
Излази сваког четвртка 
па цијелом табаку.

Стаје за Црну Гору, Ау. 
јтро-Угарску, Босну н Хер- 
ђеговлну:

годишн.с . . 4 Фор.
на по године . 2 „
иа четврт године 1 „

за Сриуу и све лруге вемле 
лодншше . 1б франака 
на по године 8 „
иа три мјесеца 4 „
у злату.

ЦРНОГОРЕА
ЛИСТ ЗА

ШЖШОСТ И П07К7.
Уредник:

ЈОВАН ПАВЛОВИЋ.

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

Претплата из Србије у- 
пућује се Велимиру Вало- 
жићу у Биоград, а из дру- 
гијех крајева под адресом 
Р. КашаЈапоујс СаПаго- 
(за „Црногоркуи).

Претплату примају сви 
наши књижари и нови- 
нарске експедиције. Не- 
франкирана писма не при- 
мају се.

БРОЈ 6. Ц е т и њ е, 14. Фебруара 1885. ГОДИНА II.

X А Р Е М.
(Из нјесме „Издајица44 од Јовапа Поповића-Липовца. 

(Свршетак).

У турекоме земном рају 
Хашиклику у одају,
Бјесан паша ето сједа 
А на кожи од међеда.
Под ноге му тигар љути 
Као злато ето с’ жути.
Под главом му кожа лава 
На њој ијани наша спава...
А на ћилим нз Персије 
Бљеда Зорка сузе лије.
Иа час гледа нјано туре 
И међеђе коже суре.
ЈБута тигра, грозна лава,
Гђе на њима звјер страшнија 
Н го оно храпи ... спава...
Час на Фонтан глода млада 
Кат. ;иуми, бризга, иада.
Ал «е боји бљеди, руди 
Да шум пашу не пробуди ... 
Стргпи јадна Црногорка,
Судбина јо њена горка,
Ире »1јессца пуна дана 
Чувала је овце сама,
Турска чета ту нред вечо 
Код оваца њу затече.
Свезаше је — и свезану 
Доведошо сјајну стану,
На Бојану, Тахир нашо,
Па је наши дароваше. |
Кад је наша виђо младу, 
Заборави Зулму каду.
Дивну киту дивних була 
Свијест му се нреврнула 
Од љеноте дивна створа 
Те породи Црна Гора!...
У харем је води сјајан,
Ссламлик јој дадо бајан,
И одаје свилу, злато.
И кадиФу, робља јато,
И нрстење и ђердане
Тек да Зорка клизне ... нане !.....
Ал узалуд сјај харема,
Кад је она тврда, н’јема,
Кад га она стара нећо 
Кад је нуди и обл’еће ...

Тридесет је прошло дана,
Од кад није, никад сама ; 
Тридесет је пуних пута 
Оћерала нашу љута !
Тридесет је и вишо ће 
Али- онет нашу неће !...

Тридест пута ијани иаша 
Канџије со страшне маша! 
Тридест нута а и више 
Канџије се крвавише !
Тридест пута ножем хћеде 
Да је коље — ал несмједв ! 
Тридест пута и више ће 
Али опет нашу неће !...
Зорка плаче.. . паша снава . . 
Наједном му паде глава 
Са душека . . . ту се трже,
К Цриогорци скочи брже,
То за руку јадну шчепа 
Хће јв убит . . . ал би л’јена! 
Љепота га њена свлада 
И рука му клону — нада — 
Па завапи : „цуро млада !
Бит ћеш була, бит ћеш када, 
Једпом ли се ти насмијеш, 
Једпом срце старо згријеш, 
Једном ли ме овеселиш 
Цјелив један ти удјелиш! 
Цјелив један, небо бајпо,
Јодан само, сунце сјајно.
Један цигли . .. један . .. оли ? 
Јербо етрадам, јер ме боли!“

„Никад пашо ни довјека 
Нећу т’ дати болу л’јека !“

гТако теби среће, Бога,
Не буд’ Зорко хладна, етрога, 
Већ ме љуби, ма и стара 
Уживат’ ћеш ка’ у цара !

„Никад старче, пикад нећу 
Под сабљом ти пре умрећу !“
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„Немој тако, гинем страдам,
На кољено ево падам,
Љубим скуте и рукаве,
И косе ти Зорко плаве.

воје ноге и нануче.
)х смилуј се старцу слабу ’ 
(љунути ћу коран, ћабу 
[љунути ћу на чнн паше 
1а све што ми Турци даше!“

,Узалуд је молба твоја 
Непољубп уста моја 1“

„Храном коју т’ даде мајка 
И љубављу твог бабајка“ !

„Никад звјери ! пикад! рече,
И то са свим псдорече;
Пјани иаша ножем ману 
Полумртва Зорка пану. . .
Очи преви, јао внкну.
„Што учињех! паша цнкну.“ 
„Што ме уби звјери љута ?“ 
„Заклињсм то ио ето иута 
Уби мене хрђу стару!“
„Немам спаго измећару 
Видшп како крвца лоии“
У то црне — очи склопи.
А челом јој иот нотече . . . 
„Куку мене* наша речо 
рУмријет’ ћо меии јао.
Неби л’ крвцу задржао?!и 
Па са дланом покри рану 
Крвца стаиу — она дану 
И отвори очи тавне.
И отвори усне бајне.
Разведри се б’јело лице. 
Покрише се јагодице 
Руменилом кобне смрти 
Те с’ по челу шета врти.
Паша јечи „мене куку“.
„Ух боли ме макни руку !“ 
„Несрећнице крв истечо !“
„Ух боли ме, гори, пече !“ 
„Опрости ми дивни створе !“ — 
Ишти помоћЦрне Горе! - 
„А у кога, рајски цвјете ?“ — 
„Имам брата ал’ је дјете!“ — 
„А имаш ли' тп бабајка ? — 
„Имах јадна, каза мајка !“ —
„А гђе јо сад сунце јарко ? — 
„Изгуби се мој бабајко! —
„Како брат се, мајка звагае ? — 
„Милош ! Стана с’ зовијаше !“ — 
„Из којега села кћери ?
Убојицо баш из Бери,
„Милош ! Стана ! кћерн моја 
Амо кћерко уста твоја 
Тебе имах кћерку једну 
Коју видим сада бједну,
Рђе у крви лежи, тоне,
И гробници хладној клоне,
Јао кћери добро моје !
Јао кћери јади моји !
Јао кћери смртн моја !
Нек мс куну уста твоја!
Нек проклињу оца, злшп\

