
Издази сваког чстпртка - 
иа цијелом табаку.

Стаје за Црну Гору, Ау- 
стро-Угарску, Босну л Хер' 
цеговину:

гпдишње . . 4 Фор.
иа по годинс . 2 „ 
на четврт годинс 1 „

за Срвцју и све лруге земле ' 
лодишње . 15 франака
на по године 8 п
на три мјесеца 4 „
у злату.

ЦРПОГОРЕА
шишност и пош.

Уред«м«;

ЈОВАН ПАВЛОВИЋ.

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

Претплата из Србије у- 
пућује се Велимнру Вало- 
жиЈ.у у Биоград, а из дру- 
гијех крајева под адрееом 
Р. Каша(1апоУ1е СаИаго- 
(за „Црногорку").

Претплату примају сви 
наши кшнжари ц исви- 
нарске експедиције. Пе- 
франкнрана писма не при- 
мају се.

БРОЈ 8. Цетиње, 28. Фебруара 1885. ГОДИНА II.

К у н е и т и с е ...
Кунем ти се клетве страхом 
И правицом, којом дигае, 
Сваком сузом п уздахом,
Што јо небу иопратише ;

Кунем ти се пјесмом милом 
И љубављу, што јо храни,
И богиње лаким крилом,
Од злотвора гато јс брани ;

Кунем ти со сјенком твојом, 
Што ме свуда вјерно ирати ; 
Кунем ти со вољом божјом, 
Што те рајским миљем злати ;

Купем ти со б’јелим св’јетом,
С тобом теко пупим раја 
И номишљу слатком, спотом — 
Твога, душо, загрљаја ;

Кунем огњсм водра неба 
И сунчаним оним сјајем ;
Кад со моро усколоба — 
Недоглоднвм, пустнм крајем :

Кунсм ти со ио сто пута 
Тврдом вјором вишњег Еога,
И тако ми мача љута 
Са погледа ока твога ;

Купом ти со росом благом,
Што ио звмљи гр’јехе иере,
И свом земљом натом драгом, 
До Стамбола што со стеро ;

Кунем крвљу освстничком,
Што со туда проливала,

Кунем жртвом мученичком,
За крст часни пгго јо иала ;

И тако ми сабље оно,
Којом Милога цара закла ;
Вјечно муко непребоне 
Муратове иосрод иакла ;

Кунем ти со божим троном,
Комо лете мисли моје 
И молитвом кунем оном,
Васиопа што му иоје ;

Купом ти се сваком тајном,
И љубави гато се крије 
И љенотом твојом бајпом,
Какву небо ввд’ло нијо ;

Кунсм ти со вјечнпм саном 
Иснод стјоне — ладна гроба,
И куием се оним даном, —
Кад нестану св’јета оба;

И тако ми опог часа,
Кад нас небо опет здружи,
Пакон муке и ужаса 
Н о у м р л у љубав нружи ;

Кунем ти се — али чиме ? —
Чиме драги, чимо дико ?
Да то ’вако — чујега ли ме —
Још љубио — није нико !

У Спљету на преуставко Савина-днсви 1885.

Косовка Дјевојка.

Побратимство

(Погатовапомо свомо добротвору г.

у српскијем народнијем пјесмама.
Написао Саво Стојаковић.

Зорцу кр. енжењеру у знак благодарности).
(Свршетак).

В л а д о в н т у

Мн знамо, да јс Марко силне главе поот- | грпјехова. Истпна, јунак као п. пр. Црпогорац 
кидао, алн их ингда аије пожалпо, а камо лп да : не ће се нигда преварити, да женску главу ио- 
Си ради њих задужбине градио, да се опростп ; сијече, али то не рад грјехоте, но радп јунач-
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ког попоса, по тај сдучај ппјс овдје, јер Марко 
баш пели : „П о с е с т р н м и главу укинуоЛ

Овај стпх нам дакле јасно ноказује стање 
Марково послије толико грдног гријеха. Марко 
— на н варод —* сматра то толнко грднијем 
грпјехом, да се лако пе прашта — и ако упра- 
во он и није носестриме посјекао — као што 
сс из саме пјесме впди — јер му то Арапка 
није прнје бпла.

Али п јест то грдан гријех, кад се уста- 
нове, које носе на себи иечат божијег имена, 
преступе. Побратимство поси на ссби тај печат. 
Оно нма заштитника у лицу самога иремудрога 
Творца васелене и св. Јована. Страшан је Бог 
у освети својој, кад се крше заповиједп и уета- 
нове љегове!

Јунак, који се не боји ничега на овоме 
свијету; којн је толике етрахоте претрнио и 
сретно се из свију неприлпка извукао, с невољ- 
нпјем срцем говорн себи :

„Јаох В1оне, моја иосестримо !
Зло 1в иоћи, а горе не поћи:
Да с’ но бојим цара ни царице,
Ја се бојим Бога и Јована,
Еаш ћу поћи да не ћу на доћи.и

(Вув. II.)
Живот је мпо евакоме створу. Иико не бп 

рад изгубити главу и тешко је човјеку метати 
свој живот на коцку чегагођ ради. Напротив : а 
узвишепе стварп борио се и бори се човјек 
увијек радо, за њих не жали метнути свога жп- 
вота на коцку, не жали мријети. „Живота су 
два — а образ је један“ — вели од прилике 
нетвјековни борац за српеку слободу. Са свјет- 
лпм образом може човјек и на ономе свнјету 
жнвјетп — а са окаљаним пе може ни на ово- 
ме. Јунак то увијек има пред очима.

Ни за име царевога сина не хтједе Марко, 
да иде да се бори с црнијем Арапином. Арап 
запроси у цара дјевојку, па ако му је ие да, 
да му излази на мејдан илп да му шаље замјс- 
ника. Цар се пађе на новољи, јер :

Нуто љему велике певоље!
Веће њему неста мсјданџија,
Све ногуби црни Арапине.

