четнр млађа чиношшка, за осталијем помје- 
шано их са неким благовјерним бољим грађани- 
ма. Унутра има жбпра, жандара, трговчпћа и 
занатлија. He да не би они ради супчати се, алп 
добар ред пзискује да опм буду унутра кад су 
гоепода пзван. Све је то тихо, све шапатом 
збори, а стари трунташ Беио, са шареном ка- 
ппцом на глави, а китица му златна бпје по тје- 
мену, наређао псппјепе Фпдџане, пак кусури 
коме he забил.ежпти у дуг, од кога лп ће прп- 
митп готовину. Данас је прллвчао пазарио; но- 
шшено је седамнаест цриијех каФа н нотроше- 
но готово толико цигара. Оно пстипа Америка-

нац he no прилици од једнога муштерије толи- 
ко добити, али не завиди му арпстократичпп шор 
Бепо, јер ио љегову мљељу, само човјек којн 
се у Амерпци покварио може се снизити да за- 
рађује е тијем „месом иа продају“ . Комесар 
извадпв цпгару из уста зинуо, иза наочала оди- 
гао обрве, само још што ушима не миче ; друг 
му судац пронпчно га погледује. порезник еле- 
гаитио маше главом, а глувоња шеФ дпвоне 
исилазио врх од језика. Ма како нећеш, бога 
ти V Иартија какве се забиљежило ннје у анали- 
ма бришке. To треба да дознају и други сто- 
лови, за то им се гласно довикује тта се дого- 
дило. Чуђсње, дивљење. II општински стражар 
у светачиом мундпру, који се дотле достојан- 
ствено шетао средином пијаце, између оба лого- 
ра, н он се усуди да ириђс столу сучеву, да 
упамти све епизсде знамените нартије.

Једап пас, но прилиди из околине, што 
давно није у пјацу слазпо, стајао је дотле иа 
сред нијаце, погледујући час окуиљену браћу 
под трпезама Американца час чисту калдрму 
шор Бепа. У својој ncehoj главн 6nhe разло- 
жио : „ово као да се свијет обрнуо, пошто је 
6pah» дозвол>ено тамо; ма што амо нема ни 
једног ? — дај да нокушамо” . И подвуче се под 
крајњу трпезу коју за час наиустише играчн до 
погоде суцу. Али га шпор Бено иазрпје, те he 
стратегичком вјештнном пздалека, мз окола, док 
му се примаче пак ногом у ребра : буп. „Ајаој, 
ajarju, врискаше јадно исето те изазва гласпо 
протестовање све остале пашчади, да се од 
лавежа у ушима звонило. Америкаиад се тога 
часа десио на вратима, те је чпсто завпдмо сво- 
ме суиарнику мајсторекп ударац — једипу 
ствар што му је завиђетп могао тога дана.

(Иастпвиће се).

На повратку с Бранкове свечаности.
ш.

По Фрушкој Гори.

Нови Сад лежи на сјеверној обалп Д}'пава према 
граду Нетроварадину, с којијем га до сада веживао др- 
венн мост, протегнут на усидренијем лађама, а сада их 
гнаја мост камени, no ком већ жељезница лети до 
Земуна, дакле до на врата Шумадијо, данашње сри- 
ск0 краљевине. Ми смо лагаио на колима ио старом 
мосту прешли Дунаво, па кроз град Варадин уљегли 
у дивпу Фрушку 1'ору.

Дивото и милине овога иредјела србинова још 
од доба аварскога неописиве су. Онс се само могу 
осјећати. Наш их је Бранио њежно опјевао у свомо 
бесмртномо „Ђачкоме растаику“, ал’ какав је то 
рај тек се може надозрети у Бранковој жсљици из« 
раженој у овијсм његовлјем стихосима : 

гАо данчо ала си ми бео !
Лf*iii бн дуго гледати те тео,
Ал’ кад ми се nehe смрћи мо]>л,
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Нек се смркне измеђ ови гора,
Ту нек ми се ладна копа рака,
Ту he мени земља бити лака.“

Како смо ово иутовање наше били удесили та- 
ко како ћемо се Вуковару нримакнути, ђе сам се ја 
имао растанути од друштва и сјести на жељезни- 
цу, ударисмо преко Каменице, врло пријатне варо- 
шице на Дунаву, на измеђ\ винограда и воћњака 
иовитијех грана, покрај жуборећијех ноточића и гу- 
стијех шума, иред само подне ириспнјемо у манастир 
Р а к о в а ц. Пред маиастиром у лијепој башчи, цви- 
јећем засађеној, нађосмо оца игумна, коме нас Ми- 
лал вјешто престави ; и г. игуман одма нас учтиво 
ионуди, да се у манастиру одморимо. У брзо зазво- 
ini на часове и ми иохитаемо у цркву, да je разгле- 
дамо. Црква је изнутра сва насликана, ирилично ма- 
ла и по свему древна, носвећена св. бесребрницима 
Кузми и Дамјану, с јсднијем малијем кубетом ал ви* 
сокијем звоником, којега је лијеио виђети изнад дво- 
катнијех кућа манастирскијех. Основатељ Раковца 
био је њеки Рако, велики коморник Јована дссиота 
Бранковића. Али Турцп нолазећи на Будпм иреко 
Сријема г. 1541 спале га. Кашње су га обновили 
калуђери, што еу из Србијо бјежали, иомоћу мило- 
стиње. Црква је у сред авлије четвртасте а са трн 
етране су ћелије са ходницима свуд у наоколо нрема 
цркви. Kao iiiTO ми је  била у Ковиљу у очи нала 
чистоћа и лијеии намјештај, тако ието и у Раковцу 
нађох. Али јо овђе најљешиа трпезарија, која не из- 
остаје иза раеанпчке. Ова је трпезарија на евод, 
прилично велика и сва насликана аФрескима; и ако 
јс радња из ирошлога вијека, живонис је као од ко 
је годвне и врло лијеп. Овако су велике у ouhe све 
триезарије id Фрушкогорскнјем манастирима, ио чс- 
му се може судити, да су их од ирије калуђери ис- 
нуњали. А сада по сзијем онијем ћелијама не живе 
него три до четири калуђера, и гости када им дођу. 
И ја мислим да им се вазда надају, јер премда смо 
у тројицу изнепада на објед присијели, објед је до- 
бар био. Кад је звонце зазвонпло, калуђери уђошеу 
трпезарију пристојно обучени, у камилавкама, премда 
је било у Јулију. С десне је стране триезе наалоља 
с књигом из којо се читају животи светијох. Да ни* 
је пред нама била иуна трпеза, ћах по евему ио* 
мислити да сам у каквој цркви. Послије ручка г. и- 
гуман частио вас јо њекијем добријем старијем ви- 
пом, што се у Раковцу надази, и устављао насједа 
иреноћимо, али су нас кола чекала, на којијема смо 
пмали у Беочин на коиак нриспјети; тер ио што ли- 
јеио захвалисмо на дочеку калуђеримп, оставпсмо 
Раковац лзмеђу романтичкијех бријежака, што га са 
свију страна заклањају.

Мислим да нијесмо више од двије уре стали 
до мапастира Беочина, који је и виши и љеиши и 
Согатији од Раковца, а такођер на дивноме мјесту, 
иа јога покрај њега иоток жубори. Пред манаетиром 
чекаху двоје кола да одвезу госте, међу којијема на* 
^осмо г. Сгевана В. Поиовићп, вриједног сриског кљи* 
жевника и унравитеља Текелијанума у Пешти, 
и госн. Стевана Поиовића Вацког, застуиника на 
сабору загребачком и иеттанскоме, оба добра моја 
познаника. Колако су највише могли ту се с нама 
задржаше у брацкоме расшпивању, којо је трајало 
еве док на кола не шједоше.

