
Излаби сваког четвртка 
на цијелом табаку.

СтцЈе за Црну Гору, Лу- 
Стро-Угарску, Босну и Хер' 
цеговину;

годишн.е . . 4 Фор.
на ио годинс . 2 „ 
на четврт године 1 „

ва Срсају и све лруге »еллс
Јодишн.е . 15 Фраиака
на по године 8 „
на три мјеееца 4 „
у злату.

ЦРНОГОРКА
ШЖЕВНОСТ И ПОШ.

Урелник:

ЈОВАН ПАВЛОВИЋ.

Претплата пз 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 крајсва под адресом 
Р. КатаЈапоУЈс СаКаго- 
(за лЦрногорку“).

Претплату примају еви 
наши кшижари и новн- 
нарске експедиције. Не- 
франкирана писма не при- 
мају се.

БРОЈ 7. Ц е т и њ е, 21.

Књазу
Тамо, 1>в се сриски крсташ впјо 

Иосмрчета косовскијех рана,
А сокола ђо слобода гријо 
Од тужнога, од Видова-дана:

Уздижо со над зсмаљским створом,
Да светиље браниш и олтаро ;
Да закрилиш Срнство Црном Гором 
Од небраће, Књаже Господаре!

У десници дваТи мача сјају,
Ка’ два сунца иза Ловћен-горо;
Један иаклу, други лети рају, —
Крвав вЈенац носо одозгоре.

Црни пака’ — мјееечова тама;
Два му рога мачо иотамнио . . .

Фебруара 1885. ГОДИНА II.

пјеснику.
Рај су двери нут вилинска храма;
Ту си мачем вилу 8апл’јенио.

Док си првим некрст обарао,
Да га сатрега земаљскоме лицу,
Други Ти со небу удварао,
Да очара „Балканску Царицуи

Ка’ ијеснику, Књазу и јунаку 
Српство иоје, а свпјет се диви;
А ти, Боже, мено чуј нејаку:
Нјесника нам, Господара живи!

У С п љ е т у, па чисти поиеђељник.

Косовка Дјевојка.

Побратимство у српскијсм народнијем пјесмама.
Нсишсао Саво Стојаковић.

(Поштованомо свомо добротвору г. В л а д о в и т у Зорцу кр. енжењеру у знак благодарностн).

Српски народ, више него пкојп другп, мо- 
же се попосити евојијем иароднијсм благом, 
својијем иароднијсм нјесмама. У љима је онје- 
ваи сав СП0.Ђ1Ш н унутарљи жпвот Србипа. Ра- 
дост п вессл>е, јадн и невоље, муке п натње, 
врлппе н мане — све то једно поред другога 
етоји, све се то једно поред другога у пјесмама 
палазп.

Косовске ијесме оплакују пропаст моћи и 
царства српскога; у љима народни ијеснпк ку- 
пе уду ерећу своју п браће своје, алп уједпо 
нрориче н сретније дане; у љпма пам Марко 
засијеца бритку ћорду у стапац камеп и лпје- 
же, да борави санак, али та ће ћорда пзмплпти 
из станца камена, устаће Марко, да се светп 
душманину своме !

Марко је народ — а народ је Марко!
Тамноваље једпога јест тамповаље друго- 

га, борба једнога јест борба другога; устанак 
Марков јест ускренуће другога Марка — па- 
рода српскога. Врлине и мане, што су Марку 
ирпијевапе — то су управо врлпне п мапе на-

рода српскога. Марко је дакле народ — а на- 
род је Марко !

Као што Марко леже да спава, тако п на- 
род засиа животом свој пм. Као оно Марко, што 
засијече ћорду своју у камен — тако и народ 
ерпски турн мач свој у коре, и од Косова жп- 
вл>аше мал’не пепрестано једино у пјесми, жи- 
вот му бпјаше пјеема н сиомен на сретно нро- 
живјеле дане п пада у бо.ље. Стотпнама проте- 
че годпда, док се тај ироје пробудп п занита 
„на коме је царство?“

У Марку је дакле парод опјевао сам себе !
Народне нам пјесме дал>е оппјевају борбу 

срп. ајдука, борбу петвјековну за обрану јадне 
браће своје од зулума силнијех Турака, а таке 
нсто дугу п крваву борбу соколова са зетски- 
јех кршева за златпу своју слободу.

У осталом држпм, да је већ излншно го- 
ворптн о томе. Та о томе су пзреклп свој еуд 
већ мпоги п врсннји и то пе само Србп, него 
п пноплемени ппсци.
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Ми ћемо дакле прпјећи на пашу тему — 
па побратпмство.

** *
У реду дпвпо опјевапијех срп. народнпјех 

обичаја без сумње прво мјесто заузпма побра- 
тпмство и то не само стога, што је оно онако 
дивно пзведено, већ и стога, што је оно одлич- 
па карактерна црта српског народа, и што те 
црте нема пи једап народ у томе облпку, у ко- 
ме се она налази у Срба. Народ је иотпуно 
схватпо вриједност и висину побратимства, иа 
стога га и опјева онако дпвпо, онако узвпшено.

У старијим ијеемама онојечисто, као што 
је чпста и поезија тога доба, а доцније онада- 
љем поезије опада и узвишеност побратимства. 
Ондје је побратимство богодаио п сам га пре- 
вишњи творац штити — а овдје пада често на 
обичпи назнв — бива играчка неваљанијех. У 
старијим пјесмама бојн се јинак, да га пе би 
Вог наказао, ако прекине свету везу нобра- 
тпмства, па с тога се она пигда и не прекпда, 
папротив у млађнјем побратимство се често 
узпма као згодно срество за нријевару.

Међу тијем врло ријетко Србнн прекпда 
ту везу — чешће пак Турчин, па п ту се ви- 
ди колико је побратимство изгубило од свога 
зпачаја, јер у старпјпм нјесмама оно је 
нсто тако свето Турчппу као и Србину. 
Побратимство је, као што рекасмо — особииа 
српскога народа исто онако, као што п „крсно 
пмеи.

