
Пзлаза сваког четвртка 
Иа цијелом табаку.

Стаје за Ирну Гору , А у -  
етри-Угпрску, Босну и Хер- 
фговину :
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на по годнне . 3 „
на четврт године 1 „ 5'
Срвију годишље 20 дин. 
на no године . 10 „
ла четврт године б „ 
ере друге всм^е 20 Фраи. 
годишње.

ЦРНОГОРЕА
л и с т  зл

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

ЈОВАН ПЛВЛОВИЂ.

Претплата пз Црне Горе 
и сва ниема шал,у се са- 
мом уредпику.

Претплата из Србије у- 
пуКује се Велимиру Вало- 
жиКу у Биоград, а из дру- 
гијех крајева иод адресом 
Р. К a mad a no v i c Cattaro 
за пЦ]шогорку„).

Претпдату примају сви 
наиш кшижари и новинар- 
ске експедиције. Не<*>ран 
кирана писма не примају 

се.

Број 22. ЦЕТИЉЕ, 21. Јуиа 1884. Годииа I.

Т  а ј н и с а с т  а н а к.
TPETvA IIOTv.

VIII.

На сатом сат ка стр’јела ирође,
Сунцо со сакри, ноћ тавна дође.
ВеК сјаји мјесоц, и звједа јато,
А ја већ чекам иод прозор злато.

Ох тиха ноћи, идоле свети,
Ког иемож’ ноћи чаром зан’јети?! 
Тишина свуда као у рају,
Ледпни славуј ијева у бајном гају . . .

У'л 1вег’«у нјесму чуј јеку струна 
Клавира гласног, пјесмица нуна 
Љубавне страсти тихо се ори,
Тај гласић драге. . .  срце м’ изгори!

Мила ми пјева: „ох гђе си драги, 
Животу мио . . .  анђеле благи ?
Гђо ти је око гђе си ми соко 
Мој соки можда лети високо!

Да си у небо, анђо би била!
Да си у ropy, била би вила!
Да си у мору, рибица мала!
Да си у пако, врагом би стала !ц

Она ми пјева, она мо тражи,
Она ми нјесмом pane ублажи!
Она ме љуби, ијесма ми збори,
Из очајања надежду створи . . . .

IX.

Ох и ти слушај млада 
Мојих мисли лет : 
гЛх радо би радо,
Да сам румен цв’је т !
Гумеи цвјетић да ти 
Сњсжиу китим груд.
Јер ми срце патн 
8а тобом сам луд!

Ти би мирисала 
Миомирис мој,
За мирис би дала 
Њежии иогдед твој !

Из мириса тога 
Љубавпи би жар 
Из ердашца мога 
Даво ти иа дар!

Бистра јошто вода 
Желио би бит’,
Тада би ме душо 
Морала ти шгг!

Пито бих ти жилс 
Грио срца ток,
А жиле би лиде 
Срцу твомс сок!

У њем би се слио 
Mora срца илам,
А тада бих смио 
Рећи : љубљеа сам !а

Уздахаух на то р’јечи,
Ије душе уздисај,
Предатн јој га ијетре 
Ти брзо иохитај.

X.

И предадо га вјетар 
11 зачух њен ја глас :
„Нричекај мало драги 
За један цигли чае.“

И дође мила моја 
Ох загрлих је ја,
А даље шго је било —
To мјесец само зн а !. . .

J o b . lIoiioBiih Лииовац.

Џ



186. ЦГцОШ 1ЈКА Вр. 22.

мозак и срце v књнжевностн.
(Наставак).

У псто доба, кад п у Ннјемаца, развила 
се јака мождана радња у некијехФранцуских и 
инглеских мисленика. Но ови се разлпкују од 
Нијемада тијем што су бдпже материјп о којој 
мисле, другдм ријечима: што мање метаФизича- 
ре него Нијемцд. У слијед тога они стоје мно- 
го ближе ствардоме свпјету, много тјешље обу- 
хватају човјека онаквог какав је н људско 
стање у правом облику љегову. Због тога и ви- 
димо овај знаменити противуположени нојав: 
докле је трансцендентално мозгање Нпјемада 
остало са свијем без ушшва на друштвени и по- 
литични развитак човјечапства, дотле је мозга- 
ље Француза и Ииглеза, мозгање љиховпх ху- 
маниста и еддиклопедиста, захватајући вишс у 
реалдост, дропзвело једну од највећих друштве- 
них д политичких револудија у историји, која 
стоји као крајеугол.ни камеи ири капији иовога 
впјека.

Да видимо пеке од тпјех Францускијех и 
mi глеск их м ислен ика.

Већ Ренат Картезије (или по Француском : 
Декарт) налази право сједиште души у мозгу. 
Мозгу служе животде силе (које он назива 
„зкпвотним духовима“) а ове долазе од уилива 
крви на мозак и састоје се из најФиније мате- 
рије; ове су силе у највишем степену покрет* 
љиве; оне чине посредничке услуге души, пе 
еамо у њепим чдсто психичким Функцијама He
ro и у одношају љеном к тијелу. Душа је сву- 
да у тпјелу, но мозак јој је право сједиште. 
Душа је јединствена, недјељива. Јединство ор- 
гаиизма човјечијег оспива се на јединству душе.

Кад на ово мозгање Декартово погледамо 
са гледдшта данашње науке, видпмо одмах, да 
Декарт пије далеко од онога што се данас зове 
нстина у исихо-Физиологији. Преведемо лп ње* 
гове „животне духове“ на данашњи језик физи - 
ологије н назовемо ли их према томе иервдим 
силама, онда смо већ добили внше или мање 
нотпуну науку о инервадији, т. ј. о узајамној 
радњи нзхеђу нервне мреже и цедтралндјех ор- 
гана первне спстеме. Добро је наслутио Декарт 
н у томс, да крв нма јак уплив па радљу ти- 
јех „животних духова“ . Но и ако иеловпједа. 
да је душа свуд у тијелу, не he ипак да при- 
зпа да је она с тдјело>1 једдо, дего је раздваја 
од тијела и само о душд ведн да је јединетве- 
па н иераздјел>ива, а не и о тијелу,. Одваја да- 
кле ипак једно од другога, a то данас не иде.

