
Излази сваког четвртка 
на цијелом табаку.

Стаје за Црну Гору, Ау- 
стро-Тгарску, Боспу а Хер- 
цеговину:

годишње . . 4 Фор.
на по године . 2 „ 
на четврт године 1 „

за Срвију и све другв земле 
аодишљв . 15 Франака
на по године 8 „
на три мјесеца 4 „
у злату.

ЦРНОГОРКА
шишност п пош.

Уредник:

ЈОВАН ПАВЛОВИЋ.

Претплата из Црне Го- 
рв и сва писма шаљу се 
самом уреднику.

Претнлата из Србије у- 
пућује се Велимиру Вало- 
жићу у Биоград, а из дру- 
гијех крајева под адресом 
Р. КатаЈапотЈс СаИаго- 
(за „Црногорку14).

Претплату примају сзи 
наши књижари и н< ви- 
нарске експедиције. Ие- 
Франкнрана писма не п; и• 
мају се.

БРОЈ 3. Цетиње, 24. Јануара 1885. ГОДИНА II.

Л 0 В ћ Е Н У.
Здраво да си, царе, Србинових гора ! 

Пирамидо горда, врх сињега мора ;
Ти олтара српског браничу и штите,
Ти сарано крви за Срнство нролите : 
Наша слатка дико, и надо и славо, —

Ој ! Ловћене здраво !

Мучениче свети, коме нема нара, 
Прегаоче силни, који чуда ствара :
Који Српству душу удану у груди,
П бриткијем мачем слободу пробуди, —
И показа евЧету што је српско право :

Да си ми здраво !

Пз туђипс нусте ја се враћаи сада — 
У туђини доста убило мо јада —
Иа кад жељон глонем уз то твоје стране, 
Од радости суза низ лице ми канс,
Од радости срце скочи мо у грудим’,

Иа ти пјесму гудим.

Моја пјссма није какво чудо (таро ; — 
Зуб времсна стара ч^да је иохар’о : 
Прометеју ланци ирсли су на ст’јени, 
Нестало јо 1’рчке и богова њени’ ; —
Но је она иреста : ја говорим само

Што сви осјећамо.

Обиша’ сам доста по свијету краја 
И видио доста на свијету сјаја :
И високих гара и страсних ст’јена,
Али теби равна на свијету нема ; —
Ти си тако мио ка те љубит смије,

Да милијег није.

Ја се радо сјећам својих млађих дана 
Када ми вазда свита зора обасјана 
Како ми бијашо сво нуно и равно 
На нодножју твоме — ао доба елавно ! — 
Ту осјећах, нјевах, љубијах, живијах,

Ту најсретниј’ бијах.

А како јо тамо кроз те туђе крајв !
Та ни сунце тамо овано не сјаје ! 
Другчији су људи, другчије и ствари :
У туђини нико за никог не мари ; — 
Нигђе није слађе ка’ у кршу твоме

На огњишту моме.

Весело је небо, веселе су горе ;
Лијепа су врела, лијеио је море ;
Слађано су жеље, иунане су груди, 
Искрена су браћа, а људи су људи :
Ту је слатка рака, ту јо земља лака, —

Ту су добра свака.

Луд је овај свијет, све за срећом тежи, 
Ка’ да ј’ срећа луда, на од њега бјежи,
А срећа је уз нас, нигда није мимо ; 
Ћорави смосамо, па је не видимо :
Ко за Сриство живи куд ће њему среће

Од Ловћена веће !

Је лп велиш чара. љепоте гиздаве,
И поноса српског, паше части, славе,
И прошлости дивне опоменика љота —
И све, што Срб има овога свијета :
Тамо нод облаке, у свој својој дражи

На Ловћену тражи.

А ако те када туга преовлада, 
Будућноети ериске да ћо свенут нада, — 
Вргни око само уз то крши дивље,
Па се тјеши — срећан када имаш с кимо ! 
Јер док Ловћен стоји на тој тврдој лити

И Српства ће бити.

Јест бријеже врли, моје мило ст’јење, 
Ти си уток, нада и срнско сиасењо; 
Ковчег старе славе, гласннк срећо новз 
И све оно Србин што својијем зове:
Дуга, уз коју се Српство к небу диже,

Да је Вогу ближе.

У твојему крилу зачеће је било 
Свему, што је наше Српетво прославило. 
На мачу и неру у сјечи и крви 
Не стидиш се никог — свеђ си био први : 
Великих умова, великиа јунака

Ти си сриска мајка.

Од Косова бојног, — ал’ је дуго било! 
Колико се вала о теби разбило!
Колико јо сила јуришало на те,
Да те стресу, сломе — у ионор обрате .’ 
Ал’ још нико твоје не иокрену виси :

Нспомнчан ти сн.
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Душману на ужас Србину на дику 
Стојиш ув’јек охо св’јету на видику, — 
Иирамида горда врх сиљега мора ... —

Здраво! здраво, царе, Србинових гора! 
Наша слатка дико и надо и славо :

Ој! Ловћене здраво !
Филпи Ј. Ковачевпћ.

0 пјесништву нашијех дана.
(Наставак. *))

Шапчанинова „Невеста Љутице Богдана“ 
није еп, него епскп спјев. Наградила га је „Ма- 
тица Српска“, и нмала је рашта, јср је то 
спјев који се у сласт чита.

II у овом спјеву, као и у свијем дјелима 
Шапчаниновим, показују се одлично двије јаке 
стране његове : сликарство и језична снага. Осо- 
бити таленат нма Шаичанин за описнвање; он 
у томе нма свој начпп, који је са гледишта 
умјетничкћ технике потпуно оиравдан н који се 
мора свакоме зналцу доиасти. Он не описује 
онако растегнуто, нодробно, досадно као ,н. ир. 
Зола. Он врло вјешто дохвата само њеколико 
карактерннх момепата, њеколпко карактерних цр- 
та, али то нам представи тако живо, тако по- 
гођеном вјерношћу, да иам је ласно доиунити и 
све остало што он не каже. Зола нретрпава и 
сувнше набацује прн описнвању, те од силпог 
цртања и сликања иоједнности чисто изгубимо 
из очнју цијелу слику. Шапчанин, на иротив, 
повуче само њеколико потеза, али оп иогодн 
које треоа и иовуче их како треба, па је сли 
ка већ као жива пред нама. Разумије се, да 
му ири том помаже и то, што има језик у 
власти као ико. То су му боје, Фарбе. Он уми- 
је вјешто да их мијеша: гдје слика треба да 
дречи, оп зна шта ћз извадити из свога језич- 
ног арсенала; гдје опет треба да посукне, н ту 
је оп паредап са својим ирибором.

