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ЈУЛИ и АВГУСТ ГОДИНА 1901КЊИЖЕВНИ лист
ОРГАН „ЦЕТИЊСКЕ ЧИТАОНИЦЕ И ГОРСЕЕОГ ВИЈЕИЦА"

: Овеска
VII н VIII

Излази крајем сваког мјесеца у свескама од 2 табака велике осмине
Цијена је листу за Црну 1"ору 4 круне, а за иностранство 6 круна — на годину. 
— Рукописе, писма, часописе и новине у замјену, ваља слати Уредништву; 

а претплату Администрацији „КњижевНОГ У1иста“ на Цетињу. — 
Рукописи се не враћају.

Година

Зетски уСЕОЕ

ивна је та српска Зета, красан 
је то природни перивој: пукла ши- 
рока равница окићена великим и 
богатим селима, а ишарана вијугавим 
ријекама, чија се вода једва креће
— гамиже немарно ка Скадарском 
Језеру, тој купи пуној вилинских 
сува — што ’но српски пјесник рече
— том прекрасном уресу питоме 
Зете. — Као гато алеми круну красе, 
тако Зети уздижу љепоту: њен 
Скадар на Војани, гиздава Подгорица 
на Рибници и поносни Жабљак на 
Морачи...

А шта да рекнемо за синове 
Зете? Е, то су тек Срби — Срби и 
срцем и душом!...

Зећани су били зла удеса као 
и остала њихова браћа; много стра- 
даше, али опет — као Срби...

Једно од најљепших села у Зети 
јесте Врањ, који лежи баш онамо, 
гдје се зетска равница сучељава са 
Хотским Горама, којима се свршава 
југо-западна подгорина Проклетије 
планине.

Јужно од Врања пружа се Го- 
ве|ји Брод, најроднији крај Зете; 
сјеверно му је непрегледни пашњак 
Црне Земље; западно га пак граничи

неколико брежуљака засађених вино • 
вом лозом.

Врањани су богати, задовољни 
Божјим даром: Говеђи Брод у изо- 
биљу роди житом и сијеном, врањски 
виногради громовитим вином, а Цр- 
ном Земљом шире се стада. Свега 
имају Врањани, али немају слободе, 
она им је сахрањена још за Иван- 
Бега, па ни до данас није ускрсла!.

Одавно се у Врањ доселило мно- 
го Малисора — тих јевропских див- 
љака, којима је у нечовјечству и 
свирјепости кало равних на свијету 
и они у Врању и жаре и пале. Срби 
Врањани су свакајако злостављани; 
многа је Врањанка у црно завијена 
заслугом малисорских качкина, — но 
и Врањани су им свакад вратили 
жао за срамоту.

*
Еућа Обрадовића у Врању од ста- 

рине је била чувена. Поред великог 
имања у Обрадовића бјеше некада 
доста и мушких глава. Али се вре- 
мена мијењају и у доба, када се 
дешава ово, што хоћу сада да при- 
чам, породицу Обрадовића чињаше 
један старац — уважени чича Божо 
и његов осамнаестогодишњи син 
Перо.

Поро бијаше оцу позна срећа; 
имао је тај веселник пуну кућу му- 
шких глава, али чемерна година 
зетског устанка опусти многе домове
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питоме Зете па и његов. Те године 
остаде Божо Обрадовић у кући сам- 
цкт од мушке стране. Послије повише 
година Бог га обрадује мезимцем Пе- 
ром. Јадни се старац бјеше савио око 
свог јединца; чуваше га као Мало 
воде на длану.

Перо је напредовао и постаде 
узор младићске снаге и љепоте; на- 
сљедник богатог оџзка Обрадовића, 
бјеше понос цијелог Врања.

Млади Перо бјеше већ за женидбу, 
а у Врању доста дивних мома, од ко- 
јих свака би једва чекала, ди за 
њега по^е. Гек понеко би напоменуо 
старцу, да му је син стасао и 
како је већ вријеме, да му цуру би- 
ра. Божу ва то заигра срце од ми- 
лине; чисто не вјерује, да је ту срећу 
доживио. Огријало га је сунце по- 
слије много црнијех дана!

Марка Миљчевића, угледног 
врањског домаћина бјеше Бог обда- 
рио прекрасним дјевојчетом. Његова 
шеснаестогодишња Анђа бјеше Перу 
Обрадовићу за срце срасла.

Стидљиви Перо не шћаше за 
живу главу поменути оцу, да воли 
Анђу, али старац бјеше то већ 
начуо.

— Сиае— рећи ће једног дана 
Божо Перу — ти ка да волиш ону 
ђевојку Миљчевића? —

Младић се сав зајапри, не зна- 
|>аше гдје је од стида; гурка несвје- 
сно десном ногом један каменчић, 
што пред њим стојаше, загледао се 
у њ и ћути.

— Срећо моја, не стиди се, но 
кажи бабу, ако ти је мила; ах \ би- 
ла га слана, зар личи то момку?!..

Опет Перо не диже очију; ба- 
дава га је Божо дзље запиткивао, 
не доби никаквог одговора.

Перо не има^аше мајке; она је 
преминула још кад јој је мезимац 
био на нрсима, те он није ни запам-

тио материнске милоште. Одгајила га 
је тетка му Душа.

— Жив ми син Перо? — сваг- 
да би рекла Душа, када би се не- 
што озбиљно клела. Те љубави ри- 
јетко гдје бјеше и међу сином и 
мајком.

Божо и Душа остали једног да- 
на код куће сами.

— 0 Душе, — рећиће јој он.
— Чујем, брато.
— Оћемо ли, чоче, ово дијете 

биљежити ?
— Бого ми, брато, твоја је во- 

ља; да сам се ја питала, не бисмо 
ни досад чекали.

— Д) ше ти, је ли ти што зборио?
— Душе ми јес’.
— За Маркову кћер?
— Е ваистину.
— Бегениса је?
— Бегениса ола, но му немо’ 

сметати тако ти душе и онога сви- 
јета!

— А рашта, да му сметам?!
— Он се боји од тебе, е си му 

оно прије зборио за ону попову.
— Мене се до душе мило било 

с попом опријатељити, али то не ма- 
ри ништа; и Марко је човјек при- 
јатељски ка поједан, а ђевојка ма- 
шала ка јабука и ваљаста ка искра; 
но и да није кад је за њега добра 
и за мене је....

Божо поћута мало послије овог 
разговора са повратушом, за тим 
диже главу. Осмијехом му блисташе 
старачко лице; настави разговор :

— Јели, сестро, кога велиш да 
пошљемо у добри час?

— За просца?
— Е.
— Па ето Симо Маскић, прија- 

тељ је и наш и Марков; он је најбо- 
љи за ту работу; а ола ко драго да 
пође, то је готово теке се помене, е 
они једва чекају да и’ се јавимо.
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— Па ’оћемо ли, Душе?
— Бога молећи, брато!

Сјутра дан отиде Симо Маекић 
кући Марка Миљчевића и застаде га 
дома. Чим се Маскић поздрави и 
сједе до ватре, скрсти на иотој не- 
колико угарака говорећи: „Нек је 
срећно и честито, домаћину добар 
глае, апросцу добар дар!“

— Срећно, срећно! од кога до- 
бар глас брат Симо? — вели Миљ- 
чевић.

— Од Божа Обрадовића — од- 
говори Маскић — иште ти Анђу за 
Пера, но реци „теслим!“

— Е не ’ита, чоче, ^евојка се 
даје, а не продаје се крава! — вели 
Марко смијешећи се.

— Знам, али није свако Божо 
Обрадовић, па не ваља отезати.

— Нећемо отезати, но си ни се 
данас јавио; у прву неђељу дођи, 
да чујеш братски „џевап,“ а у ону 
другу, Боже у здравље и у весеље, 
биће теслим, ако се браство са мном 
сложи, е Бого ми ја та’ мој дио и 
сад дајем.

— Добро чоче, нећемо се сва- 
ћати — вели весело просац прихва- 
ћајући боцу, коју му домаћица пру- 
жаше.

Једног фебруарског дана запу- 
цаше пушке пред кућом Божа Обра- 
довића. То је био глас, да се Перо 
вјерио и еа неколико тренутака сле- 
же се сво село, да честита и да се 
почасти.

Свадба је уговорена за јесен.
*

Освануло је прољеће; оживио 
Вран. и околина му. Јечи поље од 
пјесме веселог радника, а у Црним 
Земљама не енаш да ли љепше гла-

сом иввија умиљна шева или вита 
пастирка, а обије прати глас калава 
или дипала, које је весело чобанче 
заиграло. Свугдје радост безазлених 
душа.

Понеки празници, који падају у 
доба пољског рада, нигдје се гветије 
не проводе него у Зети. Старија 
чељад иду у цркву, а младеж тих 
дана угађа Богу добрим дјелима: 
мбба у тијем данима поради поље 
инокосних и безвбника.

Освануо је 21. мај — дан Кон- 
стантина и Јелене. Од ране се зоре 
бјеше у Врању дигла вика. Св-е се 
ужурбало; радници у већим и ма- 
њим групама одлазе у поље. Вра- 
јеме је највећег рада у оном крају, 
те свако, ко бјеше за рад иђаше на 
мббу.

Поред многих група чељади, 
које тог јутра из Врања излазаху, 
особито би посматрачу пала у очи 
једна, у којој бјеху саме дјевојке; 
бјеше их десетак. Кад би човјек по- 
редио ову киту младих и здравих 
Српкиња са мајским јутром, којега 
се бјеху састале, не би знао коме ће 
већу дражесност приписати. Као што 
мајско сунце при рађању пробуди 
дух природе, тако бистро око дјево- 
јака са умилним погледом, који нам 
представља истинску невиност, оба- 
сја нашу душу и пробуди је, ако 
је дотле била у чамотињи; њихово 
једро лице пуно свјежине, њихова 
прса искићена цвијећем потпуно 
одговараху росној и цвијећем покри- 
веној долини, кроз коју се ове узо- 
рите моме тог јутра кретаху; умил- 
ном цвркутању тица подражаваху 
оне ћеретањем и гласним дјевој хчким 
смијехом, — а кад у луг заићоше 
славујски гласови бјеху преглушени 
њиховом милозвучном ојесмом, која 
хоћаше раскравити и најојаћелије 
срце.
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Дјевојке оставише луг и сту- 
пише у 1.оље, а мало за тијем бјеху 
већ прионуле послу, којем су тога 
дана биле намијењене.

Ове су се раднице могле данас 
накинђурити и отић у коло, алн су 
оне радије биле доћи овдје и опра- 
шити кукуруз једне своје сироте 
другарице .... 0, света српска задру- 
го, дивно ли си васпитала своја 
чеда!...

Сунце одскаче, а рад напредује. 
Младе се снаге загријале и посао се 
приближује крају. Већ је и ручано 
доба.

— Да се руча! — рече нека од 
дјевојака.

— Вријеме је — додадоше друге.
Насред њиве израстао један бри- 

јест — жива згода за одмарање 
трудних радника. Дјевојке побацаше 
мотике и као јаребице, кад побјегну 
од сокола тако се и оне журно сле- 
гоше под брестов грм.

Поче и ручак, али присједе!... 
Три наоружана Малисора свраташе 
с пута у њиву у којој дјевојке бје- 
ху и упутише се право к овијема. 
Дјевојке управише збуњене погледе 
јвдна на другу, као да се хтједогле 
упитати: ,,шта је ово“?

— Фрључка! — викну једна за- 
препашћено.

Није се преварила, то је заиста 
био Малисор Фрључка, чувена ара- 
мија из Врања, који бјеше сваком 
додијао. С њим су била његова два 
друга. Сва троица улећеше међу 
дјевојке, а оне завришташе очајно. 
Једна од њих закука из гласа. јер је 
Малисори ухватише и свезаше јој 
руке! Од дјевојчета које се дотле 
осјећаше слободно као тица на гра- 
ни постаде сиња робиња једнос зви- 
јер човјека а та робиња бјеше Ан- 
^а Миљчевића, вјереница Пера Обра- 
довића!

Анђине се другарице разбјего- 
ше. У близини не бјеше никог, ко 
би отмичарима на пут стао. Они 
свезану Анђу попеше на коња и 
поведоше је к Врању.

Фрључка је био одавно бацио 
око на Анђу и све је гледао згодну 
прилику како ће је моћи уграбити, 
која му се прилика данас даде. Он 
је видио мобу дјевојака кад је ју- 
трос из Врања без мушких отиш- 
ла; ишао је за мобом, те је уходио 
и ријешио се на овај корак.

И Перо Обрадовић је видио јутрос 
ову мобу и у њој своју вјереницу. 
Раније је био нешто начуо о Фр- 
ључкиним намјерама и јако је од 
тога стријепио.

Перо се био обећао једном да 
ће му тога дана косити на мобу, 
али није отишао. Вјеше га обузела 
нека сјета; од како је видио Анђу 
да у поље оде, све га неке рђаве 
слутне мораху. Кад би подне нао- 
ружа се и готово несвјесно отумара 
к пољу путем, којим је јутрос ње- 
гова вјереница отишла.

Дан је превалио; жега бјеше још 
јака, а природа изгубила много од 
јутрошње свјежине и љепоте, као и 
Анђа на којој је за кратко вријеме 
велика промјена учињена: јутрос ме- 
ђу другарицама као тица у јату, би- 
стрих очију на ведром јој лицу, које 
бли< таху као капи росе на расцвје- 
таној ружи; у срцу носаше пуно 
наде, која јој живот весељаше, а израз 
тога бјеше њено умилно пјевање. А 
каква је. сада?! Жалосно ју је по- 
гледати како свезаних руку на коњу 
сједи, а с једне и с друге стране др- 
же је наметнути јој дјевери — Фр- 
ључкини другови: лице јој бјеше 
жалосно, суморно, очи замућене, а 
низ образе јој суза сузу не дости- 
заше. Све јој наде бјеху саломљене; 
она стајаше на ивици својега гроба 
и само жељаше, да што прије у овај
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доспије! Зар Српкиња Зећанка да ово 
преживи, зар она да буде у харему 
једног Малисора, злотвора рода ње- 
ног?! Зар она да похули на своју 
лијепу вјеру и част рода јој?! „0 не, 
то неће бити“ — мигпљаше јадно 
дјевојче. Она намјераваше ма како 
себи живот одузети, а не бити оно 
за шта је Фрључка спремаше.

Перо је отишао на сусрет отми- 
чарима. Пошто се мало удаљио од 
Врања угледа их. Бјеше му необич- 
но што се та гомилица чељади у то 
доба из поља враћа. Усиљивао је 
вид неће ли путнике познати; за- 
стајкивао је и погледивао и шта нај- 
за ј, видје! ?.. Угледа Фрњучку, угле- 
да на коњу свезаву Аиђу! Бјеше 
му све јасно!. . . Овај га призор по- 
ризи; смрче му се пред очима!... Био 
је страшан — рис у човјечијем облику.

Фрључка фше неколико корака 
пред плијеном; преко руку држаше за- 
пету пушку и звијераше на све стра- 
не. — Перо бјеше стао поред пута у 
једном шибљу, које му удараше до 
појаса. Фрључка га опази и махну 
друговима руком, да стану. Анђи 
то даде повода, да погледа напријед 
и видје Пера. Врисну јадница и њен 
врисак по срцу покоси вјереника јој.

— Стој Фрључка! — повика 
Перо гласом пуним одважности. Три 
Малисора чињаху му се као три 
мрава; он не претпостављаше никакве 
опасности за се у овом тренутку, ка- 
да она бјеше извјесна; његово осје- 
ћање титраше се њиме.

Три пука стопише се у један - -- 
сва три Малисора опалише на Пера 
и — он паде!... Сада се зачу још 
очајнији Анђин врисак; пови се јад- 
ница на коњу; не бјеше више при 
себи и шћаше пасги, да је она два 
Малисора не придржаше. Њима Фр- 
ључка даде знак, да иду са дјевој- 
ком, а он се упути ка оном мјесту 
гдје је Перо пао, с намјером да до-

гаси млађани му живот. Ишао је 
поносно; ни помена од гриже савје- 
сти не бјеше на његовој суровој ду- 
ши. „Убио је младића; раставио је 
занавијек јединче од оца му; неми- 
лостиво је одрезао усамљени изданак 
једне породице и утулио јој огњи- 
ште,“ — мишљаше Малисор, и по- 
мисао на све то величаше звијер-чо- 
вјека у његовим очима, „јер је — ми- 
гаљаше — учинио јунаштво, убио 
је једно јогупасто Влашче.“ — Ал’ 
не — то ће Влашче још да живи!

Фрључка се бјеше приближио Пе- 
ру на неколико корачаја, кад овај по- 
диже своју крваву главу. Бјеше га већ 
оставила несвјестица у коју је био 
пао, када су му два танета проши- 
кала кроз одијело, а треће га добро 
окрзнуло поврх главе. У тренутку 
очисти очи од крви, која му из ране 
лопћаше. Прогледа и у близини му 
се указа страшна слика крвожедног 
Малисора. Подиже се на кољенима и 
окрену Фрључки пушку, која бјеше 
још од прије спремна; даде јој ватру 
и — Фрључка паде наузнак!... није 
ни пука чуо.

Она двојица бјеху са робињом 
прилично одмакла и не слутећи што 
са Фрључком би. Перо се исправи, 
напуни пушку и нанишани наједног 
од Анђиних пратилаца, и — уби га!.. 
Онај трећи Малисор, кад видје дру- 
га како се поред њега прострије, нађе 
се у чуду и стаде бјежати. Перо и 
њега гађа, Способност доброг ни- 
шанџије могла се и сада огледати — 
и трећи Малисор паде љуто рањен!

Све се ово зби у тренутку и 
као неким чудом. Бог и правда бјеху 
на Перовој страни и он побједи! И 
сам се чудио свом успјеху; чуђење 
га је и збунило, те опет поче губи- 
ти присебност. Сјети се, да мора 
оставати вамјену крви: извади из 
њедара рубац, издера га на тра 
комада и ка сваком убнјеном ба-
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ци по један. Тиме се откупио од 
крви, коју бјеше пролио и моћ вјере 
у ово откупљење поврати га у нор- 
мално стање. Перо потражи очима 
Анђу, која бјеше скочила с коња и 
пошла к њему. Састаше се и ГГеро 
јој прекиде везе на рукама. Дјевојку 
гушаше плач и кроза њ стидљиво 
проговори:

— Перо! ти мене избави, али 
себе уби... ти ћеш погннути, убиће 
те Малисори!.. Ох бјежи за Бога, бје- 
жи што прије!

— А Г>е ћеш ти Анђе ? — вели 
јој Перо.

— С тобом, другога ми пута не- 
ма, с тобом ћу или живјети или 
умријети — повика Анђа гласом сло- 
боднијвм и одважно.

— Немој са мном Ан^е — вели 
јој Перо — могу не Малисори стићи: 
мене убити, а тебе опет заробити!.. 
ГГ мени ће самом лакше бити бје- 
жати. По 'лушај ме, иди кући !

Ово би за Анђу доста; она не 
мога, да ие испуни жељу свога вје- 
реника. Осјећања је обузеше и не- 
стаде код ње стидљивости; баци се 
момку у наручја и зајеца очајно.

— Збогом Перо!.. Ја ћу бити 
твоја и ничија више, твојим ћу се 
именом клоти до смрти... збогом!! Иди, 
иди, да те не ухвате — збораше 
Анђа јецајући.

Перу посљедње „збогом“ једва 
преко усана прође... Они се раста- 
доше!...

Послије кратког времена на раз- 
бојишту бјеше много људства. Онај 
рањени Малисор исприча све како је 
било. Читава војска Малисора похи- 
та у Врањ, да казни убицу.

*
Јадни Божо Обрадовић јекну 

као рањен лав, кад видје, да му син 
крвав у кућу улази.

— Смири се, бабо, није рана 
тешка, но бјежимо што прије — вели 
Перо.

— Куд?... шта?... шга је било?! 
муцаше уплашена Божо.

— Ја сам убио Ајдара Фрључку 
и још два Малисора и отео сам и’, 
да опростиш, ону ^евојку Миљчевића, 
е су је били заробили.

Страх и ужас обузе јадног стар- 
ца још више; пред очима му се указа 
ужасна слика... као да очима гледаше 
освету над својим јединцем. Бјеше 
ван себе; тумара по кући као да 
нешто тражи и јечи очајно.

Перо му опет рече, како треба, 
да што прије иду.

— А куд ћемо, сине?!
— У Црну Гору — одговори 

Перо.
Старац се трже као иза сна, 

мало се размисли, па полети сину 
и загрли га.

— Перо, бјежи, о бјежи сине 
мој, Бог нек ти је у помоћи!... ја 
нећу с тобом, ’оћу да умрем прије 
но ти; остаћу овђе и Малисори ће 
се задржати док мене убију, а ти 
ћеш може бити и утећи!... Иди, иди 
не почаси! — говораше јадни отац 
ужурбано и одгурну сина, пошто 
већ бјеше неколико пута пољубио 
крваво му лице.

— Нећу, бабо, без тебе ни једну 
стопу крочити — вели Перо одважно 
— ја те не мегу оставити, умрије- 
ћемо заједно, ако будне суђено, да 
мремо! —

Бадава је Вожо преклињао сина, 
да га остави. Пошли су заједно.

Око заранака излазаху из Врања 
два човјека: старац један сијед као 
овца сједи на коњу погружен и сав 
га изглед издаваше, да је у очајању; 
пред њим иде младић витка и висока 
стаса, наоружан до- зуба; живо се 
креће, да би човјек рекао, е не стаје на 
земљу; очи му играју као капи живе
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по хартији; звијера на све стране и 
измиче. То бјеху Божо Обрадовић и 
син му Перо. Иђаху на запад ка 
селу Голубовцима. — Кад су се 
мало одмакли од Врања, Перо се 
окрену назад и тужан осмијех му 
прије^е преко усана.

— Погледај, бабо! — вели он.
И Божо се окрену. Облак густог 

дима бјеше прекрилио Врањ; гораше 
им кућа.

— Нек гори — вели старац 
равнодушно — ја само теби живота 
у Бога просим, а све друго нека иде!

Малисори запале Обрадовића ку- 
ћу и дознавши куд су бјегунци 
отишли похиташе за њима.

Од Врања до Голубоваца се 
обично путује 8а сахат, али Обрадо- 
вићи стигоше за пола сахата. Бје- 
гунци су били већ измакли, кад су 
Малисори за њима из Врања пошли, 
па их опет пред Голубовцима сусти- 
гоше! По свим знацима бјеше ту 
крај! Обрадовићи само ослушкиваху, 
када ће озад пушке грохнути.

— Кадаљ каур! х) — зачу се 
за њима.

Перо се окрену. Један Малисор 
џиновског раста измакао напријед 
од осталих гонилаца; јури за бјегун- 
цима хитро као јелен. Перо се зау- 
стави; спреми пушку и заузе бусију.

— Бјежи, дијете!! — викну
Божо очајно.

— Нећу даље, бабо, видим да 
не можемо утећи, па баре да се добро 
замијенимо.

Перо... сине... иди, иди за Бога 
— говораше старац кријештећи, а 
гуташе очима час сина час онога 
што је за њима трчао; привиђаше 
му се да се већ дим појављује на 
грлићу пушке онога дива и све се 
начињаше између њега и Пера. е да

*) Стани невјерниче.

би бар један тренутак пао прије но 
му јединац.

Перо погледа свог тужног оца 
и гану га његов изглед; не мога се 
том очајнику противити у овом 
критичком тренутку и — пође.

Уђоше у Голубовце. Нека че- 
љад из крајних голубовачких кућа 
изађоше на улицу и Божо и Перо 
се умијешаше међу њих, те потјера 
не мога у тај пар на њих пуцати. 
Обрадовићи убрзо наиђоше на улицу 
побочну оној којом су у село ушли 
и пођоше њом, те се за мало изгу- 
бише потјери из вида.

Цијело се село бјеше узбунило, 
устумарао се зачуђени свијет по 
улицама.

— Бјежи мојој кући, Обрадо- 
вићу, ако ти је до невоље! — ви- 
кну неко.

Божо и Перо се окренуше; овај 
глас бјеше за њих глас анђела; „но 
да ли их не вара ухо“ — мишљаху 
јадници у овом тренутку, када гледа- 
ху у отворене своје гробове... Нијесу 
се преварили: нашао се је човјек који 
меће на коцку живот свој и својих 
само да туђи спасе: Обрадовиће је 
звр о Мухамед Станковић, Србин ислам- 
ске вјере.

Божо даде знак сину да сврати 
у Станковићево двориште, што и 
сам учиње.

У тај мах потјера стиже пред 
кућу Станковића. Пет Мухамедовнх 
синова бјеху већ наоружани и спрем- 
ни за бој, а сам Мухамед изађе пред 
потјеру и поче јој разлагати, како 
неће пугтити Обрадовиће док је у 
жнвоту он и синови му, па и цијело 
браство Станковића.

Малисори се покуњише; неколико 
људи спречавају намјеру толике раз- 
јарене гомиле. не допуштају јој учњ 
нити освету, од које М«,лисору ништа 
на свијету није драже... Неки од Ма- 
лисора хоћаху напријед, па што било,
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а други им доказиваху како је р^аво 
напасти на кућу, која је бесу дала. 
Ови посљедњи сломипхе срца цијелој 
гомили и потјера се повуче!

Обрадовићи дахнуше духом; 
опасност бјеше — бар за вријеме — 
прошла и они се понова родише. 
Јадном Божу синуло лице као сун- 
це, када се иза облака укаже; ра- 
спричао се, прича о свему. што се 
данас збило; иде од једног до дру- 
гог од Мухамедових чељади: грли 
их, љуби, благосиља.

Дође у кућу и Мухамед Божо 
пођс к њему и загрли га; дуго је 
ћутао, а само говораху сузе, које ли- 
јаху ноз старачко му лице .. Једва 
једном проговори:

— Мухамеде... брате! ти нам по- 
врати живот. ти нас спасе!.. Хвала 
ти! Бог нека ти плати!!...

Мухамед са породицом осјећаше 
милину плода свог доброчинства; 
савјест, која човјеку највећма плаћа 
и наплаћује за његова дјела, ласка- 
ше пм — бјеху срећни вивећи пред 
собом Божа и Пера.

Наступила је ноћ тиха прољет- 
ња; звијезде окитиле небо, трепте и 
блистају к о дијаманти — стварају 
чудесну илуминацију природе, коју 
као да хоћаше увеличати мјесец, који 
се у пуном свом облику иза Прокле 
тија јави; бјеше црвен као да из 
крви излазаше Божо 0 гдовић га 
погледа, и тај га поглед потсјети на 
данашњу катастрофу, те се готово 
збуви, па ће: — Ја бих да идемо, 
вријеме је.

— Сад ћете, чоче, не хитај, 
Бог зна, хоћемо ли се више ви^ети 
— вели стари Станковић.

Народа пуна кућа и двориште; 
слегли се Голубовчани и православ- 
ни и мухамеданци, да виде Пера и 
Мухамеда, који тог дана бјеху учи-

њели велика дјела. Честитаху обо- 
јици.

— Спремите се, ђецо. за пут
— вели Мухамед својим синовима и 
они се за часак појавише наоружани.

Перо приступи Мухамеду, те се 
с њим пољуби.

— Жив био, синко, и младости 
се нанио — благосиља га Мухамед
— куђ го|> ходио срећан био и ваз- 
да капац главу за рз дати. Аферим 
ти га, познаје се да си од праве 
нашке крви, алал ти мајчино млије- 
ко, што нијеси нашу ј&ку осрамо- 
тио. Нек знаду Малисори, да нашке 
ђевојке нијесу за њих Чујеш, Божо, 
нека је ови твој с овијема мојим по- 
братим!

— Пристајем добровољно — од- 
говори Божо и приступи Мухамеду. 
Старци нритискоше један другог на 
груди и сузним се очима опростише. 
Гомила народа поздрави путнике са 
срдачним „8богом“ и потом се ови 
изгубише у тихој ноћи.

Голубовци бјеху онда подалеко 
од црногорске грааице, ка којој Обра- 
довићи са својим пратиоцима одоше. 
Страшна бјеху мјеста преко којих 
мораху проћи. То бјеше оно вријеме 
кад одјек невесињске пушке допи- 
раше у свако српско срце и када 
српски вјековни угњетач бјеше на 
опрези и у живој спреми, да осујети 
свету Србинову намјеру; турске стра- 
же и патроле бјеху честе поред цр- 
ногорске границе. Станковићи бјеху 
вјешти крају кроз који бјегунце про- 
вођаху, те их сретно доведоше до 
границе — нико их није опазио. Кад 
су били близу црногорског села Д... 
рећи ће један од Станковића:

—- До^е вријеме да се раздва-
јемо!

— Јес’ вала, прихвати Божо 
као кроза зубе и нека тужна сјета 
прожма његову душу. Још за неко- 
лико тренутака онЈће оставити Зе-
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ту — свој мили вавичај, у којем се 
родио, одгојио и сиједе стекао. Он 
у Зети оставља имање, кућу пуну 
свега, па иде без ипхта, а на ништа, 
да се под старост потуца; — уздах- 
ну дубоко и преко усана му прођо- 
ше ријечи, које он више несвјесно 
изговори: „Суђено је зар тако; ја 
опет доста имам, имам сина; Богу 
нека је ’фала, што ми га сачува“ ! 
Из овог га заноса пробуди Перово 
поздрављање са његово пет по- 
братима.

Људи, који се тек тога дана 
бјеху боље познали постадоше бли- 
ски срцима, да велику тугу осјећа- 
ху, што се морају растати и израз 
те туге бјеху сузе!... И Божо се по- 
здрави са Станковићима.

— Допуштите се који пут до 
Врања! — прошапута стидљиво Пе- 
ро при растанку.

— Хоћемо, побратиме, пазиће- 
мо је, не мисли — одговори један 
од Станковића.

— Да се јавимо — вели Божо — 
овђе ће бити стража.

— Црногорче! — загрми Пе- 
ров глас.

— Ко зове ? — одазва му се неко.
— Зетски ускок — понови Перо.
— Напријед! — чу се за овијем.
Обрадовићи по!?оше напријед и 

за мало се нађоше опкољени оружа- 
ним људима. То је заиста била стра- 
жа, која је опрезно приступала бје- 
гунцима и видјевши, да није ника- 
ква обмана прими их и поведе на- 
пријед.

Излазак сунца 22. маја затече 
Божа Обрадовића и сина му Пера у 
Црној Гори слободне.

* **
Гдје се српски збори, српска 

слава слави, Милош и Марко вели-

чају, — свугдје бјеше наступао нов 
живот! Србин се друкчије осјећаше: 
свијет и све у њему блисташе му 
пред очима; као да гледаше ослобо- 
ђено и уједињено Српсгво!... Двије 
српске књажевине бјеху загазиле у 
рат и хоћаху да се загрле преко 
поносне Босне и кршнс Херцегови- 
не, па да у сестринском загрљају 
по|ју ка свим мјестима, гдје се срп- 
ски вапај чује! Бјеше наступила 
1876. год. од које се Србин многсме 
надао!...

Било је већ доста окршаја из- 
ме|>у наше и турске војске; Божо 
Обрадовић је већ неколико пута пра- 
тио своје јединче на крваво разбо- 
јиште и срећан бјеше старац, јер му 
се син из боја враћао здрав и оки- 
ћен лавор-вијенцима одличног јунака.

Рат је престао, па се бпет на- 
ставио.

Прошло бјеше неколико време- 
на како се Турци бјеху примирили 
и не нападаху; али се у Подгорици 
чињаху припремз тајно. Опрезност 
у прикривању није Турцима помог- 
ла, јер родољубље Срба Подгори- 
чана не презаше ни од чега и тајна 
би позната.

— Снахо — ослови једног да- 
на на подгоричком тргу једну се- 
љанку неки човјек, чији поглед бје- 
ше озбиљан, а говор тих — једва 
чујан. I дгово држање објаснало је 
жени да је цешто необично; загле- 
да га боље; видје, да је Србин пра- 
вославни, окрену се брижљивх око 
себе и кроза зубе одговори:

— Чујем.
— Оклен си?
— Из М...
— Јели ти кућа близу границе?
— Черек сата.
— А кога имаш код куће?
— Мужа, ја сам жена М. Н.
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— Добро, ја њега познајем; ре- 
ци му да по сваки начин до сјутра- 
шње зоре дода ово дрво В... — и 
ово рекав човјек баци пред жену 
облицу као мишка дебелу па се брзо 
удаљи, а жена сподби дрво и поће- 
ра њоме своје кљусе.

Налог је извршен. Облица је 
прије пола ноћи била у рукама оно- 
га, коме је упућена и кад је расци- 
јепљена у њој је нађено једно пи- 
сманце, које је ту бидо утурено кроз 
отвор пробушен сврдлом и опет вје- 
што затворен.

Писмо је гласило:
„Турци ће ви сјутра ударити 

Ј...“
Рујна зора још не бјеше помо- 

лила своје лице, када црногорке тру- 
бе зајечаше по кучким врховима. —

Јунаци, данас ће нас походити 
Турци, но да их дочекамо како ваља!
— бјеху ријечи црногорског војско- 
во^е, којијема објави новост својој 
храброј војсци.

— ДоЧекаћемо их у име Божје!
— чуло се из много грла.

Овај је кратки разговор требао, 
па да се васпостави бојни ред, — 
српска војска бјеше спремна, да до- 
чека свог непријатеља.

Освануло је 20. јул, јутро тихо 
пуно рајске мирноће, — мислиш не- 
ма ничега, што је његова роса окро- 
пила, а да није опет тако мирно. 
Морача и Рибница провлаче се из- 
ме^у пећина попут гује, која жели 
своју околину у миру оставити. 
Њихов талас и ако лупне о стијену, 
чује се само тихо, потмуло; свједок 
њиховог вјековног грљена стари под- 
горички град није ваљ’да запамтио 
такву мирноћу њихову. И вјетричак 
као да бјеше опрезан — једва кре- 
ће лишће, а гласка не даје.

Глас топа са градског бедема, 
гато је над самом Рибницом, неми- 
лосрдно проломи ову тишину. То

бјеше израз једне душе, која у ми- 
ру природе немаше мира — подго- 
рички паша даде знак да се војска 
спрема.

Сунце је већ огрануло. Из Под- 
горице куља силна војсва. Низам и 
башибозук хита редом и без реда. 
Ове хорде оставигае зетску равницу 
и пењаху се уз кучке стране. У 
попасно доба Турци набасаше на 
српску стражу. Бој се заметну, а 
када црногорски редови поткријепи- 
ше своју стражу и загусти се. Тур- 
ци јурнуше, али иза сваке стијене 
провири косовска осветница. Би јак 
окршај и за часак се разбојиште чи- 
њаше као рубином посуто; проли се 
крв немилице.

Турска војска силна бројем, срп- 
ска пак јунаштвом, те се не поми- 
цаху с мејдана. Густа магла од пуш- 
чаног праха бјеше иоклопила бојно 
поље, да друг друга не виђаше. 
Редови падаху као љесе; борци дошли 
у положај, који доноси решење.... 
Срби се дохватише оштрог гвожђ I 
и јурнуше у Турке, а ови скренуше 
леђа! Наста грозан покољ! Србии 
свећаше вјековне ране рода свог!..

Један млад јунак са црногорске 
стране бјеше нешто издвојио од сво- 
јих; као на крилима крећаше се по 
разбојишту, а крвав јатаган витла- 
ше у десници. Рањено је срце ју- 
наку том и сад га лијечаше -— све-
ћаше се....  У једном шумарку угледа
рањеника, гдје се о< мука као црв 
у рани вије. Познаде га, да је од 
непријатељске стране и по^е к њему, 
да му муке и живот прекине. Бјеше 
већ до њега и тек што није замах- 
нуо, да му главу здруби, а рање- 
ник ће тужно проговорити:

— Србине, јунаштва ти твог, 
не мучи ме, посијеци што прије!..

Јунак застаде; ријечи рањенога 
ублажише разјарен-« срце његово. 
Глас му се учиње познат и он за-
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гледа биједног човјека, који мирно 
чекаше смрт на постељи простртој 
крвљу његовом. Побнаде га! Несвје- 
сно испусти нож и паде рањенику 
на груди.

Османе, побратиме! 0 Боже хва-
ла ти што нијесам..... што нијеси
допустио да.. .

Осман се трже као иза сна; 
живот му се повратио бар у нади, 
када је над собом видио Пера Обра- 
довића, којем је он прошле године 
са оцем и браћом живот спасао. Два 
човјека ив двије непријатељске вој- 
ске грљаху се и љубљаху на разбо- 
јишту.