Када сами оетадосмо најирије смо иоходнли 
гроб млађаног нашег нјесника М и л е н к а, над којијем 
смјерни камеии крстић уз цркву бди, а на крстуне- 
колико стихова пјесника „Увелакаи, као да ти из срца 
извиру, којо пијесам у стању да вјерно овђе кажем.

Лепоте сваке пуна,
И »уна сваког мил>а,
Још свуд си пуна, горо,
ЈГековног свежег биља !
На болан к теби, горо,
Твој певпц дође ево :
Иритеци, лек му реци 
Љуико је теби и ево..........

Овако се Миленко обраћа Фрушкој Гор» у по« 
шљедњем низу својијех пјесмица ; али ако није на* 
шао лијека у Фрушкој Гори, нашао је њежне љеге у 
манастиру Веочину. „Јован Грчић, доктораид меди- 
цине, познат срнскоме свијету всћ од више година 
нод именом Милснка са својијех лијепијех пјесама, 
иунијех тонлог осјећања и живог оиисивања, умријо 
29. Маја 1875 у ман. Беочину од несретне суве бо- 
лијести, навршивши тек 28 годину. 11ошд>едње дано 
свога живота нровео је у манастиру Веочину у нај- 
бољој љези. III т о ј е с а м о з а ж е љ е т и м о г а о
с* в е ј е б е з о к л и ј  е в а њ а у ч и њ е н о и м и н с
м о ж е м о  а да  ј а в н о  не  п р и п о з н а м о  т р у д  
и д о б р о с р ц е ч е с т и т о г а а р х и м а в д р и т а  
г. Г е р м а н а Ј о в а н о в и ћ а ,  н а м ј е с н и к a М и* 
т р о Ф а н а  и о ц а  Т е о Ф а н а ,  к о ј и  с у  б о л п  о- 
м е и с и р о м а ш н о м е М и л е н к у п о ш љ е д н> е
г о р к е д а н е м и л о с р д н о ш ћ у с в о ј о м у м ј о-
ли да  з а с л а д е . 44 Ове ријечи из „Јаворац радо 
овђе нрелосим, да им се иридружи и захвалност Ha
ma, коју мора осјећати свакн нлемеиити Србин нре- 
ма Веочанеком браству и Веочину. Некаимје чает !

Имам исповиђети, да нијесам у дркву беочипску 
улазио. Преко вечерње сам био у разговору сгости* 
мп, који су одлазили. Послије њихова одласка сам 
био све у мисли са Миленком . . . .  док нас је звон- 
це на вечеру иозвало. Ту иримјетим, да нијесмо ми 
сами гости: с нама је сјело неколико ђака, који 
обично путују од манастира до манастира за врије* 
ме школскога одмора. Архимандрит се тада находио 
у купатилима, али нас отац намјесник исто љубазно 
дочена и угости. Како је нак сјутри дан освићао ев. 
Кирик и Јулита, храм манастира Вешснова, куда су 
и калуђери и ми имали uohn, рано пођемо иочииутп 
да раније устанемо. Ииак не уранисмо да с калуђе- 
рима заједно пођемо : докле смо се крснули, било јо 
сунце на високо одскочило. Али нишга зато : еунцо 
нам неће нахудити е из Веочина у Вешеново пут води 
кроз густу и високу ионајвише дубову шуму мапа- 
етира Беочина, какве ннјесам до тада видио. Ми 
смо кроз њу два сата ишли ; а колико ће се још 
протезчти у свој цјелипи својој !

Б е ш е н о в о  je најстарн мапастир Фрушкогор- 
скн. Взли се да га је краљ Драгутин оеновао. Црква 
је мала и врло стара, као раковачка. У н>ој се чува- 
ју мошти св. Кирика u Јулнте, којн ее у великс no* 
штују у народу и у Бокн, бар код старијех нашвјех.

Лптургију је служило више све1итеннка, којијема 
се у литији још ввше цридружило. Најстарији међу 
н»вма је н проповвједао живот, тучеље и чудеса еве- 
тнјех. Из цркве се одма на објед вшло. За трисзоп је 
било до педесет друга : циЈела иоловина ако не и впше 
вачуђера и мнрекијех свештеника. Тако ее није чу* 
днти што настојатељ Бешеновачки, један млад и сим- 
патичан калуђер, није могао за свпјех иосно првуго- 
товити (петак је био) него иослвје рибље чорбе u ца. 
прикаша рибљег уз печену u иржену рибу нзнесв 
печенога и прженога летуштега. У чоло трпсзе јв 
сједпо намјесннк манастира Хооова као »домаћин слав- 
ски* в то га je по не знам каквом праву ишло, нремда 
\е ту било u no годинама u ио чпну старијпх од њега
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Кад смо се дигли да у славу божју пиЈемо, боло је 
ирло евечано. Славснп домаћнн је врло Bjeiuro дотпч- 
ini обред иавршио. Нреко овога обреда он је почас- 
тио јсднога прота из Србије »кумствош славскијем«. 
Наш славски кум бијаше старац свјештенмк, ком са 
лнца достојанство и збиља днсаше, а ииак љубазан u 
mho. Баш је до мено с|едво и кад је чуо окле caai 
чииио је ђе коју иримједбу (на прилику на мрсно у 
иетак) мени иа ухо, па кад би од мене чуо, да и 
наши свештеници као u он миеле, ужпвао је. Слав- 
ски кум ваљало је да остави своје мјесто иа да пође 
у чело трпезо нокрај славског домаћина, п ту су опп 
дв *јица иреломили крсни колач и пољубпли се. Доста 
је сооменутн да смо у Фрушкој Горн па да свбв пре- 
отавимо како су се дивно црковне мелодије no про- 
страиој триезарнји прелпјевале, пзмеђу којпјех дираху 
нас с поља онц народњи напјевп разнијех грла ђево- 
јачкијех. Преко трнезе није бнло здравица до званич- 
иијех између славског домаћона и кума и настојато- 
ља манастирског. Алп се зато намирило послпје обједа, 
кад с.мо се с трпезе диглп. Бнло је неколико трпеза 
за коЈијома су се гости окуиљали, пилп и наздрављали. 
Како ми је пшло бвло чути, ђе се иосред Фрушке 
Горе напија за здрављс болесноме Милетићу и ђе се 
ј)азлпЈеже из свију грла наЈсрдачније: многаја л>ета! 
To је трајало све докле оу се гостн почели разила- 
зити, до блмзу сутона. Већ се u многатво велико на- 
рода у велике разплазпло. Још само на иољани испред 
манаствра стојаху сјенице испод којијех се иродају 
слатки колачи ишарани, п ио које друштво весело. 
Како су која кола гостшиа крећала тако су нх звона 
поздрављала. НаЈпослије и ми сједоомо у кола, да у 
гласовитој Раваннци коначпмо, ђе нам се надају.

(Наставиће се).

С е н т  е н ц а.
У мојој расправи о митроиолоту Васвлију била 

јо ријеч о овађама какве су поетојале у Цриу Гору 
међу илемешша, мсђу селима, међу браствнма. Рече- 
но јс бнло како су племе са племеном, село са селом, 
п браство са браством водили праве ратове, који су 
се свршавали Формалппм мпровима. Нрн умврима 
закрвљенвка инсали су се трактатп мира »Сентенце««. 
Да впдо чптаоцп »Црногорке« у каквој су се Формв 
пвсали ти трактатп rvmpa ја ћу прввестн овђе »Сен- 
тенцу« о миру Јчнњеноме међу Ријечком Haxnjoai u 
цлеменом Љегушпма. Ова јс »Сентенца« још суввгае 
важна због тога што је пчи овоме умиру присуотво* 
вао лично са.м владика Псгар I. Свети, који је својом 
руком u паппсро ноту »Сентепцу».