У другијех парода тога пема или бар у 
томе облику не. У Грка налазимо тек нешта 
слична п то из најстаријпх времена. У VI. пје- 
ваљу Омпрове Илијаде приповиједа пам се, 
како се па бојном пољу нађоше Глаук и Дио- 
мед, једап из табора тројанског, а други из 
грчког. Прије него што ће се побити упитају 
се за имена п тнјем сазнадоше, да су они 
„погостимп“ *) (К8ето1). Као такви ие побпше 
се, него измијенише ор; жје, али Диомед преварп 
Глаука, јер даде своје много лошије оружје за 
Глауково златно. Томе се — рекао бпх — грч- 
ка пјесма смпје и тнјем се показује колико то 
грчко „погостнмство“ врнједи. Ту се не би мо- 
гле примјенути опе ријечи Туркиње дјевојке 
брату рођепоме :

„Зашто, брате, да од Бога нађеш!
За гато згуби мога побратима ?
Па гато си со болан преварио ?
А на јсдну сабљу оковану !
Е да Бог да одсјекла ти главу!“

________ (Вук. II.)
*) Узео сам ову ријеч од г. Др. Т. Мартића и 

чинн ми се, да добро одговара самомс појму. Квешов 
јо „гост“, али и домаћин ирема госту, с тога кад мо- 
жемо и говоримо „иобратнм“ — то загато да не уз-

емо за сличан иојам и „ногостнми.

У српскијех побратима пије био обичај 
мпјењатп даре, па ппак налазнмо и томе ири- 
мјера. Рекосмо пије обпчај бно и занста у ста- 
рим пјесмама на то п не наилазимо, по у мла- 
ђнјем. И ево тога иримјера:

Везировић Гамо пише кљигу Пустахији 
Луки и овако му бесједи:

„Море чу ли, драги побратиме!
Мож’ ли знати, јеси л’ запазио,
Када смо со побро, побратили ?
Брагисмо се, а не извргаисмо.
Ходи иобро у нитому Жупу,
Да ми брацку нагау извршимо,
Да се, побро, дарујемо даром“.

(Вук IV. 13.)
Није ли можда српскоме пјевачу био ио- 

зпат обичај старијех Грка ? Врло је лако могу- 
ће, јер су приче грчке бнле срп. иароду поз- 
нате, као што нам свједоче приче: о Алексан- 
дру великоме, о тројанском рату и т. д.

У другијех парода колико мн је знано још 
н мање имамо шта сличпа с нобратимством. У 
Латина налазпмо у Цицерона вдсалпзацију при- 
јатељства у љегову дјелу : „Г)е аписШаи, алп 
то је само идеализација и пишта вшпе. Реално 
могло је таково нријатељство постојати само у 
врло рпјеткијем случајевима, те с тога се баш и 
не може сравнити са срп. побратиметвом, које 
је реалпо иостојало, а постоји — и ако врло 
ријетко — и даиас у крајевима, гдје култура 
запада није пскварила и уништила чнстпјех па- 
роднијех обичаја.

0 ономе пак, што ми уобичајисмо пазпва- 
тп „побратимством11 — о данашљем модерном 
„ВгиЈегбсћаГГ4 није вриједно нп говорити. Иа 
и кад бисмо тај „ВгнДег8сћаНи хтјели назвати 
„побратимствоми морали бисмо му увпјек ири- 
дати још који згодаи епптет, којнм би се отр- 
цаност — да се тако изразим — данашњег 
тога побратпмства нмала одликоватп од старога 
српскога побаратнметва.

Срлско ловратимство јест веза, која веже 
двије душе, два срца тако, да их никаква физич- 
ка сила не може раздво]пти, ла ни сама смрт 
јер и ло смрти остаје — ако иишта — а оно 
света и најсветија усломена на локојног ловра- 
тима.

Ту везу нацртао пам је пародпи ијесник 
тако живо, тако пластично у љубави побратимЛ 
овнјем стпховпма:

„Појездише до два иобратима

Та једно је Краљевићу Марко, 
А друго је војвода Милогае, 
Напоредо језде добре коње, 
Напоредо носе коиља бојна, 
Један другом бјело лице љуби 
Од милошто д0 два побратима“.
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па оно :
„Колико се нобре миловаху 
Све им кољи гриве мијељаху 
А јунаца брке и солуФв . . .“

(Петрановић 26).

Куд бн веКе љубави ?! Ни рођену браћу 
у својој братинској љубавп не описује народ у 
својијем пјесмама тако. Колико је силпа љубав 
брата према сестри и сестре ирема брату — 
онет чини ми се није овакова. Не само, да се 
јупаци љубе — него шта више и кољи им се 
љубе под њима! И те пијеме животпље, али 
вјерни друзп својијех госиодара осјећају љихо- 
ву љубав, иа да та љубав буде љешна, буде 
што дивнија и они се љубе!

Од куд та толика љубав ? — Погледајмо 
од куд побратими.

Богом братн јунак јунака кад се пађе на 
л,утој невољи, кад увиди, е му друге није, већ 
му ваља погинути, ако га ко пе избави. А ко 
ће га јадна избавпти ако не брат му ? „Тешко 
свуда своме без својега“ вели српски парод, а 
ко је коме својскији, ако пе брат брату. Па 
ако немаш ппкога свога, а ти га створи себн 
од Турчина, од дрвета, од камена, од гује при- 
сојкиње (Мплићевић: зим. веч. побратими).

Побратимство се дакле склаиа у тешкијем 
ирпликама — у витешкој невољи. Иначе не. 
Само у Црпој Гори иобрате родитељи дјецу 
још у колијевци, али Црпогорац се и рађа у 
витешкој невољн! Над љеговом главом увијек 
виси мач, увијек ослушкује ноклич : „наногете“ 
к „у бој !и —увијек му душман клети иријети 
смрћу.