Такав јеШапчанин у својим приповијетка- 
ма; такав је и у овом епском снјеву.

Не ће шкодити њеколико ирпмјера из ово- 
га спјева. Калуђераједног н. пр. оиисује овако:

„На то се из среде један старац днже — 
Ссда му је брада, до појаса сиже **) ;
У густи’ му брци’ жуто-бела коса,
Румених образа, дежмекаста носа;
Црном камилавком покрио је власи,
А старачка плећа мангорос му краси ;“

И да не каже Шапчапни одмах за тијем: 
„Погледа баш ннје ни бистра, ни умна...“

уч бисмо већ ио „дежмекастом носу“ калуђе- 
рову позналн с ким нмамо посла.

Другога калуђера, од друге руке и са сви- 
јем нротивнога карактера, овако онисује:

*) Види бр. 43 „Црногоркец од ир. г.
**) У оригиналу стоји мјесто „сижец „стиже2, 

но ја држим да ћо то бити штамнарска ногрјешка.

„И у ту тишину једно чудо стаде —
Висок старац неки пред господу иаде.
Гордо држи главу тај незнани деда,
Лице му озбиљно, око благо гледа.
На ногама нагим сандале су лаке,
А на телу раса од камиље длаке;
Камилавка црна на седој му коси,
0 кожном појасу бројанице носи.
А што му се старцу на грудима сјаје —
У облом оквиру — Богородица је.
У левој му руци пустињачка штака —
Стоји старац мирно к’о светиња кака.“

II да нам није то казао Шанчанин, к 
бисмо већ иозналп, да је разлика између овога 
калуђера и онога са „дежмекастим ноеом.“

А зар не гледам чнсто својим очнма овога 
старца:

„Уз пут нриђох реци, да напојим кљусе, 
Некол’ко гутљаја узео и у со.
Из врбака чу се воденица стара,
Па одох да видим и воденичара.
Кад падоше врата од мога ударца,
Код ватре сам заст’о болешљивог старца. 
„Добро вечо. деда!“ „Бог ти добро дао!“ 
Издале га очи, јсдва ме нознао.
У иоггблом телу још живота мало,
По коематом лицу бело брашно пало,
А жилаве руко к’о од мрке кости 
Од дугих времена, од дуге старости.
Као из дубина тампим оком гледа,
Пог о,.; му без плама к’о сунце кад седа“.

Па како лијепо ои сује ситуације :
„Журила се зора исток да нозлати,
Разбуд! ла стражу канији на врати’.
Сва би дао главу (која му је мила)
Да : и : тица града није ирелетила.
Каегељг,л у пљоску ракијице нали,
Па се д оле сиђе ка дворској будали.
У малепој изби претурено све јс,
Презре : будала Бог би знао где је.
Иза брда сунце на нсбо ее шеће,
Иа староме млину коло се окреће,
А тамг унутри на с.;ом месту све је :
Стари млинар седи, на с’ код ватре греје, 
Одагла, сиромах, клонуо је, свен’о —
Каг. енови зује, чегрће вретено.
Бода нада шумом, нрска и жубори,
Старац ћути као сухи дуб у гори.
Нитају га: „Ноћас — ко је прош’о туда?“
„А шта да вам каже оетарела луда ?“
Па онда кроз зубе зевајући дода :
„Мепе се не тичу велика господа.ц

Читајућн „Нсвесту ЈБутице Богданаи мно- 
го се сјећамо Гетеова ремек-дјела : „Хермана и 
Доротеје.и Разумнје се да до те внспне ннје дос- 
пјела „Певеста ЈБутице Богдапа/ јер је „Хер- 
ман н Доротејаи и ио садржају и ио умјетнич-
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чом савршенству тфавн вјештачки еп, у којем 
• с генијалнн Гете самоме Омиру толико прпма- 
ао, да је В. Хумболт из „Хермана и Доротеје“ 

могао изводити законе о еиској поезпји.
И ако „Невеста ЈБутице Богдана“ није то 

што је Гетеов „Херман и Доротеја“, доста му 
на близу долазн оннм слатким идилнчннм тоном 
којн се ио цијелом снјеву разлнјева.

Да се старински предметн, узети из старе 
историје наше, могу врло згодно употребнти и 
у данашљем пјесништву нашем, то нам је ево 
ноказао Шапчанин. Он нас је лијено пренио 
у оно доба кад је блистао Призрен и Пришти- 
ка, кад је властела сриска стојала у замковнма 
подигнутијема на самом камепу варнику и на 
врх сурпх стпјепа, са кулама п капијама, са 
звоном на највишој кули, са ходницима, сводови- 
ма и тамницама, са хртовима и огарима, са 
кликтањем соколова, са круппим збором оклоп- 
ника. Ту впдимо и чујемо граматике, поклиса- 
ре, пехарпике, челпике, протовестнјаре, кастеља- 
пе, себре, отроке и т. д. Ту се нађемо иосред 
самур-калпака, челичпих панцијера, мачева и 
сабаља, налоша, стријела, буздована, топузина, 
џилита, пехара, кондијера и т. д. Чисто се чо- 
вјек занесе у оно старо доба, па му је мило 
наћи се међу старпм сликама из прошлости, осо- 
биго кад пх ко умпје тако вјешто и живо да 
наслпка као Шапчанин.

Из свих наведепих разлога Шапчанинова 
„Невеста ЈБутице Богдаи&“, и ако није прави 
ен, имаће трајну вриједност у пашој књижев- 
ности.

Кад је ријеч о Шапчанину, не можемо а 
да се узгред не дотакнемо једне ствари. Кад

су недавно пзашле пјесме Шапчапинове „Вп- 
харп и Жубори“, нашлп су се њеки зе- 
мљацд његови који сугаљуто папали. Хтјело се 
доказати, да Шапчанин није пјесник, нли, ако 
је то, да је лош нјесник.