Прва је ноћ рањеног Османа 
затекла у црногорској болници на 
У.... На њему бјеху двије доста 
опасне ране. Једно га је тане уда- 
рило у стегно десне ноге, а друго 
у лијево рамо. Ране су испрате и 
привијене, те се рањеник мало сми- 
рио од болова. До постеље му сје- 
3?аше побратим и разговараше га.

— Па побратиме — вели му 
Перо — причај вјере ти како је у 
нашој Зети?

— Све лијепо Вогу шућур!
— Јеси ли био скоро у Врању?
— Јесам вала ономадна.
— За нашу те пустињу немам 

што питати.
— Вала не побратиме — одго- 

вори Осман тужно.
— А како су.... — омаче се 

Перу на уста и застиђе се, те испу- 
сти оно што бјеше заустио даље да 
говори.

Осман се сјети што је хтио, па 
настави разговор:

— Миљчевићи су добро — Анђа 
је добро; био сам у њих и много 
смо за тебе зборили.

— А ђе она? — упита Перо 
стидљиво и са неком дјетињском бо-

јажљивошђу, и с нестрпљењем оче- 
киваше Османов одговор.

— Код оца но 1је? Дина ми ку- 
њаше се Марко, е се заклела да ће 
те чекати, ако ће и сиједе на очи- 
ном огњишту плести.

— Ја онако теке питам — про- 
мрмља Перо — и лице му се раз- 
ведри; сумња у којој дотле бјеше 
остави га — Анђа му је вјерна, чека 
га; Перо се занесе мислима, мишља- 
ше о њоју учиње му се да је види 
пред собом онако лијепу пуну чара, 
каква је била некада, када му је 
крадимице пружала цвијећа преко 
баштенске. ограде. Дуго му није до- 
падало ни да је се сјети; мислио је 
о другом: о боју, о непријатељским 
главама. Осјети се кривцем: забора- 
вио ју је, а она њега не.

— Па како ти, Перо, како стри 
ко Божо ? — поново Осман задијева 
говор.

Ја до^ро, а за баба не знам ни- 
шта; двије су неђеље од како га ни- 
јесам видио, а оставио сам га на Р....

Разговор се развезе и они су 
дуго причали, управо Осман је при- 
чао, а Перо га је слушао: причао 
му је о Зети, о Врању, о Азђи и 
што се разговор више настављао, то 
се све вигае туга гомилала на Пе- 
рово срце и када се рањеник утиша, 
побратим му бјеше душом преумо- 
ран а преко препланутог и снуж- 
деног му лица котрљаху се крупне 
капље зноја. Дуго је био у тешком 
му заносу. Осман јекну, а Перо се 
трже и приЗје му.

— Заспао је — прошапута и 
сам пође да малко очи склопи

Крвава је борба за мало преста- 
ла, настало је примирје те је Перо 
могао бити сваког дана код Османове 
постеље. Лијечење је ишло добро и 
кад први јесењи дани наступише,
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Осман бјеше на ногама потпуно 
здрав.

*
Да свратимо за часак у Голу- 

бовце и да завиримо у кућу Муха- 
меда Станковића, те да видимо како 
је тамо. Тужан је тај дом!

— Ђе је Осман? — питаше 
Мухамед оне који се из боја са Куча 
враћаху — ђа ми је дијете? — ви- 
каше јадни старац у очајању, а пи- 
тани само би слегли раменима и дру- 
гог одговора не даваху, — ал’ то је 
доста, знало се гдје је остао!

Плач и тужба не остављаше 
кућу Станковића.

Благо је јесење вече, како ваљ’да 
може бити само у питомој Зети. Му- 
хамед Станковић са породицом сједи 
пред својом кућом. Ниједно не го- 
вори, сумор, туга обвладали их до 
краја.

— Барз да му знадосмо стрви 
и по.та јада — проговори Мухамед 
— а дубоки уздаси пропратише ове 
ријечи. све се расплака.

Неко отвори врата од дворишта. 
Алка звекну и расплакана се чељад 
тргоше. Један човјек живим кораком 
иђаше к њима, а они сви упрла по- 
глед у њега.

— Добро вече — проговори он.
— Дао ти Бог добро — одго- 

вори некоје и опет настаде тајац.
— Бабо, мајко, браћо! зар ме 

не познајете?!
— Огмане!! кликнуше неколико

гласова......... У срећи заплава дом
Станковића; сузе жалости се претво- 
рише у сузе радости. Онај за којега 
се мислило да је већ иструнуо до- 
лази здрав и чио!....

— Ја сам био рањен— одговара 
Осман на питања — имао сам двије 
ране, па ме излијечише црногорски 
ећими. Црногорци су ме пазили ка 
својега, а Зећани, који су тамо уско-

чили, држали су ме као ро^еног 
брата. Но заборавих ви казати — 
Перо Обрадовић ме рањеног из боја 
изнио.

Перо?! повикаше неколико њих
— а што је било с њим ?

— Он је здраво Богу шућур — 
одговори Осман — и ноћас ме до 
Мораче испратио.

— Сирота Анђа! — проговори
неко.

— Зашто, што је било упита 
Осман ?

— Под земљом је — одговори 
му један од браће.

— Умрла?! — ужасну се Осман.
— Утонила се — узе причати 

брат му — послије једне зођевице 
са Црногорцима врањски Малнсори 
донесоше неколико црногорских гла- 
ва ме^у којијема је једна много ли- 
чила на Перову, а Малисор, који је 
донио хвалио се, да је Пера посје- 
ка. Ја сам ту главу гледа и сто 
пута се ’оћах заклет’, да је зисто 
Перова. Врањани су Пера оплакали 
и давали му седмине *) а мало посли- 
је тога нађена је и Авђа на крају 
Рујеле мртва!

Дом Станковвћа постаде опет 
радостан као што је некад био.

*
Вријеме је настављало саој ток и 

то оно вријеме, чији се бујни таласи 
титр.ху са срећом Србпновом као 
водени таласи са малим мјехурићем.
— Србин се надаше, али би изнена- 
^ен: дође и 1878. година — тај 
Србинов страшни суд!.. Мајка Срп- 
киња дотле устезаше своје срце; 
њен вапај за изгубљеним синовима 
не чујаше се. „Та они су пали за 
спас рода свог, њима ће слободно 
Српство лнковати“ — мисљаше дотле 
јунак жена. Ал’ шта би сад?! Срп-

*) Подушје.
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кања заплака за синовима својим, 
али не само за њима; она оплаки- 
ваше пропалу Србинову наду на 
бољу будућност, за коју су се они 
борили и мла^ани погинули!..

Црногорци су ушли у западни 
дио Зете, а по источном се и данас 
туђин башкари; убави Скадар, гла- 
ва Зете још је столица скендериског 
валије. П Врањ је остао под Турцима.

Перо Обрадовић се врати у 
Зету за којом је много чезнуо. али 
у завичају није нашао спокојства. 
Самохран је без игдје иког; баба је 
оставио у црногорском стијењу, да 
тамо вјечни сан борави, а мјесто 
вјеренице нашао је гроб њен; није- 
ма неосјетљива могила покриваше 
срећу његову!.. И та могила бјеше 
му драга, то бјеше све његово. Ноћу 
је прелазио нову границу. Тумарнуо 
би по Врању; назвирнуо би се на 
своју раскопану кућу. Попацје цвр- 
чао у корову, који је израстао на 
огњишту, гдје је Перу некада тако 
добро било: гдје се је подигао у <',ре 
ћи живота!.. Сјећао се свега. Тетка 
му је давно умрла, а онамо гдје га 
је она њежно к себи привијала, сада 
се легу гује!!... Пришао би и гробљу. 
„Анђе!“ — викао је Перо у заносу 
над гробом своје вјеренице, али земља 
као земља, не даје гласа— „Ан^е!“ 
понављао се очајни глас биједног
јунака — „ево ме, ја сам дошао“......
П опет му бјеше одговор мртва ти- 
шина!... „Нема је, умрла је... умрла 
је, да не живи без тебе“ — грозна 
јава као да шапташе Перу и он би 
се занио у мислима, помислио би на 
све што га је прошло... сјетио би се
и Фрључке и његових другова.......
оног дога^аја, а из груди му се са 
уздахом омакне: „И они су мене 
убили“ !

Наша је војска била пошла из 
Подгорице некуд на исток. Трубе

раздираху ваздух, а зефир витлаше 
војне заставе. Говораше се да хоћемо 
да о?вајамо. Перо Обрадовић је без 
ичијег знања отишао у извидницу и 
доста измако пред војском.

Наши су се логорили на Ћемов- 
ском а на једној долиници близу 
т) реке карауле димила је скоро про- 
ливена крв. Један је плотун с ка- 
рауле одјекнуо низ пешгере в ло- 
вите Цијевне и један је биједнл жи- 
вот завршен: Пера Обрадовића сад 
више не бјеше међу живијема!

Алексинац, 1897. год.
Саво П. Вулетаћ

- - »- -
3 а ш т о?!

Судбина горка у мноштво дана 

Гурну ме с мјеста — оставих дбм; 
Вих се ко лептир по туђих страна, 
Па с’ опет винух ка мјесту свом.

И ондје гдје бјеше мој мили сад 
У коме зраком пловљаше мир?
Над киме пчелица зујаше тад,
И своја крила — пушташе у шир.

Сад тамо расту бодљиви трни,
И ту се гаји злокобни јад;
Јер туна живе врагови црни,
И то је њихов перивој сад.

Задивљен тиме, што се је збило! 
Радо у гроб пошао бих лећ;
Када је такво мјесто ми мило,
Зашто бих и ја зкивио већ?

Његути
Јован

------ ----------
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Изгубљени друг
Прича из турскога живота 

— Рудолф Линдау —

неке турске канцеларије примају 
се млади људи од властелинскијех породица, 
који желе постати чиновници. Та чинов- 
ничка „школаи траје три године; приправ- 
ници плате не примају, али им ни рад није 
тежак.

У једној од таквијех канцеларија сре- 
тоше се једног лијепог јутра два младића.

— Раифе, друже мој! — узвикну један 
од њих.

— Како си, мили друже Садиче! -— 
рече други

Оба бјеху, по изгледу пријатно узбу- 
ђени. Поздравише се таквијем гласом, као 
што то захтијева лијепи тон знатнога тур- 
скога друштва. Раиф и Садик сједоше на 
столице и почеше тихи али живахни раз- 
говор.

— Како се радујем шго те видим 
друже Раифе! Како си ? Како ти се допада 
Стамбсл? Јеси ли се кад год сјећао твоје 
домовине и твојега друга?

— Живим врло лијепо, и Стамбол ма 
се много допада; а моју милу домовину 
како бих могао заборавити ?! Често сам се 
сјаћао тебе и желио сам, да се што брже 
отресеш од жестоке болијести, која те је 
била приковала кревету, онда кад смо се 
раздвојили.

Па како се сад осјећаш '? Ти си јсднако 
нешто блијед, али ми се чини да си весео.

— Ја сам сад здрав, слава Алаху !
Како ми је мило, што сам те опет 

видио! Сад нас одиста неће ништа раздво- 
јити. О, Рапфе, како сам срећан што те виђу.

Садик беј и Раиф-беј бјеху родом из 
Мале Азије. Били су сусједи и вршњаци. 
Од раног дјетињства, када су се још вас- 
питавали у харему под надзором жена, 
држали су се, лијепо играли заједно, и 
затијем до шеснајесте године дијелили су 
међу собом радост и жалост свога дјетин- 
ства и младости. Дијелили су, али не јед- 
нако срдачно: добродушни и искрени Садик 
волио је Раифа до таквога степена, да је 
^ве, што је имао, добровољно давао своме 
другу, а себични Раиф био је у љубави 
према првом врло хладан. Садик је осјећао, 
да је свезан с^Раифом срдачном дружбом; 
у њему се никад није породила таква мисао,

да би Раиф могао не осјећати према њему 
онако, као што он осјећа према своме другу.

Садик-беј и Раиф-беј бјеху врло лијепи, 
стасити младићи, оба потомци знатнијех 
породица: Садик беј — син Чапаноглу, из 
рода старијех књажева Деребеја. Раиф беј 
— син Хусејна беја, из некада моћнога и 
богатога рола Спартале. За сад се ниједан 
од њих није могао назвати имућнијем чо- 
вјеком.

Садик, без сумње, пошао би стопама 
свога оца —спахвје, и свршио би свој жи- 
вот у мјесту, гдје се и родио, да га Раиф 
није навео на другу мисао. Посљедњи, 
једном када му је било дванаест година, 
саопшти Садику, да ће одмах по свршетку 
свог васпитања отићи у Стамбол, гдје ће 
постати моћан и богат човјек. Садик је 
усхићено рекао, да ће и он отићи у Стам- 
бол да се тамо обогати.

Међу учитељима, који су се занима 
ли Садиковијем и Равфовијем васпитањем, 
бјеше у то вријеме у кући Чапаноглу је- 
дан учитељ францускога језика, који је при- 
је но што је дошао у Малу Азију, преда- 
вао тај језик сину једнога високог турскг- 
га чиновника у Стамболу. Тај чиновник 
био је стари друг Чапаноглу, и Ахмед-ефен- 
дија, по његовој препоруци, добије учитељ- 
ско мјесто ком Чапаноглу.

Ахмед-ефендија бјеше честит и обра- 
зован човјек. Он одмах заволи свога 
послушнога ученика, и радо се с њим раз- 
говарао и одговарао му на његова питања, 
која нијесу имала никакве везе с изучава- 
њем францускога језика. Од Ахмед-ефенди- 
је Садик-беј дознаде како ће постићи карјеру.

Да дође до тога, Садику је ваљало 
прије свега, да ступи у једну од канцела- 
рија Високе Порте, Препоруком Ахмед- 
ефендије, није му било тешко доћи до 
тога, и помоћу Алаха, он ће далеко 
коракнути. Треба да буде честит; више 
од тога, није од њега ни захтијевао 
његов учитељ „бити чести/ по учењу 
пророка, значило је усвојити све бла- 
городне врлине човјека: вјерност храброст, 
правду, милосрђе, тјелесну и духовну чи- 
стоту.

— Ја ћу бити честит, ефендија, — 
рече мали Садик. — Ослоните се на њега.

По свршетку лекције, радосно потрчи 
код Раифа и исприча му све, штоједознао 
од Ахмед-ефендије.

— Спартали нијесу мање благородни- 
ји, него Деребеји, — рече Раиф, — ја ћу 
отићи исто тако далеко, као и ти.
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— Одиста, — одговори Садик — ја 
не бих друкче ни желио. Мене је страх и 
помислити, да ћу некад имати право запо- 
виједати теби.

— Тога права никад нећеш ни има- 
ти! — љутито узвикне Раиф.

Садик се од страха измаче корак на- 
зад, но одмах се примаче к другу.

— Ти не треба да се на мене љутиш, 
ако сам те увриједио, - рече дружевски 
Садик. —

Раиф не одговори ништа и изгледаше, 
да његов кратки ијед прође завазда. Иду- 
ћи путем, Садик се сјети Раифа и тешко 
се прекори, што је увриједио свога друга.

Младићима је ишла већ седамнаеста 
година, кад је једнога дана код Чапаноглу 
дошао његов друг Хусејин-беј? отац Раи- 
фов, који му саопшти, да Раиф жели поста- 
ти чиновник и моли га? да се заузме око 
тога, како би га примили у једну од кан- 
целарија.

— Ја бих то сам учинио, —- продужи 
Хусеин-беј; — но има већ тридест година, 
да нијесам био у Стамболу, и вјеруј, не 
знам; коме треба да се обратим с молбом. 
Ти имаш, ако се не варам, старијех прија- 
теља у министарству. Могу ли те замолити, 
да препоручиш коме од њих мојега Раифа?

— Са задовољством ћу то учинити — 
одговори Чапаноглу — ја ћу данас писати 
Изету-Мули; он је у Стамболу пресједник 
врховнога суда.

Хусејн-беј оде а Чапаноглу одмах 
позва Садика, да напише обећано писмо 
Изету-Мули. Сам старац ријетко се лаћао 
пера, и написати ма и најкраће писмо био 
је за њега велики труд. Садик, напротив, 
имао је особити дар зато, те је више пута 
код оца вршио дужност секретара му. Чувши 
наредбу, Садик се смјерно поклони и рече:

— Ви бисте ме усрећили, драги оче, 
кад бисте ми допустили, да у писму, по 
слије Раифова имена, ставим и своје име. 
Ја’ бих такође желио, с Вашом дозволом, 
постати чиновник, и волио бих с другом 
отићи да се за то спремим. Чапаноглу се 
није ни на]мање зачудио, чувши ту молбу.

Из Садиковијех уста, често пута из- 
лијетале су такве рујечи, из којих је отац 
добро разумио, да му син жели покушати 
срећу у Стамболу. Чапаноглу не бјеше томе 
противан. Садик мује био четврти син, те 
кад три старија добровољно остају у своме 
селу, то породица и без Садика има доста 
представника у Малој Азији.

— Нека буде тако, како ти желиш,
— рече Чапаноглу, и нека ти благи Алах 
даде срећу у твоме предузећу Благослов 
мој пратиће те у Стамбол.

Послије три незјеље дошао је писмени 
одговор од Изета-Муле, у којем се захтје 
вало да Раиф и Садик што брже крену у 
Стамбол и назначено је да су им тражена 
мјеста сигурна.

Прије но што је одговор стигао, Са- 
дик се жестоко разболи и леже у кревет 
Имао је јаку грозницу. Хусејин-беј, међу 
тијем, пошље свога сина у Стамбол.

Садик је о томе дознао, тек послије 
три недјеље. Опорављајући се, често пута 
питаше за Раифа, којега се бјеше јако уже- 
лио, гораше од жеље да се с њим види; 
отац да би га умирио рече му како је 
Раиф отишао нешто прије да би нзшао у 
Стамболу стан за обоицу.

— То је врло љубазно с његове стране
— примјети Садик — то је прави друг!

Болесник се стараше, да се што брже 
опорави: добровољно испуњаваше све ље- 
карске наредбе; но грозница бјеше јача 
од љекарске науке и добре намјере бо- 
лесникове.

Тако је протекло неколико мјесеци. 
Напошљетку, Чапаноглу изгуби сваку над/ 
на оздрављање свога сина, који толико 
ослаби и изнемогао да није био кадар 
ни што жељети нити се чему надати.

Одједном еасвијем изненада, болесник 
се поче опорављати. За два мјесеца Садик 
се толико поврну да се слободно могао 
спремити за у Стамбол. Прије поласка, он 
псђе, да се поздрави с Хусејин-бејом и да 
види, нема ли каквијех порука за Раифа.

— Поздрави га, — рече старац Спар- 
тали — нека свето памти ријечи, којима 
га је пратила његова добра маЈка. Затијем, 
понеси му ово: он даде Садику неки мали 
свилени завежљај и реци му, да је то мајчин 
поклон. Раиф ће се томе обрадовати, јер је 
још из малена волио злато. А ти, Садиче, 
буди такође добар, скроман, сјећај се вазда, 
при свакоме послу, славе својијех предака, 
части очеве и љубави матере своје.

— Све ће бити тако, како ви наре- 
дите, на колико Алах ми даде моћи — 
одговори Садик, дубоко се клањајући.

— Будите љубазни казати ми, гдје 
ћу наћи у Стамболу Раифа ?

— Гдје сад живи није ми познато — 
жалоснијем гласом одговори Хусејин-беј — 
у посљедњем писму жалио ми се, да му је 
стан врло далеко од Високе Порте.
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Од тога времена ја сам му писма 
шиљао прегсо Изета-Муле, и тај ће ти ка- 
зати, гдје ћеш наћи Раифа

Дошавши у Цариград, Садик одмах 
пође к другу евога оца, предсједнику вр- 
ховнога суда. Од њега је дознао, што ће 
радити у канцеларији, у којој је био и 
Раиф. Требало је да се Садик прво јави 
началнику своје канцеларије: Саид ефендији 
па тек онда да потражи Равфа. Ма да му 
је тешко било ипак је тако и учинио. Са- 
дик тек што се поздрави са Саид-ефенди- 
јом и доби од њега наредбу, гдје ће 
бити у канцеларији кад на једашгут уђе у 
собу Раиф. Ту се они и поздравише онако 
срдачно, како смо раније описали Садик 
виђе, да његов друг напредује. За годину 
дана, он је много узрастао и добио је бла- 
городни и достојанствени изглед. На њему 
је била хаљина од танкога сукна, богати 
нојас и вјештачки сложена чалма. Садику 
не би ни пало у очи све то да му Раиф, 
чим су сјели, нерече: твојаје одјећа била 
доста лијепа за село, али у Стамболу 
не ваља. Ја ћу се постарати за све, што је 
потребно. Надам се, да ти је отац дао доста 
новаца, те да можеш живот лијепо удесити. 
— Отац је све предвидио — одговори Са- 
дик — и дао ми је прилично новаца.

Садик се сјети, да је код њега Раи- 
фов поклон од мајке му; што му га је 
Хусеин-беј био дао.

Раиф безбрижно узе завежљај и стави 
га за појас.

— Садашњи мој стан — продужи 
Раиф — врло је мален за нас обојицу. Ја 
ћу одмах потражити други.

— Напосљетку испуниће се моја 
ваздашња жеља, да живимо заједно! — 
рече Садик — како сам сад задовољан!

— То се разумије — рече Раиф — и 
моји овдашњи другови већ знају, да ћемо 
ми живјети заједно. Ти си им већ познат 
по имену, а сад ће бити врло ради упозна- 
ти се с тобом лично.

— 0, ти си мој прави друг — рече 
дирнути Садик — захваљујем ти много, 
много!....

За двије године, послије тога, Садик 
и Раиф нијесу се растајали. Садик се осје- 
ћао потпуно срећним у близини свога дру- 
га, није ни опажао какво унижено мјесто 
заузима код Раифа. Међутим Је пред дру- 
гијема — његов се положај скривао; за 
околину је Садик био, као год и прије, 
знатан младић. Инпоновао је и тиме што 
је било нечега књажевског у његовоме ви-

сокоме стасу, благородноме лицу и велики- 
јема, озбиљнијема, њежно лијепијема очима. 
Он постаде љубимац цијеле канцеларије. — 
Али није умио добити репутацију и добро 
га расуђивача и способнога слуге.

Три године Раифова припремања про- 
ђу и он доби достојну награду за свој’ у- 
срдни рад. Потражио је МЈ*есто у мини- 
старству финансија. Мјесто је добио али 
испрва с врло малом платом, но опет често 
се бар појављивао пред високом особом 
господина министра и обратио Ј*е на се 
његову пажњу и то прије свега, својим 
спољашњијем угледом и лијепијема покре- 
тима; а кроз неколико времена министар 
опази, да је лијепи и стасити младић, у 
исто вријеме и добар чиновник. Мало по 
мало па и министар почне повјеравати Ра- 
ифу такве работе, које су излазиле из 
круга његове дужности, а Раиф је све то 
вршио тачно и уредно. Напосљетку мини- 
стар отворено изјави да је Раиф-беј наЈ’- 
бољи чиновник у његовом министарству и 
изда наредбу, да се преведе у виши чин.

Чињаше се као да је Раиф са великом 
скромношћу примио високи чин, а међу- 
тим он се пред Садиком сувише поносио 
својијем сјајнијем успјехом. Садик је у то 
вријеме мирно и скромно продужавао свој 
рад у канцеларији. Раиф да би узбудио 
злобу код свога друга, преувећавао Ј*е пред 
њим своја одличија, и себе називао десном 
руком господина министра; а о Садикову 
положају говорио је са неким презрењем 
гријешећи се с човјеком чију доброту јасно 
не познаваше. Садик пак вјероваше у све, 
што му је Раиф говорио, као у ријечи Ко- 
рана, а његове лијепе, добре очи пламћеле 
су од радости при разговору о сјајном 
успјеху друга му.

—• 0 Раифе, нек ти Алах пошље дуг 
живот! ти ћеш доћи до највишег поло- 
жаја.

— Чини ми се — Рече Раиф — ти 
си признао прије но што сам Ј*а мислио, 
да Спартали нијесу гори од Деребеја.

— Ја те не разумијем! — са зачу- 
ђеним погледом рече Садик. — Шта хо- 
ћеш с тијем да кажеш?

-— Ти ме не разумијеш?! — припита 
Раиф — а зар си заборавио, како си ми 
једном приликом иријетио са твојијем на- 
редбама, које ћеш ми давати, кад се успнеш 
на највише скале чиновничке службе?

— Не — одговори Садик — ја се 
не сјећам, да сам игда то говорио или и 
помислио на тако што.
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Садик је потпуно разумио ријечи свога 
друга, а није се никако могао сјетити онога 
шта му се сада пребацује!

Послије неколико времена и Садик 
је оставио канцеларију Високе Порте? пра- 
ћен најлБепшијем жељама својијех другова, 
те пријеђе на скромну службу у министар- 
ству просвјете и црквених дјела.

Једнога дана Раиф-беј изненади свога 
друга, рекавши му, да ће се брзо растати, 
јер је намјеран оженити се. Они сад има- 
ђаху по двадесет и три године; пријешли 
су били вријеме у којем се обично Турци 
жене. У ријечима Раифовијем није било 
ничега чудноватог, али су оне Садика у- 
биле као гром.

— Ти ћеш ме оставити? — жалосно 
га запита Слдик. Што ће од мене бити?!

Раиф га погледа, махну главом и на- 
смија се.

— Смијешан си, Садиче, не можемо 
вазда остати нежењени. Ја сам се ријешио 
оженити се, а послије ћеш и ти, разумије 
се. Таква је општа судбина.

— То се зна, и мени се треба же- 
нити!..

— Ти гледаш на то, као на несрећу?
— Не, ја не гледам као на несрећу, 

јер 1*е то дужност свакога мусулманина. 
Но виђу несрећу у томе, што се морамо 
раздвојити. Ја се нијесам за то спремио.

-— Ми се не раздвајемо, љубазни Са- 
диче, — рече Раиф доста срдачно — ми 
ћемо и даље остати другови.

Другога дана, Раиф предложи другу, 
који бјеше још једнако жалостан, да учине 
један мали излет. Дођоше у улицу Шах- 
Заде, уставише ее пред једном лијепом, 
новом кућом.

— Како ти се допада ова кућа? — 
рече Раиф.

— Лијепа је — одговори равнодушно 
Садик.

— Мило ми је што ти се допада — 
продужи Раиф — јер се надам, да ћемо 
доста пријатнога времена у њој провести.

— Како то?
— То је моја кућа; купио сам је 

прије неколико дана; мислим брзо ћу се 
са женом и преселити у њу.

— Зар ће твоја свадба брзо? — за- 
пита зачуђено Садик; имаш већ и вје- 
реницу?!

— Јест, имам.
— Ти ми нијеси ништа казао о томе!... 

0 Раифе!

— Немам обичаја избрбљати се о не- 
чем прије времена — рече Раиф. Прије три 
дана Хаџи-Ешреф беј пристао је на мој брак 
еа његовом шћером Аишом.

— Ако се не варам — старија, његова 
шћер удата је за Мурат бејом, сином твога 
началника ? — упитаће Садик.

— Јест, — одговори Раиф.
Кроз неколика дана била је свадба 

Раифа и Апше.
Говораше се, да је Аиша врло лијепа 

и да Хаци Ешреф, зпатни и имућни трговац, 
даје својој тпћери велики мираз. И лијепу 
кућу за коју је Раиф рекао Садику, да је 
купио, даровао је Хаци-Ешреф младенцима.

С великом ее тугом враћа у вече Са- 
дик у свој стан, глје га је све подсјећало 
тта изгубљеног друга.

Једног јутра Салик прије но што ће 
отићи на душност, сврати на пазар робова, 
те уговори с једном од трговкиња, коју су 
му препоручилп, да му ова нађе такву дје- 
војку, која ће бити : лијепа, млада и добре 
иарави

Трговкиња запита Садика за његово 
пме и адресу, обећавши му, да ће се све 
испунити по његовој жељи.

Три мјесеца послије Раифове свадбе, 
ожени се и Садик-беј са лијепом и пријат- 
ном шеснајестогодишњом Мишром.

Чињапш се да је млада врло срећна, 
јер шта би и тражила више, кад ју је иза- 
брао за жену тако знатни младић, као што 
је Садик беј Младенци су се скромно на 
мјестили у омањој кући, на западној страни 
Стамбола, у улицп Ак-Серај.

Прође много година. Садик је добио 
капетански чин; осјећао се врло сретним са 
својом љубљеном Мишром. Имађаху двоје, 
врло красне мушке дјеце. Приходи Са- 
дикови, који су се сваке године увећавали, 
могли су добро издржавати породицу му.

Садик се с Раифом гледаше доста ри- 
јетко и то вазда у лијепоме великоме етану 
Раифовом. Раиф је свега једном удостојио 
гвојом посјетом скромну кућу у Ак Серају 
н то одмах ш што се у њу Садик настанио. 
Садик нпјс био увријеђен таким свакако 
презривим поступком свога друга. При пр- 
вој и посљедњој посјети Раиф је рекао 
Садику, да се међу старијема друговима не 
мора строго одржавати етикеција. Садик 
пак враћајући се са дужности, вазда је 
евраћао своме другу.

Раиф имао је доста иосла. Будући ге- 
нерални секретар, он је прије од свију дру- 
гих морао сазнати што се догађа у мини-
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старству финансија; у двору па и у цијелом 
Стамболу вјеровало се да 'нема бољега на- 
чина, да се каква занлетена ствар изведе 
начисто. но да се претходно учини о истој 
објашњење са Раиф бејом. Тоје доста пута 
Раифу донијело великих материјалних ко- 
ристи. Раиф беј и ако бјеше себичњак, ипак 
је код њега била и нека врста иравично- 
сти: он је узимао велики бакшиш за круп * 
не ствари, — мање пак свршавао је и за 
ситнице.

Доцније у Цариграду почеше говорити 
о Раифу, нрво као о нешто имућнијем 
човјеку, послије као о богатом, па као о 
најбогатијем. Осуђивали су га за једну 
ствар: врло мало жртвоваше на богоугодна 
дјела.

Садик је често пута чуо, да се ружно 
о Раифу говори, Он га је свакад искрено 
бранио.

„Ви не знате Раифа тако, као што га 
ја знам, Он је добар и племенит; његов 
дух тежи к узвишеноме. Због тога, он и 
не опаже неке еитнице; тврдичлук и под- 
лост код њега не поетоја.

— „Добри Садик! — говораху му за 
леђима. ВБегово часно и поштено срце не 
разумије подлости/4

Једне страшне, бурне ноћи. плану 
велики пожар у Ак-Серају, кућа јаднога 
Садика, заједно с другијема, постаде жртвом 
пламена. Он се с породицом једва спасе, 
а све што је у кући имао изгоре му.

Сјутра дан отиде Садик код Раифа.
— Шти је ново, беј ? — срете га 

Раиф са питањем.
Од неко доба, он бјеше почео, да са 

Садиком разговара формалнијем тоном. Ис- 
прва Садик држаше да ријеч „беј4 значи 
шалу, па би другу такође шалећи се одго- 
ворио са нозивом: „господине генерални 
секретару, но опет се враћаше на „Раифеа, 
а генерални секретар продужаваше њега 
звати „беј\ неки пут би ту титулу и осо- 
бито нагласио. желећи ваљда другу обра- 
тити пажњу на велику разлику међу њима 
по богаству и положају.

Садику није ки на уму падало, да 
Раиф одавно жели њихове првашње искрене 
другарске одношаје замијенити са односима 
формалним између богатог генералног секре- 
тара с једне и сиромашног нижег чинов- 
ника с друге стране

Кад оног јутра послије пожара, Раиф 
упита Садика са: ,,шта је беј ?и он му 
врло просто одговори.

— Ти, одиста, ништа не знаш о мојој 
несрећи ?

— Не, а што ти се догодило?
— Изгорела ми је кућа и све, штоје 

у њој било.
— Нек ти Алах помогне! Што сад 

мислиш?
— Градити нову кућу, а што друго ?
— Јест. разумије се, — замишљено 

одговори Раиф.
— Ја сам те хтио молити, да ми по- 

зајмиш једну извјесну суму новаца — мир- 
но продужи Садик.

— Шта?! — раздера се Раиф. А на 
његову мршаву, блиједу лицу појавише се 
знаци злобе и пакости, које Садик и не 
опази.

— Девет хиљада форинти, — рече 
Садик врло мирно као да Раифово „штои 
није ништа друго значило него просто 
питање: „колико ће требати?и

— Девет хиљада! — разгоропади се 
Раиф — па пошто нешто поћута наставк 
нешто мирније али гласом ироничним, који 
је наговјешћавао Садику непријатељство: 
ја видим да ти вјерујеш лажнијем ријечима, 
које се проносе да сам ја богат и свемогућ, 
који управљам свијем у министарству фи- 
нансије, и све окрећем на своју корист, те 
и не знам гдје ћу с новцима, који ми без 
муке улијећу у цепове. Мислио сам да ти 
у души осјећаш, да у свијема тијема сплет- 
кама нема ни једне истините ријечи и да, 
за оно мало што имам вјерујеш е је то 
заслужени плод суровога рада, и то таквога, 
којега би малина савладати могли.

Садик, бјеше упро поглед у свог друга 
и климаше главом.

— Зашто се с том молбом не обратиш 
оцу — продужаваше Раиф зар није љепше 
добити милостињу од њега, но је тражити 
од другога, пошто је овдје ријеч баш о 
милостињи јер ти знаш да од својих 
ништавих прихода не би могао одвојити ни 
за плаћање интереса на тражени новац, а 
камо ли да би могао исти исплатити.

Садик полагано и ћутећи покуша да 
се подигне са столице на којој је поред 
Раифа сједио, но му овај умирући га стави 
руку на раме и задржа га.

— Ти си се сад нашао у великој за- 
буни, рече Раиф и глас му постаде тобош 
благ и њежан, ја ћу ти добровољно помо- 
ћи, док ти што не пошље твој отац. Дођи 
данас у министарство, тамо ћу ти дати 
пет..«.не, шест стотина форинти, а ти сам
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моакеш знати, примаш ли те новце, као 
поклон или у зајам.

Садик се лагано дизке са свога мјеста, 
учтиво се поклони и изађе, не удостојив- 
ши свога изгубљенога друга не само рије- 
чи, но ни погледа.

Дуго је Садик ходао чисто блесаво, 
погледајући око себе, и не видећи ништа. 
Дубока жалост обузе ми душу. Он је осје- 
ћао, да га је нова несрећа стигла, изгу- 
био је оно, што је много веће, него његово 
имање, јер је изгубљенога друга не може 
надокнадити. Сио је на једно усамљено 
мјесто и дубоко се замисли. Мало по мало 
све му постаде јасно. Он је разумио, да се 
цијелога свога живота у Раифу варао, али 
га ни сад не мога омрзнути! Жалио је дру- 
га, жалио је себе што друга нема и туж- 
нвм срцем оде својој кући,

Садиков тужни изглед није нико пра- 
вилно тумачио: објашњавали су га дога- 
ђајем од прошле ноћи. Прави узрок њего- 
ве туге остао би за свакога непознат, да 
није грижа савјести присилила Раифа да 
сам открије тајну. Он није разумијевао 
поштену душу Садикову, те није ни по- 
сумњао, да ће тај одмах поћи евојим по- 
знаницима, да се жали на дрскост свога 
друга.

Послије Садикова одласка, Раиф је 
неколико пута нагло пријешао собу; бјеше 
обузет жељом да подијели с ким своја 
осјећања те оде у харем да исприча дога- 
ђај својој жени Аиши-Ханум. Он нађе код 
ње оца јој Хаци-Ешрефа. Раиф му се смјер- 
но поклони и одмах започе:

— Врло сам рад видјети Вас код своје 
куће; ја сам хтио разговорити се с Аишом 
о једној важној ствари, за коју ћете се 
и ви може бити заузети.

Раиф све исприча о одважној Сади- 
ковој молби, послије о ријешењу, које је 
слиједило за њом.

— Признајем — заврши Раиф-беј, да 
сам с њим поступио врло рђаво; но пошто 
сам га скроз познао и видио, да зкели из 
вући од мене велику корист на рачун 
своје несреће, то нијесам могао допустити, 
да ме на тако подал начин превари; ја сам 
му сурово рекао, да пет или шест стотина 
форинти има вазда код мене на располо- 
жењу, док добије новце од оца. Ја сам се 
за њега стидио, видећи га оборене главе, 
као какав преступник крао се излазећи из 
куће, чија су му врата била вазда отворена.

