
ОВА ЗЕТА
Књижевни Мјееечни Лиет.

Лмо жико цвећу ноитајте,
Иа га с’ млади иуно накидајте, 
Да вам путем дивно аамирише, 
Да вам срце ва кућом узднше!

Бранко,

ПЕТАР И. ПЕТР0ВИЋ-&ЕГ0Ш

Митрополит и Господар Црне Горе
и

Пјесник српски.
Нише Др. .1. Томановпк.

III.
До уочи четрдесет осме године.

Други иут у Русију. Гагићево ислијеђење. 
Иобјсда Владичина. Рааграничење са ћесареиииом. 
Крв&ви сукоб на нланини паштровској. Носредовање 
руско. Грахово. Смрт Смајил-аге Ченгића. Догађај 
на Башиној води. Односи, уговори и коначни мир са 
Али-пашом. Односи на арбанашкој границп. Враљпна 
и Лесендра.

*(Насгавак III-ег дијела )

Прелазимо на границу хорцеговачку, 
на поље Грахово. С тога ваља да се малојош 
изближе уиознамо са одноеима Петра II га 
са херцеговачкијем везиром Ризванбеговићем, 
који је са љегова ненатриотеког држаља у 
Градашчевићевој буни на Цетнљу добро ио 
знат био. То се најбоље огледа у писму, којим 
му Владика одговара на нотификацију ље- 
гова доласка на везиретво херцеговачко. 
Ову нотификацију Али-паша шиље на Це- 
тиље тек поелије оиога догађаја на Гра- 
хову г. 1836, тер у ието доба виидицира 
евоје нраво на Грахово. Владика му одго- 
вара, да је већ чуо, да је „ноетао тијем 
чиновником^ ; а одноеио Грахова нијече му 
свако ираво; ако га је иријеваром опалио, 
то је мого вазда кријући учинпти, „но 
такав доетупак твој није ти донио никаква 
поштеља" ; да.ве му иребацује, како је крн- 
јући дошао на Грахово, дајетако кријући 
и иобјегао; и жали што није зиао за н>е- 
гову намјеру, јер иначе шћаше екупити 
коју хиљаду Црногораца, „да те јуначки 
еретем на евоју граннцу, како еу се вазда 
научили Црногорции. Па пиемо овако за- ј