Ништа није пеправедније од такога суда. 
Шапчанип је пјеспик, узели његове лирске нје- 
сме или ириповијетке. Он је пјееник пријемљива 
срца, реФлективна мозга. У његовом срцу дубу 
се утнсцп спољаптњега свијета, и пз тијех ду- 
бина пзвпру његове пјесме. На свакој му је по- 
њека кан са срца, а ко у пјесме своје точп 
одтога сока, тај пх пјевасвојпм најунутрашњпјпм 
вотом, цијелпм осјећањем којим му се срце об- 
лије, тај је пјесник. А с технпчке стране пема 
му приговора јер пма језик потпупо у власти, 
дакле и сиољашњу пластичку снагу пјесништва.

У осталом, биоградска критпка, врло ма птм 
изузетком не може се узимати озбиљно. Од г'.ко 
су политичке страсти мах узеле, тамо се п књи- 
жевни производп оцјењују са иартајског глсди- 
шта. Ријетко који оцјењивач може да се з р- 
жи на становишту објектпвиости, а без тога не- 
ма праведнога суда у критици. За то п вид\мо 
толике апсурдне појаве у критикама биог ад- 
скијех листова, међу које спада и ниска не та- 
вичпа таксација Шапчанинова пјесништва. Но- 
литичке страстп пренесене на књижевно поље 
могу само квара нанијети књпжевности, а нгка- 
ко је пе ће оплодити. За то бп требало да љу- 
ди озбнљнији и књижевпици зрелпји стан на 
пут поткопавању књижевпости нагае са стране 
разнијех политичких консортерија.

(Наставићв се),

У часу жића трудну 
Кад тјесним’ срце груст. 
Једну молитву чудну 
Ја зборим на изуст

„Је?т сила благодатна 
У рјечи која с’ ори.

М о л и т в а.
(По Лермонтоеу). ј

И у њих непоњатна
Но скета дражест збори“. ј

И бреме с’ дуиге маче 
И сумња далеко . . !
И вјерује ее — плаче,
Тад лако — прелако !

Ј. Ноповић Липопац.

„Балканска Царица“ у Нодгорици.
(Наставак)

У т р е ћ е м чину радња се расилеће и завр 
шава бојем између Црпогораца и Сганка отпадника. 
Иобјеђује патриотизам, издајство иада. Али побједа 
прногорског натриотизма не бива без жртава : њему 
иа жртву скаче у Морачу Даница, срећна што јој

је отаџбина побједу одржала, несрећна тпто јој јо 
љубавник издајиик. За њу жпвот већ више псма ни- 
какве цијељи ; куд се год обрне, све јој је пусто, 
празно :

„Све је на свом добро мјесту.
Само биће ово моје
Што је данас празно пусто
Без икакве цјели своје,и •
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Вићо своје она нредаје Морачи хладној, али с как 
вим дивним опроштајем од свијета ! 0 том ћемо ниже 
зборити.

За иатриотизам црногорски пада п кнез Перун 
и многи други јунацп.

Чин је трећи састављен ив ч е т и р призора, 
а у свијема се говори и ради само о сдсудпом боју 
те нредстоји.

У н р в о м иризору кнежевић Ђорћија, спрема- 
јући се за бој, савјетује се са кнезом Иеруном, казу- 
је му како је небрат стигао у Љеш и тамо бар- 
јак турски дигао иа сад намјерава ударити на Ска- 
дар. Кнез Перун налази да би Скадар бранити тре- 
бало. Ђорђија је томе нротиван, јер се нема довољ- 
но снаге да би се бој могао издржати на равници, 
него се ваља у крш измакнути и ту Турке мушки 
дочекати. Кнез Перун увиђа да је то боље и одлази 
да изврши њеке налоге Ђорђијеве.

У д р у г о м иризору опет долази Кнез Иерун 
и јавља да је из турског стана добјегао Иво слуга 
војводе Станка. Ђорћија заиовједи да му одмах доведу 
Ива. Доведен Иво иадне на кољена и моли за милост. 
Ђорђија му удјељује милост и одмах га пита за бра- 
та да се није иокајао. Иво одговори да нвје. Ђорђи- 
ја се згража над таквим чудовиштем, па пита Ива : 
што сад мисли „млади паша“ ? Иво на то открива 
нодробно цијели стратегијски убојни нлан Станков. 
По што је Т1орћија све нотанко разабрао даде сазва- 
ти војводе на савјет. Кнез Перун их изводи. Ту из- 
лазе пред нас све војводо редом ; Канетан Ј о в а н 
(г. Ђ. Вукотић) Остоја (г. II. Врбвца), Калета
(г............ ), Д а б и ж и в (г. М. Чакић), 0 л и в е р (г.
Ж. Драговић ) II и п о (г. Л. Вожовић), X о т о (г. II. 
Гвозденовић), Красо (г. 3. Радичевић) В а с о (г. Ст. 
Лукачевић) и Лале (г. В. Иоиовић). Ђорђија им 
право разложи за што ће се сјутра бој бити а за 
-гијем изда им наредбо гдје се који има наћи и како 
се има држате у сјутрашњем боју. По што их је но- 
соколио како ваља отпусги их.

Но нрије поласка војвода иристуии Кнез Перун 
Ћорђији и рече му како у селу Вуковцу иада један 
старац од деведесет љета родом из Кокота који у- 
мије мач читати па замоли Ћорђију не би ли допус- 
стио иитати тог старца како ће сјутра бој испасти.

Ђорђија допусти.
Кнез Перун изиде и доведе тог старца.
Ово је једна од најдивнијих сцепа у „Балкан- 

ској ЦарициЛ Пред млалога кнежевића и остале вој- 
воде излази старац (г. М. Врбица\ сиједе браде 
до наса, ногрбљен у њекој кожуриии, поштанајући 
се. Ушав унутра чуди со се гдје је уиао, те ее ‘ос- 
врће на све страке. Тишина нијема. Кнез Нерун ио- 
нуди га, да узме којн од онијех мачева те су их 
војводе носиле. Старац пристуна редом војводама 
но ниједан неда му мача. Даде му га на пошњетку 
капетан Јован. Дркћући рукама узима старац мач, 
разгледа га са свијех страна, и и посред нијеме тп- 
шине ночиње овако старачким гласом читати мач :

„Добар комад, страховити !
Оклен ти је гвожђе ово ?
Нека ! . . . Стан’те ! . . виђу ка’да 
Тај је био на Косово . .