(Вук. II.)
У то уени царица саи, да има у Прилипу 

граду у Косову јунак, који би могао изићи 
Арапу на мејдан. Цар иосиљује Марка и иуди 
му силно благо, да га ослободн бпједе, али му 
Марко одговара;

„Аранин је јунак на мсјдану,
Кад ми узмо са рамена главу,
Шта ће мсно три товара блага“.

(БнЈеш).
На другу књигу, царнчнну, Марко исто та- 

ко одговара.

Кад то зачу царева ђевојка,
Скочи млада на ноге лагано,
Иа доватм неро и артије,
У лице )е нером ударила, ч ј
Од образа крви отворила, -ј
Марку ситну књигу нанисала:
„Богом брато Краљевићу Марко,
Братимим те Богом истинијем,
И кумим те Богом истинијем,
И вашијем светијем Јованом,
Не дај мене црну Арашшу".

(Пш1ст).
А кад Марку така књига допанула, ево ка • 

ко тада одговара :
гЈаох мене моја посестримо !
Зло је поћи — а горе не поћи —
Да с’ пе бојим цара ни царице,
Ја се бојим Бога и Јована :
Баш ћу поћи да нећу ии доћи.“

Из овијех редака видимо колико врпједн 
јунаку благо, колико посинство — на још цар- 
ско — а колико побратимство. Јуиаку нијс до 
блага — њему је до поштена обрпза, крји бп 
изгубио кад бн нонуђепо му побратимство одбио. 
Он чнпи своју дужност. Ко га братом зове за 
њега ће и у ватру и у воду. Ои слабе брани, 
али често без невоље за во.љу другога — а 
побратима особито — хоће н да страда.

Побратиметво је у томе впше пута чудиа 
карактера, и међу људима ситнијех рачуна, 
превртл иве ћуди небп могло постојати. Често 
друг друга ували у јад и невољу, иа га остави 
и овај страца. Такав друг истина није друг; 
таков прнјатељ пнје пријатељ ; такав брат иије 
брат. Код слабијех се људи и то догађа. Јунак 
то нигва не чини а пајмање емије то побрн 
учинити. Оне јаде које је нобратим побратпму 
обпјести својом задао — он лијечи иа ма га 
то и живота стало.

И с надприроднњм чини ми ее створом а- 
ратио би се иобратим за побратима и надв л- 
дао би. У таковијем приликама ум му је б .с- 
трпји мишке су му јаче снага му се умчо- 
жава па и саме ствари које му на службн сго- 
је иостају — рекао бих — устрајнпје чвршће 
иозпају и осјећају канда мнсли и иоложај свога 
господара. Јунак нам се у освети свога иобрати- 
ма указујс не као ствар земни не као слаби 
човјек — већ као ироје — иолубог !

Погледајмо Марка у пјесми : „Кравевић 
Марко и вила Равијола.и

Марко и Милош језде иреке Мироча ила- 
нине, па Марко на Шар. ну задри е ла те гово- 
рп Милошу :

„Пјевај друже те ме разговарар 
Али се Милошу не ће пјеватн јер је сп- 
ноћ пио випо с вилом Равзјојлом и надпи- 
јевао се с њоме, те му вила забрани- 
ла нјевати Мнрочем. Но Марко не ће иначе.
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већ да му пјева. Милош пе могаше, а да пе 
задовољи иобра свога. Он занјева — а вила му 
одпијева, али: „љеише грло у Милоша цареко, 
него што је у бијеле вилеи. Вила се па то раж- 
љути, те згоди Милоша стријелом ио сред срна. 

Рече Милош : „Јао моја мајко!
Јао Марко Богом побратоме!
Јао брате, вила мо устрјели!“

Марко се трже од сна, те кад виђе шта 
се збива!

Шарца коља и грли и љуби :
„Јао Шаро мојо десно крило !
Достигни ми вилу Равијојлу 
Чистим ћу то сребром потковати,
Чисгим сребром и жеженвм златом; 
Покрићу те свилом до кољена,
Од кољена ките до конита,
Гриву ћу ти измјошати златом;
А ноткитит ситпијем бисером;

па оиет:
Ако ли ми ие достигнеш виле,
Оба ћу ти ока извадити,
Сво четири ноге нодломити,
Па ћу т’ овдје тако оставити,
Те се туци од јеле до јеле,
Ко ја Марко без свог нобратима*.

Узмемо ли овдје у рачуп колико јупак 
љуби свога коља кад вели : „Чувај Ждрала као 
иобра свога“, то ће мо лако појмити боли Мар- 
кове. Ионајпрпје теиа Шарцу, а послије се 
пријети страшнијем ријечима, ако пе достигпе 
убијце побре му.

„Оба ћу ти ока извадити,
Све чегири ноге нодломити“. —

Није ли то страшнија казна од сваке дру- 
ге казпе ? Очњи вид, то је највеће благо у 
човјека и животиње. Страшна је клетва 
„Очњега мн вида“ Па тијем се пријети 
Марко доброме Шарииу своме. Том казном 
хоће да казни — рекао бих — другу полу 
своју. А шта ће јуиак без коља свога ? Не 
значи лн то ослабити, шта внше сатрти себе ? 
Лли без коња јуиак животари као обичан чо- 
вјек, без нобре му нема живота, јер живот му 
без побре није жнвот — то је потуцаље по 
овој удој земљи.

Губитак иобратнма раиа је која се не мо- 
же пребољети.

„Нагоркињо иза горе вило!
Свак се бије да себи додије,
Свако жали иобратима свога 
Ни ја Реље иробољут не могу.“

(Петр. 23.)
Јадна мајка иреболи губптак чеда свога једи- 
нога, сестра милосна свога брата, вјерпа љуба 
друга свога — а нобра нобре пребољети не 
можс ! Болн нспреболни доносе угашеље жнво- 
та — доносе смрт. Ллп и иза смрти жнвп ио- 
братимство !