Невоља дакле нагони јунака, да тражп 
брата, с којијем ће лакше свакој невољи и би- 
једи одољети, илп који ће га из ље избавптп. 
Без јуначке певоље слабо се кад склапа побра- 
тимство, јер су тешке обвезе иобратпма према 
цобратиму. Обвезе те у крви су свакога јуна- 
ка, свакога човјека, иа с тога и не гледа ју- 
нак кога брати. Побратим војводе Мплоша јест 
Суљо Цигашга, а други му је побратпм Змај 
огљепи. Чудан запста нобро !

Ево како црта пјесма растапак тпјех чуд- 
нијех нобрагима :

Јунак Милош на ноге екочио,
Па он Змаја рукам’ загрлио 
У ватрена чела иољубио,
Змај Милоша у јупачко лице,
Па се оба онда растанула.

(Истр. 19.)
Кад јунак овакову авет, која имаде „ватре- 

иа чеда" нобрати, то како не ће нобратити 
човјек човјека ? Силна дакле мора бити ријеч. 
која тако уско везује два срца, двпје прпроде,

иа још тако разлпчне — управо противне, као 
овдје.

»Братим теве* то је ето та ријеч!
Нема срца, које бп могло ту ријеч ирезре- 

тп пли ју немилостиво од себе одбпти. Ту ри- 
јеч свако прима и поштује: и Србин и Тур- 
чип п Цпганпн п Маџар и т. д.

Диван иримјер пмамо у пјесми „Женидба 
Радул-бегаи.

Иду сватп Радул-бега, а пут им препору- 
чује Ђерза Бањанин, јунак, да му у хиљаду 
кпћенијех свата равна није. Заустави Ђерза 
киту и сватове. Кад се свати виђеше на нево- 
љп, домисли се лијепа дјевојка, те нрође мимо 
свате п Јавно пред Ђерзу. Дојахав до љега 
стаде њега богом братимити :

„Ој јуначе на кољу вранчићу,
Братим тебо Богом истинијем !
Не по једном већ стотину пута,
Не мој моје среће заставити,
Ни сватово моје резилити ;.
Ако кога ти на страни имаиг,
Је да Бог да, да га скоро видиши.

(Петр. 49.)
Турчин бјеше, &лп за Бога хајаше, па се 

тужи лијепој дјевојци, да му је Радул-бег ухва- 
тио два брата и да их држп у тамници, а не 
да пх ни на откупе ни икако друкчије, иа сад 
он хоће, да ухвати његову браћу — два мла- 
да дјевера — не би ли своју тако искупио. Кад 
то зачу лијепа дјевојка:

Вранцу му со око врата свија,
А јунаку око мукадема:
„Богом брате незнан добар јуиак!
Пушћи мене и моје сватове,
А и моја два ђевера млада,
Тврду тебе божју вјеру дајем,
Док ја кули Радул-бега дођем 
Од коња му одјахати не ћу,
Док ми не да од тамнице кључе.

Пушти ћу ти браћу из тамнице.
(Петр. 49.)

Турчпн то примп за Бога и крај свога 
јада и жалости за браћом рођеном, што му 
труну у нроклетој тамници, ману се освете. Од 
бнјеспа ’унака, који зауставља хпљаду кићенп- 
јех свата, постаје — рекао бих — питомо 
јагње ! Што одвратп силена јунака од намиели 
љегове ? Хпљаду обпјеенијех (сватн су увијек 
обијесни) свата не могаше га одвратити од о- 
свете — а одврати га пуста рјечца: Братим 
тебе ....

Силна је дакле та ријеч! сплнија од по- 
мислн на црпу смрт, сплнија од сваке друге 
молбе и иреклиљаља! И јунак се о ту ријеч 
не гријеши, не презрије, не одбије је.

Колика је пак грјехота огрпјешцтп се о
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ту рпјеч впди се јасно из пјесме: Краљевић 
Марко п кћи краља арапскога.

Марко дошао послвје мпогпјех годппа ку- 
ћи па стао градптп задужбине, а ппта га Јев- 
роспма мајка: загато то чини. Марко јој па то 
прпповиједа, да је био у Арапској п да је ту 
допао тамипце, те га пз ље избави кћи краља 
арапскога под том погодбом, ако ће ју узетп 
за вјерну љубовцу. На пугу одсијече Марко 
Арапцп главу, јер му се гаднло то црио ство- 
рен>е, алп :

Још Арапцп глава проговара, 
«Богом брате Краљевићу Марко! 
Не мој болаи мене оставнти« ....

Па послије Марко наставља :

«Ту сам, матн, Богу згрпјешпо, 
Посестрнмн главу укннуо,
А велико благо задобоо,
Те ја градим многе задужбнне».

(Свршвће се).

ПЗЕСМЕ БЕЗ НАСЛОВА.
IX.

Ја сам чита’ многе пјесме 
II ни једну без наслова;
Крштена је свака била:
Она »Ружа«, »Цвијет« опа.

Једиу зову »Ката«, »Златка«, 
Другу »Милка«, трећу »Анка«, — 
»Меирима«, »Анћелина«, 
»Милованка«, »Драгованка«.

Она ијева »Сињем небу«,
У тој јече »Мирни вали« ... —
II враг би нх самн знао 
Како су пх и још звалп.

Па кад ми је доднјало 
Све нмсна памтпт ова,
Ја се кренп, те запЈенп 
Нове пјесме без наслова;

А знам биће н тнх људп 
Те ће да се томо чуде,
Па ће дпћи хајку, граЈу, —
Па ће да ме грдно суде...

Нека чуде, пека суде ;
Ја ћу тјешнт себо сама :
Боље НЈееме н без наслова, 
Но насловн без пјесама.

X.
Ппкац од Ровнна’ Накац од Ровина! 
0 ! сретнога снпа! —

Каквијех он првЈатеља пма!
Кад му пруже чашу вина,
Хоће да му крв попнју,
За то што је Никац онор,
Па не пушта •—
— Да га нстом чашом бнју.