Давид Јум (Ните) родио се у Единбургу 
1711 године. 0  души ова1Ш збори : „Пнтаље о 
суистандији душе аисолупш је и само по себп 
иеразумљиво; све наше представе не могу се

свеетп на једно мјесто ; материја у кретању 
може ее ематрати као узрок мислима, у колико 
можемо имати појмн о оддошају, у ком стоји 
материја дрема кретању. Ништа се не може 
еазнати a priori, ни радња нд грајаље једнога 
предмета, о ком човјек може пматд неку пред- 
ставу. Све је могућ е, што год се може замд- 
елити ; то врпједи за матернју као и за дух, 
за суистандију која је сложена, која дакле не- 
ки нростор заузпмље, као д за ону која је про- 
ста н никакав ироетор не заузимл.е. У оба слу- 
чаја налазе се метаФизички докази за беемртноет 
душе. To што ми називљемо моћ осјећаља, ду- 
ше, представљања, није ништа друго нсго го- 
мила илд збир разннјех представа, које су ве- 
зане једна за другу извјеспим односима. Како 
је свака иредстава различна од друге па се 
може узети као да иоетојд одијељено, отуд 
излази, да ндје иимало адсурдпо, ако се нарочн- 
та представа о дупти одвоји, т. ј. ако се еви 
њеии одношаји с масом представа, које сачд- 
њавају мпслено створење, ирекину. Душа је 
као нека позорндда, на којој ее нојавл,ују 
разне иредставе једна за другом ; те представе 
долазе и одлазе недрекидпо и мијешају се ме- 
ђу еобом на неброједо начина.

Како се види из овијех разлагања, Јум де 
сматра душу као пешто сталио и трајио, него 
као нешто што се вјечито мијеља и претвара, 
те нам се указује као слика извјесног орган- 
ског стаља, при којем о трајностп не може 
бити ни говора. Ода иам се означ^је као мпо- 
жина дредстава. У том погледу шотлапдскн је 
мисленин претеча нове школе, која и дапас до- 
стоји у научном свијету нод имепом матердја- 
листа.

Кондиљак (Etienne Bonnet de Condillac) po- 
дио ce y Греноблу 1715 године. On налази je- 
динство y тијелу п души. Инстднкат je дајдижи 
степеп интелигендије, ум пајвишн; првп је у 
животиље, други само у људма. И ако ip ти- 
јело с душом уједиљепо, ииак је душа, као нро- 
ста суистандија, оно у нама што миели и oejeha, 
јер матердја не може мнелити ни осјећати. Без 
чулпих оргада ие мон;е се ништа саздавати. 
Наше сазнавање, исто као и наше етрастл, 
долазе од радости нли од жалоети, којом еу 
праћена наша чулна оиажања. Без свпјести ие 
може се нигата осјетдти, ннтд може свијест 
раддти без осјећања. Кондиљак држи, да нема 
урођеннх идеја. Нит je jyuia рођена са свим 
својим идејама ни са свијем епособпостима; 
ове се развијају иостепено и стипу се а не 
пашљеђују. Предрасуда је мислити да смо ми 
увдјек овако осјећали као што даиас осјећамо 
и да је прдрода од нас начиппла ово што смо. 
To што дух наш може да мисли, да преиншл»а
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и себд уображава, то није он нп од куд на- 
слиједио, иего је стекао сам себи, исто онако 
к*ао што и тијело вјежбањем стече способност 
да се вјешто и снажно креће. Човјек се разви- 
ја иод околностима сиољашњега свијета, те је- 
дан постаие говорник, другн пјесник, трећи цн- 
јена дрва и т. д.

И Кондпљак иам се указује, као п љегови 
дретходници, као мпсленик, који чини извјесне 
кораке у наиријед, али још не може са свијем 
да се отресе схолаетике средњега ввјека, која 
га притеже к добу у ком је жнвио. Због тога 
нри свој свјетлости неких његових ддеја, да- 
илазпмо па многе круине ногрешке у схватаљу 
суштине душе и њенпјех нојава. Алп ипак нз- 
међу љега и љемачкнх метаФизнчара разлика је 
велпка.

Хелвеције (Jean Claude Adrien Helvetius), 
рођен y Наризу годнне 1715, расправља о то- 
ме шта је дух, на долази до закл>учења, да је 
то укупност мпсли људскијех, сиособпост ми- 
шљеља. Мпсли се зачињу у осјећаљу и нам- 
ћењу. Намћеље је то ието што и осјећаље ; 
кад осјећање ослаби, онда му помаже памће- 
ње, које иишта друго инје него иродужеље 
осјећања. За њега је свеједно, произлази ли 
моћ осјећања и памћења од пеке духовне или 
матернјалне супстанцијс ; он у то неће да ти- 
че. Дух је свпјест у нама о сиољашљем свије- 
т у ; човјек се уздиже до те свијестд, али ту 
има граница, преко које даље не може. Ми смо 
иодложш! заблудама, које нам долазе од стра- 
сти U од незнања. *)

(Наставићо се).

№1.10111 0Д НОЦША.
Приповијетка из народног живота.

Иише Симо Матавуљ.
(Н а с т а в а к).

Ред нам је да сврнемо кући Мплановој, те 
да видимо шта се тамо ради. Оба млада нри- 
јател.а налажаху се тога часа у дрвеном ку- 
]»ерку, што је од скора направљен, под вели- 
ким орахом у башти породице X. Поцерац је 
пешто иупији и бјељп пего ли над сиђе у 
прнморје, а у оном цриом лацманском одијелу 
изгледа и једначпијм п уиравипји, јер лацмаиски 
кројач умије то удесити како ће коме н маха- 
ие иокрити. Он, нребадио ногу иреко ноге, те 
чита. Мало подал.е друг му Милан, узјахао па 
столпиу,турпо кану на затпокте одбијајући димове 
из цигара, гледао некакву шарепу карту што 
је на столу разаетр’о. Обојпца су ушгјени, сва-

*) Die G e s e l i i c h t e  d e r S e e l e ,  die Hygiei* 
ne dee Geisteslcbens und die Civilisation. Von Dr. E- 
duard Keich. Mindcn i. W. Brun's Verlag. 1884.

ки y oho што гледа, само ће Подерац почетће 
испрнјека милосно погледатп пријатеља. Овај 
опет погдјекад исправи се, надме лице пак »е- 
пухне дуги модрп млаз дима, а кажппутом при- 
тисне једно мјесто на оној шареној карти. Оида 
п Мнлош спушти кљигу на кољено, те се обрне 
п очекује шта ће га пријатељ пптати.

— Кажи ти сад меии, има лн каквпјех 
клапада, каквијех стаза преко овпјех коса ? 
Куд би се најлакше нрешло на нр. до у Гацко ? 
Хоће ли ово бити карауле, ови мали кадтареки 
крстићи, начнчканд ево овуда?Данас поћерају 
на up. од онуд, можемо ли дх заминути ево 
овако пак да нх нзненадпмо, a ?