Живи у освети !
Освета веже жнвога нобру за мртвога; 

освега остаје и онда, кад нобру од побре ра- 
ставља ледна рака. Оиа га држи у животу, оиа 
га чува од сваке биједе, оиа му не да умрије- 
ти нрије, док и њој не задовољи.

Има ли Србина игдје у свијету, који не 
зна за проиаст славе своје, који ие зна за Ко- 
сово тужио — црно ? Коме ннје позната ијесма 
о јуначком дјелу Милошеву и љегова до два 
побратима ? Нема га. Сваки зна за јуначку по- 
жртвовност, неизмјернп самопријегор и патрио- 
тизам Милоша, Милана и Иваиа. У нјесми тој 
остале су нам ријечи :

„С Богом, брато војвода Милоше!
Ногибох ти и ја на Косову,
Освети ме мио иобратимо!“

(Петр. 26.)
То су ријечн Топлице Милапа а мало за тијем 
и Косанчић Ивана, кад у оиој силној безнри- 
мјерној сјечи надајући кзпемогли од силпога умо- 
ра н задобивепијех рана. То нм бјеше пошљед- 
љп завјештај побри.

То је аманет, то је та веза која и преко 
гроба веже два побратима и која се зове 
„Освета?1

Ни смрт са свијем не раскнда побратнмске 
везе — и она је пемоћиа — а куд и камо је 
исмоћнија друга каква сила.

Оно што дијете од оца, брата од брата 
често дијели ; оно што иагони брата да душ- 
мански замрзи брата рођена, оио гато често оца 
нагони да пренебрегне крв своју — дијете сво- 
је — ни то иије доста снажио да раскине све- 
те везе побратимства. Та тако моћна сила јест 
женеки створ. то је анђео илн ђаво жнвота 
људскога, то је жена. Замјериће ми се можда 
на овоме — али руку па срце па нризнајмо 
да и тако бива.

Колико лн је искренијех пријагељства, 
колико ли тијеспијех свеза жена иотргала, а 
колико ли иак братске крвн пролила ! Историја 
н живот свједоцп су томе. Ннје ли женско 
врло често узрок завнсти ?

У српскијех иобратима тога пема. Побра- 
тими су једиа душа у два тијела.

Марко полази да проса сестру Леке Каие- 
тана јер је чуо е је врло лнјепа а нп Лека 
нпје какавгођ иријатељ, на зове Мнлоша и Рс- 
љу да ју сва три у један пут нросе — иа за 
ког јој драго. Марко се накитпо што љенше 
Може па вели Мнлошу:

„Поиее златаи прстен за ђевојку, 
Позваћсмо Рељу Крилагога.
Кад одемо здраво до Нризрена,
Нск насхвгд1 Лека п Ђевојка,
11ека нође за кога јој драго/
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Кад бисмо смјели ово мјерити по данаш- 
њем калуну далеко ли бн нам нанреднијн пзгле- 
дали срнски соколови од данашњнјех њпхови- 
јех потомака ! У данашњем свијету гдје је сва- 
ки иун својнјех пнтереса и себичности овако- 
впјех случајева тешко ако и може бпти.

Но побратим живи у побратиму, он љубн 
побру свога, на љуби и све оно, што му побру 
љуби. Изгледа као да је нобратиму сестра ро- 
ђена, иосестрима и снаја но Вогу са свијем 
једно те исто. 0 братској и сестринској љубави 
сувпшно би бнло говорити ; посестрима је по- 
бри мила као н рођена сестра а снаја по Богу 
као и побро му. Стога Марко и вели :

„Ој Турчине жив те Бог убио !
Буд ме братиш што ми жену дајеш ?
Мене твоја жена не требује,
У нас ннје кано у турака,
Снашица је каво и еестрица,и

Снашпца му је дакле кано и сестрица а 
нобратнм му је кано и брат рођени иа често 
јунак тако н зове нобратпма свога.

„Да ја могу добар абер чути 
Од мог б р а т а Карацића Шуја“

(Вук. IV. 57.)
Вели Новипа Церовнћ, а заиста му је 

Шујо био само иобратим.

Имали смо прилике споменути да нобра- 
тимство у срп. народа опада. Тога пије нужно 
доказивати. Та дакас га више мал’ не и нема. 
Ако се и палази у крајевима чисто српскијем 
у крајевима гдје још није западпа култура 
старе српске обичаје уииштила то се и тамо 
више не налазп са свијем опако и у оној мје- 
рп у којој је било у етарија времена. Но пије 
побратимство почело јучер опадати. Опада оно 
већ у нрошлом а ио свој прилици и у иредирош- 
лом внјеку. Невјерство турско и брига свакога 
о слојој главп иољуљало је нобратимство у те-

мељу његовоме. Но народни сриски пјесник 
сјећа се често и пречесто онога доба, кад је 
побратимство бнло чисто ијош непокварено, али 
впдећн око себе гдје оно заиста оиада не може 
а да тога не нацрга. Тешко му је бацитп на 
Турчнна.

Није нам у осталом задаћа, да у овој 
краткој радњи изнесемо све добре страпе — а 
ако их има и рђаве — овога иредмета, није 
нам дакле задаћа бнла да псцрнимо овај нред- 
мет, иего само то, да упозоримо на ово које 
вјештије перо, којему би прилике боље ншле 
на руку, које бп могло имати на услузн све до 
сад штамиаие српске народне ијесме. Пађе јГ 
се који од нашијех књпжевника — оваје рад- 
ња тада иостнгла своју цијсљ.

На завршетку морамо још рећи, да је и 
наша срнска иравославна црква поклонила ио- 
братнмству достојну нажњу. јер је и у цркзи 
склапано и благосиљано побратимство. Обред 
тај доста је налик на вјенчавање младенаца. У 
новије доба међу тпјем забрањеноје (уСрбијп) 
„братотвореше“ црквеном управом. Забрана та 
није нам у цијелоетн иозната, а не могоемо је 
никако доонти, као што не могоемо добити ни 
„иослћдовашл братотворешл« у оригнналу. Оно 
нак што читасмо у госп. Милићевпћа, држимо 
да није иотпуно па е тога п не навађамо тијем 
внше пак, што се може и тамо читатп. (Мили- 
ћевић : Зимње вечери: Иобратими).