Завлада дуго ћутање. Хаци-Ешреф се 
бјеше замислио и сисаше ћилибарни врх

својега дугачкога чибука из којега пушга- 
ше лаки облак дима. Аиша је сједјела обо- 
ривши своје немирне очи. Хаџија напо- 
сљетку прекиде ћутање.

— Садик-беја, рече он држе за пле- 
менита и поштена човјека. За таквога и 
ја га сматрам.

— Тако? ви му бисте дали оно, што 
жели ?

— Јест, дао бих,
— Треба да признам — рече Раиф-беј, 

желећи савладати своју љутину, треба да 
признам, да су ми моји новци одвећ драги, 
ја их не могу бацити првоме, који ме срете.

Поново завлада дубока тишина. Ха- 
џија опет пушташе густе димове из свога 
чпбука. Раиф бацаше на њега узнемирене 
п чисто злобне погледе, но старац бјеше 
миран, а из погледа му се могаше читати 
презирање Раифова поступка.

— Садик не може бити за тебе први 
кога сретеш — проговори Хаџија послије 
кратког ћутања — он је твој друг.

— Друг мојијех новаца — досадним 
подсмијехом додаде Раиф.

— Твојијем новцима нема већега не- 
прпјатеља, од тебе самога.

— Смијем ли вас најучтпвије замо- 
лити на то ће Раиф — како то треба да 
разумијемг Ваше мн ријечи нијесу довољ- 
но јасне.

Спустивши своју лијепу главу на пр- 
са Хаџија полако проговори :

— Мудрац зна цијену стварима и 
према томе зна, да је злато нека драго- 
цјеноет. Зато он не жали ни труда ни 
старања, с&мо да га добави; но ко злато 
добија цијеном душевнога мира, цијеном 
губљења свог уважења код честитијех љу- 
ди, тај нреувеличава цијену тог метала и 
илаћа га врло скупо; ко пак воли злато 
више, него свога друга, тај сам себе вара.

Хаџија окрену главу и, погледавши 
на Раифа, настави:

— Ја ћу одмах отићи Садика и замо- 
лићу га, да прими од мене новце, који су 
му потребнп

Хаџија се затим поклони зету и шће- 
ри, па изађе тихо и величанствено.

Раиф га снуждено погледа. Затим се 
окрену пут Аише, у нади да ће ова осу- 
дити свога оца. но се жестоко превари: 
Њеним бићем бјеше овладао неки страх; 
бјеше упрла поглед у земљу и ћуташе. 
Раиф слеже раменима и изађе из куће.

Трудио се да се за евој поступак 
оправда пред свијетом. Цијелог дана је при-
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чао са познаницима само о једном: трудио 
се да представити Садика као дрског мо- 
лиоца, а себе да истакне као добричину, 
али нико не додаде на његово причање: 
пти си добро учиниоЛ

Међу тијем Садику се није требало 
правдати од гласова, које распростираше 
Раиф.

Хаџи-Ешреф није био једини, који му 
је понудио тога дана новце.

У то вријеме на престолу турске ца- 
ревине бјеше жесток владалац, пред којим 
су сви од власти дрхтали, али га је народ 
волио, јер је јако мрзио иеправду ма од 
кога она долазила, његови су ударци као 
муња убијали често пута п високе особе и 
гдје је год видио потребу, он се јављао 
као најмилосрднији и највеликодушнији 
покровитељ. — Новци у његовијема очима 
нијесу имали никаквога значаја, а сребро- 
љупце је презирао више свега.

Султан често пута падаше у мелан- 
холију и тада није налазио задовољства ни 
у чему, па најпошље ни друштво зкена није 
било у стању задовољити га у таком слу 
чају. Ничега се нијесу дворске особе тако 
бојале, као таквијех момената, који су доста 
често бивали. У таквим случајевима султан 
је обраћао пажњу на такве стваре, за које 
гледало да се свакако од њега сакрију.

Да би дворјани развеселили султана, 
и скренули му пажњу са које чега, причали 
су му различите приче из жнвота цари- 
градског друштва. Због тога, прпчање у 
двору о догађајима у Цариграду, могло се 
упоредити са каквим најобичнијим дневним 
журналом и природно је, да је султан на 
два дана послије пожара у Ак-Сарају знао 
све до ситнице што је било међу Раифом 
и Садиком. Приповиједач тога догађаја био 
је један нламенити и од султана веома по- 
штовани старац. Он је хвалио Садика, а 
с презрењем говорио о Раифу.

Пошто је приповједач заћутао, настало 
је на дивану опште ћутање, које је сам 
султан прекинуо.

Владалац се дубоко замисли; ни један 
се мускул не помицаше на његовоме стро- 
гом лицу, само танка кожица на јагодицама 
и на челу мало поцрвени.

— Зовите ми Садика Чапаноглу! — 
рече султан и отпусти старца.

Кроз један сахат био је Садик у 
двору. Није знао зашто је зват, али не осје- 
ћаше страха, јер се није сјећао никакве 
своје погрешке и срце му је обично куцало 
кад би помислио да мора изаћи пред стро-

гог султана. Тихијем корацима примаче се 
Садику један од слугу и нареди му да иде 
за њим. Кроз цијели ред величанственијех 
сала доведе слуга Садика у осамљену собу, 
која се чинила као мјесто удаљено од свега 
свијета! Ту је сједио султан!

Садик досле није ни једанпут био код 
султана, али је ипак знао цијелу дворску 
етикецију. Примаче се владаоцу на извјесно 
растојање. Султан га пажљиво гледаше. 
Њему се допаде племенито лице и висски 
стас Садиков.

— Теби се догодила несрећа? — за- 
пита Султан.

— Прије три дана изгорела ми је 
кућа — одговори Садик.

— Ја нијесам на то мислио — ти си 
се посвадио са својијем другом Раифом! 
Зашто ?!

Садику задрхташе усне... ћутао је.
— Ти знаш да мораш одговарати, кад 

те ја питам — продужи еултан, а глас му 
је био њежан и милостив.

— Треба да кажем истину — тихо 
додаде Садик, а затијем прибра своје мисли 
и стави руку на прса у којима му срце 
силно бијаше.

Султан га гледа сањиво.
— Послије пожара — тихо поче Са- 

дик — ја сам отишао Раифу и замолио га, 
да ми даде новаца како би подигао кућу. 
Ја сад увиђам, да је то било лакомислено 
с моје стране јер, може бити, да не би ни- 
кад био у стању новац му вратити.

Садик застаде.
—- Продужи! — рече султан.
— Ја сам га молио да ми даде повећи 

зајам а он ми мјесто тога понуди само пет 
стотина форинти и то, као дар. Ја нијесам 
дар примио...

— То је све истина?
— Јест.
— Кад је све то истина, коју знаш, 

како осјећаш на то?
Садик се поклони до земље говорећи:
— Ја се више не љутим на Раифа.
Султан ћутећи гледаше Садика; у ње- 

говијем очима засија искра доброте и њеж- 
ности. Оде из собе, али се брзо врати но- 
сећи у рукама свилени завежљај запечаћен 
воском.

— Узмито! рече султан мекијем гла- 
сом у нади, да је калиф заштитник и по- 
кровитељ свакога доброг мусломанина. Ти 
си изгубио невјернога друга, али си зато 
нашао вјернога пекровитеља. СлаваАлаху! 
Иди!
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Кад је Садик отишао, султан нареди 
министру, да строго прегледа цијело Раи- 
фово имање и ако Раиф-беј не могне чисто 
доказати, да је његово имање стечено че- 
ститијем и поштенијем радом, да му се све 
узме, а он да се пошље на острво Хијос.

Министар, истог дана до сунчанога 
заласка пред двадесет свједока нађе да је 
Раифово имање увећано понајвише ми^ом!

Другога дана буде објављено да се 
Раифу узима сво његово имање а њега 
поведу на Хијос. Преступник се држао 
чудновато. Признао је своју погрешку ; на 
сва упућена му питања одговарао је тачно 
и јасно. Лице му је изгледало мртво, готово 
укочено, а по његовој блиједој боји, по 
укоченом погледу — могло се опазити како 
ужасно страда.

Дошавши на острво Хијос, Раиф се 
намјести у једну малену кућицу. Људи, 
који су га возили, бијаху поткупљени од 
Хаџи-Ешрефа, да би му били на руци а на 
острву се знало да свака услуга учињена 
Раифу биће добро плаћена. Али осуђени 
није имао никаквијх жеља: ништа га не 
радоваше, ништа му није могло олакшати 
страдање.

Послије шест мјесеца Раифа није било 
међу живијема!

За имање и новац Раифов, по наредби 
султановој, оградише завод за глухо-нијеме, 
а Садик постаде началник тога завода и у 
тој часној дужности остао је до своје смрти. 
Могао је бити задовољан својом судбином, 
јер поред осталог и сулган је свакад обра- 
ћао на њега своју високу пажњу. Но на 
његовоме лијепоме, некад безбрижмоме лицу, 
опажала се сјенка туге, а вјерна му Мишра 
знала је, да Садик тугује за изгубљеним 
другом. с руског X.

---------40*---------

Нрваво пријатољство
(По народном.')

I.

подножју мрког Гарча 
Малено се село ниже,
Од катунских других села 
Граду Спужу понајближе. .

У времена негда стара 
„Једноше44 се село зваше,
А скоро га „Загараче^
По планини тој прозваше —

Племе мало, ал’ богато 
У људима и у свему — 
Бег-Зотовић, спушка злица, 
Завиђаше на то њему.

Наоколо града Спужа 
Многа села подјармио,
А од овог малог села 
На љуте је муке био.

Кушао је свако средство, 
Али ништа не поможе —
Ма никако покорити 
Ово село — село вражје,

И мито је обећава,
И са четом у њ7 упада —
И видио од њег’ бјеше 
Зла, покоља, — доста јада!

За и злочест враћао се 
Са појата њиних дома —
И за дуго сјећао се 
Погибије и полома! —

Село бегу не даваше 
Мировати на крајину —
За то дању — дању, ноћу 
Погибију снује њину:

„И главе ме макар стало, 
„Ма сатро Спужа свега, 
„Покорит’ их морам сада!и 
Таква брига ломи бега.

У племену томе храбрОхМ 
Кнез Вукац је тада био;
Са јунаштва и крајине 
Он се бјеше огласио !

— Трн је био он у оку 
Б’јесном бегу Зотовићу: 
„Погубим ли њега како —
„Све остало покорићу !“

Бег је ово промислио,
Бег је тако рачунао,
Но кол?ко је таквих било 
Бег то добро није знао\

Увјеран је добро био,
Да га смаћи он не може 
За то Драшу к себи зове,
Да му у том’ он поможе. —

Драша за то добар бјеше, — 
Драша Кадић, права злица, 
Безаконик отровани,
Рода свога издајица! ------------

До земље се бегу кДања, 
Афериме даје њему; —
Бегу мило, па се смије...
И тааше га по рамену.

„Оглашена храброст твоја 
„Сад ми нешто, Драшо, треба, 
„А у томе нек’ ти буде 
„У помоћи Алах с неба!..и
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ГГ< што сједе бег ће тако,
А Драша се теке смије... — 
Улизвца свака тако 
Лицемјерство своје крије!

„Па да чујем, беже силни,
„Што сад хоће мудрост ваша?
„За остало не брини се!
„Све ће свршит’ вјерни ДрашаЛ

— „Наш град тврди на све стране 
„Племенима страх задаје,
„А малено Загараче
„Нашу силу не признаје! —

ДГепокорно и немирно 
„Око града четс вије 
„Ни султана не признаје 
ђА за арач — зббра није!

„Тако једном послах своје 
„Да покупе десетине,
„Ал’ Андрија Вукадинов 
„Одруби им главе њине! ~----------

„Као муња с врх литица 
„На град с четом наш салети;
„А оштрицу њина мача 
„Многи Турчин већ осјети!

„Све богазе око града 
„С костима су затрпали;
„Борећи се за слободу — 
лВећ су многи ту остали!

„Залуду су ти бедеми,
„Залуду је војска многа! — 
„Мировати не мозкемо 
„Од нлемена „вразкјеги тога!

„Па те дозвах, да те питам: 
лКако ће се доскочити 
„Томе јату проклетоме, —
„Како ли га покорати?!

„Кнез Вукац је — веле — сада 
„На глас испа у то село; —
„Кад би њега погубио 
„Село би се намах сплело —

„Па би с.нда лако мога’ 
„Сатријет га до темеља!
„Хеј то би ми радост била — 
„Теби слава неувела!..и

— „До сада је за то брига, 
„Виђу, беже, твоја била,
„А од сад се, вјеруј Драши,
„Око чела мога свила !и

Бег весело на то скочи 
И даде му мало дара:
Свиле, злата и још нешто — 
Цигле два, три џевердара.

II.
Од СпЈжа је до Бована 

Све мислио Драша: што ће ?
А немирна душа му се 
Све пуњаше грдне злоће.

Како кнеза да погуби 
Смислит’ није никад мога,
Док се сјети Крститеља 
И самога Творца Бога.

„На кумство ћу кнеза лако 
„Погубити!“ — Драша збори; 
А паклена душа њега 
За недјело већ не мори;

Но весео, силан, бјеше 
Што му на ум то је пало!
А што ли ће свијет рећи! 
ТБега за то није стало.

Па пред собом снаху посла 
И дивно је научио:
Како неће кнезу казат’,
Па се и он опремио:

Џевердаре браћи даде 
Што му беже дао бјеше,
Па полако преко Зете 
Пут Пошкаља иду пјеше...

— Ту ће они да се стану 
Више поља на главицу;
Ту ће Драша да учини 
Грдну, вељу Касапницу,

III.

Чим је кнезу глас допао,
Да га мокро кумство чека, 
Неспреман је похитао 
И без гуња и јелека.

На кумство је потрчао,
А не да се коље с братом 
Продатијем и здруженим 
Са душманским турским јатом.

Два му сина за њим трче 
Као двије горске срне!
Ах, зла часа! да с’ ниједан 
Више дома не поврне!

Јер ни они не узеше 
За појасом ни кумбуре.
Искрај куће до Пошкоља 
Не ходише двије уре

И сретоше три Кадића 
Ђе су рекли, да се стану,
Па почеше да се љубе —
А у томе пушка плану...

И кнез Вукац су два сина 
На долину мртав лежи ..
А Драша им главе сруби 
Па пут Спужа срамно бјежи...

IV.

Бег Зотовић на глас ови 
На Загарач с четом бану:
„Ха, сад ћу их сатријети!“
У души му радост грану! —
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Но и овог пута није 
Задобио славу већу: —
Ко ј’ одвише — веле — хитар, 
Тај прескочи лако срећу.

Загарчани, соколови 
Када ово разумјеше 
Са свих страна, ка’ орлови 
Пут пошкоља полећеше;

Неки кнеза дома носе,
А остали приосташе 
И са четом Зотовића 
Крваво се ту поклаше...

С мртва кнеза разјарени 
Ка’ вукови кивно лете. — 
Кивно газе за осветом,
Своју браћу да освете. . —

Иза Гарча сунце тоне 
И потоње зраке скрива,
А над овим разбојиштем 
Подигла се магла сива;

Кроз ту маглу четовође 
Са Турцима грдни бјеже...
А на мјесту разбојишта 
Многи, многи мртви лежс.

Загарчани кад виђеше 
Е да браћу осветише 
Мртва кнеза су два сина 
Саранише — ожалише.

V.
Иза смрти кнеза Вукпа 

Богета му мален оста;
На оца се уметнуо 
И сеоцким кнезом поста.

Стричеви му кажевали 
Све што му се с оцем збило,
Па ђетету слушајући 
У душу се све упило.

Момче расло, наставало 
А с њим миса једна расла:
Да освети оца, браћу —
Миса грозна и ужасна!

Није лако прегорети 
Оца, браћу своју милу! —
Због тога је четовао 
Своме стрицу и на силу.

Мучио се свакојако 
Како ће их осветити!
Али му се не могаше 
Баш никако потрсвити.

И у томе момак зоран 
На женидбу он већ наста: 
Бјеше дизан и наочит 
Невеликог таман раста;

А у Драше бјеше цура 
На удадбу настанула:
Зорна, дивна и лпјепа,
Што се вели — као була!

И, гле, чуда, Живаљ иде 
Те Драшину шћерцу проси: 
Драша даје без ријечи — 
Живаљ добре гласе носи;

И Сенију за Богетом 
Доведоше и вјенчаше 
И са тијем, тобож, они 
Мир н слогу окончаше. — -

VI.
Сенија је добра била 

Богета је и волио. —
Да с' освети, он је згодан 
Тек сад начин замислио.

И, гле, чуда, како ће се 
Ови јади догодити,
По Сенији он ће једном 
Пријатељу поручити :

Да дојави к њему стоку, 
Да заједно овце пасу;
А Прасквичке шуме бјеху 
Због испаше тад на гласу.

Драша одма без домисли 
Овце к њему дојавио,
А Богета сусрео га 
И добро се посилио

Заједно су овце пасли 
Уједно им тајин био:
Како ће их сад посјећи 
Богета је све мислио;

Те због тога дјецу, жене 
К својим кућам опремише 
А он, Драша и два сина 
Код стала се осамише.

Тад Богети сунце сину: 
Сад ће своје да наплати 
И тог дана докле мркне 
Немогаше дочекати.

Дан је био рђав, мутан, 
Облзци се небом вили,
А у вече страшну кишу 
На земљу су оборили.

Пошто стоку уредили 
Вечераше — поспаваше,
Ал’ Богети те вечери 
Спавати се не могаше.

Ужасна му миса трену 
И отвори своје очи,
Па полако испод поле 
Он на страну од њих скочи

Нож извади иа повуче 
Са огњилом крај оштрице 
Па је хитро русе главе 
Одрубио све тројице!

Пусту стоку тад замину 
И оћера право дома;
Па Сенпји плахо рече:
„У род, жено, пођи одма,
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„Да приватиш тајинДраши 
„И сврати се крај колибе 
„Виђи је ли какве штете 
7?Од синоћне било лимбе.“

Кад Сенија на тор дође 
Над мртвом се браћом сави:
Врисну као змија љута 
У мал’ те се не задави.

Па осталој браћи јави 
Те мртваце саранили :
„То су они — свако рече — 
„Ваистину заслужили!и

Сенија се — веле — опет 
Код Богете повратила 
И у слози и у миру 
Два му сина подњивила.

11... ћ.
—--- «----- -

Кеши докумеша о зјшиј иавпости 
Ц р е Г о р е ’’

приредио Марко Драговић

„Ах, да виде св’јета пуци остали 
Из низинах, одкуд вида нема,
Крст ов’ славни, непобјеђен игда, 
Врх Ловћена што се к небу диже... 
Г1е би троме прекрстили руке 
Док ви за крст подносите муке,
Нит би зато барбарим ве звали 
Што ви мросте док су други спалии.

МажураниК. „Смрт Смаил-аге Ченгијћа '.

I.
.|“Ц.'ма тога који хоВе, да поштено 

и истинито позна „Крст ови славни 
непобје/јеп игда. врх Лов&ена што се 
к небу дижеи, који неће призпати 
историјску истину, да је Црна Гора 
била све од пропасти српске државе, 
па до дана данашњега, независна 
како од Турске царевине, тако и 
од Млетачке ренублике. Независност 
Црне Горе и њено витештво, које, 
вао што је рекао велики Енглез Глед- 
стон, превазилази традиције витеш- 
тва термопилских и маратонских ју-

т) Одломак из нештампаног рада уређе- 
иог по докумеиима -Русија и Црва Гора у 
XVIII вијеку-.

нака, све ће се више славити и уз- 
носити у свијету, што се тај свијет 
буде боље упознавао с црногорском 
историјом.

У нотоње вријеме појавила се 
читава књижевност о питању о не- 
зависности Црне Горе. Неки и то, 
к сажалењу наши српски књижев- 
ници, најмарљивије се старају, да 
докажу, да Црна Гора није била 
независна ни у вријеме Црнојевића, 
ни у вријеме владика из разних пле- 
мена; па су се дотакли и времена 
владика из куће Петровића-Његоша. 
Између таквих споменућу гргетеш- 
ког архимандрита Иларина Руварцаи 
србијанског гимназијалног професора 
Томића.

Ењижевност овакве врсте појави 
се особито од онога времена, или боље 
рећи .од знамените 1898. године, кад 
витешки књаз црногорски Никола I, 
са својим Црногорцима, прослави на 
Цетињу двјестогодишњу владу у 
Црној Гори куће Петровића-Нзе- 
гоша. Пошто у овој радњи немам 
намјере водити с ким год полемику, 
то се ни обраћати нећу на више- 
речену књижевност. Нека макар сва- 
ки дан напишу по једну књигу про- 
тиву Црне Горе они неће бити у 
стању, да помраче витешку борбу 
црногорску и њену у свијету задо- 
бивену славу ни за једну длаку. Ма 
колико се старали непријатељи на- 
шега народа, на били то домаћи или 
инострани, да изведу и докажу за- 
висност Црне Горе од Турске или 
Венеције из различних непријатељ- 
ских Црној Гори списа, или из списа 
слабо обавијештених писаца, или из 
писама и трактата које су неприја- 
тељи црногорски писали, а Црногорци 
8а њих ни знали нијесу; на посљетку 
убиће их историјска правда, која 
никада никаквима извртањима, и зло- 
намјерним коментарима, неће моћи 
бити уништена. Историја је „свјетило
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истине“ и то свјетило истине, преко 
рука онога, који ће свестрано и 
савјесно изучити живот црногор- 
ских мученика и крвавих бораца за 
крст часни и слободу златну, до- 
стојно ће оцијенити ову борбу и да 
ће Црној Гори мјесто најузвишеније 
међу народима, који су за вјеру и 
слободу водили борбу.

Остало је једно народно предање 
из времена кад је знаменити Нуман 
паша Ћуприлић ударао на Црну 
Гору 1714 године. Као што је по- 
знато из историје Ћуприлић је тада 
прошао и похарао велики дио Црне 
Горе. Црногорци су уклонили били 
своју чељад у неприступне планине: 
а све што је бвло сиособно оружје 
носити борило се с Турцима и сваку 
пед земље, коју су Турци пролазили 
у Црној Гори, обилато су облили 
својом крвљу. Чувеии јунак из пле- 
мена Озринића, из села Велестова, 
Вукота Мрваљевић изишао је био 
с неколико Озринића у Ставор пла- 
нину и отуда нападао на Турке, који 
су већ заузели били цијело племе 
озринићско и дошли и у племе Вје- 
лице. Турци не само да су заузели 
села, него су гонили Црногорце и у 
планине и њих заузимали. Кад су 
дошли спрама једнога брда, на ко- 
јему је био Вукота, са својом дру- 
жином, Турци су их звали на пре- 
дају. Вукота је одговорио: „вала 
Турци ево не оћете да нас оставите 
с миром ни у ова брда. Ето јуче сте 
узели ту главицу, а данас или сјутра 
ћете ову; али ја имам трећу, че- 
тврту, пету и имам их без броја. 
Ви ћете на једну, а ми ћемо на другу 
и никад ви се предати Црна Гора 
неће, но ћемо се тако борити док 
иједнога Црногорца живога буде“. 
Осим неколико знаменитијих побједа, 
које су Црногорци одржали над Тур- 
цима, оваква је била вјековна борба 
црногорска противу својих неприја-

теља, док је, напосљетку, витештво 
црногорско принудило Јевропу, да 
призна независност Црне Горе; али 
се и том приликом показала нечо- 
вјечна као и вазда, те је за цијело 
хришћанство заслужну Црну Гору 
оставила у тако тијесним границама.

Противу писаца, који писаше о 
зависности Црне Горе, устао је др. 
Лазар Томановић и написао је повећу 
историјску расправу, којом је одго- 
ворио архимандриту Руварцу на 
његову „Моп4епе§тта“; а у „Гласу 
Црногорца" одговорио је г. Томићу 
на његову расправу о Ивану Црно- 
јевићу. Но и осим ових устали су 
још неки српски кљижевници и но- 
винари. те су у разним листовима 
заслужно пропратили радове напе- 
рене противу Црне Горе. Осим срп- 
ских књижевника одговориоје архи- 
мандриту Руварцу и учени Рус 
Павле Ровински.

Колико су и како су ози бра- 
ниоци црногорске независности одго- 
ворили противницима — о томе нећу 
овјде расправљати. Привешћу за о- 
вај први дио моје радње неколико 
писама, из којих ће се виђети како 
су Црногорци не само оружјем, неги 
и пером бранили своју независност 
противу и Турака и злонамјерне пи- 
саније млетачке, и противу некаквих 
турско-млетачких трактата. Та ће 
писма љепше расвијетлити ствар, 
него ма каква друга расправа, која 
би о томе била написана. Из депеша 
рускога државнога канцелара, књаза 
А. Чарторијскога, с радошћу ћемо 
виђети како је тај велики државник 
велике и братске нам Русије, у пух 
и прах разбио бечку дипломацију, 
која је хтједа, да се користи тим 
млетачко-турским трактатима, па да 
помоћу њих докаже зависност Црне 
Горе од Турске.

Још 1754. спремала се турска 
војска да удари на Црну Гору. Но
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везир боеански хаџи Мехмед-паша, 
внајући из прошлости да није лако 
ратовати с Црном Гором, учинио је 
покушај да митом и пријетњом при- 
нуди Црну Гору на покорност и 
плаћање арача. У ту сврху послао 
је своје људе у Подгорицу и Спуж, 
да преко тамошњих бегова и ага 
изврши св( ју намјеру. Године 1754. 
хаџи Мехмед паша дошао је с вој- 
ском у Гацко, одкуда је хтио да 
удари преко Никшвћа на Црну 
Гору; али се ту бадржао и послао 
писмо владици Сави Петровнћу и 
главарима црногорскима. То 8начајно 
писмо не нађох у архиву; али на^ох 
одговор на ието и из њега се може 
виђети каквога је садржаја било и 
то писмо. Писмо гласи:

„Његовој свјетлости везиру бо- 
санскоме Хаџи Мехмед-паши.

Велики султан Мехмед пети по- 
слао је вашу свјетлост, да установите 
ред у Восни и Херцеговини, и да ка- 
зните бунтовнике и зле људе; али ти 
немаш царске наредбе да водиш какве 
послове с Црном Гором, која никога 
не узнемирава и не вара, но сама 
ва себе постоји. Л ако до-ђе да ратујо 
•аротиву ње, ми Лемо се иимоИу Бож- 
јом и нашим оружјем од свакога бра- 
нити и никога не&емо иустити да 
иотлачи нату слободну зсмљу докле 
уе иједнога Црпогорца у животу. Слава 
Богу о Црној Гори брину се они, 
који стоје више свијех другијех, који 
сједе на пресголима и на главама 
круне носе и у руке скиптре држе. 
А ви, ваша свјетлост примате зле 
људе, даривате их влашћу и поста- 
вљате пашама, као што се види из 
тога што сте поставили за пашу 
најгорега човјека у свијету Абдулаха 
капетана спужскога, којк се стара 
да вазда трају свађе међу нама, и 
да се вјечито продужава ратовање. 
Он несрећне хригаћане, турске по- 
данике, равличнима мукама мучи, па

неке у Биоград и Скадар продаје. 
Он је подговорио и капетана нишиц- 
кога. да с војском напада на црно- 
горска погранична мјеста. Сад ако 
у вас има правде и суда дозовите 
њега и његова брата, па наредите, 
да им се одма посијеку главе. Ако 
тим зликовцнма главе не откинете, 
ми ћемо се жалити на високо мјесто, 
па тада може и за вас бити што 
год рђаво. А што кажете да имате 
цорски (^ерман, да ратујете иротиву 
наше Црне Горе, ватему је госиодству 
иозпато, да су и иријед многе иате 
долазиле иротиву Црне Горе; али се 
ни мало нијесу иохвалили својим ус- 
ијссима. Цадамо се, да Ке тако бити 
и сада; а при том ми имамо за ваш- 
титницу и побједоносну руску ца- 
рицу, и друге хрншћанске цареве у 
Јевропи, који ће на темељу правде 
подићи за нас своје оружје. Чекамо 
од вас праведни одговор?1

Баш у ово вријеме догодили су 
се и унутра у Црној Гори неки не- 
пријатни догађаји. Милаковић пише 
о томе овако: „Неки од главара били 
су се позавађали изме^у себе и у 
народу такав раздор метнули, да се 
нашло и таквих отпадника, који су 
до те подлости дошли, да су 1754. 
године отишли к везиру босанскоме 
Мехмед-паши, а од њега у Цариград, 
и обећали се султану, да ће његовој 
власти потчинити Црну Гору, и да 
ће Црногорци од своје добре воље 
плаћати данак.“ Ј)

Кад су се ови непријатељски 
поступци чинили противу Црне Горе 
с поља, а у унутрашњости биле 
овакве смутње, митрополит Василије

х) Овакви су отпадници били и они 
Црногорци, који су, подмићени од чинов- 
ника млетачке републике, писали бајаги у 
име све Црне Горе и свих главара црно- 
горских она иодложна и ионизна писма, 
којих су се дочепали неки историчари да 
по њима изведу зависност Црне Горс. 
Као што су ови у Цариграду самозвано
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није био у Црној Гори, него у Ру- 
сију из које се тек повратио у окто- 
бру 1754. године. Пошто се Ваеилије 
повратио дознао је за сву злу срећу, 
која се спрема Црној Гори од изва- 
њих непријатеља, и за све невоље, 
које се догодише унутра у Црној 
Гори. Са свом силом свога прега- 
лачкога духа заузео се да утиша 
домаћу несрећу и смири завађене 
главаре, у којој намјери пропутовао 
је скоро сву Црну Гору и, на срећу 
народну, постигао је у томе велики 
успјех; јер су се, под уплнвом н>е- 
гових енергичних и родољубивих 
ријечи, скоро сви 8авађени главари, 
а с њима и народ, не само прими- 
рили, него су се најозбиљније почели 
спремати, да непријатељу даду ју- 
начки отпор, као што су га и дали 
кад је дошло до борбе, а то ћемо 
виђети напријед. Овај преокрет ствари 
у Црној Гори лијепо нам разјашњава 
ово писмо везира хаџи Мехмед-паше. 
Писмо гласи:

„Од мене Хаџи Мехмед-паше ве- 
зира бошњачког, нек је знано црно- 
горском владици Василији.

„Прошлога годиштаја сам изишао 
с војском на Гацко, одкуд послах у 
Црну Гору владици Сави, и оста- 
лијем Црногорцима, под уговором да 
онв доЈју код мене, или ћу ја уда- 
рит с војском на њих, и они нафоше 
ва боље да дођу и да ми се покоре, 
него ли да се противе султановоЈ’ 
вој’сци, и они се обећаше да ће пла- 
ћати хараче и ја их предах Абдулах- 
паши; а он исти и преставио их Ј'е 
мени. А сад по повратку твоме у 
Црну Гору чујем нешто друго, да

подлагали Црну Гору султану, тако су ови 
други то чинили према млетачкој репу- 
блици. Но они Црногорци, који су вазда 
остали вјерни аманету борити се за слободу 
до потоње капи крви, поништили су све 
покушаје и домаћих изрода и извањих не- 
пријатеља.

си их кано ђаво сврнуо на другу 
страну, н како виђу тебе Црногорци 
слушају, па не плаћају ни арача, 
нити примају тескере, да не примају 
паше, нити остале аге султанове. 
Знади да сам ја за прошло годиште 
платио Султанову величеству паре 
од харача, узете од Абдулах-паше; 
а сада шиљем даву великоЈ* Порти 
на тебе, па чекам днн и ноћ срећна 
фермана, и ја сам чекам с војском да 
умирим тебе и твоје. Имам над у Бога 
да од моје руке и у море утећ нећеш. 
нзго ћу те живог на колац набити; 
а све ћу оне главаре повјешаги, ко- 
јизи се око тебе находе. И ово ти 
пишем да се добро размислиш.

Из Травника 29 априла 1755.“
Владика Василија одговорио је 

на ово смјело писмо ов«ко:
„Од мене владике Василија Пе- 

тровића хаџи Мехмед везиру бош- 
њачкоме.

Примио сам твоју књигу и ра- 
зумио што ми пишеш. Ја виђу да 
си ти вељи господин срећним сул- 
таном над Босном постављен, да 
чиниш и судиш добријема право; а зле 
и неваљале људе да кастигаш Разу- 
мјех (кано човјек не безуман), да у 
оној књизи ниЈ*есу твоје истовјетне 
ријечи, јер су одвећ маните. Море 
бит, да је твој' писар м?*мо тебе, и 
мимо твоје заповиједи, то учинио, 
па је наииса да он заиовиједа вјетру, 
који може да иотспи ла^е \ а паметан 
чојак гле $а да мјесто тихог приста- 
ништа не запане у чесову погибију. 
Срећни султан, ком је Бог дао да 
царује и да не слуша неправду и 
потварања, расудит ће што је право, 
оли неправо, од долааећих му дава; 

Ј’ер ја његовом величеству ниЈ’есам 
никаква зла учинио, да би мога на 
мене кренути војску. Знади да и ако 
си ти господин везир, да нит се Ј*а 
бојим твога коца, ни конопца, чим
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ти мени пријетиш; јер ником не чи- 
ним ничесова зла, а чиним добро, 
колико могу; па и сваком препору- 
чујем, да тако твори, што могу 
посвједочит све аге султанске, нала- 
зеће се око Црнс Горе, међу који- 
јема имам ја за сада и Абдулаха 
спужког капетана, који је погазио 
Божу вјеру и заклетву, те је са сво- 
јом војском напао на наше чобане, 
узео еву стоку, а људе побио; па 
кад су то виђеле султанске аге 
устали су противу њега, зато што 
су с нама у добро и у мир; а ти 
си га прифатио и пашом си га на- 
правио; и он се ни од чега не устеже. 
Ми знамо да он поданике султансва 
величества продаје, а теби паре даје. 
Знади добро да ће за то дознат и 
његово султанско величество, поради 
чега си се ти удружио са таким 
злијем човјеком. Гледај добро, он 
тебе вара и доводи турске поданике 
мјесто Црногораца. Он је она три 
човјека динарима поткупио да кажу 
е су Црногорци, а они и нијесу Цр- 
ногорци, већ наши гранични сусједи, 
а ваши поданици. Црна Гора и не 
мисли за њи, само ти се чуди како 
ти шаквијема људима вјерујеги. Ја би 
тебе савјетова да ти стојит у мир и 
рахатлук и задовољи се са иоштењем, 
које ти је Бог и сре&ни султан 

дарова.
У Црну Гору 11 маја 1755 год.“

Каквијем благородством и вели- 
чином духа с једне стране, а пре- 
зрењем и финим подругивањем с 
друге стране, дише ово писмо вла- 
дике Василија према писму башњач- 
кога везира Мехмед-паше.

По напутцима од башњачкога 
везира почели су сплеткарити про- 
тиву Црне Горе и околни Црној 
Гори турски главари од Подгорице, 
Спужа и Жабљака и писати некаква 
писма у смислу, разумије се, везир-

скога писма; али су и њима Црногор- 
ци достојно одговорили.

Ево једно такво писмо:
„Од нас владике Саве и владике 

Василија, војвода, сердара и свијех 
главара црногорскијех кадији, мусе- 
лиму и свијема агама од Подгорице, 
Спужа и Жабљака.

„Примисмо вашу књигу у коју 
пишете Ч’С пријед да ви одпишемо. 
Би знате да Црна Гора није никада 
арача илаГала, као што ни данас не 
илаКа, иа ни она села црногорска, која 
су иод самим вашим градовима. Про- 
шле године није био послан у Гацко 
ни један главар од Црне Горе, но 
по писму везира босанскога, које је 
писа владици Сави, послан је био 
Живко Дамјанов са још три друга, 
да учине неки уговор с везиром. У 
толико ове подмити и превари Аб- 
дулах бег капетан спужки и пође с 
њима на Гацко к везиру и поведе 
капетан са собом никшиће, спужане 
и друге и превари везира и рече му: 
Ево сам ти довео кнезове од Црне 
Горе, да ти се предаду и да хараче 
плате. Зато везир капетану даде 
пашалук. Кад ми чусмо одма писа- 
смо везиру, да га је капетан прева- 
рио; али везир мјесто да казни при- 
јеварника, дарова поменутога Абду- 
лак пагау.