XI.
Пв будпте завпдљивн;

Нека вам је мирна душа:
Ко је владар нека влада!
Ко је слуга нека слуша!

Значајн се не састоје 
У одлвци и частима:
Ко савјесно дужност врши,
Тај поштења доста има. —

А поштење ннје збрка;
Та оно је Јасно, чвсто :
Ка’ истина што је проста,

( II оно је тако исто. —
Па немаш лн веље частп,

Тн у мало човјек будн,
Е у малој и у всљој 
Једнако се чојство суди.

А још уз то Никац вели —
Па нека га чује свакн : —
Разлнка је у частима,
А људи смо сви једпакп.

Ннкац од Ровпиа.

Синовац као стриц.
Шаљива игра у трп чпна.

(Наставак.)

ТРЕЋИ ПРИЗОР.

Првпашљ. Анка.
А н к а. А! јесго ли ви то ? Добро ми дошли!
Ј у р е У г р и к о в и ћ. 0, то је вајстину срдачан 

дочек!
А н к а. То је врло лијено од вас да нв тако 

изненађујете! Писали сте нам да сте нредузели ду- 
гачко лутовање, с кога се пе ћете вратити приђе 
мјесец дана, кад тамо а ви сте већ нриспјели.

Јуре Угриковић. Ја сам писао, а коме ?
Анка. Мојој стрини! (Види Гапа Љуцу ђе сми- 

че канут.) А ђе је госнодин Непознановић ?

Ј у р е У г р и к о в и ћ. Ко је тај господин Непо- 
знаиовић ?

А н к а. Па ваш будући зет.
Јуро Угриковић. Реци ми, за кога мо

држиш ?
А н к а. Па ваљда за моЈвга стрица !
Ј|у р е У г р и к о в и ћ. Је ли то могуће да ме

моја рођена сестра не позкаје ?
А н к а. Рођена сестра ? Зар ви —- мој брат.
Ј у р,е У гриковић. Да, ја сам — твој брат. 
А н к а. 1о није могуће ; то пе може бити. Мој

је брат код своје регименте у Крајини, мој брат 
носи своју рођену косу, а ово нијо пи њогова уни«
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Форма — није могућо ма колика да је еличност.
Ј у р е У г р и к о в н ћ. Да учувам образ и ио- 

штење своје морао сам чим ириђе овамо доћи. Тиче 
се неке зађевице, која није Бог зна што. Да ме не 
би когод нознао замотао сам со у овај каиут и у
ову перуку.

А н к а. Јо ли могуће ? — 0 то онда да те ср- 
дално загрлим, драги брате. Да, да, сад те нознајем! 
Ама сп сличан стрицу, би човјек рекао да је јабука 
нренолон.љена.

Јуре Угриковић. Мој стриц дакле није 
дома ?

А н к а. Разумије се, није дома због свадбе.
Ј у р е Угриковић. Свадбе ? Чије свадбе ?
А н к а. Па Милице, моје рођаке.
Јуре Угриковић. Шта чујем ? Милица се 

удаје ?
Анка. Да богме! Али ти не знаш ?
ЈуроУгриковић. 0 Боже, но зпам!
Г а н о Љуца (приблнжује се) Пи ријечи ми не 

знамо о томе.
Анка. Господин Непознановић, стари другар 

твојега стрица, заиросио је Милицу за својим си- 
ном. Млади Ненознанозић, кажу, да је особито љу- 
базан човјек; ми га до душе нијесмо још виђели. 
Господин обрштар пошао је да га нрими, они ће 
нозадуго путовати. Посље мјесец дана вратиће се 
натраг, на ако желиш и будеш овђе, можеш и на 
свадбу нрисуствовати.

Ј у р е У г р и к о в и ћ. А драга сестро ! — 
Вјсрни мој Гапо! Савјетујте ме, иомозите мп ! Ако 
Ми не будете у иомоћи, ја сам пронао, ја сам изгу- 
бљен.

А п к а. Шта је с тобом, брате ? Шта ти )е ?
Г а н о Љ у ц а. Мој госиодар заљубљен је у 

своју рођачицу.
А н к а. 0, то је то !
Ј у р е У г р н к о в и ћ. Та песретна свадба не 

смије нигда у живот стунпти.
А н к а. Биће и одвише тешко зауставити је. 

Оба су оца задовољни, ријсч је дата, иогодба је 
установљеиа, чека се још само вјерепик, да је потпише.

Г а н о Љ у ц а. Стрпљење ! — Чујте — (ступа 
међу љима). Мени се нешто узвишено по иамети 
врти.

Ј у р о Угрикови ћ. Говори !
Г а н о Љ у ц а. Ти еи већ отночео да у влагатој 

својој особи престављаш стрица. Остапи нри томе ! 
Ироведи своју улогу до краја.

А н к а. Лијени начин, да се са Милицом ожениш.
Г а н о Љ у ц а. Само лагано ! — Пустите ми да 

вам откријем и развијем свој план. Ви играте дакле 
улогу вашега стрица! Ви сте дакле госиодар у овој 
кући и ваша прва брига јесто да осујетите ову 
свадбу. — Ви нијесто могли младога Непознановића 
собом довести, зато што је он — што је он — но- 
мози ми рећи — зато што је он умр’о. — Међутим 
нека Мара, госпођа обрштарова, прими од вас писмо 
у којсму јој вп иитато руку Милице. — То је већ 
мој посао! — Ја ћу бити иоштоноша, који ћу дони- 
јети ипсмо из Крајнне. Госпођа Угриковића заљуб- 
љена јо у свога синовца; онаће његов предлог обје- 
ручке прнватити; она ће вам тај нредлог саоиштити 
као своме мужу, а ви се причините да вам се јако 
доиада. Но, нреставите себи као да морато чпм нри- 
ђе отпутоватн; опуномоћите стрину, да ту ствар 
сама сврши. Ви ћете отићн, а други дан дођите као 
синовац у вашој рођеној коси, у униФорми ваше ре-

гименте. Свадба ће сама но себи доћи; стриц обр- 
штар нрисијеће са зетом послије ње, иа кад види 
шта је, стиенути ће врат у рамена, а Миличпном 
вјеренику казати, да тражи жену ђе га је воља.