Ево како опа гласп :
»Во илЈЈа Исуса Христа аашн. Ha 1797 годвне 

мјсЈееци Декембра 11 у Манастпр иа 'Цетин.с, •)
Да јсст вједјсннје Bcjarconiy человјеку пред киа! 

нзидо спје ппеанијв како се 6jeine од давно врсмсна 
узкервпла Ријечка нахија с Његушима, п тако се бје 
шо гииого зла и неереће међу њима догодило • зато 
па данашњи дан доће господин владока Петар Пе- 
троввН, п остчла господа главари од сво Црне Горе 
који обје парте ирпзвашо, молише u Ногом закумише 
да се уатнре, и онп тлко послушаше и суд међу со- 
бом госиоду кметове посгавпшс: перво гоеподнна 
владпку Петра ; н од Цсрмнпдс гердпра Ивана Ила 
ЛЈСнца: од Цотнња протопопа Mnpfca в војводу Нп* 
колу Мартпновпћа : од Л>ешанске нахлје војводу Сга- 
на Уококовића; (*д Дуипла кнеза Јоза ђуроввћа ; од

*) Саобштвћу пстим језнком којијем јс nm: ui, ади новим 
а.)азописом М. Д.

Брчелах попа Вука ђоновића ; од Грађанах СтеФпна 
Милошева Кнежевића; од Цетиња кнеза Гаврила 
Ивановића, нопа Маркишу, Новака Ствјепова, ^икана 
Малова, и Драгвту Стијепова речене Мартииовиће; 
од Доњега краја попа ђпкана Умца и Пурана Воннова 
Шпадијера ; од Трнова Груицу Маркова Вујовнћа; од 
Загарача кнеза Малишу Велимировнћа ; од Команах 
кнеза Мрђена Јовановића; од Прогоновпћа Мргуда 
Станпшпна Радуновића ; од Штитарах Бешуна Думс,- 
љина Челебића, и остале до 24 ктета којп свн сједе- 
ћи на л1.јесто од нас пзаОрано чусмо п нотанко разу- 
мјесмо све разлоге од једне и друге стране будући 
говорпше све колико кћеше п колико знадоше, и 
тако Mil кметовп находећи се у једнакоЈ вољи н до- 
говору :

Иерво, призвасмо из10 Божије из којега нзлазн 
сваки суд и иравда, и судисмо осам главах Његуш- 
кпјех и шесг главах од Рнјечке нахије сваку чисто 
по (то и двадесет цекннах здравпјех ; пребисмо шест 
главах за шест, оотадоше Њогушке чисто главе дви- 
је уцпјењено цекинах здравијех двјестн и четиридесет ; 
од тога одбисмо цекпнах шесдесет зашто Станишићи 
убише покојнога Јова ђурашковића преко вјере u на 
нравду Божу нитп крива нитп дужна ; остаде ЈБегуш- 
ка глава n по у Рпјечку нахију.

Друго, судпсмо рану ђикана Бјелића чисто цеки- 
пах здравијех шесдесет, а пребасмо пет раиах љегуш- 
кијех за иет рана од Нахаје, оетпдоше љегушкнјех 
ранах пет ко.)е судасмо цекинах *) шесдесет, п ове 
цекине пребпсмо за жену Луке Лубарде коју бЈешо 
узсо Мпћо Ников Станашић. **)

Треће, еудпсмо главу Дугодољску да се има 
прдмироти како је перва суд осудао, u то да аде у 
комун међу Његупшма.

Четврхо, што иекаху Добровљана главу ШоФа- 
нову иа Зорана с Марца а за то рекоемо: пко се ие 
зшгаше Мнрчани оправит, да п та глава пде за вишс- 
речену главу Његушку ; што ли Његути искаху Гра- 
валину главу говорећо да се сочп на Лазовића с До- 
брога, ту главу особито оетависмо да се Лазовић 
оправда, ако мога.

11ето, судпсмо да Љуботањана врате оружје п 
одору и плијен Богдановића ; а Цеклињанн да платв 
Дамјаиа Навлаћева сану маска nojera су узели 1ч*ад 
Дамјана убише. Тако и остало оружје п одору да 
јсдан другоме врати, а преузвме п отпмачвне све да 
се взмирп и поврата, оли да плати.

Сувише нека оваки чисто знаде како не остадо 
ни једне главе нп pane међу њвма која није у овомо 
иасму именовата ; него еве од старнјех добах што гођ 
и.маше и што 6jeiue до данас било крвопролнћа у ову 
гентенцу пиеасмо, п њих у вјечпи мир ц љубав оота- 
BI:(*мо, и рокосмр да Рнјечка пнхнја зове IBeiyiuc, a 
ILorynin Нашијаше у куће на кузтства н на иобратилт- 
ства како јс обнчај ваздашњи од наше земље. Цак 
рскрслш п заклетву учвнисмо ако нсби који поолушао 
дг> јс* ева зс.м.Тјп на н>ега. И пш главари узесшо 
обпЧне кпрате ***) од обпје иарте дскинах здравнјех 
трндегет.

И ја владпка Петар Петровић ппеах п ппдппспх 
својеручио a печатом потврдих, и који би човјск опп 
суд иоволеба и смутио, таквога да Госиод Бог смути 
и иоразп незшлоетнво, амвн.«

с) Дскш! пли два талвјера.
' : ; > прво врнјеме врдо често се дога^ала отмггца 1,евоја- 

ко н ЈКсна због чега је бивало нного крвоародића. Отмица ср 
је дог;(!;ала наЈвпше по путовима и пааарима. Внди на пр. момак 
лијепу ђсвојку, а еумља сс да би му је јк>дит«;л,и дали, пли ј-‘ 
и искао иа му је нијесу дали а ^овојка га бег?нише, онда овај 
еа hfBojicoM доиа иа је вјенчај. 'Гако исто и удату жону отмн 
иза жнва мужа па с’ н.ом дома и иривјснчај је за собом. М. Д.

***) Трошкове и путнннс.
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Догађало се је да п иослпје оваквијех умпра пов- 
тори се опет крвовролнће међу умиренвјем племенома 
селнма и браствима. Алп тешко ти га је онакијема 
бивало од суда. Што је ваше речено »да је сва зеш- 
ља« на онога којо преступи »Сентенцу« пшра, тако 
се је u догађало. За потврду овога ирнвешћу један 
иокољ који се је догодио у Велеотово, *) пошто је 
wop био учпљен u »Сеитенца« шнра написана. Ево 
како гласи »Сентенца« евенароднога гуда:

»На 1837 годвне 20 на Велестово.
Да је вЈеровано ово данас учињено пнсмо, плп 

тп »Сентенција« пред Богом н свакијем господаром н 
иравијем судом ђе би било потребито приказати, a то 
како се догоди велпко зло н несрећа те убнше сино- 
нови Cuacoja Вучинића н Мрђеновићи ђура Маркоши- 
иа преко умвра в преко сентенцвје владпчине в све- 
га његова суда в стего све земље: в на данашњв дан 
дође иа Велестово сва гвардвја катунска в главарах 
сто в двадесег в свв договорно овако утвердвсмо п 
сентенцију уппсасмо : взагнасмо прво Куја Спасоје- 
ва в Рада Мркаљева који у њега пушке уждвше, п 
који га убвше, да вх у Црну Гору ии«е, в да вх ћера 
в бнје ко гођ нх уФатв, њшиа ни вјере нв мвра да 
нема; и њвхове ђелове од куће обалвсмо, и узесмо 
глобе кући Мрђеповој цеквна педесет, а Снасојеввћн- 
ма иедссет, а браству Мрђеповвћа педесет, а браству 
Спасојсвића псдесет **) за узрок зашто не разбвше то 
зло а знадоше да ће битв. Свако да је на вшр в у 
слободу, освм ове два које взагнасмо, њвма нн вјере 
ни мвра ни од кога да нема. Овако сви диговорно 
утвердвсмо в уписасмо в Божу вјеру уФатвсмо 
да овако држимо, и ко ово не вспуна, да ссио свн 
на љега в да му траг ископамо.