Видите ли те црвене 
Крај ријеза што еу жице ?
То су каии крви царске 
С Муратове цигерице !

Милошев је ка’да био,
Ево !... Вид’те !.., нгго се чини

Пред шатором свилсиијем 
У крвавој мјешавини.

За тнм ... вид’те ! находи га 
Под илуг ратар усред поља 
Ђе се један одмарао 
Од крешева и нокоља.

У руке га мушке хвата,
С њим смнје замахнути,
Ах, како ће, кад га дивљи 
Надварају Арнаути.

Чим се гвожђа чудотворна 
Мирни ратар дохватно,
Волове је упрегнуте 
На срсд иоља оставио ;

Па из иоља од милино 
У планину с њим иобјсже,
У срцо му илам освете 
Додир гвожђа тог ужеже !

Што ћу нричат’ даље што је 
С овим гвожђем до сад било, —
Но најкраће : у Црној се 
Гори оно иоострнло !

Ђорђија му нримјети, да је то било, но нека 
каже, ако зна, пгга ће од сад бити.

Старац ирикуни сву своју снагу и узвишеним, 
свечаним пророчанским гласом прозбори :

„Књажо млади, круно сјајна,
Т и ћ е ш с ј у т р а н о б ј е д и т н

Ђорђија и војводе позивају старца да им још 
шта ирочита с мача.

Старац иаставља :
„Чуј Јоване, Озров сине,
Истину ћу вама рсћи,
Иа да ће п ме, ка’ си река’,
Мачем ноћас тнм носјећи.

Сјутра славну нобједу ће 
Књаз Ђорђија одржати,
Али зетски крш у круни 
Дуго не ће њему ејати.

Кад тад Турци освојиће,
Ка’ Србију сву осталу,
Ову дивну и јуначку 
Бановину вашу малу ;

Па ћете се измакнути 
С те равнице у клисуре,
Ђе валови турског мора 
Не ће моћн да истуре.

Али ће вас. запљускиват’
У невоље и у ;аде,
Сва вам добра ноплавити 
Без слободе и без наде.“

Капетан му Јонан примјоти, да нема већег до- 
бра од слободе и од надс, а нијесу Црногорци криви 
нгго је царевина пропала.

Старац ирихвати :
„Не! Отолен с руке вам јо 
Да је опет нодигнете.
Ал’ нећете, докле брата 
На сјеверу ие стечетец.

„Далеко је сјевср хладни !“ — хладно одвраћа 
канетаи Јован, а етарац живо наставља :

„Ал’ Русија, млада мати,
Узданога брата вама 
Хоће брзо одњихати :

Брат на чудо ц’јелом сн’јету 
Узрасти ће и приспјети
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Од њсга ви нико ништа 
Учинити не ће смјети !и

„Како ћемо иознат’ брата !“ — пита канетан 
Јован, а старац одговара :

„Војеводу п пастира 
Вог ће вама даровати 
Из ћелија — маиастира.

Ка’ обични свештеници 
Тај духовник не ће бити,
Осим крста нрквенога 
На се не ће он носити

Нити црну камилавку,
Нит мантију, нити штаку,
Већ доламу, сабљс, токе 
И челенку на калпаку.

Тај ће брату нружит руку 
Чак са југа на сјеверу,
И за братску узданицу 
Један другом даће вјеру.

И од када добијете 
Под крст тога војеводу,
Иочећете низ клисуре 
Разасииат’ ви слободу.

И у Зету и у друге 
Душаново бановине,
Ви сиајања опет бити 
Узрок љепше царевине.

(Старац почиље се келебати.)
Нанрега’ сам много душу 
У будућност са читањем ;
Придрж’те ме да са мачем 
Овим чудним сад не панем.ц

Посрћућег старца нридржава кнез Перун и из- 
води га са иозорпице.

Тијем се свршава други нризор.
Т р е ћ и иризор овога чина нредставља нам

б о ј и о п о љ е. Кад се завјеса дигне, видимо на ио- 
зорницу Даницу и Марту. Даница у веселе хаљине 
обучена, заврнула рукаве ноеећи кондијер е водом а 
Марта други с вином. Око њих ио зсмљи леже мр- 
тви и рањени; на сво стране поразбацане капе, фс- 
сови, чалме, сломљена коиља, сабље искривљене, 
нребијепи мачи. Из даљино чује се убојна тутљава. 
Рањепици (г. Врацановић, г. Вучинић и други) јече 
и уздишу ; мсђу њпма налази се и рањен Станко, 
нрсобучен у хаљине турскога нашо. Даница и Мар- 
та приступају рањеницима, дају им воде или вина, 
тјеше их и казују им како бој тече. Рањени Црно- 
горци утјешени благосиљају Вога, јер из Даничиних 
ријечи виде да је иобједа на црногорсној страии. На 
један пут чу ее иза једног 1рма рањени Станко, гдјо 
мснрекиданим, слабим гласом овако збори :

„Ох ту жртв! чудо што је!
Зуби шкрипе на све стране!
Како јадни Црногорци 
Свој завичај мили бране !

А на моје Анадолце 
Смрт конрену црпу свија —
Аох роде ! Ух злочина !
Иака’ на ме грешна зија !

(Опази Дапицу).
Је лп она ? ил’ сјсп њена 
Што се вије ио разбоју ?
Или гениј’ Црногорства 
Предсјсдава пронаст моју ?

Ко је да је, јавићу се,

Јер ме жива жеђа мори 
И дави ме, ка’ издајство 
Што учиних Црној Гори !“

За тијем заиште воде од Данице. Даница св 
иренерази од иознатога гласа, внди иред собом Тур- 
чина, па приступи да му да воде, и ако је Турчин, 
јер је рањен. Но пристунивши му ближе, и давши 
му кондијер, уиозна Станка, тргне хондијер и викне :

„.............Суд овамо !
11е труј воду, отровниче !ц
.............Ни кан више !
Крста, Сриства издајниче !“

Станко неда суда, но није још. Даница дозивље 
којега ввтеза или јунака с бојног ноља да посјеку 
издајннка. Станко јој равнодушно при.мјећује, нек се 
сада свети, јер кад је ову битку изгубно, није му 
стало за живот. Но Даница му на то, у свом вели- 
чанству врлина својих, овако одговара :

„Да се светим ? То не могу,
Мој несрећни вјерениче !
Љубав нрава, љубав чиста,
Ни у гроб се не одриче!