Нек ироклињу убојицу!
Јао кћери, мој породе,
Не умири, куда оде ? . . .
Имати ћеш тамо када 
Ти си згодна ка кап млада. 
Живјет тебе, дјете треба,
А ти, Боже с ведра неба 
Снаси кћер ми спаси, снаси 
Убојице то су гласи,
Који вапи, куми, моли,
Да,му ћерка ах нреболи.
Јер бол свака мог дјетста 
Живјети ми нодлом смета!
Јер бол свака то је мучи 
На мене се устостручи !
Јср бол свака те јс мори,
Душу ће ми да нзгори!
Кћери мила, кћери драга 
Опрости ми прости, ирости !
Из жалости но милости.
Оирост’ старом ти грјешви^ 
Оирост’ једном одметнику;
Онрост’ гњусном издајнику,
Оирост’ оцу; подлој злици,
Оиросг, кћерко, убоЈИци :
Оирост’ оцу !.......... и

„Отац, рече . . . бабо ти си ?!
Што је тебе ? илакао си !
Али зашто што те снађо 
Кад сво здраво тн нас пађе ?
Бабо драги, када дођо ?
Али гдје сам . .. откуд овђо,
Што мо боли ? глава гори .... 
Оче милп, збори, збори . . .
Мајко, брато, оца ево.
Мајко, Миле што си с’ смео ? ! 
Бабо супце, неплач вишо 
Зашто нлачеш ? ... и 
„Муке м’ твојо уморише !“ 
Приподигни дјете главу 
Днвну главу косу плаву,
Да ти даднем дјете водо“.
„Боде рече ... бабо воде ! —
Али немој! куда оде ? —
Ух боли ме! . . . јао! . . . о-ли ? — 
Ево овђе мене боли ! —
Болп. . . боли . . . куку!. . . јао ! 
Гђе си очо, ал си зао 
Пољуби ме ! ...
Паша крочн . . .
Ал’ отвори Зорка очи 
Пробуди се. . . .
И поглсда . . . виђе злицу 
Тахир пашу убојицу . . .
„Кћсрко моЈ*а !“
„Бјеж’ отолен љута звјерии 
„Раио моја, мила кћери!“
„Отца впђех сан то био 
Што се нијо иродужио! . . .
А ти си ме ах убио 
Кћер убити ие би смио !“
„Ох опрости оцу стару.и 
Какву оцу измећару !“
Никад оцем њеси био 
Јер мс не би ти убно.
Мој је отац јунак био 
Док се није изгубио.
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Мој је отг.ц погатеи бно 
Можда си га иогубио !
Мој је отац оцем био 
Зато ми ј'о и сад мио.
Л ти с’ једпа нодла злнца 
Ти си женска убојица !

Бјеж’ отолен свјст се вр тп,
Збогом свјете оди смрти!
Збогом брате мила мајко !
А жив ли си и бабајко!

• Збргом ро...до ... збо...гом ... збогом !“ 
„ККери збогом !“

, -,1 Д в а е к с т р е м а. 
Приновијетка М. Сераја. Превод е талпјанскога.

(Свршетакјг.
Иека кодерпчна грчевитост сиопаде лијено 

лице госпође Кларе када се внђе сама. На пр- 
ви мах шћаше она да зовне натраг опбга мр- 

?;скога Цсзара Дијаса, да му нздробн неколнко 
ријечи горких, страшних, да га уврнједи, да га 
ражалп. Како је бијаане нонизио! Кадо. се у 

I свакој његовој ријечн огледаше пријазио нре- 
зреље за љу, госиођу Клару! 0 несретника! 
Алн рашта }е она слушала, готово преклоњеном 
главом, као да призиаје нравичност оне казни? 
О како је шупљоглавица била не одговоривши 
му ништа, пе рекавши му баргм да је један 
ништавац, кад папада тако једну жену без обра-

Снај лицемјера није је корно. није био на 
љојзн управно говор, ппје отворено пишта ка- 
зао, био је тачан у Формн, шта впше, евојим 
пребацпваљем био је до тога дошао, да сам 
ееби крпво даде; али у евсму томе колпко бп- 

.јаше гљева, обијести и презрсља! 0 дивљака, 
нравоЈа дивљака, како је могао оиако у срчапик 
дирнути саму сиромашну жену, без помоћи, без 
нздржаља, угашену самораницу без нигђе ни- 
кога . . .

У то јој скочишс па очн сузе срџбе и бо- 
ла. Бијаше се бацила па једав днван са главом 
међу руке, узднсаше, трееућп се сва од мука, 
као какво лудо ђевојче, којој еу какву велику 
иеправду учиннли, једну од оних неиравица, ко- 

, је еасвнјсм уиронасте ђетипетво. Али шта бн- 
јаше она дакле скрпвнла да зцслужн такво 1Ц)е- 
зреље ? Рашта јој он рече онако хладие ријечи 
и етроге у оној лнјепој Форми ? Што је крив- 
љаху е ее она шали жпвотом ? Ко јој је икад 
казао да је живог нека озбиљна ствар ? Шта 
она знаваше за то ? Није иикад нпшта о пиче- 
му зпала; љена мајка пђаше у посјету, нрпма- 
шс носјете, играше и емијаше се као и она : 
шта внше бијаше је удала за Нзвлом Алтан, 
како бп ее могла она опет удати и оиет таквн 
жпвот започети. Ваљда је Павле Алтан научио 
на пггогод своју жепу, биће јој ваљда рекао да 
је бољп ионос нсго ли разметаље ? Павле Ал- 
тан понашао се нрема љој као црема каквоме 
ђетету, а не озбнлшој оеобп. Ко је пкад озбнљ- 
ном држао ? Нико», ннко; ваљда је кадгод какве

строге рпјечи чула ? И то пикад. Кларица Ал- 
тан била је увијек лијепа материна маза : ђе- 
војчица уљудна, веселаста н ништа више. А 
овај Цезар, Дијас дошао сада да јој истипу от- 
кријева на онај за Љу тужни начии и у оном 
охолом облику. Шта бијаше оиа ? Нека смету- 
ља, етвор • некн раснјан, разметнута салонска 
лутка. Нншта благороднога, нпшта велпкодуш- 
нога, ништа љубазнога ; чељаде најобичније, иес- 
иособно да љуби или да нотакне другога на 
љубав.