Ја протопоп Нпкола Калуђеровић ппсах с’ дого- 
вором впшеречене госводе главарах од катунске 
нахије«.

Марко Драговиђ.

Н од Острогом 1 8 8 4 .
(Настаавак.)

Да виднте наше намастирс !
Н а р. П ј е с м a

Сунце се пеље све то ввгае на небеском своду, 
а ми све то више уз брдо. Ваља нам превалити још 
три планинска ланца, док се снустимо у долину бје- 
лопавлићску. Пут води на више кроз села И а р д е  
н Г р а д а ц .  Што се више нењемо, све се чаробни- 
ја ианорама развија око нас, хоризоиат се све више 
п више шири захватајући собом читав горостаени 
мозаик од брдскијех ланаца, који стежу Црну Гору 
с морске и са источне стране. Са сјеверне стране 
поглед нам застуиају гола ребра високе Веље Горе. 
С десие странс пред нама стоји знаменито село 
Крусе. Ко се не cjeLa ири иомену тог имена страш- 
пс погибијо силнога Махмуда-всзира Бушатлије V Бн- 
ло је то у мјесецу Септембру 1790 године. ЈБутит 
са евоје погибије у Мартинићима везир Бушатлија

*) Ниг1,е у Црну Гору није се дога!,ало толико крвопро- 
лпКа колшсо међу Иелестовцима и сусједима н.иховима, а осо- 
бпто пак колико међу Велестовцима ме1;усобно. Ово посл.сдн,е 
jf  и унесреКило ово јуначко село и зајмлло га алијем путови- 
ма. Ово их је и разселило по бцјеломе свијету. У евоје врнјеме 
вратићу се иа ову ствар обширније М. Д.

**) И Мрђеновиј.н и CuacojoBiiliH су од једнога браства 
СтанојевиКа. Браства СтанојевиКа у то вријеме могло је бити ‘20 
до 30 куКа. Осим втиереченпх 200 цекпнах глобе н 130 цскннах 
за глвву узели су главари тада Станојевнћима готово сву стоку 
и ранили се у в.ихове куКе толико л.уди више од 15 дана. 
Због овога СтанојсвиКи оу тога пута јако проп;ии са иман.ем.

М. Д.

покуии иод јесен 30000 Арбанаса и паде с њима на 
ријеку Ситницу у Љешкопоље. Владика Петар I. 
Свети на брзу руку састави нешто око 4000 мркијех 
Црпогораца и устави се с њима Вучијему Студенцу. 
Бушатлilia, жедан освете, са свом силом удари на 
Крусе, али га дочекају Црногорци, охрабрени живом 
бесједом свога великог владике. Ту се заметне же- 
стоки бој, но живој сили црногорскијех соколова не 
могаше одољети нееразмјерни број Бушатлинијех на- 
јемиика, који иза три уре љутога кољива бише са 
свијем сломљени. 3000 мртвијех Турака остало је 
ту иод Крусе. Богдан Вуков Залажанин донесе и 
саму главу везира Бушатлије, који је ту свршио. 
Рањенијема ни броја се не зна.

С погледом на ово зиаменито село и мисли су 
нам 0ТИ1ИЛ6 пут њега, а у мислима тијсм иовриушо 
нам се у памет слике давнашње, слике драгоцјене 
нашем жмвоту народном, данашњем и будућем, то 
ирема величини тијех слика, скромно и с пијететом 
пролазећи кроз ова освештана мјеста, омјерасмо у 
памети вриједност данашљега нараштаја . . .

Тек кад се из тијех мисли тргосмо и налијену 
страну иогледасмо, a то пукла пред нама небу нод 
облаке висока, са свијем гола брежина. На врх 
ње стоји као бијели хришћански лабуд — бијела 
црквнца. He знамо, шта he тамо па ирху : ил’ да је 
ближа Богу и небесном дому божјем, ил’ да је вишо 
на иогледу људма који се муче по плачевној доли* 
ни ? Она се одатле види на далеко, кажу чак до 
Скадра, и до неке мрачне тамницо Скадарске, у 
којој је негда у љутом синџиру цмилио сужљи Вук- 
сан, војвода ровачки. Предање народно казује, ko
bo је Вуксан, кроз решетку од тамничке рупо 
у Скадру, видио само једно иарче Црне Горе, а 
то тај врх од Веље Горе. За тај врх он је везао сидро 
свога сиасења, везавши душу своју за милу му отаџби- 
ну. Кад год бп јутрље сунце позлатило врхове од 
гора, сужњн Вукеан гледао је то злато на врху од 
Веље Горе и погледшиа евојима живно је у Црној 
ГоЈ>и, као што је ерцеш и душом чезнуо за љом; У 
тој чежњи ницали су ови уздпсаЈ и : Боже мој ! Kai.o 
ie лпјепо то јарко сунце! Хоћу ли га ја икад но- 
здравпти еа врха оне Веље Горе, на којој сада кро* 
ову мрачну решетку гледим румено злато његово ? 
Ако вш ту милост удпјелош, Боже, ево ти ее завјетујем, 
да ћу опдје, у елаву твоју, сазпдати бијелу цркву !

Тако је могао уздисати војводз Вуксаи, али љу- 
то гвожђе прптеже. Но и »ирегаоцу Богдаје махове«. 
Једнога Јутра мора да је необично заејало сунцс 
на врху од Веље Горе, ге је и сужњез! Вуксану 
тако необично уждило и срце и душу, да се од 
тога огња растопио сонџир на nora.iia, а Вук- 
сан лавовским ерцем пскочи пз тамнпце, те уграби 
сабљу од џелата, одејечему главу, стаде бјожатн кроз 
Скадар, за ibiiivi се натурн до тридее Малиеора, но он 
пх све поеијеци, па бјежи главом без обзпра на м«ст 
на Бојану, гдје га срете хоџа и кадпЈа који га устав- 
љају да не пде напријед, јер му тамо нема утецишта : 

*>Но берједи Вуксане војзода- 
Лко тамо нема утецишта,
Ни овамо нема новратишта.
Махну сабхом осјече им главе,
Обојицу тури у Бојану,
Па он бјежн дал.е у налредак. 
ћерају га пјсшци и кон.ици,
Кон.иди га мало назираху,
А вјешци га ни чут’ не могаху —
Здрав утсче у Ровца камена».

________ __________________  (Нар. Нјесма.)

а ! Г о и д е д 0 Д А Т А к. “
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С муком вељом нровукао се Вуксан кроз Кра- 
јпиу, тада још туреку својпну, в Бог му поможе да 
;кнв изнесе главу и иадне на тле миле му Црне 
Горе. Нпва му је бпла, да св попне на врх од Веље 
Горе. Како my је морало битп у срцу u у душв, кад 
је.иаа дугога сужањства први пут иоздравио са 
тога врха јарко сунце, а под ведрпм небом црногор- 
скпм, у ваздуху слободе црногорске, на погледу трач- 
пој тамници турској, која ое взгубила у далекој дуп- 
л»и скадарекоЈ на jyry ! Вуксан је завјет свој пспу- 
чно. Црквнца бпјела, на врх Веље Горе, посвећеиа св. 
Илиј II, свједочи о љубавн његовој к Црној Горп и 
казује пототетву каквв еу my били старв његови.

