
Излазн сваког чствртка 
*а дијелоз! табаку.

Стаје за Црну Гору, Ау- 
втро-Угарску, Босну и Хер- 
цеговину':
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аа Сpsujy п све Аруге гсмљс 
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на три мјессца 4 „
у злату.

ЦРНОГОРКА
ЛИСТ ЗА

кшжшост и  ш т .
УрЉ пик:

ЈОВАН ПАЗЛОВИЋ.

Иретплата иа Дрне Го. 
ре и сза писма иал>у св 
самом уреднику.

Претплата из Србије у- 
nyLyjc се Вслимиру Вало- 
жнку у Биоград, а из дру- 
гијех крајсва иод адресом 
Р. Ramadanovi<5 Caitaro- 
(за „Црногоркуи).

ГГи#ТТ!лат\’>ЧЦ)нмају сви 
наиш К1вижари u нови- 
нарске експедиције. Ие- 
Франкврана писма но при- 
мају се.

В Ш  42. Ц е т и к> е, 28. Новетбра 1884. Г О Д И Н А  I.

Д р  а м а  у

Чин први.
Гр ад Ж а б л> а к. Једна оддја у двору И в а  Ц р п с ј е в ^ ћ а ,

намјештена по укусу XV. вајека.)

Призор трећп.
СДолави И б р а и м-а г а и клаља со ко тургкп.)

И б р а и м»а г а.
Смјерно се клањам и љубим екуто 
Другоп стожеру државе круто :
Бега Ивака, цара јунака,
Млађему сину част, ерећа свака !

С т а п к о.
Цару н Царству, што леже змаје,
Част ! Добро здравље и тобо да је ! \

(руче ее.)
Ирви пут, ага, у госте нашо '?

(даде му внак да сједе).

II б р а и м.
У гостопримио ја страно вашо 
Првн пут овом долазим сада,
С пупијем срцем лијених када 
За добро н мир два Госнодара,
Твојега оца и мога цара.

С т а н к о.
Иа мвр је сталан међу државо.

К б р а и м.
Ал’ неко хоће да со крваве.

С т а п к о.
Ма ко то, ага ?

II б р а и м.
Ти знаш лијеио !

Чељадв свако па п слијеио 
Виђети може на ш то идете.
Ал’ чујепт, Књаже, вјере ми своте !
Ко крв заметне на иравдн Бога,
Побједа није на страиу тога ;
Цареву снажну пуштисте руку,
Па дасто вашу Кројском хајдуку!

С т а н к о.
Није он хајдук, по вођ хршнћанеки!

II б р а п м.
Јанко јо вођа — он хаин царски I

тр и  ч и н а .

Станко.
Шачица људи, добровољаца,
Помоћ isj сва јо Црногораца.

И б р а и м.
И е... но ти крећеш! Војска! Барјади! 
Како чух овђе, a то су знаци 
Као кајгрђи за одногнајс,
Па мјесто мира сад рат настајо.

С т а н к о.
Како му драго, рат нека будо,
Ко има ираво нек саиљв суде.

И б р а и м.
Еј, крв јз људску зло просилати,
И џеваи кавзи ко ћо тој дати ?

С т а п к о.
Крв.т>у залисте и коњско стопо 
Овз од Азијо до сред Европе,
Зар да нггедите join вапљу нашв,
Кад Јаничари свијет иоклате ? 1 
Од кад вукиви за дупгу маро ? !
Остави, ага, мудрости <таро 
И вашо иричо и лакрдијо !
Никада вама до мира нијв :
Дио свијета држите трећи 
А сво хоћете још да сто већи.

II б р а и м.
Ми све по Божјој идемо вољи,
А криви нисмо ако смо бољи.
Његова рука сиагу шш даје,
Којом дар нрави свијет освајо.
Благо свијету, када ваш буде !
Слога Le настат’ међу еве људе,
Ноћи ho мирио сљедоват’ дану,
Зло мпслит’ иећохајван хајвану ;
Во тада вола но ћо шћет’ бости,
Конац ће бити свакој лудости.

С т а н к о.
Може бот’, ага, мислито тако.
Ал’ свијет нијо савити лако 
Као мараму, на с њом у торбу. 
Хршићани, видши, крваву борбу 
Прогли су с вама повест’ до краја.
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И б р а и м.
Хришћанство лудо, слијеиа paja !
Цар то да но мож’ ! не може! не ће . . .  
Чаркањем слабим све срди веће 
Царево срце, иа борба траје,
А за нас Турке та борба шта је ?
Тек шала једна ! Хришћанство иада 
Све од Будима до Цариграда,
Што у гроб није, робље је name —
До ове мале земљице вашо!

С т а н к о.
Би у Шам опет можете поћи !

И б р a u м.
У Бечу Султан иаш мора доћи 
И сјеети у Рим и Златном Прагу,
Па иосље Москву дати ће врагу —
To књига Божја и коран иише !

С т а н к о.
Ја ие ћу, ага, ни једну вшие !
У круино ласно уљећ’ се може.
Знаш .. ти си наш гост . . .  сачувај Боже 
Да се у кућу наљутиш моју !

И б р а и м.
Баш и пемојмо о рату, боју. ..
II всћ кад друга нс може бити,
Но си сканио Кроји ходити 
Ја не ћу више ...

С т а н к о.
Ђе је сад Султан !

И б р а и м.
У Стамбол, Књаже, добри му дан !

С т а н к о.
чван је Стамбол говорс људн.

И б р а п м.
Достојан да цар из њега суди 
Цијелу св’јету . . .

С т a В К 0 (ва себе.)
Па ии тад пама !

И б р а и м.
Украшеп дивно с хиљаду храма.
Ах, та ми смо знали Турци 
Да је Стамбол круна св’јста,
Бис га name славе тражи,
Нађе пам га вјера света.

Што би свијет без Стамбола?
Што би Стамбол без јунака ?
А јунаци инокоснп 
Бише били без Турака!

Дугачка је борба била 
Међу крстом и кораном,
Иа се коран свети вјенча 
Са иобједом над крст славном.

Љуто бише завађени,
Око чеса, чуда није :
Два символа, двијо вјере,
Све рад красие Визаитијо.

(Занешено :)
Еј Стамболе, вјечни граде !
Беличине иуиан сваке !
Ти си срећан, кад цар Мурат 
У моћне те држи шакв !