вршује: г11сго еврх евега тога покоља и 
крви, која је иала и с ваше и с наше етра- 
не, ја те молим, да ее ирођеш од Грахова; 
нећеш ли ее проћи, а ти одговарај Богу и 
твојему Цару за еве што се до сада дого- 
днло, и што ће ее ио еада око љега дого- 
дитиа. Тако поздрављаВладика тога малога 
Султана на Херцеговнни при своме иоласку 
пут Русије; а тек ее из Русије повратио, 
всћ смо видјели, како ее на Грахову утвр- 
ђује. Но носредовањем боеанеког везнра 
Већи-паше дошло ее до неког сиоразума 
нз.чсђу Владнке и Али-паше односно Гра- 
хова, који је био утаначен на Цетиљу 20 
октобра 1888 еа пзаеланицнма једнога и 
другога везира, чим се одклонила она прн- 
јетећа оиаеноет рата. Овијем епоразумом 
признавао се војвода Јаков као нашљед- 
ни начелник граховски; а ГрахољЂани 
еу ее обвезивали, да нлаћају агама и Сул- 
тану као и досле, но иреко свога војводе, 
који је нмао предавати коме што иде; 
дљ!>с ее забраљивало како Турцима тако и 
Црногорцима да унаиријед ишта граде на 
Грахову; али о већ иодигнутој тврђави 
црногорској на Хумцу ништа ее не говори; 
но пгго је Црној Гори у неколико надо- 
кнађивало попуштаље у овом уговору од 
љенијех претензија, то је било изрично 
признаље, де се овај уговор чини између 
незавнснс облаанн Црне Горс и иашалука 
боеанеког и херцсговачког; а још је виши 
био дшгломатеки уеијсх, што су оба вези- 
ра фактички иризнала независност Црне 
Горе, учинивши с љом овај уговор. 
Владика, доставл>ајући овај уговор Га- 
гнћу, инше му: „Ви ћсте у гореио- 
менутој коиији мирног^ трактата лако 
замјетити, да еам ја сирама дананпкп об- 
етојатсмчива нсколако н иожертивовао Гра- 
ховом, иа томе еу причином била честаа 
иовЈпорителна наставлснија росиј, импср, 
миннстпарстпва, да наетпојимо живити у
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миру с иограничнима крајевима. и ја сам 
радио добавитии се бумаге. у којој би Тур- 
ци прнзнали независности Црне Горе. При 
тиоме и за Граховљане није рђаво, за ипио 
им Турци не&е заиовиједатаи, ни судитии. 
Данас има и велики земаља, које Турцима 
плаћају, иа себе за срећне иочитују, што им 
само не заповиједајуи. *) Када узмемо пред 
очи положај Владичин између Русије и 
Турске с једне стране, и нримирје с Ау- 
стријом тек склоиљено с друге стране, мн 
ваља да признамо у овоме уговору диило- 
матски успјех Петра П-ог, којим се и Ру- 
сији даје доказ послушности и оданости и 
везиру босанскоме доказ умјерености и до- 
брога расположења према Турској, а у са- 
мој ствари се ослобађа Грахово од Турака 
и разастире уплив с Цетиња на иогранич- 
на племена. „Положај Грахова — оиажа г. 
Ровински врло добро — измијенио се у 
толико, у колико се нрије мијешање Црне 
Горе у његовијем иословима сматрало не- 
законитијем, а сада је оно признато зако- 
нитијем, и уплив Црне Горе оставао је 
јачи него ли турски, јерје војводство при- 
знато нашљеднијем у иородици, сасвијем 
њој оданој, не говорећи ништа о томе, што 
су се тијем Граховљани јаче свезивали с 
Црном Гором и саставл>али као једну цје- 
лину обзиром на његов топографски ноло- 
жај.и Дал>е наставља г. Ровински: „Г. Лав- 
ров, сравњујући овај трактат са оном сно- 
меницом Владичином о Грахову, опажа, да 
је ту владнка учинио иеке уступке, нгго и 
сам признаје у писму Гагићу, образложи- 
вајући их жељом, да угоди руском мини- 
старству. У самој ствари нијс било учиње- 
но никаквијех уступака: Грахово је било 
одавно за себе територија, као многе друге 
у удаљенијем провинцијама, гдје јс турска 
државна власт била сасвијем слаба, а народ 
живио посвојој вољи, не смијући допушта- 
ти над собом власти ма које друге дрскаве; 
порез се нлаћао Турској, али не тачно, и 
њом су се користовале вишс аге, т. ј. 
госиода, или управитељи покрајина, који 
су н сами удаљивали мијеглање држав- 
нијсх чнновника. Порез се та није сваке 
годпне куиила, него за неколико година 
одједном, иа ако су се становници проти- 
вили исплати, нодизала се на њих војска. 
У том су се иоложају иаходили Васојеви-

1) Давров, 116,

ћи, а некад и Кучи и Вратоножићи, који 
су се постепено примицали Црној Гори. 
Такво је било истинско стање ствари; а 
све што је Владика иисао Гагпћу, било 
је састављсно у духу, да га задобије иа 
своју страну, н.то му је н ношло за руком: 
јер је иначе Гагић могао шкодити стварн. 
Али је сада и он био задовољан уснјехом 
ВладичинијснЛ 2) Може битн да ће когод 
замјерити овомс Владаоцу Црне Горе, што 
није био вазда искрен са руском диило 
мацијом; но ко сс упознао њенијем погле- 
дом на односс црногорско-турске, тај ће 
му иотпуно одобрити ту његову неискре- 
ност, која се појављивала у крајњој нуждн. 
Ми смо већ кнзали, да у Петрограду још 
нијесу могли схватити ово зачатије храбра 
српства, — гдје треба тражити кључ оном 
укоченом држању руске дииломације према 
турско-црногорскијем односима.