Мвнувцш Градац спустисто се оиет у долину, 
док дођосто до Б у р о il а. Из тог тјеста иогледа- 
смо на лијево о сиазвсмо Прогоновиће, село елавно 
са џеФердара славнога јупака Вука Мандушића, које- 
ra my ту престриже пушка турска по ретику, кад је 
гонио Турке харачлвје, њих двјести на број, који су 
дошлп у Љешанску нахиЈу да купе хараче, па палп 
пред кулу Радунову и опкољелв Радуна в жену my 
Љубицу :

„Жена млада, ала соко сиви,
Иуни пушке свомс господару,
Рндун гађе с ирозора од К}\че,
Но му дошла бјеше погибија :
Турди бјеху сламу и сијено 
Око б’јеле куле нашчелц,
11а зажегли са свакоје стране, ' ј
Плам се дига’ бјеше у небеса 
И кулу му 6jeine дохватио,
A он ralje нушком, не престаје,

' Иуиијева танко гласовито,
[ Ирипијева Баја н Новака,

Ирицијева Драигка и Вукоту,
И два вука од села Трњина :
Марковића и ТомановиКа.
А кликује и живс и мртве,
Види страшпу уру пред очима !и

(Владнка Раде у „Горском Вијснцу.")
Избави га Вук Мавдушнћ са дружинот својот. 

Вуку је олово турско токе нзлотпло, адв која штета 
јшди тока при слотљенот џефердару ! Како слатко 
илаче тај српски Ахпле за својвт џеФердарот:

„Више жалим пуста џефердара
Но да ми је руку окипула ! (турска пуигка)
Жа’ ми га је, ка’ једнога сина,
Жа’ ни га јо, ка’ браха роднога,
Јере бјоше пушка миио пушке:
CpeLaii бјеше, а убојиг бјеше,
Око н,сга руке не превијах,
Свагда бјете као огледало,
У хил»аду другијех пушака 
Познати га шкаше, када пукне !“

(Владика Раде у „Горском Вијснцу.**) 
па ie дошао к владпцп, да га моло, да my пошље 
џеФердар »на mope« јер »татојеод свашта тајстора«, 
ис бн ли my могли пушку арековатн.

Човјеку се тилп пролазвтв кроз тјеста, гдје 
оснм прпподне љеиоте ужвва још н у успомената на 
нрлиле својијех старнјех, а у Црној Гори ваљда је 
соакн катен исписан тијема врлвната.

Од Буроња пут води опет на вшие. Овдје је 
гтпјење ужасно пспролатано: стршв у висвну ираво 
као свијећа, а окренуло нам својс остре сјеченице. 
Чисто се учшш човјеку као да пролази кроз неку 
окамељену ropy. Пе зиат, за што се ово село зове 
Бурон.е, али ако јс радп те набурене црногорке прв- 
роде, која нам овдје оа свпјех стране иоказује своје 
<чнтре кршне зубе, онда је завста добро иогођен на* 
зггв овога тјеста.

Прошавшп Буроње епустпсмо се па једпу уста- 
ласну вигочину, на којој пред ната лежаше село К о- 
т а н и .  Пут нас јс водио поред цркве в школе.УкраЈ

цркве, поред падгробнајех плоча, отпочинусто тало, 
јер од Буроња неирестано пјешачомо, гатедећн уторне 
четвороножне носиоце своје. Ввкеусто пспред цркве 
попа н учитеља, једпнпцу у двојству, али се нико не 
озва. Јатачно је пон в учитељ, л учитељ н nou, већ 
био далеко пут Острога.

Кренусто a mu даље.
(Наставпће се).

КЊИЖЕВНИ ПРЕГЛЕД.
G e o l o g i s e  h e U e b e r  s i c  lit v o n  M o n 
t e n e g r o .  Von Dr. E. Tietze. in 8.0, 110 Wien 

1884. ( Геолошки преглед Црие  Горе.)
(Наставак).

Већи дио Црно Горе заузимају три Формацнје : 
1, налеозојски слојови, 2, триасови клак и 3, кредии 
клак или кредина створба са доломитима.

Треба казати, да се све ове Формације у Црној 
Гори нружају широким насовима од сјеверо-запада 
на југоисток, и у том кредина створба заузима ци* 
јелу средину, а љезина грапица с једне стране нсчи- 
ње се од аустриске границо близу Граба (у Цуцама) 
и иде врховима, који стојо на сјевероистоку од ћек- 
лићских села и цетињскога иол>а ; а доље по југо- 
западној страни од Добрскога Села и Цеклина, ире- 
ко Вртијељке, Цеклинштака, Дубовскога Гребева и 
у том правцу, оставивши на лијевој страни Комар- 
ницу и Папраће, унире се у Скадарско Блато близу 
Вирназара. To јо граннца југозаиадна; а сјеверо- 
источна идо од Лебершника на ауетрвјској rpaimmt 
(изнад Жањевице и Равиога у Пиви) нреко Ледени 
ца, Голијо и Шишмака, на Липову Раваљ, Луково, 
врховима изнад изкора Грачаницо (у Жупп), на Броћ 
ник (у Пиперима) ; у том истом иравцу иресијеца 
ријску Мо]>ачу и идући нреко Братоножића, оставл>а 
Клоиот к сјеверо-истоку, а прсшавши Малу-ријску, 
иде Кучима изнад Убала, Дучића п упире со од при- 
лике у Ораховачки Хум. иза љега спушта со к Дм- 
јевни. Још једна уска нруга ове створбе иде од омс 
гачке, од које смо иочоли југо-западну границу, ио ју* 
гозаиадној страни иснод онога високог приморског 
хрта,, на којем стојс Штировник, Суторман, Румија, 
па све иаралелно о Блатом, и нри крају проширује 
се између Тарабоша и Шаскога-језера и ту се yumVe 
у Бојану.

За тим средину измсђу главпога паса и овс 
уско ируге кредино етворбс, а тако исто међу овом 
u Скадарским Блатом чак под Скадар, заузима Три- 
ас с доломитима. Дакле у ову створбу еиадају сва 
већи врхови, а тако исто Његуши, у Црмници ,/lynii- 
ло и Вуковик и цијела Крајина. Још једна ускапру« 
га од љега лежи на југозанад од ируго кредчно 
створбе, а иде врховима од Шаскога-јсзера преко 
Лнсина и барских главица, те иресјече р. Жељсзнп- 
цу и изнад Снича улази у аустријску гравпду. Лли 
то је све најмањи дио, један комад од главпога ти- 
јела тријаске етворбе, која сва лежи на сјеверо- 
истоку од кредине створбе и заузима сав простор 
мсђу љом и границом са стране Ерцеговине и Тур- 
ске све по риједи Тари и мало нешто сувом гранн- 
цом уз Бјеласгицу и ту престаје.

У овом широком иасу сав југоисточнп крај, го- 
тово у цијелој његов ширини, заузимају 11 а л е о з о ј- 
с к и с л о ј е в и. Овамо спадају сви Васојевићи, Ров- 
ца, Морача од Сјевернице до Осредаца, Колашин са
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Штитарицом и једним дијелом Сињавине до нод 
Старац.

Около ове створбе, са заиада и југозаиада, у 
Форми језика или уске пруге, леже такозвани в е р- 
Ф е н с к и  с л о ј е в и ,  који се састсје из пјешчаника 
и шкриље различите боје црвене, мрко-жуте или жу- 
то-црвенкаств, често сјајне, понекад са црвенима ја 
сиисима и у најближем сусједству са сруптивнима 
каме&има. Ови заузимају нонајвише околинв ријека: 
Илашниде (близу Колашина), Тушине, Горње Мораче 
U нешто међу њом и Таром, дио Мртвице од састан- 
ка Сјевернице с Морачом, ЛиЈеве Ријеке и Брскута, 
н пруга од Јаблана (на сјеверној страни Вјетерника) 
к југоистоку ; и још около Шавннка, Пивскога Ма- 
иастира, Теиаца (на Тари) и Мратиња (у Ниви); a 
тако исто и у Дрмници, ђе су Сотшшћи, Буковик, 
Лимљани и Бољевићи.

Највиши врхови у свима планинама састоје се 
нз триаса, а то су : Дурмитор, Ком, Жијова, Шти* 
ровник, Румија и т. д.