Јест, Књажо млади, Стамбол је глава 
Градова свијех, u наша слава ;
Извор је моћи и велнчине,
Свједок јунаштва, иашо врлино.

С т а н к о.
Има ли тамо лијепих жеиа ?

И б р а и м.
Има ли жепа лијспих тамо ?
0 Кљаже драги I текс ту само 
Може се лнјеио наћи чељаде,
С којима наши јунаци сладо 
Живот, који је иосвећен вјери, —
0 то је јато хурија кћери !

Станк о.
Вели со коња добрих имато.

И б р а и м.
Ми махом 6’јссио јашемо хато.

А имамо и Арана 
Који јашу бедевије,
Од којијех ластавица 
У трк бржа тица није ;

Са којијех иростор лиња 
И бескрајност стнћ’ со дава, 
На њима су лака седла,
Кад нолето — муња ирава!

С т а н к о.
Вјера ви је мало туиа,
А остало све јс боље.

И б р а и м.
Вјера нас јс кријепила 
На свакоје бојно поље;

Ах вјера је наша чиста 
Као мисли самог Бога;
Нрво слово нророк каже 
Да је у њој: братска слога ! 

Вјера права нам иромаља 
С врх небеса чуда свака,
Те Турчнну, када гине 
Зању, смрт је мила, лака.

И она нам крјепост даје 
Сви да мремо без жалости, 
Вјечност нама обећаје 
Пуну ћеа>а и сладосги.

О, да знадеш млади Књажо,
Што рај за нас Турке спрема,
За најгрђег од Турака —
Тога добра сад цар нема.

Ах, слатко је Турчин бити ! 
Човјек друго што бит’ може ?
А што Турчии ти нијеси,
Књаже млади, жали Боже!

Ах, да ти је сркнут’ меда 
Наше вјере, нашег дина,
И да TU је чут’ доброту 
Благог срца Иадшиина;

И да ти је Стамбол виђот’
И кубета и мунаре —
0, нри томе, што је Жабљак,
И црквица у Понаре ?

ИГго је Зета, при простору 
Цкпан ц’јеле Румелије?
Што јо мала Црна Гора 
Сирам Бугарско и Србијс ?
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Што јо Ловћсп спрам Балкана ? 
Што је Иван нри иадиши ?
Син Иванов ти си мали —
Син Султанов био б’ вшип !

Што јо једна само жена ?
Што ће једна заручница ?
Што ће соко, када нема 
Јато танких јаребица ?

0 ПЈЕСНИШТВУ НАШИЈЕХ ДАНА.
(Наставак.)

Висока класичка вриједпост великпх народ- 
них епа навела је иајгенпјалпије пјеспике свп- 
јех народа, који имају кљпжевност, да се огле- 
дају у умјетничком епу.

Разлпка је између пароднога п вјештачког 
епа у томс, што се у народном епу оппјевају 
догађајп који су се дожнвјели пли којс је па- 
родна Фаптазија створила, а у умјетнпчком епу 
пјеснпк бира што му је воља, па често и страи 
предмет узме да обради.

Одмах папријед морамо рећп, да умјетипч- 
ко епско пјесппштво ни код једнога народа ни- 
је стигло народно. Највећи пјеснпци огледали 
су сс иа том пољу и створилп су допста дпвна 
дјела, али до внсине пароднијех епа нијесу се 
могли успетн.

Сномепућемо само љеке.
Међу римским пјеспнцпма одликовао се 

највише Вергил својом „Епендом“. Кроз цпјели 
средљи впјск, па и у новпје доба држало се, 
да је „Енеидаи класпчнп еп, који савршепством 
својим превазилазн и самога Омпра. Јован Мп- 
лер рекао је, да је то највећа заслуга Омпро- 
ва, што јс родпо Вергпла. И дапас се свуд по 
гимпазијама чита „Енеида“, иремда јој је ције- 
па сведена иа ираву мјеру.

Вергилова „Енеидаи нпје пшпта друго ne- 
ro коиија Омпрове Нлијаде п Одисеје, заједпо 
узевнш. Лутаље Енејево по мору и причаља 
Дпдоне прегледапа су с Одисеје; борба љегова 
с Турном прегледана је с Илијаде.

Као свака копија, тако је и ова блпједа. 
Вергилпјева „Енеида“ не може се ии прнблп- 
жпти Омнровој Илчјади п Одисеји. Наполеои 
Првп учппно је међу њима ово поређеље : 0- 
мир је човјек из јуначкога доба, који је знао 
шта је то бој ; Всргил је учо, који никад пи- 
је пушчанога нраха мприсао.

Средљп н новији вијек пзбацпо је па књп- 
жевпо поље миоге „јаде“ : ту су „месијадец, „луји- 
зијадеи, „анријадеи, па чак и „милошнјадеи. He 
могућп се већ више служптп митологпјом, нјесппцп 
су се служпли у својим епским дјелима хрп- 
шћапским елемептпма. Некако су се свп врзлп

Што ћв борба ? шћо ћо муке ?
И залудно опирање,
Кад међ слугом и међ краљем 
Остаје ти за бираљв ? (Устаје.) 

Аман, заглушам госпоство твоје,
Ма што ћен; Бњаже ? Свак хвали своје ! 
Ко види сунце, нека га грије,
А ко но види, пек зубљу вије.

(Наставићо сс.)

око раја п пакла, п љпхових крилатих н ро- 
гатих становника. Наравно, за Фантазију ту је 
стојало отворено широко пол,е. Рај н пакао 
даде се опнспвати како се хоће, јер још нико 
од опуд не дође да иам каже како тамо из- 
гледа; па ко је јаче одвојио Фаптазијом, тај је 
јаче могао н дјејствоватн на Фаптазнју читалаца. 
Тако н. нр. Милтон нам опнсује сотопу (будн 
Бог с нама !) да пе може боље бити, спагом 
пјесничке Фантазије којој сс дивитн морамо. 
Тасо нам описује исто тако помоћнике сото- 
нине : рогате демопе пакла. У Клопштоковој 
„Месијадпи кипте апђели и ђаволн.