Поцерац се, смијући се, даслони лактима 
на нвицу трдезе, према Милану, те оком прати 
куд онај прстом мпче ио карти Босне и Хер- 
цеговине, а мишл>у нрати сва љегова пагађања 
и претиоставке, те му одговара на оно што 
зна, а што не зна нагађа и он. Пролазе, ждри- 
јела, воде, касабе, села и засеоке, брда, neliii- 
пе, шуме у дољој Херцеговинн зиа Поцерад 
нешто по памети куд је сам ирслазпо, а више 
по причаљу. По што мало изморе очд и памет 
упозиавајућп и објашњујућн оно пгго већ посто- 
ји, — што је ту на картд жутијем, модријем, 
црвенијем — и тако нашарапо, онда ти нм се 
младепачки дух елекне, лпјеће д клдса по свп- 
јету, којега онп сами створе, којн се креће д 
радн онако како они сами желе ; земљшнте је 
томе свијету ту на тој истој картп, само што 
се и на љој нешто дзмијени. нешто збрпше, 
нетто паметне, како бп одговарало једно дру- 
гом. Да неко тога чаеа с врата бане те их 
ноемотри зажареннјех лпца, нламтећих очију a 
рукама мичу да један другом јаснпје иредста- 
ве ! Да ко чује како они удешавају гдје be се 
војска сукобитд, која дадбија, која умиче, ко- 
лпко је заробљенпјех ту, шта ]е отето овдје, 
од куда је стигла помоћ оаш у ненадном часу; 
како ће се утврднти оно што је'присвоједо, да 
за увијек остане у српскдјем рукама ; како 
ће се уннштнтп оно што је својим опстанком 
опасно но устанике. За тпјем крупнијем дога- 
ђајима нпжу се ноташсости нз војнпчког жд- 
вога, потанкостн ни од какве важности, кад 
не би помагале да се онп још бол>е занесу у 
тај маштенпјскп свпјет, — јер на нр. кад сни- 
јеваш да сд летио, онда се спомнњеш да си 
озго с висине гледао по земљи н деке ситниде, 
које не би ни задамтно да нијееп у ваздуху. 
С тога тн се, брате мој, опи лијепо ејсћају 
који је војсковођа узео овај или опај шанан, 
којн је потукао Турке без трага, који се нај- 
впше одлпковао потребшш лукавством ; да ка- 
ко се неиријател> нзненадн кад га двпје војске 
стијесвнше, с длећп и с лпца, као да су нз
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облака пале ! Пређе се, дакако, и на лична 
јунаштва и недаће. Овај је заслужпо Обплића 
медаљу, коју ће му Свијетли Књаз, главом на 
груди прншитн ; ннје шала залетио се, отео 
барјак н умакао здрав од града куршума. (Мп- 
лан је зажмурио и смјерно се насмјешио при 
овом догађају). Оиај други, у првој ирнлицп 
гдјс му бн згода да се истакне, погибе јадник; 
погодн гаувр’ чедл, те му прште глава као иш- 
лак. (Прп овоме догађају, предрчи се Поцерцу 
слпка старог Серавима, кад га донесоше мртва 
обливена крвл.у украј огља; премда нитп се ста- 
рац истицао, нит ко видје кад и како погнбе.) — 
Након свијех тијех могућијех ирикључеља, иређе 
се иа иемогуће ратпе изуме, што бн да се оства- 
ре иреобразиле свијет. Зашто се не би ујарми- 
ла пека природнн спла пак се њом служио чо- 
вјек ? У овоме баш случају — за друге слу- 
чајс момдп напш и не мисле овог часа — не 
би ли се могао како прпмјепити душик (та ду- 
шик души), не би ли електридитет, те да се 
душманип таманц. Како —  тојс друго иитање, 
алн сами барут, мало јс, ма о. Пак и како, ај- 
дс да ]>ечемо овако илн одако (сад јуначкдм 
ирегдућем савд^ују законе механикс, које, ра- 
зумије сс, познају онолдко колико се разумом 
без науке схватити да). Ако де то (барем ва 
сад) а оно барем да се изуму паметда срества 
одбране на отвореду, која докле непријатељ 
удотреби п од са своје страде, протећи ће не- 
колико врсмена, а дотлс посијаће љепшпама 
земљу којојје досадно; међу тпјем од нас нико 
нд гинути псће. Ево како. Задгго се од прућа 
дс би могле оалестн као велдке каде, пак дх 
напунпти земљом — ситпом добро збнједом 
земљом — . Онда пет шес, десет војника даре- 
3;а се дза ловал.еис те тврђаве, пак је турај 
еложпо; куршуми сипљу, брате, као суљаге, a 
ма залуду, не ироби је, ђавол>и, десет, дваде- 
<*ет — мноштво тијех доваљеииде котурају се 
равнпцом, а иза њих људи — дакако опрезно 
пуцају, а цгго је главно напредују, све папре- 
дују, док се оди тамо разбију, ја ли ако се 
под метерпзе лримичемо, док дх они папусте. 
гГо је, да речемо, један начдм, а ма има идру- 
гијех. — А ко бд ти набројдјо све што њима 
да ум дада!

Пошто све побједе д савладају, пошто се 
истријеби и потоња „туркуша“ (турдд османлп- 
је, за разлику од срба турске вјере) п пошто 
name двнје државе лреузму ослобођене земље, 
онда мл&дп пријадц уређују те земље. Око то- 
га се иојако разилазе у својим мишл>ењима оба 
нријател,а, и ако над је једпака жеља, блва, 
како he се тај ојађени народ већ једдом усре- 
ћити. Мплан је дуп „америкапекијех ндејаи̂  
(тако калетап Јоко пазнваше све што бп за њ

необлчио чуо из Милановс главе), те бн он 
једппјем махом те „идејеи, остварпо на срдекд- 
јем земљама. Жељездидс, прокоди, велпки мо- 
стови, морепловство развдјено, велдка трговач- 
ка и прометна средишта, слооодно бирање чи~ 
новдика државндјех и одштддскијех, обвездо 
дшоловагве, .слободна вјера свака што погтоји, 
а слободдо изумљати д нове вјере, суд доштед 
а ма ирдјек (вјешала за џајмање злочдиство), 
одликоваље радепијех, натједање, јагма, — ма- 
кар нх на стотине крхало вратове у тој трдд 
— п т. д. то је све запаметовао Мидан отуда, 
то га је заиоспло, то је од лојетским дзразнма 
прлловиједао своме другу.

(Наставиће се).

На новратку с Бранкове свсчаиоети.
ш.

По Фрушкој Гори.
(Наставак).