Квартерна Формација (дилувијална и алувиЈална) 
заузима све низине и равна поља, као : равницу од 
Подгорице до Блата, околину Жабљака и инзину из- 
меЈ̂ у њега и Ријеке; низине од Бојане до Уцнња u 
од мора до Бара уз р. Рикавац (иначе р. Бунар), 
уздуж р. Црмпице до Блата; иал»а: Цетињско, Гра: 
ховско, Никшићско, Брезанско, зетско између Дани- 
ловграда и Снужа, Копиље и Радовче (у Нинерима) 
>1 Колашинско с објс стране р. Tape.

Таман ђе стојм Удињ, брежуљди крај мора 
иредстављају нову морску Формацнју и сви ее састо* 
)е из шкољака и других морских ситних животи- 
љица.

He ћемо лребрајати сво комадиће есталих Фор* 
мадија, који еу растурсни као ситна оетрова и нема- 
ју дри том за нас особитога значаја; али морамо 
забиљежитд еруптивне иродукте п р о з о ј с к е и е- 
р и о д е или иравијека наше земље, због тога што 
ее у ддима ионајвшие налазе иеталл и драгодјено ка- 
мење.

Шчевши са сјевера ми аалазимо њих у Тепди- 
ма таман до краја Tape, у Језерима изме^у Жабља- 
ка и Дурдштора (изнад Црнога Језера), наоколо 
Пивскога манастира, с обје стране р. Буковице из- 
меј)у еелд Буковиде и Тимора и около евога шшивед* 
љега; два островића изнад еела Тушкњскога лод 
Оињавином планином, и врху р. Тушине до Сиров- 
да ; у Горњој Морачи на три мјеста све иокрај ри- 
једе; од Колашива ндз Тару велико естрво између 
Требаљева и Штитарице, које се дружило у дуљину 
е обје стране Tape иод Старад (у Сињавини плани- 
ни) и под Мелају (у Бјеластици)^ тако дсто између 
Коланшна и Рјечине, а у Васојевићима с ебје стране 
ИеруНаде према Коњусн.

За геолога, који је ироучио Приморска и Дииар- 
ска брда, особито клачну Формацију ,,Karstu, а тако 
нсто дијелу Боену и Херцеговину, Црна Гора не 
преетавља иишта оеобито »а науку, само громача 
(конглемерат), на којој стојл Подгорица са цијелим 
Темовеким-пољем, нредставља нешто особито. To је 
шљунак, у којем се налазе иовеђи комади, облутцп, 
елијенљени еуистандијом клака џе толико тврдо, да 
би нредставили за себе једну масу, ни толико слабо, 
да би се могли разасути, као обичан шљунак, него 
ее руши и оиада овај конгломерат као обични крш 
под уиливом извјетривања т. ј. влаге и температуре. 
Интересантно је то, да ова Формадија заузима вели- 
ки иростор : колико је вслико Темовскс-иоље, ово

све састоји се из овога конгломерага чак до врхова
Рибнице и до Дијевне а пружа се и још дал>е уз 
Морачу, чак иза Морачкога манастира.

Ево што збори г. Тидс о овом конглоасрату 
при оиису положаја Морачкога манастира :

„Овај (манастир) — говори он — стоји на ма* 
лој пијаци, које већи дио заузимају његове зграде, a 
на јужном крају налази се хан. Ова мллл равндда 
иредставља иовршину масе конгломерата, која се ди- 
же од ријеке (Мораче) једном стијеном, нонајвише 
вертикалном, а ионекад висећом. Висину ове стије- 
не сам измјерио однриликена 1£0 стопа. С ове ви- 
сине иада вода, која извире у Форми иотока одмах 
иза манасгиреког зида из једне стијене. Корито је 
ријеке у овом мјеегу уеко, као )една иукотина, a 
преко ље је начињен кратки камени мост. Нут нз 
дна ријеке на врх ове етијене од вонгломерата узак 
је и није са евим сигурап. Ту можете виђети, да су 
саставни дијеловп копгломерата заокругљони и донај- 
више еу доста велики. Свезани су они међу собом 
не особито тврдо. Гледајући ову сгијену из даљине, 
ви можете оиазити слојсве, ко]и су раедоређени хо» 
ризонтално. Овај конгломерат није ништа друго, но 
ријечни шљунак, који се слиједио у једну масу п ко- 
ји још и сад носи Морача од онијех истнх камењи, 
н оне acre величине. Mu имамо овђе иосла са дилу- 
вијом, кеју је Морача наиијела и учинила од ње 
дно својега корига, а сада га еама коиа и сијече та* 
ко, да је ома иокршина, на којој стоји манастир, је- 
дан дио од оне терасе, иоврх које јо некад ишла ри- 
јека.

Наравво, да се и ови оетатци од оне терасе 
времевом морају срушити. Велики комади овогакон- 
гломерата век се вал>ају на дно ријеке ; неки од њнх 
mice и хоћо да се еурвају доље, и проћи ће највише 
једна стотина година, кад he становницл овога мана- 
стира бити нриморани, да траже себи ново мјесто 
за обитаваљеи, (стр. 19—60),

Ту видимо не само научно разлагање него и 
практичну биљешку, на коју тре<)а да се обраги 
шшња.

Такових примјетаба уз научна истраживаља н 
тумачења ми имамо доста у сачињељу г. Тице, и иа 
«>има мислимо се зауставити.

Свуђ је он обраћао особиту иажњу на минерал- 
ио богаство Црне Pope, и отворено исказивао евоје 
мишљсље, може ли бити што од тога или не.

Извјесна је ствар, да се богаство ниједне зе»1ље 
ие састоји у обилатоети тако званих благородних 
метала, као што је злато и сребро, ни у новцу, којп 
се од њих израђива, него у самој земљи која даје 
средства за развиће земљорадње и индуетрије, и не 
смета народноме саобраћају унутра и изван. Шпа- 
њолци, пронашавши Амсрику, ухватили су она мје- 
ста, ђе је било злато (Мексика и КалиФорнпја  ̂ и нај* 
раскошнија вегетација (на Антилима), а Инглезима 
допао се сјеверни дио Америке : ту су нашли онк 
готовину у рибарству п звјероловству; развили сво- 
ју Флоту а иослије нашлп су нростор за земљорад- 
њу, и сада тамо иостоји наЈбогагија у свијету држа* 
ва Сјеверо-американска.

Русија сада има мајдапе од злата иајбогатије 
послије КалиФорније (а ми знамо да су сибирско* 
амурски мајдани много богатији и од КалиФорније, 
само се не експлоатирају и лсже бадава); али тек 
ослаби и нанушти се земљорадња н индустрија, не 
помаже злато. Ослобођење земл»орадника-сел»ака, 
грађење иутова и развићо трговачке Флоте учинише
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Русији вишс користи, но сви мајдани од злата, нла- 
гине, срсбра и свакога минералнога богаства.

(СвршиКе се).

Првијех 14 година онстанка Негроградског 
Славснгког Добротвориог Друштва. 1883 г. Нг. 
1882, in 8.о

(С в р ш е т а к),
У првим годинама ови одношаји ограничавали 

су се на кратку коресионденцију односно оних мла- 
дића, који су ишли у Русију ла образовање. У 1870 
год. налазимо молбу уредника „Орлића“, да му со 
ношљу новине „Голос“ , а у 1875 г. о том истом мо- 
ли уредништво „Гласа Црногорца“. Потраживања ова 
наравно исиуњена су одмах. У номенутој 1875 г. на- 
лазимо већ коресионденцију сасвим другога каракте- 
ра. Нише покојни владика Иларион, да је у Црну 
Гору ирошло 25,000 роба из Херцсговине — стара- 
ца, дјеце и жена,— ушљед отночетогтамо устанка, и 
он, владика, као нредсједник одбора за иомоћ њима, 
моли о том и Петроградско Слав. Друштво. „Сви еу 
они голи, боси, гладни — иише владика — ирибли- 
жава се зима (то је нисано 20. Сеит.), а они немају 
ништа тоила на ееби. Живот многијех хиљада зави- 
си од ваше брзе иомоћи.ц

За тим је Божидаровић-Веселицки два пута 
долазио у главну скупштину Друштва, да нредстави 
стање ствари у Босни, Херцеговини и Црној Гори. 
Из његових врућих извјсштаја видјело се, да једни 
с највећим самоножртвовањем, с најбољом вољом о- 
стављаЈу евоја огљишта и излажу пужди и страдању 
себе и своје Фамилије, иретиостављајући слободу ма- 
теријалном благу и самом животу; други онако исто 
жртвују себо и све евојо и иду у бој за слободу, не 
заустављајући се ни пред каквим нренонама. Нужда 
угрожава свима једнаково и развија со crescendo.