Како у уговору, о ком је била ријеч, 
иије било опредијсљено, што Грахов.паии 
имају давати Цару, Владнка иошље вој- 
воду Јакова и попа Стевана Ковачевића 
са Радованом Пииером, једнијем од својих 
најпоузданијих исрјаника, Већи-наиш у 
Травннк, који их лнјсно ирими, н с њима 
нисмено углави, колико ће на годину Ца- 
ру давати. Из Травника војвода Јаков и 
поп Стеван с друштвом врате се у Мо- 
стар, гдјс их Али-паша задржа цијелу 
знму, ма да су му билн донијели од 
Већи-наше иисмо, у коме му је иреиоручи- 

! вао, да им не би каква насиља чинио; 3) 
г1 Владици Али-паша нише врло пријатељ- 
ско писмо, које завршује: „Сувише за сва- 
ку слободу за исте Граховљане нотребито 
је како смо и наредили да буду све код 
нас десет Граховљана за сејмене којијем 
даваћемо и храну н приличну плаћу.и Па 
иод Р. 8. ириппшује као мимогред: „Јаков 
с дружином остаје у Мостару код нас ли- 
беро, док дођу из Грахова други десет, 
како смо осудили да је згодније п мирније 
за нас и њих. Ако буде икаква потреба, 
да кога свога човјека иоигљеш к нама, не- 
мој никога другога осим онога истога Ра- 
дованаи ... Ово је писмо било од 16декем-
бра, а 7 јапуара опетсе Алипаша оправда 
ва, одговарајући Владици, који му је мо- 
рао оштро писати, пгго је Јакоза с дружи

2) Ровински, 100.
3) Намучина (Гилфердин), 57.
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ном у Моетару задржао. „Ти знаш да је 
свуда обичај, тако ието и ио арнаутлуку, 
да, кад ев уреди начин од еваке мирноће, 
код онога, који оетане старешмна и јачи, 
буду код њега нвволико људи како бн 
оетало у наиредак без еумње; тако ието и 
ми учинисмо за Граховљане, док ее уиуте 
на прави начин, и да не би ее маекарили 
за сваки цареки и везирски поеао као и до 
еада, и да сваки иоеао етоји у миру како 
је утврђено и речено у еенету њихову. И 
кад би поелали кога од наше етране у Гра- 
хово за покуиити царске хараче и оетало 
како је речено, не би треблло никога дру- 
гога тамо шиљати него оне иете Грахов- 
л»ане, који би почивали код нае. II на та 
начин, мозкеш и ти додати њпма у главу 
да елободно никаквога другог узрока није 
до овога вишереченога, и да се неће ни- 
шта више тражити, него што јс речено н 
утврђено, него треба да дођу осам до де- 
еет прилични Граховљана к нама и одма 
ће Јаков е дружином либеро ее тамо вра- 
титии... *) Противу овога поступка Алипа 
шина Владика нише и Већи-иаши и Гаги 
ћу. II тек 8 мпја 1839 Владика иише Га- 
гићу : „Депутати граховеки војвода Јаков и 
11оп Стефан Ковачевић еа дружином, пре- 
трнјевши толике бједе и невоље у Моета- 
ру код везира херцеговачкога, догали су 
нрије неколико дана у Грахово, но моралп 
еу мјесто еебе дати таоце, оелонивши ее 
на ријеч иетога везира, да ће и оип ско- 
рим временом бити пушћени у евободу. Ја 
ее слабо могу ноуздати на ријеч везира 
херцеговачкога, вирочем видит ће ее хоће- 
ли задану своју ријеч одржатии. Пдући 
Јаков нз Моетара, веле, да је рекао: „Мо- 
же ее случнти, да још кадгод дође моја 
глава у Моетар; али нога неће никадаР6) 
У овијема се ријечима најбољс огледа снага о- 
нога уговора еклопљеног поередовањем Већи- 
паше, који је на то био упућен пз Цариграда, 
еигурно настојањем руеке дипломације. Ово 
мнјешање босанеког везира у херцеговачке 
поелове морало јс кријеђати везира херце- 
говачкога, који је Моетар ироглаеио Стам- 
булом а еебе Султаном; и кад је нриетао 
на уговор, он је другу мнелио, што је нај- 
драстичције иоказао, задржавши војводу 
Јакова, докле му дођу Граховљани у ееј-

4) Глаеник, кн». 63.
5) Намумина (Гилфердинг) стр. 57.

