
НОВА ЗЕТА
Књижевни Мјесечни Лиет.

Амо живо цвећу поитајте,
Па га с’ млади пуно накидајте,
Да вам путем дивно замирише,
Да вам срце за куком увдише!

Бранко.

*

На челу ти сунце блиста, вијенци ти главу красе,
По стазама иута твога мирис-цвјеће повија се;
11’од окриљем твоје моћи побједом се борци диче,
Из крви им вреле, жарке, славско цв’јеће дому нпче;

Дан се роди, сунце гране —
Тирјан клоне — у ад пане.

Гђе ти бивага, неба гаћери, ту прољеће не престаје,
Гђе ти зрачак зубље допре ту вјечити данак сјаје, 
Гђе је муке, горка ваја, гђе је суза љута плача,
Све угуши моћ ти смјела — од свијех си зала јача;

Хај, ти робу лапце скпдаш,
Слободом му ране видаш!

Тегако оном, пропао је, ко се на те блатом баца:
Тај не стече славу драгу изгубљену праотаца,
Нити диже храме моћи, нити етече љеиших дана; 
Његова је златна срећа посред гроба закопана;

Његове су слабе моћи 
Да избјегне јада ноћи . . .

()х, па ходи неба шћери, озари нас лучом светом 
По горама српских краја де полети муље летом,
Под заставу твоју свјетлу нек до брата братац стане, 
Једна чежља, жеља јсдна нек у срцу браће плане!

Ој, љубави, ходи, ходи!
Избави нас ослободи!

У Мостару. 24 јуна 1890.

Алекса Ристов Шантић.
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Има л’ гдегод српшса сина.... ?
(14. Јануар.)

Има л’ гдегод српска сина,
— Тог патника од старина, —

Ком се данас жеља врела,
С нашом жељом не би срела...?

Има л’ где у лепом свету,
— У том дивном БожјвхМ цвету,—

Где се сриским духом дише,
Сриски збори; сриски пише,

Да му не би овог дана,
Душа тугом расплакана,

Полетела новом снагом,
Оживела надом благом ?!...

Та од кад се Србин знаде,
Од кад пати тешке јаде,

Данашнм му данак лепи 
Обољелу душу крепи ...

Сваки диже очи горе,
Глади с чела мутне боре,

А срце му јаче лупа,
Јер надежда у љег ступа...

Светитељу, оцу Сави,
Узоритој српској глави,

Неумрлој српској слави,
Дух се дижс, чисти, прави...

Све тегобе и мучења,
Јаде целог поколења,

У молитпву Србин спаја,
Поји, кличе, бедна раја:

„О, помози: свети оче!
Рода српског браниоче!...

О, помози: дај нам слоге/
Разгони нам беде многе;

Расветли нам наше путе;
Ослободи судбе љуте!...

Дај, да сриска зора сване,
Српство душом да одахне!..

Та доста је Српство мило 
Кроз векове пропатило!

Време већ је, да и нама, 
Косовскима сиротама,

Сијне зрачак бом сребе,
Гране жељно, ах, прољеће!.. .

О, услиши свсти Саво,
АрхјереЈ*ска српска главо,

Молбу ову српска сина!
Гледни доле са висина,

На васцели српски род,
Да веб узре слогс плод“ !

Васа Крстић—Љубисав.

Кад је срце иуио бола .. .

Кад је срце пуно бола,
Нншта њему право није;

Па док други всс’о пева,
Оно горкс сузе лије..........

Ето ту је бадњи-данак,
Срећним људ’ма радост носи;

А невољу свима оним,
Што су голи, што су боси.

Многи од нас неће знати,
С” изобиља шта да ради,

А сирота многа наша
Умираће с тешке глади.

За то треба свако од нас,
Ком’ је Гоепод спеће дао,

Да се труди, не би л’ сузу 
Сиротпињску убрисао!

Номозимо браћо, сестре,
Сиротињу голу нашу,

Да стечемо и ми меета 
У њиховом „оченашуи!

15 декембра 1890.

Васа Крстић—Љубисав
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ПЕТАР П. ПЕТР0ВИЋ-&ЕГ0Ш 

Митрополит и Господар Црне Горе
II

Пјесник српски.
Пише Др. Л. Томанокић.

III.

До другог поласна у Русију.
Посвећење Петра П-гог н пребивање у Петрогоаду. 
ЈБегов новратак и рад па иросвјетном пол,у. Али- 
паша Ризванбеговић. Рад Владнчнн око измиреи>а 
са иограничнијем Турцпма Афера Жабљачка. Од- 
носи са Аустријом. Грахово и унутраипве неирилике. 
Сплетке нротнв Петра П-гог. И>егов тешки положај.

Петар II. био је посвећен за 
владику у Петрограду у казанској 
саборној цркви на Преображење 1833. 
Ово је ирви владика црногорски, 
што је био у Русији посвећен. Ко- 
лико је овај догађај мио био Цару 
Николи, показао је евојим личнијем 
присуством па литургији и посвеће- 
н.у. Нз тога 6е може видјети каква 
је го свечаност била. Добро Медако- 
вић опазка: „ваљда ни један наш 
првосвенггеник, од кад смо изгубили 
царство, није тако сјајно посвећиван 
за архнјереја кано владика Раде!“

Добивши владичанско достојан- 
е гво Петар II., гребао је још да до- 
бије познанетва у највишнм круго- 
г.има; па еаме те кругове да уиозна 
еа гпутрашн.им стањем Црне Горе 
и њенијем ноложајем и нозивом у 
Сриетву и на Валкану. Медаковнћ 
прнча одушевљењем, како еу ,.по- 
чевши од 11,ара еви најотмјенији Ру- 
еи указивали оеобиту очннеуу и 
братеку л.убав владици Раду. који 
евојим високијем расгом и умиљати- 
јем и лнјепијем лицем очараваше 
племеннта срца добријех и велико- 
душнијех Руеа. Сам владика Раде 
не имашс довољно ријечи да пред-

стави тај дочек и ту неописану у- 
ердност браће Руса. Најотмјенији 
Руеи ноеише га на рукама, као што 
се владика сам са усхићењем изра- 
жаваше. Руеки великаши — говора- 
ше — иеописаном радошћу и искре- 
ном брацком љубави уносише ме у 
своје богате домове на својима рука- 
ма. Таквијех веселијех даиа у мом 
животу више видјети нећу. Ту ти 
бијаше и од онијех Срба, који су се 
иреселили у Русију из Угарске за 
вријеме унијаћења нод Маријом Те- 
резом. Ме^у н.нма бијаоте и ђенера- 
ла. Не знам, или је мене обузимала 
већа радост, гледајући тако дивне 
и чеетите Србе у престолници сил- 
ног славенског царства, или њих, 
који гледаху у мени младога сирака 
из сиромашнијех крота. Тако сам 
владика Раде говораше о свомс бав- 
љењу у Петрограду. Да је уетати 
било и косовскијем јунацима, па да 
виде евога потомка, какве га милине 
ту окрузкавају, шћаху рећи, да ее 
отвара срећно вријеме, у ком ће о- 
живљети иогажено Срнство.“ *)

Дочим је на овај начин млади 
Госиодар Црне Горе текао познан- 
ства и пријатељства у руској престол- 
ници, у његовој отаџбини влада пот- 
пун мир и ред, како у унутрашњости 
тако и нрема сусједнијем царевина- 
ма, и ако је Ивановић, незадовољан, 
одма послије одлаека Господарева 
оетавио Цетиње, те одио у иностран- 
ство да се лнјечи; и ако је опет неки 
Вучнћевнћ, сродник Ивановићев, 
опет из Русије, баш за то вријеме 
долазио да покуша срећу у Цриој 
Гори, па да кашње незадовољан сту- 
ии у свезу са ироћеранијем Гувер- 
надуровићима, за кога је Гагић на- 
против мислио, да га чисти патрио-

1) Медаковтгћ, стр. 67 и 68.
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тизам у Црну Гору доводи, те се 
од њега и многоме добру надао, ти- 
јем више, што је у Русији и он био 
неки чиновник.

Но ово Гагићево преоцјењивање 
како Ивановића тако и Вучићевића 
треба свести у праве границе зна- 
чаја, што је могао имати онда на 
Цетињу један учени човјек у служ- 
би државној. Тај се значај своди 
највише на савјетнигатво, што је пра- 
витељетво могло требовати у посло- 
вима спољашнијем, па на преписку 
са иностранством. Јер што се тиче 
извора највише државне власти за 
вријеме малољетства Петра П-ог, ми 
смо се на више већ упознали са са- 
ставом правитељства, ком је душа 
био мудри и енергични Војвода Стан- 
ко Петровић, који је био дошао до 
великога уплива у народу још за 
живота Св. Петра. До њега долази 
одма Стефаи Псрков Вукотић, кога 
нам овако преставља г. Ровински: 
„То је био, као и сви црногорски 
главари онога времена, прост човјек, 
но који се одликовао особитијем умом, 
добродушношћу и великом љубави 
према својој отаџбини и своме наро- 
ду. Није нико као он умио говорити 
на народнијем скупштинама, ни раз- 
јаснити ма како замршено питање; 
за то се у свијем тежим пословима 
и питањима њему обраћало за савјет.
Колико је он својим умом улијевао 
поштовање, толико је добротом до- 
бивао опћу љубав. Осим тога он је 
био енергична, одлучна и тврда 
карактера, веома поштен, скроман и 
био је вазда за народ, особито за 
еуротињу“. *) Па је био још у жи- 
воту Саво Марков стриц, а приспио 
је био и Перо Томов брат Петра П-га, 
све људи од уилива у народу, са

осталијем племенскијема главарима, 
које је руководнла чиста љубав нре- 
ма Цриој Горн и њеноме младоме 
Госиодару. Па код оваквијех људи 
ни Ивановић, ни ма како учен чо- 
вјек са стране није могао доћи до 
власти и угледа вигаега, иего што 
су му они давали; ни у тој власти 
и угледу дуље бити, него докле су 
они шћелн. И да је оваквијех л.уди 
било за вријеме Митроиолита Саве, не 
шћаше ТПћепан Мали никада моћн 
доћи до оне власти у Црној Гори.

Охрабрен лијепијем дочеком и 
толикијем нознанством стсченијсм у 
ГТетрограду, утврдивши јаче свезу, 
која је до тада постојала између Цр- 
не Горе и Русије, млади владика 
врће се у своју отацбнну главном 
бригом, како ће почети радити на 
пољу просвјетс у Црној Гори. То јс 
и морала бити неодољива нужда о- 
ној пјесничкој души, оном генијал 
ном уму, пошто се упознао са успје- 
сима руске просвјете, које је похлепно 
морао ироучавати за вријеме његова 
нетомјесечног бављења V руској пре- 
стоници.

Петар II. вратио се у Црну Го- 
ру у декембру 1833 и одма је ночсо 
о просвјети радити. На ту сврху он 
је набавио типографију, и већ год. 
1834, послије 344 год. у Црној Горн. 
почињу се опет књиге иечатати. Па 
је отворио прву школу у Црној Го- 
ри на Цетињу; и како би у њој 
могли учити дјеца из свс државе, 
уз школу је завео благодјејаније. И 
школа и благодјејаније били су у 
манастиру. А учитељ је био из Ко- 
тора, Петар Ћирковић. У школи се 
учило читати, писати и Богу се мо- 
лити. Не знамо тачно — вели пок. 
М. Костић у својој књизи „Школе у 
Црној Гори“ — но можемо претпоста-1) Ровински стр. 33.
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вити, да је Ћирковић донио собом 
из Ауетрије оне славено-српске бу- 
ккаре, но којима се тада предавало 
по српскијем школама у Аустрији. *) 
Но већ г. 1.436 изашао је нз цетин,- 
ске штампарије српски букпар задо- 
маћу потребу.

Најпослнје Петар II. ради да 
пошље у Руеију на науке којега 
младића из бољијех црногорскијех 
кућа. Какав је ноглед био Петра 
II- г на просвјетно стање у Црној 
Гори, нпјбоље се огледа у прошњи. 
коју је био ради тога управио иа 
Цара. „Ваше Императорско Величан- 
ство знаде до ког степена храброст 
овога народа превазилази његово о- 
бразоваше, ако се може ова ријеп у- 
потребит, да сс означе својства 11,р- 
ногорца, својетва племенита, но још 
застрта мраком незнања.“ Но ова 
њогова прошња није била услишана, 
из тога обзира што ее тијем не би 
ни мало помогло образовању Црне 
Поре. „Ибо млади људи, који би 
паспитани бнли изван евоје родбине, 
заборавивши њене обичаје и начин 
жипли н,а у њој, не миеле враћати 
се више у своју родбину, и тако 
радије остајући у туђим земљама, 
бивају безнолезни својему отешству. 
Ако би се пак и вратнлн у Црну 
Гору, ио начину живљења. који су 
дужни опет тамо предузети и по 
предлежећим њима у отечсству за- 
њатијама и иословнма и само воспи- 
таније њиио било би за н.их сасвим 
безполевно." Тако је бно образложен 
одговор од 24 јуна г. 1435 из Пе- 
трограда иреко Гагића.1 2)

У исто доба почин.е и кљижев- 
ни рад Владике Рада. Г. 1434 из 
цетињске псчатље н-мази н.егов .//«-

/ек јарогтпт тпурске и Цстни^скп Иу- 
спмњак; но о пјеснику ће ее заеебно 
говорити, пошто упознамо владаоца. 
А г. 1435 почин.е излазити Гр.чица, 
коју је уређивао његов сек] етар Ми- 
лаковић. Разумије ее но себи. да се 
Владика Раде старао и о своме об- 
],азован.у. То најбоље свједоче кп,и- 
ге, које је еобом доиио, и које је 
кашње набављао из Руеије. Међу 
овијема у једноме спнску находимо: 
Иеторију Шлецера, Лсксикон Кроне- 
берга, Правила поетике, Теорија и ис- 
торија умјетности Мајнерса, и т. д. ')

ТПто се тиче унутрашље упра- 
ве државие већ је могла оделе уред- 
није тећи, јер је било новаца у др- 
жавној каси, из које су добивали 
плату сепатоЈМ и гвардија, заведена 
мјеето пређашжег зсмалског кулука,. 
У фебруару г. 1434 дошла је из 
Русије повиша свота новаца. којом 
се Црној Гори подмиривала потиуно 
годишња новчана помоћ, која јој је 
била обустављена још за живота св. 
Петра. Оеим тога још ирије поласка 
Петра П-ог у Русију. пошто је се- 
нат урефен, била је установљена 
пореза у Црној Гори и плаћала се 
по кућама, које су биле раздијељене 
у три врсте, по 1. 2. иЗфиорнна; и 
нзпосила је на 14.227 фиор.. од којих 
се трошило 6.246 на нлате сенатора 
и гвардије или перјаника, од којих 
је само по једна трећина служила, 
и само за вријеме елужбе плату 
примала. Овијем се извршио прелаз 
из илеменскога у државни живот, 
пошто су одабранији људи из свијех 
племена састављали сенат и гварди- 

! ју. 2) Но ииак већина народа морала је 
бити нротивна томе прелазу, коју је 
од њега захтијевао порезу, до тада

1) Ровински, стр. 62.
2) Ловров, стр. 54.