Међу пајп̂ зослављенпје пјеснпчке производе 
од ове руке спада јеврејска нјесма о Јову пз 
претхришћанског доба н Даптеова „Божанстве- 
ка Комедија“ пз хрншћанског доба. За прву 
каже Каријер да је то „најдивнија пјесма ста- 
ријех Јевреја, једап од највелпчапственпјпх 
створова старога впјека, за који се спстематн- 
чарп муче гдје да га смјесте a он управо ова- 
мо иде. Оклада Сотопе с Господом, еда лп lie 
J ob  остати вјеран Господу ако се песрећа на 
њега навалп, ужасна судбнна Јовова п на no
un, етку његово узнесеље — то је оквнр ове 
пјесме, у којем се пзмеђу онијех, тс се у пјес- 
ми нзводе као радна лвца, расправљају 
тешка пптаља о удесу п слободп, о сре- 
ћи н песрећи и о везп једие и друге с 
.лјелпма н мишљењима људским, па се на 
пошљетку све рјешава правдом божјом: не- 
срећа ie казиа за грпјех, алн она може данре- 
чпсти човјека, може да му буде кушаоница. 
Као у сваке јеврејске пјесме, тако је и у ове 
основип тон лпрски, јер пјесник срцем својпм 
пратп догађаје, о којијема нрича, нсто као што 
је и Гете у Фаусту унотрпјебно једпу стару 
народну скаску, да у љој изрази своју соистве- 
ну душевпу борбу, псторнју свога сопственог 
духа. Али Форма је пјесмс епска; опн, који 
зборе у пјесмп, казују како суде о свијету н 
шта им се збива у рођеној души ; драматичар 
би то морао оттрпје штдпвпдуалпсати ,* прппо- 
вједач држп непреетано конац приповјетке у 
руцп, али ријечи онпјех, те зборе, ппјесу ан- 
страктне реФлекснје, него жпво п пепосредно
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осјећаље, мисли се развијају са страстзеном 
силом из сптуацпје, п па пошљетку цпјело се 
завршује у хармонији која помирује“.

Јеврејска књига о Јову, то је „Божан- 
ствеиа Комедија“ у трп чина. Тако рече Г. 
Баур.

0 самоме Данту п љеговој „Божанстзекој 
Комедији44 постојп већ читава литература. Сво 
дјело љегово спада међу епе, али пе међу оие, 
у којима радња превлађује, него међу one, у ко- 
јима превлађује мишљеље. 0 Дантеовом дввном 
дјелу каже Каријер, да је „крува ексвог мп- 
сленог пјеенпштва. Још ни један пјесппк пије 
тако као Данте себе еама сално у једно дјело, 
па да се у том дјелу огледа цијели полвтичнп 
п религиозии жпвот љеговог народа, све осје- 
ћање, вјеровање н знање његовога доба. Оз 
пам казује исторпју евоје душе, износи нам па 
српјсду увутрашњост свсјега душевног свије.га; 
то је ен о упутрашњем човјеку. Ои то чини 
иролазећи кроз најдубље дубине пакла, иа онда 
пељући се све на впше н внше, док не npoi>e 
кроз чпстилиште и попне се до највиших пе- 
бесних сФсра, гдје је на погледу вјечвоме бла- 
женетву. Он оинсује стање душа у тим иро- 
еторпјама, држећи се хришћанског нарсдксв 
вјеровања. Али он сам додаје: да му јз пред- 
мет ијесме човјек, којк по својој слободној во-

љи добро плп зло радеБп нрпма награду пли 
потпада казнп. На тај пачпи он преплеће жл- 
вот човјечији с ову п с оиу страну гроба, у 
наградама н казнама предетавл̂ а иам стање 
праведника и грјешпнка, унутрашњост љихову 
у спољашљем појаву. Он сам борећи се као 
јунак хоће да уплива својом вјесмом: хоће да 
пзбавн човјека од јада н да га ириведе блажеп- 
стзу; оиисује вјечии поредак, како гаје Бог 
устаповио, да се ио томе људи владају, иа да 
буду сретни. Сзе је ту индивидуално и опет од 
општега зиачења, лично и символично. Данте, 
цјеспак огњене душе, жаркога патрпотпзма, са 
својнм гњевом п својом љубављу, у псто је доба 
оаступнвк човјечаветва, које он пз ноћп, гдје 
Бога нема, и кроз болове гријеха ироводи каја- 
њзм до чистилишта, а одатле на високу глазп- 
цу блажепстза, где је вјечита свјетлост, па 
којој се сиозиа нрава нствпа и ужпва крава 
срећа у миру душезиом. Његова Беатрица, л>у- 
Са из младости, која му рано увену, слика 
јз преображеие душе, која је постигла свсј и- 
деал, тс му као зрака божја проспјава дугау 
казују̂ и му шта је лијепо н гата је добро и 
шта је истиндто ; она га одводп у вјечио бла- 
женетво.“

(Наставпће се).

НЕМИЛОСНА ПАСТИРЕЦА. 
[Ггт е.)

Ој! прсд вече у ттрољеће 
Пастирица бере цв’јеће;
Ђаволица гласно пјева,
Сва се гора нреокреће: —

Тра ла ла! ра ла ла!
А другп јој дувак иоеи, 

А трећи јој срце даје,
А она се свему смије,
А све пјева неирестаје : 

Тра ла ла! ра ла ла!

За нољубац један пастир 
Јагњади јој двоје нуди ; 
Паетирица цв’јеће веже,
Па се смије — пјесглу гуди: 

Тра ла ла! ра ла ла!

Филпп Ј. Ковачеви?!.

ГЛАВНИ БОЈЕВИ ЦРНОГОРАЦА СА ТУР- . 
ЦИМА У ХУ1П. ВМЈЕКУ.

Године 1702 Црногорци се побншо са домаћим 
Турцима на Дубовик, Јабуку, у Ћеклиће, Бјелице, 
Зачир, Бесац и на друга мјеста те истријебише до- 
маке Турке.

Турци да би ово осветили дигву војску од Ер- 
цоговине а Арбаније. Главна битка догод̂ ила се је 
на Трњике у Цуце, 1706 године, ђе Црногорци же- 
стоко потуку Турке u проћерају нх од својијех гра- 
ница.