мене. Оеим тога, Али-паша буди питање о 
црногорекој тврђави на Грахову. Видјели 
емо, да је уговор цетињеки и не спомиње, 
премда би се могло из њега извести, да је 
тај уговор оставља, пошто се у њему вели, 
да „унанриједи не емију ни Турци ни Цр- 
ногорци на Грахову ништа градити. Али- 
паша иише Владици 6 септембра 1839: 
..За сенет Већи-паше везира боеанскога што 
ми иишеш, да је у њем речено и писато 
да оетаие, иетога еенета копија је код нас, 
а о томе спомена нема, нити је он знао за 
ту кулу, да је грађена. Сувише сваки од 
мојих крајишника се чуди, што ће рећи 
Владичина кула у Грахово и караули; 
ирема тога валш и Корјенићи да начине 
другу кулу према њој, ђе буде мјеста, и 
да они еједе у њу, и онда бива опет немир. 
За то иријатељу ваља да се та твоја кула 
развали и за иуно других разлога, а ко- 
лико еи новаца иоарчио, како емо ти прије
писали, ми ћемо теби илатити.... Ти си
њу начинио од немира граничарскога. Сада 
кад емо утврдили мир немаш се ништа бо- 
јати и вал>а кулу дигнутии. в)

Али ее догађаји на граници херцего- 
вачкој иреплијећу и гомилају, те нас 
нозивљу у Дробњаке, друго племе херце- 
говачко, које је тежило к Цетињу. На челу 
Дробњака била је од етарине кућа Церо- 
вића, и за вријеме Петра 1-ог иоп Милу- 
тин Церовић, на гласу јунак, био је у ти- 
јесној евези са Цетињем. Тада је војвода 
Станко Петровић, побратим иона Милути- 
на, одио у Дробњаке и ту еуд црногорски 
увео. Но врсменом Турци посијеку иопа 
Милутина, а кад ириспје његов син Нови- 
ца, иризнаду га за кнсза дробњачкога. У 
то доба била је у крви Морача са Тушином. 
Како је у Морачи одавна постојао еуд цр- 
ногорски, с Цетиња се радило, да се та 
крв умири; а и еами Дробњаци морали су 
жуђети, да ее што прије измире еа евојим 
еуеједима. На ту еврху одио је војвода 
Перо Томов, брат Владичин, и Стеван 
Перков у Морачу, и код њих је долазио 
млади Новица Церовић, који се био родио 
баш кад је војвода Станко у Дробњацима 
еуд уводио. Кад иобратим чу на Цетињу 
за евога иоеипка, веома се обрадује, и он 
буде одређен. да ее оевети Смајил-аги, који 
је г. 1836-те био на Грахову коњицом

6) Гласник, кн>. 63.



Страна 68. НОВА ЗЕТА Година III

салетио Црногорце у Челињи поток, те 
онако изгинуше.