1) Лавров, стр. 58.
2) Ровински, стр, 67.
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никоме не плаћану. Из једнога писма 
Петра П-ог од 1 марта 1834 Гагићу, 
види се, да је он сам морао ићи, да ту 
порезу куии. ,,И ако са великом му- 
ком опет сам успио. Овакови ночетак 
тежак је особито међу овијем народом, 
који је лиЈнеп не само богаства но 
и средњега бића“. Слиједеће године 
опет пише у јуну Гагићу: „Прије 
неколико дана дошао сам из Бјело- 
павлнћа, ђе с;.м се за неко вријеме 
бавио по народнијема иословима, које 
сам хвала Богу с добријем успјсхом 
свршио“, Ово лично заузимање мла- 
дога Господара око државнијех поса- 
ла по унутрашњости већ нам откри- 
ва брижна домаћина, који хоће да 
свуда његово око допре, и одлучна 
обновитеља државног, који да боље 
успије не жали труда ни непријатно- ! 
сти, којима јс очевидно у сусрет 
одио. Из свега тога пак види се, да 
је Пстар П већ био узео у своје 
руке владање државом, нремда мла- 
днћ тек у 21-ој години својој. У 
љегопијем је рукама била највиша 
влает; сенат је већ био то што и 
велики суд • гвардија — мали суд, 
који је по нахијама мање ствари 
рјешавао, а веће управљао сенату, 
који ах је рјешавао сагласјем Госпо- 
дарегијем. Само прн изрицању смр- 
тне пресуде Господар није давао 
свој глас као духовна особа. ’)

У ово доба снада још једно ва- 
жно дјело, које је на свакн начин • 
било од помоћи младоме владаоцу. 
То је било откриће мбћи Св. Петра ј 
Цетињскога. Г. 1834 у очи Лучина 
дневи, дакле 17 октобра, ушљед 
његова јављања у сну своме нашље- 
днику, по договору главара н све- 
штенства, био је отворен гроб Петра 
1-ог, кога нађу онаквог, каквог су

1) Грлица, г. 1836.

били положили у гроб пријс четири 
године. !) 0 томе догађају издат је 
и проглас па народ, који овако 
гласн: „Од нас Владнке Петра II 
Петровића свему народу црногорско- 
ме и брдскоме објавленије и поздрав. 
На знање ви дајемо, благочестиви 
народе, како смо осамнајестога овога 
мјесеца на Лучнндан отворилн гроб 
блажено —1 и светопочившега предка 
мојега и Архипастира вашега Петра, 
и пошто смо отворилн гроб, НаПЈЛИ 
смо цјелокупно и свето ти јело доброга 
и светога Архипастира нашега. Зато, 
благочестиви иароде, ми вама радо- 
стно и објављујемо о томе срећноме 
догаЈјају, јербо знамо да ћете благо- 
дарити Свемогућега Творца, који вн 
је вашега доброга оца, крјепкот’а 
пастира цркве и стада Христова, 
вашсга бранитеља и нзбавител.а ио- 
слао међ\’ вама у светоме тијелу, да 
како је бно у смртном животу готов 
за нас дати душу и тијело, тако да 
му се молимо, да он и сада како 
светитељ и угодник Божи, буде 
молитвеник свемогућсму Богу за 
нас, како за своје синове. Ја мислнм, 
благочестиви хришћани, да памтите 
ви ријечи Скетога Петра, крје вам 
је говорио, да живитас у слози, миру 
и једипставу. Ове свете н божанствене 
ријечи ја мислим, да је свакн од вас 
држао иа срцу и доклен се није ови 
угоднитс Божи био међу вама поја- 
вио; а сада надам се да ћете их 
особито држати, јербо видите онога, 
који ви их је говорио међу вама 
света и Ј^јелокупна. И ви сте увје- 
рени ја мислим, да који црноЈ'орац 
неће држати слогу, мир и јединетво, 
биће му свети Петар саперник и на 
томе н на ог.оме свијету; него који 
што нма међу собом немира, сложи-

1) Медаковић стр. 31.
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те се и мирите, и тада ћете бити 
Богу понољни и вашему светитељу 
Петру. За друго вас Богу препе- 
ручујући и његовом угоднику ново- 
објављеномв светитељу, остајем сћа- 
ком доброжелатељ. 1(етиње на Дучин 
дан 1834“. Чувши ову прерадосиу 
вијест, народ црногореки иоврви 
хиљадама на Цетиње, да се поклони 
светијема моћима Божијега угодника. 
Миоги су главари и свештеници над 
његовијем светијем моћима од радо- 
сти плакали. х)

Но вријеме је да се обратимо на 
односе Црне Горе са њенијем моћни- 
јем сусједима. Видјели смо како је 
руско иокровитељство над Црном 
Гором било условл.ено мирнијем 
понашањем Црне Горе према Тур- 
ској царевини. А такођер Татшцев 
био је наредио Гагићу, кад је био 
нзаслан на Цетин.е, да ту препору- 
чи исто понашање и према аустриј- 
ској царевнни, давши им на знање, 
да је Цар Франц искрени савезник 
и пријатељ руекога Цара. То је исто 
било препоручено Петру П-ом и у 
Петрограду. Но најприје вал.а да се 
најприје мало изближе уиознамо са 
једнијем новијем сусједом Црне Горе, 
којим ће Петар II одсле највише 
посла имати.

То је Али-паша Ризванбеговић- 
<'точевић везир херцеговачки, онај 
Али-ага. што је у Градашчевићевој 
бунн био у своме тврдоме Стоцу 
најјачи, а могло би се рећи и једини 
стуб Султанов у свој Боснн и 
Херцеговини, из саме личне мржње 
противу славнога вође босанскога.

1) Просвјета, г. I. свеска X. И1то у прогласу 
стоји, да је гроб бно отворен на Лучин дан, то се 
има односити на свечано полагање моКи иа гроба у 
кивот, јер се то у исти дан. кад је гроб био отво- 
рен није могло извршпти. За то смо ми ирихватили 
дан, који јо г. Медаковић оаначио, одиста не из сво- 
јв гдАве, нвго што ј« могао чути од очевидаца«

Пошто јс Махмуд-паша био угасио 
боеанску буну, Ривваибеговић је био 
иозван у Цариград, гдје га је Сул- 
тан прнмио великијем иочастима, па 
га је послао еа босаиско-херцегова- 
чком војском у помоћ Решид-паши, 
којн је војевао против Мехмед-Али- 
паше мисирског. У једиој битци 
царска војска издаде, нрешавши на 
страну Мехмед-Алије, а Решида за- 
робише. И многи Бошњаци и Хер- 
цеговцн издадоше Цара; а Али-паша 
еа неколико својих вјернијех нохита 
к шаторима Решид-пашинијем, поку- 
пи туда еве што је могло имати 
какве вриједности па с тијсм упра- 
во код Султана у Цариград. Султан, 
да такву н.егову вјсрност награди, 
предложи му везирство, да бира гдје 
хоће. Али-паша тада замоли Сул гана, 
да одијели Херцеговину од Босне, 
иа. да му даде везирство нашл.едно 
над Херцеговином. И Султан му је 
ту жељу испунио и наименовао га 
је нангљеднијем везирпм са придјевом 
пеиобједими (галит).

У Моетару су били окупљени 
главари из еве херцеговине о Спасов- 
дапу г. 1833, да дочекају свога 
везира. Кад је стигао у Мостар, иред 
свијем окупљепијем народом, Турци- 
ма и Хришћанима, ирочитан је био 
цареки ферман, којим ее Али-паша 
именује нашљеднијем везиром Хер- 
цеговачкијем, па је еам везир узео 
ријеч: „Мене љуби честити Цар наш 
срдачно н за то ме ноставио трећега 
до еебе. Нудио ми је везирство, да 
бирам пашалук који хоћу; ал ја 
нпјесам хтио,него да одијели Херце- 
говину од пашалука босанскога, и 
ово су редом херцеговачки окрузи : 
Пријепољски, Таслицински с Кола- 
шином и Шаранци с Дробњаком. 
Пајницки, Невесињски, Никшићки,
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Љубино-Требињски, Столачки, Почи- 
тељски, Благајски, Мостарски, Дув- 
нански и по укруга Коњичкога, што 
је с ове стране Неретве. Ово је све 
мени дато, мојој дјеци и мом роду; 
а ово сам учинио да не би мого до- 
ћи у нашу Херцеговину какав 
неваљао паша. Јасам нромислио, да 
је боље, да ја као домородац упра- 
вљам Херцеговином, него који туђин: 
својој кући ннко није злотвор. Ја ћу 
свакоме судити по чистој правди. 
Херцеговачки Турци истина учинили 
су ми много зла, но ја им праштам. 
Ко одсле учини какво зло не ма му 
милости. Правоме човјеку, био он 
Турчин или раја, биће вазда мјеста 
код мене. Турци грађани неће пла- 
ћати ништа ни мени ни Цару; само 
Турци земљодјелци, изузетком хара- 
ча по главама, плаћаће исто као 
раја. У Херцеговини ће бити до 
16,000 кућа раје, она ће плаћаг 
Цару што је I |,арево, а мени од куће 
само по 1 фиорин на годину, што 
ће ми доста бити, јер имам доста, 
шго су мн претци оставнли. Од да- 
нас пије од потребе никоме да иде 
к 11,а] >у у Стамбул: ево вам Стамбу- 
ла — Мостар, а ево вам Цара у 
Мостару. Код мене ви пије од потре- 
бе преиорука, које би вас донтле 
иара, него кад је коме каква нужда, 
—- слободно у онанцима без питања 
нека иде управо к мени. Ја сам они 
истн Али-ага, што сам нрије био; ја 
ћу сам обући опанке и гуњац, и 
нјешке ћу одити, куд треба“.Ј) Тако 
је Црна Гора добила у новом вези- 
ру сусједа скоро васалног господара 
Херцеговине и то домородца Херце- 
говца, пријатеља рајина, коликому је 
то закон допуштао. Но турски закон 
у толико је био тежи раји под нови- 
јем везиром, у колнко је она имала

1) Памучина, стр. 31 и 32.

права да се бољему од њега нада 
С тога областн херцеговачке, ногра- 
ничне 11,рној Гори, по нмену Ж\ па 
Никшићка, Грахово, Зупци, Дробња- 
ци и ИГаранци једнако су тежили к 
Црној Гори.

Повративши се из Русије Петар II 
одма ступа у преписку са везиром 
Херцеговачкијем како би установили 
мирне односе ивмеђу себе. „Ја веома 
желим — пише Владика Сулејман 
Бегу Бушатлићу — да би се ове 
крајине помириле; а имам и наредбу 
од иашега покровитеља и његовијех 
савезника, да се помиримо сподани- 
цима Високе Порте, обећавајући нам 
да ће и началници турски, нама 
погранични, имати ту исту наредбу 
од Султана да буду с нама у миру... 
Него вас молим, када дође везир да 
бисте му о овој ствари поменулн, да 
углавимо станак, фе ћемо се састатн 
и ове народе помирити." И када је 
добио писмо, да је на ту сврху од- 
ређен Хасан Бег Ресулбеговић и син 
Везиров, он пише првоме молећи га, 
да му јави, кад ћс бити у Никшићу, 
„да мефу собом мир учинимо и да 
одвратимо и ваше и нагае људе од 
зла. ПГго се тиче пак Жупе и Ник- 
шића, ја бих вас како разумна 
човјека молио, да тај посао стане, 
докле се ми састанемо; вјерујте, да 
ће се и та ствар ласно вифети, и ви 
ћете довољни бити. Само причекајте, 
не мојте да ве чесови певаљали љу- 
ди обрате, да почнете Жупљане 
силом нагонити, да ружнија работа 
не буде, а ми ћемо све помирити, 
ако Бог да, како се видимо“. То је 
писмо било од 1 јануара 1834. И 
дошло се до жељенога састанка; али 
су Турци вјероломно одма послије 
напали на Жупљане и петињу по- 
сјекли и стоку им сву уаели. „Ја
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лнам — пише Петар II Ресулбего- 
вићу — да ћеш рећи, да је то без 
твога знања било, но ја се не могу 
о томе увјерити, докле год не ии- 
шеш Везиру, да накаже оне, који су 
то зло учинили и да врате стоку 
фамилијама посјеченнјех“. (3 марта 
1834). У исто доба о томе пише 
Петар II и Гагићу: „Уз овај исти 
мој пут ио Брдима састајао сам се 
са Хасан Бегом Ресулбеговићем и 
са сином Везира Херцеговачкога, с 
којима сам учинио међу Црногорци- 
ма и Херцеговцима мир; но још 
нијесам био ни на Цетиње дошао, а 
већ су Турци Херцеговачки са зна- 
њем нстога Хасан Бега иосјекли на 
пријевару иеторицу Црногораца и 
узели им илијен до 1200 брава.“

II чујући опет да херцеговачки 
Везиј) намјерава послати војску иа 
Жупу, Владика опет пише Рееулбе- 
говићу: „Чуо сам, да војску нериш 
на Жулљане да удприт. но јл те 
молим, да се прођеш тога и да гле- 
даш л.енши начин: е могло би на 
та начин горе изаћи и за једну и 
за другу страну“. А Гагићу: „С 
иеколико страна дошао ми је глас. 
да ће Везнр Херцеговачки послати 
војеку иа Жуиу и тек што није 
војска ударила. Жао ми је бједнијех 
хрисгјана жунскијех, који ће невино 
ноетрадати од Турака; јер овијех 
одвшпе много, а онијех врло мало 
је. Бог нека им номоже! Жуцљани- 
ма, који су вазда с Црном Гором у 
једно били и који су међу собом 
екопчани сајузом сродства, кумства 
и ирнјатељства, оближњи Црногорци 
и БрЦши даћс иомоћ“. (8 марта). *)

Такођер је мир био нарушен са 
стране Арбанашке. Турци наиадају 
село Јастребе и у томе сукобу из-

1) Лавров, отр, 66.