Јуре Угриковић. Мислиш ли ти да ћо то 
мој стриц трпјети ?

Г а н о Љ у ц а. 0, он ће сјекнути, иукнути од 
иједа! Расналиће се у ночетку, и поцрвенити као 
панрика! Затијем ће поблијеђети, порумеиити, док 
се не стане смијати. Он вас љуби ! Он Љуби своју 
шћер ! Ви га нредусретите слатким ријечима ; обећај- 
те велики низ уиука, који ће бити добри и њему на- 
ликовати: он ће постанути озбиљан, замислити се, 
иогледа ће на вас, прснути у смијех н тијем ће се 
све свршити.

А н к а. Ја не знам, можда је овај предлог н 
луцкает, али ми је ночео можданима вртити.

Гано Љуца. 0, он је божанствен, величан- 
ствен !

Ј у р е У г р и к о в и ћ. Шаљив је доета, само 
што се не ће моћи извести. — Стрииа ме зајиета не 
ће за стрица узети!

А н а. А како сам ја ?
Ј у р е У г р и к о в и ћ. Е то је било на првп

мах.
А н к а. Ми јој не ћемо дати ни времена ни при- 

лико да истини у траг уђе. Хоћемо ли се е временом 
користити то нам но треба него само један тренутак. 
Сада је већ мрак, свијеће горе слабо, госпођа Угрп- 
ковић пе ће никакве разлике познати. — Рећи ћеш 
гоеиођи Мари да мораш одмах одлазити, а сјутра дан 
повратићеш се у правој својој особи. На рад! не 
смијемо ни часка иочасити. — Пиши писмо нашој 
стрини, које ће јој твој Гано Љуца предати, и у ко- 
ме ћеш јој ти Милицу запросити.

Јуре Угриковић (идући к ппсаћем столу). 
Сестро ! сестро! Чини са мном што те воља!

Гано Љуца (трљајући руке). Како се радујем 
мојој мудрој досјетки. Штега вајистину што сам 
ожењен ; овђе сам могао ја главну улогу игратн, а 
овако сам само нришииетља.

А н к а. Како то, Гано ?
Гано Љ у ц а. Сасвијем просто. Мој господар 

нреставља својега стрица, а ја бих могао бити тај 
господин Ненознановић, на ко зна, да мн и не скочи 
штогод у главу, ако моја проклета женидба. —

А н к а. Дојиста, моја рођачица, има ираво да се 
иједи.

Ј уре У г р и к о в и ћ (заиечаћује ниемо и иреда- 
је га Гану Љуци). Иисмо је овђе. Чини како умијеш 
и знаш ! Предајем со сасвијем у твојв руке.

Г а н о Љ у ц а. Ви морато бити са мном задо- 
вољни. У тренут ока доћи ћу Ја овђе као скоротеча 
из Крајипс, запучен, поткован, окуиан у зноју као 
мачка. А вп, милостиви госнодару, дрште се јуначки ! 
— Храброст, претварање, лицемјеретво, безобраз- 
лук, нека нам но манкају. Све ће бити добро : оди- 
граће се стриц, превариће се стрина, узети ће се 
рођачица, а илатиће се и вјерни слуга Гано Љуца.

А н к а. Ено стрине ! Она ће те држати за стри- 
ца. Причини ее као да ти је каква нријека потреба 
да с њом говориш, а мене отпусти.

Јуре Угриковић. Али за љубав божу, шта 
ћу да јој говорим ?

А н к а. Све што љубазан муж својој жени гово- 
ри, само иристојно.
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ПЕТИ ПРИЗОР.
Анка. Мара. Јуре Угрпковић.

А и к а. Пристуните, драга стрино ! Брзо ! Стриц 
јс дошао.

М а р а. Како ? што ? Мој муж ? — У истини, 
гле, то је он! — 0 добро нам дошао, драги Угри- 
ковићу! Тако брзо нијесам вам се ладала — Ама не- 
ка! Јесте ли здраво путовали ? — Него откуд тако 
сами ? Ђе су вам л»уди ? — Нијесам чула ни вашо 
кочије. — Зајиста као да нијесам при себи — сва 
сам изненађена.

А н к а (тајно брату). Но дакле говори ! Одгова- 
рај брзо.

Јуре Угриковић. Зато што сам овђе свра- 
тио само на кратко вријеме, довезо сам се на коли- 
ма иод кириЈОм. — Н1то се нак иутовања тиче, то 
оно није било баш најсрстније, драга жено.

М а р а. Ви ме унрспашћујете ! Је ли вам се ка- 
ква несрећа догодила ?

Јуре Угриовић. Није баш мени ! није мени! 
— Него ова свадба (Анки) драга синовично, Ја имам 
са стрином —

А к а. 0, ја пе ћу да сметам мога доброга стрицз.
(Одлази).

(Наставиће се)

К Р А Љ А 
(Сг се

Ко пролази тако касно —
Сред поноћи тихе, црне?...
То је отац, уз њег’ синак,
Што од страха млађан трне.

Јаше отац — пазн д’Јете,
На своје га стиска груди,
Загрљепа осјећа га —
Нрестрављеиа грдно туди .. ,

»Кажи сине, рашта криЈеш 
Уздрхтало, блгједо лице?..
— »Краљ духова ... оче милв,
Слиједи нам сустоиице.»

»Не видиш га окруњена —
Загрнута плаштом бјелим ...
К’о да ј’ крила попуштио —
Тако креће собом ц’јелнм.« —

»Није сине, ниЈе није! —
То је магле меки прамен ..
Ту никаквог духа нема,
Завар’о те маште пламен.«

Амо, амо са мном дођи 
Љубимчеце гаоје мило !...
Миогу башчу ја имадем,
Ио којим се цв’Јеће свпло.