У забрани тој, као што иам госп. Милн- 
ћевић казује устима оца Северијана узима се 
за разлог то, што „нико не може еебн брата 
родити.м

Ннје мјеста овдје, да се и то иретреса, 
али колико има разлога у овоме „разлогу“ пека 
суде комиетентнији.

У С Л 0 б 0 III т и п и 1884.

Г 0 В 0 Р Е М II...........

Говоре ми неки људи,
Да ми љубав, вино худи, 
Да ми ијесма њежиа није, 
Да ми сабља крв не лијс !

Да ми глава бујна гори,
Да ми језик лудо збори,
Да ми иамет вјетром лета, 
Да мн вино гледат смета!

Хату веле: манит мије, 
Јер ко госо виио није 
А зоб зобље.из зобнице 
Што везоше љеиотице . ..

Нек се смију право није,
Да се снијег сунцу смије. 
Туга да со пјесми тужи, 
Хрђа да на змаја ружи !

Истина је глава м’ гори 
Кад љубављу срце абори .. . 
Истина је језик смета *
Када шаптим: „Жено свста

Загрли ме.“ Намет тада 
Час иолети — а час иада.. 
И око ми црно страсно 
Тад негледа смјело јасно !..



Вр. 8, ЦРНОГОРКА 61.

Ал то значи, имам главу,
Срце њожно — иамет здраву ; 
Хата јашем — сабљу носим ; 
Када треба знам да косим ’

А ти људи који м’ куде
И за плећи мене суде,
Нит имају главу, крвце
Нитн душу, нити срце !

Ј. Поповић-Лнновац.

Синовац као стриц.
Ш а љ и в а и г р а у т р н ч п н а.

ИРИЗОР ШЕСТИ.
Мара Угриковић. Јуре Угриковић.

М а р а. Дакле, домаћино мој! ова свадба. —
Ј у р е. Од ове свадбе неће бити иишта.
М а р а. Како ? зар нам сват није дао ријеч ?
Ј у р е. За цијело! али му син пе може узети 

нашу шћер.
М а р а. Тако ! А рашта пе ?
Ј у р е (јакијем нагласком). Зато — зато — што 

је он већ мртав.
М а р а. Воже мој, какав случај !
Ј у р е. Праза жалост. Покојник је био, као обич- 

но што су млади људи, ватреио нарави. Једне воче- 
ри на играпки здружи се он с неком лиЈвном ђевој' 
ком да јој се удвара ; други такмац умијеша се ме- 
ћу њима и етаде ее уврједљиво понашати. Млади Непо- 
зиановић, живахан, љутит, као и јеемо возда у два- 
досетој години, прпма то за зло; на његову неерећу 
био је он на мегданџију од заната пануо, који со 
нигда ие сајече а да не убије евога иротивника. Па 
и еада ова грдиа навика одржа побједу ; син мога 
несротиога нријатеља остадо на мјесту мртав.

М а р а. За љубав божју! што му је јадни отац 
претрпио !

Ј у р с. 0 — а јадна мајка!
М ..ра. Шта? Мајка! А мајка јс аимуе умрла 

колнко знам.
Ј у р е. Зимус — имаш право ! Кукави мој при- 

јатељ Неиознанштћ. Зими му умрије жена, а сада 
иогину сии ! П мени је претешко било оставити га 
у његоаој жалости. Али јо служба сада строга. Да- 
нас јо деветнајести и ја сам само часом овће свр- 
нуо; ове исте вечери морам натраг.

М а р а. Како '? Зар тако брзо ?
Ј у р е. Да, служба је служба ’ Шта да радим ? 

— Него збиља да се вратимо на иашу шћер.
М а р а Дијете јо саевијем убијено и жалосно 

откад ете ношли.
Ј у р с. Знате ли шта ја мнслим. Љен покојни 

вјереннк Ненознановић нијо јој био но вољи.
М а р а. Збиља ? Ви знате ?
Ј у р е. Ја пе знам ништа. — Алијеонау иет- 

најестој гбдини, па ко зна, да она није била себи већ 
одабрала драгога, прије него смо јој га ми намет- 
нули ?

М ар а. Да, да! 0 Боже мој. и то се обично 
увмјев догаћа.

Ј у р е. Ја јо не бих шћио ни на што силовати.
М а р а. Боже уклони !

ПРИЗОР СЕДМИ.
Првашњп. Мплнца.

М и л и ц а. (Кроз плач). А, мој оче ! —

(Наставак.)

Ј у р е. Но, но, шта је теби ? зар се бојиш загр- 
лнти евога татицу ? (загрливши је за себе) — баш 
су ови очеви сретни. Све их грли па свијету!

М а р а. Ти још но знаш, Милчице, да је несретни 
случај прекинуо твоју удадбу ?

М и л и ц а. Какав случај ?
М ара. Господип Непозиановић је мртав.
М и л и ц а. Боже мој !
Ј у р е (гледајући је љубоиитљиво). Да, да — а 

шта ти велиш за то ?
М и л и ц а. Ја, је ли, татице ? . Мени је од срца 

жао тога иесретног човјека; с друге опет стране 
захваљујем Богу, што се је одоцнио час мога ра- 
станка е вама.

Ј у р е. Али драго дијете! ако си имала што год 
дапротив ове свадбе наведеш, раигга ми пијееи каза- 
ла ? Ми ти не ћемо, ии дао Бог, никаква пасиља пра- 
вити.

М п л и ц а. То ја знам, драги оче ! Али етрах и 
бојазан. —

Ј у р е. Мани се страха и бојазни, а говори отзо- 
рено и иекрено твоме оцу.