губили су неколико глава, које Петар 
II, тврдом вољом да слуша савјете 
из Петрограда, те да живи у миру 
са сусједима, враћа Турцима са ии- 
смом уирављенијем на „Бегове, Аге, 
Спахије и све Турке Подгоричке и 
Спушкеи, у ком их позивље, да се 
оставе нападаја на наше крајине. „И 
знадите добро, да смо ми кајил с 
вама бити у миру и снокојствију, 
само ако усхоћете ви к нама. Ако 
ли не кћесте, каквом ни мјером уз- 
мјерите, онаквом ћемо виивраћати?4 
Према томе мирољубивом ионашању 
свом, Петар II нише Татишчеву у 
Беч: „Слиједећи савјете Государа 
Императора, нашега Покровитеља, а 
тако и оне Вашега Високоиревосхо- 
дитељства, како сам дошао у Црну 
Гору, одма сам писао Али-паши 
Сточевићу, Везиру Херцеговачкоме 
радн утврђења мира између Црного- 
раца и ХерцеЈчжине. Везир је пристао 
и послао јс свога сина Хасан-Бега 

ј 'Гребшвца, Капиџи-башу, да се саста- 
немо на граници, да мир утврдимо.
11 тако 10 фебруара састадосмо се и 
мсђу собом мир утврдисмо. Ал' није 
нрошло 20 дана, а Турци су мир на- 
рушили: пст наших крајишника носје- 
коше и одагнашс 1300 ситне стс- 
ке и 120 в јлова и коља. Рлаве са 
неколико стокс даровали су везиру, и 
везир их јс нримио. С друге стране ар- 
банашке Турци непрестано нападају 
на погранична им села црногорска. 
Овијех дана папали су на једно наше 
плсме. једну главу посјекли, двојицу 
убили. и петорицу ранили, но наши 
их погнашс, и нсколико Турака па- 
ло је мртвијех и рањепијех. Но 
свршстку тога иападаја Турци су 
однијели главу убијеног I ^рногорца 
всзиру скадарскоме Афиз-паши, који 
је даровао ономе, што је Ј лаву по-
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сјеко, 15 талијера аустријскијех, а 
онијема што су остали рањени ио 9 
талијера. Сада преставите себе, какав 
је наш положај са стране наших 
немирних сусједа, који с нама посту- 
пају вјероломнијем и нечовјечкијем 
начином. Они вазда остају свагдањи 
Турци и тирани. Само једини монарх 
велике Русије може их одвратити, да 
не чине насиља ономе племену, које 
га обожава“. Истога садржаја пи- 
смо било јс отправљено 20 маја 1834 
и Д. В. Дашкову у Нетроград. *)

Ипак на позив везира Скадар- 
скога Хафис-паше, дасе гдје састану, 
да мир уговоре, Петар II му 29 јуна 
1834-те одговара са свом готовошћу, 
предлажући му Врањину, као мјесто 
састанка. Ал на велико чудо прима 
од везира такво писмоод 11 јула, да му 
одговара на-њ одма 16 јула између о- 
сталога: „Уовоме се све сама презрител- 
наизраженија садрже и управ ни мало 
не сотвјетствена мому ПЈЈСДЈХЈченоме 
писму, за томе у сумњу доводи, да 
то неће бити Ваш одговор, кога Вам 
копију овдје прилажем — него нечиј 
други подметнути. Да је то Ваш 
одговор, Ви не бисте могли рећи, 
као што у Ј&ему стоји, да мене нра- 
витељство руско не познаје, јер ја у 
моме предозначеноме писму нисам 
ни словца написао за руско прави- 
тељство, премда сам кадар по једно- 
вјерију и једнокровију на њега осло- 
нити се, и ослањам се моћи себе и 
овај народ сачувати од сваке угро-
жавајуће непријатељске бједе..... Ако
је дакле оно, које ја никад не вјеру- 
јем, да је Ваше писмо, изволите јоште 
један пут одговором потврдити, да 
би Вам могао с доводима на њега 
возвратити; ако ли није, а ви из- 
волите на сно моје прво согласити

1) Дазров, стр. 69.

се и личио у Врањину доћи, да 
мефу собно погранични мир утврди- 
мо и т. д.“

Везир му је потврдио. да је 
његово било оно пнсмо, и из одго- 
вора на то с Цетиња внди се, што 
је у њему било, те је тако младога 
Господара нзненадило. „Сад виф\ 
из Вашега нрвога од 11 јулија писма 
и из посљедњега од 9 августа, да 
сте Ви сасвијем одступили од Ваше- 
га првога мњеннја и намјеренија н 
да сад сасвијем другојаче мислиге и 
пишете и тиражитв оно оада од нае 
да имато, иато с.но мн нсколнко опјскч 
нагиом крвљу ала&оли н зансм смо сс 
од наденија нашега царетва дора- 
ли н иашу крв лнлн, оно, којс сс дс:г 
крви нн су ниио ннјс могло куинти 
којс сс донсгаа ни за нкао исЛс ирода- 
ти осим за .'јсдну крв. Сва обећаван.а 
Ваша од Ваше стране, која су к ме- 
ии и писмена и усмена, ја бих био 
најпосљеднији човјек, када би и јед- 
ио било од моје стране одобрепо и 
када би се оно могло вифети мојима 
очима сирема части мога отачаства. 
Што кажете у посљедњем писму од 
9 августа, да нас нема ко чути, са- 
чувати, нити од Ваше стране нас 
заклонити: нас има с помоћи Вожом 
наш по јединовјерију и јединоплеме- 
нију покровитељ, велики Цар руски 
и његови могући сајузници; они ће 
нас од сваке наиасти сачувати и 
зас,тупити“. *)

Млади Госиодар 11,рне Горе сву 
ту преписку саопштава Гагићу, па 
му надоставља: „Ја сам Капиџи-ба- 
ши устмено и везиру писмено одго- 
ворио, да ми не дајемо без крви оно 
сада, к:>јс смо за нсколико вјскова кр- 
вљу нашом бранили и одбранили и да

1) Овај је одговор од 2-ог августа, дакле опај 
везиров од 9-ог мора да је ио новом календару 
датиран.
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воли.но ирије сви тмгипути, но турски 
иоданици бнти. Ја не зни.и пи ио ка- 
кво.и ираву то везир од нас итте, јер 
Црна Гора ннје никад турска била и 
ако су јс Турци неколико иута харали 
н палили, пак заисто и данас нећемо 
се тако лако у поданство дати на 
нријетњу једнога везира, који по мом 
расуђењу не има на то ни запонједи 
од Султана, него он хоће неке услуге 
објавити кому сљедује; јер ме је 
министарство у Петербургу кад.сам 
био, увјерило, да се не имамо ништа 
бојати од султанове стране, еамо да 
ми V миру од Турака сједнмо. Ја се 
тога држим свето н држаћу се док 
сам жив“. (3 авг. 1834.) *)

Како годи патриотској души ова 
тако разбуђена свијест о бићу и 
значају Црнс Горе у тако младоме 
н.сиомс Госнодару, који толико ради 
о миру стрпјељивошћу и постојано- 
шћу зрелога државника! 0 миру 
ради, алн као равап с равпијем. и за 
незавиеност Црне Горе готов је са 
потоњијсм Црногорцем па бојном 
иољу панути као нравн нотомак по- 
бједиоцах Царсвл:Аза и Круса.

Слиједеће 1335 године Кучи 
ухвате вјеру с Подгоричанима, да 
се могу елободно између себе мије- 
шатп и трговати на пријатељски 
начин. Но Подгоричани вјероломно 
носијеку 20 кучкијех чобана и плн- 
јене им сву стоку. То Петар II одма 
јавл.а Гагпћу, да јави у Петроград, 
како Турци не даду Црногорцима 
никад мира. ..Пак и друго мн је, 
иго ие бнх радо, да ми министар- 

етво штогод ПЈ>ебаци, ако Кучи илн 
за п.нх друго које племе црногор- 
ско учини освету иад Турцима, јер 
тешко ће, бојим се, то без освете ма 
,гад тад Турке проћи. Тешко је

1) ст. .

Црногорцима прегорјети 20 своје 
браће. нак јошт да им се вију главе 
на Скадарском граду“. *) Између ови- 
јех редака ми већ читамо, на какви- 
јема је мукама био Петар II између 
налога из Петрограда, да се не даје 
Турској ионода тужбама, и болова 
патриотског срца. Осим тога млади 
Господар морао се бојати, да његову 
тежњу к мнру сусједни Турци не 
узму као знак нзнемоглости старог 
црногорског јунаштва, а Црногорци 
— као знак његове млитавости. Па му 
је већ морало и дозлогрдити све се 
жалити час Гагићу, час Татишчеву 
на турске нападаје, што су и сами 
Јзуски дипломати могли узети више 
као знак црногорске немоћи него 
ли иослушности своме владаоцу. И 
сигуЈшо није бсз његова знања црно- 
горско јунаштво на скоро показало, 
да је оно још у животу.

Ноћу између 9 и 10 марта, 
одма дакле иза оне погибије Куча, 
која је била 4 марта, 12 Цекли- 
н.ана, које је лредводио Кењо Станков, 
У^У уз љествице, пјлско градскијех 
бедема у горњи град Жабљак, повежу 
заповједника с дружином и њим 
обладају. Сјутри дан су у вечер до- 
шли иодгорички Турци, да ослободе 
Жабљак, али без успјеха, јер је иза 
онс дванајест цеклињекијех соколова 
стала цијелн ријечка нахија на ору- 
жје, којује предводиосердарЂурашко- 
вић.- Мало за тијем стигне и сердар 
МаЈггиновић са 11,етиња са својима. 
Бој сс ннјс прекидао за три дана. И 
Црногорци надвладају. Поруше куле 
и опљачкају их, и два топа довуку 
на Цетиње.2) На једном — од бронзе 
— је урезан шљедећи натпис:

1) Лавров, стр. 75.

2 Мецаковић, стр. 71.
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Црногорци кад оно витеписи 
Жабљак тврди турски похараше,
Онда мене старца заробише,
На Цетиње српско довукоше.

Мјесеца марта 10—1835.

А на другоме гвозденоме: „Жабљак 
ме Цетињу дарова на силу. Марта 
10— 1835“. И пошто су ту осве- 
ту извршили, Црногорци су оста- 
вили Жабљак, и дома се са пли- 
јеном вратили Сврха је била по- 
стигнута. Црногорци су се осветили 
Турцима и показали им, да су у 
стању извршити дјело веће од н>и- 
ховијех пограничнијех задиркивања. 
Осим тога, јављајући Гагићу за тај 
дога^ај, Петар И. могао је стрести 
са себе сву одговоркост за-њ пред 
петроградски јем габинетом тијем лак- 
ше, што су Црногорци Жабљак били 
оставили: „Како ми је дошао тај 
глас, нијесам пропустио никаква сред- ! 
ства могућнога за принудити оне 
Црногорце, који су се палазили у 
Жабљаку, да га таки оставе . . . Но 
што је фајде? Турци с нама погра- 
нични не даду нам пикад мира, а 
овај народ пе да себе ирезираиш ни у- 
нишшавати, јер кад би тао дао н равно- 
душно на угиешеиија, која му Турцн 
чине, смашрао, још давио би евоју вол>- 
носш и незавиеимосш изгубио, за коју 
од неколико ешошииа година неиешедно 
своју крв иролијева“.3) И изме^у ови- 
јех редака може се читати одобрава- 
ње Жабљачке афере и у исто доба 
иорука у Петроград, да се то исто
оиет може догодити, јер шо захтаијева 
независимоета црпогорска. Дубоки, уви- 
јени смисао ове поруке тешко да су 
у Петрограду разумјели; и ако су 
разумјели, чинили су се да не разу- 
мију, премда гаје Гагић, посредник 
између Цетиња и Петрограда, разу-

мио, и као Србин осјећао. Није мука 
себи преставити, како је било Госпо- 
Дару црногорскоме, кад је 29 ав.,усљед 
достављања Гагићева, да је ртско 
министарство иаредило руском посла- 
иику у Цариграду, г. Бутеневу, да 
учини пријатељску преставку тур- 
ском министарству одиосиб пасиља 
турског по црногорскијем границама, 
— оке ретке писао: „такођер уважа вам 
и високо почитујем Вашу преиоруку, 
да ја ве.тикодушио еноснм све обнде. да 
овај иарод одвра&ам од освеше велике 
над 'Гнрцимсс н да Ке овај народ шек 
оида ублажиши Турке. кад нм аочне с 
мањом освешом враГашиа. Али у исто- 
ме писму наставља: „И Цриогорци 
су мене слушали и моја иаставленија 
исиуњавали, но Турци иа мјесто пгто 
би с том немарношћу Црногораца 
на освету бољи били све гори и 
жестнчији бивају.“ Иа заврту|е да 
нећс 11Ј>еставати на род узд|)жавати 
од освете: народ Ке овај мене
поелушашн, ако само од Порше. Отао- 
мапско њезнннр'ма забишшма до^е за- 
иовијед, да од нас сједе с миром, и ако 
забишн иос. ?ушајц Сулшанову заиавијед“*У 
И овијем закључком ев&лио је са ерца 
онај тешки терет, што га је почетком 
био навукао, нримпјући ионизно оне 
грозне савјетеиз Нетрограда. Положај 
Петра II био је у ово доба у односима 
нрема Русији ирло мучан. Ствар је 
у томе била: Русија ее иије могла 
одлучити, да сматра одиосе између 
Туреке н 11,рне Горе по установама
ме^ународног права; аоиет у одно- 
сима својијем еа Црном Гором, пије 
је могла сматрати дијелом Турске 
царевине; овамо је могла опипати 
независноет црногорску, која је била 
кристелисана у свијести црногорској, 
и која је била добнла свога најрје-

3) Лавров, стр. 75. 1) Лавров, 76 и 77.
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читиј< га тумача у будућем великом 
ерпском пјеснику, Владици Раду; а 
оиамо ннје могла ехватити ово чу- 
дновато државно биће, ово — да 
уиотребимо згодни израз пјееников 
— зачатнје храбра Сристава; а још 
мање имала одважности, да га уведе 
у концерт јевропеки јех држава, прем- 
да га је била извела на ратну по- 
зорницу у пореду еа државама је- 
вропским првог реда за вријеме На- 
полеоново. Петра П-ог то је морало 
бољети, а опет је добро увиђао, ћ 
нгго је још вшпе, искрено осјећао, 
да Црна Гора нема наде, нити је 
може иматн до у велику словенску 
царевипу.

Вријеме је да видимо и односе. 
који ностоје изме^у Црне Горе и 
Аустрнје од како је на владу дошао 
Петар II. Одма погато су Гуверна- 
дуровићи били на Цетињу осу^ени, 
аустријска влада захтијевала је од 
владе црногорекс: да изнесе све по- 
кретнбсти из манастира Стањевића, 
што припадају Петровићима, па да 
оетави тај манаетир, који је био еамо 
за његоиа живота покојном Митро- 
политу уступљен. „Јављате ми — 
пишс Гагић црногорском правител>- 
етву — да вам австријско прави- 
тељство угрожава вавладати маиа- 
етиром Стањевићем, који се, како ви 
говорите, у предјелима црногореким 
находи. То ми је страно чути и је- 
два могу вјеровати, да ће австријеко 
иравитељство без разлога и тврдога 
основанија иодббно присвојеније чи- 
нити, будући еу му добро позната 
права народа. која оно умије ува- 
жаватии. У еваком случају, при свр- 
шетку препоруча, да у обрани ево- 
јнх права ,,набл>удавате словом и 
дјелом благоразумије, благоп]шетој- 
ност, учтивоет и покорност. Ова о-

ружја у иотребљавајте, иа ћс те воз- 
тсрожсетвовати^. (26 нов. 1830 г.) 
На скоро иза овога иисма (13. дек\) 
оиет Гагић ишпе цетињском и]»ави- 
те.Ћетву, да из еве препиеке о томе 
предмету. јоит не може зпати, од ка- 
да припада речени манастир Црвој 
Гори. ,, I Тритјажаније Ауетријцам и 
мопастира Стањевића, ако је осно- 
ваио на народним лравам, то јест на 
торжественпм договорима и тракта- 
тима може бити сттраведл>иво. Ау 
етријци еу по закљученима међу 
европејским државама 1814 год. у 
Вијени догово])има приобрјели Воко- 
Которску ировиицију и предјеле иете 
провинције примили на оеноваиији 
трактатов издавна. состојашчих међу 
бившом Ветгецијанском републиком и 
Портом 0томанском. Ови трактати 
служе правилом како за Аустријце. 
кој и са да зам је њу ју Венеци ј; I неку 
републику, тако и за кае, који еа- 
да замјењујете Порту ()томанеку. 
Аустријци, имајући у рукама иети 
трактат, без еумњено добро по- 
знају границу Боко-Которске иро- 
винције; а ви пе имајући речено- 
га Венецијанско-гГурекога тра ктата 
у рукама, не знам, знате ли докле 
еу предјели Црне Горе и Турске. 
Ја би рад да ви, ходећи у тмн- 
ни, не поернете и себи вреда не 
учините“. Дал><‘ етавља питање, да 
не буду то била добра веници- 
јанска, која је република била усту- 
пила владикама, који еу унрављали 
еа правоелавнијема у Воки, да ее 
користују дохотцима њнховијем. до- 
кле управљају иетијем етадом ? Ма- 
јине, други мана?тир близу Стање- 
вића, Гагић находи, да је без еум- 
ње на земљи венеци јаиско-аустријекој. 
Ако се не зна, од кад је црногореки 
или митјхшолитски, ко га је купио
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и од кога, није вористи, него штете 
и срамоте присвајати туђа добра и 
свађати се с Аустријом. „Опет вам 
повторавам — завршује Гагић — 
да Аустријци без тврдога осиовани- 
ја и јаснога права ништа нећеду 
чинити.“ По овоме се види, како је 
тсшко бидо Црној Гори ова два ма- 
настира са њиховијем земљиштем 
уступити Аустрији; но то питање 
остаде тада не ријешено, бар што 
се тиче Стањевића. П1то се тиче пак 
Мајина, као да је Пстар II. био ус- 
војио назоре Гагићеве, јер има нисмо 
његово од 2!) јуна 1834 г. неком 
аустријском великодостојнику, из ко- 
га се види, да се било признало с 
обје стране, да јс манастир црно- 
горски на аустријском земљишту, н 
да га је Црна Гора имала лродаги. 
Из истога се писма види, да је Пс- 
тар П. с истијем аустријскијем ве- 
ликодостојником преговарао о про 
даји Мајина нреко руског иосланика 
у Бечу, г. Татишчева. 1) Но о овој 
ствари, због које су се дизале не- 
праведне оптужбс на Петра П-ог, 
биће упапријед опширније говора.