Са хнљаду играчица 
Ту ћеш иаћи слатка жића .. .
Ту су ткања мајке моје,
Од златније од кончића.

Од пурпура руменога 
Рад се скупи ту огледа;
Ту се свашта л'јепог чује —
Свашта звучног приповједа.

— »Слатки оче зар не чујеш 
Множ понуда краљ ми даје ?
Срцу ми се поткопао ...
Све ми шапће не престаје«. —

Е Т II Њ А. 
ћ е).

»Мнрно, мирно мпло дјеге —
То је зеФир с крили лаки,
Што кроз сухо грање гмиже —
Зна му шачу листић свакв«.

— Да л’ ћеш са мном бајно чедо? 
Мила дјеца — шћери моје —
Пазнћетс п мазитн,
Као роса цвјеће своје.

Са играма поноћивјем ..,
Забаву ти, многу дагн ...
Њијаће те ... и ијесмама 
Брижно ћете успаватн!

— »Слатки оче, зар не видиш 
Том на мјесту пуном гарака?..
Краљеве су оне кћери —
Међ’ њи’ игра овакојака». —

»Д’јете моје д’јете мнло ...
Оне тмасте знадем сјени ...
То се старе врбе тресу —
Нознате су добро мени«.

— Ја те славим ! заносим те !... 
Немаш воље мени сл’једит'?
Онда ми се само вели :
Од силе те не поштеднт!

»Слаткп оче, мили оче...
Скучио ме, притискао !...
Краљ духова зло ми ради —
Многу бол мн изазвао«.

Слазн отац — брзаскоњега —
При нрсвм’ гау лпња д’јете...
Тек што духом подухваћа...
Још до мало, — збогом св’јете!...«

Сав уморен, пзнемого ...
Већ нриспио до авлије,
Глен’о чедо у свом скуту —
Живо бпло сад већ није!“

Спво Ст. Рачета.

СТАРИНЕ ГРНОГОРСКЕ.
Натписи на некнм србуљама које донесоше нз 

Иивског усиенског манастира.
1. Јеванђелије. Ово је јеванђеље иисано на листови- 

ма 1П 1о1. на врло лијеиој артнји са читким рукопвсом. 
Свако дневно јеванђеље означено је црвеним словвма. 
Четири Јеванђелиста врло су лојеио нконописани. У 
нконописању јеванђелиста учињена је хотимично вли 
ио ногрешцп, ова неправилност. Код јевапђеласта

Марка стојп орао, а код јеванђелиста Јована Телац, 
Пред почетком свакога Јеванђелиста метиута једивна 
шара извезена са златом п зеленом бојом. Почетна 
слава свакојега јеванђеља врло еу дивно взрађена 
са златом. Колико год сам до еада видпо рукоиисних 
књига љепшега п чнстијега видио нијесам од овога. 
При крају на једноме лиету златппјем словима запн. 
сано је Ис. Хр. Ш. Ка. испод овога, исто златни- 
јем словима : Тому слава вљ вћк амин: ’ ето
7121.
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Значи ово јеванђеље писано је годнне 1613 од
Р. X.

На пошљедња два листа, који су при писању 
јеванђел>а остављена у бијело налазе се сљедеће 
записке.

а »вђ лћто 7120 огуменЂ СимеонЂ прћетаво св 
мћсеца Фервар1а 9 данљ срједа и сив ћевлие оста- 
ви светому манастиру и кто га хогцегв отнимити от 
сего манастира да му е проклето отђ Тоспода Бога 
и аречте его матере и дасмо га попу ЈеФрему оу 
ћелици наки дае манастиру.

5. »ва лето 7108 оулвзе ђерасимЂ оу 
игоумЂнство и тада бћше велЂми годигце прхекрЂ- 
бно и Богђ разведрн за његову милостђ а за наше 
грјехп. писа Филнпђ«.

в. »вђ љето 7237 уста рал царева зул}ма 
ради на Рустем пашу отндоше у ЦариградЂ мјссеца 
Јуша 12.«

Има јошт неколико натписа који свједоче кад је 
који игумап умирао, али их ја нијесам преиисао, 
јербо мислим да ниЈесу толико вазкни.

II. Минеја за мјесец Август. На посљедњему 
листу, који је већ иструиуо од влаге, налази се ова- 
ка приписка: »Сш минеи обновнсе и увеза лћта 7178 
повелћшемљ игумена кир. Аксснтил рукош грћшнаго 
длка Воина Буквића мјесеца Авгуета 28.« Друга 
ириписка под овом, нанисана другом руком: »Сш 
манеб манастира Пиве. Ва лћто 7025 и то лито бисвтљ 
гладв велика«. —

III. Ианегирик. На ирвомс листј’ налази ее оваква 
прпписка: »С1а книга панегирикЂ мјесеца Септембра 
и Октомбра вђ нихђ же и елова по реду свлтимђ 
соутЂ п нарочитимЂ ихже число петЂ п дваши пето- 
рицек) петЂ кратЂ лкоже чтугце узриш о лгобозри- 
телни друже сркбоне.«

На пошљедњему листу налазе се ове приписке. 
»Ва лђто 7208 вечна се блаженћЂши митрунолитЂ 
хсрцеговачкп кпрЂ ФилотеА.« Друга припвска: »ва 
лвто 1739 ударише турци на Бплпград® и не сатво- 
рише ему ничтоже.«

IV. Јеванђеље већ свуда наоколо лостови иетру- 
нули од влаге. На првоме бијеломе листу пише да јо 
ово јеваиђеље била саојииа владике бачкога Филича. 
Тамо се говори да јо ову кљигу донио са поља Ко- 
сова. На другоме бијеломе листу, у иочетку књиге, 
има оваква приниека: »да се зиа кадЂ се преставн 
свлтћЛшп владика белиградски СпмеонЂ 7205 писа 
многогрћшни 1‘увИМЂ ЗОВОМЂ ПиваЦЂ.«