Ти ме рани ио тијелу,
Н 110 срцу И 110 души,
И твој злочин сирама дома 
Љубав моју не угуши !

Да се светим! Глас љубавн 
Првобитне то ми брани :
Твоја су ми мрзна дјсла,
А мили ми твоји дани !“

Савладана љубављу дајс му водс, али га пита : 
каје ли се ? Докле Станко оклијева с одговором, до- 
трча му слуга Угл»еша с Турцима и ионијешо га у 
Скадар. Са рамена својијех носилаца викне Даници, 
да се не каЈе, него да се још нада да ће га она у 
Скадру походити.

Каква лакомисленост на самрти!
Ово је био нотоњи удар за Длницу! Тужио гле- 

дајући с јсдне стране за својим несретњим вјерени- 
ком а с друге у хладну М рачу, која ће је још за 
који тренут обгрлити својим валима, она, прн ра- 
станку овога свијета, овако збори :

„Гечс, да се и још нада 
Да ћу њега иоходити !
Као добра вјерсница 
Ја то морам учинити!

Алн како ? Морача се 
У језеро бистро слива,
А очо се у Еојану
Иред скадарски град излива.

О Морачо, вјечни доме !
Причувај ме од нећииа,
Док у крило Језера ме 
Твог не предаш плавог сина !

Пак ће оно као ђевер 
Довести ме испред града —
Ето тако ноходићу 
Вјереника мога млада!

Залети се и — Морача је на завијек ијшми у 
своје студено крило.

Завјеса иада. Прпзор трећн свршен је.
У иризору ч е т в р т о м, иошљедњем, славе Цр- 

ногорци своју иобједу. Најирије изводе своје робове : 
Осман-иашу (г. Љубовић), једнога бега (г. Му- 
шовнћ), С е л и м и а ш у (г. Ст. Гадонић). За тијем 
долазо војводе, грле се и љубе. На ношљетку долјзи
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свечано Кнежевић Ђорђија, посред народних и задо- 
бивених турских барјака и других побједних знакова 
и обиљежја. Војводе и војници загрде се, заметну 
коло и запјевају нобједну пјесму. Кнежевић Ђорђија, 
по што је одао славу Вогу, стане раснитивати вој- 
зоде, кодико је војника пало, јесу ли се рањеници 
нривили и јесу ли сви главари на броју ? По нгго 
је на та питања добио одговор, и но што је заро- 
б ,сне Турке ослободио и сабље им иовратио, скиде 
к пу, клекне, а тако и сви остали учине оборивши 
коиља и барјаке, те заврши овом молитвом Богу :

„Воже! који гатитиш иравду 
И у ког је свака сила,
А без твоје моћне силе 
Што би наша сила била ?

Милостиво ти си данас 
Заштитио Гору Црну, —
Чија рука него твоја 
Војску турску разби, вриу ?

Воже ! док је Црно Горе 
И душица у н>ој прави’,
Сваки дома да издајник 
Као Станко да оирави !

И у Горе наше миле 
Родољубља дух уздржи,
А ништавце и снлеткаре 
Воже свети ! спржи ! спржи !

Вез Деана и Перуна 
Не остављај нашо Горе 
Да с’ за име, нравду твоју,
И за мило Српство боре!

А у младе Црногорке 
И њихове њежне груди 
ЈБубав к роду кроз вјекове 
Нек Даничин нримјер буди !“

Завјеса иада. Представа је свршена.
(Свршиће се).

Нечисто мјесто.
Прича из малоруског живота.

Прича Н. В. Гогоља.
Е, Вога ми, баш ми је већ додијало причати ! 

Ама шта ви мислите ?! Заиста је досадно већ: 
нричај, па иричај, ама ни да ночине човјек! Кидиса- 
ли сте, никако да вас се отресем! Е па добро, ја ћу 
ирииовједити, само, заиста вам кажем, ово ће бити 
иосљедњи пут !

Ето би вељасте, да човјек може савладати не- 
частивога. Оно наравно, то јест, кад се добро про- 
мислимо бивају на овом свијету различити догађаји.... 
али не реците то : само ако гаћедне, да вас нревари 
нечастиви, ама ће вас преварити, да сте ви не знам 
ко ! Ево изволте виђети : било нас је у оца свега 
четверо дјеце ; тад сам ја био још луд, било ми Је 
свега једапаест година .... е, не, нијс једанаегт; 
сјећам се као да је сад, кад сам једавнут нотрчао 
онако, знате, четвероножице и уз то лајао, с опро- 
нггењем, као псето, а отац ће ти на ме, махнувши 
• лавом: „Е, Томо, Томо! вријеме је већ, да те же- 
нимо, а ти ту лудуЈеш, као мало ждријебе!“

Покојни ђедо био је још жив тада и у ногама — 
нека му се лако штуцне на оном свијету — доста 
јак. Но некн би тек пут.... а нгго је то, како то 
слушатв ?! Неки од вас цио сахат копка угљен из 
иећи за своју симсију, други гледаш га тск тркне

петто за кућу. Какав је то посао ?! Као да сам вас 
силом ириморао, да слушате, та сами сте ми узјаха- 
ли били на врат, да вам причам . .. Сад или слушај- 
те или нрскидам !