За одношаје аустријско-црногор- 
ске овога доба врлоје карактеристи- 
чан још шљедећи ницидент: Кад се 
Петар II-ги из Русијс вратио, у Ко- 
тору су му биле заустављене књиге, 
што је собом носио; те је био при- 
нуђен да (13 дек. 1833) нише ноли- 
тичком поглавару у Котору шљсде- 
ће писмо: „Куда сам год прошао, 
враћајући се из Руснје у моје оте- 
чество, нигди ми нијесу биле забра- 
њене књнге, које сам собом носио, 
само у Котору, ђе ми је најпослије 
и каноник задржан, ваљда да не бих 
могао ја молитве чиновно свршавати. 
Ја се томе много чудим, со тнм што

мислим: књиге, које иду за границу 
нијесу подложне цензури унутраш- 
њој, само су дужни бити сандуци 
запсчаћени, а на границн н печати 
дигнути. Ја се к вама сад обраћам, 
да ми књиге, које су по вашој на- 
редби ту задржане, допустите изни- 
јети, или ми узрок јавите, за гато 
не дате, да могу иредставити коме 
сљедује.“ Па опет, кад су му биле 
дошле из Русије у Котор неке дру- 
ге књиге, по свој прилици црквене, 
пише (8 јан. 1834 г.) истом погла- 
вару: „Знајући вашу жељу имати 
каталог свијех нрсдЈ^еченијех књига, 
да га можете доста развиђети, за 
тај узрок евога овди и прикл.учујсм. 
Изволнте књиге осмотрити, да сс 
увјерите, што у њима нсћете наћи 
ни ријечице, која би била противиа 
пропису цензуре; и особито ћете ми 
учинити љубав, да предименоване 
гн.иге допустите изнијети за Црну 
Гору с овијем истијем листодавцем 
ПЈпиром МитровијемЛ Ј) Да немамо 
ове доказе у рукама, чисто не би се 
могло вјеровати, да су тако аустриј- 
ске власти у Котору кињиле овога 
младога владаоца, који је тек био 
ступио на. столицу својих дједова!

Као што с Аустријом нијесу би- 
ле границе Црногорске тачно озна- 
чепе, тако нијесу биле означенс ни 
са Турском, нити су могле бити с 
овом царевином означене, пошто 
изме^у Црне Горе и Турске није 
лостојало другијех односа до ратни- 
јех: Турска је од Вртијељске битке, 
од како је била сузбијена из .Угарске, 
и од како отпочиње њено ратовање 
са Русијом нод Петром Великијем, — 
у које доба у Црној Гори долази на 
владу први Господар из куће Петро- 
вића-ЈБегоша, славни Митрополит

1) Лавров, стр. 82. 1) Лавров, стр. 59.
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Данил — у трајном ратовању с 
Црном Гором била, не били угасида 
ову ношљедњу искру слободе срнске, 
која је ислод Ловћена свијетлила 
унаоколо Српству подјармљеном. Који- 
годје крај орузканом руком пристајао, 
да уздржк под Орловијем Кршем иа 
11,етињу мисао народне самосталности 
и слободе, с Цетиња је био сматран 
као природнијем дијелом Црне Горе, 
као кр.в од крви своје; и за то смо 
видјели, како 11етар II насиља тур- 
ска у НикшиКкој Жупк сматра као у 
I |рногорској граници почињена; и 
за то он отворено даје на знање 
руској дипломацији, да Црногорци 
не ће оставити не освећене Куче, 
чије се главе, на вјеру посијечене, 
суше на Скадру; и за то оружје 
црногорско отворено излази на бојно 
поље противу Всзира херцеговачкога 
за слободу Граховп!

Још за вријеме Петра 1-ог Гра- 
хово Је осјећадо тоилије иза нлећи 
од како су по његовој наредби 11,уце 
населилн Трешњево и Кобиљи-до, 
тако да всћ Турци нијесу смјели 
слободно долазити на своје агалуке 
граховске. То стање допринесе, тс 
ондашњи кнез граховски Перо Ја- 
ковљев Даковић успије, да се аге 
задовоље са два дијела харача, а 
трећн дно да иде на Цетиње у 
нме уздржавања мира погранично- 
га, пгго се Граховљанима у осталом 
није никад на Цетињу узимало; 
I ^рногорцима је пак било слободно 
да долазе на Грахово, и туда да 
тргују и остале послове обавља- 
ју. Тако су главари граховски до- 
лазили на Цетиње и одили у Мо- 
стар, док настуни Јаков, син Пера 
Јаковљева, који сасвијем укиде ха- 
рач Турцима. *) Ушљед тога Али-

1) Годиип&ица Ш. (С. МартиновиН) стр. 169.

паша у Августу 1836 скуии војску 
и крене пут Грахова, да покори од- 
метнике. Кад се то чуло на. Цетињу, 
крене 300 Црногораца Граховљани- 
ма у помоћ, колико се могло на бр- 
зу руку покупитн, док се више вој- 
ске сабере. Црногорце су предводили 
Стеван син Војв. Станка Спцспова и 
Јоко Пет])овић брат Господарев. Али- 
наша, дошав на поље граховско, ту 
сс с војском утаборио и ностојао не- 
колико дана с миром, и бојећи се 
црногорске војске, која се чекала, 
био је иау.мио, да распусти војску 
евојим кућама, иа да гледа с Петром 
П-им, да до каква уговора дође. Но 
тск су се Турци етали справљати, да 
оставе Грахово, 11,рногорци и Грахо- 
вљани, коликоихби, ударе на њих, и 
ту ее заметне бој крвав и неједнак, 
у коме паде 32 Црногорца и 10 Гра- 
ховљана, н међу њима Стеван и Јо- 
ко Петровићи са седам својих рођа- 
ка, а са странс ионријатељске 63 
Херцеговца. *) Послије ове иогибије 
Јаков са преосталом дружином, мсђу 
којом бијашс и Драго Петровић, н>е- 
гов зет, затвсри се у своју кулу, 
одакле се јуначки бранио, па из ку- 
ле у гласовиту псћину његову, до- 
кле је сјутри дан стигла војска цр- 
ногогорска, пред којом је био гла- 
во.м Петар 11. Ту према херцеговач- 
кој утаборила се војска црногорска, 
али се обадвије војске разнђу с Гра- 
хова бсз боја, херцсговачка па црно- 
1’орска, а Грахово остаде у пре^аш- 
њем стању; ал само за неко вријеме, 
јер је за слободу Грахова добар ја- 
мац био на њсму п]м>ливена крв Пе- 
т])овића! Петар II. ее вратио с Гра- 
хова великом тугом у млађаном ср- 
цу своме за својом браћом иогину- 
лом, чије су главе требињски град

1) Памучина, стр. 66.
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окитиле; и мишл>у, како ће их осве- 
тити.

Осим ове погибије иа Грахову 
младога је владаоца узнемиривало 
незадовол>ство, којс се било почело 
подизати у народу противу порезе. 
Г. 1836 била је једна од онијех не- 
роднијех, што често Црну Гору и - 
лазе. У каси државној нијс било но- 
ваца, а и да их је било није се има- 
ло гдје куповати жита осим у Ска- 
дру, гдје опет није имао ириступа, 
ко се није одрицао своје отаџбипе. 
Али потреба нема очи, па је однло 
народа и у Скадар да се прехрани, 
и у Цариград да заслужи пгтогод. 
Вила се појавила мисао и о исел>и- 
вању у Русију. И пријед је бивало 
оваквијех година; али ове године 
„био је покрет не обичан, тијем ви- 
ше што је неродица само у Катун- 
ској нахији била; а у Ријсчкој и Црм- 
ничкој сасвијем се није осјећало нуж- 
де; а међу тијсм баш у овијем двје- 
ма нахијама иојавио се јавни отпор 
у илаћању иорезс. Плаћање пореза 
било је непријатно свијем Црногор- 
цима, те је примјср Црмиичаиа и Ри- 
јечана могао повући за собом и оста- 
ле. Но правитељство стало је на пут 
томе отпору енергичнијем мјерама, и 
ред се повратио. У томе дјелу глав- 
на заслуга идс Катуњане, које су 
иредводили сродници Владичини — 
Петровићи, међу којима сс одлико- 
вао Станко Стијенов умом, а гБор:ђе 
Савов храброшћу и војеиијем искус- 
твом“. х)

Поред свсга тога била је готова 
сплетка, коју су противу Петра П-ог 
сновали Гувериадуровићи, бивши 
пресједник сената Ивановић и његов 
сродник Вучићевић. () односима из- 
ме^у Вучиксвика и Гувернадурови -

? ћа Владика Петар нише одма по- 
слије свога иовратка из Русије Га- 
гићу: „Прошлијех дапа одправио се 
из Воке Которске г. Матсј Вучићс- 
вић за Руснју. У вријеме њсгова 
стања у Воки он се учинио искрени 
ггријател> фамилије Радопића, коју јс 
отачаство про1'нало за њс нресту- 
пљенија, и наговорио неке од исте 
фамилије одити кријући по Цр- 
ној Гори и тражити л>уде, с тијем 
намјсренијем, да мсис туже пред 
правител>ством рускијем, доиста ни 
сам пе знам, за ш оииоради чесаа. 
То јавл>а руском дииломати, да он 
саопћи у Петроград, да улаиријед 
знаду, ако би им збил>а каква тужба 
стигла — „да мпом обожајемо мрави- 
тел>ство не толико не би што изре- 
кло противу мене ружно^ него да 
не би ни помислило штог^од худо о 
мспи“. И владика се пијс нрсварно. 
Концем г. 1834 пишс му из Пстро- 
града његов пријатсњ Србин гепе- 
рал Прерадовић, како је онај Вучи- 
ћевик донио у Петроград „неприја- 
тап глас о песогласију и распри Цр- 
ногораца измсђу себе и неповино- 
вени ју к вашој особи“. *) А да је Ива- 
новић био главни непри атсл> Вла- 
дичин, те да је ово.м силетком упра- 
вл>ао, осим сродства с Вучићевићем, 
и што је исзадовол>ан и разочаран

I оставио Црну Гору, имамо још до- 
каза у јсдиој жалби Владичииој, коју 
јс противу њсга његовом иријате.ву 
Гагићу шзсао, ногпто се вратио по 
други пут нз Русијс, гдје је био свс 
конце тс еплетке похватао, као игго 
ћемо упаиријед видјети. Ова је ак- 
ција противу младог Владаоца у то- 
лико била опаспија, у колико ју је 
.могао и нсхотицс потпомагати и-самн 
Гагић, као пријател> Ивановићсв. И

1) Ровински, стр. 73. 1) Ловфов, стр, 60.
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та је акција постојано напредовала 
н сустопице пратила двајестрећого- 
дишњег Владаоца, којему је требо- 
вало напротив пријатељског охра- 
бринања особито течајем тако кри- 
тичке године, као што је била год. 
1836-та.

Такви ноложај, у ком се Петар 
II налазио у ово доба, био је несно- 
сан, очајан, уираво трагичан, осо- 
бито за генија, који се на толикој 
муци у њему будио.

Да га нз тога мучнога поло- 
жаја изведу, главари народни и ње- 
гови доглавници с/гадоше га у Ру- 
сију справљати. Он нристане, и јави 
то Гагићу, молећи га, да му на ра- 
чун годишње помоћи, што је преко 
њега примала Црна Гора. од Русије, 
пошље хиљаду цекина, да остави 
правитељству на расположењу докле 
се ои поврати: али му Гагић ову 
молбу није испуиио. 1) То је Гагић 
јавио аз. департаменту у Петрогра- 
ду 16 окт. г. 1836,ау новембру Пе- 
тнр II креће пут Русије. Под Кото- 
ром со укрцао на једној трабакули, 
која је крећала иут Тријешћа. Не 
само до Котора, него уираво до 
Остре иратили су га главари црно- 
гојижи, у чемусе огледа, колико по- 
треба саучешћа у страдању његове 
тако млађане а тако ојађене душе, 
што су главари били добро схвати- 
ли, — толико важност, коју су да- 
вали овоме његокоме нуту. Али оди- 
ста пи они ни млади им Госиодар 
нијесу ни из далека могли ссби пре- 
ставити, какво ће му трње до Пе- 
трограда тај пут застирати!

1) Лавров, стр. 86.

Д у м н а.(Балада.)
Ноћ је ведра, поноћ звони, 
свечано је доба; 
мртва думна подизке се, 
устаје из гроба.

Низ бр’јег иде; меке траве 
дотакнут се пеће; 
како иде не чује је 
успавано цв јеће.

К мору ступа; и већ путем 
р’јешава се бола; 
покрај мора ту се свлачи 
и остаје гола.

На жо легне обаеута 
мјесечевим сјајем; 
море јој ее силно јавља 
страстним уздисајем.

Мору дршћу од радости 
залубљене груди, 
па најслађе из дубина 
своје гласе буди ;

па се пеље уз нијесак 
до думнице младе; 
око њеног витог т’јела 
вали му се сладе.

Она стрепи, дршће, бл’једи, 
стиска ирса врућа; 
из прси јој с’ отме страшна 
вика од чсзнућа:

„Ој љубави 0 - Млада думна
у раскош сс м5:чи ...
Пз далске с’ цркве чује 
оргу.ва гдје звучи.

Пз оргуље тајна, грозна 
пријетња се чује.
Зора иуца — нут гроба се 
думна упућује.

Јосии БерсА.
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ИЗ ЉУБАВНИЈЕХ ПЈЕСАМА
Ј. Поиови&-Лииовца.

I.Мила еи ми!...
(А.)

Кб славују ружа што је,
Кад уз ромон од потока 
Љубавну јој пјесму поје,
И грли је без свједока!

Мила си ми, вјетру као 
Штоје мило росно цв’јеће...
Које б’ слатко мирисао,
А оно га хоће!.. . неће!...

Као роса рујној зори!
ГГут које се сунце смије...
Па је вара... шапће... збори...
Док јој росу не попије!...

Као Богу кад љут није...
— Слатка пјесма херувима,
Уз небесне хармоније
Те с’ разл’јежу међу њима!...