У Кешенову сс с пама придружише иачелник н 
потарош јавачки г. г. СтојковиК и Сладаковић. Г. 
Нетровић сједе шњима у кола, а ја и Милан на та* 
љиге једнога газде бе/неновачког, који не само да 
нас јо из л.убавн у Раваницу возио, него је и још 
шћио, да нас угооти у својој кући, када покрај њв- 
наљегосмо. Ал’ како ее био тточео сутоп хватати, 
лијепо му захвалисмо, и наш газда морао се задо- 
вољити, да нам на колима вина изнесе. Па отолен 
добри коњи сво у трку у двијо уре довезоше нас 
у Раваницу. У који смо час прелећели овај простор 
и како иријатно у сред нијеме и црне ноћи ! Иосли- 
је десетак година нашао сам се сам са нријатељем 
из ђаковања, коме сам имао доста, доста нријател>- 
ски да повјерим, да срцу своме угодим, које је на- 
ходило у доброме другу најискренијега одзива..........

У Раваници су нас чекали, као што сам папри- 
јед рекао. Свијетли зраци кроз нрозоре манастире.ко 
разбијаху ноћпу таму, кроз коју ова гласовита ери- 
ска задужбина и још зиаменитија изгледаше. Текер 
кола стадоше, момци прихватигав паше ствари и уве- 
доше пас у манастир.

Али нијесмо ми сами били те ноћи равапички 
гости. Њски ђаци карловачки били су ирпје нае до- 
шли и већ иосиали ; а други из Србије послије нае 
ирисијеше. Отац иамјесник., с којијем смо се у Бе- 
шенову упозналн, госпоцку нам је вечеру био нри- 
правио. Но вечсри у лијепоме друштву за дуго смо 
се разговарали, докло нас сан није савладао. ГТро- 
сторијо раваничко су унраво госиоцки намјештене. 
Особито одјељењо за госте као да је  каква од пр- 
вијех гоетионица по великијем варошима. Hyke су 
двокатне и као обично у п о к о ј, како иркву сатри 
сгране окружају. Све скуиа: куће велике и добро 
држане. црква такођер велика са лијеиијем звоником 
и кубом, на иодножју брежуљака густом тумом иски- 
ћенијех, изгледа величанствено — достојно светп- 
лншту, у ком почивају моћи нофљвдњег цара сри- 
скога, мученика са кобног Косова.

Браћа раваничка били су већ одавна јутрњу 
отпојала кад смо се ми сјутри дан пробудили. Лрва 
нам је ствар била да целивамо моћи с в е т о г а ц a* 
р а Л а з a р а. Црква је всличанетвена, царека —



Зр. 2 2 . ЦРНОГОРКА 189.

што ти срцу годи и у исто доба опомиље ђе си. 
Пред простолном Хриетовом иконо« стоји ковчег 
сребром окован. Исгушени страхопоштовањем присту« 
писмо. Јсдан калуђер отвори ковчег и ми целивасмо 
еветитеља. Свети дар је цјелокуиан и богато ођевен. 
Кад су из Србије бјежали калуђери од вулума тур- 
скога, овђе су га донијели. И отада овај манастир 
Раваницом прозваше, а до тада ее Врдником звао. 
Вели со да га је основао исти цар Лазар, кад је 
уирављао Сријемом и Млчвом. Овђе је велика на* 
родна светковина о Видову-дану када црква слави 
усиомену свечеву. Осим из Славоније и Бачке, ту 
долази народа из Србијо и Босне. Дакле слава зна- 
менита као она иод Острогом о Духовима. Мислим 
да треће равнс им нема у срнскоме народу. Темпло 
је раваничко врло лијено. To је радња ернскога сли- 
кара Д и м и т р и ј a А в р а м о в и ћ а, од кога има- 
мо још иконостас саборнс цркво биоградске.

Фала настојању младога памјееника Раваница је  
данас у доброме стању економском. Али прије које 
годино био је манастир уиропастио са свијем игу- 
ман му, који је с тога из Раванице премјештец био. 
Примјетпо сам да с манастирима управљају млађи 
прости калуђсри н речено ми је, да г. а р х и ј е -  
п и с к о н к а р л о в а ч к и А н ђ е л и ћ улаже сву 
бригу окодо уздржања н уређсља Фрушкогорскијех 
манасгира, те да he са свијем замијенити с прости- 

јсм калуђерима господу, која сс прииравља да ени- 
скоиима иостану а не брину се како he више при- 
вриједити и уиггеђети кући, којом уцрављају. Чуо 
еам више нута жалити се, ј>е се дијевају приходи 
манастирски. Али кад сам видио огромиа зданија ма- 
настирска, около којијех треба сваке године троши- 
ти, да ее онако у реду држе ; и кад еам видио ио 
иолико гости манастири дочекују готово као гостио- 
ницс, држим да су сво жалбо нрећеране. Још кад 
се нромисли да су сви ириходи што земља даде, 
слијоди да нијесу свако годинв сигурни, те је добро 
да једна добра година другу злу окрпи. Дакле само 
добријех домаћина, који he нам уздржати оне свете 
сиомепике из далеке ирошлости, да се по њима на- 
naja народ поносом и ућехом.. . .

У Раваниди се хрино и много старнне, пзмеђу 
којијех хаљина у којој јо погинуо дар Лазар на Ко- 
вову и златна чаша с којом је па пошљедњој вече- 
ри напијао. Ову сам кобну чашу у рукама држао, 
алл еам лакше дихао када ми калуђер пружи једну 
мању исто од злата Цариде Милице. . . .

У овоме манастиру трсбало би који дан оста- 
ти, да се може о њему како треба иисати ; а ми 
смо се морали бринути како ћемо у Јазак на објед 
приспјети. Добри наш домаћин натовари на кола ма- 
паетирека наш иртд»аг и отправи га у Малу Ремету, 
he смо ималн коначпти, а нас испрати ио далеко 
докле нас је пзвео на путању, која he пас новести 
преко једног бријешка M3Mehy шуме п винограда куд 
смо наумили.

Ј а з а к је од машијех манастира, али врло ли- 
јсно изгледа и у једном дивноме нродолу. По преда- 
њу овај је маиастир основао дссиот Јован Бранко- 
вић. У љсму ночивају moLii с в. ц a р а У р о ш а, 
иошљедњег Немањића. Баш смо ириспјелн на часове, 
тако смо одма свечев ковчег деливали, ио коме бих 
реко, да тијело није цјелокуино, јер је ковчег одвећ 
мали. Послије часова иреетавилн смо се оцу игума- 
ну, који нас је најљубазнијо иредуерио. Као свуда 
ho емо долазили из ненада ио манаетирима, н овђе 
емо нашли врло добар ручак.

На ручку онет нијесмо сами били : иошто смо 
мн Beh били сјоли иридођоше неколика 1д*ка. И ви- 
дећи како их је лијеио добрп старад дочекао, како 
се брииуо да им што ие мањка, нијесам се могао уз- 
држати, да му из свег срца не заФалим, нсппвши 
чашу у Јвегово здравље.