Годино 1711 цар рускп Петар Велики зарати 
са Турцима. Цар Пегар био је чуо за јуначки наро-

дић црногорски иа је иослао к њима сзога пуковпи- 
ка Михаила Мнлорадовића да учини војнички савез 
међу Русијом и Црном Гором и да позове Црногорцо 
да и опи зарате са Турцима. Црногорци се радо 
одазваше позиву Руспје, те се диже мало и велико 
на оружје противу Турака. Црногорци се бјеху по- 
дијелили на двије војске. Јсдна оиерирашо вротиву 
Ерцеговине и обколила бјеше град Никпшћ : друга 
оисрираше иротиву Арбаније, ушла бјотс у Зету и 
обколила град Жабљак некадашњу столкду Црпоје- 
вића. Црногорека војска чињаше добре уснјехе и 
бјеше већ прннудила турску војску да се затворн у 
градове, те со из даиа у дап очекнвашс нредаја 
градова. Баш у вријеме кад црногорска војска чпља-
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mo иајбољо успјехе огиже рђави глас да је цар Tie- 
Tap учинио мир са Турцима на ријеци Пруту, али у 
договорима о миру нс бјеше ништа речено о Црној 
Гори. Црна i'opa остаде у рат е Турцима.

Годлис 1712 Султан Ахмет Ш. да би се осве- 
тпо Дрногорцима, што су се ови уеуднлп диКи оружје 
иротиву Слистателно норте а помагатн Моековима, 
носла нротиву Црне Горе серашћера Ахмет-иашу са 
шесдесет ил.ада војске. Владика Данило Петровић 
иаађв им иа сусрет и дипно их дочека, међу Ље- 
шанеком и Ријечком нахијом. Ту Дрногорди одржа- 
шо над Турци.ма славпу нобједу : задобишо цио тур- 
ски логор : нслико оружјо и џебану, а остадо мртви* 
јех ово 20.000 турака.

Ово јошт гр?>с раерди турскога султаиа те овај 
Иотнло, годино 1714, вездра Д}ман*нашу Иуирилића 
еа irperto стотипу иљада војско: Арбанаеа, Ерцего- 
ваца, Бошњака, Румолијота и др. Ђуприлић знаваше 
да ho му тешко бити докоритд Црау Гору, ако, уза 
снлу споје војске, из употреби лукавство и превару. 
Ои позове иа договор 37 главара црпогорскијех које 
све да вјеру ноојечо. Одмах за тијем изненада кроне 
со са својом војском те напаие на Црну Гору, лоиа- 
ли велпка дио иете, дође иа Дстпље, рнзрумш Де- 
тиљевтт мапаствр, резидепцију владика црногорских, 
и уч;;в;1 логој) на цетињеко пол>е. Дрногорци се раа- 
бјежаше по иланкнама, али не клонушв духом. Из 
планипа днево-поћио наиадаху иа Турко н недаваху 
лм мира.

Везир Тууприлић виђе да му се пије лако одр- 
жати у плашшо црногорске из којијех излијећу соко- 
лови дрногорски, те тамаве турску војеку, то он ио- 
бјелса са Це-тиља преко Његуша у Мљетачко при- 
морје, а одатло у Турску.

Годино 1716 два паше Ченгићи, са бегом Л>у- 
бови1ом. скупишо 20.000 војске те ударишо на Др- 
ногорцо. Дрногорци их дочекаше на Трњино у Цуде, 
жестоко иотукоше турску војску и заробише оба 
ЧенгнКа, бега Љубовића и )Ош около 70 турапа, ме- 
ђу којијемаје било већина турскијех главара. Турци 
су даиалп велике одкуие за заробљенике, али дх 
Дрногорци ие дадоше на одкуие, до их ево посјеко- 
шс да оевете тијем црногорске главаре којо Иуирд- 
лић посјоче па вјеру.

Кад године 1717 и 1718 Мљечани заратише са 
Турцима it ударишо иа Бар и Удињ, скупи се вели- 
ка турска војспа којаса свако стране удари каМље- 
тачлу војску и тудвјаше је свуда. Мљетачка држава 
iml,c св у великој невољи те ноела молбу дрногор* 
егсомо владпци Данвлу Иетровићу да овај пружи руку 
помоћи мл>стачкој војсци. Нладика се одазове овоме 
позиву н са 5500 Црногораца отиде сам лично у по- 
моК мљетачко; војеци. Црногирска иомоК спасе Мље- 
тачку војску од еавршене ношбијо.

Године 1727 БсКпр-шша Ченгић ударио је на 
Дриу Гору са свом Ерцеговачком војском и дијелом 
војско U3 Босне. Цриогорци дочекаше ову војску па 
грапицама међу Ерцеговином и Дрном Гором и поту- 
кошо је. БеКир-иаша саасао со јо бјегством. Оп је 
иос.ђо иогинуо у боју иротнв Руса иод градом Оча- 
ковом.

Годинс 1739 Ходаверди-иаша Махмутбеговић еа 
24.000 војеке од Арбаније удари на Куче на кућу 
Дрекаловића. Кучи су со јупачкп Оранили, алп ее 
но би могли одржатн да им Црногорин нијееу дошли 
у iio.Moh. ЈХрногорци н Брђани иотукоше турску ној- 
еку. Седамдееет главара турскијех били су ее затво- 
рвли у јсдиу кулу ц отоле ее јуиачки бранили; али

наша војска запали ту кулу и главари турскн свн у 
љој взгорете.

Године 1750 Бошњћци и ЕрцегОвци иападошс 
иа граиице црногорсие, али бише одма иовраћспи 
наТј)П1\

Године 1756 крепо се против Дрие Горе везпр 
босапскп са 5000 регуларно и 30.000 нерегуларно 
вбјске. У нсто врмјеме кроне со нротив Дрие Vope и 
иаша од Арбаније и везир од Румелпје. Нрви боје- 
вн заиочоли су ее код града Никшића у мјесеиу 11о- 
вомору. Бојсви су се свршилм на сами Дикољдан 
сјајиом побједом коју Дрм горци одржпшв иад тур- 
cko.n̂ војсиом код града II :кшића. Осман паша, са 
оетлтком нојске, раљои, иобјогао је у Босну. Тако 
lieu биле су иотучене и друге' турекс војске: пашо 
од лрбалмје и всзира од Румслнје, те је Црпа Гора 
снасона од вслике оиасностн која јој пријећате са 
сва::о сграпе.

Годпне 1758 Абдул-патпа Спуписи ударио је на 
Цриу Гору еа једниЈем дијелом арбаиашке војске. 
Др- »1’0рци му изиђу ка сусрет и иотуку га код гра- 
да Сиужа тако да пије могао даље наиредоватп, пе- 
го со јо морао вратити натраг.