II.Рече!...
(Мојој поткућници.)

„Зашто, јадо, ти ме љубпгп, 
Узалуду врЈеме губиш,
У очи ми страстно гледаш —
Хоћу да се испов’једаш?!“

— „«Љубим зато — што су т’ очи, 
Љепше него зв'језде ноћи!
Дубље него море сиње,
И небесне те висине!

Љубим за то — што у њима 
Сладост нађох ја страстима...
Но којима њешто смета,
Угледати бјелог св’јета!...и

III.

Сан т« бјеше!...
„Сан то бјеше!и — рече м’, мила, 
Крај потока бистротока,
Кад си мене пољубила 
У обадва црна ока!

„Сан то бјеше!и жељо пуста !... 
Кад си мени испод руже 
Пољубила врела уста,
И тепала: „љуби дуже!... и

„Сан то бјеше!и кад у гају,
А иод липом мириеавом,
Ја у твоме наручају
Бјех наслоњен бујном главом!

Када си се, вило б’јела,
Пред мјесецем — ноћним робом, 
Грлећи ме стопут клела:
„С тобом или с црним гробом!“

„Све сан!и рече мој анђеле!
— Али ако сан је био,
Ах, до Бога! куку!... леле!... 
Зашто си ме нробудио ?!...

Д а с а м.........

Да сам гуслар, натег’о би 
Тог гудала звучне струне,

Ијевао би љубав за ком, 
Ув’јек жиће моје труне;

Да ја знадем тамбурити, 
Тицао би ситне жице,

А жеље би моје тада 
Тумачиле тамбурице;

Да ја знадем, иротркао би 
Типке складна гласовира,

А звуци би они њежњи 
Мојој души дали мнра;

Да сам сликар насликао би 
Прошлу златну срећу моју, —

Да сам сликар насликао би 
Нујну, драга, слику твоју;
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Да сам пјесник голем би ти 
В’јенац свјежа цв’јећа снлео;

Па и јоште, кад би могао 
Небу би те узнЈет хтјео.

Ал кад таки’ дара немам,
Када ми се све то лр'јечи,

Нек ти доста за сад буду 
Ове жеље, ове ријечи.

Д. Ђ. 0.

Преводи с италијанског.

II.

(б^ессћеШ).

Умријећу, вечер је суђена, 
вријеме се журно наир’јед вере, — 
а гробница чека растворена 
црна моје тЈело да прождере.

У прољећу кад се све поврати, 
ја се нећу вратит. Вииге г.таве 
нз мсне ће охолога раети 
скроман стручак мажуране травс.

Тамо дођи, драга, твој те зове, 
и уберн тужна траву милу,
1ито одранит’ буду кости овс.

Иољуби је, тад‘ ће добит силу 
кости ове од љубави твоје, 
као негда у твом љунцу чилу.

Неретвапнн Л>убо.

----------- : Ј

Ниемо Уреднику.

Часнн Госиоднне!

Н»81опа П1а^!н1гт тКае, а хисторици 
учитсљн народни одавна су били већ про- 
глашени. Моје искуство стсчено за полу 
ј ије а, и више моје иауке неирестане кроз 
цио живот, моја честа иутовања п много- 
бројне енсзе и познанетва но свему ела- 
векскоме евијету, цијсннм да ми давају

њекакво право, када то неће да чине бољи 
од мене — а да мп н нста дужноет то^на- 
лаже — да и ја своју проговорим о овим 
нашим заплетен нм народним питањима 
Знам да је истину тешко чути, и да с > 
неће евакому допасти, и с тога сам до сада 
мучао и нијесам се истицао јавно; но са- 
у скромној забитој собици сам учио, и раз 
мишљао, и приправљао се будућим догађа 
јима озбиљпом науком и купљењсм градг - 
на пољу домаће повјести и народнога ј 
зика, пољс на кому није никада доста 
радника и рада. Да усавршим моје 'теоре- 
тгсчно знање н нрактичним искуством, а 
и да опоравим доста поремећено здравље, 
г. 1877 дадох се на иутовање. Нађох се 
на раскрсници, куда ћу одабрати? илп 
разблудном и замамљивом западу, ђе је 
живот угоднпји и слађи а и трошкови 
мањн, а удобније путовање, или гсргг.кготив- 
нијему истоку, ђе је све напротивно. Иза- 
брах задње, да усавршим своје знање о 
њему, и да га се једном нагледам прије 
своје скоре смрти. Пропутовао еам малне 
свс славенске земље и народе, али особито 
сам пажњу посветио нашим хрватским и 
грнским иокјгајинама, а најсколи ондашњој 
кнежевини а иотоњој крал»евини Србијп. 
Премда млађи но сада а нарави и маште 
нјссничкс, иијесам полагао велике наде на 
том свомс путовању, инак сам се вратио 
разочаран. Впдио сам да сс теорија н прак-

* тика далеко растављлју. То вриједи уопће 
и за све остале Славсне, али најсколи за 
иас Србе, то7ико старовјерцсу колико ново- 
ејеуо^е, или, како смо обљубили сами про- 
звати се од нс давна, Хрвати — име што 
су нам га на.метнули, а мк га у својој на- 
родној несвијсстип н примили; док се, Богу 
фала и слава, сво у новије вријеме иочесмо

I отрееати намстнутога нам душевнога јарма; 
а н овај пут снасење је дошло од југа, од 
славпога Дубровника!

Славенима, ка > што нризнају сви пра ‘
| ведни судијс од свега изображенога свијета 

ирппада будућнаст и то голсма будућност 
V повјести човјечанства и љуцке иросвјете; 
али ми с - чини да ми Срби нијесмо јоште- 
ра ин из дллека приирављенн ; а у славен- 
ском свијету н <1; бима сиада лијепа улога ...
................................ Вратио сам се тако ра-
зочаран из Србије, а потоњн догађаји у
свему су оиравдали моја иредвиђања.........
........... У томе моме освједочењу утврдило ме
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читање красне књиге, штојујео Србији на- 
писао професор Карић, коју без оклијевања 
проглашујем за најбољу књигу, коју сам 
досле о Србији читао, у којој открива без 
милосрђа љуте ране, што би требало изви- 
дати, надахнут по оној изреци светога пи- 
сма: да милостив љечник ииггети рану мје- 
ште ју извидати; и по оној другој: да ми- 
лостив отац мрзи свој иород те му је нај- 
већи душманин, мјеште да га љуби и да 
му помага срећи и благостању.

И збиља осим онога првога усташког 
пламена, што је Шумадија учинила за наш 
народ у свакоме ногледу? Што за нашу 
душевну културу ? Што За наше душевно 
уједињење? Што за нашу књижевност? 
Што за наше језично књижевно уједиње- 
ње? Како је примила и признала Херце- 
говца Вука? Ни дан данас га још схвати- 
ла и разумјела није! Јели му прештампала 
књиге, одавна распродане? Ђе јој је све- 
училиште? Све још у зачетку, у жељи!..

Међу балканским народима Србија је, 
истина, прва дала зламен и развила бар- 
јак слободе, али се је жали-боже у томе 
зауставила, и пустила иретећи од свакога 
сусједа, осим од јединијех Арбанаса, који 
у осталом тако горопадно господаре свеђе 
ра по Старој Србији, у том средишту Не- 
манићеве државе. А Бугари наиротива ка- 
кву су страшну и голему њропаганду ио- 
литичну и религионну развили по Мацедо- 
нији, и по Старој Србији, како они знаду 
ашиковати и очијукати са сваким ... Они 
свакога госте и примају, а ником се не пу- 
штају, ни римекој, ни француској католич- 
кој пропаганди, нити протестантској, дошла 
из Њемачке илн Енглешке, или чак из 
Америке!

Што је Србија учинила за Босну ? 
Што да осигура толеранцију вјерозакон- 
ску тога милијуна славенских мухамедана- 
ца балканских, мјеште их од себс сасвијем 
одбити и уплашити ? Што за нас Србе като- 
лике, да узме оружје из руку нашим попо- 
вима и фратарима, који се знаду њиме вје- 
што послужити, те су уплашили њиме по- 
божне душе, и уз помоћ склоњених влада 
претворили толике милијуне Срба католи- 
ка и православних у вјерске или у иоли- 
тичке Хрвате!

Када чека Србија, да остави ту за- 
старијелу екавштину и да прими напокон 
ијекавштину, којом говоре добра трећина

њезиних држављана, и коју смо примили 
одавна ми икавски Србп католици, а уз 
нас ти остали похрваћени Срби ио Далма- 
цијн, ио Босни, по Хрватској, ио Славо- 
нији и свуда, осим тпх укитајених екава- 
ца но Србији и но јужној Унгарској, који 
су се као спуж затворили у својој специ- 
јалнасти, и тиме мисле, и тиме се уфају, 
да 1±е предобнти круну цијелог народа н 
цијелога Балкана!........................................

Камо среће, да у Биоград имају но- 
глед на народну ствар као на Цетињу, 
одакле се знало задобити повјерење иетога 
плашивога и сумњивога Рима за своје католн- 
ке, да у Црној Гори потпуну слободу вјер- 
ску могу уживати, дапаче да би католичка 
ствар задобнла са проширењем Црне Горе 
но сјеверној Арбанашкој! Мени се све чп- 
ни, да Црна Гора има бити онај квас и 
со, што има засолити и оплеменити цио 
народ од оних рана што робство вазда 
оставља на народима..........................

Чисте сриске покрајине, пгго су биле 
за такве од искона ирипознате од свега 
свијета, као што су Босна, Херцеговина, 
Бока Ксторска, Дубровачка и сва јужнп 
Далмација до ријекс Цетине уз лукав 
свакојаку пропаганду политичну и регилг- 
озну се претварају малне иаростројном 
брзином у политичнс Хрвате, а Србија 
све то нсхајно гледа ирекрнггених руку, 
и ништа баш управо ништа не ради, 
да би то запријечила удешеном мати-про- 
пагандом! Сјеверна Ддлмација, бивша гра- 
ница, Славонија и јужна Угарска кроз иет 
вјекова напучене н поплављене непреста- 
ном сеобом из прекосавских и прекодунав- 
ских српских покрајина, сеоба што бијаше 
малне посве предобила те земље српскому 
народу и створила у њнма нову Србију 
као за накнаду од оне јужније и старије 
што морадоше уступити Турцима, Бугари- 
ма и Арбанасима, ето гле, што виђамо да 
свуда српски народ, српско име, српски 
обичаји и т. д. свуда морају уступати и 
губити малне свуда пред шачицом хрват- 
ских кајкаваца, што су усвојили, нагрдив- 
ши га, разумије се, наш красни сриски је- 
зик и народне нам умотворине са литера- 
туром ернскога Дубровника, да покрију 
пред свијетом своју хиљадугодишњу голо- 
тпњу, те иза пзјаловљених покушаја, да 
под именом нлирства, југославснства, срп- 
ство-хрватства скуче подсобом цијели Бал-
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кан, еада нах бацили кринку, те хоће и 
раде, да под годим хрватством спрате цн- 
јели народ, те се надају да ће и усијети.......

И КОД 
љеким
погле
собом

Рекби да су католичка и про- 
тестанска Европа уплашене од право- 
славја у славенскоме свијету, те виђамо 
како и Јежувити, и Жудије, и Про- 
тестанти, и Католици, и свакојаке дру- 
ге политичне, религиозне, трговачке, и спе- 
кулативне пропаганде раде около тога, да 
бн запријсчиле освјешћеље Славена, или 
барем ако им не буде могућно то, ама да 
их барем на неприродне, или уираво на не- 
славенскеили иолуславснске путове и начине 
завсде а највећма да нх одбију и одврате 
колико могуће више од Русије, а да пх уз- 
држе иод својом западном културом н унли- 
вом иолитичним, вјсрским и трговачким! 
То виђамо свуда по елавенском свијету а 
пајвише код Пољака, код Хрвата 
Вугара! Вас је заиад радио вазда 
инетинктом као вас здружен у томе 
ду и ако су га дијелиле иначе међу
различити интерсси и интаља ! Од страха 
пред Русијом сваје Европа уздржавала на- 
шс окове и наше ронство за вјекове, подр- 
жавала Турчина и нс давала да се Славе- 
ни освијесте и оелободе и поетану госпо- 
дари у својој кући. Када није могла то за- 
пријечити, те сс наиокон дјелимице уз ио- 
моћ једпне Русије, а уз пркос свему свије- 
ту, неки ослободише, Европа гледа, даеије 
раздор и неслогу међу њима сваким сред- 
стном, да их уздржи слабе н расцијепљене 
што вишс могуће, и обетава љешто мало 
слободе тамо уз увјет, да се сасвијем има- 
ду оцнјепит од Руенје. Код јадних и за- 
слијепљених Пољака успјела је жали-боже 
одавна та јсжовитско-жидовска пропаганда, 
код Вугара ево успијева сада, а код Хрва- 
та ради и настојава свакојаким средствима, 
да некаквом великом Звонимировом Хрват- 
ском сагради китајску неку зидину, што 
би се имала подићи на мјесто српске

државе иротиву Русије, а поред Пољске и 
Вугареке....

То сам хтио истакнути пред очи па- 
триотима колико у Биограду толико у За- 
гребу, који би имали средстава да се про- 
тиву оне пропаганде са евога огљишта боре, 
јер се бојим, да се не сјетеисами, кад већ 
буде касно! *)

Из Далмације. * * *

*) Ово је писмо много већим песимизмом л 
патриотским гњевом било задахнуто и противу Био- 
града и противу Загреба, и с тога смо га доста убла- 
жили, те му дали мјеста, увјерени да иотиче са чи. 
стог иввора родољубља; с тога нека нам опрости 
иоштовани писац, што смо му писмо осакатили, и 
круговн, на које се ово нисмо односи, што га ивна- 
шамо — иије вгорега кад и кад да се и Касандрин 
глас чује! У осталом, нама се чини, да Срби нијесу 
рођени да никакву ироиаганду, и куд те среће, да 
нијесу никакве ни иочињали! Ето неке тобож српске 
пропаганде по Старој Србији и Маћедонији — у самој 
ларми, у скунштинама, у одборима, у друштвима, по 
листовима и брошурама, што све иде нротиву сврхе, 
КОЈЛ би се хтјсла иостићи, а у корист бугарске ства- 
ри. Бугари не пријете него рад<‘; ето у Маћедонији 
три бугарске гимназије! То се зове пропаганда! Да- 
кле да не шкодпмо ствари, колико и да је унапре- 
ђујемо. А не говорите ништа о .гласовима, што се 
по биоградскнјем листовима понављају, и што су се 
на жалост чули и у народној скупштини у Биограду, 
без укора и бев протеста, нротиву .јевуитског пи- 
томцаи и „одојчета римског“ само за то што је ка- 
толик данашњи миниетар унутрашњих дјела у Ср- 
бији? Не огледа ли се ту ускрснута она теорија о 
„подворници“? И није ли то негација српске мнс.ти? 
Истина је, дасе гај глас подиго из једне странке, и 
то из мањине, дакле би се могло узети, да није тај 
ибридни глас искрен, него оруђе опозиције, која се 
као утопљеник и за сламку фата; али је исто зло, 
које се не може оправдати са гледишта свесрпскога. 
— Его, на што нас ово писмо наведе и противу 
ираграма II. Зете, али се ми надамо, да ће нас до- 
тични разумјети, те да нам неће замјерити.
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Народпе јупачке пјееме.
Из збирке

С. РадуловпИ-а и Б. ('геиинов Ља.

XIII.

Слрт и освета Сердара Јована.