„Што турци иријетите да %ете 
ударити с великом војском на нашу 
земљу — ви сте и иријед долазили и 
знате лијеио како стс ирошли, воју- 
ју&и на нас. Кад виђесте да силом не 
можете ништа учипити — ви о&ете 
да иреваром учините; али Лете се и 
у томе преварати. Ми Чекамо на своју 
земљу вагиу војску — нека наша земља 
нашу крв попије.и

Из приведенога виђесмо што су 
Турци радили противу Црне Горе и 
како су Црногорци пером бранили 
свЈу слободу док је дошло до рата;



Година I Књижевни Лист Страна 243

а сад да видимо што је у исто ври- 
јеме радила млетачка република, и 
је ли та хришћанска држава пома 
гала Црној Гори, која је републику 
заклањала својим јунаштвом, да јој 
Турци с ове стране не скоче на 
грбава леђа. Та лукава лисица, која 
из прикрајка гледаше што се гдје 
чини, па гдје шћаше ви^ети јачега 
њему се придружи, па удри на сла- 
бијега, која се стараше не да по- 
маже правоме, но да угоди ономе од 
кога се бојаше. Не само не помога Цр- 
ној Гори, него учини најнепријатељ- 
ски поступак, какав се ријетко може 
наћи у историји одношаја међу иаро- 
дима. Држим данема непоштенпјега по- 
ступка од тога кад један човјек, или 
један народ, не из јунаштиа, или ма 
каквога ма и најмање оправданога 
узрока, него да само угоди јачему 
и ономе од кога га је страх, напада 
и тлачи правога, или слабога. Али 
вели народна поеловица: „ако је ко 
јачи, Бог је свачи“ и Бог прима 
правога у заштиту, а силнога не- 
нраведника порази и уништи, баш 
онда кад он мисли да је на најве- 
ћему степену славе и силе и кад, у 
заслијепљености својој, мисли да је 
његова сила непобједљова.

Поступак млетачки према Црној 
Гори објасниће нам лијепо ово писмо 
Јустина Болду.

„Ми Јустин Болда по преведрој 
господи млетачкој над-провидур од 
Котора, Арбаније, Новог и Будве.

„Вазда су Црногорци нознати у 
опачине и немире с подложницама 
преведре господе и за зла дјела, која 
учинише, принуђени бисмо изћерати 
их из града и из државе. Они су 
вазда били, па су и сада, издајници 
Порте Отоманске, којој су подлож- 
ници, с којом Портом речена пре- 
ведра господа најбољи и бистри 
садрже мир. А сад нам је дошла

особита, темељита, заповијед од пре- 
свијетлога господина Франа Гри- 
манца, провидур-ђенерала од Далма- 
ције и Арбаније, с његовом огледаном 
наредбом, да очито забрањујем, ко- 
лико се највише може, свијема под- 
ложницима преведре републике, који 
су у ову област, аа од сада и за 
вазда Црногорцима, како мушкога, 
тако и женскога пола, не буде да- 
вано никакве помсћи. Кад би исти 
Црногорци бјежали од Турака, да се 
нема вико од њих, и нишга њихово, 
примати у кућама нашијех подлож- 
ника; а ако би који хтио силом 
уљећи у принципову земљу, да се 
такав има убити. Да би се могло 
боље пазити на њих мора се поста- 
вити оружана сгража по свијема 
гранвцама.

„Тако исто забрањује се под- 
ложницима. преведре реиублике у 
Црнсгораца куповати што год, или 
им што год продавати. Ако би који 
подложник преведре републике учи- 
нио икакву помоћ, или љубав, Цр- 
ногорцу, то ће такав бити осу^ен 
на емрт и његова добра би ће у 
беглук узета. Ако ко за некога до- 
каже да је преступио протуву ове 
највише наредбе такав ће добити 
награду од стотину дуката и би ће 
сачуван у тајности за вазда. Ако 
ово докаже и какав год кривац, који 
је за преступ осуђен на казну, су- 
више од вишереченога дара би ће 
му опроштена казна.

„Да би се ова наредба боље 
испунила заповиједамо сердарима, 
капетанима, кнежевама, су^ама и сзи- 
јема етарешинама од комуна, да ово 
вигае пута објаве народу, и да пазе, 
да се иета, заповијед најтачније из- 
врши. Сувише милост обећајемо и 
осигурајемо оне, који би се шпијон- 
ством удостоили заслужити више- 
речену награду, па кад би ови били 
и највећи преступници, да могу
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слободно доћи код назначене власти 
и примити помиловање и обећани дар.

„Такође имамо врућу потребу 
од шпијуна за Котор, Нови и Будву. 
Ко би хтио ове дужности примити 
нека дође у речена мјеета, Ц ће 
бити научени у ономе што им је 
потребно знати за њихову шпијонску 
работу. Кад буде ови проглас пре- 
писап на славенски језик, тада нека 
буде прочвтан у свако мјесто, свему 
народу, да не би ко послије рекао, 
да није знао за ову велику наредбу.

„Писао Злн Батиста Сан-Фермо 
секретар. У Котор септембра 10, го- 
дине 1756.

Ово је писмо писано таман у 
очи турскога напада на Црну Гору; 
јер се турска војска окупила по 
црногорским границама у октобру. 
а већ у новембру био је нападај.

Но како се Црногорци непрепа- 
доше од туреке војске и турских 
дивљачких пријетња, него достојно 
одговорише, тако се још мање прл- 
падогае од оваквих нечовјечних мле- 
тачких прокл.^ма. Црногорски одго- 
вор на ово писмо гласи овако:

„Пресзијетломе господину Ју- 
стину Болду венецијанекоме над-про- 
видуру од Котора, Арбаније, Новога 
и Будве.

„Не можемо да вам не одгово- 
римо на вашу ирокламу, коју сте 
дали подложницима принциповијема, 
а од које сте копију послали и везиру 
у Босну ; а такође и на друге про- 
кламе, које сте вздавали противу нас, 
а које су све дошле и у наше руке. 
Ви подижете ироткву нае Турке, као 
што нам исти Турци кажу, а и ми 
то очима видимо. Ви назввате нас 
невјернијема људима, од рода невјер- 
нога и безаконога Ви сами разми 
слите ј< стели ираво реклг такве ријечи 
о народу иравославне вјере Хрисмове, 
и закопа свете цркве источне, и народа

иоттенога и светога славено-срискога, 
сд којега су ироизлазили свети цареви 
сриски и војводе (ерцези) црногорски, 
иатријарси и архијереји, свештеници и 
иоштени луди, главари и официри; од 
којих су многи бивали и у служби 
млетачкој м толико су вјерни били 
иреведрој реиублици, да им је давала 
иод заиовијед своју војску и саму касу, 
и није се још никад нашло, да је који 
од њих био невјерап', а између ваши- 
јех чиновнијех људи бивало је толико 
невјерника, да сте са преступницима 
наиуњали цијеле галије и тамнице. 
А што иишете да смо сздајннци Порте 
Отоманске — ми не можемо бити 
њени издајници; јер јој никад нијесмо 
били вјерни ни иодложни, нити Лемо 
икада, него се бијемо да отмемо оно 
што су они нама отели, и да сачувамо 
своју вјеру и своју слободу Ми не знамо 
Зншто нае овако мрзите. Зар за то 
што смо помагали ренублици у ври- 
јеме рата Ципра, Кандије и Мореје, 
Кашћел-новога и Цетиња, за које 
позивамо као свједока иреузвишенога 
Бартола Ерицу, на којега дође 60 
хиљада турске војске, и ми њега 
сачувасмо и у Котору допратисмо? 
Па кад би најпотоњи рат са Турском 
пођосмо неколико нас у помоћ репу- 
блици ; јер сви не могагмо због тога 
што чувасмо наше границе од Турака. 
Под заповједништвом владике Данила 
Црногорци ударише на Бар и Турке 
у град затворише, пашу од Арбаније 
разбише, оружје и госноду млетачку 
од турскога ропства сачуваше, и 
армату у море упратише, како нам 
свједоче и атестати. Тако исто и под 
Улцињ вјерно првнциау помогосмо. 
За све ово мв нијесмо тражили ни- 
какви награда, осим што принцип 
одреди иеколицини Црногораца плате, 
али бише и они преварени Но ни 
један поступак ваш није нам био 
толико противан, колико овај сада- 
шњи, кад издасте ову прокламу, у
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коју дајете забрану, да не могу иматн 
с нама посла наша браћа и сусједи, 
кумови, сватови и пријатељи, с који- 
јема смо од настања и до дана да- 
зашњи у љубави живјела, И то нам 
ваша власт сада забрањује и видимо 
да се мјесто љубави уводи мрзост у 
Краини.“

Црногорци, у својој витешкој 
раздражености и огорчености противу 
подлости млетачке нијесу се огра- 
ничили овим писмом, него су, као 
људи свијетлога образа и свијетлијех 
дјелах својих, написали и друго пи- 
смо Дужду и Савјету млетачком. 
Писмо гласи овако:

„Не можемо пропуштити, а да 
овијем првијем путем не учинимо 
једну изјаву вама, преведри принципе, 
и преузвишеноме Савјету. Још од 
давнијех времена ваша република 
учинила је пријатељске уговоре са 
господарима нашега славнога срп- 
скога царства, да се боре заједно 
противу опћега непријатеља вјере 
христијанске цара Отмановића, који 
неправедно, с његовом силом, уљезе 
у земље наше славне државе, те и 
данас јадни христијански народ пати 
и страда под тирјански јарам турски.

И ваша преведра република ви- 
ђела је више пута нашу вјерност 
храброст и постојаност у прошлијем 
ратовима од Ципра и Кандије, Мо- 
реје, Кзшћел-новога Царинах, Вод- 
ника, Шестанске горе, Сутормана, 
Вртијељке, Шенђера паше, кгд удара 
на Котор, Цетиња, Бара и Улциња.1)

х) Турско млетачки рат, познати код 
нас под именом рата од Ципра, Кандије и 
Мореје принудио је владу млетачку да 
тражи од Црне Горе помоћии натај позив 
похитало је у помоћ преко хиљаду одабра- 
них јунака. Код Новога Црногорци су по- 
могли Млечанима противу Топал (ромога) 
Осман паше. Царине и Водник су мјеста у 
Ерцеговини, ђе су Црногорци Млечанима 
помагали. Шестанска гора, између Бара и 
Улциња, ђе су Црногорци, као млетачки

„Пошто се свршио рат под Ул- 
цињем ваша република } чини ненад- 
ни мир с Турском; а нама обећа 
дати помоћ противу опћега непри- 
јатеља, ако нам буде потреба, и то 
ако се не мога јавно, оно бар погајио. 
А сад, о бесмртни и прав дни Боже! 
Ми бисмо не само остављени без 
момоћи, но бисмо и преварени. Мјесто 
помоћи од републике ми сад трпимо 
најгрђе пакости од исте. Ево већ 
трећа година од како на нас напа,- 
дају: везир босански, везир румелиј 
ски и паша арбанашки, жел<ћи нас 
покорити и наситити се наше хриш- 
ћанске крви. У ово тешко вријеме 
ваша република не само није нам 
помогла, него сте још свакојакијем 
начином наговарали и учили Турке; 
како ће нам више зла учинити. Из 
каквијех разлога, преведри принципе 
и господо савјетници. толико зависти 
и мрзости имате противу овога хри- 
шћанскога народа, који вам је толико 
помогао? К чему ла служе онакви 
жестоки прогласи, који су разаслани 
по саој Боки Которској, од којих је 
дошла копија и до нас, од које и 
вама шиљемо преаис, да видите да 
и ми знамо све што се ради противу 
нас, у овакву нашу нужду ? На што 
вам служе толики шпијуни, и због 
каквога узрока затвористе пред н»ма 
све путове, како по суху тако и по 
мору, те не можемо добавити потреб- 
не ствари? Зар зато, да би нас Турци

помоћници, потукли турску војску 1718 
године. СуторЈнан, планина више Бара, и 
ту су црногорци помогли Млечанима 1717, 
кад су ударали на Бар. Вртијелка. Цетиње, 
Бар и Улцињ не требају овђе објашњеља, 
јер о томе има ријеч и у историји црно 
горској. И у тим мјестима Црногорци су 
учинили Млечанима обилату помоћ (о Шен- 
ђер паши спомиње и владика Петар II. у 
„Горском Вијенцу.“) Обратите на ово пажњу, 
оче архимандрите Иларионе, који онако 
подругљиво спомињете ова мјеста у вашој 
„Моп1епе§гип“.
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лакше могли метнути под своју са- 
бљу ? Но сад се јавно види, да крјеика 
гг силна десница Божија стоји над 
нама и сна нас је овога иута сачувала, 
и чуваЛе нас и у буду&а. врем>на. И 
ако смо остављени од нагиијех сусједа 
и старијех иријатеља, оиеш нијесмо 
остали без добријех иријатеља, ме$у 
којима је најтши иаша брацка Русија.

„Сад ми сви, с опћега договора, 
једнијем гласом, као громом с најви- 
шега врха Црне Горе, згвемо, како 
се може јасно чути и разумјети по- 
сред ваше славне републике у Млетке, 
и позивамо сву нашу браћу, која се 
налазе у вашим службама, па били 
то офицери или прости војници, да 
их изволите отпуштити из вагпе 
службе и послати на њихове домове; 
будући није приличво да Црногорци, 
које ви називате невјерницима и бе- 
законицима, находе се у службе ва- 
ше републике.

„Ако преведра република не за- 
довољи ово наше праведно захтије- 
вање ми ћемо учинити противу вас 
протест пред свијема хришћански- 
јема државама и за ваше зле по- 
ступке противу црногорскога, сла- 
вено-српскога народа, поднијећемо 
праведне жалбе.

„ Све иоштене сржаве знаду, да ми 
нијесмо невјерници, но да смо ми Сла- 
всни, јуначки и вјерни народ, који не 
штеди и иосљедњу каи крви иролити 
за хришЛанство, којему вјерно слу- 
жимо.

„А што нас називате издајни- 
ци-ма Порте Отоманске — слободно 
вам на то одговарамо, да је такво 
назвање, које нам се даје од ваше стране, 
нама веома иријатно; јер ми никад 
нијесмо били вјерни ономе невјернику, 
који је неиријатељ свега хришЛанства, 
и који је варварском силом завладао 
свијем нашијем царством, и који о&е 
да уништи и ови мали скуи хригиНан- 
ски, којега брани иревишња десница

Божига, и надамо се, да и до свршетка 
свијета бусурман небе нас иотлачиши.“

За бављења свога у Русији ’) 
митрополит Василије постарао се за- 
интересирати Црном Гором не само 
руске високе чиновнике, кдкви су 
на пр. били: граф Алексија Петро- 
вић Вестужев-Рјумин и граф Миха- 
ило Иларпоновић Воронцов, па и 
саму царицу Елисавету Петровну. 
Ствари црногорске Василије је тако 
високо истакао, да се о њима почела 
водити озбиљна преписка међу Ру- 
сијом, Аустријом и млетачког репу- 
бликом; а кад је митрополит Васи- 
лије био у Сењској Ријекци, 1756. го- 
дине, писао је отуда многа писма у 
Русију, поводом којвх руска је влада 
почела врло озбиљно да распитује 
о Црној Гори. Та питања она је 
чинила преко својих посланика у 
Бечу и Цариграду. Будући су ови 
руски посланици слабо гато знали о 
Црној Гори, они су били принућени 
тражити извјештаје од аустријске 
владе и млетачких заступника у 
Бечу. Само собом се разумије, да су 
млетачки заступници давали врло 
неповољне извјештаје о стању Црне 
Горе; а мало боље и бечка влада.

Ради примјера навешћу два 
таква извјегптаја и то прама извјеш- 
тајима, које је шиљао својој влади 
руски посланик у Бечу гроф Каи- 
зерлинг.

Ево што Каизерлинг пише о 
томе како га је извијестио о Црној 
Горн млетачки посланик Корер.

„Млетачки посланик Корер, који 
се налази овдје, на моје питање о 
Црногорцима дао ми је одговор да 
слободних Црногораца нема. Да би 
ово потврдио казивао ми је сљедеће 
разлоге: Кад је посљедњи владалац 
Црне Горе, и околних њој земаља,

1) 0 томе ће бити доцније опширније 
ријечи а овдје толико колико се односи на 
овај први дио нашега рада,
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Стеван Црнојевић, год. 1516. отишао 
из Црне Горе, тада су Турци зау- 
вели све његове земље и држе их и 
данас под своју власт. За још бољу 
потврду овога напомиње он два до- 
каза, који се налазе у актима мле- 
тачкога архива. Један је докуменат 
од 26. јунија 1543. године. Ове го- 
дине био је састанак млетачких и 
турских комесара и на томе састанку 
написали су акт, у којему су тачно 
описане све границе црногорске, и 
сва област црногорска прибројена је 
к турској држави. Други је докуме- 
нат од годиае 1600. У томе доку- 
менту опиеан је договор међу ото- 
манском Портом и млетачком репу- 
бликом, у којему договору, опет су 
тачно описане границе црногорске. 
Тамо се говори како сва Црна Гора, 
и све земље управ до которске обла- 
сти, остају у границама турске 
државе. Корер тврди још и то, да 
се је Порта отоманска вазда кори- 
стовала врховнијем правом над Цр- 
ном Гором, као над земљом која је 
саставни дио турске царевине; да је 
Турска назначавала у Црној Гори 
паше и губернаторе; да је узимала 
од њих сваке године данак. као са 
других својвх провинција.“

У ово вријеме била се повела 
ријеч, да се пресели неколико Срба 
из разних српских земаља, па и из 
Црне Горе у Русију. Поводом тога 
питана је аустријска влада да каже 
своју ријеч о преселењу неколико 
Срба из Аустрије, а у исто вријеме 
да каже што мисли о Црногорцима. 
Ево што о томе пише граф Каизер- 
линг:

„Царица—краљица (Марија Те- 
реза) сажаљева што при данашњим 
прилиама не може дати повољан од- 
говор на питање г. посланика. Посље 
тешкога и дуготрајнога рата она 
осјећа ведики недоотатак у народо- 
иаседењу своје државе, особито кад

иде ријеч не само о населењу зема- 
ља, него и о одбрани граница. Због 
тсга не може никако допуштити из- 
селење Илирцима, који су забиље- 
жени у посланиковом списку, изу- 
зимајући жене и безбрачне синове и 
фецу оних Илираца, који су се већ 
преселили у Русију... 1Нто се тиче 
Црногораца, царица—краљицане мо- 
жа скрити сумњу да они, по досто- 
вјерноме извјешћу, признају врховну 
власт султана турскога плаћањем 
некога данкч, те су тим изгубили 
преимућества потпуно слободних љу- 
ди; а кад би они прелазили кроз 
Маџарску не би могли мимоићи тур- 
ске земље, чим би се могле изазвати 
какве непријатне ствари. Но надати 
се је да се ово неће скрити од про- 
евијећене пажње њенога величансвта 
царице руске, и да ће она увиђети 
да ли може оваква ствар изазвати 
сукоб с Портом, што би могло дати 
случај другим дворовима, који се 
старају да подигну Порту против 
цареких дворова, да ту своју давно 
жељену намјеру испуне у данашње 
вријеме, кад наша опћа корист за- 
хтјева да оба царска двора најпаж- 
љивије чувају мир с Турском.“

Овакав одговор аустријске вла- 
де послао је Каизерлинг својој вла- 
ди. Ствар црногорска прегледана је 
у Колегију Иностраних Дјела и ту 
се ријешило да се Каизерлингу по- 
шље одговор који гласи овако:

,,И ако су Црногорци оикољени 
многим народима, који се налазс иод 
турском влашКу — ми смо дознали из 
различних истинитих извора, да су они 
слободни људи, који нс само што нс 
иризнају врховну власт Порте, и нс 
дају јој никаквога данка, нсго сс нала- 
зс у вјсчној борби с Турцима ради сво- 
јс одбране. П ако су у договору међу 
Портом Отоманском и млетачком рс- 
иубликом Црногорци усшуиљени Тур- 
ској, такви договори нс важс нитта,
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и остају без сваке силе; јер слободан 
народ не може се устуиати другоме 
без његова иристанка.“ *)

Но и Црногорци се нијесу оглу- 
шили на клевете млетачке и сумњи- 
чења аустријска, него су и са «г«ј. 
стране достојанствено одговорили. 
Графу Каизерлингу пише митропо 
лит Василије овако:
ј „Вашему сијатељству познато 
се како Црногорци желе имати у 
влавну руску царевину један пук 

ојске, од иљаду људи, који би се 
вао црногорским. Овај број људи 

већ је скупљен и био би до сад 
отправљен у Русију, да није било 
препрека, које су нам чињене од
стране млетачке републике.

„Мајор Стеван Петровић, који 
се налази у војничкој служби њенога 
величанства, казао нам је како је 
млетачки посланик, који ее налази 
при двору аустријскоме, говорио ва- 
шему сијатељству, да се Црна Гора 
налази у поданство Порте отоман 
ске, што је потврђавао историјом ове 
земље, и некаквијем трактатима, који 
су чињени међу турском државом и 
републиком млетачком; а такође и 
тијем да ми Турској плаћамо данак. 
Овијем се републака изговара те не 
оће допуштити Црногорцима про- 
лазак кроз њене земље. Осим овога 
поставила је своју војску противу 
Црне Горе, те је не само пријатељ 
ски, но се може рећи варварски, 
ватворила своје границе од Црнгго- 
раца, као што свједочи ови проглас, 
којега је издао Јустин Болду, од 
којега шиљемо вам тачну копију. 
Брод који је био посла из Тријешћа 
Стеван Пучков и мајор Петровић, 
да прими под Котор Црногорце, 
уапшен је, чим је дошао у Котор, 
од истога Јустина Болду, ђе и сада 
стоји.

*) Руска историја од С. М. Соловј 
т. ХХШ стр. 264 и 265.

ева

„Ја одговорам на сиоменуту из- 
јаву млетачке владе, која тврди да 
су Црногорци турски иоданици, и да 
им илаНају данак, да та изјова није 
истинита; јер Црнчорци никад нијесу 
били турски иоданици, нити су им 
икад илаЛали икаквога данка, но су 
свагда стојали иротиву Турске оружа- 
ном руком, и мнсге иобједе над њима 
одржали. Осим овога и кад је реиу- 
блика ратовала с Турцима оброТала се 
к нама с молбама, да јој иомоткемо 
— тто смо толико аута чинили.

„Молим ваше сијатељство да 
ову изјаву доведете до знања ње- 
нога царскога величанства, а међу 
тијем, док дође највише ријешење, 
да радите • код млетачке владе, да 
пропуштају Црногорце, који се желе 
преселити у Русију. Фјуме (с. Ријека) 
13 децембра 1756.“

Грофу Алексију Петровићу Бе- 
стужеву—Рјумину, рускоме држав- 
номе канцелару, митрополит Васи- 
лије пигое овако;

„Већ је трећа година Од како 
наш благочастиви Црногорски народ 
трпи од Порте отомаНсве и млета- 
чке републике велике напасти. Порта 
отоманска> Преко везира босанскога, 
и Нреко других пограничних паша, 
старала се је да склони Црногорце 
да признају, да су турски поданици. 
Да би ово боље и лакше достигла 
> потребљавала је ласкање и подми- 
ћавање; а кад овијем начином није 
могла успјети, почела је пријетити, 
да ће великом војском напанути на 
Црну Гору и принудити је силом, 
да призна над собом турску власт. 
Наиослетку реиублика млетачка, за- 
виде&и иријателству, које иостоји ме$у 
Црном Гором и Русијом, и иомоЛи 
коју иримамо од њенога величанства 
за нату вјерност ирема њој, изнијела 
је о Црној Гори неке неириличне изми- 
тљотине, које иотврђује земалском
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историјом и некаквим трактатима] 
а те се измитлотине састоје у томе, 
да се Црна Гора налази у иоданство 
отоманске Порте. Тијем су они по- 
будили Порту ОЈоманску, теједигла 
противу нас везира босанскога су 
око 60 хиљада војске, а такође и 
вевир македонски и паша арбанашки 
покренули су војску, те с великом 
силом опколили Црну Гору и све 
путове и пролазе затворили. Репу- 
блика пак млетанка ватворила нас 
је од стране мора флотом и учинила 
забрану, под пријетњом смртне казне, 
да ни један Црногорац не буде про- 
пуштен кроз њихове градове и мје- 
ста, што је у самој ствари и извр- 
шено кад је уапшена у Котору лађа, 
К0ЈУ Је овамо послао пуковник Сте- 
ван Пучков и мајор Петровић, да 
прими хиљаду Црногораца, који хоће 
да ступе у службу њенога вели- 
чанства.

„Молим ваше сијатељство, да 
и8вијестите њено величанство о ови- 
јема насилничкијема, неправеднијема и 
протнвузаконијема поступцима, који 
се чине противу нашега отачаства".

Бранећи своје отачаство од не- 
пријатељских нападаја митрополит 
Василије није забордвљао ни јадни 
наш народ, који је робовао под тур- 
ском влашћу. У једноме писму, које 
је писао своме великоме пријатељу, 
графу Михаилу Иларионовићу Во- 
ронцову, пише овако: „Ја се још
више брижим за јадни народ наш 
који живи у Арбанији, Македонији, 
Босни, Србији и Бугарској, него за 
пас Црногорце; јер ако Црна Гора 
пропане, на коју они гледају као на 
своју избавитељку, ја се бојим да ће 
и они изгубити надежду на спасење, 
па да ће из очајања примити Муха- 
медову вјеру“.

Године 1788 заратила је Турска 
с Русијом. С овом потоњом ступила 
је у савез и Аустрија.

Приликом овога рата догодила 
се једна новост у историји Црне Горе. 
Овога пута посла свога посланика, 
неколико војске и грамату и аустриј- 
ски цар Јосиф П. У грамати, у са- 
моме почетку, читамо овакве ријечи : 
„Гледају&и на иохвалну ревност и 
отличну храброст, којом је јуначки 
народ црнјгорскм вазда се старао бра- 
нити своју вјеру и своју славу^,..

0 ов^ме рату биће напријед 
опширнија ријеч, а овдје још ове не- 
колике ријечи.

Аустрија је у овоме рату била 
врло несрећна и Турци су је тукли 
скоро на свакој страни. Нрину^ена 
ратним несрећама она је закључила 
с Турском засебан мир, који је пот- 
писан у Свиштозу 4. августа 1791. 
Том приликом Аустрија је учинила 
,едну тешку историјску неправду 
према вјековноме браничу вјере и 
славе прама вазда храброј Црној 
Гори. Цар Јосиф II, и његова 
влада, закључујући такав засебан 
мир с Турском, заборавили су ријечи 
царске грамате, у којој се свечано и 
званично признало, да је народ цр- 
ногорски „вазда бранио своју вјеру и 
славу^; а та слава и састојала се у 
томе што су Црногорци вазда и 
вјечно сачували своју независност.

У првоме чланку трактага свиш- 
товскога, говори се како се повраћа 
вјечни мир ме^у обје ратујуће др- 
жаве, т. ј. међу Ауетријом и Турском, 
како на суву тако и на мору и ри- 
јекама. Такође и ме^у њиховим по- 
даницима и вазалима повраћа се 
дружба истинита и искрена, савгз 
потпуни и тијесни и амнестија зот- 
пуна и свеопћа. Прекидају се сва 
неприј атељства, насиља и увреде, 
учињене у тсчају овога рата од обје 
државе, или од њихових поданика и 
вазала; а особито житељима Црне 
Горе, Бссне, Србије, Влашке и Мол- 
давске. По сили те амнестије они се
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могу вратити у своја првашња бо- 
равишта иди владавине; враћају им 
се сва права, којима се могу у миру 
користовати, да их нико не узнеми- 
рује, нити вријеђа, и никакве казне 
да им не буде за то, што су се по- 
казали као противници свога соп- 
ственога суверена; или за то што 
су указали част (ћотта^е) импера- 
торскоме и краљевскоме двору ’).

Из овога видимо да је Аустрија 
уврстила Црну Гору у ред турсквх 
вазала, чим је учинила једну обилату 
историјску погрешку.

Султан Селим III (1789—1808) 
посље знамените побједе црногорске 
над Махмут-пашом Бушатлијом, на 
Крусе године 1793, издао је ферман 
у којему признаје независност Црне 
Горе и у истоме ферману даје сво- 
јим поданицима инструкције, како 
се имају понашати према Црногор- 
цима, кад би трговачким, или дру- 
гим, послом дошли у турску царе- 
вину, а такође и како се они мора- 
ју понашати кад би сличним послом 
отишли у Црну Гору.

Наступише и Наполеонови ра 
тови. Диже се на ноге скоро цијела 
Јевропа. Пробуди се цио свијет. По- 
че се трка на све стране. Државе 
јевропске са страхом гледаху на ве- 
ликога освајача и бојаху се за свој 
опстанак.

Црна Гора налазаше се у то 
вријеме такофе у тешким приликама. 
С једне стране вазда непријатељска 
турска држава; а с друге стране 
примакао се нови велики и јаки не- 
пријатељ — Французи, који су се 
свакојако старали, да завладају Цр- 
ном Гором, а преко ње и турском 
Арбанијом, но Французи ни у једном 
успјели нијесу; а то највише благо- 
дарећи јунаштву црногорскоме и ве- 
ликој мудрости тадашњега црногор-

Ровински. „Черногор1н вђ ен прош- 
ломђ и настоигцемт/, т. I., стр. 748 и 749.

скога Господара Владике Петра I. 
Турска вјечито има да благодари 
Црној Гори што тада није изгубила 
Арбанију, а можда и још више; јер 
да су Французн пуштени да у!>у у 
Црну Гору, Арбанвја би им била 
одмах гот> ва.

Турска влада опазила је опа- 
сност, која би јој пријетила кад би 
се Француви увукли у Арбанију, па 
је дала напутке своме везиру у Ска- 
дру, да ступи у преговоре с Црном 
Гором, ради утврђења мира; а тоје 
турска влада, без сумње, учинила и 
због тога, што се бојала и од Црне 
Горе, па је тражила пријатељство с 
њом. Владика Петар I пак са своје 
стране старао се да обезбједи своје 
границе од стране турске Арбаније, 
па је пристао да закључи привреме- 
ни мир са скадарским везиром. Сад 
нека говори сам докуменат, уг< вор, 
којега је закључио црногорски опу- 
номоћник сердар Сава Пламенац са 
опуномоћницима везира скадарског. 
а то је писмо које је сердар Сава 
писао своме Господару.

„Високомилостиви Архипастиру!
„Паша скадарски више пута је 

предлага, преко свога бега Османа- 
гића, да се учини мир међу Црном 
Гором и турском Арбанијом, и да се 
изабере мјесто, гдје би се састали 
опуномоћници од обадвије стране. 
Вудући сте се како ви, ваше висо- 
копреосвештенство и правитељство 
црногорско, тако и паша скадарски 
сагласили, да се вјековно неприја- 
тељство прекине, те је изабрано мје- 
сто звано Купи-Дух, које се налази 
на самој граници црногорској, да се 
ту састану опуномоћеници од стране 
црногорске и турске, да се поведу 
разговори о закључењу примирја, или 
вјечнога мира.

„Будући сам ја од вашега ви- 
сокопреосвештенства, и правитељства
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црногорскога, изабран и опуномоћен 
да закључим примирје, или мир, с 
опуномоћеницима паше арбанашкога, 
и да пођем на одређено мјесто да 
поведем разговор о томе, прама упу- 
ствима која су ми дата, то сам ја, 
чим сам примио од вашега високо- 
преосвештенства ннструкцију, отиша 
и 21. овога мјесеца у једно исто ври- 
јеме и час изасланици са обадвије 
стране скупили смо се на одређено 
мјесто: ја с главарима дрногорскима 
и неколико стотина војске у нашој 
пратњи; а Бећир ага Сердаревић са 
турским скадарским чиновницима и 
неколико стотина војске у пратњи њи- 
ховој. Тамо смо сви сјели по народно- 
ме обичају и започео се разговор о по- 
слу, за који смо се скупили. Ја сам 
дао прву ријеч Бећир аги Сердареви- 
ћу, да каже што жели, и он је с најве- 
ћом уљудношћу изнио у свзме го 
вору овакав предлог: Будући сад 
постоје мирни преговори међу нашим 
турским царем и великим вашим ца- 
рем руским, то и његова свјетлост 
наш везир скадарски врло жели с 
Црном Гором закључити вјечни мир, 
и да се стародавно крвопролиће, које 
је било с обадвије стране, прекине 
мирољубљем на вјечна времена, и да 
се све злоће. које су до сада биле, 
предаду вјечноме забораву. Везир 
скадарски обвезује се, ако Црна Гора 
пристане на овај мир, да ће од сада 
па у напријед допуштити Црногор- 
цима и Брђанима слободан и безо- 
пасан улазак у скадарску област, 
куповице и трговине чинити тако 
слободно као и сами скадарски Турци, 
без икаквих тешкоћа. За такве по 
властице, којих Црногорци до сада 
нијесу имали, везир скадарски тражи: 
ако би какав скадарски непријатељ 
хтио ударити на скадарску област, 
да таквога Црна Гсра не пушти 
преко својијех граница и да скадар- 
скоме непријатељу не да никакве

помоћи. Ако пак, противу свакога 
очекивања, нага тураки цар објави 
рат вашему великоме цару, тада Цр- 
на Гора може прекинути мир с на- 
шим скадарским везиром; али при- 
јед него би се ратовање започело 
Црна Гора је то дужна објавити 
мјесец дана раније. Таквим исто на- 
чином ако ваш велики цар и покро- 
витељ објави рат нашему турскоме 
ц.чру, мир може се прекинути; али 
и у таквоме случају везир је дужан 
јавити Црној Гори мјесец дана прије, 
него би ратовање започело. Зликовце 
с обадвије стране да не смије ни 
једна страна прикривати, него да их 
свака предаје својој влади, како ће 
се с њима поступити по закону.

„На ове ријечи Сердаревића ја 
с..м одговорио да Црна Гора жели 
само с пашом скадарским неко при- 
мирје учинити, а о мару да ће доц- 
није разговор бити; али на те моје 
ријечи он није пристао него је не- 
нрестано настојао, и сви Турци који 
су били с њим, да се закључи мир 
и сви су завикали да желе мир, при 
чему су још додали да са кроз про- 
шле вјекове, непрестано ратујући, 
ирплнло доста љуцке крви,

„Посље овога, по свијема пра- 
вима правнчности ја нијезам могао 
одрећи мир, онијсма крја га траже, 
мир добри којега жзлн човјечанство, 
без којега човјечапству благостања 
битп не може. Ве шки владаоци ра- 
тују јсдан са другим па се опет по- 
мире, па како нећемо ми, који се 
више од стотину година налазимо у 
иепреетан 'ме рату. Ја мислим нема 
никога на свијету коме је више до- 
садило ратовање но нама Црногор- 
цима. Тетка смо ми времуна ирожив- 
јели у сву ирошлу старину, али нико 
није бао у стамЈ ^'ло « пас иокороти, 
него смо слободу ссоју оружјем бранили, 
чему нам је и тврди по гожај нашсга 
земљишга номагао.
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„Тако сам се ја сагласио и при- 
стао на све мирне обвезе, које је 
изрекао опуномоћеник паше скадар- 
скога, и по обичају ове земље з^кљу- 
чили смо мефу обојим народима све- 
чано мир и све ове обвезе заклетвом 
смо утврдили.

„Преко свега овога, а према на- 
редби која ми је дата, у! оворио сам 
и ово: Ако Турци и Французп пре 
кину међу собом мир то док год не 
би Французи на своје границе у 
Паштровиће поставили редовну вој- 
< ку, да Турци на границе паштров- 
ске не смију нападати; јер чобани 
црногорски, са својом стоком, лмају 
опћење са Паштровићима; а ако би 
противно овоме Турци напали на 
Паштровиће, то у таквоме случају 
мир може бит прекинут. На ово је 
Сердаревић добровољно пристао и 
клетвом потврдио, да ће бити као 
што сам ја предложио.

Пошто је све ово свршено, за- 
кључак овога мира био је најрадос- 
није поздрављен с обадвије стране 
двоструком паљбом из пушака, а за 
тијем смо се разишли сваки у своју 
страну.

При Ријеци Црнојевића 22 Јуни- 
ја 1808.“

Из овога се види да је турски 
везир скадарски преговарао с Црном 
Гором као с државом независном и 
једино рускога цара признаје као 
цара и покровитеља црногорскога.

ГЈри томе видимо да је турски 
везир, а не Црна Гора тражио ‘мир 
и пријатељство с Црном Гором.

0 овоме уговору с везиром ска- 
дарскпм владика и господар Петар I. 
извијестио је руску владу писмом од 
22. августа исте год. које је писао 
књазу Александру Борисовићу Ку- 
ракину.