Змајид-ага Ченгић, муселим гатачки, 
пивски идробњачки, био јејунак на гласу. 
Из почетка је био у својој младос-ти вазда 
уз Али-лашу Ризванбеговића; али кад ио- 
стаде султановијем капиџи-башом, мало ио 
мало тако се осили, да се Али-паша од 
њега бојао, те му је и о глави радио. С 
друге стране његов син стариј Рустан-бег 
био је такав блудник-силеција, да га раја 
већ није могла трпјети; али се љега опро- 
стити није могла, док му је отац у живо- 
ту био. 7) Тако је био приправљен терен 
освети, коју је Новица имао да изврши. 
С Цетиња је био послан Радован Пииер 
парочито за то у Дробњаке с писмом на 
Новицу, који је једва чекао, да обнови оне 
свезе са Црном Гором, у којима је његов 
отац живио и погинуо, у толико ирије, 
што је Смајил-ага већ иодозријевао на Но- 
вицу, од какоје ишао у Морачу код црно- 
горскијех главара. На ту сврху договори 
се он са Мињом Радовићем, војводом мо- 
рачкијем, да дочекају Смајил-агу, који је 
имао доћи о јесени да харач кунн; а и 
Смаил-ага са своје стране овога пута спра- 
вљао сс да Новицу смакне. Кад дође Сма- 
јил-ага својом четом у Дробњагсс, разапе 
шаторје на Мљетичку, убавом иољицу под 
брдом Пјешивцем, на путу између Шавни 
ка и Тушине. Отолеи иосла по Новицу, 
да у вечер дође код њега, ал’ му Новица 
одгбвори, да не може ту вечер доћп, него 
да ће у јутро подранити. Међу тијем, тек 
се ноћ ухватила, Новнца се стаде справља- 
ти, како ће збиља зором Смајил-агу похо- 
дпти. Како је Смајил-ага намјеравао Но- 
вицу погубитп, кад му под шатор дође, 
био је около шатора пандуре све Турке 
лонамјештао, а Дробњаке, што су били у 
његовој чети, подалеко од шатора у иаоколо 
поља. Тако је Новица лакше могао своју 
намјеру саопштити овијем Дробњацима, на 
челу којимаје био Шујо Карацић, и Шујо 
је сигурније могао са Повицом у свезу 
станутп. Кад се мало расвануло, Новичина 
дружина, која се била иза једнога бријешка 
тајно поћу прикуиила, јуриша изненада, 
испаливиш најпријс пушке, па голијем 
јатаганима на гаатор. Смајил-ага погину 
од пушке, а главу му је иоејскао гатачки

7) Иамучипа (Гилферднш стр. 58.

ускок Мирко Алексић. Са Смајил-агом ту 
иогину до 40 Турака, а утсче сам Баук 
Никшић и Алипаипш Делибаша, који је 
ноћио код неког Ђоке Маловића, о ком се 
прича, да је Смајил аги био казао, што му 
се справља, него да бјежи преко Пиве у 
Гацко; али да му је Смајил-ага одговорио: 
„Жалосни Тооко, ти си луд! Ко смије на- 
панути на мене?и Кад јс Али-паша чуо за 
ову погибију Смајилагииу, колико му је 
било мило, што ее ослободно овога силнога 
Херцеговца, толико му није мило бнло. јер 
се побојао, да се и њему тако може дого- 
дити; и стаде одма купити војску противу 
Дробњака, које опали, али не без отпора. 
Ускоци с Дробн>ацима и Морачанима доче- 
кали су турску војску на отвореноме пољу, 
гдје их је до 70 друга иогинуло, али јест 
и Турака двоструко.8) Тако Повици всћ није 
било повратка у Дробњаке, него га Вла- 
дика задржа на Цетињу код себе, а дру< 
жина његова остаде у Морачи до бољега 
времена.

Него ваља да се осврнемо и на источну 
границу. Послије свога повратка нз Русије 
Владика је писао Осман-иаши, везиру ска- 
дарскоме, како је у Бечу код Ферик-дашс 
бно и што му је овај обећао, цозивлл ћи га 
пријатељски, да изда заповијсд пограшгг 
нијем крајинама, да не наиадају на Црно- 
горцс, додајући му, да је он већ црногор- 
скијем крајлчницима наредио, да Гуркс ие 
изазивљу. Осман-пагаа је у одговору изра- 
зио жељу, да му Владика иошл>е своје пу- 
номоћнике, да би се коначии мир утврдио; 
на што је Владика предложио, да се пуно- 
моћници с обје стране састану на граипцу. 
]••'[ тако су се пуномоћници састалп, алн се 
и разишли без икаква успјеха.

Иза тога, за вријеме размирице с 
Аустријом због Иаштровске планине, Фе- 
рик Хасан-Хаки иаша, забит скадарскв, 
пише Владици, како је чуо, да је доиша 
њемачка војска, да шпте Црмницу, која је 
Султанова.... На то му П’етар II. одте 
вара: ,,Што јс вама стало до нас и до Љс-. 
маца? Тн кажеш, да Црмница припвдлежи 
Вама; оно иетина да је принадлежала у 
старо врнјсме вама, као што је негда при- 
надлежала Арбапија пама, а готово н све 
друге земље јевроиске Турске. Ако је ова 
увреда, коју мени у вашем писму наносите