Вино аге нију Удбињани
На Удбињу на турску крајину,
Међу њима сердарага Ибро;
Кад се Турци наиојили вина,
Те им винце изиде у лице 
А ракија стаде дават приче,
Но бесједи сердарага Ибро:

Удбињани, моји крајучници,
Јели мајка родила јунака,
Ко ће ноћи у влашке Котаре,
Да уводи куле у Котаре,
Не би смо ли њима ударили,
Од Котара робље иоробили •
Још кад би ни добра срећа била, 
Да би бјелу поробили кулу,
Бјелу кулу Илије сердара,
Ал’ Стојана силна Јанковића;
Јер сам чуо ђе казују људи,
Да имају л’јепих ђевојака, 
Љеишије их на крајину нема; 
Којему би добра срећа била,
Да увати Косу Цмиљаница,
Ал’ лијепу Јелу Јанковића,
Али младу Зорићеву Анђу,
Кунем ви се а вјеру ви дајем,
Ко би коју од њих уграбио 
И довео мене на Удбињу,
Бјелу бих му начинио кулу 
А код моје и љеишу од моје, 
Дао бих му токе с канатима,
И обије златке оковане;
Кад би момак био за женидбу, 
Дао бих му сестру за љубовцу,

Кад то чуше аге удбињани,
Неки броји пуца на токама,
Неки гледа свијетло оружје,
Неки гледа у земљицу црну;
Ал’ неоће буљумбаша Мујо,
Веће Ибру у бијело лице,
Па је Мујо њему бесјсдио :

Сердар Ибро, крило од крајине, 
Ја сам синоћ доша из Котара,

Уводио куле у Котаре,
Ти да скуииш сву турску крајину, 
Не би смио њима ударити;
Славу славе два влашка сердара, 
Славу слави Јанковић Стојане, 
Њему кула насред од Котара, 
Славу слави ђидија Илија,
Њему кула на врх од Котара, 
Ниже куле Зорић Капетана,
На искуп су котарски сердари, 
Славу славе светога Ђорђију;
Веће Ибро, наша поглавице,
Ја сам добар шићар уходио,
Кад се вратих из влашких котара, 
У Кунару зелену планину,
Ту сам шићар добар уходио,
Ту имаде три хиљаде брава,
Код њих момка никаквога нема,
До Јована сина Зорићсва;
Но какав је Јоване серааре,
Какве ли су пушке, Јованове !
За иае су му двије пушке мале 
Све од суха жеженога злата,
Које му је Зорић добавио 
Из Млетака за оку дуката;
Какве ли су токе Јованове,
Ваљају му иљаду цекина !
Јоваи чува ири планини овце,
У руке му пушка гранајлија,
Која литру ждере тученика 
И дванајест оловнијех зрна,
Уз њега је китна Анђелија,
Сестра мила Илије сердара:
Скоро се је Јован оженио,
Но каква је ирикладна влахиња, 
Прескаче му кладе омарове,
А бијеле узврће му овц •
Згодна млада ка’ на гору вила, 
Ваљала би млада за везира,
Ал за тебе сердарага Ибро. 
Самном бјеху. тричетири друга, 
Кад видијех мрка каурина, 
Каурина сердара Јована 
И кол њега ирикладну влахињу,
Ја не смједох њему ударити;
Већ сердаре, од крајине крило,
Да скуиимо триста Удбињана,
Да пођемо у Кунар планину,
Да удримо мрку каурину,
Да бијеле илијенимо овце, 
Изгубимо сердара Јована, 
Заробимо китну Анђелију,
Биће ћара доста за дружине, 
Сердар Ибро тебе оженимо.
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Милом сестром Илије сердара, 
Вјерном љубом Зорићева сина.

Кад то зачу сердарага Ибро,
У јунаку срце узиграло,
На бесједи буљумбаши Мују:

Ве аФерим, наша буљумбашо, 
Ако богда и срећа јуначка,
Те уграбим ирикладну влахињу, 
Добро ћу те Мујо даровати;
Но устани, наша буљумбашо,
Тс иод барјак купи Удбињане.

Скочи Мујо на ноге лагане,
У ледину џиду ударио,
А на џиду барјак разавио,
Па подЈбарјак куии Удбињане ; 
Сардар Ибро на бијелу кулу,
Те се свлачи на се нреоблачи, 
Врх тијела памукли кошуљу,
Врх кошуље оклон ударио, 
НеможеЈга иробит кумбурлија,
Пи посјећи крива ћемерлија,
Пак обуче ђузел одијело;
А млађидму^коња изведошо, 
Изђера га иољу^на ширину, 
Удбињане на искупу нађе,
Отолен ее турци подигоше,
Све удбињско ноље суминуше, 
Фатише се крила и планина, 
Докле доше у Кунар иланину,
На торину Јоваиа сердара,
Ал’ Јована’на торину нема, 
Изјавио у нландиште овце ;
Када виђе сердарага Ибро,
Да Јоваиа на торину нема, 
Турцима је бесједио Ибро:

Закрите те се у јелове гране, 
Да чекамо докле ноћца дође, 
Док најави у торину овце.

Сви су турци њега иослушали,
До турчина буљумбаше Муја 
П његова гојена Халила;
Мујо нагна пеливан ђогина,
Те он тражи Сердара Јована,
За њиме је Хале на малина,
Док Јована у пландиште нађс; 
Сједи еердар на сред од оваца,
На Анђу је главу наслонио,
Она њему косу преметашс;
Док се бјеле уплашише овце,
Виђе Анђа буљумбашу Муја,
А за њимв гојена Халила,
Иа Јовану ријеч бесједила:

Хеј сердаре жалосна ти мајка, 
Нама турци илијенише овце.

Кад то зачу сердаре Јоване, 
Скочи момак на ноге лагане,
И уграби пушку гранајлију.
Када Мујо опази Јована,
Он на њега наћера ђогина:

Стан Јоване, мрки каурине!

Но да видиш еердара Јована, 
Хитро иушку пали гранајлију,
Те он гађе буљумбашу Муја,
И дивно га бјеше погодио,
Саломи му ногу у кољено,
Повио се Мујо по ђогину,
Па нобјеже јунак низ иланину;
У Јована чудан адет бјеше,
У трчању пушку напунити ; 
Припази га гојени Халиле,
Иа на њега наћера малина:

Стан Јоване, мрки каурине,
Сад ћеш платит што си учинио.

Увија се сердаре Јоване,
Увија се за зелену јелу,
А опали пушку гранајлију,
Проз Халила зрна пролећете,
Паде Хале низ коња малина,
А налеће Брчо Ибрахиме,
На Јована загон учинио :

Стан Јоване, мрки каурине,
Није лако тући удбињане.

Не даје му иушку наиунити $
Кад се Јован на невољи нађе, 
Хитро иали пушку срмајлију,
Те иогоди Брча Ибрахима,
Ни земља га жива несчекала; 
Турчин паде у зелену траву,
А налеће Нухан барјактаре,
Да Јовану посијече главу,
Хитро Јован иали гранајлију,
Те иогоди Нухан барјактара: 
Саломи му чело на четворо, 
Турчнн паде у зелену траву;
Ал’ налеће будалина Тале,
На кулашу на бјелогривашу:

Стан Јоване, мрки каурине,
Сад ћеш платит што си учинио.

Не да њему иушку наиуниги;
Јгвија се сердаре Јоване,
Увија се за зелену јелу,
Док напуни пушку гранајлију, 
Страничке га иушком приФатио,



Страна 456. НОВА ЗЕТА ;одина

Указа му џигерице црне;
Но је Тале добар мегданџија,
Хитро јунак узду ириФатио,
Те окрену дебела кулаша,
Плећи даде а бјежати стаде,
А налеће сердарага Ибро,
На дората коња од мегдана:

Стан Јоване. мрки каурине, 
Удбињу си нашу оцрнио,
Сад ћеш нлатит што си учинио,

Не даје му иушку напунити,
Но на њега наћера дорина,
Удара га сабљом димишкијом,
Двије три му ране ударио ;
Трже Јован пушку срмајлију,
На турчина ватру наложио,
У прси му зрно ударило,
Ал’ залуду Фајде не имаде,
Смијеша му сребро и олово,
Низ њега се пролило у траву,
На турчина панцијер кошуља; 
Јован виђе да је иогинуо,
Фата му се за коња дорина, 
Небили га како оборио ;
Сабљом махну сердарага Ибро,
Те Јовану посијече главу.
Тад остали навалише турци,
Бијеле му илијенише овце, 
Уфатише китну Анђелију,
Додадоше сердараги Ибру,
Те је за се тури на дорина, 
Умјести је јунак у терћије,
А угоди ноге у зенђије,
Притегну је свиленијем пасом, 
Обрнуше зеленом иланином.
Окрену се сердарага Ибро,
Те он китну гледа Анђелију.
Она сузе лије низ образе,
А бесједи сердарага Ибро:

Анђелијо, прикладна влахињо, 
Зашто сузе низ образе ваљаш 
Али жалиш мрка каурина,- 
Каурина сердара Јована,
Бољега си стекла госиодара, 
Господара сердарагу Ибра.

Анђелија њему бесједила:

0 турчине, сердарага Ибро!
Ја не жалим сердара Јована, 
Добар био иа се осветио,
Него жалим што ирегорет нећу: 
Ја имадем мила брата мога, 
Брата мога Цмиљанић сердара,

Ђе Илија разумјети неће,
Да он сестри у походе дође.

На њу се је турчнн разљутио,
Уз образ је шаком ударио,
Па ојдошс кроз плаиину турци, 
Заноћише на сред од планина,
Ту су турци ватру наложили, 
Прииравише за вечеру меса, 
Доватише Јованову главу,
Уз ватру му прииекоше главу,
Иа је иеку ка да је од брава, 
Доста им је учинила квара, 
Удбињу им оцрнила града;
Сердар Ибро да коначи мину 
С Анђелијом Јовановом љубом. 
Сада да ти причам за Котаре : 
Уранио Зорић капетане 
Иа чардаку на бијелу кулу,
Па он слуша у Кунар планину, 
Кад ће чутп нушке Јованове,
. |,а му абер даде у Котарс,
Да је здраво Јован освануо,
Ка’ што га је био научио;
Док Котаре огријало сунце,
Ни Јована ни од њега гласа!
Тад се Зорић јаду досјетио,
Да је њему Јован иогинуо,
Док угледа момче од иланина,
На је Зорић њему бесједио :

0 Богу ти момче од планина, 
Знашли мене казат за Јована ?

А момак је њему говорио :

Ја ти нипгга казат не умијем 
За Јована за твојега сина,
Јуче бијах на дно од планинах, 
Јека стоји Кунара планине,
Бој се чуо негђе у ! унару.

Кад то зачу Зорић капетане,
Он изиде на бијелу кулу,
Те оиали шибу илемениту,
Абер даде у влашке Котаре ;
Тад закука кукавица црна,
На бијелу Зорићеву кулу,
То не била кукавица црна,
Но Анђуша сестра Јованова.
Сиде Зорић низ бијегу кулу,
Па окрену старац уз нланину. 
Зачу иушку Цмиљанић сердаре, 
Он иознаде шибу Зорићеву,
Па Илија ријеч бесједио:

Браћо моја, котарски сердари, 
Ено иуца шиба Зорићева,
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Не иали је јунак без*не оље, 
Биће њему Јован погинуо,
Анђу еу ми заробили турци, 
Плијенили Зорићеве овце,
Но на ноге моји еоколови.

Хитро стрча низ бијелу кулу, 
Ђогату се на рамена бачи,
Па обрну сердар кроз Котаре; 
Пушку зачу Јанковић Стојапе,
Па дружини Сердар бесједио :

На ноге те моји ссколови,
Ено иуца шиба Зорићева,
Не иали је Зорић без невоље, 
Биће њему Јован погинуо, 
Турци су му илијенили овпе.

Иа иотрча низ бијелу кулу,
Те усједе на коња путаља,
Н обрну сердар уз Котаре.
Кад Илија кули долазио,
Бјелој кули Зорић капетана,
А;Г на кулу кука кукавица,
То не>6ила црна кукавица,
Но Анђуша ссстра Јованова, 
Илија јој добро }утро викну,
Анђа му јо здравље ири<*атила:

Добро доша, иријатељу Ико, 
Овђе нама јутрос добра није, 
Кад је нама Јован погинуо, 
Анђу су нам заробили турци, 
Одјавили три хиљаде брава.

Кад Илија оно разумио,
Он окрену коња уз планину;
Мало било дуго не трајадо,
Док ево ти Јанковић Сердара 
На путаља коња од мегдана,
А за њиме тридесет момака,
Кад на кулу зачу кукавицу,
Стојан њојзи добро јутро викну, 
Она њему одговори млада:

Здраво да си, силан Јанковићу, 
Нама овђе јутрос добра није, 
Кад је нама Јован ногинуо, 
Анђу су ни заробв 1и турци, 
Ојавили три хиљаде брава.

Кад то зачу силан Јавковићу,

Више Стојан ни питати неће,
Но окрену коња уз планину, 
Стигоше се два млада еердара,
И њихови шездесет момака 
Уз Кунару зелену планину,
Док дођоше на овчу торину,
Ал’ торину иразну наодише, 
Наћераше коње кроз планину,
Док дођоше у иландиште иусто, 
Ту нађоше Зорић Каиетана 
И љешину сердара Јована,
/V нландиште крвљу обојсно. 
Сердари се уставит не шћеше,
Но наиријсд поше уз планину, 
Док дођоше на врх од иланина, 
Илија је дурбин приФатио,
Развнја му седам кољенаца,
Који гледа на седам сахата,
Па нодкупи поље нод Удбињем, 
Али ништа виђет не могаше,
Сави дурбинугору зелену,
Док угледа на дугу нољану,
Ал’ иољану притиснули турци, 
При гори еу окупили браве,
На ужину починули турци;
Кад разгледа сердар но пољани, 
Ту углсда многе тјелесине,
Ђе’но леже на другу пољану,
И угледа Анђелију младу 
Код Турчина сердараге Ибра,
Ђе просипље сузе од образа; 
Сави дурбин к ватри огња жнва, 
На ражањ је угледао главу, 
Добру главу Јована сердара,
Па дружини бесједи Илија:

Браћо моја и дружино драга, 
Ено турци на дугу пољану.

На им оде редом кажсвати,
Све што сердар бјеше угледао.

Но чекајте мене на иланину,
Да се спуштим каменој иећини, 
Да истурим сјајна џеФердана, 
Да га неби разумјели турци, 
Ећу пушку љепше нанунити, 
Ено онђе сердарага Ибро,
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На њега је ианцијер кошуља, 
Ваља му се добро прииравити. 

Па уљеже сердар у пећину,
Те ист>ри сјајна џеФердана,
Па је иушку љепше напунио,
У њој*литру метну тученика,
И дванајест оловнијех зрна,
И сувише шиике од челика,
Које могу оклои проломити;
Иа отиде сердарЈу дружину, 
Окренуше пријекијем путем,
Док дођоше на крај иоља равна, 
Занадоше ири гори зеленој,
Око друма са обије стране,
Два сердара на сред друма пута, 
Но Илија бесједи Стојану:

0 Стојане, уздан побратиме, 
Кад наљеже сердарага1Ибро,
Ја Еу гађат Ибра на дорина, 
Ако ли га небих ногодио,
Немој гађат на коња турчина, 
Немој гађат нити имаш раигга, 
На њега је нанцијер кошуља, 
Но му удри дебела дорина.