И у муклој ноћи, у самоћп своје дворане, 
поред угашене ватре, она промјери утуљенијем 
оком безгранпчку таштпну евога опстанка. Да- 
ии пројурилн са једпе насладе на другу тра- 
жећи увијек иешто иово, боље и љепше, али 
бадава: савршена монотија утпсака, увијек исти, 
непромјељпви. Игранкс слнчне једна другоц по- 
сјете вазда исте и периоднчне, сухопарни раз- 
говорн, ништава друштва, претвараље, таштина 
у свему. А оеобе ? Прнјатељнце ? Нп у сну : 
другарице, посестрпме, сродппци, познапства, 
одношаји, такмаци, завидљиве све, равнодунше, 
непријатељице, нријатељице никада. А људн ? 
Удварају се п компрометирају; ако сте добра. 
веле, да си луда; ако сте лијегга, илн вас мр- 
зе нлн вае обожавају, што је све псто; ако 
сте разумна, кажу, да вас не могу трнљети. 
Долазе к вама јер знаду да се радп љпх на- 
прављате, јер зиаду да пх чекате, да ћете их 
пустити да иуше, да ћете им пружити руку да 
је пољубе, да ћете им попуднти чај илп нупч, 
да ћете им допустпти да вам ираве комнлимен- 
те. НТта је љима стало до ваше частн, поиоса, 
плп поштеља ? Имате лн тонлу дворану: доста. 
Ако вам је каква мука, ваљда вам штогод ио- 
магају ? Оставе визит-карту да су доходили, 
нлп вам пншу нпемо еажаљеља. Ако сте ме- 
лапкоиичпа, избјегавају вас : и ви завршите ти- 
јем, да свс нсмијавате. Љубав ? Каква љубав ! 
Нодражавање осјетљивости, чежља за ништавилом, 
љубопнство за раеијаним Фантазпјама, потреба 
неког анормалног уживаља, боцкаље, слабост 
значаја: а љубав пикада. Кратак је жи- 
вот ове кичељивости : нослије разувје- 
реља п труда, човјек пада у цинизам. Она 
виђаше све, разумијеваше еве, овај жалоснн 
нрости живот бпјаше љезип. Какав је то све- 
чани ирелаз био са љеппх пропграпнх дана на
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такви пламенити идеал, на таку дивну узвише- 
ну мисао! Ташта бијаше истрошила све душев- 
не сласти? Лијеио благо, младост и једрину 
своју не бијаше ли песпашицом сатрла ? По- 
знаваше лп она чаробне јутарње љепоте и ли- 
јепе вечерње шарне ? Не бијаше ли она зако- 
пала свој вијек под гомилом равнодушпих вјетро- 
пировића ? Је ли оиа икада у своме животу про- 
мислила него сада да је љубав пајвеће добро ? 
О Цезаре Дијас, Цезаре Дијас !

И он је имао разлог да јој тако говори. 
Био је особито добар, особито уљудан, понашао 
се према п»ој највећом пријазношћу. Она, Кла- 
ра, није то ни засчужила. Рашта је није напао 
директно? Рашта јој није питао рачуна о та- 
квом узалудном живљењу? Рашта јој није ри- 
јечима огаљ на лице сасуо, да се упали, да из- 
горн? Имао је за то право он, који је био ча- 
сап и иоштен. Рашта је нпје злоставпо, јер је 
заслужила као лудо дијете ? И буђаше јој се 
у души необичпо чуство понизноети, нека сла- 
дост, која сатираше сваку празпу гордост, све 
јалове таштине, сваку кичљћвост п својељубљс. 
Великп неки пламен горијаше у љој и сажи- 
жаше сваку ниску снротапу мисао, која узне- 
мирује женску душу; у љој почеше гинути 
све простачке жеље за д љељем, све слабости, 
све распутице ништаве Фантазије. Њено се ср- 
це ослобађаше свакоје иадутости и празнога 
стпда: а мјесто тога заврзаше се клица, плам- 
тијаше у љој пека горућа жеља да се даде 
једпоме самоме, да трни за једнога самога, да 
живи за једнога самога. То је била истипа.

Када први зраци рујне зоре сукнуше кроз 
прозор у дворану, госпођа Клара осјети се по- 
бијеђена, осјети се као да је заљубљена у ово- 
га човјека, који крећаше пе љубећи је.

* **
Мала госпођа скочи са кочија и уљеже 

под кров ђе су крећана. Бијаше обучена у не- 
ку нацрну гаубицу, а испод шешира савијаше 
јој се до очију један прамичак црне косе.

— Је ли кренуо влак за Фиренце ? — 
упита једнога амала.

— Којешта! Треба још цпо сахат да крене.
Она стаде чепрљатп тамо и овамо по вла-

К Л Е :
Када мач грозни херувима 
Пакленог духа скрха ков,
Тад демон, пун освете злобне,
Наклени изрига отров.

А из капаља отрова тог 
Никоше страсти несите,
Да многом тугом и страдањем 
Земљу и људе засите.