По обједу су но нае дошли г. г. Стојковић и 
Сладаковић, који нас у својо село одведоше недале- 
ко од манастира. С.ело Јазак велико је и изгледа 
као каква варошида. У њему се родио наш честити 
прото Т) о р 1) е 11 и к о л а ј е в и ћ, вриједни сриски 
књижевник, и данас као архимандрит у Сарајеву 
деспа рука митронолиту Сави. Такођер је доријеклом 
из Јаска чувенн наш научењак Ч е д о м и њ М и ј а- 
т о в и ћ. Код Сладаковића чскала нае је госнодка 
ужина, ђе врло иријатно ироведосмо до близу ноћи, 
кано ти кад се домаћину срећаслида смије, као иа- 
шему иокрај мдаде жене са гојнијем синчићем на ру- 
кама. Ту нас је гђа Сладаковићка по ужини изнена- 
дпла дивнијем нјевањем црквенијех ијесама. Краеан 
обичај којп је уведеи по Војводнни мислим врло 
]>азвијеном вјештином пјеваља, одиста из нсстапшце 
свјецкијех пјесама; тако hem чутн стихиро богоја- 
вљеиеко, духовске и т. д. ђе со нјевају и по крчма- 
ма. Колико сам пута то слушао у веселом ђачком 
друштву ио гоетионицама градачкијем.

Из Јаска опет иреко једног брцјешка, ваљда 
ура хода, стигоемо у м а л у  Р о м е т у  у еами мрак 
са нашијем јазачкијем пријатељима. 0. наетојатељ 
надао нам со по нртљагу што пред нама носласмо. 
Ту смо врло весело вечер провели, оеобито са изми- 
реља нашег Сладаковића еа о. настојагељем, којо је 
тс вечери сретно иостигиуто, премда се бојим да не 
тзбуде било то измирење ток нримирије оне вечери. 
На свакп начин ова ствар нас је развессљавала, тер 
зачипила добру вечсру. М. Рембта јс Филијал ма- 
настира Беочинп. Ту но живн него само наетојатељ 
који у свему зависи од етарјешнне Беочинског. Цр- 
ива је мала на ново сазмдана г. 1750. Али јс манастпр из 
четрнајестог вијека, обдарен добрима од краља Дра- 
гутина, као Филпјал мапастира Раче у Србпји. До 
цркве је једна нова кућа, не много велика, али лије- 
по држана. С тога м. Ремету и не броје у ираве 
манастире.

Усвићала је не1>ел>а. Јутрњу вијссмо чули пи 
звонити а камоли иојатм. Кад емо устали, одма по- 
чесмо мислити како ћемо у К у в о ж д и н .  A 
иастојатсл, нијо нам дао ни проговорити о томе, 
уетављајући нас на објед, па да у Кувеждин коначи- 
мо. Ми смо лијепо благодарили, и пошто се опро- 
стисмо са нашијем иријател>има из Јаска, ноји су 
из 1>ешенова нас иратили, трашећи ирилике да иам 
своју брацку љубав покажу, сјсдосмо на кола па кре- 
нуемо даље ио илану уиапршед утвр!;еном.

(Свршнће се).

Клетва и Благослов.
У вријеме међусобица у Црну Гору. кад крва- 

рен>а бјеху заузела та«вога маха да пријећаше чи- 
сто уироиастити народ, Митроиолити-Господари цр- 
ногорсни јављаху се правијема анђслима чуварима 
народа свога. Они употребл»аваху сав свој и духовпи 
и свјецки авторитет да номире народ. да искоријепе 
из народа ту necpehy која тако упропашћаваше на- 
род. И ако су они у овоме имали често добрпјех 
усијеха, оиет се је догађало да се нађе и но i/CKQjn
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упорник који није слушао владичине заповиједи и 
молбе за ирекидање свађе. У оваква времена при 
лрактици суда, при молбама и уговарањима, владике 
су употребљавали „клетву" и „благослов". Прокли- 
њали су онога који не би хтио послушати, а благо- 
сиљали опога који би нослугаао заиовијед владичину 
и нресуду његова суда. Ове „клетве" и „благосло- 
ви“ изговарали су се често пута само устмено, a 
често пута издавала су се јавно „проклетна" и „бла- 
гословна" писма.

Ја ћу привести овђе по једав примјер п једних 
и других писама да виде читаоци „Црногорке" у 
каквој су се Форми оиа издавала.

/. Клетва.
„Од нас владике Петра !

Честноме господину иону Потру и Ћираку Радову.
Ево дође н опет ова несрећна жена бона да 

илаче и да кука да сте јој изгорели кућу и да јој 
ие дајете ништа од онога што су судили главари на 
Цетиње, но да сто и оно друго што је било њено 
узели нешто муж, а сада све ви досшели. Ја вишс 
не говорим н’ако ов о : молим Госнода Бога да се 
ваши домови са оваквом болијести пануне, како ви 
тако и ваш напредак да се скита од немила до не* 
драга како се скита ова сирота ; и да ви ни у чему 
Бог нс поможе. Како кунсм вас, који сте њојзи кри- 
ви, тако кунсм и проклиљем њенога мужа и свакога 
ко ви је у руку да ова сирота нлаче, и да се скита 
од вашега безаконија. Ви сте грђи но Турци, ио Чи- 
Фути и но икаква вјера. Да сте по триста нута про- 
клети и ви и ваш вапредак увијек !

Цетиње, 1. Маја 1818 године.
Бладика Петар“ .

Поелије овакве страшне клетве, „ироклети" го- 
тово свагда иокоравао се је, те је долазио покорном 
главом у руке владици да га моли да скиве с ље- 
га страшну клетву и да му даде благословну мо- 
литву. Владика је оиранггао и давао онет свој бла- 
гослов те је тпјем уништавана анатема.

II. Благослов.
„Од нас владике Петра!
Благословена молитва на СтсФана Гавриловића 

у Ровца, и на његов дом, на чељад, па стоку и на 
свашто његово.

Владико Господи Боже наш, тебе молимсе и 
тебе иросим јакоже пзволил јеси в’ дом Закхејев 
ввити и снасенија в’ нем живушчим даровати, сам 
и ниње здјес живушчија собљуди невредими, Јакоже 
благословил јеси, и умножил јеси отадо патријарха 
Јакова, благослови и стадо скотов рабов твоих сих; 
Избави дом его от наеилија дјавол»а, и от иноплеме- 
них, u от всјакаго иавјета врагов и воздуха смертно- 
га и губителнога недуга; огради их свјатими ангели 
твоими ; всјакују немошч, всјакују завист н искуше- 
није, чаробство же и волшепство отгоњај от них. 
Јако твоЈб јест царство и слава отца и сива и свја- 
таго Духа, ниње п присно и вовјеки вјеков амин.

На Цетшвс 15 Јунија 1815 године."
Марко Драгивић.