У ријечи у које бијаху,
Низ иланинну навалише турци,
На два н два из грла нјевају,
По четири туку кумбурама, 
Ллакају на бијеле овце;
А наљеже сердарага Ибро 
На дората коња од мегдана,
А зањим је китна Анђелија,
Хита турчин на Удбињу града, 
Да он иде на муштулук мајци,
Док на гази насред друма пута" 
На два силна котарска сердара, 
Но бесједи Илија сердаре:

Анђелијо мила сестро моја, 
Пани сестро по коњу дорину, 
Да те зрна неби оштетила.

Кад Анђуша оно разумјела,
На сапи се иовила дорину,
А Илија иали џеФврдана

На турчина сердарагу Ибра,
У прси га зрна ударише,
Смијеша се сребро и олово,
Па се просу низ коња дорипа,
Ама што су шипке од челика,
Проз турчина шипке нролећеле, 
Ирискочише два влашка сердара, 
Стојан Ибру иосијече главу,
А Илија уФатио Анђу,
Г1а јој свеза наоиако руке,
Привеза је за зелену јелу, 
Анђелија брату бесједила :

Врате мио Цмиљанић Илија, 
Какву сам ти жалост учинила, 
Те ме вежеш за зелену јелу? 

Илија јој ријеч бесједио :
Немој нуштит од себе аваза, 
Јере ћу те изгубити младу.

У та доба наљегоше турци,
И ћерају пребијеле овце,
Заиуцаше сриски џеФердани,
Око друма са обије стране,
Сву иланину притиснула тама 
Од црнога ираха и олова, 
Побјегоше нпз планииу турци, 
Оставише пребијеле овце.
Ал’ да видиш два српска сердара, 
Ђе су добре коње иојахали,
Низ нланину турке поћерали,
Ту не оста срба у дружину,
Који турске не посјече главе,
Који једну који двије главе,
Два сердара и двадесет глава,
Од турака шићар уграбише,
Па с’ отолен натраг новратише ; 

ј Ту нађоше два добра турчина, 
КоЈе Јован бјеше изгубио,
И њихове посјекоше главе,
А утека Тале на кулаша,
И рањени Мујо на ђогина.
Ту нађоше Јованнову главу,
Ђе је бјеху нагрдили гурци. 
Отолен се Срби подигоше, 
ЗорићевеЈовце оћераше,
Одведоше китну Анђелију,
Илија је сестри бесједио :

Немој ми се селе наљутити, 
Штојсам твоје савезао руке,
Ти си млада са турчином била, 
Боја сам се сестро иријеваре. 

Однијеше сердара Јована,
Уконаше и ожаловаше.
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Ријеч Дра Л. Томанови^а

На свечаној бесједи Цетињске Читаонице у Зетском Дому у славу Имендана

Њ. Св. Престолонаш/ведника Ињаза ДАНИЛА.
Ваша Свјетлоелии, Висоиоиаиована госиодо!

Сваки човјек у ускоме кругу своје породнце радо ишчекује и весело проводи сваки 
дан, који му буди коју лијепу успомену из зкивота, понос садашљости, или лијепе наде у 
у будућности. И ту на прво мјесто долазе дневи. који стоју у свези са љеговијем под- 
млатком. Он се труди да знојем чела свога подигне тај свој подмладак, па у томе труду 
и зноју благоеивље сваки дан, који га оиомиље наљ, е се од љега нада одмјепе и помоћи 
у старости, среће и напретка у кући својој. Отуда је ностало у друштву људскоме сла- 
вљеље рођендана и именданл нагаих милијех у уекијем породичнијем круговима. када 
еродннци и прнјатељи зи близу н из далека хитају, неко носредно неко, непосредио да 
чеетитају тај срећни дан, да пожеле слављенику здравље и сваку срећу.

Па што се збнва у ускоме кругу иородичкоме, то се исто збнва и у ширему кругу 
народноме према одличнијема и заелужнијема еиновима народнијема; а кад тај народ са- 
ставља једну државу, та држава изгледа као једна велика иородица, која има свога ста- 
рјешину, који се брине о љезином благостаљу и угледу. У томе обзиру нсма државе на 
свијету, која би била том бригом очинском тако у једну иородицу стегнута, као што је 
Црна Гора. И за то је сасвијем наравно, да се ова велика нородица весели евакоме дану, 
који је подсјећа особито на нодмладак, на уздаље љубљенога свога старјешине, узвншенога 
Господара свога. Па ето за то и наше друштво слави имендан Ваше свјетлоети, нашега 
Кљаза Престолонагаљедника, као дан који нам буди толико лијеппјех уепомена из про- 
шлости наше, толико поноса у садашљости, толико нада у будућности пашој!

.Почашћен нозивом друштвенога предсједнииггва, да будем тумачем осјећаља друштве- 
нога овом свечаном прнликом, чини ми се да ће бнти пајумјесније, да се обрнем усиоме- 
нама у прошлости, које стоје у свези са даном, којн славимо.

Биле су ирошле двије стотинс година, од како цстиљски митроиолити у овоме пла- 
нинскоме закутку иа нодножју високог Ловћена будно чувају ковчсг завјета, у коме им 
је био у аманет предао лошљедљи Црнојевић пошљедљу искру слободе ерпске. Велики 
вавојеватељ

Зелсну му виђе иалму 
И Верона и Линц рионп.
С Мин&ија се воде напи 
Коњаник му одабрани.
Љхтинку је п ЈБсмицу 
Сјсда за сс на тербије:
ЈБихов народ страшио им

Клеиеииом му бакрачлије. (пјесмеКњ.Николе,стр62.)

Иоипио сјсде домабински 
У Једренп п Стамболу, 
Круну ломсб Лазареву 
Внђс 1> чдим на иомолу! 
II у њсму и Призрсну 
Заусоикс смјело сјсде, 
Оиголен га мах јуначки 
Иод би јсл и Беч поведе\

И за то вријеме иије се обраћао на нотољу столицу Иванбегову, у којој су ејеђсли 
црногорски митроиолити, емјерни наитљедници зетскијех Господара. Но прођоше и те 
двије етотине годица ако се може рећи овога мира око Црне Горе, и онога страха ио 
Јеврошт. Г. 1683 турска војска буде разбијена под Бечом н војска Ћесарева бпла јс 
заузела до г. 1689 српске земље до Софије и Вардара. Али одма слиједеће г. 1690 велнки 
везир Ћупрнлић онет рашири турску власт по српскијем земл>ама, и тада је са Ћееарсвом 
војском пребјегао у Ћесаревпну и Арсеније III., пећки Патријара са 37,000 српекијех 
породнца. Н од овога се доба већ турска власт на западу ограничава на срнскијем земљама, 
међу којима је тиљала она искрица сриске слободе у сјајнијем дворовима Иванбеговијем 
на скровитом Цетиљу.

Но и ако нам оно ирво двијести година историје црногорске од 1490 до 1690 по- 
крива густа тама, знамо да је исти Патријара Арсеније III. био нашао заклона у Црној 
Гори и ту га уживао све докле је оно била дошла ћееарева војска у Стару Србију; а та- 
кођер знамо да је Митропол '" Висарион Бајица г. 1687 био послао Млечићима помоћ да 
Новн освоје. II отада је млетачка реиублика стала потицати Црну Гору противу Турске.
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То је обратило пажњу великог освајача на Цетиње, и Сулејман-паша, Везир Скадарски оне 
исте године, када ее догодило оно велико ерпско исељење под Арсеиијем НТим у Тгеса- 
ревину, дакле г. 1690, диже војску лравцем на Цетиње, да са земљом сравни Иванбегову 
етолицу, да погаеи огњиште с кога је она пошљсдња искра српске слободе свјетлуцкала.

Предтнјем вијором страховитијем млетачка република издаје Црну Гору, а Црногорци 
српскијем јунаштвом п прегнућем — Три сердара, и два вејеводе — Са њихово гиристиа 
соколова — и Соко Бајо су шрндеста з.иајсва дочекаше непријатеља код Вртијељке. — И 
клашс се љетини дсн до иодне.

Но еила непријатељска много надмоћнија преко љешина овијех новијех термопил- 
екијех јунака дође на Цетиње и еве изгорје и опустоши.

Тако се нашлл Црна Гора прије двјеети година између силе турске и издајства мле- 
тачкога. То доба очајно овако нам преставља велики сриски пјесник: Б/еше облак сунце 
ухватпио: Бјелие гору мама ирншиснула Пред олтпаром илакаше капђело, На гусле се стпруне 
иокидалс, Сакриле се виле у пештерс, Бо/аху се сунца и мјссеца, ЈБјежу мушка ирса охла- 
дњела, II// њпмаумрла слобода. Ка кад зраке умру наиланнну, Бад утионе сунце упучину!

Али је Божје провиђење велико. Баш у то доба долазн на престо црногорскијех вла- 
дика први Госгтодар црногорскп из куће ПетровићШегоша, са ирограмом, који му овако 
на уета слаже Љегов велики потомак: Дивне жртпвс видим нагомиле Пред олтиаром цркве 
п племена, Чујем лелек 1)е горе иролама ; Треба служити часит и имену! Нека буде шшо 
битии не може! На гробљу бе изнибн г^вијебе За далеко њеко покољење.

То је био млади Владика Данил, којијеовај програм тачно извршио. Служећи чаети 
и имену гомиле ее дивнијех жртава подигоше предолтаром цркве и племена. Борба јебила 
трајна, пбило је што није могло бити, т ј. била су чудества јунаштва и ирегалаштва цр- 
ногорекога. II елаг.а Богу, на онијем славнијсм гробовима никло је цвијећс, којс нас данас 
веселн и патриотским ионоеом и надама груди надимље!

Дакле Владика Даннл улијева вов живот у Црну Гору и изводи је на иут борбе 
и славе, на ком су путу њсгови нашљедници вјерно слиједили његбвијем етоиама.

Но тој државној егзистенцији, слободној п незавиепој ие ио ничијој милоети оеим 
Божје п по еили јунаштва и прегнућа, воље и свијести црногорске, требало је у међуна- 
родноме саобраштају признање израдити; требало ју је еимиатијама унаоколо сроднијех 
племена оградитн ; требало јој је новога полета дати.

II на томе раду бесмртношћу ее овјенчава други Данил из благословене Куће Ие- 
тровић-Његоша, први евјецкп Гоеиодар и Књаз црногорски.

Под владом Љеговом Црна Гора поетаје кристализационом тачком јужног Српства. 
Свуд упаоколо Црне Горе од Суторине до Ђурђевијех Ступова погранична племена 
српска. уздрмана струјом новога живота, упиру поглед на Цетиње. Оно славно доба, у ком 
се Црна Гора истиче на видик и родној браћи и Јевропи, јесте почетак нове ере, у којој 
Црна Гора ступа па свјецку иозорницу, као држава свјесна својих природних и леги 
тнмннх права, као једна од главнијех чнњеница у већ потакнутом балканском пит&њу.

Но доста би било споменути Царевлаз и Граховац, да пред нама сину у свој слави 
слике овијех двају великих мужева, чије име носи Ваша Свјетлост, наш Књаз Престоло- 
нашљедпик.

Ово пде двадасета година како је иа Цетињу било славље, какво већ нпје било ни 
ирије ни послије у цијелом Срнству. Уз најизбраније синове Црне Горе на то славље би- 
ли еу иохиталн одличнији Срби нз Бокс н Хсрцеговине, из Босне и Далмације, из Шу- 
мадије и српске Војводине. То је било први пут послије толико вјекова, да ее Срби са 
толико страна с^штају у једној српској престоници. То је био готово цио српски народ 
послао своје преставнике на крштење првога сина и Нашљедника срећно владајућега на- 
шега Књаза и Књагиње, и под тијем тако епохалнијем знамењем та ирва узданпца про- 
слављене династије П<ггровић-Његоша добива име највећих својих предака.

Све су ово драгоцјене успомене, које нам дају снагу бића као непобједимога народа; 
све су ово радосне прилике и добри знацп на небу будућности Црне Горе и њене Вла- 
далачке куће, који су нам добри јамци бољој будућности— који нас радошћу заносе осо- 
бито на овај вееели дан!

Нека јаки Бог укријепи јуначкијем здрављем нашег љубљеног Преетолонашљедника 
К газа Данила, нека га благослови сваком срећом, нека га пожпви на много љета!
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Књиксевни преглед.
Плаиенови, пјесме Радована Кошу- 

тиИа, II. У Н. Саду, штампарија дра Па- 
вловића и Јоцића. 1890. Цијена 15 новч.

Цртице Изсамачког живота, пјесме 
Вл. Ј/. ЈовлновнИа- (оштампано из Отаџбнне). 
Биоград, 1890. Цијена 50 нара дин.

(Скршетак.)

На свакн начин и овај други дио 
Дламснова, утврђује Радована Кошутића 
на мјесту заузетом већ првијем дијелом ме- 
ђу најдарс витијем нашим млађијем пјесни- 
цима и пс суштнни и по облику пјесама. 
Што је пЈесник тенденциозап, то му нима- 
ло не шксди. У Италији од ГГарина и Ал- 
фјера до '^устија „књижевност нијс била, 
него неизмјерга радионица рата противу 
туђинца, а за незавнсност и јединство, што 
је од Данта овамо био сан списатеља и 
иатриота, проти в иредрасуда, суј евј ер ј а, 
млитавостп карактера, у корист слободе, 
која нае је еама могла учинити Ита- 
лијанцима и људмаа; тако пише један 
књижевни иеторичар италијански, г) па на 
другом мјесту наставља: „Књижевноет п 
револуција билаје тога доба једна иета ствар; 
мисао и умјетност, појезија и проза, једино 
је било право нолитичко дјело италијанско; 
мисао била је урота, писање борба; свака 
ода Бершетова и Ђустијсва, свака траге 
дија Николинијева дјело побуне; сваки ро- 
ман Гверацијев битка с Аустријоми. Па н 
иослије тенденција у ЈГгалији траје од 
Алеардија и Прата до данашњијех најве- 
ћијсх нјесника Кавалотија и Кардућија. 
За то се ја не слажем у опће са мишље- 
њем М. Савића о тенденцијн у лирици 
нашој данашњег доба.

Отуда не слијвди, да лирика наша 
мора битп само тенденциозна, по захгјеву 
Кошутнћевом „јунаком грев, кукавцом стра- 
шни бичм. Ево пјесама Вл. Јовановића Из 
Самачког живота, које може и сам строги 
Кошутић чнтати и своје огорчење патри- 
отско кад и кад засладити без гријеха. Ма 
какви патриоти да смо, ми смо опет људи, 
и нас се за то тиче на првом мјесту наш 
стварни живот, како индивидуални тако и

1) ВаггеНоик Еа 1еЦега1ига е 1а пуо1игјопе т
КдПа у Морандијевој антодођији модерке критике.

друштвени, тако разноврсни, пун толико 
слабоети и врлина, зла и добра. Тај истин- 
ски наш живот и јесте предмет модерне 
умјетности какоу сликарству тако и у књи- 
жевности. Само је разлика међу умјетни- 
цима у избору етраница те велике књиге 
живота: неки изоетав.њају прљаве и сабла- 
жњиве, а неки нх баш хотимице траже. 
Мени се чини, да Вл. Јовановић стоји у 
овијем пјеемама између те двије крајности.

Узмимо коју цртицу, како их он зове, 
из еамачког живота, и то најближу другој 
крајности. На првом мјесту сријетамо Умгс- 
љатиу учгстсљи^у, која нема ништа рећп 
противу ревизора.