Н) Памучипа (Гилфердинг) стр. 60.
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из ваше главе, то је знак, да добро не 
знате гсако ствари стоје; ако ли је из чије 
дру!*е главе, то оии, који вае је научио, 
да ми овако пишете, није твој пријатељ, 

јер се свама руга и смије. Ово ваше писмо 
другојачи одговор иште, но ја желећи бити 
с вама, као забитом пограничнпм у прија- 
тс.ћство, удаљавам сс од свијех нелијепијех 
ствари, којс би вас могле увриједити.ц А 
што је друго и могла гједна сламка међу 
вијорове“? Али је и овај протест доста у 
онијем околноетима.

Кашње П0П1Т0 је Владика био мир за- 
кључио на Цетнњу еа пуномоћницима везира 
босаискога и херцеговачкога, иишстом прн- 
лигсом и новонаимснованом везиру скадар- 
скоме Хаил-паши, да пошље и он евојс 
пуномоћнике на Цетиње, да мир утана- 
чс. Нс знамо што му је везир одгово- 
рцо; али шљедећс године првога јуна „у- 
дари спахија Лекић су 2000 Малесије на 
село Јастрсб; а Асан Хот су 3000 војске 
и са лубардама, тс заузме једно мјссто код 
ријске Ситнице. Бећир-бег Бушатлија за- 
узмс ссло Косићс са 4000 Арбанаса. Турци 
иасрну на брдска села пзнснада; а Брђани, 
у колико их сс иа брзу рукумогло скуиитн, 
дочегсају Тургсе и сломс јсдно крило. Хасан 
Хот н Спахнја Легсић, видсћи сс у нсво- 
.ћн, нобјсгну са својом војском у Косовом- 
Лугу. Нујућп остали Брђани за бој, нотр- 
че одма у помоћ, тс удпрс на Бсћир бега, 
шћерају га у густе драчс, оставс нушкс, а 
тргну голс ножевс, иа уОкоче у турску 
војсгсу, н посијсгсу 60 Арбанаеа, а Бсћнр- 
бег иобјегис с војском преко Зете, гдје га 
Мпртннићн дочекају и носијеку 500 Ту- 
рагса. Ту је и Бећир-бег Бушатлија поги- 
нуои. ») Ове су цифре Мсдаковићеве оче-

9 Медакокпк, стр. 90.- Из овога оојаМ. нрича 
још онај ениаод: „Малик 'Бехаја, гласовити арба- 
нашки јунак, да иодоже сноје особито јунаштно, 

дмигра се на ков»у са г<».к>м еаблом у руци, на се 
нагон4Пио па једнијем момчегом но нолу — родом 
И4 сел.ч Калежвка да га носијече. Момче бјеше 
од к» тдинн, али се вјеадто увијаше исиред турске 
еабле, на се најнослнје савије испод коња, уватп 
'Г»ехају на ногу, свали га с коња, убије га из мале 
пушке, узме ону голу саблу Ћехајину, те му истом 
ноеијече главу. (’ н?ега уаме све оруакје на довати 
кон»а у једиу а Малићеву главу у другу руку, и 
тако до!,е иа Цетин»е. Владика се радоваше овом 
ријетком јунаштву и обдарн лијеио овог младог ју- 
кака, а он дад^ Владнци сабл.у и оружје Малнћево. 
Како увор јунаштва овог младог момка радо прича- 
ше Владнка и чуваше аа спомен то оружје Мали- 
ћево-.