жноме иоду од нотље влаге. Покрај све шу- 
бе звокоћаху јој оиет зубп од зиме; али инко 
и не гледаше на ову шаку јада, како би смо ре- 
кли, која долазаше н одлазаше, нестрпљива. Пу- 
тници, те се појављиваху, ношаху на себи оне 
различнте изразе себичности човјека који одла- 
зи : тугу, равнодушност, досацу, непристојност, 
цинизам. Ко је могао нажљу обратити на ону 
малу црну слику те крећаше кроз ведру јутр- 
њу свјетлост.

— Бисте ли ме нустплп у дворану ? — 
уипта опа једнога чиновинна па вратнма нрве 
класе.

— Одлазите ли ? — прииита оп.
Онага иогледа изразом пуним сажалсља и 

милости, да јој овај не сметпу улазак. Она сс 
ваби у једап одаљељи ћошак дворане, сједе, за- 
мишљена, жалосна, неповјерљива. Сјеђсла је и 
чекала барем један сахат. На носљетку уљеже 
и он! 0, он изгледаше јако блијед и умо- 
ран, обзираше се около себе као да тражи не- 
кога; затим нрегледа кључаиицс путничких 
торбица, погледа у портФоју, на се и он стаде 
шетати горе и доље као да не бијагае мираи.

— Господин Дијас! — зовну малашни је- 
дан гласић из ћошка.

Он се иромијени као да ће умријети у тај 
час и не мога ништа одговорити.

— Дошла сам овђе .. да вас поздравим . . 
— иромуца она пе гледајући га — ... добри 
пријатељ кад креће не може се никад доста 
поздравити.

Он ћуташе, укочен пред љом гледајући је.
— .. . Па и да видим зору — настави 

опа — нијесам је никада виђела... лијепа је, 
ма је жалосна . . . па и да вам заФалим па оне 
свете ријечи те сте ми рекли.

— Опростите ми, оиростите —промуца ои.
— Не, не, имате разлог. Али чујте Цеза- 

ре, чујте . . . ако ми и јоље добра желите, ево 
ја бих вам била добра, могла бих се понра- 
вити . . .

— О срећо моја, о моја драга љубави — 
рече он дижући је на своја наручЈа.

II два екстрема шљубише се, поотадошв 
муж и жена : једна душа у два тијела.

Е Т А.
А међу њима, гордећи св 
Са својом адском љепотом,
Живе двије сестрице злобне :
Издаја о црном клеветом.

Клевета, — та змија отровна,
Свагда ј’ спремна на кобан пир :
Да руши љубав, трујв ерсћу 
И поткопава срца мир.
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Ласком и његом нуна јој ријеч 
И души нрија као мед,
Ал’ р’јечју том на њу обара 
Студоног свог отрова дед.

| И тамо, ђе њезин адски дах
За собом пушти страшну сјен, 
Тамо већ надања нема, —
Ни среће нема ђе ј’ трон н»ен.

„Балкапска Царица“ у Подгорици.
(Свршетак *)

На реду је, да речзмо коју ријсч о п р е д- 
ст а в и. Дилетанти с Цсгиња, добровољци иозориш- 
не дружине Читаоаице Цетиаске, који су ланн на 
Цетињу представљали „Балканску Царицу“, узели су 
и овога пута на себе не баш лаки задатак, да као 
„летећи глумачки кор“ издрже пробу на штицама 
подгоричкијема. Разумије се, да се је друштво мо- 
рало јако нроширити, према самом комаду, који је 
знатно проширен. Било Је ту скоро до тридесет 
особа, осим нијемих лица.

Главну улогу имали еу и овога пута С т а н к о 
(г. Јован Иоиовић-Линовац) и Д а н и ц а (гђа. Мила 
Павловићка). Г. Ј. П о п о в и ћ-Л и н о в а ц познаг нам 
је добро још од лани. Што смо тада о њему рекли, 
од тога ни данас немамо да одузмемо ни једне јоте. 
Али има доета којешта к томе да додамо, јер нови 
актови „Балканске Царицец — нрви и трећи — дали 
су прилику г. Липовцу, да нам још јаче носвједочи 
свој знатан нредстављачки таленат. Гледајући г. Ли- 
новца у првоме акту, гдје се одмах с почетка разви- 
ја карактер Станков, чисто би човјек рекао као да 
се он у свом елементу налази, као да Је та улога, 
улога лакомислсна, бујна, славољубива, занесепа чо- 
вјека, скројена за њега, и да му за вјерну предста- 
ву њену ништа не треба нсго само да се нојави, да 
кроговори, да у иокрет стави апарат својијех жива- 
ца и мишића. Допста, г. Липовац је у улози Стаика 
као код своЈв куће ; није му нреша да иредставља, 
довољно је да се само нрсдстави — с ријечма и иде- 
јама из којих је узвишени писац еазидао слику и 
карактер Станков. Замјерају му неприлично нонаша- 
н>е према старијем брату нашљеднику Ђорђији; 
сасвијем без разлога, јер драма није правилник двор- 
скијех етикета, него огледало карактера онакијех 
какви су, а Станко не би био — Станко, кад би се 
друкчије нонашао ирема свом брату. Он је са сви- 
јем иогођен и у дјелу и у продстави.

У другом акту ноанајсмо му вјерно нриказану 
борбу еа идеалима натриотизма и љубави : Деаном и 
Даницом, који падају на жртву, и иријелазну реак- 
цију, која за кратко вријемо наилази на њсга иза 
денрссије душевне.

. У трећем акту он стуиа на сриједу као нрави 
издајник, али као — побјеђен нздајник. Човјск се 
стресе од узбуђења, кад га види у турским хаљина- 
ма рањена како лежи иза грма, а пред н>им Даница 
као да је е иеба сишла. Стихови, које том нриликом 
збори, срце иарају, а г. Липовац умио их је изгова. 
рати е осјећањем и са оном чудноватом снагом, коју 
има човјек и на самрти, кад хоће да даде одушке 
својој тешкнм гријесима прптиснутој души. У њему 
се онет покреће снажна жица Црногорства, грознпм 
издајством испрекидана. Он види силне жртве, чује 
како зуби шкрине на све страно и — признаје, како 
јадни Црногорци свој завичај мпли бране. Сву ту

•) Види бр. 3. гЦрногорке“.