Нод Острогом 1 8 8 4 .
(Иаставак.)

Да впдптс наше иамастире !
Н а р. П ј е с м а.

Је ла који од поштована 83 претплатнпка «Црногор-

21

кбп  кад год што лијепо снијевао у свом вајеку,н. пр. какве 
необично чаробне предјеле, као што их  само може 
наслнкати буновна ФантазиЈа сиа, невезана за контро- 
лоре чулне који нам на јавн ве даду да се макнемо 
од реалноств, ФантазвЈа слободна в одрцјешена у сво- 
јим најемјелијим полетима?

Те сановие слпке стоје вјечиго урезаие у uaiwe- 
ти. Често их реалност немвлосрдно брише, но оне 
инак свом силом избијају на иовршину свијестн, го- 
лицајућп у нама својим дившш облицшиа живце.

Менн he вјечито остати у глава такав један can 
из мојега живота.

11а како сам се заднвио, кад сам са Бијеле Ру- 
днне тај сан видио на јави ! Помислих, да нијесам 
можда опет на оном чудноватом физиолошком раскр- 
шћу, на којем свнјест вит је са свијем усиавана да 
иишта не мвслп нит је опет довољно будна да ради 
под контролом чулнијсх оргаиа. Али сјетих се Син- 
нозиног “Cogito ergo sum"— даклс о ја мисл»ш, гле- 
дам и будан сам !

Није ово сан, права је јава, noja mo је пукла 
пред очиша са Бпјеле Рудине. Јајегледам, јајеукоспм 
у душу, ја јој слажем све безбројне љеп оте у благај- 
ницу своје свпјести, живцп у мени задркташе нл ци- 
јелоЈ мрежи својој, ерце стаде силно онтп.

To је учшшо само један поглед на БјелопавлиН- 
ску долипу. Боже мој, шга чини поглед са висиие, 
из далтне! Непосредност може вриједнти много за 
науку; поезију опа са свпјем убпја. Доље с непо- 
средношћу ! Дајте вш висиие п даљине— барем за ко- 
јп часак, да ми се засладп чемерна реалносг са ово- 
јом сухопарном непосредношћу, са евојнм снтшшјкнм 
цјенндлачењем, са својим досадним раство|>ом свега 
и свачега на диЈелове п дјелиће . . .

Такав ми се поглед отворио са виса којп гледа 
у БЈелопавлићску долину. Некадашњи сан rvioj ожнвј« 
са свом свлога, добив на јава костн и i\ieco, прешав 
из буновног царства ФантазиЈе у државу реалности. 
Оа погледом минуше мн кроз главу и они лијепо 
стихови, које сам зимус слушао на иозорнпци <>д 
штица начињевој, а данас их гледал! иа иозоршгцн 
јаве својам рођенвм очама, у сиој цјеллни а вјерноети 
онако како ах је оградао велака вшјстор љенотс у 
ирароди :

„Дипна је Зста и Кучка Г«ра 
И све је дивно управ до мора !
Строг ли јс Ловћсн и Проклгтпја,
Лијеп }е Гарач .дивна Румија !
11оља су родна, богата ссла,
А чељад здрава, чила, весела !
Орна је стока, зорни су људи 
Moi отац Иво право им суди !
Сва Зета доња до Тесалцје 
Горљој се овој ни примаК’ није ;
На ц’јелу раван> од Матагужа 
Па ћерај rope до тврда Сиужа:
Шенида с’ жути ка’ сухо здато,
Дол,е онамо — ено гле ! Блато !
Ова Морача што трчн дол.е,
Ове рјечице што режу пол»е —
Све је то дивно, све је чаробно !“

(„Б а л к а н с к а Ц а р и ц а.“)
Нредсгавпте себи јешу долпну, која је на ночет* 

ку своме стпенута взмеђу горостаснпх брда, а поели- 
је ое ностепено све већма п већма гачри, док се н» 
пошљетку не пзгубп у зетској равници н не прелпје 
у плаво језеро Скадарско, у којем се из далеке пер' 
спективс огледају шљежни днвовп с једне стране Кома, 
ПроклетпЈе, Пакленога Врха, с друге стране Румије 
Ласана, Сут)рмана. Посред тз долине бнјеле се изда- 
лека као чпсто сребро које се на сунчашш зрацима 
прелпјева стародавне исторпске рпјеке : Зета, Сушпца, 
Морача. Зста се украла вспод Иланнвицо да јо нико
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ие види п не чује, па тек у долини пспод Острога 
иа ноио помаља своје еребрне вале, да њпма као 
<*ребрнош врпцом окити цијслу долину бјелопавлоћску. 
•Сушпда ее повнја баш испод самога прага од илана* 
•ие која се тихо еиутта у долппу, повнја се дао неки 
сребрна рубад љен. Морача наже доље хучи са свом 
свлов1 к језеру Скадарскоме, да се у модршч валови- 
3ia његоввм окупаиа претвори у плавокосу Бојану.

А оно што је око тијех ријека, је лн то шаренп 
ћилим прнроде? На љему се блнста злато, жежено 
иод јаркнјем зрацима сунца, ком се мали просипати 
овдје милиопе и милвоне својпх ycujaunx стријела. 
Злато то лелуја се тамо п овамо, вод њежнвм шило- 
ваљем благога повјетарца, који снлази с околниЈех 
внсова да се наљуби тога злата, а оно час блиједн 
час рушени под твм дољудцима. Око њега пружнлп 
ое пространп зелени простирлчп, шпарани љуиким 
главицама од цввјсћа из којнјех избија пшомирвсна 
душа биљнога евајета; ту је на загаситом бујном зе- 
ленилу убава мајчива душнца, мирисави босиок, аро- 
матпчни пелим — све саме кадионице у црквп прп- 
роде, из којијех се прогипље дању в ноћу заносно 
днхаље бољне душе. А посред свега тога засађена 
етојс, као обла зелена острва, помања луговн са 

ввсокам растовшча и дубовима, са разапетим
.широквн грањем, са густам на грању лп-
стом, кроз Koje се провоси тајанствено шуш- 
тнљо ваздуха уз цвркут гајсках пјевача. Тако су лв- 
јепо, чвсто симетричка поређена по тој pajcKoj доли- 
ни та зелена острва, баш као да је неко ту у пра- 
отаро вриЈеме, можда још док није нн било Инглеза 
на свиЈОту, засадио иравв данашња инглескп парак, 
као што га не можемо наћн ни у једној од чувенвх 
велпких градова свјетсках, јер је сва људска мајсто- 
рија сатнеж према ономе што взиде лајепо из руке 
онога који је «утврдио земљу на водах, оградио море 
ивјеском и простр’о вебо као мјешину.»