Осчм 1 а говања водила се међу 
дра ав 1к. јевЈ.опскима жива иреписка

како да се сломи, или бар заустави 
у границама, освајачка сила „руши- 
теља јевропскога мира и поретка."

Приликом ових великих јевроп- 
ских дога^аја опет је изишло на зеле- 
номе столу и пвтање о независности 
Црне Горе. Оне државе, које су имале 
разлога да највише штите Црну Гору 
и њену независност; које су обавезне 
биле да благодаре Црној Гори, која 
им је својим у историји беспримјер- 
ним јунаштвом бранила леђа од ве- 
лике турске царевине, највише су се 
старале да дипломатским мудроли- 
јама руше и поричу ту славну цр- 
ногорску независност; а те су биле 
Аустрија и Венеција. Аустрија је и 
овога пута не само са своје стране 
порицала незавиеност Црне Горе, 
него се старала да у томе увјери 
и велику црногореку покровитељку 
Русију с том, разумије се, намјером 
да макне руке са Црне Горе, па да 
ова остане усамљона међу толиким 
јаким непријатељима, како ће или 
сасвијем пропанути, или морати пот- 
панути под њихов уплив. Али и 
овога пута аустријска дипломација 
није постигла жељени успјех.

Жао ми је што немам под рукама 
писама, које је о томе писала ау- 
стријска влада руској влади; али и 
из депеша рускога државнога канце- 
лара, књаза А. Чарторијскога, виђе- 
ћемо какав јо био смисао тих аустриј- 
ским писама.

Октобра 22, године 1804, Чар- 
торијски је писао једну депешу ру- 
скоме посланику у Бечу графу Разу- 
мовскоме у којој, између осталога, 
читамо ове ријечи:

„Од прилике има један вијек, 
боље рећи, од владе Петра I, црно- 
горци су се метнули под особитом 
и непосредном заштитом руском. Овај 
мали парод, који је био кадар сачувагии 
своју независносги уз иркос свима иоку-
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шајима отсманске Порте, учинро је 
овај корак по својој сопственој вољи и 
оставио је руским владаоцима, бригу 
да их бране.“

Разумовскоме је нарефено да ово 
достави до знања аустријској влади, 
што је и учињено. Али Аустрија 
није била оваквим руским одгово- 
ром задовољна, теје продужила даље 
доказивати Русији да Црна Гора 
није независна. него да је то земља 
која зависи од Турске, при чему се 
аустријска дипломација позивала на 
млетачко-турске уговоре и на Сви- 
штовски трактат; али руско мини- 
старство иностраних дјела остало је 
присебво и новом депешом кња?а 
Чарторијскога, која је послата графу 
Разумовскоме 19 децембра 1804 го 
дине, још јаче су опровргнути „дока- 
зи“ бечке дипломације. Ево што у 
тој десеши пише о томе питању.

„Прочитавши прве врсте (ваше 
га пиема) јако смо били изаена^ени 
тиме, што бечки двор хоће да на те- 
мељу реченога тј актата (рчзумије се 
Свиштовскога) установи зависност 
Црне Горе од Порте Отоманскз. Да 
би смо дали још потпунијега нзраза 
нашему изненафењу, доста је пезва- 
ти се на вријеме, у којему је тај 
трактат закључен; а царско-краљев- 
ски двор одиста сјетиће се да кад је 
Аустрија овим трактатом прекинула 
рат, којега су два царска двора за- 
једнички предузела противу Порте, 
Русија је остала сама у рату проти- 
ву ове велесиле, која нам је подједна- 
ко туђа. Дакле поменути трактат не 
може нам се наметнути као какав 
ауторитет у овоме случају. У оста- 
лом не задржавају&н се много на вре- 
мену, за нас врло неиријатноме, не 
могу да не иримјетим. да је још чу 
дноватије, како је могуКе да у иорав- 
нање, које је било међу двиуе силе, 
метну и један слобидан народ, који се 
у то ни мијешао није.

„Од више вјекова Црногорци су 
посједавали потпуну независност.
Сви иокушаји, које су чинили више 
Отоманских владара, да је тога лише, 
разбили су се о стијенама и јунаштву 
ове мале земље, и није могуКе да јед- 
ним иотезом иера, или на основу 
једнога трактата за који нијесу ио- 
мишљали ни да иостоји, они могу бити 
увршЛени међу иоданицима турскима; 
а ни двор бечки ваљда не би хтио 
да овај трактат примора Русију на 
тешки шступак, да одузме заштиту 
једноме народу, који је ужива већ 
један вијек, и који се сам метнуо у 
њезино наручје.

„Све иак оно што је наведено о 
трактатима и уговорима Порте са 
бившом реиубликом вен&цијанском без 
вриједности је; јер је ова иотоња имала 
толико исто мало ирава да расиолаже 
Црном Гором, колико и остале државе 
јевроиске. Кад су се Црногорци вазда 
гнушали јарма турскога, они су се не 
мање старали да сачувају своју неза- 
висност и иротиву иокушаја венецијан- 
ских, м на овоме иотоњему иуту сље- 
довали су с истијем усијехом “ х)

Ова документи не траже даљега 
објашњења.

Кад је Турска ратовала противу 
Црне Горе обично је с војском уда- 
рала су двије стране: од стране Ар- 
баније и од стране Херцеговине. 
Ратна историја црногорска показаће 
да су Турци трпјели жестоке поразе 
на обје стране, не гледајући што су 
по кад и кад, али то врло ријетко, 
с великом силом продирали и у Црну 
Гору.

Већ смо виђели како је Турска, 
преко везира скадарског, закључила

х) Како трактат мира с Арбанијом, 
тако и деиеша Чарторијскога преписао сам 
из петроградског државног архива мини- 
старства иностраних дјела. У оригиналу 
наштампао сам их у „Споменикуи српске 
краљевске Академије у Виограду, књ. XXX.
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мир с Црном Гором за арбанашку 
страну. Јунаштво црногорско довело 
је Турску, да потражи, да се мир 
закључи и за херцеговачку страну, а 
то је било за владе владике Петра II. 
Пошто ја пуштам да зборе доку- 
менти, то ћу овдје привести трактате 
о томе миру.

Први трактат, који је закључен 
20. септембра 1838. год. гласи овако:

„Да се зна како турски чинов- 
ници од стране везира босанскога 
већи Мехмед-паше господин хаџи 
Мехмед намјесник Силиктаров; а од 
стране везира ерцеговачкога Али-па- 
ше господин Убједулах ага Шехо- 
вић дођоше на Цетиње, као пуно- 
моћници својијех везира, к владици 
црногорском, с којим се разговори- 
ше око Грахова и граничнога мира 
изговорише ово:

1. Да се Граховљани врате сло- 
бодно, сваки на своју кућу и вемљу, 
који се макас с ње, и да држи сло 
бодно и вјечно све оно што су и 
пријед држали; а од сада да им су- 
ди војвода Јаков Даковић, којему 
остаје војводство насљедствено, и ко- 
ји ће бити на то потврђен од пред- 
речена два везира и од владике црно- 

горскога.
2. Да Граховљани дају Турци- 

ма оно што су им Турци одсјекли 
били посљедњи пут са земље тур- 
ске, коју држе, и царске; а другога 
да нијесу дужни ништа давати, нако 
оће од своје воље, и то све да пре- 
ДаЈУ У РУке војводи Јакову Дакови- 
ћу, а Турци од њега да траже, 
јербо је он постављен над том ствари.

3. Да по сад унапријед не могу 
ни Турци, ни Црногорци ништа 
градити у Грахову.

4. Да везир босански Мехмед- 
паша јдмчи, да од сада унапријед 
никаква злоковарна намјерења про- 
тиву Граховљава бити неће.

5. У исто вријеме чини се вјечни 
мир ме^у независном области црно- 
горском, с једне стране, и међу па- 
шалуцима босанскијем и ерцеговач- 
кијем с друге стране, почињући од 
врх Кома кучкога до Драгаља. Све- 
колике земље што је ко ужива на 
рат, да их ужива и на мир; а оне 
што нијесу могле бити од рата ко- 
шене оли пашене, да остану поло- 
вина Турцима, а половина Црно- 
горцима.

6. За тврђу овога уговора и 
вјечнога мира јемчи се од црногор- 
ске стране владика црногорски бо- 
санском везиру већи Мехмед паши; 
а од стране турске спет јемчи се 
босански везир већи Мехмед-паша 
владици црногорскоме.

Ови трактат начињен у два 
екземплара једнака потписују од 
стране турске горепоменута два ве- 
зирска пуномоћника, госаодин хаџи 
Мехмед намјесник Силиктаров и Убеј- 
дулах-ага Шеховић, а од црногорске 
стране владика црногорски. Скрије- 
пио правитељства црногорска секре- 
тар и каваљер Димитрије Милаковић.“

Држим да неће бити сувишно 
привести овђе неколико врста из 
писма, које о овоме трактату пише 
владици Петру руски консул у Ду- 
бровнику Јеремија Гагић.

„Дубровник 28 октобра (9 но- 
вембра 1838 године, број 141.

„Радосно за мене писмо вашега 
високопреосвештенства, од текућега 
мјесеца октобра 24, под број 115, и 
и при ономе копију трактата, закљу- 
ченога међу вами и везирима босан- 
ским и ерцеговачким, по којему је 
од Турака привната Црна Гора не- 
зависном, и на условију такође уре- 
ђена независност Грахова, имао сам 
част прошлом поштом примити и 
данас саопштавам о томе нашему у 
Бечу посланику.
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„Участвујући у радости вашој о 
успјеху, којега сте имали у овом 
случају, желвм вам крјепост да са- 
чувате строги и дуговјечни мир с 
Турцима, на основу руске жеље и 
њене политичке системе у одношају 
к Црногорцима..."

Други трактат је закључен 1841. 
године и он говори о уређењу црно- 
горско-турских одношаја на црногор- 
ско-ерцеговачкој граници. Он гласи 
овако:

„Саставши се у Дубровнику с 
господином Селим бегом, пуномоћним 
комесаром Високе Порте отоманске, 
који је имао гаповијед од његовога 
високога началства, да се постара да 
утврди са мном мир и добро сагла- 
сије међу житељима и обитатељима 
црногорскима, и житељима и обита- 
тељима ерцеговачкијема, и разгово- 
ривши се обстојателно о предметииа, 
који се тичу мира и сагласија, нашли 
смо за добро да оно условије, или ти 
трактат, који је међу нама учињен 
на Цетиње 20 септембра, 1838 го 
дине, остане у свој цјелости, сили и 
снази, како је и до сада бис поради 
Грахова и Црне Горе. И по оном 
трактату да се има једна и друга 
страна владати и испуњавати све 
како је уговорено и утврђено. И сврх 
онога трактата, поради боље твр^е 
мир^ на границу међу Црном Гором 
и Ерцеговином, од стране отоман- 
скога правитељства и од стране ве- 
зира ерцеговачкога предложио је Се- 
лим бег, да се к више поменутоме 
трактату прибави и ово осам пунк- 
това :

1. Преосвештени владика црно- 
горски, да се не мијеша у послове 
отоманске, ни под којим изговором, 
и да не прелази границу изван оне 
области, којом је до сада заповиједао, 
и којом и сада заповиједа. На исти 
начин и Али паш 1, в* зир ерцего- 
вачки, да се не мијеша у послове

црногорске, нити прелази границу 
међу Црном Гором и Ерцеговином.

2. Како од стране Али пашине, 
тако и од стране владикз црногор- 
скога чиновници или забити, да се 
старају истребљавати злочинце и 
убице, који би узнемиривали обита- 
теље једне или друге стране.

3. Кад би се догодила која крађа 
или друго које злочинство, од једне 
или од друге стране, да се добро 
испита и истражи обстојателно, с 
једне и друге стране учињено зло, и 
злочинци да се одма строго казне 
по законима вјере, и по законима 
грађанскијема, једне и друге стране. 
Ако би злочинац, или убица, побје- 
гао да се нипошто не чини освета 
другоме коме човјеку, или његовоме 
житељу, или имању, или части, или 
поштењу, но онај к >ји буде зло учи- 
нио има за зло и одговарати и касти- 
гу поднијети, а за њега нико други.

4. Раја отоманека, или становни 
ци ерцеговатки, који се находе близу 
Црне Горе, прилично је да се њи- 
хова дјела развиђају и пресуђују 
турскијем судом. Исти обитатељи, 
кад буду позвани од стране суда и 
правице турске, да одговарају за 
учињено какво зло, ако не би дошли 
и послушали, да их Црногорци не 
примају. нити одбрањују ни под 
каквим видом.

5. Од сада унапријед кад би 
побјегао који бјегалац, или ускок, с 
једне стране на другу, да га нема 
примати, нити бранити, она страна 
у коју је побјегао.

6. На граници међу Ерцегови- 
ном и Црном Гором да се поставе, 
с једне и друге стране, пандури, 
који ће, кад опазе каквога злочинца, 
предуприједити, да се зло не учини. 
и одма на знање учинити сзојему 
началству, по имену и презимену. 
и из којега је мјесга влочинац, како
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ће бити могуће ухватити га и ка- 
етигати ио заелузи.

7. Сваки човјек, који има од своје 
власти пасапорат, да може ходити 
мирно за својим послом куд му је 
драго; а који не буде имао пасапортз, 
да се ухвати и оној власти преда у 
руке од које зависи.

8. Људи добрих намјера обично 
не путјуу ноћи по горама пограни- 
чиима; зато пандури, који чувају гра- 
ницу, ако се догоди да наиђу на кога 
ноћу, таквога да ухвате, и задрже до 
сљедујућега јутра, и онда да развиде 
има ли пасапорет или не, — ако има, 
да га пуште слободно да иде за 
својим послом; ако ли не буде имао 
пасапорат, да га предаду његовој 
власти од које зависи и која ће раз- 
ввђети његово владање. Ако се не би 
подобни човјек хтио предати у руке 
пандурима, и почео би се бранити 
оружјем у рукама то таквога могу 
пандури и убиги, за којега неће се 
више ни питати, нити истраживати’4.

Овај трактат написан је у два 
примјерка. Један је потписао владика 
Петар 11 својеручно и послао га 
Али паши Ризванбеговићу; а други 
је својеручно потписао Али паша и 
послао га владици ГГетру. Овај Али 
пашин написан ;е успоредо турским 
и српским језиком, на једном истом 
листу карте.

Овај уговор свједочи да је писан 
међу двије равноправне државе; 
а садржајем је тако диван да сам 
ријетко читао љепшега уговора о 
пограничним односима ме^у двије 
државе.

Привешћу при овим докумен- 
тима још и писмо руског консула 
Гагића, које је, посље овога другога 
трактата, писао владици Петру нз 
Дубровника 18/30 септембра 1842. 
годане, под број 99 Због важзога 
садржаја привешћу писмо од ријечи 
до ријечи.

„По лијепоме времену онога да- 
на, кад сте се срећно упутгли из 
Гружа (Гравоза) за Котор, и сљеду- 
јућега дана. који је такође морао бити 
лијеп, надам се у Бога да сте бла- 
гополучно приспјели на Цетиње и 
саопштили нашој храброј и доброј 
браћи Црногорцима благоуспјешност 
ватае дипломације.

„Везир је исти дан обједовао код 
барона Роснера и послије обједа, са 
својом свитом, дојахао је у Груж и 
глрдао екзерцицију аустријске војске; 
а сјутри дан отправио се, су неко- 
лико својијех старешина, на параходу 
до Слана; а остала његова тевабија 
пошла је по суху до Слана, одакле 
ће с везиром заједно, по суху про- 
дужити пут до Метковића и у Мо- 
стар. Везир је поклонио барону Рос- 
неру својега хата ђогата. на којем 
је дојахао у Дуброваик. .

„Овдје су дакле празници про- 
шла, које сте ви с везиром овоме 
народу проузроковали, и сада се у 
великој тигаини људи разговарају и 
преживљу о трактату, којега сте 
успјели с везиром закључити. Памет- 
них људи општг , је мишљење да сте 
ви с Отоманском Портом један ди- 
пломатски акт закључилз, с којим је 
Порта признала независноот Црне 
Горе, и да се нико није над&о, да 
ће те ви у томе успјети. Лук'.ави 
људи говоре да везир није разумио 
силу значења ријечи „независност“ 
и зато да се може с временом пока- 
јати. Било како му драго ја сам исти 
дан, кад сте се ви одавде отправили, 
рапортирао мојему началству и при 
оном отправио копију трактата, из 
којега ће се тамо јасније виђети спо- 
собност и благоу спјешност вагаа у 
дипломацији. Међу осталијем придао 
сам у рапорту и то: „Вископреосве- 
штени владика црногореки имао је 
прво виђење с везиром 9/21 теку- 
ћега септемба у дубровачко-каран-
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тину, у присуству два аустријска 
чиновника ка којијема дошао сам и 
ја под предлогом учинити везиру 
визиту. Поменути аустријски чинов- 
ници имали су наредбу, да свагда 
буду уз везира и владику у вријеме 
њиховијех преговора. У почетку вла- 
дика ме добро молио да и ја свагда 
будем при њима, но то нијесам мо- 
гао учинити, јербо нијесам имао на- 
редбе од мога началства. Но не гле- 
дајући на то у вријеме преговора 
владика се непрестано са мном савје- 
товао и трактат овај, који се ов^е 
сматра једним и важним актом ди- 
пломатичким, којим је од Порте при- 
зната независност Црне Горе, сачи- 
њен је њим и мном без икаквога 
уплива са стране.“ Рапорат је мој 
пошао с параходом и ја ћу очекива- 
ти посљедице на њега.“

Ове документе предајем истори- 
јв. али правој и истинитој историји, 
која неће трпјети извртање факата, 
па ће таква истаријд знати како ће 
се овим документима користовати и 
како ће их разумјети у сравњењу 
с непријатељском старом и новом 
писанијом, која одриче незачисност 
Црне Горе.

-------- -------------

Протува Земљак*)
— Јосиф Холечек —

^ила је то многобројна, веома разгра- 

ната породица Некада су сви њени чланови 
пливали у богаству, али током времена 
многи су осиромашили тако, да су морали 
ићи у приставштину, да би се како тако 
у тешком животу одржали. Осјећање род- 
бинске љубави охладнило је међу богатим 
и сиромашним. Богати су мислили: кад 
некоме треба наша помоћ и потпора, ваљда

*) Из слика Јосифа Холечека. „Црна Гора у миру.“

неће још од нас изискивати, да га смјерно 
молимо, да изволи то од нас милостиво при- 
мити. А сиромашни су говорили: кад би 
нам богати стричеви добра жељели, пону- 
дили би нам сами своју руку и кесу, не- 
очекујући, да их мољакамо; ако смо и си- 
ромаси, поносни смо, а њихово поријекло 
није ништа боље од нашег. И тако су се 
мало по мало сасвијем отуђили, нијесу ци- 
јенили крвне везе, на њих нијесу рачунали, 
шта више сасвијем и заборавили. С тпјем, 
који су били биједом приморани, да се 
одрекну своје самосталности, газде су по- 
ступали рђаво и окрутно, надајући се, да 
се нико неће за угњетене заузети. Кад је 
догорио луч до ноката, ујармљеници се 
окосише на бесавјесне газде, те кад не 
добише олакшице молбама, хтједоше их на 
гнати насилно, да им врате узету слободу 
и насљедство. Настаде борба неједнака, али 
тим сјаЈНија. И као што крв није вода, 
пробудило се осјећање родбинско у свим 
члановима раскомадане породице, те ко и 
како је могао пружао је ратујућоЈ* браћи 
помоћ Ко је био моћан, ишао је и иоставио 
им се раме уз раме, готов за њих пролити 
крв, а ко је био без помоћи, постицао их 
је и тјешио, везивао им ране и на њих 
налијевао капље балсама; а ко није ни то 
био кадар, ширио је бар руке пут небеса, 
молећи се за борце.

Знате, на кога мислим?!
Недавно прошли бој јужних Словена

за слобзду највећма је пробудио и оживио у 
раскомаданим словенским народима сазнање 
родбинства, Већ је само то велики успјех. 
Као што појединац подузима с већом енер- 
гијом борбу за опс^анак (животни бој), ако 
зна, да мила и вјерна срца с њим заједно 
осјећају, тако је и за народе моменат веома 
важни, налазе ли њихове тежње одзива у 
других народа, поријеклом и језиком срод- 
них. То их гони, распаљује и само дјело 
чини им се лакше.

Показаћу примјером, како се сазнање 
народне сродности пробудило.

Пред битксм је би 10 о нама Чесима 
познато теке по нешто само образованим
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Црногорцима, и то је све било нејасно, 
нестално. Народ није ни сањао, да нас има. 
Нико га о том није учио, а ваљда би 
и вјерска неједнакост довољна била, да 
Црногорци буду хладнокрвни према нама. 
Али ипак усхићено саучешће, које је 
наш народ показао црногорским борцима, 
пружио им је о нама боље мишљење. Ср- 
дачне наше су симпатије, надвисиле вјерске 
предрасуде, те је народност искрочила на- 
пријед.

Жалостило ме, што није мало који, 
па и важнији Црногорац нешто бар о Че- 
сима знавао.

То није чудо, будући да је наша екси- 
стенција и најобразованијем народима заго- 
нетна и нејасна.

Ми смо мирни народ, не бучимо, не 
пробуђујемо сензацију свјетског народа. 
Свјетска пажња треба да се изнуди а не 
измоли. Црногорци су је изнудили а ми не.

Сада већ нећемо наћи Црногорца, 
који не би о Чесима што год знавао, и који 
их не би љубио. Обично се сријетамо с не- 
јасним појмовима, некад и с чудноватим, 
али то мпђутим не мари. Само што је љу 
бав словенска бар досада била већином пла- 
тонска. Кажемо, да се љубимо, али не оп- 
ћимо, не долазимо у додир један с другим 
и тим своје осјећање не оживљујемо. Чему 
се чудити што чешће искрсавају протуве, 
који експлоатишу словенску узајамност у 
своју сопствену и беспримјерну корист.

Једном смо се послије вечере у цетињ 
ској Локанди разговарали о тим стварима. 
Наједном ме запита домаћин Локанде Вуко: 
„Познајете-ли Коста Ефлерова64?

— Чини ми се, да познајем, премда 
до сада нијесам чуо, да је и то име при- 
диј евао.

— „Ко је то“ ?
— Послужвтељ без мјеста, који сеје 

у оскудици помагао словенском узајамношћу 
и корио чпле сусједе неких наших варо- 
шица ради тога, што се додуше ријечима 
борс за Црногсрце, али се не старају, да 
што више знаду о њима. Издавао се за ва-

шег часног Маша Врбицу а они, добричине, 
носили га на рукама. приређивали му у 
почаст концерте и банкете и трпали му 
новчане дарове и кад их није искао.

Са свијех страна: — Приповиједајте, 
приповиједајте“!

Забунио сам се Чињело ми се, да сам 
више изрекао, него што би требало. Те 
добричине о сваком Чеху илузирају, мисле, 
да је цвијетом образовања и учености — 
а ја сам ваљда позван, да им покажем своје 
миле земљаке у смијешном руху? Нећкао 
сам се, али у колико сам се већма одупи- 
рао, тим су више иаваљивали. А да се из- 
вучем, питао сам, хотећи обратити говор 
на други предмет: „А како ви познајете 
тога Коста Ефлерова“ ?

— Боравио је овдје неколико мјесеци 
као дописник некакве „Ческе Корунеи, чија 
га је редакција, бајаги, послала, да се освје- 
дочи о праведности ваших вијести о Црној 
Гори.

„Истина јеи, кажем, „спомињем се, 
да је колинска „Ческа Корунаи у прољећу 
имала од њега допис, којему је придодала 
примједбу пуну удивљења, да овдје има 
познанство с првијем личностима. Дела, 
приповиједајте, што је овдје радио и како 
је довршиои?

— Не, ви морате најприје. Његово 
је бављење на Цетињу посљедња глава из 
те историје, за то ваља о томе приповије- 
дати напосљетку као завршетак. Одрије- 
шите већ, радознали смо, како су се пока- 
зали у Ческој у том комаду, да се измје- 
римо, ко је од нас осјетљивијиа.

То ме подболо. Шта, зар би наш Ко- 
лин у том боју подлегао? Не, није могуће!

Е па добро, приповвједаћу, а Бог ће 
дати, те ће част Колина бити освјетлана,

На Бадњу Вече г. 1880. понорио сам 
се у меланхолији као сваки осјетљиви си- 
ротан, који је без породичног круга, гдје 
би бар те свете вечери прибјегао и у кући 
се разгријао пријатељством и љубављу. Не 
бих ли промијенио мисао, бануо сам пред 
вече у пивницу удаљене, уске, заборављене
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нрашке улице, гдје сам се састајао један- 
пут у неђељи с омладином словенском, 
која се учи у Прагу.

Зграда, која је обухватила нашу пив- 
ницу, била је у старо доба женским ма- 
настиром а тијесни клијет, у којем се раз- 
лијевала врућа крв угарске лозе у голу- 
бијим ческим жилама, био је некада там- 
ницом, гдје су калуђерице испаштале своје 
преступе. Сами локал својом погруженошћу, 
тајанственошћу и прошлошћу био је баш 
као удешен, да ту занемарни л»уди про- 
веду дирљиви празник Бадње Вечери.

Дошао сам први на биљегу. Стоји ми 
над главом силни укрштени свод (волат). 
Из свода виси блијештсћа петролејова 
лампа, која овдје сваку вече дими и слабу 
свјетлост издава. На главном зиду упиње 
се огледало, да допринесе украсу, које је 
прије сто година заузимало лијепи дио 
прћије некоје Празканке, али би по сто- 
годишњој употреби бар заслужило, да му 
дрводјеља урешени оквир бар мало поправи. 
На противном зиду над вјешаком висе 
двије слике једног те истог закрпљача по- 
суђа (Јга1ешка): на првој је представљен, 
како сједи за столом скрштенијех рука, 
приклоњеном главом и силно плаче; на 
другој у истој позицији, само што се бла- 
жено смије и подиже пуни пехар. Очевид- 
но то представљање што ти ваља, радити, 
о путниче, залута ли твоја нога у овај 
простор а срце ти је тако погружено (за- 
бринуто) као овог дротара. На трећем зиду 
видимо сахат, који никако не иде, а више 
њега круцификс којему је дугогодишњи 
кал муха придодао боју монголског лица. 
Испод клупица бујају зими и љети печурке 
као клобуци и шире влажну атмосферу као 
у подруму.

Нестрпљиво очекујем, док се не сакупи 
гомила и док не започне пјесма ческа, сло- 
венска, српска и бугарека громким пјева- 
њем; да одагнам досадне мисли, које се на 
Бадњу Вече и преко воље намећу у душа 
свакојег, коме није могуће провести је у 
породичном кругу. Сваки час погледујем 
на врата, да ли ће се брзо отворити а

висећи звончић огласити долазак којег 
друга у невољи.

Напосљетку,... уиђе у клијет непо- 
зната и чудновата личност. Шта зар сам 
полудио? питам самог себе. Сањам или је јава? 
Је ли ово Бадња Вече или месој-ђо ?

Дошљак је младић, малена раста, 
мршав, смеђег лица, клинастог; губице 
гма танке, горња надвисује доњу те сачи- 
њава с њом шиљаста уста; под носом се 
црне мали брчићи; очи рзовите и изази- 
вачке, али избјегавају поглед другога. 
Одјевен је таквом грдном крпљавгном 
одјела, да се чини, као да је кренуо у 
машкаре. Капа је права црногорска, гуњац 
кратки, допирући до бедара, кројен од си- 
јерог сукна, које св мало прелијева у љу- 
бичасто, опточен црвеном свитом; то је 
гуњац као што носе турски војници, и не 
вара ли ме око, јест оригиналан. Гаће су 
широке тамно-модре до кољена а око паса 
су збрчкане узицом. На листовима женске 
чарапе с бијелим и црвеним пругама, нога 
лежи у њемачким цревљама с тешком пре 
гљицом.

Послужитељу се учинило одјело не 
виђеног госта: чудновато. Стао пред њим 
и мучи; одиста је мозгао, да ли је боље 
упитати госта: „што заповиједа?и или у- 
служно рећи, да није погодио локал.

Гост, као да није примјетио неповјер- 
љиво понашањо послужитељево, раскомода 
се на клупи као Турчин на дивану пред- 
стављајући се отприлике оваквим преина- 
ченим језиком: „Ја Зрногорец. Јесте ли 
чујали за какво звијере Зрногорец?и

Послужитељ ћутећки климну главом. 
Могло се познати, како се у њему непо- 
вјерење наједанпут промијенило у одсудно 
поштовање.

„А јесте ли ви чујали за Божа Пе- 
тровић?44

„Као у сну.“
„Божа Петровић много славни јунак, 

много Турчинов побил. Ја јесу Божа Пе- 
тровићЛ

У послужитеља се опет појавило не- 
повјерење, али веома нестално. ГЈогледивао
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је госта оштрим погледом, који је искази- 
вао чуђење: Ти да си, јадо, много Турака 
поубијао ?!! Али сами појам ријечи Црно- 
горац побуђивао је у њему таково пошто- 
вање, да је, будући у неизвјесности, сваку 
зачету сумњу угушивао.

„Какво вино заповиједате ?“
„Некаково силно, знајете, ми Зрно- 

горци мораме пити силно вино, у нас на- 
тура много силна?4

„Донијећу турске крви.и
Човјечуљку се заблисташе очи.
„Што сте рекли? Ви имате турецку 

крв? Ја турецку крв много рад а много 
сам је већ испио, море бити два рибњака. 
Ја добри човјек, али на Турчина рис. 
Турчина како узрим, распалим се, одкинем 
му главу а поганску крв испијем/

Послужитељ му донесе врсту јагер- 
ског вина, које се зове „турска крви за 
успомену, што су овдје, гдје се рађа, Турци 
били страшно потучени/

„Јунаки обиде, стресе се и заврће 
главом.

„Ово неје права турецка крв. Кад ја 
био код Цетиње, то ја праву пио. А нај- 
више је попио ва Вучи Дол. Чујали што 
такове Вучи Дол?и

„Чујао сам,“ одговори послужитељ.
„На Вучи Дол ја највише Турчинов 

побил, како звјерка их тргал а крв пил. 
А как небио ја, Зрногорци би не добили 
на Вучи Дол.“

Било ми је довољно, да сам се могао 
увјерити, да пред собом имам становника 
куће умноболних, којем је испало за руком 
часом утећи; или дајбуди зрелог канди- 
дата катеринског завода. Нигда не бих ни 
помислио, да би таковим бесмислицама вје- 
ровао лијепи број Чеха образованих и који 
се чине да су образовани, а да ће то 
узети за готов новац. Ко је имао само мали 
појам о Црногорцима, како изгледају, обу- 
кују се и говоре, није требало ни часак 
еумњати, да не види пред собом Црногорца, 
већ манитца или протуву. Показало се, 
да је протува веома неумјешан. Сличне

преваре догађају се веома често и нико 
не може бити на тој висини, да би био 
пред њима сигуран. Маџарп имају свог 
Самоскбуе, Карлове Бање свог кавалира 
Хофмана, Црногорци Дуку од Медуна 
— наш Колин није ништа могао боље 
присвојити од свог Црногорца, који није 
имао у предузетој улози нити импозантни 
стас, нити истинито научено понашање, 
нити право одијело, нити познавање језика 
Цјелокупни фонд, с којим се усудио у 
опасној игри, лежао је у дрзовитом оку. 
Наш човјек избјегава на себе управљени 
поглед, а пред дрзовитим полаже оружје 
без погодбе. Погледати право у очи знак 
је мужевског, поноситог и самопоузданог 
карактера; нашему човјеку недостаје тих 
црта и за то немоћно као доказ душевне 
нејакости склања чело и жмири пред очи- 
ма оног, који их је смјело на њега упра- 
вио. Ако су те очи сасвим дрске, могу 
се забости у нашег човјека као виљушка 
тако да ти дозволи осјећи десно уво, и 
лијево, извадити језик, разломити главу и 
мозак на комадић хлеба намазати. Силом 
да све гато има, и ако му није ништа пре- 
текло, потпише ти своју душу. Кад би се 
устезао примити дарове од њега, биће уври- 
јеђен и стрпа му их, или га понизнозамо- 
ли, да их изволи милостиво примити. У 
нас је терен за подваљиваче и швиндлере 
ка нигдје друго. Кад би се пак неко на- 
шему човјеку представио, коме је у истини 
потребна помоћ и заслужан је, па би ста- 
јао, подносећи своју молбу, скрушено и 
скромно, не усудив се стидљиве очи поди- 
гнути, претапкивао расијано и знојио се од 
муке — наш би човјек над тим сирома- 
штом слегнуо раменима! Избачио би прси 
и трбух, једну би руку метнуо у џеп а 
другу за прсник, напућио би уста а нос 
напео, и показао своју надмоћност, ономе 
који моли, и одбио би му молбу.

Кад сам први пут видио кепеца, који је 
осеби тврдио, да је попио добре два „рибња- 
каи турске крви, нијесам сумњао, да неће та 
протува за кратко вријеме играти знатну 
улсгу по нашим омањим варошицама и по-



Година I Књижевни Лист Страна 261

етати живом сатиром у њима. Та су његова 
срества била тако малена, тако смијешно 
малена! Није имао ни појма о Црној Гори, 
за чијег се сина издавао 0 њој није више 
знао, него што мора знати сваки необразо- 
вани човјек, само ако има добре уши7 у 
којим је морало за вријеме посљедњих го- 
дина неизбјежно остати њеколико имена 
било појединих лица или мјеста. Српскије 
знао пет или десет ријечи, које је неумјесно 
употребљавао; у осталом се помагао смјесом, 
која се противила свим основним правили- 
ма словенске граматике. Рачунао је отпри- 
лике овако: у Ческој се гаји просвјета 
занатлијски као цревљарство; образовани 
збира само такво знање, које му може по- 
служити за издржавање своје породице — 
исто тако као што цревљар не набавља 
оруђа, које му није потребно за швење цре- 
ваља; има ли троножац, шило и кожарски 
нож, не набавља друго; коме је случајно 
ушло у глави нешто више, него му је по 
трено за свој занат, упиње се стрести то 
са себе заборавити и из мозга избацити, 
да буде лак? да нема главицу оптерећену 
излишним стварима и да не би био скре- 
нут с пута, којим се упутио. На ческим 
вишим и вишим школама не учи се о сло- 
венском свијету из познатих узрока, те 
зато нећемо кудити лажну пословицу „што 
се није научио Васичек, Васо се не научи“. 
Нико не тежи, да се самостално бар толи- 
ко приучи, да не буде проста незналица. 
0 словенским језицима немамо јаснијег 
појма иег да је то изврнути чески језик. 
Кад дакле чују у Колину изврнути чееки 
језик, вјерују, да им звони у ушима неки 
словенски језик — који је на име, то им 
је споредно питање, воља им тако да- 
леко не сиже за познањем, а можда и ми- 
сле, да се не препоручује човјеку много 
знати, јер постаје по бабској причи брзо 
стар; будући одгојени у духу латинско-ње- 
мачком, цијенимо само то. што нам запад 
а особито Њемачка пружа, против чега се 
до душе бранимо, али тако, да се и из на- 
шег устезања увиђа тврдо увјерење, да 
мора њемачка култура захватити цио про-

стор од Шумаве све до кинеског зида; 
мјесто да бисмо ту деветоглаву (пст!) ње- 
мачку културу снажно спречавали, ми јоЈ 
подражујемо слабим отпором и нагонимо је 
да насрће; те тако и онако постајемо исто- 
чиом свијету заслужви „културтрегери^. 
Наши учењаци знају до подробности исто- 
рију и домаћи живот старих Грка и Рим- 
љана, за то што им то служи као занат; 
али им је живот словенских народа не само 
у давној прошлости, већ и у садашњости, 
застрт непробојном тамом. Тако су и нашим 
новинарима довољне бечке новине и тим 
отрозом, који се сваком приликом сипље 
на све што је словенско, разблаживши га 
мало, да не буде такојак, храни своје чи- 
таоце. Наша публика, испочетка распаљена 
Коларовим огњем, закључила је у кратко 
вријеме из ступаца својих новина, да је 
све словенско сурово, необразовано, незна- 
јуће, просто, а што се о Словенима похвал- 
ног припови једа, да је то гола тенденциозна 
лаж, која би имала застрашити наше нл- 
родне непријатеље.