Ири свршетку књиге налазе се ове прпписке. а) 
»Свииса се вђ лћето 7066 вђ храме Крушево гласо- 
лемомЂ.« б. »сне евглив пспоса огоуманЂ МаксомЂ 
1роудомт» своимб роукок) своек> на слоужбоу себћ п 
ио СБМрБТИ его СБВћгЦП митрополиЂ Дј<)ШС1е и пгоу- 
менв и брапа п проклеше кто огнимитб сив евглие 
некоимЂ навождениемЂ бесовскимв от сего монастира 
боуди немоу СБпарнокБХр. п глб его на страшномоу 
соудоу.« в) »вђ лћто 7089 ирћстависе игоуменв Ма- 
кспм мЈесеца Марта 24. г. »Да се зна када се опа- 
ли Сарајево н ва то лћто мнози турци погабоше 70 
тисувда на Тнси ппсахт, вђ лћто 7205.%

V. . Поучеша избраша от свнгаго евглиа п от 
многих божанствених пасашн...« Прн свршетку ове 
књиге има ова прпииска: »С1а ста и божанствена 
књига поса се вђ стћћ горћ Атона вђ манастирв 
ствћ Нпвлб. II пнса се монастиру пмено гласимоа1у Пп- 
ва аже еств храмЂ оусисн1е пресвлтил Богородпце 
ири игоумеиу кир Снгеону еромонаху. И вђ то 
врћме нршдс вЂСвлтук) гору свншеноинокЂ Викентије п 
нонудо аасЂ С1е дћло начети и Божиек) иомогцик) н 
наетолшемЂ брата нашего Викенпа сввршнсе. и да

будетЂ ему мвзда вб боудоугцемЂ днп страшнаго прп- 
шеств1а и лвле1л Христова. вђ лћто 7121 мјесеца 
Новемр^а 3.«

Марко Драговпћ.

Б I I ЈБ Е Ш К Е.

(Сабљао глава Карађођева*). Кад 
оно лнцем на Аранђеловдан годпне 1817 погибе Ка- 
рађорђе велики, његов крвник Никола Новаковић при- 
вати му главу н оружје, а издајица Вуица Вулићевић 
све остале ствари, те су се налазиле код »праха оца 
Србије«. Међу овим стварима било је некнх 4.000 ду- 
ката, орден Кагађорђев крст са левтом, златна колај- 
на, неколико руских медаља за срнске војводе, седам 
осам народннх застава, вождово ођело сакалнаком и 
перјаницом, план општег ратоваља, и неколико писа- 
ма. Крвоппје Карађорђеве предалн су све то 
благо некоме Павлу Сретеновићу ЈГисовнћу, који 
га је опет озручио каезу Милошу у Биограду. 
Интерссантно је овђе забпљежити шта је било 
са сабљом и главом српскога Вожда. У на^сјајнијем 
успјеху Карађорђева оружја над Турцима, Алексан- 
дар I. цар руски, иошље му надар криву дамаскиљу 
— сабљу, за коју се ијева да је вриједила „триста 
кеса блага“ и да је била достојна великог ериеког 
јупака. У истини на тој сабљи и стојао је до- 
ста ласкави, али ираветни натиие : „3 а ш т и т-
н и к у православнија в ј е р и и о т е- 
ч е ст в а“. Ту је сабљу задржао кнез Милош 
код себе све до своје катастроФе. Носље године 1839 
дође Карађорђева сабља у руке киезу Милошу. Овпј 
јој удари у корама све само драго камење, па је 
пасао увијек, кад се у своје књажевско ођело обу- 
ковао. Након смрти Кнеза Михаила западе она као 
залог у бечко Фсрзацамт, откле је опст јавном лици- 
тацојом иродата пекојим чнвутима, но којим, то сами 
Бог зна. — Ни мртва глава Карађорђева није била 
боље среће од његове сабље. Али Паша-Марашлија 
нареди Пеји ћурџијн те је одере, посолијој кожу, на- 
пуни намуком, па је отирави у Цариград на дар 
своме падпши. Пред султановом палатом буде она 
изложена народу, а повише ње стојало је напнсано: 
„Глава знаменитог вође срнскиххај- 
д у к а к о ј и с е з в а о К а р а ђ о р ђ е“. Иосље ее- 
дам дапа екину је Турци па је спремс у ој музе- 
ум. Говори се да су је отрагу неколико година ото- 
ле Грци дурали, па је нродали пародном музеу у 
Атини. Лубању Карађорђеву закоиао је Пејо Тур- 
џија ири сами зид велике биоградске цркве. Кад со 
године 1837 обнављала црква, по казивању Пеја. 
Курџије, нађеиа је и крга Карађорђева, а познали 
су ‘,е по једном зубу, то јој је манкао. Добра кње- 
гиња Љубица нареди те се однесе у Тонолу, на јо 
саране у гробницу Карађорђево кћери Полексије. 
Вели се да књегиња Љубица нијо смјела од страха 
отварати Карађорђеву раку, бојећи со да јој се ка- 
ква несрећа но догоди у дому, роду или народу.

(М е т а с о Н и ј а л н о г р а з в и т к а * **). Све 
пауке, заједно с историјом тврдо да је умно усавр- 
шавање велика мета природе. Оно прокламију да 
сукцесивпи ступњи сваке индивидује, — безбројна 
органска бнћа — рравилна појава оне велике иовор- 
ке, гато је, за кратко вријеме, ионикла, — да сво

') Виђи „Жнвот и дјсла Карађлрђа" од К. Ненадовиђа.
**) Види Дрепер Нст. Умн. Газ. Евроие.
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три ово велике линијо живота доказују владу закона. 
У све три ове линиа главно је начело одвојити ин- 
стинкат од автоматизма, и одвојити ум од инстинкта. 
У самом човјеку јављају со три носебна начина жи- 
вота енокалним редом, од дјетињстоа па до најса- 
вршенијег стаља. И сочем ово вриједи за индивидују, 
а индивидуја се физиологиски не може одијелити од 
расе, то — што вриједи за једну, мора вриједити и 
за другу. За то је човјек прави нратин- друштва. 
Љегов јо развитак модел социјалног напретка. И но 
томе иолитичке институције вал»а да теже к савр- 
шенству и оргапизацији нацијоналног ума. Срећа у 
животу, рате по мјери уколико вјештачки услови, 
нод којима се живи, одговарају тежњи ирироде. Ег- 
зистсиција се може одржати, за неко вријеме, и у 
врло противдим околностима ,• али, да би било ста- 
билнисти ва ља да има слоге између вјештачких 
услова и нриродне тежн»е.