А сад да узпесемо очи и срца иа више. Ту нам 
је ирше свега, с лијсве стране, наш високи Г а р а ч .  
Видјели смо ми њега всћ из даље, тога високога 
стражара црногорског, али га је тада зора умотала 
била у своју магловиту чалму, те му не могосмо са- 
гледати лица. Сад нам је открио цијело величанство 
своје, од главе до пете. Висок ли је, лијеп ли је, Бо- 
же мој ! Винш од свијех својих околних другова, чи- 
сто изгледа као и да заиовкједа свијема. Облаци га си- 
јоку, муње сикћу око њега, громови се иреламају no 
његовим ншрокнм плећима, сунцо га иробада својим 
усијаним копљима, мјесед га облијева својим поноћ- 
»шм сребром, л»уди му заламају разгранату дјецу, ко- 
за му брсти зелено одијело, воде му иеру широке 
стоиале, — али он стоји сталан, непомичан од ви- 
јекова, шал»е мрки поглед свој иадалеко, чува стра- 
жу дриогорску од старине, брани ириступ у освеће- 
ни храм слободв и независности црногорске. Да слат- 
ко ли ми бјеше погледати га !

Око њега вишо или мањо погнули главе своје 
л остали нисови, пружајући сс с једне и с друго 
странс Вјслопавлићско долине,у уеталасаним ланцима. 
А оспм њих, још и но сриједи долинв, донвки брежуљак, 
повека усамљена узвишена главица, ваљда за то, да 
пе би тако красиа долина — рода женскога — оста- 
ла без онијех дражесних узвишеља на грудма, која 
дају иајвиши чар жснској жепоти.

Представитв ссби све то обливено бистрим 
зраком прољстним, кроз који треиере јасни зраци 
сунчани, а прелијевају се у сзим Сојама призме по 
водама, но роси, ио цвијету, no трави. све задахнуто 
д>улким мирисом пол>скога двијећа, а узпесено занос- 
н ом ијесмом горских пјевача, па ћете оида имати

пред еобом — блиједу копију природнв љеиоте у 
којој со топи долина БјелоиавлиКска.

Дуго сам стојао на вису Бијеле Рудине на- 
слађујућн се тим, дивотама ирироде, које сам не* 
кад само са|вао. Усред највишег усхићеља обузмв 
ме ипак нека туга ; украј ове раскошнв љеиоте 
природне шинуше мо но срцу јаче но икад они 
стихови Бранкови :

»Само, само да још мрети нпје . . .
Како сам обично сјетне нарави, жао ми бје- 

iiie п то, што није.сам бар комадић ид Брапка. 
Можда би се и меви на овом мјесту поткрала ка- 
ква ж ељ и ц а....................

(Наставиће сс).

КЊИЖЕВНИ ПРЕГЛЕД. 
G e o l o g i s c h e U e b e r s i c h t  v o n  Mo n- 
t e n e g r o .  Von Dr. E. Tietze. in 8.o, 110 Wien 

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

Што се тпчс Црие Горе, то њу г. Тице карак- 
терише овијем ријечима :

„Црна Гора је земља најјачих контраста на иај- 
мањем простору. Каква је велика разлика међу једно- 
образно усталасаном сликом Бањана и гороетаспим 
стјенама у Брдима, које стоје к сјеверу од њнх; 
међу ијесковитима брежуљцима на истоку од Уциња 
и рапавом кршовитом масом Братоножића ! У коли- 
ко различите утисно добије човјек гледећи на зслеие 
ћилиме Кома, посуте разноврсним алииским цвијећем, 
и суморном сликом каменитих бањанских пољана, 
између оних климатичних услова који иод 
Баром пријају раскошним маслинадама, и оин- 
ша, ушљод којих под Дурмитором расте само најни- 
жа сорта цриога бора, која не може постати дрво 
него увијек остаје грмен (на мјесту зове се : клока 
шемачки : Zwergkielcr) (стр. 101.).

На иалеозојској Формацији н на верфснским сло- 
јевима вегетација може достигнути највиши разви- 
так : гора за мало година изгледа као п])аљес ; тра- 
ва за мало вријеме иаслаже толики слој од својега 
корења и иретварања у земљу, да ви no њој може- 
ге ићи босом иогом, као по ћилиму. Са свим друго 
иалазимо у крединој и триасовој створби : ту све, 
што расте, расте с великом муком, и кад пе би би- 
ла ова мјеста у рајону, богатом агмосФерском влагом, 
све би то било голо и мртво.

Иослушајмо што збори г. Тице о Ћемовскомпољу :
„Овај дио Иодгоричке равнице изгледа као ка- 

ква пустахнја, не само због тога, што цио ови иро- 
дио, од како су дошли Црногорци, слабо се обра1,у- 
јв: него и због тога, што се он саетоји из шљунка 
и, као свака површина од овога састава, не задржа- 
ва у себи воду, тако да не помаже томе ни богат- 
ство атмосФерне влаге. Осим тога у Подгорици н пад 
цијелом равнином дољс Мораче често пута пухајака 
бура, која такођер рђаво упливише на вегетадију ; 
то со можв виђоти на пстријско-далматинској ооалп.ц 
(Стр. 100).

Површина црногорскога зомљишта је такова, 
да и просто путовање ио њој без свакога терета и 
сваке радње чини страшну муку. „За Једнога топо- 
граФа — говорп он — чисто гиганска работа (eino 
Rieeenarbeit) само ириближао (scbenmtisch) онредјели- 
ти устројство иовршине, која се ми)ења на сваком. 
кораку.а (стр. 98).

Врло су значајне за нас и ове ријечи ауктора 
одеосно обрађивања земље у Дрној Гори : -Земљо*



192. ЦРНОГОРКА Бр. 22.

радња — то се зна — у Црној Горв може бити са- 
мо у малим доловима понекад на слику казана; само 
Никшићска равница по своме простору предстаоља 
изузетак и заузима међу њима ирво мјестоЛ

(Cepuralie се).

Позориште.