Отац је још у ночетку прољећа ноКерао у 
Крим на продају дуван ; не сјећам се, или је двоја, 
или троја кола натоварио био ; дуван се онда добро 
цијенио. Са собом је новео брата, коме је било јсд- 
ва три године, оно, знате, из малена навикне на ки- 
риџиЈање. Нас је остало : ђед, мати, ја, брат и још 
један брат. Кад је украј самог иута носијао бостан 
и прешао да живи иа салаш; повео је и нас са со- 
бом, да гонимо врапце и свраке са бостана. Не ћемо 
рећи, да је то за нас било рђаво ; догађало се, в 
изједемо иреко дан толико краставаца, диња, ре. ?, 
лука, грашка, да посглије у трбуху настане чига а 
врева, истину вам кажем, као да кокоти тамо пје. - 
ју .. .. А уз то и корисно јо било ; нутници сва•;»< 
час тамо амо тпјем нутем пролазе; сваки, наравно, 
зажели, да окуси диње, или лубсницо, а осим тс а 
из оближњих засеока навуку у нромјену толико 1 - 
кошака, јаја, интуша: живјсло се лијено, да Вог I 
може! Али је ђеду најмилије било, пгго сваки д н 
тудијен иреко педесет кола кириџијнкијех прође. С* о 
је то, знате, народ, који јо много чуо и видио, а 
кад иочне да прича, — ти само уши добро отвор. ; 
а ђеду то годило исто, као гладном халушко ). 
По неки иут сретне се са старијем нознаницима 
ђеда је већ свак знао — већ можето и сами зам 1- 
слити, шта бива кад се састане старудија: твј I, 
тора, ово било, ово се свило, — иа ти зађу, Вог о 
пита куд, и стану сиомињати што-шта, што се Вот 
зна, кад догодило!

Једном — баш ми се чини, као да се то с: д 
догодило — сунце се примицало заходу ; ђсд је ипн.о 
но бостану и скидао је са лубеница лишће, којијеха 
их је био иреко дан нокрио, да их сунце не печо.

— Гле, остаде, вељу ја брату: ено чумат и 
(киричије) иду !

— Ђе су чумаки? занитаће живо ђед, ме- 
тнувши какав знак на ионајвећу дињу, дајеслучајно 
не би нојели ђетићи.

Заиста могло се опазити, да путем тек чмили 
шесторо кола, у која бјеху волови упрегпути. На- 
пријед је ишао чумак са већ иросијезајем брковима. 
Не дошавши, како ћу вам рећи, једно дееет кора- 
кљајн, он се заустави.

— Здраво, Максиме ! Гле, ђе нам би суђено 
састати се!

Ђед осјсни очи руком, па ће: „А! здраво, 
здраво, оклен те Вог донесе ? И Вољачка је ође ? 
Здраво ; здраво, брате ! Који Је то враг! Та сви сте 
ту : и Крутотришћенко ! и Печерицја ! и Ковалик ! п 
Снецко ! здраво ! А, ха, ха, хо, хо, хо !.. .и умо- 
коњу се разполики усклици изгубише.

Волове исирегоше и пустише, да иасу траву ј 
кола су оставили на нуту, иа су сви сјели у круг 
пред колибом и заналнли кратке луле. Али јест! 
Не а се ту кад иушити ! Ту ти је нричзње, распат- 
кивање, те се једва могло и једна иопушити. Послије 
ужине стаде ђед частити своје госте са дињама. 
Сваки, узевши но једну дињу, очисти је бритвицом 
(људи су то, који су много виђели н исиитали, доста 
су се и наиатили, знали су већ, како се једе на овом 
свијету, — па и за госпоцку триезу, ако ћсш одмах, 
могли би сјести) ; очистизши добро, прободе сваки

*) Малоруско јело : сир загјен у тијесто, па куван и до- 
бро замашЕен маслом. Војвођанскц г л а тц и.
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претом своју дињу, и кроз рупицу попије из ње сок, 
стаде рецкати комадик ио комадик и метати у 
уста.

— „Шта сте ви, ђетићи, ту зинули ? рече ђед : 
„играјке, пасји синови Гдје је, Остане, твоја сви 
рала ? Ела к о з а ч к е ! Томо, поубочи се ! Е, тако, 
•гако! Аха Еј, хоп, хоп !“

Био сам тада окретан ђетић. Старост прокле- 
та! Сад већ не могу онако ; мјесто да везем ногама, 
као прије, оне се проклете тек спотичу ! Дуго нас 
је носматрао ђед, сједећи са кириџијама. Ја сам 
сиазио, да му ноге никако не могу да остану на 
мјесту, да мирују : би рекао да их не :о вуче.

— „Виђећеш, Томо“ рече Остап, „да ће стари 
рсн сад иоскочити !“

Шта ви мислите ? Није још он то ни изгово- 
рио — не може отријети старина : шћео је да се 
иокаже пред кириџијама.

— „Видите, ђавољи синови ! Зар се то тако 
игра ?! Ево како се то игра !“ рече, он, дигнуви и 
се на ноге, ируживши руке и лупнувши нетицама од 
чизама.

И да вам га је било виђети, како игра : Ама 
би могао играти, ако оћете и са самом Вреном Гет- 
мановом. Ми се уклониемо, а стари рен ноче ти из- 
врФати и вести ногама по равном добро утаиканом 
мјесту, којс је било уирав крај лије се краставцима. 
Али тек пгго је дошао до ноловине и ту најсјајиије 
шћагае да нам нокажо сву своју вјештину у игрању 
к е з а ч к е, али гле чуда ноге ни да макну ; који је 
то ђаво ? ! Полеги опет, дође до средине, али и 
опет амо ни да макне ! Јесте ирво чудо ; поге као 
дрвене укочише се и стадоше !

— „Гле ирокдзта мјеста ! ође су често мађије, гле 
ти посла проклетога анатемњака ! И оће да се унле- 
те ирод, враг рода л>уцког !“

11а још пред толикијем козацима да се он 
серамоти, он, који је могао некад надиграти најбољег 
тог ђетића. Одважи се ; на једаниут и ноче из тиха 
изметаше ноге онако, знате ситно ситно на све брже 
брже, често не видиш да на земљи стоје, но ти се 
чини да всзо ногама у ваздуху. Е баш га милина би- 
ло виђети ! Ено га до средине, Не ! Зељо не може 
на то ти је !

— „А нроклета сотоно ! Да Бог да се удавио 
гњилом дињом ! Да Бог да још нејачак цркао, насји 
скоте ! Гле ти како ме нагрди под староет, пасји 
син ?.. . .

И заиста се неко озад насмија.
Обазрије се — ни бостане, ни кириџија — ни- 

шта; озад, напри;ед, са стране равно, ненреглсдно 
ноље, руски степ.