Бога ми, историја о том „Црногорцу 
у Колину“, премда смијешна, има озбиљ- 
ности и нука нас, да премишљамо, како је 
могуће, да створење тако незграпно и непри- 
кладно вуче пуну годину дана за нос чи- 
тав број славних људи, друштава и вароши. 
Доиста су сви, који су га внђели, онај час 
у души признавали, да не вјерују ни пи- 
смено од свега онога, што им је било кад- 
год необично и славно о Црногорцима го- 
ворено, кад би могли само за часак вјеро- 
вати да пред њима стоји познати црногор- 
ски војсковођа, дипломат, министар, војвода. 
Што вам вриједи, познајете ли стари новац 
пред хиљаду година ковани, ако не позна- 
јете новац, који вам иде кроз руке. Исто 
је тако бескорисно, бринемо ли се о позна- 
вању далеког свијета и туђег живота, ако 
немамо очи зато, што нам је близу и наше 
сопствено.

Ко је видио „Колинског Црногорца“ 
при првом виђењу са Србима и чуо, да ни 
толико не зна, да су и Црногорци Срби и 
да и не говоре „црногорскии, као што он
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каже, већ српски, не би му дошло ни на 
крај памети, чега ће да се лати.

Друштво, које сам очекнвао, сакупило 
се. Пехари зазвечаше, вино се разбисери, 
пјесме зајечаше, које су биле тако дивне, 
да су се и полицајци заустављали под про- 
зорима прислушкујући. Кад је било у нај 
љепшем јеку, речени „Колински Црногораци 
замоли. да му буде дозвољено запјевати 
нешто „ зрногорскего “, што му је радо 
примљено, зато што је он обећавао оби 
лату забаву. Били смо веома радознали. 
Запјева. Што је пјевао? — Бог би га знао! 
Ријечи неразумљиве, а није то била ни- 
каква пјесма. Само је млио слогове по је- 
зику како му се који намануо и завијао 
из пуна грла смјесу најразличитијех опер- 
ских арија, којеје на врат на нос надове- 
зивао, да би се како тако скупа држале. 
Свршивши погледну побједоносно, као да 
би очекивао аплауз и пробуђено узбуђење 
слушалаца. Настала је тишина, нико се не 
миче но се погледају. Колински је Црно- 
горац без сумње држао то мучање за оне- 
свјешћење и мислио је, да ће најбоље учи- 
нити, ако се по таквом ефекту што прије 
удаљи. При одласку је пружио руку Ср- 
бима, који су сјеђели близу њега, они га 
одбише; пружао је Бугарима, и они га 
одбише. Скупи лице тако жалостиво, чудо 
да се не заплака.

„Ви ни руку ие подате вернему Зр- 
ногорци? То је мини много љуто. Ја јесу 
славни јунак, али ми јесме Зрногорци на- 
род хиди (сиромашни) а ви јесте богати/

С тим је отишао.

Два или три дана по том шетали су 
се два позната ческа сликара, браћа, по 
тротоару државне жељезничке станице. 
Посматрали човјечуљка с црногорском ка- 
пом, женским чарапама и њемачким цре- 
вљама, гдје пажљиво загледа мапу јевроп- 
ских жељезница и чудо да је не пробије 
носом. Стали му иза леђа и мотре га. 
Одмах су примјетили, да види мапу први 
пут, јер је трљао по њој цијелом руком и 
с једног краја на други прелазио. Наравно

да им није пало на памет, да пред њима 
стоји „Колински Црногораци. Сажаљева- 
јући га прискочише му у помоћ.

„Што тражите,и упиташе.
„Тражим пут код Зрне Горе,“ одго- 

вори, указујући руком Поморане, „Ја Зр- 
ногорец Божа Петровић/

„Црна Гора лежи мало на другој 
страни, него је ви тражите. Морала би 
бити овдје доље, али тако далеко мапа не 
сеже. Што, зар по Црној Гори већ и же- 
љезница иде? То је за нас новост!и

„Те још каква жељезница! У нас 
много гор, једна гора ведле (уз) друге 
гори, а жељезница им иде преко глава, 
так високо, так високо, јеј, так високо!и

Уграбивши док се не би размислили, 
да ли су читали или чујали о црногорској 
жељезници, која би без сумње морала бити 
најновијим уређењем, обрати се старијему 
од браће, чија часна брада, црна, мало сре- 
бром проткана вије низ прса.

„Господинеи, рече, „ја имам част 
знати вас/‘

„Како? И откуда?14
„3 Цетиња.44
„Никад нијесам био на Цетињу.и
„Знам, добро знам, али Књаз има ваш 

полтре, које му је израдио јадни Јарослав 
Чермак , Књаз мој брат, ја Божа Петро- 
вић, војвода. Ја јесу био код Париза а све 
пењазе (новце) успратио (потрошио) и неи- 
мам на пут до куче доста/

„Кад је тако, идите с нама. Зами- 
слите, да сте већ дома, јер сте међу бра- 
ћом. Бићете наш гост, док вам не дођу 
потребни новци. А и да не дођу, не бри- 
ните се, браћа Чеси вас неће пустити. 
Молим изволте.и

Узеше га међу се и одведоше кући. 
Колињски се Црногорац није двапут ну- 
дио, није било дуго до ручка. Брзо се одо- 
маћио. Играо се с дјецом, пјевао и припо- 
виједао. Нашим је сликарима било што 
шта у његовом понашању чудновато и по- 
дозриво, али су добричине угушивале сва- 
ку помисао, која би се у њима појавила 
према госту. То толико им се сигурно
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чинило, да немају пред собом Божа Це- 
тровића, братанића Књаза Николе, али 
испочетка нијесу никако сумњали, да љи- 
хов гост није прави Црногорац. Извињи- 
вали га сами пред собом, да се можда ла- 
тио мале преваре и издао се за личност 
високу и познату, како би већма повје- 
рења нашао, што не би доиста учинио, 
кад не би знао, да је Чеху сваки Црно- 
горац, без разлике рода и полоакаја, добро 
дошао, сваки му је брат и радује се њего- 
вој љубави,

„Зашто не носите орузкје?“ питали 
су га посље обједа

„Несмјеју, полицајти не дају/ одго- 
вори зкалосно.

„Јаде,и сазкаљевали га. „Заиста је 
Црногорац без орузкја, као птица без крила, 
није слободан, тешко му је.и

„Ах какове благо вернему Зрногорци 
каго има ханцар, кумбуру, пушку и на 
груди медаљу. Але овде несмјеје носити, 
полицајти би све узели а не имал би 
ништа.и

„Не брините се зато, не зкалите. Ми 
имамо срећом црногорску пушку, кумбуру 
и ханцар, и донијећемо их да се с њима 
ограшите.и

Донијеше му пушку, ханџар и кум- 
буру. Чим их виђе, као да сину. Поскочи, 
орузкју. Већ је имао ханџар и кумбуру за 
п&с, пушку на раме. Натмурио се као 
страшни турски убојица и шета се по соби 
дузким кроком дужим него што је сам.

„Какове благо/ говориоје, „јен (само) 
је за мене та подлага (под) много ровна, 
ја јесу научен ходити по горах, једну ногу 
једне горе на главу а друге горе, на главу 
другу ногу.“

Браћа су се радовала. Таквог ваља 
виђети Црногорца!! Црногорцу сам поглед 
на оружје, чим је задобио својој домови- 
ни бесмртну славу може пробудити такву 
охолост. Како смјело погледа око себе, 
како држи јуначки главу, како презриво 
гледа, као да би хтио рећи: Сад ми није 
ништа цио свијет, не бринем се за новце 
на путу, које треба да ми дођу а не до-

лазе, и не бојим се ни десет хиљада ђа- 
вола! Дјечицо, добро га погледните те се 
сјећајте и још као сиједи старци, како сте 
виђели најбољег сокола Црне Горе! Ух! 
ала му то пристоји, штета само, што није 
о двије главе виши!

Ми Чеси престављамо свакојег Цр- 
ногорца као цина, а такви нам кепец у 
неколико квари илузију. Но, стварност 
увијек заостаје за идеалом, и морамо др- 
жати на памет, да је Давид био тако ма- 
лен, па ипак је савладао џина Голкјата.

Како би имали трајну успомену ње- 
гове миле посјете, фотографовали су га у 
потпуној паради и с тим страшним погле- 
дом. Ко га још не познаје, може и дан 
дан виђети његову фотографију извјешену 
у ходнику „Народне Кафане? Затим су га 
проводили до „Умјетничке Бесједеи гдје се 
држала баш нека забава, до „Варошке Бе- 
сједеи и до неких гостионичарских локала.

Познанство са браћом сликарима отво- 
рило мујебрзо приступ и к повученијим чес- 
ким срцима. Замишљени Црногорац блебетао 
је, и приповиједао ствари могућне и немо- 
гућне, вјеројатне и невјеројатне и помоћ 
за пут није капала, већ је сипала.

Споре су ческе мисли; много им треба 
времена, док се јаве, а још више, док се 
доврше. Колински је Црногорац одједанпут 
пробуђивао по десет мисли и ниједној није 
давао времена да се доврши; непрестано 
је пружао нешто ново, пробуђивао би уви- 
јек ново посматрање, изненађивао својим 
покретима, начинима, тобожњим знањем. 
Би ли му ко бацио замку, одмах је познао 
и измакнуо из ње Ако би неко примјетио, 
да говори чудноватим српским језиком на- 
мах би баталио српски и похвалио би се, да 
говори француски. Позвали би познаваоца 
француског језика, и чим би с њим прого- 
ворио једну или двије фразе, које се обично 
протуре при првом састднку, непознати би, 
чувши прилични одговор, мислио, да је то- 
лика ученост за Црногорца и преко мјере, 
те се не би устезао огласити га, да фран- 
цуски говори добро. Ако би намјеравао 
француски даље говорити, колински би се
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Црногорац избочио даљем разговору, као 
да тобож говори још боље талијански, шпањ- 
ски, инглески. Друштво одмах тражи кога, 
ко би могао с њим проговорити неким од 
тих језика, а кад га је нашло, испитавани 
је показао праву бојазан, говорећи, да зна и 
руски, турски, персиски и т. д. Само, жали 
Боже, чески не зна, али већ послије неко- 
лико дана у Прагу почиње схваћати и вели 
да ће још за неколико дана не само све 
разумјети, већ да ће моћи и понешто го- 
ворити. „Ужасно — говорили су међу се 
наши, — како су ти Црногорци обдарении! 
Тек што нешто чују, — а већ су га пој- 
милии. Унапријед ваља рећи, кад је „Цр- 
ногорцу44 скинута маска, онда је сваки од 
оних, који су му свједоџбу давали, да је 
знаменити познаваоц туђихјезика, потврдио, 
да није од тог ништа знао осим неколико 
јалових фраза; а сваки се изговарао, да су 
га као Црногорца протежирали, али би га 
као Чеха без милости смрвили. Највећег 
)е успјеха достигао, када се показао као 
умјетник на билијару. Ако је гдје био још 
који скептик или песимиста, кајао се, што 
га је подозријевао и омаловажавао, Нико 
није до сад ни сањао, да би Црногорци 
могли на путу цивилизације тако знатно 
коракнути. Битке на Вучјем Долу и Фун- 
дини и многе друге, подигле су црногорско 
име високо, али су му тек праву славу до- 
биле вјештине колинског Црногорца на 
билијару.

Не знам, како је о мени дознао, шта 
сам, да сам био у Црној Гори и да сам 
неке књижице о њој написао. На питање, 
познаје ли ме, одговорио је: „Како не по- 
знам? Познам. Голечек мој брат, књаз га 
много љуби“. Дознавши гдје би ме нашао, 
пошао једа ме посјети. Није ми умакло за- 
препашћење, у којем се заплео, кад је у 
мене познао свједока своје прве комедије 
у прашком друштву. Да се и предамном 
назива Божом Петровићем, није се одва- 
жио; спустио је мало и од Петра учинио 
Павла, од Петровића Павловића. Навео је 
за узрок своје посјете, да се самном по савје- 
тује, је ли боље изабрати пут до Цетиња

преко Котора или Бара. Већ је то само 
питање било доста као доказ, да се никад 
прије Црној Гори није ни примицао. Ради 
веће сигурности пропитивао сам, да ли су 
му познате бар главније личности црно- 
горске. На питање: Познајете ли тог и тог, 
одговарао је на сваком: „Каго незнам? 
Знам“. Али кад сам на њега навалио, да 
искаже, што зна, почео се измицати и 
тврдити, да зна другу личност истог имена, 
док напосљетку утјеран у шкрипац изго- 
варао се, да већ дуго година није био у 
Црној Гори, да је позаборавио језик и лич- 
ности. Склизнувши сглавног предмета, при- 
повиједао је, да је био пратилац некаквог 
шпањолског гранда (великана), с којим је 
цио свијет унакрст прошао; гранд му је 
недавно на путу изненада умрб, неоста- 
вивши никаква тастамента иза себе, те тако 
је он сада свијех срестава лишен и мучи се, 
не би ли се како год дочепао своје куће. 
Непосредно пријеђе с гранда на неку бајку 
достојну 2еуегоуе фантазије. Описивао 
је веома спретно, како је на вацлавског тргу 
срио постаријег човјека оријенталног из- 
гледа с фесом на глави; поздравио га је, 
мислећи да је Турчин, по турски; он му 
захвалио по турски и зауставио се с 
њим. Казали су се, ко су. Оријенталац јв 
трговац с дијамантима и у истини Перси- 
јанац; и да не би чезнуо, води собом ци- 
јелу кућу, чију главни дио сачињавају 
двије младе робиње, њежније од анђела. 
Најмио је за свој харем стан у тихој 
улици на старом мјесту, како га нико не 
би виђао. Прије је имао у харему четири, 
али је двије путем продао. Жали се што 
нема у Прагу с ким би се по свом начину 
забавио, и захваљује Аллаху, што га је 
намјерио на таквог човјека. „Моја ти је 
кућа, сине, вазда отворена. Кад не бих 
случајно био код куће, кад ми дођеш, три 
пут закуцај на врата, три пут залупај но- 
гом и три пут се накашљи, на што ће ти 
бити одмах отворено. Али ти то кажем да 
не употребиш моје повјерење рђаво и да ми 
не заведеш робиње у гријех44 ! Колински је 
Црногорац добро запамтио назив улице,
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кућни број и цијели опис, како је могућно 
наћи стан Персијанца. Ишао је посјетити 
га одма други дан? али у вријеме, кад је 
знао, да Персијанац није дома. Нашао је 
кућу забрављену, полу разорену, брљаву, 
прозоре разбијене и картом залијепљене. 
На вратима три пут закуца, три пут лупи 
ногом, три пут се закашља!

Пустимо га сада мало, нека говори 
бољијем језиком.

„Врата се отворише невиђеном руком. 
Уиђем а она се опет сама затворише. Обрео 
сам се у соби полутамној, пустој и празној. 
У њој није било намјештаја, слика, нити 
живе душе. Обузео ме страшни утисак и 
зима ми је обишла сваку ксст. Да сам мо- 
гао, утекао би*? јер сам узалудно питао, 
како би се могла врата отворити. Било ми 
је, као да сам запао у скровиште убојице 
или анатемњака. ГГокушавао сам прибрати 
одважност, која ме нигда није остављала, 
али ми је одважност побјегла кључаницом, 
куда је нијесам могао сљедовати, премда 
сам имао најбољу вољу. У толико се зачу 
дјевојачко кикотање као да би зацинкао 
сребрни звончић а затим слаби звук пјесме. 
Још нијесам сигуран, чујем ли добро или 
је то обмана чула. Затим ми се у тамној 
соби унеколико разбистрило. Примјетио сам 
друга врата, која су водила до даљег про- 
стора. Примакао сам се на прстима до 
њих. Врата еу била застрта богатим пер- 
сијским ћилимом. Премда сам већ горио 
радозналошћу, што се за ћглимом скрива, 
и увјерио се, да ме Персијанац није слагао, 
ипак се нијесам усудио одједном завјесу 
одгрнути и ступити унутра. Мало сам је 
при крају одврнуо. Иштј видим? Соба ни 
велика, ни мала, уређена сасвим по источном 
обичају. Капци од прозора затворени а сти- 
јене застрте финим ћилимима. На стародав- 
ном своду виси о златним ланцима неколико 
многограних ћоха (лустара) и свака се пре 
лијева у друкчију боју. Сријета ме необични 
мирис, који прати топлина, топлина као 
из купатила. Поред стијена су наоколо 
ниски н високи дивани, а на њима кофице 
дијаманата и разног драгог камења. У углу

бања у којој се као риба пљуска дјевојка 
љепша од виле. Дуга и богата коса про- 
стире јој се по води и приљепљује се уз 
округла рамена и уз једва развијене дојке. 
Игра се и блажено тихо се кикоће као да 
грлица гуче. Сад искакује из воде до тан- 
ког паса, сад се опет простре на воду, као 
да би хтјела пливати наузнак. С дивана 
из гомиле ћилима исукује се друга дјевојка, 
која се спрема, да скочи к својој другарици. 
Раеплела густе плетенице. а свилена ко- 
шуља, попуштена на прсима, ерозала јој 
се до лаката. Не дишем, али кад сам се 
највећма уздржавао, да не бих ничим издао 

■своје присуство, наједан пут изнајбоље 
кихнем. Она, која се купала, понори се у 
воду, а она, што је косе расплијетала. за- 
вије се у ћилиме. Што сам морао радити? 
Одлучио сам се и живо уђем у собу. А што 
је сада било, не питајте. Проговорио сам 
с њима турски и објаснио им, да долазим 
као познаник њиховог газде и на његов 
позив. Она под водом није могла издржати, 
оној пак није дала женска радозналост, да 
испод ћилима не види странца. Кад су се 
од страха освијестиле, споменуле су се, да 
се не морају тог часа бојати доласка Пер- 
сијанпа. Задржао сам се код њих око једног 
часа. Раздрагаше се и признаше ми да чезну 
за слободом и дневним сунцем. Хтјели су 
радо од Персијанаца са мном утећи. Обећао 
сам им, да ћу другог дана доћи и одвести 
их собом. Али кад сам се опет прихватио 
свјежег ваздуха, минула ме је обмана чула 
а појавио се у мени глас дужности, који 
ме зове у отацбину. Могао бих их узети и 
с благом Персијанчевим али — „господине, 
ја јесу Зрногорец а нехочу цузи (туђе) 
имјењи (имање) а ни не хочу жену, која 
јест друге вјерии, говорио је поштеним 
лицем, мећући руку на срце.

Престао је мало, да види, какав је 
утисак не мене учинио. Без сумње је био 
задовољан јер је рекао: „Ја непотребују 
него за пут до куче. Кад би мени дали 
пењаз (новац) на пут (за пут). ја бих сказал, 
гдје ова куча с дјевојкама а ви их морете 
унести мјесто мене.и
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Бајка ме је доста занимала, мање пак 
прозаички свршетак. Кад му сам нијесам 
дао новац, молио је, да му дам посјет- 
ницу и да потврдим на њој, да је прави 
Црногорац. Никоји му не хоће дати при- 
помоћ, док не донесе моје свЈедочанство. 
Тек сад сам проговорио с њим неколико 
ријечи у том смислу, да своју улогу рђаво 
игра, и да може варати само оног, који о 
Црној Гори и Црногорцима ни појма нема. 
Незнам уопће ко је а нијесам полицаЈ*ац, 
да истражујем његово поријекло и да упо- 
зорим на њега личности које ме о том и не 
питају. Кад бих баш био питан, морао бих 
казати истину и њему би рђаво било. У 
Прагу, како сам чуо, побудио је неповје- 
рење несрећним одговором на питање, зашто 
је тако мален, кад је рекао, да је као 
дјечко купећи орлиће из гњијезда с огромне 
врлети, која се уздиже над Цетињем, пао 
са стијене и скрхао се.

„Ја знам“, рекао Ј*е с галијотском 
простодушношћу. „да је то било глупо, али 
кад се мени то тако измакло.и

„Спремите се дакле, ишчезните и за 
живота се не показујте у Прагу/

Послушао је добар савјет и изгубио 
се из Прага.

Почетком јануара 1881. читао сам у 
новинама чланак ове садржине: „У некој 
забаченој гостиони у Бечу дошао је у 
вече човјек чудновато одјевен, вечерао је и 
потрошивши око осамдесет новчића, хтио 
је умаћи а да не плати. Ухватили га на 
улици и предали полицији, гдје је најприје 
тврдио, да је Црногорац, затим Арнаут, 
Бугарин; напосљетку и Турчин. Кад је био 
ухваћен да лаже напосљетку је признао, 
да се зове Јан Ефлер, да Ј*е Чех из Бијеле 
под Бездјезем, да је био послужитељем на 
Смихову а сада је без посла. Полицијом је 
био кажњен неколикодневним затвором и 
затим као ирогнаник кући послан. На том 
путу морао је преко Колина.

Неколико мјесеци није се о њему 
чујало.

У мају ми дође из ненада писмо из 
Сланог, које овдје у цјелини доносим.

КоЈ 81апе Јапа 19 1;е§о 81. 
Вг41е Сго1ебеки!

МоНт 1еће ко^о Вга1е <1а ја оуЈе ро- 
Бују ХекоПко Јапа <1а тепе тоЈ*а НаЈгаг у 
8 Јги^е Рибку ка ВатБћку оЈе8е1аЈ*и Јо Каг1- 
бћаЈи, игтј Ј&и^о МеЈаПо оЈ Моје Раку 
гаракир Јо угогЈе у опу 8 Во1е§у — И 
уегпети /гпо^огш пебе <1а тепе иуегу оуЈе 
ка 81апет <1а Ј*а ш јзи 2гпо§огес, 8 РоЈе- 
р18и па СгОброЈта Впхи па оуЈе Ја тсја 
О8оћа ргауо јев! опу Ј*8и г^иБПу КекоНко 
тоја оП^оуогу РгШо па тоје рјзто, Па ја 
тогет оре! ко<1 КаЉБаПи роПапи §га§ки 
гаБогаји р18аЈ1 1ако па СгОброПта Маи1пега 
Па 1 ја ба капа По1а2у*1 РогЈгауу ко<1 тепе 
ВгаН 8Уе 8гБ1пу у Ви1§аппу Па у от Кбаји 
тепе па Рапзи тоје 8<1и1ап8ки. ПоБ1т ја 
1уоји гики

Соз1а Негтапоо11% Уг/пса.

На писму је било одштампано име М. 
А. Впха. Писано је латиницом неспретном 
руком. То неколико редака довољно је, да 
се свак увјери о неспособности бјелског 
послужитеља који је сада без посла, да би 
под маском Црногорца преварио поменутог 
човјека, који можда и не зна, да Срби к не 
пишу латиницсм, не служе се словом „Ј™ 
и не акцентирају дуге слогове, али то мора 
дознати, да није [у ниједном словенском 
језику могуће казати „моја БапПгаг^, „озоБа 
ргауои и т. д.

Не ћу зато да се хвалим особитом 
духовитошћу, да сам одмах познао ко ме 
интимним писмом части. Погодио сам, да 
се у Сланом позива на познанство са мном, 
да би могао лакше варати, и да је можда 
био принуђен то писмо написати за боље 
потврђење. Одмах сам отписао у Слано, да 
затворе варалицу и да му запријете, да не 
наноси други пут Црногорцима грдило.

О гостопримству бјелског послужи- 
теља у Сланом добио сам сљедећи из- 
вЈ*ештаЈ*:

Слански сладек (који вари биру) М. 
А. Брикса упознао се с нашим пробисви- 
јетом у вагону на путу до Сланог. Непо- 
знати га је човјек занимао на први поглед
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и пробуђивао у њему мисао, да би то могао 
бити неки брат Славен. Ко би могао опи- 
сати радосно изненађење добричине, не баш 
много по свијету потуцаног старог господина. 
кад је чуо, да пред њим сједи брк у брк 
познати црногорски војвода! Да се тај 
познати војвода црногорски Врбица не зове 
„Коста Хермановић44, без сумње није знао 
ни један ни други. Још се већма господин 
стари радовао томе, што се с Црногорцем 
разумије; тамо амо му по гдјекоја ријеч 
утече, али смисао схваћа. С радошћу је 
скакао, што је свемогући Бог дао Слове- 
нима достојан чуђења језик, треба само да 
се из најудаљених крајева састану, па тек 
што једнсм пут отворе уста, већ се разумију.

Како је Бог моћан, нека буде ње- 
гово име похваљено! Ту није потребно 
ломити главе, мозак учењем сушити, де- 

белим се књигама интересовати • могуће је 
ништа о себи не знати, једни другима 
бити непознати — а наједном Словен из 
Сланог срете Словена из Камчатке и већ 
као да би из малена друговали. Или — хеј, 
пст! — можда то није узроком чудне у- 
редбе Божје, већ то, што стари господин 
има вриједну главу, из које изненада вири 
знање, о којем до сада није ни помишљао. 
Но, доиста ће се увјерити, је ли то или 
оно прави узрок, кад дођу у Слано, разу- 
мједну ли Црногорца и остали земљаци 
тако добро, као он, стари господин Брикса. 
Биће у Сланом сензација, кад се на улици 
ухвати испод руке с Црногорцем као с 
братом.

Дознао је, да су Црногорци веома 
сиромашни а војвода Коста Хермановић Вр« 
бица морао је посље битке, у којој је сам 
самцит посјекао неколико стотина Турака, 
ићи у Русију, гдје се научио правити са- 
тове (сајџилук). Сада путује у Карлове 
Бање, не би ли излијечио посљедице неко- 
лико рана, које је у битци добио. Новаца 
нема, али се нада помоћи се тим, да ће 
тражити рада код сатција.

Стари господин чудо да није запла- 
као. Тако славни, тако јуначни народ па 
тако сиромашан! Генерал познати војско-

вођа, мора се издржавати занатом! Како 
ли су жалосне прилике у Црној Гори! 
Кад војвода обија по свијету као сацин- 
ски помоћник, како је онда нижој касти? 
А да ли може бар владар живјети према 
својој висини?

Нашто му је одговорио, да сами Књаз 
црногорски оре, коси, Насљедник чува козе, 
Књагиња музе и сири.

Сажаљење старог господина било је 
срдачно и дубоко.

„Не!“ повика горопадно, ударив се 
шаком у прса, тако, да би свалио бика од 
четири године, „још смо ту ми Чеси, та 
ми слански општинари, а кад ту нико не 
би био, ја- сам ту Матјеј Брикса, који не 
дозвољава, да познати црногорски војвода- 
трпи оскудицу и да се мора са десет ноката 
мучити за сваку капљицу лијека, којим 
намјерава поправити своје поткопано здра- 
вље. Ако не могне бити друкчије, ићи ћу 
с вама од прага до прага и скупићу вам 
банканота, да ћете их имати као листова 
у требнику,ц

Кад су дошли у Слано, стари госпо- 
дин учинио је, као што је обећао, али по- 
казивање црногорског војводе Коста Хер- 
мановића није доциљио оно што се оче- 
кивало. „Црногорац“ старог господина био 
је варошанима одмах некако сумњив; вр- 
ћели су за њим главом и нијесу баш били 
спремни, да му сложе требник банканота, 
Глупо су се ноказали земљаци сусједне 
општине Хобшовић. Али је ипак трајало 
два до три дана, док су се они, који су 
сумњали, узајамно договорили и пристали.

Било им је чудновато, да би се црно- 
горски војвода, којега су престављали као 
поносног мужа, тако занемарио и као про- 
сјак понизио. И то им се чинило одвећ 
дивљачким, да би црногорски војвода био 
путујућим сатџинским помоћником, а осо- 
бито кад су чули из његових уста, да ће, 
кад се у Карловим Бањама опорави и из- 
мучи мало новаца, ићи у Париз ради ди- 
пломатске сврхе.

Сатција се примио задатка, да ће га 
подврћи иепиту и освједочити се, како је
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спретан у реченом занату. Понудио га је, да 
ради код љега само неколико дана, зашто 
ће добити богату награду, тако да неће 
требати да просјачи и да ће достићи свој циљ 
достојним начином. Протува, по обичају, 
почео се измицати и на друге првдмете од- 
бијати, и кад је сатџија грчевито наваљивао 
обузеше га страшне муке.

То је било доста као доказ, да шти- 
ћеник старог господина није сајција. То је 
била и једна тешка околност за сумљу, да 
није ни Црногорац. Питали га? да ли ме 
познаје, нашто су добили пријазан одговор 
као обично: „Каго не ? Он мој брат. Каго 
је бил на Зрне Горе, бил гост код моја 
кучаи. А да се и мене отресе позивао се 
на различне личности прашке. Неповјер- 
љивци пак нијезу му допустили, да се 
удаљи од предмета и хтјели су, да ми пред 
њиховим очима напипте иисмо. Такав је 
постанак наведеног писма.

Стари господин осјећао се тим испи- 
тима увријеђен. Неповјерење, изјављено 
његовом Црногорцу, тиче се њега самог. 
„Како? мени не вјероватии? зашто питати?! 
Свака моја ријеч као да је извађена из све- 
тог писма. Па и кад би био рецимо швинд 
лер, кад ја казкем да је Црногорац као да 
га вадим из калопа, Црногорац је дакле и 
баста. У осталом ја ћу га сам гскушати, 
што јеи.

Започео је с њим испит у пивару. Ис- 
питивач је величанствено сио на преврнуту 
бачву, а на другу је намјестио кандидата. 
Међу њима је имао начети хектолитар ле- 
жака (старијег пива) баш донесеног из леда.

Лице је старог господина било озбиљ- 
но и строго, како то изискива задатак су- 
дије. Бога ми није га радо подузимао, али 
каква помоћ, то мора бити, Мозкда ће се 
о госта огријешити, што га испитује; али 
даће Бог, те ће му гост бити захвалан, јер 
издржи ли, засијаће пред свијетом чистоћом 
анђела. Дубоко је с болом уздануо, накаш- 
љао се, и већ отворио уста. Глас га је из- 
дао, није имао куразки (смјелости). Не, то 
не ваља тако. Најприје ваља испити врч

или два; то ће избистрити разум и памет 
и срцу дати одважности.

„Војводо/ рекао је, „сад ће то по- 
чети. У име тог се напијмо/

Врчевима се цукнуше, примакли к у- 
стима и не одмакоше, док је било и капи 
пића,

„Сад ћу да проговорим/ помислио је 
испитивач. Хтио је да одријеши, али му 
нешто запиње у грлу. Није још у правој 
мјери, још један ћуп па ће бити добро. 
Наточи себи и госту.

„Војводо/ подизкући крчаг, „живјела 
ческа земља!и

„Живјела!и
Ново куцање ћупа а није ни једна 

ни друга страна попустила, док није дно 
виђела,

„ Јуначина/ мислио је стари господин, 
држи се? Било му је топло, крв је почеле 
брзке радити, права мјера прилазити, Ту 
се сјетио старе пословице „без треће нема 
срећеи и напуни ћупе ио трећом. Гост се 
није дао мољакати и потегне добар душак 
прије него угоститељ Стари господин 
мотри.

„Хоће да ме застиди/ мисли, „то му 
неће поћи заруком.и Прихвати ћуп и сасу 
га у себе.

„То зиајте војводо/ рече побједоносно, 
„Чех не заостаје.и

„Ни Зрногорец не уступа/ поносито 
рече војвода господина Сладка и за тре- 
нутак га стиже.

„Сад ћемо почетии, рече Сладек за- 
повиједајућим лицем.

„Ја јесу готов; Зрногорбц дицкп (вазда) 
ки свему готови.

„Е па добро. Реците ми дакле, вој- 
водо, како вам прија моја бираи?

„Добра бира, али нејака (слаба)и.
„Тандара мандара! Ви и не знате, 

што пијете, с допуштењем. То није обична 
бљуштака, да се не варате, већ је стара 
бира за благ дан, коју варим за сопетвену 
потребу и у особитим приликама Код куће 
и онако нијете млаћеницу а овдје вам је 
рђава таква стара бира као крени.
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7,Не љутите се, господине стари, али 
на Зрне Горе млаћеница јача од ваше нај- 
јаче бире. Каго бисте испили зрногорске 
млаћенице само чашвцу, већ би вам ушло 
у главу. А ја јесу такови зрногорски ју- 
нак, да испијем зрногорске млаћенице пуну 
кацуи.

„То ћемо још виђети, повиче стари 
господин. „Кад се тако хвалишете, дед 
покажите, што умијете. Ако ме натпијете, 
признаћу, да сте јунак и Црногорац; 
заостанете ли, нијесте ни јунак ни Црно 
горац, већ некаква вуцибатинаи.

Посље тих ријечи одахне. „То сам га 
насадиои, хвалио се, „и ако није прави 
Црногорац, бити ће му доста. Одрешит сам 
човјек! Вјере ми, могао бих бити чески 
посланики.

Пили су, ко ће више. Ради контроле 
су биљежили сваки обрнути ћуп кредом 
на таблици. Дуго су се држали, али је 
изненада било мање цртица старог госпо- 
дина. Премда је натезао свомсилом, заоста- 
јао је чим даље тим више.

„Тако ми Бога“! клео се, непопуштам! 
Овдје се већ не ради о том, да ли сте ју- 
нак и Црногорац, већ о част ческог имена. 
А да бих ирскао као набита крошња, не 
уступам. Црногорци су, е вала! не одричем, 
али се Чех не да ни од њих застиђети!

Узалудно све упињање, празних је 
ћупа у етарог господина мање и мање. 
Напосљетку призна, да је савладан и да 
више не може ни капи. Скочи и баци врч 
на земљу.

„Зашто не пијете44? упита побједилац 
и пунећи свој ћуп пише цртицу више.

„Нећу“.
„Мене тек почиње пријат“.
„Сад оставите тои, рече стари госпо- 

дин. „Ко сте да сте, изврсно пијете. Што 
је истина, то је истина. Али да сте и из- 
врснији, не трпим, да посрамите чески на- 
род. То не може тако остати. Да знате, 
избићу вас, и ако сте Црногорац. Не зато, 
што вас ие љубим, већ да докажем, да ни- 
јесте ништа према Чесима. Кад бисмо ми 
на Турке дошли, видјели бисте, како би им

сијевале бакрачлије. Устаниге, да се оби- 
демо, ко је јачи: да ли је силнији Чех или 
Црногораци.

Лажи Врбица је био без премишљања 
и к томе вољан. Ухватили се у коштац и 
за мало надјача малени, али чиперни про- 
бисвијет. Превалио га на трбух и савладао, 
сио му на плећа и почео га немилосрдно 
тући. Стари господин је изгубио сву наду, 
да ће побједити свог Црногорца. Али се 
није већ срчио, напротив засмијао се и по- 
викао: „Доста већ, војводо, та ја сам вас 
само кушаои!

„Штета, опет морам престати, наго 
јесу в најљепшем (у најбољем)и.

Пусти га и рече: „Ја јесу такови 
страшни јунак. Морете Богу даковати (зах- 
валити), да јесу престал код прови час. 
Јеште мали час а зрногорска крв би код 
мење почала зурити (манитати) а каго бих 
имјел мој ханџар, главу бих вам уризли.

Испит је срећно испао. Стари је го- 
сподин успао и исправљајући се рекао: 
„Сада видим, војводо, да сте прави Црно- 
горац а да сваки непоштено лаже, ко то 
одриче. Примакните се на моје груди, да 
вас загрлим и пољубим, тако!!! А што је у 
бачви остало испићемо на побратимствои.

Грлили су се и цмаклали, да је цијела 
пивара одјекивала. Одигравали љубав ко 
ће боље, тикали се као муж и жена, а срце 
је старог господина постало сасвим њежно, 
кад му је побратим обећао, да ће му изра- 
дити од књаза орден, Стари господин види 
у души сваку ријеч побратимову испуњену. 
Надима прса и гледа на мјесто, гдје ће му 
се орден сјати. Затим ће сваком задавати 
јаде, ко није био војводи пријатељ. Како 
ће жалити а њему завиђети! Тек му дође 
орден, иступиће из ниског друштва, и 
поћи ће или у стријељце илп у ветеране. 
Зависиће од њих, које ће да почасти својом 
високоцијењенохм личношћу. Поћи ће к они- 
ма, који га учине већим господином.

С ческог Д. БукотпК. 
(Наставиће с е.)

------- »-------
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Јадан прилои за књишно-просвјетну 
гарнју [|рна Горе

приопћио Марко Драговић

у' свакоме раду први је услов за 
успјех слога — сложно учешће сви- 
јех радничких снага у предузетом 
раду, сваки према својој могућности 
и способности. „Сложна браћа кућу 
граде, а иесложна разгра|јују.“ Тако 
је исто и на просвјетно-књижевноме 
пољу. Познато је свакоме, да ме|ју 
људима постоје симпатије и антипа- 
тије, мрзости и мидости; али кад се 
тиче каквога опћекориснога народ- 
нога посла, ма у коме правцу то 
било, те симпатије и антипатије, 
мрзости и милости, треба да се оста- 
ве на страну, па да се заједнички 
прегне да посао, који иде опћена- 
родној користи, постигне повољан 
успјвх.