Годиио 1761, Апрпла 3, Б&Кпр ппша Османагић 
ударио је иа Брда да им се оевети што со ови др- 
Ф  са Дрном 1’ором. Дриогорци првекочо у иомоћ 
БрРапима, потуку Бећнр иашу и иркнуде га да со 
врати у Подгорицу.

Годиис 1767 појавио со јо у Црну Гору пекп 
еамозванац Шћепан Малм, који је извикан у нпроду 
за цара руекога ПетраШ. Црногорци, из ноштовања 
и прнјатељства прама Русији, држалп су међу еобом 
бвога самоЗваица и односилп су се к њему са ува- 
жоњем. Судба јаднога Иетра 111. позната је. Ои јо 
био супруг царицо Катарино II. ц свршио је иаеил- 
ничком смрћу. На преетол руекн, поеље њега, дошла 
је његова жена Катарина II. годипе 1762. Ппјо иро- 
шло много времена, а противници Катарине 11. ijjio- 
суше глас да дар Петар III. није умрво, него да јо, 
иомоћу некијех својијех прнеталица, побјегао из Но- 
Јрограда и живи негђе у унутрашњости Русијо нод 
ту|им именом. Не иотраја дуго, а ночеше сс јавља- 
•ги у Русију еамозвандп којк објавишо еебе дарем 
Потром 111. Између овијех најзнамевитији и најоиас- 
пмји за Русију био јо козак Емилијан Пугачев, којн 
је велпка чуда почпиио no Русији. Катарпна јо мпо- 
го муке и јада впђсла и много војске својо изгубила 
док јо дошла главо овомо самозвапду. Глас да Петар III. 
пијс умрт»о, или још бод>с рећи није удављед, иза- 
шао је и изван гранида русие државо. И нзван ру- 
скпјех ]'раница нађе се човјек којему баста пзићи 
пред свмјетом са пменом Петра III. цара рускога. 
To је био, као што вигае рекосмо, Шћепан Мали. 
Овај одважни Оамозвавац морао је добро знати ста- 
ње ствари у Црној Гори, морао је зпати велику љу- 
бав Дрпе Горе ирама Pyciijn, па је за то п ријешио 
да развије свој самозванички рад баш у Црној Гори. 
Мљстачка ренублика и Отомапска Порта чмм чушо 
да се је у Дрну Гору појавио некакав човјек, који 
со лрозива Петром III. дарем руеким, почешс прије- 
тити Дрној Гори да или иреда самозванога цара, 
или да he је еву епржити живијем огњем, и све ме- 
тпути под мач и сабл.у. Црногорци сс не ирепадошо 
иити предадоше Шћепана. Напротив да би га бо.ве 
сачува.ш <?акришо га у село Грађапе, а сами оо ирм- 
лравпше да даду јуиачки отпор и Мљеткама и Hop- 
ти. И заиета обје oRe државе ријсшише со да сатру 
Цриу Гору. Годиио 1768 Турска иошљо противу Др



254. ЦРНОГОРКА Бр. 42.

не Pope три везира: Босанскога, Румелијсксга п Ал- 
банскога са преко стотпну иљада војске. Везир 
босански стао је логором код града Никгаића 
иа грар.ици Црногорско-Ерцеговачкој. Везир Ру- 
мелијски и Албански стадоше логором у Зету 
на бреговима ријеке Мораче, близу Подгорице. У 
исто вријемо мљетачка република, ио договору са 
Турцима, постави свуда на својнјсм границама пра- 
ма Црној Гори војску, и издаде прогласна своје ио- 
данике, граничеће са Црном Гором, у којему се ла- 
ређиваше сљедеће : Сваки поданик републике који
би се усудио примити у својој кући црногорску же- 
ну, или дијете, или икаквога сношаја имао са Црпо- 
горцима ; или им учинио икакво помоћи ; или им про- 
дао ишта или што се односи до pane, или војничкн* 
јех потреба биће без икакво милости у исти час 
лишен имања и живота.

У ово вријеме бјепш добјежао од зулума тур- 
скога и патријарх Бркић из Пећи ; те сада Турци 
имаху да траже од Црно Pope цара руекога и па* 
тријарха пецкога. И ако сада Турска мишљагае да 
је Црна Гора доведена у такво етаљо да јој спасс- 
ња нема, онет иријед него ће се кренути воЈСка про- 
тиву Шне Pope бише предложени Црној Гори услови 
зчлра : Нредати Шћенана Малога, прозванога царем 
Петром III, и патријарха Бркића, па ће се војска 
турска повратити натраг, и неће пикакве штете учп-

пптп Црној Горп, ако но — то ће Црна Гора, без 
икакве лоштеде, бити предана огљу и мачу.

Јунаштво и велпкодушје, којв је свагда би- 
ло прнрођено Црногорскоме народу, одбило је иону- 
ду турску и Црногорцл се ријешише пријед сви из- 
гинути но предати Шћепана Малога, па ма ко он био, 
и патријарха Бркића који је добјежао к Црногорцима да 
се епасе од турскога зулума. Они одговорише Тур- 
цима да ни под каквијем условима не ће испунити 
њихову тражбину. Тада Турци са сваке стране уда- 
ре на Црну Гору са истинитом памјером да је поко- 
ре, у чему су они били готово увјерени, тиЈем пријо 
што еу зналн да Цриогорци имају врло мало тајина 
и џебане, а не могу је ни од куда добавити, јербо 
су границе мљетачке државе затворенс. Турци су 
успјели с лочетка сиалити трећи дио Црне Pope. 
IIocjlo двомјесечне жестоко борбо Турци на сваку 
страну бишо разбјеии, и са великијем стидом, и ве- 
ликим губитком своје војске лринуђени су били од- 
ступити од црногорскијех граница. *)

(НаставиКе се.)

*) 0  овоме има лијепа народна пјесма наштампава у нсто- 
рији Црне Горе од С. Милутинов^а стр. 90— 100. О овомс боју, 
а такође п о друтијема, могло би се обширнијз лисати, али ја 
се у овоме чланку држим једнога писма које је на^ено у главни 
архив мннистарства ниострапнјех дјела у Москву. Нисато ј« го- 
дине 1800.