страхоту, сву ту грозоту слијева у овај стих: 
„Аох родо! Ух злочина!“

Али ту је требало чути г. Лииовца, како те четир 
ријечи изговара! Да би евект био још виши, види 
нред собом Диницу. Али он сад већ не смије да 
гледа у њој своју љубазницу, него му се причиња 
као да је — геније Црногорства сишао на бојно но- 
ље да ирсдсједава иронасти његовој. Каква дивна 
замисао! А како вјерно изражена и предсгављвна од 
г. Линовца ! —

Женско особље било је са свијем ново овога иута. 
Даницу је иредстављала г ђ а. М и л а П а в л о в и ћ- 
к а. Госнођу Павловићку нознајемо већ из улоге Јев- 
росиме у „Максиму Црнојевићуц. Дивило смо се та 
да њеном иредстављачком дару, но овога пута су- 
мњали смо јако, да ће бити дорасла улози Данице, 
јер нам се чини, да је госнођа Павлонићка скројена 
за улоге дубоко трагичне, ббне, сентименталне, а за 
Даницу хоће се с једне стране љубавни несташлук, 
с друге нрави црногорски хероизам. У толико нам је 
милије било, што нас је госпођа Навловићка изнена. 
дила, ако не у нрвом, а оно у другом. За прво, т. ј. 
за љубавни несташлук, сметало јој је достојанстве- 
но држање, на коме се могло јасно познати да није 
глумица од заната, која не мора и не смије бити 
везана пикаквим обзирима. У другомо иак, т. ј. у из- 
разу и представи хороизма постигла је уепјех, коме 
се нијесмо могли иадати од ње. Него се и видјело, 
колико ју је то труда и наиора стало. Мјестимице, 
особито ондје гдје се хероизам нрелијева у трагич- 
не нагибе, госнођа је Навловићка била у свом еле- 
менту и тада се налазила на висини своје улогс. 
Тако н. ир. на оном мјесту, гдје рањена говори свом 
оцу, кнезу Перуну, или гдје се нриближујо рањеиом 
Станку „мрзећ му дјела а љубећи њега самогац, и на 
иошљетку при растанку од овога свијета, гдје но- 
здравља Морачу, свој вјечни дом. Ово су у нредста- 
ви госнође Павловићко били моменти од необична 
утиска. —

Марту, другарицу Даничину, нредстављала јо 
госпођица М и л е н а Огњеновићева. Госнођи- 
ца је Огњеновићсва млађано дјевојче, које је овога 
иута први пут изишло на штице што свијет значе, 
и већ ио овом првом „дебитуц њеном могли бисмо 
јој прорећи, да би је знаменита будућност чекала на 
тијем штицама, кад би у онште задатак свога живо- 
та на њима тражила. Улога је Марте са свијем сио- 
редна, ничим другим неизражена, осим тога што 
нрави друштво Даници. Но госпођица Огњеновићева 
умјела је и тој блиједој слици да даде крви и жи- 
вота, те је њена заслуга, што је и улога Марте но. 
стала заннмљива. Снага госпођице Огњеновићеве, оснм 
пријатне млађане иојаве, лежи особито у оимиатич« 
ном гласу и елегантном изговору, дакле у култури 
онога органа, који баш највише вриједи при нред- 
стављању. Из њенога грла теку вокали и консонанти 
као да су од челика саљевени. Ми бнсмо молили 
госиођицу Огњеиовићеву, да се не изневјери умјет«
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ности, која јој је, рекли бисмо, при кодијевци сто- 
јала. —

Ђорђију Црнојовића, брата' Станкова, двојица 
су нредстављали : прво и греће вече г. Ј. Љ е п а в а, 
друто вече г. Шпиро 0 г н о в и ћ. Г. Љенава 
добро је проучио карактер Ђорђијев и нредставио 
га је тачно и вјерпо, ушљед чега је и контраст 
према карактеру Станкову врло добро испао. Г. Шпи- 
ро Огњеновић, да је био мало тиши и мање декла- 
маторан, но би ништа изгубио у приказу достојан- 
ствсног држаља.једнога хладнокрвног киежевића. --

Улоге кнеза Деапа и кнеза Неруна имали су 
г. Т о м а ш В у к о т и ћ и г. Јован Цавловић. 

•Обојица еу нам иознати још од лани, Г, Томаш Ву- 
котић представио нам је и овога иута слику нравога 
јунака црногорског, оданог владару, вјери и отаџби- 
ин, вјерно, тачно п погођенок Улога кнеза Перуна 
знатно је проширена, нарочито јадањем над рањеиом 
ћерком. Г. Јован Павловић нијо се нашао у својој 
улози прва два вечера: био је одвише хладан, су- 
хопаран, монотон, може со рећи да је нронао оба 
вечсра. Тек треће вече раскравио се, и тада смо 
впдјели да и он умијо њешто. —

Много јо занимљива улога Ибраим-аге, али је и 
дата коме трсба. Њу је одиграо г. С и м о М а т а- 
вуљ, са нравом вјештачком нрецизијом. Он }е умио 
вјешто одмјерити сваки покрет и сваки нагласак лу- 
кавога Турчина, да не крива ни тамо ни амо. Због

тога је његова иредстава чисто прпјенис е природе, 
с оригинала. У њој није се могло оназити нн мало 
нанетоети и нрезатезања. Сво јв ишло као иамазано. 
Г. Матавуљ има у шпагу глумачки занаг. —

Слуго Станкове : Угљешу и.Ива представљали 
су овога нута г. Н. Г а т а р и г. С имо М а р т и- 
н о в и ћ, обојица с добријем разумнјевањем евојијех 
улога, тачним и ириродиим нзрабом особина великаш- 
кијех елуга. —

Старца, који је мач читао, иредстављао јо г. М. 
Врбица баш како ваља, гласом дркћућим, стЛрач- 
ким, но нри том ппак мјестимицс сиажним од спл- 
нога узбуђења, и мнмиком која са свијем одговара 
старачком држању. Био је-врло згодио маскиран. —

Ос1але улоге споредне су, а одигране доста 
прилично. Љеки међу овим снородним иродставља- 
чима покаЗади су и на малим својнм улогама, да би 
врло згодии били и за веће. Надамо се, да ћо их 
уирава наше добровол»ачке дружине знати унотријс- 
бити, ако Бог да, те со овога љета буде што ради- 
ло у храму Талије.