КЊИЖЕВНОСТ.

Р у с к а. „Всеобштаја историја литературу“, 
обсежио ово дјело покренуо је књижар Рикер, а 
уређивао га је покојни учењак Корш. Љеговом смр- 
ћу је издавањо за часак запело. На суд га је опет 
наставио издавати проФесор Кириичников, те је већ 
изашао XVI. свезак, у којем је иреглед словенских 
литература и талијанске литературо срсдњега ви- 
јека. — Руски генерал киез Никола Сергије- 
внћ Галнцин наппсаоје величанствено дјело „Оп- 
шта војна историја свију народа и времена“. 
Дјело со прсводи и на њемачки, те ћо бити 
скоро доготовљено. Дјело свјсдочи ванредаи труд 
и бнстро око изврстна хисторика. — Унозорујемо 
на красно дјело Л. Колмачевскога „Животињски еиос 
на западу и у Словена“. Писац претреса најпријо 
хинотсзе најзнаменитијих учењака (Грима, Гервинуса, 
Херзберга, Вагенера, Вебера, ВенФеја, Келера, Пот- 
вина, Меиснера и др.) о иостаљу разви у и разши- 
рпвању животиљских приповијести у Словена, Није- 
маца и Романа, те их успоређује с источпим нрича- 
ма. Нанокон закључује, да јо велика већина тих жи- 
вотињеких нриповијести потекла с истока.

Друштва.

(Г л а в н а с к у п ш т и н а „Д о б р о т в о р н е 
з а д р у г е С р и к и њ а Н о в о с а т к и њ а“) др- 
жана јо под нресједништвом гђе Ане пл. Ракнића 3. 
Фсбруара т. г. у Новоме Саду. Из извјештаја о 
години 1884 види се да се одбор те године највише 
трудио око изложбе народних и вјештачких рукотво- 
рина српскијех жена. Та је изложба донијела за- 
дружној благајни чистога прихода 1614 ф. 38 новч. 
Одбор је држао те године 17 сједница и 3 главне 
скуигатино, и претресао 222 различита нред- 
мета. Приредио је 3 забаво којо су му 
донијеле 1585 ф. чистога. Присуствовао је на 50-го- 
дншњој прослави књижевног рада Др. Јована Субо- 

Ц е т и њ с, у пггампар

тића и обдарио свечара лаворовим вијенцеи н т. д- 
По извјештају ревизионог задружног одбора, ирпма- 
ње и издавање за годину 1883 било је овако :

Од чданарине ..... 744 ф. — н.
Добровољни прилога . . 77 „ — н.
Интереса......................251 „ 04 н.
Изложбе................... 5779 „ 23 в.

Свега 6851 „ 27 н.

Издаваље :

На милостиње.........................................215 ф. 24 н.
На потпоре ученицама......................... 355 ф. — н.
На штамну.......................................... 23 ф. 54 н.
На издожбу.............................................4164 ф. 85 н.

Свега 4749 ф. 23. н. 
Остаје сувишка: 2092 ф 04 н. Кад се овоме

дода готовина од 3556 ф. 61н. тоје у друштвеној
благајви у купне готовине 5646 ф. 65 н. а вр.

Ово је зајиста лијепи напредак вапшх домо-
родпих сестара и ми им желимо у таквом жарком 
сриском родољубљу свакоју срећу и усијех.

КОРЕСПОНДЕИЦИЈА.

Славиом уреднипггву „С тр ажи ло в а,“ Н о в и С а д. — 
Послали смо Вам све бројсвс и слаћемо Вам да.ве уредно.

Господину ВељкуКонстантиновићу, Нанчево.
— Број 46. „Црногорке“ пошл»едн»и је ва годину 1885. „Садр- 
жиј« Есмо Бам послати чим изађе. Срдачно поздравље !

Госиолину Јовану Живковићу богослову, К а р- 
ло в ци. — Нослалп смо Вам бр. 12. „Садржај“ послаћемо кад 
изађе.

Господину В л ад у 3 о р цу, II о ж е га. — Вама се лист 
редовно шаљс.

Господину Дру. И. 0 г и» а н о в и ћ у, II о в и С а д. — 
Жао нам је што већ немамо 14. и 18. бр. на Вас не можемо 
иослужити. Срдачно поздравље! ч,

Славној књижари Б р а ћ с Јовановића, II а п ч сво.
— Послали смо варошкој читаоници у Крагујевцу „Црногорку“ 
а одминистрација „Гласа Црногорца“ цослала јој је тај лнст. 
ЗКао нам је што Вама не можемо послати исканебројеве, јер их 
више немамо. Срдачни ноздрав !

Господ. ПајиМихајловићу, Д о и»и К о в и л». — 
Немамо више бројева од прошле годнне. За то шаљемо „Црно- 
горку“ госиођицн Катици Станојевићевој за цијелу ову годину.

Г. П. Ц. — Котор. Ствар ћемо што прије нреглсдати. 
Будите нам здраво!

Г. Су д а р, о р у ж п п к — Гацко. По вашој жел>и шаље- 
мо вам „Црногорку“. Нрепоручујемо се вашем родољубивом зау- 
иман»у.

и Чигаоницс Цетињске.