К Љ У ч.
ЏЛил ер.')

Ако лјслиш иознат’ себо, 
Познај друго тамо, амо; 
Ако желиш друго позпат’, 
Онда познај себе само.

---------------------
Иикац од Рошша.

П о ш т е н ч о в ј е к.
Истинска 77рича.

(Свршетак.)
Синовац се поближо примакне к ностељп бо- 

лесницо и јако узбуђен пружи јој руку. Он није био 
у стаљу говорити. Све, што се догодило ирије из- 
међу њега н тетко му, тај час далеко је одњегаби- 
ло. Сад је он иомишљао о томе, како пред љим бо- 
рећи се са смрћу, лел:и једина сестра његовог оца, 
његова најблшка рођака, која га јо некад, на свој 
начин. вољела и жељела му добру срећу.

— Сједи! рече тетка Јуда ноелије кратког hy* 
тања. Ти си први доктор, коме сам ја дозвол>ела 
лрекорачити мој праг. Ја сам се вазда лијечила са- 
ма и све ваше љекарије, о којима тако много дар- 
мате и хвалите их, не вриједе ни нребјене паро !

Тетка Јуца оиет заћута. Као што се могло ви- 
ђети, тешко јој је било говорити; она јо говорила 
лспрегидано и врло тијо.

— Ти рђавои згледаш Томо ! настави она. Me
nu се чиин, мало си бољи одмено !

Добро није ништа говорио али га јо дарнуло, | 
л1то га је тетка, откако је на чг љутита, првп пут 
назвада по имену.

Очи Јуце Бергер лосматрало су га, као што се I 
могло виђети, а саучешћем.

— Блијед као мртвац ! лримјетићс она. — Ко- . 
лико имаш ђеце, Томо ?

Донтор рече, да има троје, и да мала ђевојчи- 
ца носи љсно име — Јуца.

Блиједе болссничке црте малко со разведрише, 
као да се у љој за час пробудц неко племенито, до- 
бро осјећање. Али до мало љезино се мисли олет 
обратише иа л>ено тадашље ббно стањс.

— Тамо Бергере! мастави она лређашњим сво- 
јим тоном — п ако си цијелог твог живота био глу- 
лак, ла и цијело твоје занимаље није ништа до глу- 
пост. при свему томе кажи ми, како ти мислиш о 
садашљем мом стању ?

И ако је доктор добро знао, да нема никакво 
наде већ, али не гледајући на то, само да се join бо- 
ље увјери у томс, најлажљивије јо преглсдао бо* 
лесницу.

Свршивши лрегледање, он јо дознао, да се вп- 
ше вема рашга надати у људску иомоћ.

Тетка га је Јуца пратила са налрегнутијем, не- 
повјерљивијем погледоАт.

— А што мучиш, Томо Бергере ? запита га опа 
осјечно. Ваљда мнелиш, да ја не могу чути сушту 
исгину! Има ли икакве наде?

Доктор је рад био рећи штогођ ради утјехе бо-
лесницп, која га је питљиво носматрала, али..........
он јој каза истину!

Тетка га јеЈуца саслушала, али јој се ла лииу
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могло опазити, колико јој је тешко било то чути, на 
шу сјецкајући рече:

— Томо Бергере! одлази одавде, откуд си и 
дошао! Гдупа сам била, то сам у мојој немоћи за- 
вјештала ти десет хиљада Форинти! To је лијена 
сума за таквог човјека, као пгго си ти; али ћу ти 
ја доказати, да ћу ја проживјети више, него мислиш 
ти, жалосни љекарчићу, који ништа не разумијеш и 
сад на меии искаљујеш своју злоћу! Ништа нико не 
he од мене добити еад — нико! разумједе ли ? He 
радујте се одвећ рано! Ја ћу нречинити тастаменат 
и све ћу поклонити вароши! Све!

Изнемогла Јуца Бергер иаде на јастуке.
— Тетице Јуцо! рече доктор спремајући се да 

пође, — ја вам ираштам неиравду, коју сте учинили 
ирије и чините и еад.

И он изађе врло ожалошћен, ничему не надају- 
ћи се, али се ни за један једшш часак није нокајао, 
што је учинио.

Доље у иредсобљу он зачу лагапе кораке; не- 
чија се рука дотачо његовог рамена. Окренувши се, 
он угледа Агату Гаљдер, која га је знацима позива- 
ла, да уљегне у једну од соба, која је била ионај- 
ближа.

— Докторе, рече она за тим у соби, — тетка 
је рђаво учинила, иостуиивши онако с тобом; али 
немојте иомислити, да сам ја што томе доиринијела. 
Ви не знате, како је јако тетка Јуца предубјеђеиа! 
И снустивши свој глао готово до шапата, она дода- 
де : она оће да учини нов тестаменат, ви звате, шта 
he to pehn ! Ви ћете изгубити свој дио, с којијем 
би могли некако изаћи из ужасног ноложаја, у ком 
се сад налазите, па се бојим, да ћу овом приликом 
пострадати и ја, која немам ни једно иаре моје соп- 
ствеие ! Све he сад оти!ји на разпе установе, док 
међутим ми, најближи срсдппци, не знамо, ђе ћемо 
иреклонити главу ! 0, како је неправичан овај свијет!

Доктор io увјерио, да је и ои таквог мншље* 
ња, али при свсму томе, да се иишта не може учи- 
нити ни измијенити ствар.

Агата је неко вријеме ћутала и, као што се 
могло виђеги, борила се сама еа собом; за тим не- 
одлучно pehn he : „Колико he дуго, no вашем mi* 
шдлвњу, још проживјети тетка?ц Доктор слегно ра- 
мевима. „То зависи највише од тог, рече он, да ли 
ho она бити узбуђепа, или he бити мирна; свакако 
се бојим, да не he доживјети до сјутра вече.и

— Доста јо ту времена, примјетиће Агата раз- 
мишљајући, да со направи нов тестаменат, којим ho 
нас учинити просјацима !

Доктор је ћутао. Па и шта јо могао он на то 
казати ? ! У ствари он је одавно био иросјак, па и 
оиет још н сад он се јо бојао срести своје жепе пс- 
глед, иун нско! очекивања, који је он век вјдио, да 
јо она упрла у њ.