Ми знамо, да је просвјета први 
и најглавнији покретач свакога до- 
брога напретка, како појединога чо- 
вјека, тако и цијелога човјечанства. 
Зато се сви народи старају да што 
више у просвјети напредују ; зато се 
све више и више отварају учебни 
заводи, преко којих ће се просвјета 
у народу ширити што, с похвалним 
успјехом, према својој могућности, 
чини и нзша држава, подижући 
школе. Но у школама се просвјета 
црпи и учи из књвга, а по народу 
се просвјета шири преко књига, те 
се зато и цијени просвјетни напре- 
дак свакојега народа не само по бро- 
ју школа, него и по књижевности, 
која се у појединсм народу развија.

Да би се просвјета преко књи- 
га још боље могла ширити у наро- 
ду, људи од науке и научна дру- 
штна, издају повремене недјелне, пет- 
најесто-дневне, мјесечне журнале, и

омање листове, за књижевност. То су 
готово најзгоднији разносачи про- 
свјете по народу, и преко њих на- 
ука може допријети и у најмање село, 
гдје писмен човјек живи. Успјех так- 
вих просвјетно књижевних органа за- 
виси од оних лица, која их издају, 
и од оних који су сарадници истих. 
Народ наш каже „каква јеђа, таква 
међа,“ „какви мајстори, таква и гра- 
ђевина.“ Ово се у потпуности може 
примијенити у опће на књижевност 
и просвјету, те по томе, разумије се, 
и на просвјетно-књижевне листове.

Као што је речено књижевне 
листове покрећу и поједини учени 
људи и разна књижевна друштва. 
Ако такав лист покрене поједини 
човјек успјех његов, по књижевном 
садржају, зависиће од истога лица, 
које лист покрене, и од његових са- 
радника. Кад на таквоме листу про- 
чвтамо у лицу уредника какво у 
књижевности добро познато и за- 
служно име, а међу сарадницима 
познате књижевнике, обратимо на 
њега добру пажњу и имамо тврду 
наду, да ће добар бити и добар ус- 
пјех имати. И заиста по садржају 
такав лист оправда све наше добре 
наде. Но, к сажалењу, бива често 
да ни такав добар лист не дође до 
жељене сврхе, престане излазити 
прије него се је ико могао надати. 
Ко је у таквоме случају крив ? Лист 
није крив, јер је садржајем одгово- 
рио евојој дужности. Дакле крив је 
народ, којему је тај лист за читање 
намијењен, па се није хтио одазвати 
претплатом, да материјално осигура 
његов живот. Но лисг сам по себе, 
ма колико кратко вријеме излазио, 
остао је на врхунцу свога достојан- 
ства и сномињемо га у историји књи- 
жевности с поштовањем.

Има и таквијех који још нијесу 
дорасли за издавање књижевних ли- 
стова на своју личну одговорност,
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нити могу својим именом придобити 
за себе добре књижевне радничке 
снаге, али имају добру вољу, имају 
велику љубав за просвјетни напре- 
дак свога народа, па покрену какав 
књижеван лист, који, при свој доброј 
вољи издавачевој, буде слаб по књи- 
жевној садржини, те због самога себе 
пропане. Хвала и таквим књижев- 
ним прегаоцима; али жељети је да 
таквих листова не само мало буде, 
него у опће и не буде у нашој књи- 
жевностњ Они који имају вољу за 
рад, а имају и неке способнссти за 
то, нека придруже свој књижевни 
рад добр< ме листу, и тијем припо- 
могну обезбједити му опстанак. Није 
нам баш до тога стало да имамо 
бројну величину књижевних листова, 
него да имамо добру књижевну са- 
држину; па ако такви добри листови 
умру због немарности народне тада 
се народу може рећи „погибељ твоја 
от тебје израиљу.“ И доиста сваки 
народ који нема своје просвјете, своје 
књижевности, чим ће просвијетлити 
и уздићи свој ум, мора пропанути 
под притиском ума изображенога. 
Многобројни народи изображени вла- 
дају над многобројним милионима 
неизображенога народа. Дивво је то 
наша народна послсвица окарактери- 
сала „ум царује, а снага (физична) 
кладе ваља.“

Осим књижевних листова, које, 
као што напријед рекох, издају поје- 
дина лица, има их које издају књи- 
жевна друштва.

На првоме мјесту међу таквпм 
ученим друштвима стоје академије 
наука, а за тим књижевна удружења 
под различним именима.

Таква књижевна друштва имају 
своје књижевне органе, преко којих 
дају свијету књижевне радове како 
своје сопствене, тако и својих сарад- 
ника.

На таква књижевна издања че- 
сто пута нема потписа по некоје 
личности као одговорног уредника, 
на неке потписује се „редакциони 
одбор“ (ово двоје не би се могло одо- 
брити), на неке потписује од друш- 
тва изабрани уредник, што је нај- 
нравилније. Ако пак хоће да лист 
уређује и „редакциони одбор“ имена 
таквих одборника ваља да су на 
листу потписана, јер је потребно 
читалачкоме свијету знати, ко лично 
носи на себе одговорност за садр- 
жину листа и, у случају потребе, 
ко ће за садржину листа и пред 
властима одговарати. Истина је да 
на листу стоји име друштва, чији је 
орган тај лист; али друштво у опће 
не може се узети као личпи одго- 
ворник за друштвени орган; јер чла- 
нови једнога таквога друштва могу 
бити по широкоме књижевноме сви- 
јету, па како ће они одговарати за 
садржину листа једнога друштва, 
којему су они постали чланови.

Знамо да члановима једнога књи- 
жгвнога друштва могу бити и не- 
књижевници, па зар такви да носе 
на себе одговорност за књижевну 
садржину друштвеног органа?!

Члановима таквих друштава би- 
вају обично тако звани р: довни чла- 
иови. У такве би морали бити само 
књижевници, Помажу&и чланови — 
у такве се броје они који у неколико 
материјално помогу опстанак друш- 
тву. Почасни чланови, у такве се 
бирају они који су морално или ма- 
теријално обилато потпомогли опста- 
нак друштву, па ма то и не били 
књижевници; или су у отачаственој, 
или иностраној, књижевности, уни- 
,’ели у ризницу просвјете и књижев- 
ности дјела од трајне вриједности 
и добрих посљедица Чланова добро- 
тлвори, који су обилатом материјал- 
ном помоћу прапомогли опстанку 
друштва. За редактора. и у редак-
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ционе сдборе, бирају се књижевници 
и то према могућности најбољи.

Сад да узмемо за примјер један 
орган једнога књижевнога друнхтва, 
на к. јему је потпнсан један редактор, 
или неколико чланова редакцион^г 
одбора по имену.

Редактор не може се потписати 
на друштвени орган, без избора од 
стране друштвених чланова. Тако 
исто и вишечлани редакциони . дбор 
мора бити изабран од друштва. Зна- 
чи: кад је такав, или такви, изабран 
од друштва, да име метне на друш- 
твени орган, друштво је морало 
имати у једнога, или више њих, 
повјерења да именом својим засту- 
пају друштво пред ученим свијетом; 
а кад је тако онда цијело друштво, 
а особито књижевници, морају редак- 
цију потпомагати својом моралном 
помоћу у свему, а особити књижевни 
чланови својим књижевним радовима. 
Не буду ли овако дру1птвени чла- 
нови радили — у таквом случају 
они нијесу досљедни себи самима и 
тада друштво не може за неуспјех 
кривити редакцију, него нека криви 
само себе и своју неслогу....

Опет да поновим: симпатије и 
антипатије, милости и мрзости не 
смију играти улогу у опћенародним 
пословима у опће. Нека се ради и 
нека се радови признају. Нека буде 
слога и нека се заједнички прегне 
д& радимо на књижевности, па нам 
се неће никада моћи рећи да наша 
књижевна „Луча“ не свијетли.

Но колико год се жели да наша 
књижевност цвјета и напредујо у 
рукама наших данашњих књижев- 
ника, и будућега покољења у вјекове, 
толико не смијемо заборавити оне 
старије раднике на томе пољу, који 
радише у она тешка времена нашега 
народнога живота. Ја бих драговољно 
свакојега таквога овдје не само сно- 
менуо, него му и кратак живот на

писао; али гдје ћу то докучити ? 
Привешћу овдје само име оних, које 
на^ох записане, или их сам памтим.

Ко не би споменуо Петра Ћир- 
ковића, Которанина; Лазара Влахо- 
вића старином Морачанина; велеза- 
служнога сатрудника владике Петра 
П., острошкога архимандрита Петро- 
нија Лујановића; Ђорђа Срдића, Ко- 
торанина. Ово су били учитељи у 
Црној Гори за вријеме владике 
Петра П.

Архимандрит Лујановић је нешто 
и у књижевности радио и под ње- 
говим уредништвом изишао је црно- 
горски календар „Грлица“ за 1837. 
годину. Срдић је писао пјесме; али 
од свих мени је позната само његова 
пјесма „Цетиње,“ 1874. годиве, и 
пјесма Л>убомиру Ненадовићу, која 
је наштампана у „Гласу Црногорца“ 
број 21, година 1875. Посље ових 
долазе : цетињски архимандрит, доц- 
није митрополит црногорски, Ника- 
нор Ивановић Његуш, који је био 
надзиратељ и наставник цетињске 
основне школе; па Антоније Мацура 
и Стеван Петрановић Далматинци; 
па Никола Мусулин Гомирац из 
Старе Србије. Мусулин је приопћио 
у „Гласнику српскога ученога друш- 
тва“ у Биограду (књ. ХУП. 1863) 
оно знаменито писмо владике Данила 
о ударцу на црногорскс потурче- 
њаке. Ови су учитељавали у Црној 
Гори за владе књаза Данила; а Му- 
сулин и Петрановић неко вријеме и 
8а владе Књаза Николе.

К овима ћу придружити бив- 
шега цетињскога протојереја Стевана 
Капичића и цетињскога протођакона 
Филипа Радичевића. Ови заузимају 
угледно и заслужно мјесто међу учи 
тељима црногорскијема, из онога вре- 
мена док се букваца учаше „азт>“ 
„буки,“ и док се оним грозно теш- 
ким и мученичким сријецањем слова 
учаше изговарање ријечи.
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Протођакон Радичевић познат 
је и у нашој књижевности. Он је у 
„Магазину Далматинском,“ и другим 
књижевним листовима, објелоданио 
доста лијепијех приложака за исто- 
рију Црне Горс. Скупио је повћу 
количину народних пјесама и на- 
штампао их, у Биограду 1872 год. 
под називом „Гусле Црногорске.“ 
Наштампао је неке књижице о раду 
рускога „црвенога крста“ у Црној 
Гори, за потоњега црногорско-тур- 
ског рата.

А ко не би још споменуо вели- 
козаслужне раднике на књижевноие 
пољу у Црној Гори: дичнога Милу- 
тиновића Симу Сарајлију, сина ста- 
рославне српске Босне, који је напи- 
сао „Историју Црне Горе од искона 
до новијега времена,“ и у Биограду 
је наштампао 1835 године; па драму 
„Дику Црногорску,“ коју је наштам- 
пао на Цетињу, у штампарији црно- 
горској 1835 године. Приказ ове 
драме налазимо у „Грлици“ за 1836 
годину, гдје се, између осталога, 
каже „да се нашег похваљеног појете 
ово дјело чистотом српског (готово 
прногорског) језика далеко одликује 
од свије његовије до сада напечата- 
није дјела.“ (стр. 130).

Милутиновић је живећи у Црној 
Гори, прикупио и на свијет издао 
под милозвучним називом „Пјеванија 
црногорска и херцеговачка“ двије 
збирке народних пјесама. Прва књига 
наштамтана је у Будиму, у штам- 
парији краљевско-угарског свеучи- 
лишта 1833, а други у Лајицигу 
код Б. Таухница 1837 године. Друга 
дјела Милутиновића овђе нећу сао- 
мињати.

Уза Симу дивно пристаје добри 
и за Црну Гору заслужни Милако- 
вић Димитрије од старине пз српске 
Херцеговине, дичнога војводства све- 
титеља Немањића Саве. Поред свога 
обилатога службенога рада он се с

успјехом и пера дохватио и, уз помоћ 
свога великога мецената владике 
Петра П, почео је издавати црно- 
горски календар „Грлицу,“ од којега 
је прва књига изашла 1835 године. 
Милаковић је издао „Грлицу“ још 
за 1836, 1838 и 1839 годину. Н»ој 
су сарадници били и владика Петар 
Ц и дубровачки прото Ђорђе Ни- 
колајевић; али је у главноме пот- 
пуњао Милаковић својим радовима, 
од којих је најглавнији „кратка исто- 
рија Црне Горе“ и „Ђеографско-ста- 
тистички преглед Црне Горе.“

У „Грлици“ за 1835. годину 
Милаковић је почео штампавати исто- 
рију црногорску, коју је написао 
владика Петар I, али даље ју је про- 
дужио као свој рад. Милаковић о томе 
пише овако у предговору „Грлице“ 
за 1836 годину:

„Ја сам обећао у „Грлици“ за 
1835 годину, да ћу кратку историју 
Црне Горе, светопочившим митропо- 
литом Петром списану, и у истој 
„Грлици“ прекинуту, продужити; 
но будући да при свом мом истра- 
живању нијесам могао његов руко- 
пис наћи, тако сам се потрудио пи- 
сати је даље сам, и за ово кратко 
вријеме, негато из штампаније књига, 
а нешто из приповиједања старије 

•овдашњије људи, скрпио сам је које 
како, и довео до године 1797, (па је 
даље довео до 1830.)

„Пстина да и ово није истори- 
ја, него само материјал за њу, али 
опет за сада, кад немамо боље, на- 
дам се да ће и с њом чптатељи би- 
ти задовољни, док нам ко спише 
опширну. Боље јв иколико, него ни- 
колико “

Из ове историје радила се Ми- 
лаковићева црногорска историја, која 
је наштампана у Задру, у типогра- 
фији браће Батара, 1856 године.

Ево како сам Милаковић пише 
у предговору о овој својој радњи:
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,,Још пријед двадесет година 
почео сам био издавати у Црној Го- 
ри „Грлице,“ које су у пет части 
изишле (1836—1839), У њима сам, 
поред другог којешта, печатао крат- 
ку Историју Црне Горе, доведшу 
до 1830 године. Да ова историја ни- 
је потпуна, и колико би требало 
изврена, то стоји; али каква је да је 
опет је из ње по гдјешто превођено 
на њемачки, француски, талијански 
и руски, а мозке бит још и на који 
други језик.

Ти преводи свједочба су јасна, 
да је и другима народима мило упо- 
знати сес дјелима храбри Црногораца; 
па то још милије и драже мора бити 
нашем у опште народу, коме су у 
опште и биле намијењене „Грлице“ ; 
но почем су ове постале врло ри- 
јетке и већему дијелу Србаља непо- 
знате, зато ево сад наново, и у јед- 
ној књизи, издајем поменуту исто 
РИЈУ-

„Ово садашње издање није од 
ријечи до ријечи препечатано из „Гр- 
лице,“ него су ове најпријед пажљи- 
во сравњиване с изворима и другим 
достовјерним историјским дјелима, па 
је по овим на неким мјестима по- 
прављено, на некима распрострање- 
но; а на многима попуњено, особи- 
то је попуњено из архива многима, 
нашем народу до сад непознатима, 
документима.“

Ова Милаковићева историја и 
до данас је најбоља од свих до сад 
наштампаних, и ако и она има врло 
много недостатака и празнина.

Овамо нам иде и Медаковић 
Милорад, који је био у Црној Гори 
државни секретар, којему је Књаз 
Данило дао назив војводе за његове 
службене заслуге.

Медаковић је и у књижевности 
много радио. Написао је „Историју 
Црне Горе од најстаријега времена 
до 1830 године“ и при њој наштам-

пао „Законик општи црногорски“ 
установљен 1798 године, за владе 
владике Петра I. Медаковићева исто- 
рија има у себи доста грађе за исто- 
рију Црне Горе, али та грађа није 
правилно сређена. И у документима 
има много погрјешака и празнина. 
Оно пак што је при документима 
унесено од стране писца слабо је, 
и на врло мало мјеста може издр- 
жати критику. Медаковићева исто- 
рија наштампана је у Земуну, у 
књигопечатњи дра. Данила Медако- 
вића, 1850 године.

За бављења свога у Црној Го- 
ри Медаковић је скупио и описао 
многе обичаје црногорске, и то је 
наштампао у књизи под називом 
„Живот и обичаји Црногораца“ на- 
штампано у Новоме Саду, у јепископ- 
ској штампарији, 1860 године.

Ова књига има велику вријед- 
ност за онога, који се бави изуча- 
вањем живота и обичаја Црногораца, 
и ја је сматрам за једно од најважни- 
јих Медаковићевих књижевних дјела.

Медаковић је био сатрудник кња- 
зу Данилу при писању законика који 
носи назив „Законик Данила првог 
књаза и господара слободне Црне 
Горе и брда“ и на истоме је потпи- 
сан као државни секретар. Овај за- 
коник наштампан је у Новоме Саду, 
у књигопечатњи дра. Д. Медаковића 
1855. године.

0 Медаковићевим књижевним 
радовима, које је писао пошто је оти- 
шао из Црне Горе, овђе нећу збо- 
рити, само ћу толико напоменути, 
да се и ти радови највише односе 
на историју Црне Горе.

Не могу пропустити да овђе 
не споменем нашега брата Чеха, 
Јована Вацлика, који је подуже вре- 
мена био у Црној Гори државни се- 
кретар. Он је још 1858 наштампао 
у Лајпцигу књигу о независности 
Црне Горе „Г,а зоиуегашћб Је Мои-
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1епе§то.“ ТТТтп је још писао о Црној 
Гори за његовог овамо бављења није 
ми познато. Пошто је отишао 'ив 
Црне Горе настанио се у Русији, 
гдјеје продужио пријатељски писати 
о Црној Гори. но те радове овдје 
нећу спомињати.

Долази крвава 1862 година кад 
Омер-паша, с великом турском вој- 
ском удари на Црну Гору. Дога- 
ђаји тога времена доведоше нам у 
Црну Гору једнога духовника из 
братске нам Херцеговине, а то је 
био тада млади калуђер Нићифор 
Дучић. Овај духовник, који је вла- 
дао приличним знањем био бистар 
умом, брзо је узео на Цетињу угледно 
мјесто и био произведен за архиман- 
дрита манастира цетињског. Одмах 
по доласку на Цетиње окушао се и 
на перу и већ 1862 г. наштампао 
је на Цетињу своју похвалну ријеч, 
коју је говорио приликом доведени- 
јех робова на Цетиње из Крњица (16 
марта).

Дучић је био сатрудник вели- 
коме војводи Мирку Петровићу-Ње- 
гошу при издавању јуначких пје- 
сама, наштампаних на Цетињу под 
називом „Јуначки Споменик“ (кња- 
жевска штампарија 1864 г.). Дучић 
је написао предговор и поговор тој 
књизи и спјевао пјесму о ратовању 
1862. године. Још је написао и на 
Цетињу наштампао „Степеник срод- 
ства“. Ова је књига намијењена 
свештеницима црногорским и била 
је за њих врло корисна, особито у 
оно вријеме кад свештеници наши 
нијесу имали богословскога образо- 
вања.

Год. 1864 при цетињској основ- 
ној школи додати су још два раз- 
реда, који су били намијењени осо- 
бито мало опширнијему изучавању 
неких богословских предмета; а уз 
то још историје, ђеографије, физике, 
омилитике и риторике, како би уче-

ници те школе што спремни;и изи- 
шли не само за ступање у свеште* 
нички чин, него по потреби и 8а 
учитеље и друге државне чиновнике. 
За улравитеља тој школи постављен 
је Наћифор Дучић, а за учигеља 
био је постављен Филип Поповић, 
Цетињанин из Доњега Краја, човјек 
врло интелигентан и прилично нау- 
чен и био би добар наставнзк; али 
неке околности биле су узроком те 
је врло кратко вријеме остао при тој 
школи.

Године 1867. Дучић се иселио 
из Црне Горе и отишао у Србију, 
глје је обилато продужио књижевну 
радњу, од које се велики дио односи 
на Црну Гору; али ја о тим радо- 
вима овдје нећу зборити. јер пишем 
о ономе што се радило у Црној Гори.

У другој половини 1864. године 
догађа се једна важна промјена у 
школи цетињској. Те године долазе 
за учитеље два млади Далматинца, 
задарска богослови, Михаило Мршић 
и Божо Новаковић. Мршић је био 
назначен за учитеља трећега и чет- 
вртога разреда, а Новаковић првога 
и другога. Они су први почели ђе- 
пу учити по фонетици (гласовима), 
те се свако слово изговарало онако 
какав му је глас: а. б. в..., а не аз, 
буки, вједи, те су таквим начином 
ђеца могла научити буквицу много 
прије. и привикнути се читању мно- 
го лакше, и избавила су се онога 
грознога сријецања. Такође уведен је 
у шволу Вуков правопис.

У брзо за тијем долази у Црну 
Гору за Књажева гекретара поп Јо- 
ван Сундечић, бивши професор за- 
дарске богЈсловије. Не гледајућв на 
служебни положај, и обилати слу- 
жебни рад. Сундечић је најодушев- 
љеније, са свом силом свога обила- 
тога знања, гточео ра^ити у корист 
просвјетнога и књижевнога напрет- 
ка у Црној Гори. Пјесник „Крваве
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когпуље“ пропјева одма и на Цети- 
н>у и већ 1865 даз,е пггампати у 
цетињској штампарији своју родољу- 
биву пјесму „Петров-дан на Цети- 
њу.“ 0 пјесмама Сундечићевима ја 
нећу зборити опширније. Толико ћу 
рећи да пјесме његове славе Српство 
и Словенство проповиједају хриш- 
ћанске врлине и лијепу слогу међу 
Србима и Хрватима • уздижу и сла- 
ве великане српскога и у опће Сло- 
венскога народа; а кад пропјева коју 
љубавну или жалосницу види се да 
је то био човјек добра, љубећа и 
болећива срца, и ако је по спољаш- 
њости изгледао доста окрутне нарави.

Кад се такво нешто чита у 
Сундечићевим пјесмама, оне би се 
морале добро примити и читати, па 
и кад неби било у њима баш оео- 
бито чисте појетичне жице.

Сундечић је још 1865 године 
покренуо на Цетињу календар „Ор- 
лић.“ Тим својим годишњаком, који 
је излазио 1865, 1866, 1867, 1868, 
1869 и 1875 године, Сундечић је 
стекао прелијепу заслугу за нашу 
књижевност. То је био као неки 
књижевни орган тадашње цетињске 
интелигенције, а имао је за сарад- 
нике и неке познате књижевнике и 
од изван Црне Горе. У томе је ка- 
лендару штампао неке своје пјес- 
ничке производе и наш узвишени 
Господар, Књаз Никола I и изме- 
1>у осталих и почетак трагедије 
„Вук шин.“ Поред радова Сундечи- 
ћевих још тамо налазимо радове: 
Михаила Павлиновића, Здравковића, 
Дучића, Драгашевића и т. д.

Наступи за Црну Гору зннме- 
нита 1868 година. Свршетком те го- 
дине отиде у Русију Књаз Никола у 
госте „Славенскоме Цару, Црне Горе 
пријатељу давном“, не да утврди 
савез ме^у малом Црном Гором и ве- 
ликом Русијом, јер је та вева искрено

постојала већ од давних времена, 
него да лично види великога покро- 
витеља свога народа и да му „отвори 
груди и покаже што му срце жуди“. *)

Књаз Никола био је братски 
примљен од великога „Славенекога 
Цара“ Александра П и овај му је 
пружио своју покровитељску руку, 
па га богато обдарио даровима за 
њега и његов народ, и одликовао га 
одличијама, која се пристоје витеш- 
ком црногорском Господару.

Почетком 1869 године Књаз ее 
вратио у Црну Г. ру здраво и ве- 
село, и добрим вијестима из Русије 
обрадовао цио црногорски народ.

У другој половини те исте го- 
дине обилатом помоћу руском отво- 
рена је на Цетињу Богословија, за- 
вод ва васпитање црногореких мла- 
дића, и Институт за васпитање цр- 
ногорских ^евојака.

Године 1871 дозвао је Књаз 
младога и ученога Србина, нз српске 
Војводине, Сима Поповића и повје- 
рио му је покретање једнога поли- 
тичкога листа, који је Црној Гори, 
већ у ово вријеме, добро потребан 
био. Први број тога листа изишао 
је 23 Јануара 1871 године, под на- 
зивом „Црногорац, лист за политику 
и књижевност".

Заслужује да из приступа тога 
листа, који је из пера уредниковог 
наштампан у 1 броју, приведем не- 
колике ријечи, пошто су врло зна- 
чајне и 31 данашње вријеме.

„Својијем јунаштвом и необич- 
нијем пожртвовчњем за слободу своју 
црногорски је народ чувен и про- 
слављен у цијеломз свијету. Беспри- 
мјерна борба његова за златну не- 
зависност бјеше до сада једини на- 
чин, којим се он дао чути међу бра-

*) Виђи лијепу Сундечићеву пјесму у 
„Орлићу“ 8а 1868 год.
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ћок својом и у туђини... Но иоред 
то1 а што је Црна Гора својијем по- 
стојаним јунаштвом сачувала своју 
неоскврњену слободу, она сс у по- 
тоње вријеме знатно развила и у сво- 
јему упутрашњему жпвоту. Уређење 
државно и просвјета народна нијесу 
више ни у Црној Гори у првобит- 
номе стању.

„Страноме свијету нијесу, тако 
рећи, скоро ни мало познати от;но- 
шаји Црне Горе, а сама, злијем уде- 
сом, поцијепана браћа наша радо 
изгле дају прилику, да боље познају 
своју јуначгеу Црну Гору, чисто 
огњиште слободе српске. на које же- 
љено погледају у часовима трпљења 
својега.

„Да би дакле створили прилику, 
да боље позна Црну Гору и страни 
свијет, који често грубе неистине 
доноси о њој; а и нашему свијету, 
који живо осјећа потребу ту, изла- 
зиће од новога, љета на, Цетињу нов 
и први лист за политику и књижев- 
ност под именом „Црногорац“..

„Зарад духа слободе и незави- 
сности народне, који лебди над нама, 
и којијема ће ,.Црногорац“ излазити, 
зарад нашега уједињења народнога, 
од пријеке нам је потребе међусобно 
познавање стања и снаге наше и 
братска узајамност....

„ДогаЈјаје у Србији ирати&е „Цр- 
ногораци живо са братском љубављу. 
Сваки наиредак иоздравиЛе радосно као 
усијех укуинога наро^а нашега. Једно 
срце мора куцати у нама и једна ми- 
сао народна мора нас све одушевљавати. 
Томе увјерењу слуиси пЦрногораци и 
то &е га увјерење увјек руководити 
ирама Србији. г)

„У истој мјери пратиће „Црно- 
горац“ и све појаве у народноме

х) Врсте које су овдје подвучене ја 
сам подвукао због особптога њинога значаја, 
и које су вазда велезначајне за наше од- 
носе прама братској Србији.

животу наше остале браће словен- 
еке. Пружајући њима прилику овим 
подузећзм да познају наше добро и 
зло, и невољу и снагу нашу, мо- 
трићемо и ми пажљиво њихово на- 
родно кретање.

„У томе узајамном тознавању 
лежи снага наша, којом Ке Словен- 
ство у скорој буду&ности, заузети зна- 
чајно мјесто у овоме дајелу свијетаи.

С оваквим дивним програмом 
изишао је први политичко-књижевни 
лист пред читалачки свијет. Са- 
држајем својом потпуно је одговорио 
даној ријечи и кроз кратко вријеме 
позтао је готово орган васколиком 
нашем страдајућем народу, те је 
преко њега јављао свијету свзје јаде 
и страдања; с друге стране доносио 
је утјешне чланке, којијема је кри- 
јепио наш народ да издржи, да не 
клоне, јер мора доћи дан спасења.

(Наставиће се.) 3 0б

------ —

Старине
Зааис Јеромонаха Пахомија

Добротом г. професора Божа Но- 
ваковића, који има доста лијепи број 
старих рукописних и штампаник цр- 
квених књига, дошао сам до овога за- 
писа, којије на једној црквеној књизи, 
чија се садржина разна, а види се 
из њега самог. Књига нема почетних 
листова из „Лћкс/М1,0СдоЕ'А-а“ а штам- 
пана је у Мљецима на шеснаестини 
а има лијепу орнаментику на сваком 
заглављу различно израђену.

Разгледајући „Каталог старих 
рукоииса и штамианих књигаи тражио 
сам да ова књига, према годинама 
није гдје-год објављена, но то не 
нађох, те за то овај запис и донесох, 
а на саму књигу вратићу се доц- 
није. Ево тога записа:
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ИзколетелЈк (вцд и скпо* 

сп*кшетелЈк снл. и гккркшетелЈк 
стго АХа- ^Зк ^Р^шнТн И/Ик 
нши Кк чл6к*кцеук недостоинк! 

уоу рлкк кожидарк коукокикж. 
ИришкдшоулЈИ цпџткчксткл лјо* 
его, (џзелЈЛЈе дТижлитисккпе еже 
нстк кк пр^кд^клеуж лЈЛтедош 
сккТдж и> грл'дл нлрицлилЈЛго 

ПЈЏДГОрИЦЛ. КЛИЗк соуцЈБ грлдл 
г/нелмго дТижлитте. егоже не 
когдл' сжзгадл дТижлитТлик те* 
слрк кж илЈе ско1. Идошкдшо* 
улЈИ кк грл'д*к кенетТлни. Кж 
Д^Хк СкСТЛ'кЛ1Л1ОЦЈТиХгк КЖСТкКС* 
нлл' пислнТл нлтиплреук. фроу* 
гиже, и грккм и инТе езк'жк1. 
ЖеллнТелЈк Ккжделеук и илшл 

сркКкскллже и клкглрсклл та 
кожде нлтиплреук скстлТити. 
Жолиусе кксе клгосркдолЈоу 

ЧЛКОЛЈОКЦОу К8. К кЗКркГО\к С1> 
к*к нл поучиноу не изк чркпл* 

ТелЈЛгсџ клгооутрокТл его. дл

ПОСшкшИТЛЈИ НЛСТл' ДО СкКрк* 
шенТл, лцЈе коудоутж оугоднлл' 
кксе клголЈоу уоу клц*к /иоТелЈоу. 

ИголЈк ск^д^ктелксткоук*, не^ 
дл'ук секе нилјл'лл покога. лјл'* 
ложе И ЈЏЧИЛЈЛ ЛЈОИЛЈЛ ДР^ЛЈЛ* 

нТе. ни поцЈедеук ц> илЈенн ЛЈОи\к 
ТежелЈи дллк естк гк. дондкже 

изк^стилји дНјло нл сккркше* 

те.. 0е клгод'ктТ|6 ^л' лЈоего 

клкм, нл сккркшете джлл прш

сткук. и сккркшнук Кк тоуждеи 

зелЈли. Егкслкл писл'нТл цркок* 
нлл келицНглЈИ слокеси. Идроу* 

Гкпе КИИГк! СкПИСЛук ПО ЛЈкШ 
шТилји слокеси. иже Кк поутк 
ХОДеЦЈИЛЈк оудокк НОСИЛЈЛ' КкР 
клбтк. И лцЈе Кксе клгга гк кк 
П0С1гкшИТкЛ1И, ХОЦЈОу принести 
Ккс! типлри, келики Теже и лјл'* 
лТе кк скоелЈк цЈЧкстко\‘. дл 
исплкннлЈк Ккслко недостл'тк= 
ЧкСТКО Кк КЖТкКНкТук Црккл'^к 
книгк. Теже Тестк оулЈЛЛ1е'но& 
инок^крнкТлЈИ Тезк'|Кк1.

ТНглЈже кол^кнт пр^кклонк, 
ЛЈЛ1ОСе ИЛЈИЛИСе Д‘к|О. ПОЈОЦЈТИЛЈк, 
ИЛИ ЧкТОуЦЈТЛЈк, или пр^кпис* 
оу(6цллЈк. лцЈе коудетк цјо по* 
гр^шено испрл'клгаите, и клските, 
л не клкиете. дл и км сподјт 
китесе буслмшлти, стрлшнлТџџ 
и нелицелЈ^рнлпџ соудте. клгга 
(џнк цчгкгк. Прид*кете клкенТи 
(џцл лЈоеги>, нлсл*кд8ите оуго* 
ТОКЛННОТе КЛЛЈк ЦрСТКкНб (џ СкЛО* 
жетл лЈир8. 1егоже коуди оул* 
оучити кж гклЈк нллЈк. слл'кецЈе 
КкСИ коупно, (џцл И СИЛ И СТГ1Џ 
дул. и нига и присно и ккк^ккга 
К*ккОЛЈк, ЛЛЈИНЖ.

Покел^ниТелЈк гнл кожидл'рл 
коукокикга ЦЈДГЈОрИКк ПЈЏДГО# 
ричлнинл. Троудиусе (џ сТихк 
СкПИСЛНТн\гк ЛЗк ЦЖЛЛНН^ИШТ и 
ЛЈкНШИ Кк иноцедк, ТерЛЈОНЛХк
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П4^0/ИИ. Ж Жстрбкк Д1ЦЈК4И* 
ттсклго езерл.. Љлјоки $ци 

и крл'тга. лцЈе ко8детк что по* 
гр^кшено. по&ЦЈе лк»кке рл'ди 
^кн испраклгаите. и наск $ 

сел1к оусркдно троудик1пи\се 
клкител не клкнете. Потеже 

неписл д\к стм, ни лгтелк. Нк 
роукл гр'кшнлл и креннл. и дхк 
оунилт ижллнм и гр‘кшиш.

(хжкркшише се пе сткне 
книгкк Кж ни^же скписл\олЈк 

синл^лрк кезк троплри^к. и ча'* 
сослокцк илИпе ноцЈноук* и дне* 

кноук* слоужкоу. И ЛЈЛТКк! рЛЗ* 
личнмје (у оулЈил!ент дтекнгкжк. 
и лклдкто пр^ксткпе кце. И 
сллк^ћ и кл'тлка'с'|'е кксего л4јтл, 

ПрЛЗНИКОЛЈк НЛрЈУЧИТИЛЈк. И 
пл'ки СкПИСЛ\к ПЛрЛКЛИСе СТМЛЈк, 

ПО дие^к СеДЛЈИЧНкЦЖ ЛЈОЛкКНк!. 
II слоужкоу стго ккскрсе'н|'л. 
II н^кклл' жит1л и жоученга 
ИЗкКрЛТИИЛЈк СТШЛЈк, Кк ДКО1€ 
КИИГЧк.

ОТе СкКркШИуОЛЈк. КЖ л^кто 

зкд. л Ж рождксткл ^кл, флфк. 

Кроугк слнцоу, л. л лоуни, Т. 
I идиктиџнк, Г еплутл, л.

Жсцл ЉГртГл, з. днк. оукне'* 
цГехк?)

х) оу са титлама, које је у тексту 
морали смо гдје-гдје замијенити оби 
чним оу. Исто тако није имало?у 
штампарији 1-е из терцијера те смо 
вамјењивали га^са^к.

Запис владике Василија Петровића.
На минеју за мјесец јуни, који 

се налази у манастиру Подмалин- 
ско у храму Са. Богородице, има овај 
запис Владике Василија Петровића:

Все пресветлеишаго Самодержав- 
неишаго еа Јмператорскаго величе- 
ства (?лисавети Петровне Всеа Рос- 
тиЈ1|протчав 1 протчан 1 протчаа 
пожалование мне смиренному митро- 
политу черногорскому скендерискому 
и приморскому 1 трона серпскаго 
ексарху Васил1к> Петровичу вђ цар- 
ствун)1цему Великому граде москве вђ
лето фахЈгнг. генвара к.

Самои резиденцш храму рожде- 
ства пресвнНе Б’д’це у Цегине. *)

Као што се види овај је запис 
од 1753 од Христова рођења.

Једно сведочанство из доба св. Петра.
СвидЂтелств о!

Данное черногорскоу уроженцоу. 
Хоташу свхну Николаезу Филипови- 
ћу, вт> томте. что онт> находилсн 15 
л&тт. умое 1 служби исполни домт> 
свои вћрно и усердно безт. свакога 
порока, Того ради данно Ему С16 
Свид&телство заиодписашемЂ На- 
шимђ и приложен1вмт> печати герба 
Нашего.