Нрошле сриједе стигла је на Цетнље п о з о- 
р п га и а д р у ж и н a г. I). К. II р о т п ћ a u почела 
је већ давата представе у арени украј биљарде. lip- 
ва представа даваиа је у иедјељу »у част u славу 
рођеи-дапа Његове Свјетлости Кнеза-Нашљедшжа Да- 
нпла«. Иредставл.ала се мелодрама »3 и д a њ е P a 
li a n в ц е« у 3 чипа спјевањем од А. Нвнолића. Ово 
је један од старих комада српског позоришног репер- 
тоара, који је могао ваљатн за прво вријеме аостан- 
ка срискога позорншта и док је позоришту био зада* 
так да у »неспасешш« крајевима Српства буди u уз- 
држава српску свијсст помоћу нсторијских таблова, у 
којијема се сјајна прошлост иримиче жељним ногле- 
дима притвснутих нараштаја. Можда ће због тога 
исти комад још неко вријеме остати у реиертоару, 
но и за саму ту цпјељ пшого му којешта не достаје, 
иарочпто пак кад се иредставља иа нозорница којој 
спољашњи апарат —- a то је у овом комаду главна 
ствар — ивје такав, да би могао учиввти колнки то- 
лики СФекат. Нека иам опроети блажена сјенка цара 
Лазара, али ова слава његовог крсног вмена, како 
иам се представља у »Зндању Раванице«, више нам 
изгледа чл даћу, тилвко је слегичиа, плачевна. С 
гледишта драматске вјештвне комад јо раваи нули. У 
њему нема ништа што трсба драми. Због тога u 
ирсдстава пије могла нп најмање задовољнти публику, 
чему наравно вијесу криви глумци, који су чнннли 
све што су шоглв, него сам комад, који не ваља и 
који би и пајбоље глумце довео у опаспост да се 
компромвтуЈу. За то но hemo овдје нв говорити о 
нредстави тога комада. Његово Височанство Кнез бла- 
говолио је походптн ову представу. Иублике је бвла 
пуна цијела арена.

Сјутра дан, у ноиедјељник, представљан је »Д о н 
Це з а р  од Ба з а иа « ,  драма у 5 чинова, паиисао 
Диманоар, превео Н. Ово је већ друга работа. На 
иредставн овога комада впдјело се лвЈепо, да у дружвии 
Протићевој uivia нравпјех глумаца и глумица, који to вме 
могу носитв с диком и ионосом. Главну улогу у овом 
комаду пмао је г. Т о д о с и ћ, представљајући Дон 
Цсзара од Базана. Карактеристпка је овога јунака : 
врлина у основи душе, а порок на иовршинв. *Ко га 
педа но крчмама, гдје imje преко мјере, гдје се reap* 
та док пе прсЖерда све пмање, гдје се без обзира 
предаје тјелеснпм сластвма жввота, тај бн помислио 
да је то пошљедњн човјек у ком нема ништа друго 
ОСИВ1 Дон-Хуаиске парави. Али то су пороцн којн' ее 
на љету само с поља виде. Из нутра му је душа чи- 
ста, непокварена, која је не само с иасивне страие 
ваљана, не само што не хоће да се окаља каквом 
инском прљавштином, него u презире то иа другома, 
те бранн рвјечма п дјелом гоњену правду и невиност. 
Он ирезпре силнога али неваљалог солеткара Дон 
Хоса од Сантарема, ма да је овај првп пшвветар кра- 
љев н иоелвЈс краља најмоћнвји човјек у државн, ц 
иајпослије га својом руком убија да спасе част кра- 
л»у, ма да ie краљ крвнп непријатељ љегов. Али у

нсто доба евом нскреношћу своје честпте Душе љубн, 
заклаља и брани невину слабост у Лазарпла шегрта 
дворскога пушкара. Г. Тодосић показао се потпуно 
дорастао својој улози, за коју ее доиста и хоће ира- 
ви глумац, јер ваља предочвти смјесу од иорока н 
уиутрашље врлине. Г. Тодосвћ је то еавршено иосга- 
гао;*у сввјема »окретвма својим, у држаљу, у тову 
говора он иам је изнио па српједу лаку нарав Дон 
Цезара од Базаиа, код којега нема ппмало борбе, 
кад ваља правити трансакцнју са caBjeiuhy у СФери 
вана, љубави п новаца, но који je у ието доба неу- 
В10ЛВМ, иравп каваљеп, кад ваља wa u живетом сво- 
jmvi браиити чает своју u туђу, а нарочито част сла- 
бпх и нешоћних који се заштпти његовој повјере. Г. 
Тодоонћ је врло вјеиио пзвео то двојство у нарави 
Дон Цезаревој, а тако осто u нријелазе из јсдпо ка- 
рактерне сФере у другу.

Г. Б а к а л о в и ћ  био је класичан у улози map- 
киза МонтеФнора: ирава шиањолски хидалго — у
карикатури. Г. Бакаловић аоказао iiaai је јак комнчан 
талснат у карпкатурном жаиру ; xohe ли се ua ik н ј 
висшш одржати u у комвци која ие треба карикнту- 
ре, то ћето итати ваљда ирилику да видито. Ондјв 
је био потиуно на свом тјесту и. ие бн се нмао боја- 
ти никаквога презнца на далеко. Г1;а Т о д о с и ћ к а ,  
у улози маркизе, врло га је згодно доиуњавала, осо- 
бито својит класичним уздасима и кад је иала у ие- 
евијест.

Марвтаиу, ПЈевачвцу ио улвцама, прсдстаиљ.ма 
је гђца. И е р и с о в а .  Оиа је стекла гласовпто и.мв 
иа цозорннци хрватској u сриској. Ми сшо впдјслн на 
овој представн да га је иотпуно заслужила. Гђца 
Иервеова је глумица — умјетпвца. На њспој прбд- 
стави види се не сато глумски дар него и култура, 
која дару даЈе савршенство облака. Гђда Пориоова 
ушије да иресели своју душу у улогу коју предвтавља. 
Она пе говори само кад представља, него н псјећа 
свом душот својот, a to изражава ив сато ријечита, 
него u тоном гласа, иокретвма, држањст — као ира- 
ва глушица.

У улози Дон-Хоса од Сантареша умпо је т. С а- 
в п ћ да нзведе вјсшто сплеткашку улогу п да пред. 
ставп у основи својој иокварену нарав првога тпви* 
стра краљевог, који је у цијелој драаш зли дсмон који 
све на зло иаврће. Улога краљева сама je no себи 
мучна, те ју је и г. ћ н р и ћ  могао довољно марки- 
ратв.

У Лазарилу представљала је г.ђа Ј о в а п о в п ћ к н  
гоњену невииост иогођсно и вјерно. Наивновт je ymje- 
ла да нзразн са свијет цриродно; исто тако п осје- 
ћања благодарне оданоств својему заштитнику.

Осталн глумци пмали су подчпњене улоге, но 
шоже се рећи, да је свак био на свот мјесту.

Њихова Височапства Киез в Кнегпња са свпјет- 
лпм члановима владајућег дома благовољели су иохо- 
дитн о ову иредставу. Иначе публпке није било тного. 
Мора бпти да је крива тоте студен, ако ипје — »Зи- 
дање Раванице«. Ово потоње већ бп било реиариеано, 
јер је иозоришна дружина данашњом својот предста- 
вот сасвнјем освојила иублику, а надамо се да се ни 
небо не he већ ввше тргодитв, јер сшо пј)сд Нетро* 
bum данош.

Д е т и њ е, у државној штампарцји.