М а р а. Да, да, дијете моје, послушај оца! От- 
криј твоје срце њему; он ће те најбоље савјотовати.

Ј у р е. Ти си дакле мрзила господииа Непозна- 
повића још од почетка ?

М и л и ц а. Мрзила баш нијесам — али га није- 
сам љубила.

Ј у р о. И ие би ти могла никога узети, кога но 
љубиш.

М и л и ц а. То је сасвијем наравно.
Јуре. Ти љубиш дакле некога другога ?
М и л и ц а. То ја нијесам рекла.
Ј у р е. Но, но од нрилике — на пољо језиком! 

Дај да све знам!
М а р а. Слободно, слободно, дијоте моје забора- 

ви да ти је отац онај, с којим сада говориш.
Ј у р е. Ирестави себи као да диваниш с најбо- 

љим с најискренијим иријатељем. — Зна ли опај, 
кога ти љубиш, да је љубљеп од тебе ?

М и л н ц а. Сачувај Боже ! Не.
Ј у р е. Је ли он младо момче ?
М н л и ц а. Врло љубазаи младић, а мени и два 

пут милији зато што сваки вели е вама наличе. — 
Један од наших сродиика, који се у наше имо зове. 
— 0 ви ћете га већ погодити!

Ј у р е. Не још, драго моје кедо.
М а р а. Али га већ знам и окладнћу се да је 

то твој синовац, Јуре Угриковић.
Ј у р е. Но, Милице, ти не одговараш ништа ? 
Милица. Допуштајете ли, драги оче ?
Ј у р е. (кријући своју радост). Ја морам« овђо 

оца престављати ... — Али драго дијете, ваља да 
се предомислимо.
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М и л и ц а. Рашта се предомишљати ? Мој је 
рођак најбољп, најпаметнији.

Ј у р е. Ништавац јс он, шупљоглав, заборава- 
ван; ево двије године да нијо ни два пута своме 
стрицу писао.

М и л и ц а. Али је зато мени често нисао, оче мој!
Ј у р о Тако ? Он је нисао ? А ги н»ему ? де од- 

говори брзо! Јеси ли или не ?
М и л и ц а. Нијесам и ако ми Кашо врло мило 

бити. — Али — али ми обећајте овђе сада да се не 
ћете противити мојој наклоности. Драга мамице, го- 
ворите за мене!

М а р а. Иа де, драги Угриковићу, иопусти. — 
Не можо се друго ништа урадити — признајте, да 
је њен избор добар.

Ј у р е. У истину имало би се ту штогод рећи. 
— Имање јо с обијо стране једнако. Синовац Јуре 
је нешто до душо распикућа, али ће га жона у на- 
мет довести особито кад му је мила.

Милица. За цијело за цијело! Још кад ми би- 
јашо иредложен покојни Непознановић, ја сам осје- 
ћала, да желнм добра рођаку Јуру, а чини ми се да 
ће и он мени.

Ј у р е. (ватрено) А рашта не би, срећо моја — 
(ионрављајући со) ћерп моја! Дакле добро ! Ја сам 
добар отац и доиуштајем !

М и л и ц а. Ја смијем дакле сада рођаку иисати ?
Ј у р е. Како те је воља — (за себе) Слатко ли 

је играти улогу оца, кад се све тако лијепе ствари 
виде и чују.

ИРИЗОР ОСМИ.
II р в а ш п> н. Анка. Гано Љуца као попг 

тоноша ударајућн бичем.
Гано Љуца. Е! 0! С пута бре!
А н к а. Уклоппте се, ево поштоноша некв.
М а р а. То је Гано Љуца.
М и л и ц а. Слуга мога рођака !
Г а н о Љ у ц а, Милостивн господине— мплостнва

госпођо! Умирвте ме е ми сумња душу извадн! 
Гоеиођица није ваљда још жена Непознановића ?

М а р а. Не драгп прнЈатељу, нвје још.
Г а н о Љ у ц а. Ннје још ? Хвала буди Богу, ја

сам дакле на врвјеме доста дошао да спасим живот 
моме господару.

Милица. Како? Зар сс Јури моме рођаку 
каква несрећа догодила ?

Мара. Што? Зар је болестан мој синовац?
А н к а. Ти ме мучиш шта је моме брату ?
Гапо Љуц а. Смирите се милостива госпођо ! 

мој је господар добро п здраво; алп се мп налазимо 
у ужасном положају. Ако знате — По ви ћете све 
сазнати. Мој се госнодар ослободио да вама, милостн- 
вој госпођи, коју он зове својом добром стрином, — 
да вама отктије своје срце. Он нма захвалитп вама 
за све оно што је; у вас он пма највеће повјерење. 
Ево вам овђе он пишс; читајте и сажалнтс га !

Ј у р е. Боже мој шта, је то !
Мара (чиста) Драга етриоо! Ја сам чуо да ви 

наМЈеравате удати моју рођаку. Ннје већ вријеме да 
се сустежем ни да тајим ; ја љубим Мплнцу — Ја вас 
молим добро, моја стрино, ако Мнлица ннје баш осо- 
бито заљубљена у свога вјереника ноклоните јс меио 
Ја је тако жарко љубим да сам увјерен ећу и њо- 
ну љубав задобитн. Ево мене одмах за Ганом Љуцом; 
он ће вама прсдати ово ппсмо и испрпчати све му- 
ке које сам ноднао откада сам чуо да се Мплица 
ВЈерпла.

М и л п ц а. Добри мој рођак.

А н к а. Јаднп Угринковић !
ГавоЉуца. 0 неда се никако оопсато шга 

је мој господар претрпно! Али драги господине, 
рекох му ја, ваљда није још све изгубљено. — Одла- 
зи лопове, рече о-н мени, сломићу тп главу у сто 
комада ако касно првспијеш. Он Је каткад н оиасан 
ваш драги синовац.

Ј у р е. Безобразник !
Г а н о Љ у ц а. Но, но, то није код љега вазда. 