Мислимо да ћемо ову малу оцјену најбоље 
завршити, ако овдје нри крају додамо, да су-сви 
нредстављачи иза сваке ирсдставе изазинаии и 
им је Љегово Височапство Кнез у вишо прили 
своје високо иризнање нарочито дао изразити.

'1ЈАЗУГЕ БЕЗ ПАСЛОВА.
VI.

Кад су.хЈе вјерили.
Не желим вам сваку срећу,

Што човјеку пада снеба ; —
Јер да човјек чојком буде 
Ту п муке мало треба :

Ал’ у сваком раду успјех 
Да Бог да вам Господ дао,
11а макар вас п рад сваки 
Неколпко муке стао.

VII.

Кад су се вјепчали.""
Сједпм, пишем — пјесму ПЈевам, 

Пјесма ми је стара тема,
У тој теми прва мпса’:
Б е з љ у б а в и н и ш т а н е м а.,

СЈедпм, ппшем — п на.даље 
Цјесма мв је стара тема,
И тој теми друга мвса’:
Б е з н а р о д а ив шта н е м а. —

Овс двпје мислп спајам,
Па у разум велим здрави :
Н а с в п ј е ту н н ш т а н,о м а 
Б е з н а р о д а и љ у б а в и .. .

0, ви срстнп заручнпци,
Сјстпјс се пјесме ове!
И ако је стара тема,
Ма су вазда мисли нове. —

Сјетите се! — то на божјем 
Урезано стоји своду :
Свачпја је срећа само 
У љубаво и народу.

VIII.
Кад те бију, па можсш нлакатн,
Кад то гоне, па можеш бјежати :
То је лако;
Но када те бију п ћсрају,
А не дају плакат ни бјежати ;
То јо тешко.

Ппкац од Ровица.

Сииовац као стриц.
III а љ и в а и г р а у т р и ч и ц а. 

Осове.

0 6 р III т.а р к У г р И Н 0 Б в ћ.
М а р а, њего^а жепа.
Ј у р е У г р и к о в п ћ, њихов синовац.
М и л и ц а њнхова ћер.
А н к а, њпхова синоничиа сестра Јурова. 
Н е п о з н а н о в п ћ Миличин вјереник 
Насрадин, пријатељ Јура Угриковића.

Ј Га н.о Љуца, слуга Јура Угрикопоћа. 
I Ј е д а н н а т а р о ш.
• Један поштоноша.
Ј Д в а п о д о ф п ц и р а.
| Ј.а ш а слуга у кући Угриковића 
| Т р и л а к а ј а. •
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Збива со у једној дворанп са вратима на дно, 
кеја воде у бачу, Са оббјеј стране врата стоје два 
габввета,

- ПРВИ ЧИН.
Првп призор.

Насраднн улази хнтно, обзире со да ли ко пе 
впдв, на прпступи једном писаћем столу, на коме 
свијећа горн, п чита неко ивсамце.

»Господин Насрадпн умољава се да се вечерас 
у С сати нађе у башчи господина Угрпковпћа. Он мо- 
же ући кроз она мала врата, која су по вас дан 
отворена.« И без потписа! Хм! хм! Чудневата п 
рпјетка пустоловнна! Је ли то ваљда каква лпјепа 
дама, коЈа се жели овђе са мном стаиути? - — То бп 
ми најмолнје било. — Али нека! Ко су оне двије 
слике, те улазе баш онуда, куда сам ја дошао ?

Други прпзор.
Јуре Угрпковпћ и Гано ЈБуца, оба 

загрнутп у капутама. Иасрадпн.
Јур.е Угринковнћ (дајући свој капут Гану 

Љуцв). 0, добар вечер, драгп Насрадине !
Насрадип. Шта? Јеси ли ти то, Јуре? Откле 

ти овђе? Рашта си се тако чудновато преобуко? — 
На што ова перука и ова уннФорма, која пије од 
авоје регпменте?

Јуре Угриковпћ. Радп моје спгурностп. — 
Подпјелно сам мегдап с једним офпциром; он је 
тешко рањен, иа сам дошао да се овђе сакријем. У 
мојој унпФорми сваки бп ме лако познао, за то сам 
обукао ону мојега строца. Мн смо, као, што 
знаш, готово врсници, а што се тиче образа, стаса и 
узраста, тако налнкујемо е би човјек рекао да смо 
један другоме главу окннули. Једпна је разлика у 
томе што обрштар носи иеруку а ја моју рођену 
косу. _ Сада пак кад сам узсо п перуку п унп- 
Форму љегове регименте, чинп мн се да сам ја гла- 
вом влашти обрштар Угрнковић а не љегов спновац 
Јуро. У овај час ја сам нрисппо, п од срца се раду- 
јсм е сам те тако тачно на рочишту нашао.

Н а с р а д и н. На рочишту ? Како ? Зар је она и 
тсби штогод иовјерила?

Јуро Угрпнковнћ. Она ? Која она ? 
Насрадин. Но, Вог с тобом, она лијепа дама,

која мо овђо позвала. Ти сн мп пријатељ, Угрнкови- 
ћу, па ја од тсбе ништа не крпјем.

Јуре Угрпковнћ. Она лијепа дама! ха! ха !
Н а с р а д и н. Што се смпјеш?
Јуре Угрпковпћ Она лијепа дама, то сам 

ја, Насрадине.
Н а с р ад пи. Тп?
Јуре Угрнковаћ. Оно је писанце моје.
Н а с р а д в н. Баш лпјепн Ошргоцио, до сто 

ђавола! — Што ти јо на ум пало да своја писма не 
нотнпсуЈеш.« Људи моје врсти тражплн би рачуна 
за такву ствар! не бн ти то на штеруке с љима оста- 
ло. — Али кад је тако добро ! Ми не узимамо Један 
другоме ншпта за зло. — Дакле ја сам твој послушнп 
слуга. Збогом!