У једној сједиици Слав. Друштва 24. Јунија 
1877 г. читано јс било слиједеће писмо A. С. Јонина 
И. С. Ансакову: „Након иет дана сада тек могах 
уклонити се од војне иозиције под сво) шагор; за 
мало ура иак морао еам се вратити Кнезу, с којим 
ми ево пети дан лежимо у кршима и немамо уза се 
ништа без хахина, које су на нама. Турци кидисали 
иа нас изненадно; али сад, чини ми се, наша ствар 
иде на боље. Бој траје пети дан дању и ноћу. Ја се 
користим неколиким тренутцима да вам јавим с овом 
иамјером. Оставив на страну то, шго се Дрна Гора 
налази у оишто у ужасном сгаљу, нротив ље јв с 
три сграпе еконцентрисано 50.000 Турака, који јури 
шају с таквом жестином, како нпкад није било. Цр- 
ногорци бију се очајнички, и због тога само за ово 
кратко вријеме они имају губитак у људима већи, по 
за све вријеме ратовања у цијелој прошлој годиви. 
Али ствар није у том. Бјелопавлићи изгорјсше до 
тла; Ваеојевићи и Жуиа тако исто. Одовуд сви но- 
бјсгоше, не имајућн врсмена, да прихвате што гођ 
са собом; а ту је још цијела насеобипа из Дрне Po
pe. Што може бити, то само Бог зна! Сигурно на 
овом не ће остати. Сви су узбуњени ; сви су на бо- 
јишту, иа и жене, јер након ових двију ужасних го- 
дина готово нестало коља; тако да и Кнез живи, 
као прост војник; нигђе ни шаке сијена. Треба по- 
моћ становницима. Обратите на то иажв>у Слав. Дру 
штва н иошљите вашега нуномоћника, као што сте 
учинили за Бугарску. Нико није толико нрегнуо *а 
ослобођење као Црногорци; а изван свега, о н и 
с а д  д р ж е  н а с е б и  50.000 в о ј с к е ,  к о ј а  
б и и н а ч е  б и л а  у А з и ј и  или на Д у н а в у. — 
Б сахати у вечб. На ови час дознао сам, да је да-

нас атака испала добро. Турцп чшш ми се, у кри* 
тичном иоложају. С Богом! Јавите све ово Иетро- 
градском комитету. Ја бих нисао још, али немам 
времена и тешко ми је  писати на кољену. Ми смо 
већ изгубили из редова 1,500 л»уди.и Ова крвава пе- 
риода у књизи завртује се извјештајима вуномоћни- 
ка Друштва о помоћи иострадалим »амилијама и ра- 
њеницима, о иримању и смјештењу no школама хер- 
цвговачке ђеце (до 1,500).

Пошљедњу сцену у жалосном завршетку цијеле 
ове крваве драме, еаставља извјештај једног пуно- 
моћника о иреда)и ерцеговачких батаљона у руке ау- 
стријског генерала Јовановића; о предаји, која је 
изведена уз илач и ридање и шкрлут зуба. Преиу- 
нило се крвљу срце свакоме, који је био ирисутан 
овоме и имао је несрећу саслушати грозну осуду 
народу, који у мјесто да добије слободу, само је ире- 
веден био из једне невоље у другу.

За овим одношаји Друштва с Дрном Гором би- 
вају слабији; само no кад кад шиље се нешто за 
израну осталих у Црној Гори Ерцеговаца.

У 1882 Њез. Височанство Кнегиња Милена с 
Пресголонашљедником и у нратњи г. Божа Пстро- 
вића дошла је у Нетроград, да се поклони гробу ио- 
којвог руског Цара Мученика. Тада, 11. Маја, у са* 
борној Исакијевској цркви служила се летурђија за 
сиомен славенских аиостола светих Иирила и Мето- 
дија, коју свако године овог дана приређује Слав. 
Друштво. На овој служби ирисуствовао је и г. Божо 
Нетровић у сриједи дрногорског послаества и са 
члановима Слов. Друштва. Слов. Друштво је тада 
имало част иредставити се Њиховијем Височанстви- 
ма Кнегињи Милени и Нашљеднику и том ириликом 
нрднијети икону Казанске Божије Матере у сребрној, 
позлаћеној ризи. Њезино Височанство Кпегиња ми- 
лостиво јв иримила дар и нри том изразила своју 
најтоилију благодарност Друштву за она иожртво- 
вања, која је оно чинило иожртвовањем и шиљањем 
помоћи у Црну Гору за вријеме unje.iora минулога 
рата.

Те исте године иосјетио је Петроград и Њсго- 
во Височанство Кнез Никола, дошавши иоздравити 
новога рускога цара при ступању на ирестол.

Поводом овога другога доласка Његовог Висо- 
чанетва у Русију налазимо у љетоиисима Слав. Дру- 
штва овај мили нам и пун значаја извјештај, који 
држимо за д)жност навести овђе у потиупом тексту:

„31. Авг. у 10V8 с. јутра иредстављала со Ње- 
гову Височанству Црногорском Ннезу Николи дену- 
тација од Слав. Друштва. У овој деиутацији били су : 
предеједник Друштва К. Н. Бестужев-Рјумии, иотнре- 
сједник II. II. Дурново, и чланови савјета: В. А. 
Аристов, A. А. Кирејев, Д. С. Нагловски и li. Г. Чу- 
бински. Предсједник Друттва обратио сс к Његовом 
Височанству с овом бесједом на руском језику :

„Вагае Височанство! Славенско Добротворно 
Друштво с усхићењем иоздравља нови долазак вође- 
јунака јуначког народа у град Петра воликога. Про- 
шло је много година, кад су чланови нашег Друштва 
иоздрављали Ваше Височанство овђе. Од тога врс- 
мена свршило се много, што јо славно, а у исто ври- 
јеме и тешко. Послије тога времена настао је вели- 
ки нокрег Југо-Славена, у којем Ви и Ваш народ 
свршисте толика важна дјела. Л1и се сјећамо живо 
онога времена, кад је  по цијелој Русији Ваше име 
било на устима свакога. У мнозш.у, у којо су ириђо 
вјеровал •, нресташс вјеропати руски људи : али они 
знаЈУ5 Да Ви и народ Ваш *вјесте од онијех, којп
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забораве свету Bjepy CBOjujex очева и ваЈкадашња шло вриЈвме, напомене свакому, који љему симиатише, 
иредаља својих продака. Ми, Руси, вјерујемо, да ју- | оне идеје и оејећања, којима је оно живјело и уирав- 
начки вођа, који је подобан хероју старе Грпке — | љало се у годинама иатње и забуне цијелога Сла- 
у исто вријеме војник и пјесник, в.ојник, који је ма* i венства, и да на основу искуотва у прошлости, јпш 
чем иослужио завјетима својих иредака, и пјесник, ! јасније се обиљеже његове задаће и правац ; да оно 
који је у узвишеној иоезији изразио тежње свог на- 1 још чвршће стане у средини Славенскога свијета на 
рода, — вјерујемо да ће он остати вјеран овим нре- ! основу духовне везе и уједињеша, које с годннама 
данијама и да ће нодржати свезу свог народа с оним | све дубље улазе у срце и убЈсђељо свакога иоједи- 
славенским народом, скојим је већ толико давно ве- i нога Славенскога народа, и оие дубоке вјеро, коју јо
зано вјером и крвљу орловско гнијездо сриских ју- 
нака. Таква је наша тврда вјера, и ми смо сретни, 
што видимо Вас и можемо се изразити иред Вама : 
Да да Госиод Бог Вашсму Височансгву дугв године 
на славу и ерећу Вашег народа, на нонос свију нра- 
вих Славепа !и