Ово што ја кажем, велпм за то, да га поправите Јер 
сте му ви стриц.

А н к а. Добри, ваљани слуга ! он желп само 
добро своме господару !

М а р а. Смиро се, прнјатељу, почипи ! Теби јо 
то пстреба !

Г а н о Љ у ц а. Да, да, милостива господо, ја ћу 
се одморитн у кујнп, ако што има да се прождерс. 
(Одлази).

ИРИЗОР ДЕВЕТИ.
Првашњи без Гана ЈБуце.

Ј у р е. Дакле Милице! шта велиш тп ?
М и л и ца. Што ви заповоједате, оче!
Ј у р е. Да шта да се ради ?
М а р а. Ништа! Ми му је морамо без сумље у 

жену датп.
А в ка. Али сиповац нпје још овђе!
М а р а. По љеговоме посму он пеће мпого тра

јати.
Јуре. Добро — кад нвје другчије — и кад ви 

тако мислнте, драга моЈа, онда иека буде! Ја сам 
задовољан п хоћу ствар тако да удеспм, да цијела. 
хука, бука, свадба в граја буде већ свршена кад сф 
ја онет натраг повратим. — Овамо! слуго!

(Наставиће се)

ИРИЛОЗИ ЗА ИСТОРИЈУ ЦРНЕ ГОРЕ.
Врло би важно бпло за нашу истороју да се 

прикуие иародна прнчања о оннјсм јунацима црно- 
горсквјема који су заслужпли да им име у историји 
црногорској не погпне. Кад би смо прпкупнли та 
народна причаља, па их посље крнтпчкп претреслн, 
моглн бн смо саставити бар кратке биографије исто- 
ричнијех мужева црногорскпјех, те би се тијем допу- 
нила она Оразнина коју видомо у свијема до сад 
напнсанијема исторпјама Црие Горе у којпјема је 
оппсан само рад господара црногорскнјех, и то доста 
слабо н не крптично, а рад онијех људи којо су били 
помагачи господгрнма црногорскијема готово није нв 
дотакнут; а знамо добро да ни Један владалац у сви- 
јету није владао сам 5ез људи који су му помагалн, 
па тако, разумије се, бнло јс и у Црној Гори.

Ја ћу овђе у смислу реченога прнложити за 
сад два кратка нрилога, а у будуће стараћу се да 
још што год дознам и вама саобштим.

I. Смрт Вукоте Мрваљсвнћа Велеетовца.

КадЈе везир Пуприлнћ ударио иа Црну Гору, 
године 1714, н тада сиалпо дпо Црне Горе и дшпа 
на Цетнње те епално н цетињски манастир, тада је 
једна турска војска дошла од Брда преко Загреде те 
на Велестово н Велсстово све изгорсла, иа за тијем 
прпјешла на Чево п ту логор учипила. Житељи су 
бјежали пспред турака па се крилн по плааннама.

Тако је учинио н Вукота Мрваљевпћ који јо 
побјега у Ставор планпну ц ту иеку пећпну смјестоо
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гвоју н другу чељад, а он је взлазоо са својом дру* 
жнном те се био са турцома. Један дио турске воЈске 
био је учиноо логор у село Томоће, које се налази 
нод сама Ставор, те је Вукога наЈвише на ове турке 
и нанадао. Прпча се пошто је Вукото и дружвнн му 
нестало праха п олова ваљали су са врх Ставора 
камење којв ;е могло саћи ппза Ставор право на 
турско логор. Пошто су то турци опазолп дигну се 
да но планинама траже своје ненројатеље. Кад је 
Вукота водио да Турцн иду к њему, он се, са својом 
дружпном, затворп у псћнну одакле се је петнајест 
дана бранио од турака. Кад су турцн ввђели да на 
врата од пећнне не могу прпступити они прокопају 
на другу страну и направе улазак у пећпну. На тај 
прокоп они донесу п запале много сијена како ће 
загушитп димом у иећппу налазеће се. Но у исто 
врпјеме турцп пошљу главарс Загарачке, којп су бпли 
с турцимз, да зову Вукоту да изиде пз пећпне обе- 
ћаваЈући му да му ништа нсће учпнпти. Вукота, који 
се је иознавао с главарпма загарачкпјема, пзпде им 
иа вјсру; али турци не одржаше ријеч но В>коту 
свезаше, а све друго чељади што је бнло затвореноу 
пећину взсјекоше. Вукоту одведоше на Чево к паши 
ђс В1у поспјеку главу. Ирича се да је Вукота са 
дружпном убио на врата од нећнне 18 т^рака. При- 
чали еу мп да се п данас јошт познаЈу врата која су 
турци на ту пећину проконали. Такође чобани су 
тамо иалазилп много љуцкпх кости које је покупно 
неки ђуро Думов па пх је закопао блнзу исте не- 
ћпне, и данае се та пећипа на врх Ставора зове 
Вукотина Пећина.

II. Мван Драговић и Осман бег Љубовић.
Кад Црна Гора нпје ратовала она је четовала, 

а кад није четовала она је ратовала — тек је вјечно 
била у борбп са околппм Црној Горп турским обла- 
стпма, п турском царевпном.

Чстовала је сва Црна Гора, како је коме сенат 
наносио : неко у Ерцеговпиу, а неко у Арбанију; ала 
опет између све Црпе Горе најваше је четовала ка- 
тунска нахвЈа, а опст у катунској нахији највише 
племсна Озринићп и Цуце.