ЈуреУгрнковић. Ирпчекај! Шта хиташ 
тако ? Менп је големо до тога да с тобом говорпм 
приђе но ме ко други види. Мени је потреба од твоје 
иомоћп; ваља да се нешто погодимо.

Н а с т р а д и н. Добро — Тн можеш на мене 
рачуната; алн ме сада пе задвЈевај, пмам прпјеких 
нослова. —

Ј у р е У г р п к о в п ћ. Зар тако ? Бага сада кад 
бп мп морао пеку услугу учинигн; А за једну слатку 
нотљу пустоловину имао сп п пмао бп времена.

Н а с р а д у п. То ције, драги Јуро. Алп ја морам • 
оддазити ; чека се на мене.

Ј у р е Угриковвћ. ђе ?
Н ас р а д II н. Код «Круне»

Ј у р е У г р и к 0 В и ћ. Замашнп пословп !
Насра д н п. Шалу на страну ! Ја имам прилп- 

ке да тамо видим сестру твојега канетана. — Она 
нешто рачуна на мене.

Ј У р 9 У г р н к о в н ћ. Е па добро, радп мене 
пека га. — Алн немој заборавпти да уснут не кажеш 
мошј сестрн госпођицв Анкн е Је овђе у башчп неко 
чека, — него ни пошто мене не спомпљи.

Насрадин. Не брнно се за то. Ја немам вре 
мена, да се к њој свратим, али ћу јој на сваки начпн" 
поручити. У осталом настоЈаћу да се у каквој другој 
првлвцп с љоме упознам. Јер знади да ја п одвшџе 
ноштујем брага, кад му је сестра лнјепа, (одлазп.)

Трећп призор.
Јуро Угриковић. Гано Љуца.

Јуре Угриковић. На моју срећу није ми толико 
потреба од њега. Ја нијесам дошао баш зато да се 
сакрнјем, него да видим моју драгу рођаку Милицу.

Гано Љуца. Сретан ли сте ви човјек, мило- 
стнвп господине! Вп ћете опет виђети вавду драгу, а 
ја (уздпше) моју жену? .. 0 Боже мој! Кад ћемо
опег у Крајзну! Ја и моја жена живјелн смо увијек 
као два анђела, а сада смо двадесет миља далеко је- 
дно од другога!

Јуре Угрпковић. Стрпљеље, драги Гано, 
стрпљсље!

ГаноЉуца. О свакоја мука благословена, а 
стрпљење проклето !

Јуре Угрпков и ћ. ћути! Ево ми сестра до 
лазп!

(Наставиће с?).

ПРИЛОЗИ ЗА ИСТОРИЈУ ЦРПЕ ГОРЕ. 
Писмо Сима Милутиновића владицп Нетру II. *)

Владико свети, Бог вас веселпо вјечно и све- 
славно!

Вуле Пипер вапг бивши момак, и овдо у наше- 
га кљаза од лани боравивши, сад нолази обратно к 
вама, и ја вас молим да га нримите у ист.у вашу 
милост, јер је заслужује, ђетић јо како ваља — Је- 
дну јо ноћ за кљазом идући дома нозаостао сам ну 
тем нешто со замисливши, док се осами и удари иа 
стражу турског низама која је па Стамбол капији 
вароши Београдске, и која му не дадно проћи но 
нризнајући га да је књажевски момак, него се јошт 
сваколика с бајонетима око љега склеика, но и Вуло 
они час ништољ у једну, а нож у другу руку иак у 
сред њих јурипт, те нх тако разагна и иродре кроз 
љих здраво и весело. Сутра дан одма иолитика то 
захте да со Вуле из службе кљажевско одпусти и 
Србију да остави. — Ако ли Вог да и помогпе то 
Вуло к вама на хату, како сад одовуд полази, злра- 
во н мирно кроз Боену и Херцеговину прође, то се 
убдам нсиремјено ја и сваки ваш и мој како и Божн 
пријатељ, да ћете га вн тамо иримити у пређашљу 
вашу отеческу милост и наклоност, и ово чути на 
скоро биће ми особито мило и драго, каноти Србину 
код Србина и о Србину достојиу.

„Сад ћу о вигљету. За овако оригиналио дјело,
*) Орпгннал ово»а писма налази сс код мене у збпрцц 

препчске владске цетра II. М. Д.
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мора бити и вигњет орвгиналаи, мтај нрема самоме 
истоме дјелу, за то ја инкаков од суштествујући 
овдје у тииограФији вигњета иа то ни одобрити ни- 
јесам могао, јербо ие приличи никако ни један за оно 
зашто није од ностања свога одре!>ен и омјерен ; а 
будући иак да ми овдје још никаквога литограФа 
немамо, за то сам ја вигњет (не само измислити) и 
одобрити, како сте ми ви наложили од лрије, и у 
Пвшту на мојега нријатеља и вјгштака Иерл^ску 
оиис послати, и да ми га изради нреноручити морао. 
Предрачун истога иак вигњета ни мало нијо велик, 
а ево за што :

„У врху листа изрезано је велико зданије и 
то једно сиратно; на коме су деветоро врагах дво- 
крилније, и сва отворена широм, а над свакије вра- 
та горњем ирагу наиисан је символ ио »едне од девет 
Мусах.