— „Е ! с е с с . . .. гле ти !“ Изднгне руку ви- 
ше очију и стаде жмирећи разгледати : — мјесто, 
које, као што се чињаше, нијо савршено непознато ; 
са стране шумица, а иза шуми издизаше се нешто и 
виђаше со чак тамо у небу. Каква је ово маштани- 
ја ? А да оно је голубињак, штоно јо у иона у врту! 
С друге етране такође пешто се мрко види ; загле- 
да мало боље, а кад оно, гумно сеоског ћате. Види- 
те ли, куд га је одвукао нечастиви!? Тумарајући 
около, набаса на неку стазицу. Тад мјесец не сви- 
јетљаше: бијела нека пјога мјесто њега тад проми- 
цаше кроз облак.

— „Биће сјутра велпки вјетар!“ Промисли у 
себи ђед.

А гле ! — тамо на страни од стазице на неком, 
ваљда, гробу илану с в ј е ћ и ц а (л у ч а). „Гле ти“,

стаде ђед и, иодбочивши се, гледа. Свјећица се уту- 
ли; у даљини, и још даље ужди се друга. „Е, онђе 
је блиго!“ и већ бјеше опљунуо руке, да копа, али 
у томе сјети се, да нема уза се ни лоиате, ии мо- 
тике. „Е штета ! велика штета ! Е, иа ко зна ? може 
бити, треба само иреврнути један буе, па ће се ту 
благо и наћи одмах. Него сад није друге, треба ба- 
рем обиљежити мјесто, да нослије не заборавим!“

И заиста не буде ти он лијен, него ту одмах 
нађе неку већ неколико гњилу новећу грану, што јо, 
ваљда, олуја одломила, навали је на гроб, на ком је 
свијећа горјела и пође путем.

Млада дубова шумица биваше све ређа; виђа- 
ше се нечијц плот.

— „Его видиш, не рекох ли ја,“ помисли ђед, 
„да је ово понова ливада ? Ево и нлот његов ! Сад 
нема ни цијела врста до бостана.“

Свакако доцкан је он дошао кући, и х о л у ш а. 
ка није шћео јести. Пробудивши брата Остапа, упи- 
та га само, да ли су всћ одавно кренуле кириџије, и 
замота се у кожух И кад је овај ночео био распи- 
тивати : „А ђе су те ђаволи данас газдан носи.п , 
ђедо ?“ — „Не питај“, рече му он, замотавајући се 
још боље, „но питај Осгаие : ко оће много да зна. 
брзо ће осиједити!“ и захрка тако, да су врапц, , 
кеји су се увукли били у бостан, поскакали од стрг< 
ха у ваздух. Али збиља ви мислите, да је он сиавао ? 
Како но ! нема збора, лукав био, да му Бог да цар- 
ство небесно, умио се вазда некако извући ! . .

Но неки иут такву пјесму занЈева, да чисто гу- 
бице иочнеш грицкати ! Јо !

Сјутра дан, тек се почело мрачити у пољу, ђед 
обуче гуњ, онаса се, узе иод пазуху лонату и мо- 
тику, натуче на 1л,ву шубару, испи једну мјерину 
мученице, отре губицо скутом и иође управ ирема 
понову врту.

Ево ирође и плот, и ниски дубови гај; међе 
дрвећем в а стазица и излази у поље ; као да јо 
она иста. Изађе већ и у иоље — мјесто као да је 
јучерање: ено и голубин. к издижо се пут неба ; 
али со не види гумно. „Е'е, ово није оно мјесто; 
оно ће би а, ваљда, нодаље; треба, као што се ви- 
ди, окрену'и нут гумна !“ Обрну назад, пође другим 
иутем — гумно со види, голубињака нема ! Онет 
окрене поближе к голубињаку — гумна нестаде. По- 
трча нано о I гумну — голубињака нестаде ; к го- 
лубињаку — гумна неста! Бог с нама и анђели бо- 
жији! ПЕа је ово ? !

— „А ироклети сотоно, да Бог да ти не доче- 
као, да свој нород видишУ томе киша пљусне

ао из кабла.
(На<тави!.е се.)

Б И Љ Е Ш К Е.
(С в. П-етар у и а р о д н о ј у с и м е н и.) ни- 

једнога он нашијех милих покојника не спомиње наш 
народ таквнм поштовањем као Св. Петра Иетровића 
Његоша владику цриогорскога. Његова се усномсна 
црногорскоме и приморскоме народу тако у дугау 
усадила да је прешла религиозно обожавање. Закле- 
ти се св. Петром или ћивотом његовијем дешава 
се само у великим неприликама у критичним одсуд- 
ним часовима „Тако ми Св. Петра!“ „Тако мн ћи- 
вота Св. 11етра“ !“ — Каже Црногорац или Примо- 
рац само онда кад те не може на ниједан други на- 
чин увјерити о истини, коју ти каже. Ова оданост и
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ирнврженост своме народном свецу није тек удоц- 
иије доба нробуђена ; св. Петар као добри и востој- 
ни пастир својега стада такву је љубав и ионјерење 
у народу још за живота стекао да је сваки био уби- 
јеђен да је сваки тврдо држао, е он свст по земљи 
иде. Има данас с реда старијех људи који су нозна- 
вали Св. Петра војевали с њиме иа кад ти стану 
штегод о њему нричати просто их обузме неко 
страхопочитање и не ће ни кад довршити разговор 
што не ће барем два три иута подићи каиицу с главе 
па најчистијом вјером казати „вала му и слава“ ! Многе 
ириче о св. Иетру,нрестављју нам га расијане по народу 
човјека-светитеља код! је посланда нодгријава међу 
људима слогу и љубав и да брани оно што је Србину 
најеветије: име вјеру и слободу. Те приче у голико 
нонешеие за њим да га износе на сриједу као чудо- 
творца као онога коме се свакоЈа у зарок стијече. 
Неко илеме из Доњега Грбља донесе му једном на 
дар лијепе морско рибо за ручак. Кад Св. Петар 
сједо да једе на окуша сласт оне морскр лоћике ре 
ћи ће да Бог да вам био увијек бирићет у лову да 
можете и себе накрасити и иријатеље подарити ;“ — 
пак збиља — випт сшдие — то племенце и данданас 
лијепе новцебере ловом на скавке из молите лице и т. д. 
Иозивљући једном и два и три иута неког самовољ- 
ног црногорског главара, да ее с њим договори о 
добру и наиретку народа својега, и неотећи ее овај 
одазвати нозиву његову, рече св. Петар у иједу : 
„Да Бог да немало што од њега ни појпти ни ку- 
кати !“ — Всле људи да заиста данас од тс куће и 
нема никога ни да иоје ни да кука. Једном ријечи : 
кога је св. Пстар благословио, и био је благослов- 
љен ; кога је проклоо и остао је нроклет. Народна 
уста нонашају св. Петра врло мудрим човјеком, но- 
божним настиром, жарким Србином и неустрашивим 
цриогорскнм јунаком. Вели се да се он као муња 
пролијевао кад би иред својим вуковима голијем ја- 
таганом на Турке јуришао. Међу Ириморцима ностао 
јс понуларан ваљда највише од онога времена кад 
је војевао крајем Воке Которске, до Дубровника и 
мимо њега. Колико је силе п јунаштва ноказао ев. 
Петар у то доба на Нриморју, мора се човјек диви- 
ти. Па како ли бијаше расналио фискс мисли и осје- 
ћаје у онога једнокрвног, а лацманштином подавље- 
ног и утуљеног иарода !