0 једној таквој чети ево неколаке рпјечи. Лука 
Радовић иевесињанин, Лазар Пецпрен гачанпп и Иван 
Драговнћ велестонац двгли су бпли чету и кренулп 
се да ударе на оцзке Љубовпћа у Невесиње. Пријед 
ио ће ударнти био јо међу н»пма договор каквијем ћс 
начпном ударацучвнити. Пошто је већ бнло уговорено 
изашло јс међу њима пвтање : ко ће се сударпти са 
сплним Осман бегом Лгубовићем, кој'и се славно зо- 
ром и јунаштвом. На ове рпјечи пстакао се је такође 
зоран а добар јунак Ивап Драговић, те узео па себе 
да ће сам ступ'» .и у борбу са Осман бегом, п јошт 
да ће га пли жнвога, плп мртвога пред дружпном 
известп. Што је река то је п учинпо. Сваки од дру- 
жиие чинио је оно што га је по договору допало. 
Ивап је чека Осман бега. Кад је Осман бег сишао 
да брани своје дворове, онда се је тек започсла же- 
стока борба. Но Осман бегу не би суђено дуго боритп 
се. Иваи скочн на бега, те се увате прси у прсн. 
Оба зорнп, а оба јунаци те се међу њпма заноче 
крвава борба, алп Иван Драговнћ надвлада Осман 
бега Љубовнћа, ухвати га жпва и као свога роба 
нзведс га пред оџаке Љубовића. Други су већ свр- 
шили билп своје дјело, те се тако крепо чста из 
оџака Љубовића иољем невесињскиЈем док уљезе у 
тврде иланоне. Ја иродужаватп нећу њнхово да- 
ље иутовање, но ћу се вратптп к Ивапу п Осман 
бегу.

Иван п његова чета, довелн су Осман бега у 
Велестово и ту је код Ивана и другпјех Вслестоваца

стоја неко врпјеме. За тијем прнјешаоје у Чево у Ву- 
котића, те је п ту стоја неко вријеме. Говорн се да 
је Осман бег путова п по Црној Горн. Стоја је свега 
у Чево н у Велестово око ио године. За тијем Озри- 
нићп, по обштему договору, пуштплп су Осман бега 
на слободу, те се је здраво и весело вратно у Неве- 
сињо.

0 з р и н и ћ.

Б И .1) Е Ш К Е.
(Како треба у школи казнити). 0 школској каз- 

ни написали су до сада педагози, одгојитељи и на- 
ставници цијеле библиотеко у рго и сопка. Нски сма- 
трају особито тјелесну казан ђакова као ночовјечну 
као варварску, други иа пр. искусни учитељи трвде 
да дијете без узде и страха не би иостало доста мо- 
рално. Ми се до душе не слажемо николико с оним 
начелом Орбила које јо у вријемо Хорацијево вас 
Рим испуњавало а то је : „в и ш е батинанего 
л о б а“, али нијесмо ни тога мњења да треба прут 
из школа одстранити. „1п тесПо Млавшша Ннв" иа и 
у сродини обију горе наведених ексгрема лежи ис- 
тииа. Ђе никаква друга казан није примјењива, ђо 
свака ономена, и укор савјетовања п пријетње,' но 
могу ништа да ураде, ту мора батина да свој посао 
изврши. Кад унутарњо чуство у ђака ие може да 
казну осјети треба да му је тијело доетави. Само 
такво казно треба да су умјерене и праветно • за 
њих и онај, на комо се врше, ваља да мисли е су 
као нека нријека потреба иотекле. Иначо не само 
што со казном не чини добра него шта више наноси 
со велика штета. Каогод што без казни ђакови могу 
ностати и ништавци н залудпи, тако им се исто и 
нсправетиом казном може душа огатетити. Платоп 
вели : с в а к и б и б и о д о б а р и ч о с т и т, д а м у 
н и к о к р и в о н е ч и н и. Ми не вјерујомо у све- 
страност ове мисли, али да у њој има деведесет и 
девет процената истине то стоји. Колициња нијесу 
пропали, колициња но проиадају и дапас с ништавила 
II инсултирања другијех ’ А учпни и ђаку нсправо 
на било то и нехтећи, потакао си у њему мржњу и 
освету, два зла, која сва друга порађају. Зато школ- 
скс казни — вели Песталоци — не смију бити сурове ни 
погибељне, не смију бити мучења, но смију потећи ни 
када из иједа или гњева. Ко у гњеву казни нрекора- 
чујо границу морално цијељи — изгубио јо 
право на казан. Најзећа заслуга учитсља лежи 
у томе да нобуде у ђакова љубав и ноштоваљо 
ирема себи. Јесу ли то постигли, онда су на врхунцу 
свога зваља; донрли су до опе цијељи, за коју су 
стављени и избрапи учитељима.

КЊИЖЕВНОСТ.

Милан Мнлићевпћ наппсао је књижоцу »Етпогра- 
ска пзложба и словенекп састанак у Москвп 1867«. 
Нрештампана пз Чупићеве »Годпшњнце« VII. Писац 
оцисује више разие прилике по РускоЈ, негосамуњј 
ложбу; жалитп је само, што спис пије прије нзашао.

Исти писац наппсао је »Мсђудиевица«, писма, 
прпчс и слике нз жнвота у Србији. (У Београду, у 
краљевско-српској државпој штампарији 1885.). У 
тој књозо има путописа у облпку писама, лрипови-
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‘ести, прпча п т. д., те би било хвале вриједно, да ко 
потаље оцијени тај најновијп плод Милпћевпћева ума 
п пера.

Изашла је књпжпца:
»II з жпвота светпх угоднпца божјих. 

Свеска I. У Новоме Саду. Штамнарнја А. Пајевића 
1885 год.

За ово дјело веле да јо врло лијепо н занимљи- 
во, а писала га је висока једна личност, одлична у 
нашој литератури.

Хрватскпм женама нампјењепа је лијспа књпга: 
»Знамениге жеие пз прпче и повијести, саставпла 
Марија Јамбрпшакова, учитељица више дЈев, учвоне 
у Загребу. Д}ело Је наградила »Матица Хрватска« 
наградом Драшковићевом, а пздала га је књожара 
Мучњака и СенФтлебена. Цијена 1 Фор. 20 новч.