— Е кад би тетка умрла прије, не би иречи- 
нила тестаменат! више за со проговорн Агата. — 
Свакако he она умријети, па шта је то, да она умре 
неколико сати прије! Баш на лротив, то би јој на 
неколино сатц екратило предсмртпе муке! Или, при- 
дадо она на једанпут, као да се домислила нечему 
новом, — или кад бн она могла спавати, докторе ! 
Ни дању ни Hohy она ие може да се слшри! Е 
кад би могла отпочинути мало у спавању, a то 
она јако жели, па, може бити, та би necpehua миеао 
о иреинаки тсетамента тако и ирошла! У сваком 
случају онај, који спава, не може преиначнти теста- 
менат! И каква би само cpeha био тај сан за тетку

Јуцу, која, има толнко времена, ие сиава мирно. He 
можете ли јој дати што за снавање ?

Доктор је озбиљио махнуо главом. „Не вал>а“, 
рече он.

— Не ваља ? А зашто не вал>а ? Ви може би- 
ти Сојите се, да тетка, иочем у оиште страшно мр- 
зи љекарије, не ho шћети узети ништа за снавање ? 
Ја hy се Beh о томе побринути и иод сваки начин 
npiiMopahy је, да иопије! Докторе, — настави она 
даље, — помислите само, ствар се ође тиче, да се 
болесници олакша, е ви би сте могли то учинити, a 
што се тнче нас, овијем би се отклонио њеи не- 
ираведан иоступак !

— Свакако то не иде! настајао јо доктор, — 
јер се ја бојим, да тетка Јуца не he моћи издржати 
дјејетво лијека за спавање ! Може бити послвје тог 
лијека она се већ пикад неће иробудити!

Агата као за молитву склоин руке: — Докторе! 
ускликву она загушеним гласом, како можето ви ту 
размишљати и колебати ее! Дајте могућност тетки, 
да се умири и отпочине од страдаља, а може бити 
да he је то сачувати од иеправедног иоступка. Дај- 
те јој сан, ког оиа тако ватрено жоли; докторо, но 
будите луди !

Томо Бергер тешко је дисао. Крадљиви глае 
Агатин звучао је тако иријатно, тако убједљиво, a 
сам он мислено видио је своју малаксалу жену, својо 
гладне синчиће и евоју мезимицу, малу Јуцу, која 
са молбом прзгжа к њему своје мршаве ручице. Може 
бити она би оздравила, кад би он имао срестава, да 
оиа може л>епше живјети!

— Дакле, доиторе, брже ! Ви још нијесте 
со ријешили ? настојавао је глас кушачице. — 
Ви сте исти налик на велики ност, и ви нећете да 
датђ неколико капљица, које би опасно болесној да- 
ле иокој и сан, а вама иов живот, цијелу Зудућносг ! 
Олакшајте нам свијем судбу — то потиуно зависи 
од вас.

Доктор наједанпут тргно се од своје замишл»е- 
пости.

— He, узвшшу он, не ! Ја не могу постуиити 
иротив мојо савјести ! Ја немам права одређивати 
судбу — баш и онда, и кад не би то било убиство, 
у судском значењу те ријечи. И управ зато, што 
сам ја сам заинтереснран у томе дјелу, и ја морам 
иоготову уздржати ее од ностуика, који би могао 
имати уилива на судбу. Ја немам другог богатстна, 
осим једине чиете савјести, н бар hy то једино еа- 
чувати! И, може бити, доћи he вријеме, кад hero 
ви увиђети, да сам ностуиио правилно, те ћето ми 
бити захвалпи, што ее нијесам корпстио вашим уз- 
буђењем ради паше заједничке користи!

Донтор Бергер, не рекавши више ниједие рије- 
чи, пође к вратима.

— На пољу чекају кола, речо Агата, задржа- 
вајући га још, — треба ли ми додавати, да вам не 
треба очекввати никакве награде. Иромислите, још 
имате кад!

— Ја вам праштам; ви ме слабо познајетс! 
речо он. С Богом! и он изађо из собе.

Као зрак радости засија ее у њежнијем цртама 
Агатинијем. кад јо она виђела доктора, како еједа у 
кола.

— С Богом, докторе ! рече опа љему тијо па 
иоласку, и за тим нође у собу болесиице.

Како се јадни доктор вратио кући, како га јо 
срела жена, шта ioj он Ј)екао, како је нровсо ту 
ноћ — дијелог свог жнвога он ввкад вије могао у
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томо дати рачупа, само је једно сазнавао он, a то 
је, да јо изгубио ношл>едњу наду ослобедвти се љу- 
те нено.Ђе, у којој се налазио on и »хегова нородица.

Други дан грануло јо сунце тако весело а|сви- 
јетло, као да је то било у прољеће. Било ie још вр- 
ло раио, кад изненадно звук звонцета иробудл док- 
тора, који је већутсшком сну све најзад заборавио 
био. Тражпли су га. Тај иут га је Агата ццрмено 
иозивала, да дође умирућој тетки.

„Дођите одмах! — ннсала је она. — Те гка зксла 
с вама говорити пред смрт !“

II доктор нође, али не зато, што је очекипао 
што rol). иего зато, што му јо било мило опроеч::ти 
сс са својом рођаком.

И онет кола стадоше пред старом кућом тетке 
Јуце, и опет му на еусрет изађо Агата ц иружи му 
руку. Али су јој очи било влажно, кад га је ћутећи 
увела у собу.

Тамо јо лежала Јуца Бергер, блиједа као плат- 
но, али, као што се могло виђетн, у потпуиој свије* 
сти. Тек иогледом она га је иоздравила и иоавала 
к себн.

— Томо ! почо са подужим ночнвкама. И ако си 
ти био вазда глуиак, али то је свеједио ; ти имаш 
савјест, и то ме мири с тобом. Знала сам ја многе, 
који су је жртвовали и душом и тијелом ради много 
мањег! Н заго, што си ти пошген човјек, ја ти - 
стављам лш мали дио, већ иоловицу мог имања̂ а А- 
гати другу, као што је то још рапијо одро1>ен<? блло. 
Нек ти то донесо срећу, а сад ми пружи руку и од- 
лази, — ти ми већ иомоћи но можеиг. Ајд’ и коздра- 
1Ш мл малу твоју Јуцу!

Доктор Бергер делова тсткипу руку, нд i; >ју 
кану суза. Али говорпти он иијо мсгао и посрћући 
пзађо из собс.