Свн со увек смеше на ме;
Сви говоре лепо ва ме ;
Сви се труде ско мене —
Ал најволим не жељене.

Док рсвизор ђака пита, она ее осмје- 
ли, па

Не да ђаку да иогрјеши,
Те се и он сам насмеши,
Па тек само г.тавом мане,
И до мене ближе сгане . . .
После и он другчи буде,
Па поучи нросге л»уде,
Што испиту лрисуствују 
Да ме цене и иоштују.
А кад испит готов буде,
Пусти децу на и л»уде,
Па се самном самом нађе,
Церека се, смеје, шанће —
По некн ме руком тапКе.
Ох, што један беше мио —
Чатс ме . .. Чак ме . . . пољубио!

Тако свијема ревизорима омили. Неки 
су већ и секретари, па да пркоси злобном 
свијету, оде им у иосјету.

И кад каква жалба има —
Ја удесим одмах с њима,
Иа ме увек лако нрође —
Никад до вла и не дође.
А дутм&ни само шнчу,
Ал узаман на ме вичу —
Ја постижем своје жел»е —
Имам своје прлјатеље.
Где год хоћу — што да кри.ем —
Могу место да добијем’

Слпчан је и Нсжењени Директор. који 
само што нема друга у самоћи, ал’ се мо- 
же и у том помоћи...

Ох, што има умиљата снаша 
У једнога младог тестераша —
Г|>ех је нрави да љепоту губи,
Што се само с тестерашем љубвЈ



Странл 462. НОВА ЗЕТА Година II.

И он обојнцу узимље за послужите- 
ље; муж нека чисти ходник и разреде, и 
нека дрва цијепа, а његова жена лијепа

Нека мени по соби намешта 
Нек ми рубље прибира и смешта...
Од мене јој неће бити криво,
Кол’ко крај н»е уабудем уживо.

Таква је и Грсшница — • сироче код 
стараоца, ком је жена била ружна.

Вол’о ме је, ал’ је крио 
Своју .кубав, своје јаде,

Док му жена једног дана 
У постељу болна паде .. .

Па када је оздравила није на њу ни 
гледао, а на грешницу све живо гледа.

Неки дан ми једна баба 
Понудила анање своје,

Каже: „ККери ја се сећам,
Што у тебе лице вене —

Ако ти се пггогод деси,
А ти само зовни мене!и...

Ово већ граничи с порпографијом, али 
мп не можемо осуђивати за то ијесника, 
прво, јер су то догађаји из истинског жп- 
вота, и за то читаоцима већ нозиати ; дру- 
го, што читаоци данас траже баш оно што 
им је у неколико иознато. За то је ијесник 
и иошао роалистичкијем празцем. „Против- 
ници реалнзма замијерају томе гледишту — 
вели пјесник у ирсдговору к овијем пјес 
мама — и позивају поезпју, да, бар још 
она једна, узме на се његовање и одбрану 
идеала, па да се, као утјеха људска, узно- 
си над овијем стварнпјем свијетом. Међу 
тијем сам тај евијет неће више да чита 
тако радо оно, што јс извјештачен > и су- 
внше уљепшано, као оно, што је ирироднои. 
Тако и јесте. Читаоцпма сс узалуд намеће 
нешто, што им не го цт, што они ие траже; 
само би ружно било, кад би пјесници слу- 
жили иекључиво томе укусу, или му, што 
је још горе, још више пут крчили.

Вл. Јовановић јп први у Подунављу, 
који је овијем ггр к цем у нашем пјеснпш- 
тву ударио; ис: ина Је, ја сам већ био иста- 
као Војислава као коловођу реалиетичко- 
веристичке школе, али „без раскалашности, 
и без просташтва а са иристојношћу и у-
људношћу сасвијем у духу народном.......
Његова умјереност у обнављању, његоге 
свезе са пјесништвом досадагањијем, које

прекинуо, допринашају те његова |

појава не изазива44; х) али прво као да су 
ове свезе Војислава на по пута сасвијем 
зауставпле; друго, Владимир је одрјешитији 
шљедбеник нове школе, бар у овијем пје- 
смама, н у облику п суштинк на;демокра- 
тичнији, дочнм је Војислав најарисгокра- 
тичнијн наш пјесник. Јован Храниловић 
такођер се држи истинског живота људ- 
ског, али он као свештеник бира еамо оне 
појаве, које му позиву нриличе. Поред 
њих је и Јосин Берса, на чију Думну у 
овој свесци пажњу обраћамо, ијесник нај- 
реалистичкије тежње, али се он у ријетко 
појављује, нити имамо још никакве збирке 
његовијех пјееама. Иа нека буде и у нас 
пјесника реа.-шста, као у другијех народа, 
за то неће Срнство пропанути. Добро је 
рекао италијанеки пјесник Штекети у о- 
брану нове умјетностп: „Није од потрсбе 
битн Катон за љубити отаџбину, а може ее 
о њој ијевати а не бити Катон”.

Вс1адимир је најплодовигији наш нје- 
спнк. Прошле годпне смо нриказали збирку 
његовијех превода под именом Лијепе Ту- 
ђинке; он би могао скупити још једну књи- 
гу својих разиијех пјесама, што је по раз- 
нијем листовмма већ штамнао. Међу овије- 
ма има и патрнотекијех, као што је и она 
Ие.рце^овини у овогодпшњој Н. Зетпи, Али 
би боље било, да тако не хита. Доста и 
добро се у ријетко елажу.

Т.

Гранични дијалекат међу Србима 
и Бугарима. Зона Џ и Ч. Од М. В. 
Всселинови.Ла

Из Бпограда се у ношљедље доба 
обраћа пажња публициета највшпе иа Ста- 
ру Србпју и Маћедонију, особито послије 
оне злогласне Комаров.веве етнографске 
карте. У овоме раду публицистичком од 
користи могу иам бити највии е они епиеи, 
који нам казку што иезнамо, који нас упо- 
знају са етнографијом народа, који да нас 
живи у Ста-рој Србији и Маћедошји, на 
које покрајине до јучер иијесмо пи главе 
обраћали. У томе правцу г. Веселиновић 
ради још од нрије поменуте карте, и сада

1) Стразкилово, г. 1888, бр. 16. На ову кара- 
ктеристику упућујем г. Ј. Храннловића и мог 
пријатеља М. Цара, који као да је нијесу у нј^ло- 
сти имали иред очима, кад су писалн о Војиславу 
ирви у \*1спсн другн у Колу овогодишн.ем.
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у овој књибкици излаже гранични дијале- 
кат мећу Србима и Бугарима, ону зону у 
којој владају гласови и ч мјесто срп- 
скијех о и % и бугарскијех жд и паи. Ци- 
јела ова зона, која се простире од Дунава 
(код Вкдина, Лома, Чибре и Рахове) па 
ираво преко иритока Иекра и Нишаве, 
ширећи се код Софије и на десној страни 
Искра; а код нритока нишавских к Пи- 
роту Трну до Рила и Ћостендила, — ци- 
јела ова зона, по свијема језичнијем осо- 
бинама, ио свијема знацима историјске и 
националне свијести, и по обичајима, осо-- 
бито но српском крсном пмену, ближа је 
српскоме но бугарскоме народу. На за то 
би правда изиекивала, да се бар половина 
њена (западна) сматра за Србе а источна 
за Бугаре, као што је писац у једној при- 
ложеној карти обиљежио. ГГрема томе Ср- 
бима би имала припанути ова мјеста: Трн, 
Ћостендил, Радомир, Брезник, Цариброд и 
Видин, а сва иеточнија мјеета Бугарима. 
„Јаснија отнографска граница — вели ии- 
сац — била би ова: од Дунава ријеком 
Ломом до садашње иолитичне границе из- 
међу Миџора и Тричуке више Ћипровца, 
одатле садашњом границом до Мучи Бабе, 
а од ове вододионицом Нишаве и Искра 
преко овијех мјеста: Црног Врха, између 
Врањег Града н Маркокраљевог града, 
преко Печеног брда, Малог Малова и Со- 
липца — Блата — (између Драгомана и 
Сливнице), за тијем нреко планина Внске- 
ра, Лелина, Витоша, од овога преко Кли- 
суре и Рила планине, а одатле преко Ри- 
ла језера и Рибног Језера на Демир Каии- 
ју. Одавде би ее спустила граница иреко 
Перина пданине.0

Г. Всселиновић позивље непристрасне 
знаоце и језика и исторпје, да проуче овај 
народ на лицу мјеста, да чују како говори 
и да види како живи; и тврдо је убијеђен, 
да ће потврдити све што је у овој књижи- 
ци навео особито из језика.

Наши Календари за г. 1891.
Из Н. Сада примили смо Орао и Го- 

динсњак, оба велика илустрована календара, 
са врло занимљивијем забавнијем и поуч- 
нијем дијелом и врло лијепијем сликама, 
тако да оба заслужују. да их евака срп- 
ска кућа набави, укојој има ко да чита.

Али нас је изненадио Требеви&, нови 
велики илустровани календар српеки, што 
га је у Сарајеву ночео издавати вриједни 
уредник Ђосанске Виле, г. Никола Каиш- 
ковиИ. Овај календар не изостаје нимало 
иза Орла и Годинивака, ни у љепоти и 
избору слика, нп у важности н занимљи- 
вости чланака ; ево тијсх слика:

1. Српска краљица Наталија. — 2. 
Црногорска књагиња Милена. — 3. Цети- 

— 4ЛЈостар. ~ б. Архимандрит Ни- 
ћифор Дучић. — 6. Војвода Богдан Зимо- 
њић. — 7. Сриска школа у Бос. Новом.— 
8. Српска школа у Бос. Градишци. — 9. 
Змај Лован Јовановић. — 10 Милан Ђ. 
Милићевић. — 11. Манастир Моштаница.
— 12 -Манастир св Тројице колПљенаља.

ј — 13. ЈБубомир Иенадовић. — 14. Перо 
) Дрљача, срп. народ. гхобротвор-----15. Муш-

ка нар. ношња у Бос. Крајнии. — 16.
Женска нар. ношња у Бос. Крајини — 17.
Ћурађ Кастрпотић Скендер-бег. — 18. Но- 
ва српско-православна црква у Сарајеву. — 
19. Казанџилук. — 20. Босанска идила. —
21. Др. Лаза К. Лазаревић. — 22. Коста 
X. Ристић. — 23. Манастир Милешево. — 
24. Сарајсво, Латинска ћупрнја. — 25. 
Владимир М. Јовановић. — 26. Иконоствс 
старе српско-православне цркве у Сарајеву.
— 27. Митрополит Леонтије Радуловић.
28. Богољуб Нетрановић.

А ево забаве и поуке: 1. Срлска мај- 
ка, пјесма од Змаја Јована Јовановића. —
2. Чудо, ирича из Сарајева, написао Мита 
Живковић. — 3. Реља од Пазара, пјесма 
од Владимира М. Јовановића — 4. Како 
се Кнез Мнлош наљутио на Вучића и на 
свог брата Јеврема, приповијетка од Мила- 
на Ђ. Милићевића. — 5. Тешко капи на 
манитој глави, приповијетка из српске Ли- 
ке, од Милана Делића. — 6. Симо Милу- 
тиновић Сарајлија, од Ђорђа С. Ђорђевића.
— 7. Није еве злато што се сја, савјети 
разумнијем трговцима и домаћицама, напи-

: сао Игљат И. Димнћ. — 8. Ђурађ Кас- 
триотнћ скендер бег, од Сенћанина. — 9. 
О гајењу дубова, од Мите Петровића. — 
10. Твртко први, бан босански и краљ 
српски, од Срстсна Правице. — 11. 0 

ј васпитању, за народ, наиисао Јован М. 
Миодраговић. — 12. Богдан Зимоњић,
зојвода гатачки, од Луке Грђића Бје- 
локоснћа. — 13. Припремање свињске
пастрме, од Пгњата И. Димића. —
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— ]4. Нешто из живота Стојана Јанкови- 
ћа, по народном причању иапиеао поп Ко 
ета Ковачевић. — 15. Повампирио од 
Стеве Милованова. — 16. Нешто из сто* 
чарства, Од Крсте Крстића. — 17. Грађан- 
ско иарничко суђење у Босни и Херцего- 
вини, од Манојла Летице. 18. Хаџија н 
амал, нар. прича, од Ристе Терзића и Чу- 
дновати сужањ, од Захарије Богдановића.
— 19. Уз наше слике.

Ова садржина сама најбоље нрепору- 
ча овај календар, ипак не можемо да га и 
од наше стране најтоплије не препоручамо, 
јер нам се чини, да би било грехота, да се 
не разграби ио свијем крајевима Српства.

Дал>е иримили смо Голуб што изла- 
зи ово је друга година српско-маћедонски- 
јем ДЈуалектом у Цариграду. Календар је 
мали али врло добро уређен ; особито нам 
се чини, да су добро дошле у њему народ- 
не пјесме и загонетке, у којима се с једне 
стране чува српско нарјечјс; а с друге, 
овијем нарјечјем отварају се очи на исти- 
ну у маћедонском нитању онијема, који 
желе да истину дознаду.

Одговори Уредништва.
Фоча. Г. М. П. — Ирегледаћемо и што нађе- 

мо б*\чв унотребиги. Као што впдите и из о»е 
свеске — ијесама имамомо на претек и на избор. 
Вч.не обећање примамо и повцрављамо.

Будва. Г. С. Р. — Штампаћемо но твојој 
жељи, а.ти онај превод нрепоручамо ! Пријатељски 
поздрав.

Бноград. Г. Б. Р. ----- Чекамо наставак и ио- 
вдрављ&мо.

Задар. Г. Л>. Н. —- Мало но мало, јер пје- 
сама, хнала Богу, имамо на нретек. Поздрав!

Одговори Администрације.
Зворннв. Г. Д. 0. — Од нрошле годпне

дугујете нам ф. 1; с овом годином дакле ф. 4. Оно 
ћемо радити првом ириликом, да вам учннимо. Ог- 
ноздрав.

Чнкаго. Г. К. М. Г. — Иримили смо у реду. 
али смо били ваборавили пзмијенити адресу. За онс 
ћемо се књиге ностаратн. Отпоздрав !

Брчка. Г. В. К. — Накнадно смо вам по- 
слали све десет свезака. Ако их нијесте примили, 
тразките их на иошту. Отновдрав.

Уређујс Др. Л Томановић.
5 •. и.љ; ■, ...... . ... - - .. .........

ОТВАРА СЕ ПРЕТПЛАТА
НА

НОВУ ЗЕТУ .
ЗА Г. 1891.

Стунајући у трећу го* 
дину свога Живота Н. Зета 
се нада, да је стари нрија* 
тељи неће нанустити, него 
да ће јој још којега новога 
набавити.

Н. Зета ће излазити и 
оделе у мјееечнијем евеекама 
доеадашњијем нравцем; па и 
цијена јој иста оетаје.

Ко би желио цијелу г. 
1890, може је добити, гако 
ђер и иоједине евееке. — 
по цијени на корицама на* 
значеној.

Од ирошле г. 1889 има* 
демо још од свезака: I, II,
IV, V, VIII, IX, X, и XII.

Претплату ирима из др*
| жаве еамо Уредништво ; на 

Цетињу из краљевине Србије 
кљижарнице В. Валожи >а и 
А. Пурића у Биограду; еа 
евијех оеталијех етрана г.

' Перо Рамадановић црногор. 
књаж. иовјеренпк у Котору.

Цетиње, 20 декембра 1390.
Администрација Н. ЗЕТЕ.