»Јаворо у бр. 5. приобћује ппсмо Ивана С. 
Тургењева И. Вучетпћу, који је превео његов роман 
»Нов«. Међу осталпм велп Тургењев ово : »Позволте 
Вам вуразит моју пекрењују благодарност п в тоже 
времја горјачејо моје желанвје, что бу развутијсЈ 
стол интереснаго еербекаго народа безпрепјатствено 
и бустро подумалос вперед под благодатннм влпја- 
нпјвм евободу — п что бн лптература једно в еко- 
ром времсни зањала почетноЈе мјесто в земље 
н елавјанских литератур. Стремљенпје к самосо- 
зналију, просвештенпје и безустапаја дјејателност 
— вот једпнственоје средство к достпшенвју то 
цјелн !•<

Разн о.

••Школски лист» у Сомбору расписао је ове го- 
дине три награае : прва трл дуката, друга д в а, 
а треча ј е д а н.

Међу важнијпм темама којвма се могу на награ- 
ду утећи само народни учнтељи п учнтсљоце јесу 
ове:

Шта је задатак учитеља у опгате, које су мане 
домаћег ваепнтања ?

Шта се има чпнитп прп васиитању женских ?
Какав је савјестан учнтељ ?
Како се може ђецн омпљетп похађање школе ?
Расправс се гаал>у на уредннштво «Школског 

лпста« у Сомбор најдаље до Петровадне ове годпне.

Т у р г е њ е в а м а ј к а. Њека госнођа Агра- 
маковиа приповиједа о Тургсњевљевој мајци :

Барбара Петровна Тургењевна, биЈаше ташта и 
охола жена ; наирама дјеци владашо се дсспотички, 
пад кмети госиодоваше као тиран. Поноепла со 
својим родом, поносила со својим богатетвом. Понос- 
на за живота свога мужа, ие нознавашс по емрти 
овога никакових граиица деспотизму н охолости. Кад 
се јс удавала волика кнсгиња Марија Александровна, 
иоговарало се је ио новина, да Ке добити мидиЈун 
рубаља мираза. „Велика ли мп богатстаа !и — поне- 
се ее Барбара Петровна. ■— „Мој Иван баштннит ћо 
такођер милијуп рубаља!“ У својој таштини пође 
тако далеко, да је у кућном свом зивоту стала опо-

нашати владаре. Тако н. пр. нодијели својим кмвто« 
вима наслове, који су одговаралн чином дотичиих 
дворакика. Не само наслов, него би свој’о кмете крс- 
тила и именом односиих двораника. Свога унравнте- 
ља окрсти дварским и подијели му наслов и име 
гроФа БенкендорФа, тадањсга могућега поглавице 
оружништва четрнаестгодишњега дјечака, којп би 
разнашао и иримао листове, именова министром ио- 
штс. Нико не смједе с њом говорити, док му не би 
дозволила. Ако би к њој дошао „дворскии, да јој 
штогођ јави, морао би остати код врата, иа ако му 
за неколико часака не би дала знака, да ириступн 
ближе, ваљзло би му отићи неоправљена посла. Ње- 
кога дапа шеташо она замишљена салоном. У то уп- 
ђе управитељ њезиних добара, „оберстари Бакунин.

„Барбаро Петровно, — јави ои, — Сичи јо из- 
горјвло.“ (Сичп је било добро, прииадајуће обитвљи 
Тургењев.) Барбара Петровна нити га не послухну. 
— „Барбаро Иетровно, Сичи је изгорјело!“ опетова 
„обрстар“. — Она шеташе даље. „Сичи је изгорје- 
ло !“ оиет ћо „обрстари ио трећи пут, ге се нри- 
ближити својој господарпци. Ова се у тај мах нагло 
окрену и ћушиув уиравитеља баш људски, викну; 
„Како си се усудио бунити мо у мојим мислима?! 
Знаш ли, гдје сам со десила у тај час ? — У Па- 
ризу !“....

Са својпм синовима поступашо неонисиво оштро 
и строго. Никад но смједоше к њој ненајављени, па 
ни онда, кад би се иовратили с дуга путовања. Бу- 
дућ да со је њезин најстаријп син ожеиио проти 
њезиној вољи, устегну му она сваку потпору, на је 
баштиник милиЈуна живио дуго вромена у великој 
биједп.

Комична је слиедсћа епизода. За вријеме колере 
год. 1849. мислило се је, да ова прпљепчиаа болест 
лежи у зраку, који да Је напуњен отровнпм батери- 
јама. Уелијед уднсања долазе кактерпЈе у човјека, 
те рађају снђе клицу болестп. »Николају Николајеви- 
ћу, — окрену се Барбара Петровна к свому сваку, ! 
који бнјаше тада њезин гснералнп пуномоћнак, — 
смпелп за мо њешто, да нзлазећп пз куће видим. све, 
али да не удпшем окужена зрака«. Овај даде за њу 
учннитн неку врст носпљке, којој је кров бно од 
стакла и која је врло прилпчила ормапрци, одређену 
за слике светаца. Тако се догоди, да јс њекп сељак, 
сретнув једном ту носиљку с њезпном господарицом, 
клеко п побожно се прекрстпо, те даровао носпоцем 
копеЈку у црквене сврхе.

(Впјенац).

КОРЕСПОНДЕНЦИЈА.
Г. X. У. Ј. Вашу цјесму спрсми смо, ђе јод јо мјесто. 

Прочитајте онај знаменити спиграм Стерије, па ће те лахо гсого- 
дпти како се зопе архива за такве производс.

Г- Груица Новаковпћ у Росе. Ђс си бно није сп со 
крио, али гЦрногорка“ као да то )ош не позпаје. Не дпин:мљи 
е је лрошло врпјемв спаван.у. „Ко у младости п./аидује уетаро- 
сти гладује".

К ос о вка Д јевој ка у Спљету. Аферлм! Тц увијек и- 
мага рада; кад нс залијеваш раљенике по Косову, тн им оида 
слатко ијеваш. Тако и треба.

Цети гамнарији Чптаоницс Цстијвскс.