Изнад отога зданија у зраку изображена је лира 
из које самоигривни зуци на све стране као зраци 
видно разаетиру се у простор, иснод ове нак у по- 
лукружију изрезан је овај стих: „Ход’те и ви у 
храм свјета С’рби!“ Но на што је зданије ? Ево на 
што : Доље иснод истога зданија ноље је или ти 
чистина, разннм травама и дрвљем и шумарјем ђе- 
што енабђевена; уз то пољо широм иду и врвс к 
зданију ономе ђеца различног узраста, с књигама и 
свезкама иод иазухом свако, и тамо у зданија онога 
врата свака улази понеко — хаљинице су на ђеци 
Србске као и онанчићи. — То ти је сад цијели ви- 
гн»ет, и тиме јо мени барем милиј што је најсходниј 
вашој жељи, вашој на ме и на мој избор иреноруци, 
а оеобито што је Матичан за и на Матично дјело, 
и то таково које је мени иосвећено. Он је израђен 
и пет стотина егземплара стоје у Нешти код Нер- 
ласке, чекајући за се одкун па да одма пошљу се 
амо у своју књигу, која ће најдаље до новог љета 
овди готова бити. Сад ми рецитс ви сами ио души 
ваља ли, а и могу ли ја тога да се отресем ? Молим 
да ношљете новцо уирав на Иерласку за речени 
внгњет, с тим да га он одма кроза Земун чрез В. 
Василијевића овамо иснрати ; к томе и мени молим 
да оставите једну барем стотину егземплара ове књи- 
ге „Луча Микрокозма“, на моје расноложење. На ово 
ми све изволте одма одговорити ма рјешително и 
јуначки великодушно како игго се само Црногорцу 
може и иристоји. — Ако ли узволите да се иста 
књига скорије распача, и да свој сав трошак одмах 
и што скорије заклоии и иодмири, то изволито ви 
иреко ваше стотине екземплара на остале четири 
стотине мени слободно руковање шњима оставити, 
нак не имајте ви ништа о њој више бриге, ни муке,’ 
ни трошка. — Све би се извадило на њу потро- 
шено.

„Сад и вазда јееам и остајем са свом мојом 
домовином цјеливајући вашу архинастирску десницу 
и преиоручујући се светоночившега нашега благо- 
дјеја и богоугодника светим молитвама, не премјв- 
нивајући се к вама нигда ни мрво вашега високо- 
нреосвештенства.

У Београду, 17. Новембра 1845.
Озбиљекн иочитатељ, и вјечно најпрви усрдник :

Симеон Лилутиновић С.
Име Сима Милутиновића Сарајлије познато је 

мислим сваком Србину, на и изван Србства Симово 
је име чувено. Да нишга друго Симо није учипио до

то што Ј*е био учитељ елавноие владици Раду (Пе- 
тру II), у којему је развио онај велики пјесничкн 
геии који створи „Горски Вијенацц, и тада би Симо 
имао велику заслугу за сво Србство. Из благодар. 
ности нрама сво^а учитеља владика Радв јв посве- 
тио Симу свој спјев „Лучу Микрокозму*, о којој је 
ријеч у овоме иисму. У посвети ове књиге владика 
је дивно изразио својо признање прама своме учи 
тељу онамо ђе вели :

„Ја сам теби много дужам, дужности су ове свете 
Ка олтару признаности нека вјечно оне лете.
Ти м’ уведе поглед први у зрачнцјем просторима.- 

А на другом мјесту назива га „драгим настав
никоми.

Марко Драговић.

КЊИЖЕВНИ ПРЕГЛЕД.
друштва,

(Српско учеио друштво у Биограду). 
Српско учено друштво у Бнограду пмало је свој 
главнп скуп 30. Јануара о. г. У 14 броју »Уставво- 
сти« налазимо овај нзвјештај о томе скупу. На врво- 
ме мјесту било је бпрање предсједнвка в секретара 
Изабрани еу оиет за иредсЈедника Бладкмвр Јовановић 
бивши мннистар Финанција, а за секретара Јован Бо 
шковпћ нроФесор велвке школе. Секретар Јован Бо- 
шковић прочнтао је нзвјештај о раду ученог друштва 
за прошлу годину по којему се види ца је друштво 
аздало у течаЈу ирошле годинв 136 штампавих табака 
у 6 књвга. Ово је највећа количина коју јо друштвс 
од свога постанка па до сада вздавало. Осим овогз 
вма се у рукама друштва већ готова материјала за 
књша. Новчано стање бвло је у течају прошле годв- 
не 20.182 динара што је готово све издато. Друштвс 
се жали на данашњу владу дз је и ове године изда 
ла друштву само 15.273 двнара не гледајућн на то 
што је народна скупштина одобрвла за научна друш 
штва и књвге годишњу помоћ од 60. 400 дннара- 
Друштво се жалв да баш онда кад оно најввше ра- 
дв влада му даЈе најмање помоћи. Рачуни друштва 
прегледани су п нађени у реду, те је и за напријед 
издана секретару разрешкица. Друштвоје рнјешило да 
се у течају ове годпне пренесу кости нашега славно- 
га Вука из Беча у Биоград, а такође да се Вуку в 
Доситеју иодвгну пристојни споменици. Донијет је пр- 
ви орорачун друштвени за ову годипу н утврђено 
18.000 динара. Ове године учено друштво ступило је 
у свезу са кијевским нриродњачкнм друштвом.

Бирани су ново чланови. Зз почаснога члава, 
између осталих, нзабран је знаменвти Француски па 
сатељ Виктор Иго. За дописне чланове, взмеђу оста' 
лих взабрани су: Е. Тице, који је писао и о Црној' 
Гори (Геолошки преглед Црне Горе); познати рускв 
књижевник н адвокат В. Д. Спасовић ; позната наше^ 
му сввјету внглеска писатељка Навлвја Ирби; наи 
сарадник, секретар минпстарства просвјете и цркве- 
нвх дјела Марко Драговнћ ; Др. Јоваи Пачу и др.

ИСПРАВКА.
У писму Омер-пашином, које је наштампано у 5-ом броју 

„Црногорке1' поткрале су се неко погрешке које овијем исправљамо-
Проглас I. ступац 6 врста стоји касап а треба гаван.

20 „ „ покавујући се „ покајући ее.
25 „ „ води „ види
28 „ „ ввнађу „ измсђу
13 „ „ Текаив „ Тсклив
26   боме „ боље.

Ц е т и н> е, у штампариЈи Читаонице Цетиљске.