Иријс, ио јо он оно у кола, Агата му јо иро- 
Д?ла тешку кесу, коју кад јо дрктор додириуо за- 
дрхтао је као од олектрично искре. У његбвијек је 
рукама злато. A то је зиачило сиас за жену и 1)ецу, 
којп нијесу mi сањали о срећи, која их очекује. Ои 
је био као у сну н једва је могао вјеровати соистве- 
ним очима.

— Драги докторо ! рече Агата, то вам тетка 
шаље ваш хопорар. А мепи оцроетите моју јучераш- 
њу комедију ! Тетка вас је шћела кскушати ; оаа јо 
заиста иреипачнла тостамвнат, али тако, како сам 
ја за вас давао од спог срца жељела. Поздравито 
жену и Ј>ецу, и до виђења !

Кад јо доктор дошао кући, он њежно загрли 
своју жену.

— Катице, речо јсј, драга, мила жено, твојијем 
патњама дошао јо крај! Ја сам ваељедник иоловицо 
теткиног имаља! Нек Бог благослови њен спомеи!

Добивши иасљедство, Бергер већ нијо триио пи 
у чему оскудице. Сиромаштине је нестало у шеговој 
кући. Сви у вароши почели су се нонашати према 
њему с иоштоваљем. Али јо он прешао с цијелом 
иородицом у већу варош, гдје је имао много бољу 
срећу. Жена му со чисто помладила, ђетићи су били 
савршено здрави, на шта више н мала Јуца, захва- 
л.ујући добрим условима живота, савршено со оио- 
равила.

Агата Гаљдер вазда је остала иријатељски рас- 
иоложева ирема нородици Бергера, и иочем со она 
no снрсма за удавањс, по свој нрилицст њено нмање 
насљедиће његова ђеца.

Али свакако најбољим њиховијем имањем оста- 
ће име п о ш т е II о г човј ека,  којо јо стекао 
њихов отац.

(Из Нпвн). Ј. Љ.

СТАРИНЕ ЦРНОГОРСКЕ.
„Чнтања из јеванђеља на сваки дан почиљући 

од првога дана поста, на до Септембраи. Ово јеваиђе- 
л>о доносепо је на Цетиње из Усиенскога Пивскога ма- 
настира са јошт мвогијема старинскијема књигама. 
По највншој наредби ово књиге предато су ии на 
преглед. Међу љима нађох речено јованђељо, писано 
на пергаменту, о којему ћу овђо рећн неколико ри- 
јечи.

По карактеру писма, а такође ио ортограФији 
и граматичним Формама ово јеванђеље мора бита 
однесеио к другој ноловипи XIII вијека. Сриска ре- 
цензија излржана је с највећом нравилношћу н ио» 
сљеДователношћу. Слово н употребљава со свуда вр- 
ло правилио из чега можемо судити да јо орипша.г, 
с којега је јеванђеље нреиисано, био бугарске ре- 
цснзије, н ако се нигђе не употрсбљавају јуси, а и 
тврдн знак ђ свуда је замијељен мекијем б.

Свега у јеванђељу има 28 табака ио 8 листи- 
ћа и сваки јо табак означен на дну бројем. Носље 
сваке неђеље налази се кратки календар.

Иа иосљедњој страпици налази се додатак који 
јо наиисав у доцније вријеме, у вријемо краља Сте* 
вана Уроша (1321—1336), који се тамо и спомиае. 
Тај додатак почиње се овако : „Чи»љ Arpirni ЗГиинн**;’ 
о̂ву другу ријеч ја ие разумијем *) ; даљо читаио 

сљедеће: „Но иоклон* (иде) благослови иладико !и 
(за тнјем) „нрпдито помолимсв (а можо битп : и ао* 
клошшсв) ; ио иоклонћ номилу£ мл Божец. 8а овн* 
јем иде молитва : „Спси Бжб лоуди свов4Ј у којој со 
помшбо крал. „СгћФаиБ УрошБ14 „нрБвомоучешигБ Ств* 
ФапБи 1! „Бгоносдб Саваи (осим другијох спетаца).

Да је ова ириииска из доцнијег врсмсиа него 
јсванђељо тврди се тијем што со у њој налалп на 
иека мјоста знак ,,8и мјесто гоук. Што ее у молпт- 
Bij спомиње богоиоеад Сава, без сумње срнеки иро- 
свјотитељ Сава, а ме!)у тијом у календару, који со 
налази међу јсванђељи̂ а, овај срнски светитељ пије 
сиоменут, ово нам, као што јо рсчсно, тврди да јо 
текст јевавђеља иисан пријед краља СтвФана Уро- 
ша, т. ј. јоигг у XIII вијеку.

Ово јзванђел>е јс најстариј рукопис којн јс до 
сада позиат у цетињскомо књигохранилишту, будући 
најстарија оригипална грамата на нергаменту, која 
со чува у цетиљском књигохрапплишту, јест грама- 
та истога СтвФана Уроша, који се спомиње у додат- 
ку у молптви, коју јо он даровао Брањпнскомо Ma
im стиру.

Међу кгБигама, које овђо донесошо лз Пиве, ја 
иађох два октоиха којм су штампани у штамларији 
Ђорђа Црнојевића на Обод год 14'јЗ.

Један јо-врло добро сачуван,а један је истру- 
иуо од влаге, али на оба су сачувапн ирви листови 
са грбом гБорЗ)а Црпојевпћа, орлом срнским, у опа- 
квој Формн као што ]е иаипамиано у историји Црно 
Горо од Сима МплутииовиКа на стр. 22.

Тамо још нађох два октоиха који су иаштампани у 
Млетко „ио иовелвнио Божидара воеводи̂  н „свбор- 
викб“ наштампаии по зановиједи истога. Октоиси су 
штампанм годинв 1537, а „сБборникБи 1538.

Друге књиге, које донесошо из Г1иве, јесу ок- 
тоиси, минеје, јевапђеља и др. дрквено књиге. Ниса- 
но су на артији. Ако нађем што год важнијега са- 
обћићу описањс истога.

Цетиње, 18. Новембра 1884.
М а р к о Д р а г о в и ћ.

*) Да нијо можс Сати пмпихаи, што ћо рећи монаха? У.

Ц с т и п> с, у шгампаријц Читаонице Цетишске,