Иа ово јо Књаз одговорио :
„Господо! У ночетку 1869 г., кад сам имао сре- 

ћу доћи у Вашу престоницу и ноклонити се први 
нут мом иикад незаборавном иокровитељу, в Бозје 
ночившем Дару-Оелободитељу, осим толиких израза 
високог расиоложења и љубави, с којима ме је пре- 
дусрео Руски народ, не могу заборавити тај дан, у 
који је Славенскн Комитет ноздравио мене и но ли- 
јепом слнвенском обичају сусрео, иодиосећи ми 
хл.еб-ц-со. Оддавнајавећ окусих руског хљеба-соли, 
и, тако ми Bora! остао сам и остаћу вјеран Руском 
народу и оиој идеји, којо) је он носилац. Ваистину, 
тешка времена затекла су нас од тад. Ви ми то на- 
номињете ; али братско саучешће, врућа љубав и по- 
моћ Руског народа учинили су то, да ми можемо све 
то спомињати с ионосом. To еу дани наших зајед- 
пвчких пеликих дјела, дани, освећени славенском уза- 
јамношћу, која јс постојала увјек и која послије ових 
дана нпкад и ничим не може бити ослабљена.

Од иуног срца благодарим ја Славенском коми* 
тету на љеговом иоздраву и израженим осјећајима, 
који су мене дирнули дубоко. У исто вријеме ја на 
ново изјављујем благодарност моју и мог народа Сла- 
венском Комитету за сав његов труд и номоћ, коју 
је он увјек нодавао нама.“

Иза ове бесједе Његово Височанство удостојио 
је својим разговором свакога од чланова деиутацијв 
а особито A. А. Кирејева, сиомињући херојску од- 
пажност његовог брата Николаја Алексијсвнћа, који 
јс иогинуо у рату с Турцима у Србији иред очима 
дрпогорских јунака. Сјећао се је Његово Височан- 
ство такођер и М. П. Погодина, и на завршетку, но- 
иовивиш у нме Црногорскога иарода благодарност 
Слав. Друштву за његову братеку номок, милостиво 
оиростио се с деиутатима, стиенувши свакомс руку.

Овим мu можемо свршити овај извјештај о 
књизн, која је за нас занимљива и од великог зна- 
чаја, и ако иијесмо могли усијети, да унознамо name 
читаоце потиупо с богатим њезиним садржајем. А и 
тешко је то, јер, прочигавши цијелу кљигу, човјек 
се губи у обилатости матсријала, на некад у том и 
чогријешп, заметнувши иогђекоји Факат од вшиега 
значаја. Али ми нијесмо ни имали намјере, да уио- 
знамо читаоца с цијелом садржином књиге; наша ци* 
јељ ј<? била дати барем општи иојам о радњи Слав. 
Друштва и од прилике нацртати љегов карактер и 
схватити идеју. с којом су задахнути били његови 
чланови ; а у исто вријеме иоказати одношај ције* 
лога његовог рада у оиште к Славенству, а иосебице 
к Дрној Гори.

У занл»учак ми можемо изразити пашу најискре* 
лију жсљу, да ова књига, као сиоменик рада Нетро- 
1 радсног Славенсног Добротворног Друштва за »ро-

Друштво заслужило својим ва истипу братским уче- 
I шћем ирема својој пострадалој н join страдајућој 
| браћи и потпуно благотворном својо.м нетнаестого- 
| дитљом, неуморном радњом

Ц о т и њ е ,  16. Маја 1884.

Бивлиотрафи ја.
Уреднпштво је пршиило прошле недјеље ове књиге :
Нрироднс наукеза иарод u школу од А. Берн 

штајиа. Превсо с љемачког Божидар Caunh. Ирва кн.ига 
Нриродне сваге I. У Биограду, Краљевско-грпска 
државна штампарија 1884. Цнјена 50 новч. —

l l i g i j e n a  i O d g a j a n j e  D j e c e  u pr- 
vo doba zivota. Uregjeno od drustvenog odbora dd. v. 
Blacho-Ladreit de Lacbarri6rc-Mcniere d’ Angers. (Тлко 
пише на насловном листу). U Dubrovniku. Tipogratija 
Flori. 1884. Izdanje (ranceskog higijenskogdrustva. Днјс- 
на 20 новч. —

Две стЈ дентеке раеправе И. Руварца, пј^ешта.ч- 
паие из >>Седмице», лпста за науку и забаву па г. 
1856 и 1857. u љеговпм трошком иоводом наумљеиог 
састанка у Бечу г. 1884. оних Срба п Хрватп. којм 
су ее у годннама 1750—1854 тамо ради пауке бавилп 
издане. У Новом Саду, штампарија А. Пајсвпћа. 1784. 
Цијена 60 новч. —

Лира са 800 позорггапих пјесалЈа. Оа дозволом 
управе Кр. срп. нар. позоришта скупио Д. Л. шаптач. 
Издао М. Ј. ^орђевић, књпжар. Биоград, 1884. Штам- 
иарија задруге штампарских радника.

Љетоиис Матиц€‘ Српеке. Уређује А. Хаџн1». 
Књпга 138. (Свеска друга за годину 1884.) У ов<>ј 
свесцгт штампани су ови саставци : I. Оеновно начело. 
Крптички увод у оишту философију, од д.р. Лазо 
Костића. Н. Критпчке студије из дапап;н>Ј уставно 
теорпје. I. Уставна монархија и пачело пародне 
сувереиости, од Г. Гершића. (Наставак). — 111. Hera 
болесника и снромака. Слика из ирошлостп, са огоблти.и 
погледом на Нови Сад. Од ђорђа Рајковића. — IV. 
Златка. Црта пз Сарајзва. Написао Мнта Живковпћ. 
—  V. Последњн дани. Ијесма Драгутнна Л Или.|ћа, — 
VI. Српске народне прпповпјетке. Скуиио их ио Орнјему 
Дамјан Ирерпдовић : 1.Новацје душогубац, 2;. 'Адимскм 
кољепо. — VII. Књнжевност: Ivan Trnski. Svakolika 
mu djela. Knjiga prva: Popjevke i milostuicQ ndadenke. 
Коитика Милана Савића. — 3waj ЈованониНевп »ђули- 
hn увеоцп« н критпка. Написао Нетар Марковић. — 
VIII. Матпца Српска : Изводп из записника књижеввог 
одбора U одјељтва 1882. годние.

У раду штампане су ове оцјене : I. Мии1љење.
Стевана В. Поиовића па критпчку расправу Мчто 
Нешковића : „0  zakonu od 14 listopada 1874. 'о ustroju 
pufikih skola i preparandija za pucko uciteljstvo u kralje- 
vinah Hrvatskoj i Hlavoniji. — 2 Оцјеиа Милана A. jo- 
вановића на “Врпповијеткв пз пстарије свсга евпјеха 
за ишолу II народ», које је Влпдпдпф Крашћ израдио 
no X. Херцегу u другима. — 3. Оцјена Отевана В. 
Ноповића на роман Јаше Игњатовнћа »Сгари и uobii 
wajctopii*,

Ц е т и ш е, у државној штампарији.