Свакн је на његов миг скакао сваки му се кла- 
њао н руку љубио. Било је то оно лијеио доба кад 
је нрви иут послије духа слободе и сриске народности 
на Приморју ускресао. — Успомена св. Петра слави 
се се свакоје године на Цетињу најчиетијим народ- 
иим обичајем. Човјеку срце од радости заигра гле- 
дајући ону силу избрано1а народа, који се тога дана 
не само из Црие Горе, него и из свих околних мје- 
ста и крајева на Цетнње слеже. Ту играју кола, ту 
сс врте исцива, ту пуцају пушке, ту се ијева уз 
гусло ту се свакојо весеље гради нгго Србину даје 
срца и живота. Слава буди и вјечна успомена за то 
нашем народном свецу, који се удостојио да му се 
највећа част укаже ! Дика и ноштење нашем милом 
народу, којн умије тако цијегитл и ноштовати своје 
дичне иокојнике !

(П л а т о н о в а р е п у б л и к а.) Платон тврди 
да је држава све и сва, п да ваља уништити све 
што је нротивно њојзи. Он нијече ираво соиствено-

сти; обара и саму егзистенцију Фамилије, и тјера 
своје доктрине до таког екстрема, да сматра жене 
за нубличну сопственоет, којом се ваља служитп има 
ради мета државнп ; он учи да васпитање треба да јс 
владина дужност, и да религија мора бити ансолутно 
нотчињеиа иолитици ; да дјеца не нринадају родите- 
љима својим, него држава ; да мета држави не тре- 
ба да буде срећа иоједини, нсго срећа свију ; и да 
људо не треба сматрати као људе, него као елемен- 
те државе, јер један савршен иоданик разликује се 
од роба једино тиме, што је његов госиодар држава, 
Разликујући иросте социјалне савезе од прави ноли- 
тички, и ослањајући се на то да мора бити анало- 
гије међу државом и душом што се тиче тројаке 
коиституције, он дијели државу на владаоца, војнико 
и раднуке. — Ради остварења ове шимеричке ре- 
публике иутовао је у Сицилију, до Дионисија; но на 
срећу они, које је он мислио нодврћи нод свој ек- 
снерименат, та дивља и сањаличка шема није никад 
била изведена.

КОРЕСПОНДЕНЦИЈА.

Господ. МитиСтаићууН С а д у. — Примили смо 
Ваша 2 Фор. у име иретилате. Што се тужите на то, да морато 
тамо да илаћате 8а сваки број „Црногорке- ио 2 ноич., ми Вам 
у томе помоћн ие можемо, јер то је такса, коју власти аустро- 
угарске наилаћују аа сваки инострани лист. То је нека врста 
царане, коју она удара на унос духовнога еснана. Ваши за- 
стунници могли би се против тога потуавити на зсмал.ском са- 
бору, вли и то би било . а луду, јер се тиче једнога нзвора 
државнијех прихода. Што нам Ви нрсдлажстс, да ударамо мало 
веће ноштанеке марке на „Црногорку*4, то би нас бацило у 
излишии трошак, а Вама онет не би ништа помогдо, јер ма 
колике марке ми да ударимо, Ви бистс инак морали плаћати 
за сваки лист по 2 новч. Даклс нс оствје него : трни душо Вога 
ради ! — Оно међу »смесиицма« у »Стражилову« нијо тачно, јер 
није митрополит Иларнов нсго Висарнон умр’о у мјесецу Анрп- 
;.у (унраво 14. Априла) 1884, а митронолит Иларион умр’ојејош 
нрије три годнне, таман на превџучерашши дан 15. Јануара 
1&84. —

Проч. г. Никодиму В у к а ш и но в и ћ у јеромоиаху 
ман. Ораховице. — Примили смо 3 Фор. у име нрстикате на 
„Црногорку“. Хвада Вам! —

Госп. Гргуру Урлићу Пвановићу у Биограду 
н а м о р у (Дадмацнја). — „Црцогорка“ не може се вишс добити 
иотнуна за г. 188 .

Госп. Александру Јанковићу уВашахиду. 
— Хвада Вам на носланој претплати. Ми вам шаљемо сваком 
пошгом но иеколико егзсмплара. Све на један нут нс можсмо 
Вам послати. Жао нам јс шго немамо од еваког броја нотиуне 
егвемоларе. Јавите нам оно преплатнике, који нијесу добили 
иотпуне егзсмнларе, да бисмо им то накнадили шнљашем листа 
од ове године.

Штамнарији А. П ај ев и ћа у Н о в о м Саду. — Доцкаи 
нам је стигла Ваша корес». карта, у којој нам јављате за „До- 
брогласники, иначе бисмо Вам драге во.ве учинили но жс.ђи, 
јер то заслужују у пуној мјсри Ваши врнједнн и родољубиви 
нотхвати.

Господ. В л а д у 3 о р цу у II о же з и. — Послали смо 
Вам накнадно бр. 35 „Црногорке“ од пр. г.

Сл. Ч и т а о н и ц и у Н и к ш и ћ у. Нримили смо од Вае 
6 ф. а. вр. у име годишње претплате на »Цриогорку". Но почем 
»Црпогорка« стаје на годпну 4 Фор., то сте нам 2 Фор. више 
послали. Изволите с тим вншком располагати. |

Ц с т и и, е, у штамнарцји Читаоницс Цетишске.