вт> ЦетинЂ маји 14-го дна 1823-го 
года

Черногорскш Митрополитт. 
и Ордена С-го Александра

Невскаго Кавалерт
Петрт. Петровичт.

Овдје се испод самог „Свид4- 
телства“ налази печат државни: дво- 
глави орао са раширеним крилима 
с криновима са стране и испод ње- 
га лав у положају трчећем. Више 
грба је круна а испод ове на угло- 
вима штита, на коме је грб представ-

*) Како у штампарији нема из овога 
слога правога У које се писало као осам 
замијенио сам га обичним У.
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љен с десне стране крст а с лијеве 
владичански жезл. Печат је велики 
као талијер само је елиптичног обли- 
ка, са натписом унаоколо, но је 
тако нечитко да се неможе све про- 
чатати.

Приопћио: Мирко Мијушковић.

------- ------------

Књижевност
Српска Граматика за Ш и IV разр. 

основнијех школа у Књажевини Џрној Гори, 
сасшавио Ђуро Шиадијер • ирегледала К. Ц. 
Школска Комисија. Цешињг, К. Ц државна 
шшамиарија 1900.

Књига чиј натпис горе исписасмо, као 
што се види, намијењена је као уџбеник за 
Ш и IV разред нашијех основнијех школа. 
Прво ћемо прегледати: распоред саме књиге; 
како је обрађена, па тек послије видјећемо, 
да ли је и ова књига као и многе друге, 
које одобрава наша школска комисија, или 
пак чини неки изузетак, и да ли је каква 
добит од ње за нашу школску литературу.

На првом је мјесту у овој књизи: 
ГГрисшуи и под тијем заглављем имамо чи- 
тав низ „подзаглавља“ и чланака. Подза- 
главља су ова:

I. Граматика и подјела њена са
овим чланцима: 1. Шша је језик. 2. Шша 
је реченица. 3. Шша је ријеч 4. Промјен- 
љиве и нешромјенљиве ријечи; шша су гла- 
сови и слогови-, шша је сриска грамашика 
и како се дијели грамашика?

П. Врсте ријечи — ту је унесена 
подјела ријечи; дефиниције шта су име- 
нице; њихова подјела на стварне и ми- 
слене; подјела стварних на: особне, опште, 
збирне и вештаствене. —

Шша су иридјеви1? — ту је дефини- 
ција придјева, њихова подјела и то погре- 
шна, јер нијесу подијељени на описне и 
присвојне (гдје још могу доћи и градивни) 
но према видовима на: одређене и неодре- 
ђене; род у придјева, степени поређења 
у придјева. Код њега има три степена по- 
ређења, а у ствари су еамо два: први и 
други. 0 бројевима, дефиниција бројева, 
подјела бројева; под бројевима писац нам 
је изнио још и бројне именице, бројне при- 
дјеве и бројне прилоге. 0 замјеницама тако 
исто дефиниције и подјелу. 0 глаголима,

дефиницију и подјелу глагола по трајању 
радње. 0 ирилозима, дефиниције ирилога; 
њихову подјелу не само према глаголима, 
но и према придјевима и прилозима само за 
ово двоје посљедње не наводи примјера. 
0 иредлозима, дефиницију и подјелу њихову 
по значењу. 0 свезама, дефиницију свеза и 
њихову подјелу.

Ово је био до сада само ,,Присшуи“ 
који, по свом склопу, никако не може. од- 
говарати ни по дефиницајама ни по подјели 
наставне грађе интелектуалном ниво-у на- 
ше младежи. Дефиниције су врло тешке и 
за дјецу непримчиве а има их и нетаччих, 
Навешћемо неколико примјера ради боље 
илустрације овога што рекосмо.

Говорећи о ријечима непромјенљивим 
и промјенљивим дефинише их овако: „Љ- 
ке ријечи, колико год их уиошребљавамо у 
говору (а зар друкчије не?!!!) никад не ми- 
јењају ниши свој иочешак, ниши средину, 
ниши свршешак (крај) него вазда осшају 
једнаке, ше се ријечи зову неиромјенљиве; а 
друге ријечи сваки час мијењају само свој 
свршешак (крај), шакве се ријечи зову иро- 
мјенљиве. Овдје је употребљено толико не- 
потребнијех ријечи, а све се то лакше и 
за дјецу приступачније могло рећи у краће 
ријечи: Леиромјенљиве еу оне ријечи, које 
никако не мијењају завршешак; а иромјен- 
љиве оне, које могу имаши различан завр- 
шешак, а да им се значење не иромијени 
Ово посљедње „а да им се значење не про- 
мијении није ни унесено у грам. г. Шпа- 
дијера, што може бити случај при грађењу 
основа и према томе дефиниција није тачна 
што не смије бити у уџбенику.

0 слогу, ево каква је дефиниција: 
„Говоре&и, ми ријечи дијелимо, и сваки дио 
који једнијем ошвором усша изговоримо, 
зове се слог. Тако би изгледало да сугла- 
сници могу бити слогови, пошто се и су- 
гласници изговарају отвором уста. То је 
новина до сада непозната! Не велим овим, 
да г Шпадијер не зна шта је слог и ње- 
гову дефиницију, али свакојако дјеца ово 
погрешно науче па се послије доводе у 
пометњу.

За гласове вели се, да имају своје 
знаке или слова, те их можемо забиљежи- 
ти (означити). Гласови су (т. ј. писани сло- 
вима) а, б, в, г.... Код њега се не зна за 
разлику између слова и гласа, њему је све- 
једно и слово и знак, а то није.

У српском језику има 30 гласова, а 
ти се гласови обиљежавају знацима, који 
се зову слова.
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У идућем дијелу у науци о гласовима, 
писац је то исправио, али је погрешка учи- 
њена у Пристуиу; као такво погрешно 
није требало уносити у први дио у „При- 
ступ~, кад је о томе ријеч доцније,

Ми глас а не можемо видјети но само 
чути, али слово а можемо видјети, а кад 
се његов глас изговори и чути.

Сад ћемо прећи на: Врсте ријечи, 
да ту видимо је ли боље.

Дефиниција именица није потпуна 
1ђИмепице су ријечи којима именујемо (или 
називамо) лица или сшвари^ а треба: 
гИменице су оне ријечи, које су имена 
лица, животиња, ствариц (а да не поми- 
њемо још стања или радњи и т. д.).

Именице заједничке дефинише: лОп- 
ште (или заједничке), које припадају као 
име многим стварима или лицимаи и у о^ој 
одредби недостаје: које су једне врсте.

У именице збпрне убројава и имени 
цу јашо, која није збирна пошто има мно- 
жину: јаша\ а збирне именице немају мно- 
жине, но својом једнином чине множину.

Као што видјесмо погрешних одредаба 
има о именицама, о гласовима, о словима; 
има их тако исто и код придјева; на при- 
мјер он вели за придјеве: „Придјеви су 
ријечи, које придијевамо именицама да по- 
кажу какво је лице или ствар,64 а није ре- 
као: и коме или чему ирииада неко лице 
или сшвар“ и т. д. а по томе се дијеле при 
дјеви на: оиисне и ирисвојне.

Не би било тешко покупити доста и 
доста оваквих примјера, о погрешним и 
тешким дефиницијама. које су нашем школ- 
ском уцбенику г. Ђура Шпадијера, кад ово 
све нађох у самоме приступу.

Сад ћу прећи на остале дјелове ове 
књиге, која броји 110 стр. мале осмине.

Први дио обухвата: Науку о гласовима 
гдје је: говорна оруђа; гласови и слова сри- 
ског језика; шт,а је Ћмрилица а шша Ла- 
шиница; шта су самогласници, а шша су- 
гласници; самсгласник р и сугласник р; 
иодјела самогласника на неичане и ненеи- 
чане; иодјела сугласника ио говорнијем ору- 
ђима\ иодјела сугласника ио звучносши.

Послије овога имамо: други дио, на- 
ука о облицима: наука о облицима имен- 
ским и наука о облицима глаголским. Ту су 
именице подијељене по некој новој системи 
према родовима; а родове је подијелио пак 
на раздјеле: тако именице мушкога рода 
имају три обрасца; именице средњега рода 
пет образаца, још к томе додаје именице: 
око и ухо. Именице женскога рода поди-

јелио је на два обрасца и то: жена и 
сшвар. к њима је придружио и именице: 
маши и к&и. По коме је ова подјела изра- 
ђена тачно не могу одредити, само главно 
је то, оваква каква је врло је тешка и 
непрактична. У њега нема помена о имени- 
цама, које имају „женскуи промјену а рода 
су мушкога. Тешка је с тога, као што ре- 
космо, што је то дјеци основнијех школа 
непоњатно и неразумљиво, јер ту нема ни- 
какве системе, која би их увела у правило. 
Изгледаће им чудновато, кад су једнога 
рода зашто се и једнако не мијењају. Не- 
практична је с тога, што већ кад се пише 
граматика за основне школе у овом обиму, 
онда је ваљало тако удесити, да та подјела 
одговара оним подјелама, које су већ усво- 
јене и с којом ће се ученици срести кад 
ступе у средње школе. При томе задаћа је 
основне школе да буде основа за даље на- 
стављање, те да се послије ње само настави 
оно чему је основа већ ударена.

’0 замјеницама се тако исто на дугачко 
и на широко говори као у граматици Сто- 
јана Новаковића Ту ћете наћп подјелу 
овијех на личне и придјевне и промјену 
једних и других са напоменама у одсту- 
пању од главног правила. Цијелу је подјелу 
копирао из граматике Ст. Новаковића, само 
што није изводио упоређење како је било 
у старом словенском језику.

0 промјени бројева послужио се та- 
кође потпуно Новаковићем.

Кад говори о видовима у придјева 
вели: да се придјеви дијеле на неодређене 
(просте) и одређене (сложене) а то не стоји. 
Сви се придјеви не дијеле по томе; већ 
на описне, присвојне и т. д.; придјеви могу 
имати два вида и то не сви, пошто има при- 
дјева само са једним видом или са другим.

Послије овога долази Паука о обли- 
цима глагола. Прво су, времена: а) садаш- 
ње, пређашње свршено, несвршено, будуће, 
прошло сложено и давно прошло а уз њих и 
њихове дефиниције позајмљене, односно по- 
нешто извађено из Новаковићеве синтаксе.

По овоме дошли су: прилози и при- 
дјеви глаголски, гдје вели, да трпни гла- 
голски придјев има исто значење као што 
има и прошасти — чудновата погрешка 
или незнање?!! Говорећи даље о начинима 
вели, да у одређени начин долазе сва вре- 
мена осим начина неодређеног, и то је 
једна конфузија, пошто неодређени начин 
није вријеме, а у одређени начин долазе 
сви лични глаголски облици (до душе он 
то није ни обиљежио, ма да је то једна
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врло важна одредба, која се мора унијети 
при одредби реченице,) што је јасније и 
лакше. И ове је синтатичке одредбс унио 
у науку и облицима из Новаковићеве син- 
таксе непотпуно и нејасно.

У Шпадијеревој Граматици наћи ће- 
те ријечи о „стању радње глаголске/ ма 
да нигдје до сад нема помена о подмету 
и прироку, и овај синтактични дио унио 
је у науку о облицима.

Из свега до сад што на брзо наве- 
досмо — пошто би нас далеко одвело кад 
би све погрешке тразкили — види се да 
у раду г. Шпадијера постоји збрка, нема 
никакве системе, нити је и мало пажње по- 
клонио методској обради и према томе није 
никакво чудо што дјеца из основне школе 
по оваквој или (њој) сличној књизи не могу 
и неће ништа научити, ако се учитељ не 
аманципује такве књиге.

Сад долази нешто најтеже у овој књи- 
зи а то је подјела глагола на 6 врста према 
основи начина неодређеног; врсте су по- 
слије подијељене на раздјеле Замислите 
има ли веће муке за једног дјечка у Ш или 
IV разреду основне школе. да мора учити 
подјелу глагола на врсте, а ове опет на 
раздјеле, поред иначе тешког материјала 
овакве или сличних књига какве пушта 
наша школска комисија. Ја питам г. писца, 
да ли он мисли е ђе његови ученици то 
схватити и да ли им је јасна кад се она 
учи тек у Ш. гимназ. разреду, и то сад на 
много упрошћенији начин?! А ова је по- 
дјела потнуно пренесена из граматике Но- 
ваковићеве с том разликом што је негдје 
стављао правила о појединим раздјелима 
прије, а негдје посље самог раздјела и без 
опширности појединих напомена. Данас пак 
постоји много лакша подјела према основама 
времена садашњега а иста је усвојена, за 
Ш гим. разр. а о оваквој нема помена за 
уцбеник основнијех школа

Послије подјеле глагола на врсте а 
овијех пак на раздјеле, долази заглавље: 
„0 глаголским облицима сложеним“ гдје 
понавља скоро оно што је о њима већ ра- 
није речено, понавља како постају цеки од 
њих; а синтактичмо значење дошло је ра- 
није. И ово се не мозке ничим правдати 
сем ако не тијем, што је тако у Новакови- 
ћевој књизи дошло послије врста.

За будуће вријеме вели: „будуће се 
вријеме слаже из садашњег времена, гла- 
гола хтјети (и то понајвише од; скраћени- 
јех облика ћу, ћеш, ће; ћемо, ћете, ће) и

од начина неодређеног од оног глагола од 
којег се прави будуће вријеме, на пр.:

1. лице учику учићемо [ ја мислим учи
2. „ ћеш . . . < није начин не-
3. „ ће и т. д. [ одређени,

већ основа начина неодређеног, а то није 
све једно исто.

Трећи дио. Обухвата у граматици г. 
Шпадијера: „науку о реченици.“ И у овом 
дијелу има доста што-шта погрешно. Он 
вели на стр. 81. гдје је вођена ријеч о 
подмету, да има реченица, које немају под- 
мета али се подразумијева, те га је лако 
наћи као: пјевам, пише, стоји и т.д., ово је 
аномалија, ако се подразумијева значи, да га 
има, а да је изостављен; а гдје га нема ту 
се не може ништа подразумјети но само се 
замишља радња, а не замишља се радник 
од кога долази та радња и то су реченице 
без подмета. Кад се дају већ дефиниције 
онда морају бити потпуне и тачне; не смије 
бити излаза да се нешто тумачи двојако, као 
што је и овај случај гдје дефинише просту 
реченицу: „проста се реченица зове у којој 
има само један подмет и један прирок“, и 
то није. У простој реченици може бити 
више подмета а један прирок; обрнуто: 
један подмет и више прирока; више и јед- 
нијех и других и само један подмет и је- 
дан прирок, и т. д.

Може неко рећи па то није потребно 
за ученике основнијех школа, а ја ћу му 
на то одговорити: оваква ни икаква њој 
слична књига за дјецу основнијех школа 
није потребна; но већ кад се за основну 
школу пишу оволике књиге са много и 
много излишне грађе, онда је дајбуди тре- 
бало унијети дефиниције, као што рекосмо, 
иотпиуне и тиачне*

Да не би овај приказ изишао сувише 
велики, ограничићу се даље, да набројим 
даље што сљедује у овој књизи; но ипак 
мало ћу се задржати.

Пошто је подијелио реченице на: иро- 
сше и сложене, потоње пак дијели на ири- 
ређене и иодређене. За тим говори о ^служби 
сиоредних реченица у речениции ту је ста- 
вио иодметине, он вели за подметне рече- 
нице да се зову оне које објашњавају под- 
мет; што је погрешно узео мјесто ашрибу- 
чиивних и аиозитиивних реченица. Подмет- 
ним реченицама зову оне које стоје мјесто 
подмета као на примјер: ко рано рани (ра- 
нилац) двије среће граби. Реченице иред- 
мечине овако дефинише: предметне реченице 
које објашњавају предмет главне реченице 
као на пр. Донеси ми штап, који је ири
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вратаима. Из овога се види да г. писац не 
умије сам разликовати предметну реченицу 
од реченице атрибутивне и апозитивне.

Предметане се реченице зову оне које 
су дошле мјестао иредметаа као на пр.: Па 
се крило на чекрк окреће те казује, који 
вјетаар иугие-, реченица који вјртаар иуше 
то је предметна реченица, пошто је дошла 
мјесто предмета.

Ово је доста да не идемо даље.
Послије тога долазе: реченгице за мје- 

стао, за вријеме, за начин, за намјеру, за 
узрок, за иогодбу и за устауиање.

При крају имамо : „ Уиотареба облика у 
реченицамаи : 1.) Именски облици (падежи 
без предлога и падежи с предлозима) и 
„раставни знаци.и

Изнијевши наставну грађу граматике, 
коју је израдио г. Ђуро Шпадијер, видјели 
емо у сво не много примјера с колико је 
брижљивости и пажње рађена граматика, 
која је данас „најбољи уџбеник^ за наше 
основне школе. Велим „најбољи^ јер је за- 
мијенила „Малу српску граматику^ од Ђор. 
Магарашевића, која је изашла још 1875. г. и 
њоме смо се служили код толико добрих срп- 
ских уџбеника за основну школу све до сад.

У овоме што сам до сад изнио узи- 
мао сам готово све сама правила, узео сам 
на нишан оно што треба да је најпрециз- 
није у једном уџбенику, мислећи, да ћу ту 
наћи најмање погрешака; а каква ли је 
тек друга грађа?!

0 примјерима за правило није се во- 
дило рачуна кад су и овакви узимати: 
удари га гиаком. Бије ирутаом. Лоиио је 
воду у којој бјетае удављена муха. Прода- 
ватие иромрзле кртаоле за титао му не ги%ах 
датаи ни ситане иаре. Ако таи је мио таи га 
учи, да таебе тгсује а не мене и... Па, овакве 
ће примјере чути дјеца и у породици и на 
улици —* може нам неко рећи. И ми велимо 
да је тако, али овакве примјере не треба 
уносити ондје, гдје се без њих може, за 
дјецу школа треба да ствара такве при- 
мјере, који оплемењују (облагорођавају), по- 
учавају — примјере и естетичне и етичне.

То је што се тиче саме граматике, чиј 
натпис горе исписасмо, и сад да исту пре- 
гледамо: да ли је написана по програму за 
наше основне школе. Не знам како да ка- 
жем: у њој се налази све што је програмом 
обухваћено и то много и много опширније; 
има у њој доста и доста што програм не 
тражи, а што је сувишно, не само у помену- 
тој граматици него и у програму. За наше 
основне школе имамо премного грађе што 
се тиче граматике српског језика. Готово је

утврђено мишљење да је за основне школе 
из матерњег језика доста ако се унесе заШ 
раз.: шта је реченица, разликовање подмета 
и прирока пошто се претходно спреме уче- 
ници да могну разликовати по предметима: 
име, особину, број и радњу; да се зна да 
ли је радња прошла, будућа или садашња; 
реченица у потврдном, упитном и одречном 
облику. Састављање најпростих реченица, 
и у њима изналажење подмета п прирока, 
броја и времена. Додатци подмету и ири- 
року. Ово би била проста наука у језику, 
а претпоставља се, да су дјеца научила у 
II разреду да разликују ријеч од реченице, 
име и радњу и да су се упознала с лицима. 
У IV разреду: да се понови и утврди оно 
што се раније утврдило у реченици; про- 
ширење реченице споредним реченицама; 
познавање врста ријечи : именица, придјева, 
бројева и замјеница (без падежа), глагола 
(и промјену у три главна и три прошла 
времена), прилога, предлога и веза, све ово 
ваља научити у курзорном читању. Кад се 
узме у обзир да је циљ наставе српскога 
језика у основној школи да припреми уче- 
ника за разумијевање и правилну усмену и 
писмену употребу књижевнога говора, а уз 
то јој циљ и развијање националних и па- 
триотских осјећања, онда је јасно, да је 
за то потребно да обим срп. језика обу- 
хвати : наставу, посматрања, говорења, миш- 
љења, читања и објашњавања угледних чла- 
нака, који су удешени према развитку уче- 
никовом; писмено вјежбање, граматику и 
ортографију.

Ми ћемо, у овом случају, говорити 
искључиво о граматици и њеној задаћи у 
основној школи.

Граматика у основној школи не смије 
никако бити циљ већ средство, и већ кад 
станемо на то гледиште, да је потребна 
за основну школу, њена је задаћа у глав- 
номе да појача интелектуалну моћ у дјеце^; 
оно што се њоме жели постићи, то је да 
се развије логично мишљење. Ма да се циљ 
српскога језика постизава: говором, чита- 
њем, писањем, то јест ствара се оно, што 
је најглавније, а то је језиковно осјећање; 
она је потребна као средство да се боље 
утврди оно — што се добило практичном 
употребом језика, —- осјећање језиковно.

За основне, школе нема сумње, нај- 
потребније је створити у ученика језиковно 
осјећање говором, читањем и писањем; осо- 
биту пажњу учитељ је дужан обратити на 
свој говор и на говор својих ученика, те 
да сваку погрешку исправи која се у том 
крају чује и тако исправљену ријеч да
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ученици неколико пута понове, а из гра- 
матичних правила учити оно што раније 
спохменусмо. Све се то може постићи без 
граматикс штампане при курзорном чита- 
њу, а још лакше без једне овакове каква 
је Шпадијерова, која нипошто не би смје- 
ла бити уџбеником у основним школама.

Мишљења смо, да много веће спреме 
треба за онр, који пишу школске уџбенике, 
а поред тога, разумије се, дара, ту је неоп- 
ходно потребно кад се већ приступи пкса- 
њу школских уџбеника, ма да се сад иде 
на то да се уџбеници истисну и да учени- 
ци помоћу згодних примјера, које им учи- 
тељ сам пружи или их упути да сами до 
њих дођу, изводе дефиниције према свом 
речнику и према свом схватању и то ће 
тек бити њихова права душевна својина. 
У том случају настава може заинтересова- 
ти, оно што се учи биће за њих живо, 
топло и занимљиво; онда неће бити учење 
у школи мучење, већ пријатна забава. Као 
што рекосмо, ко се — пишући уџбеник — 
не умједне спустити у душевни свијет дје- 
це, ко нема способносгј и да уђе у шаренило 
њихових представа, тај ће се огријешити 
о школу, о школску младеж и о школске 
раднике, који су присиљени да се његовом 
књигом служе.

Писац књиге, коју смо покушали прика- 
зати, није могао измислити нова правила из 
српске граматике, није могао бити потпуно 
оригиналан, али што је могао, кад се већ 
усудио да пише уџбенике, могао је да позна 
или да наб ви колико толико књига, које 
су намијењене за ту употребу, да изабере, 
ако умије изабрати оно, што је најлакше 
најпростије и најприступачније дјеци, па 
да према томе обради уџбепик, давши пра 
вилима законима подесан и прост облик 
према општој способности ученика, а ту 
сп зсобност ваљало би да познаје као толи- 
когодишњн учитељ Он то није успио учи- 
њети и не би требало да је писац школ- 
ских учбсника.

У осн. школи је довољно да се ученицима 
дају поједина граматичка правила изведена 
на примјерима као поука о језику а не 
овако „систематски уређена“ граматика.

При завршетку морамо искрено при- 
знати, да ни ова књига није одмакла од 
својих друга, које је одобрила наша школ- 
ска комисаја. Свакако корисније би било и 
по нашу младеж која се учи у основној 
школи и по нашу државну касу да она 
није излазила. Да књига није за нашу мла 
деж то ће посвједочити сви они радници, 
који њоме се служе и који се на њу жале

— и ако не јавно — као неподесну за уц- 
беник а као таква, није заслуживала ни 
да јој аутор добије хонорара.*)

Кад већ постоји орган Министарства 
Просвјете лист „Просвјета/ у интересу је 
лијепог гласа Школске Комисије, да се 
штампају оцјене на школске уџбенике; да 
одговорност пада на личност којаје књигу 
оцјењивала, а да је не носи цијела Школ- 
ска Комисија, пошто овако Школска Ко- 
мисија носи цијелу одговорност можда не- 
заслужену. Мир. Мијушковић.

Каталог рукописа и старих штампа-
Н&Х књига, збирка Српске Краљевске Ака- 
демије; саставио бив професор филологије 
на Великој Школи у Биограду г. Љуб. 
Стојановић. Биоград, српска краљ. држав- 
на штампарија 901, цијена 2 дин. Као 
што само име показује у овај су каталог 
ушли сви рукописи, и старе штампане књи- 
ге које се налазе било у Академији, било 
пак у Народној Библиотеци. Уређена је ова- 
ко, на првом су мјесту дошли: I словен- 
ски рукоииси; за тим П рукоииси на тау~ 
ђим језицима, Ш фогиографски и други 
снимци^ а на посљетку IV ситаре штам- 
иане књиге. У књизи су бројеви инветара 
а и бројеви под којима су у овом каталогу. 
Рукописи су подијељени по садржини, за 
тим по језику и по времену. На посљетку ко 
су писци рукописа, а на крајује регистар.

Од славенских рукописа има : сриских 
(славено-србски и српски-словенски) којих 
је највећи број; бугарских (бугарско-сла- 
венски и влашко бугарски); руских (руско 
словенски) и чешких.

Од несловенских има латинских, та- 
лијанских, влашких, грчках и њемачких.

Овај ће каталог користити свима они- 
ма, који скупљају и истражују старе руко- 
писе и књиге, лако ће се моћи увјерити да 
ли је дати рукопис или књига већ објављена.

иорјшоп рићНцие еп Ргапсе сГаргез 
1а роезЈе роПНдие е! зосЈа1е с!е 1830 а 
1848. стр- 237 осмине. Баизапе трптепе 
сопб1ап1 расће-уап<1е1 5 ЕбкаПегз (1и Магсће 
1901. Тако се зове докторска дисертација. 
младог књижевника Јована Скерлића, коју 
је поднио факултету „Јез 1е11гези на лозан- 
ском университету. Дисертација је прим- 
љена и Скерлић је промовиран за доктора 
књижевности, крајем прошле школске го-

*) Један ученик, који је по овој књизи учио, и 
од кога сам је добио, да је прикажем, на крају исте 
написао је: „Свршисмо ову тешку књигу 14/1У 1901. 
год.“ Колико ли је истине у овим наивним ријечима 
једног малишана !
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дине. Скерлић се јавља са својим књижев- 
ним радовима има већ неколико година; 
још као великошколац; штампао је доста 
ствари у „Дјелу/ „Просветном Гласнику/ 
,, НаставникулИскрии и многвм политич- 
ким листовима; од кад је свршио биоград- 
ску В. Школу, штампао је неколико кри- 
тика у „Летописуи и мостарској „Зории и т. д. 
Ми му топло честитамо положени докторат, 
а у толико више што је он први доктор 
књижевности у нас Срба.

Српска Православна Херцеговачкс- 
Захумска Митрополија при крају 1900. (с
додатком) издао Серофим ПеровиИ митропо- 
лит? а уредио Јован МуцовиК. Мостар 1901. 
год. 223 стр. с прилогом.

Ово је нека врста шематизма, пошто 
у самој књизи налази се „шематизам срп- 
ске православне Херцеговачко-Захумске Ми- 
трополије. У предговору овога шематизма 
вајка се уредник Муцовић што му је било 
немогућно регистровати све догађаје за 
овога Митрополита и за што је то немо- 
гућно правда се извјесним разлозима. И 
док је он радио' прелиставао сва дата (про- 
токоле) и оно што је било вазкније и за 
штампу подесно уређивао, стизали су му 
извјештаји, па је то све уредио као што 
ће мо показати: На првом мјесту по пред 
говору долази: Српска Православна Херце- 
говачко-Захумска Митрополија. Овдје обу- 
хваћа, шта долази под ову Митрополију, 
на име: који котари, кслико ова мјеста броје 
душа, колико је од њих православних ко- 
лико католика, колико мухамеданаца; уне- 
сенје табеларни прегледпо котарима, колико 
има једних, других и трећих колико их је 
било ранијих пописа, колико сад, и наводи 
да је број православнијех порастао у 11 год. 
за 21835 душа. За тим је на реду Митропо- 
литска Управа: Митрополит и Конзисторија; 
о избору митрополитову како се има посту- 
пати и по којој конвенцији ако се митро- 
политска столица уаразни. О конзисторији, 
како је установљена Српско-Православна 
Богословија Рељеву; у шематизму се вели 
да данас у овој багословији има у Ш и 
IV разреду шест питомаца а у I и П нема 
ниједнога. Ту је диље Мировински фонд 
за свештеничке удовице и сирочад; орган 
Митрополије Источник; манастири; про 
топресвитери ; парохи; цркве ; парохиско 
свештенство; црквено-школске општине; 
српско-православне основ. школе; учитељи 
у основним школама; комун. основ. школе 
и српско православна пјевачка друзкина.

Послије овога долази расправа г. архим. 
Руварца „0 Хумским епископима и Херцего-

вачким митрополитима до г. 1766“. Руварац 
почиње своју расправу од год. гдје Костан. 
Порфврогенит помиње свог сувременика 
Михаила Вишевића захумскгг великог кнеза 
или архонта, па набраја све хумске епи- 
скопе редом како су долазили све док је 
Хум под тим именом престао ексиствовати 
и од кад имамо ново име по Херцегу Сте 
пану — Херцеговину, која сад има у неко- 
лико друге границе које су ишле од Про- 
лошца Имоског и Вргорца до (Херцег)- 
Новог и Пљевља, Горажде и Хоче (Фоче) 
закључно. Од сада имамо херцеговачке 
митрополите све до 1766. год. када је уки- 
нута пећска Патријаршија на мјесто митро- 
лита Србина Стефана би постављен на 
његово мјесто у митроцолији херцегогач- 
кој Грк Антим, посље кога су долазили 
доцнији митрополити час Грци час Бугари.

Послије ове раеправе нови је дио под 
натписом: ^Шемашизам Сри' Православне 
Херцеговачко-Заху мск<> Мишроиолгеје^ ; за 
овим пак: Р( гистиар неких догађаја и рада 
у овој мгтроиолији за вријеме уираве да- 
нашњег Миихроиолииш, односно од 13. окихо- 
бра 1888. до 1900. укључно, за тим Додо- 
ишк, гдје су наредбе земаљске владе, уред- 
бе о фондовима, окружнице; правилник и 
правила за школе и пјевачка друштва, и 
Прилог гдје је статистички преглед за осам 
протопресвитерата Херцег.Захум. Митропо- 
лије са 9 таблица. М. М-ић

| Јово Калуђеровић
проФесор цетињске гимназије

Један млађани живот угасио се, један 
одушевљени радник на пољу наше про- 
свјете, један честити и племенити друг, 
добар син, искрени брат, пријатељ свега 
што }е узвишено добро и лкјепо, престао 
је живјети, 11. августа ове године.

Јово Калуђеровић родио се 12. марта 
1871. год. на Цетињу. Кад му се напунило 
6 година, пређе 1877. у Боку Которску и 
тамо је у Главатима (Грбаљ) свршио I. и П. 
разред основнијех школа. Због разних не- 
прилика које су у то доба биле, школовање 
није могао продужити; остао је у Грбљу 
све до 1882 год. Жеља за науксм, чежња 
да живи међу дјецом црногорском, гдје је 
ваздух слободнији, вукла га је на Цетиње 
и 1882. дође и буде примљен у Ш. разред, 
гдје је добпо пристојну стипендију што се 
обично давало дјеци из неослобођених срп- 
скић крајева, тако је могао свршити Ш и 
IV разред основних школа. Основну је
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школу завршио, као што се види из школ- 
ских књига 27. јуна 1884. год. Те је исте 
године ступио у 1. разред гимназије, одли- 
кујући се међу својим друговима за све 
четири године, живошћу, досетљивошћу и 
науретком у наукама. Године 1888. свршио 
је четири гимназпјска разреда на Цетињу. 
Немајући гдје на Цетињу продужити ги- 
мназију, а жељан науке, одлучи се да на- 
стави школовање; срце га је вукло, другој 
слободној српској земљи и те нсте године 
крене се ради продужења нау ка у Биоград. 
Дошавши у другу српску престоницу осје- 
ћао се као дома. И тамо му је стипендија 
слата, с којом је могао доста лијепо жи- 
вјети и потпуно се, не трпећи оскудице, 
одати своме позиву. И заиста, који га знају 
као гимназисту, причају даје био међу најбо- 
љим и најозбиљним ђацима, прве биоградске 
гимназије. Саме школске лекције савлађивао 
је прељезкно, и неуморно радећи достизао је 
млађану душу питати узорима из српске ли- 
тературе. Ниједан бољи српски књижевник 
није му био непознат, шта више могао је о 
свакоме дати чисти и непомућени суд. Год. 
1893. јуна 8. положио је испит зрелости и о 
томе добио свједочанство с којим је стекао 
право да може ма на коме универзитету 
слушати науке које му се свиде. Млади 
се кандидат одлучи за позив свети и уз- 
вишен, али за то пун тешкоћа и велике 
одговорности. Исте 1893. упише се на би- 
оградску Велику Школу у философски фа- 
култет — одсјек филолошко - историјски. 
Пуне четири године марљиво радећи, при- 
бирајући потребна знања летећи, као чела 
по цвијету, из једне књижевности на другу, 
обилато се спремио, да користи својој до- 
мовини, која га је, и ако доста сиромашна, 
пристојном стипендијом задужила. Након 
четири године покојни је Калуђеровић 
свршио философски факултет добивши по- 
требне квалификације за наставника ма 
гдје у елободним српским земљама, — 21 
јуна 1897 год. свршио је Велику Школу у 
Биограду, и добио врло добру диплому.

По свршетку наука похита у Црну 
Гору, да своје сили стави на олтар на- 
родној просвјети. Чим је дошао као веома 
потребан, примљен је за наставника у К. 
Цр. Држ. Гимназији и у Богословско-Учи- 
тељ. Школи. Савјесно и поштено вршиоје 
своју' дужност, и ако је осјећао трагове од 
тешке бољке, коју је јсш раније на Великој 
Школи опазио. Света дужност и озбиљни 
позив коме се одао, били су јачи, но поми-

сао да причува своје здравље. Није му било 
доста сами рад у школи, хтио је колико 
може користити друштву у коме се креће 
и другим начином. Цијенећи просвјетну 
сврху позоришта, упео се из петних жила 
да на Цетињу обнови дилетанску позори- 
шну дружину у „Цетињ. Читаоници и Гор- 
ском Вијенцуи што је и успио. Не марећи 
за неумјесне приговоре људи, који било из 
незнања, било из пакости и злог срца, не 
воле никакво добро, нити икакви напредак 
грео је неустрашиво напријед. До душе 
овакви рад допринио је те је бољетица 
брже корачала и-младога и осјетљивога 
„Каћаи како га су пријатељи гз милоште 
звали, све осјетније притискивала. Послије 
двије године 1899. крајем јуна приморан 
је усљед болести молити за одсуство ради 
лијечења. Министар Просвјете цијенећи 
његов рад и увиђајући озбиљност пошље- 
дица, учинио му је по молби а уз то му је 
израђена потребна помоћ да потражи лијека. 
Све је било узалуд, његов пут у Беч, Би- 
оград, Дубровник био је посљедњи покушај. 
Неизлечива бољка обрвала га је; и скоро 
годину и по дана лежи што но кажу ни 
жив ни мртав, на досаду себи, родвтељима 
и свакоме кому је мио био.

До поељедњег часа држао се јуначки, 
и ако свјестан као школован човјек, да 
бољки нема лијека, није никако губио при- 
суство духа. ТБегове досјетљиве шале, у 
посљедње вријеме до душе помијешане са 
сарказмом задивљавале су другове му и при 
јатеље; увијек је био присебан и одважан.

Његово измучено тијело предато је 
матери земљи 12. августа ове године, на 
превелику жалост родитеља, браће, сестара 
и остале родбине. Другови његови немају 
ријечи да искажу губитак који их је сна- 
шао смрћу његовом. Губитак овако младих, 
поштених, одлучних и спремних људи за 
нас је неизгладим, и каошто рече друг му 
Поповић опр&штајући се с њиме на гробу, 
у толико већи што се „често се јављају 
екземплари без одређених душевних осо- 
бина, људи без боје без икаквих сталних 
и општекорисних начела, који су само од 
штете својој земљи и народуи. Покојник је 
био међу оним честитим смјелим и одваж- 
ним омладинцима, који се не страше истине 
рећи свакоме кад устреба, који су заилаа 
исшински од ушевљени за рад наиредни, ио- 
иишени, иашриошски, једном ријечи корисни 
и ио Госиодара и ио Ошаџбину.

' Вјечан му помен. М—ић
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