видно ирећсране; Владика, достављајући 
овај догађај Татишчеву, своди број мртви- 
јсх и рањенијсх Турака на 300, а Црно- 
гораца мртвијех 17 и једна жена, а раље- 
нијех 35. Црногорци су са бојнога поља 
поиијели осим богатога оружја, неколико 
кон>а итри турска барјака. Овај нападај до- 
годио сс протнву вољс везирове; што више 
морао је датп Арбаиасима муниције и не- 
колико низама, јер је његова власт у Ар- 
банији била врло слаба. „Може бити, Тур- 
ци ће опет на нас наианути, но уздајући 
се у Бога и у храброст црногорску, не бо- 
јим се, да ће они побједити. Ми нећемо 
воднти с њима офенсивно ратовање, али 
дефенсивно дужни смо и по нужди са сви- 
јема, што на нас натадају, до иошледње 
капи крвии. Овако је Владика завршио свој 
извјсштај руском посланику у Бечу 12 ју- 
на 1839, дакле за вријеме разграничавања 
са ћесаревином, *н пошто је био Али-паша 
већ иовриједио уговор односно Грахова. И 
збиља, шљедеће године у почетку септом- 
бра, дакле мало прије погибије Смајил- 
агине у Дробњацима, дођошс под село Сла- 
тину Асан-Хот, Мехмед спахија и Мехмед 
капетаи са 7000 Арбанаса, да освете ону 
претрпљену погибију. Мрђен Јанковић и 
Вук Љешевић су 200 друга сузбију их 
сјутрп дан до града Жабљака, одакле се 
одупру всћом снагом Турци и разбију Цр~ 
ногорце близу Салковине. Ту се 26 Црно- 
гораца затворе у једно кућиште, окле су 
сс јуначки бранили, докле пм је номоћ 
дошла. „Жестоки отпор заточеније Црно- 
гораца још жсшћс раздражи Турке те на- 
срну слијспачкн на кућиште и нримакну

’ сс до самијех зидина иетијех, на су голи- 
јема рукама кано помамни ватали за грли- 
ће црногорскијсх иушагса. Арбанаси трзаху 
за грлиће од.пушака, да их истргну из 
рука Црногорцима, а овн опет ие нуштаху. 
Ту сс толигсо напрезало, да су се пушчане 
цијеви иегсривиле, а једна сс цијсв на иола 
преломила, од које однесу цоловину Арба- 
наси, а друга ноловипа останс у рукама 
Црногораца44. Но у брзо стиже ријечка 
нахија и Арбанаеи оставише бојно пољс и 
на њему спајију Лекића са 120 Арбанаеа; 
а од Црногораца ногине Вук <Бешевић и 
другијех 6 Црногораца у кућншТу, а рани 
их се 15»10) О овоме нападају Гагићев из-

10> Мед&ковић, етр. 92.
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вјештај у главноме слаже се са Медакови- 
ћем. Намјера је била арбанашка да Додоше 
опале и опљачкају. „Владика говори. да ће 
овај догађај остати у љетопиеима црногор 
скијем примјером јунаштва, као у рускије- 
ма, примјером храбрости и самоодрицања 
поступак штабс капстана Лика против Чер- 
кезаа. п) Тако Гагић завршује свој извјеш- 
тај о овоме другоме нападају на црногор- 
ску границу. А Владици исти Гагић пише 
11 октобра: пЈа сам имао част примити 
два писма В. В., једно од 20 сспт. о слав- 
ном сражењу Додоша с Албанцима; а 
друго од 4 окт. о побједи Морачана над 
Смајил-агом Ченгићем и прочима зликов- 
цима... Међутим за дужност сматрам иред- 
варити вас о томе како се ерцеговачки вс- 
зир Али-паша јако спремио и већ послао у 
Дробњаке војску, да освсћује Смаил-агу и 
његову дружину. Не бих рад био да изнс- 
нада рупе Турци на Морачане и да врате 
жао за срамоту; и што више да се упусти- 
те у озбиљски рат са Ерцсговином и Ар- 
банијом: ја не сумњам, да и Албанци неће 
у овом случају напасти на васи... — Ми 
смо већ видјели успјех тога похода херцс- 
говачкога на освету, али се Гагићев страх, 
дасе и Арбанаси том приликом не кориетују, 
иије обистинио.

Вријеме је, да се опет обратимо Хер- 
цеговини. Ми смо већ видјели како јеАли- 
паша мислио о цетињском уговору од г. 
1838. Даље ћемо се још боље увјерити, да 
је он сматрао, као и да не постоји тај уго- 
вор. ГГа к граховском питању погибија 
Смајил-агина изазвала још ускочко питање.
У прве је Али-паша тражио, да одћера од 
себе Владика оне „рђаве л>удеи, који су 
напали на Смајил-агу; 11 12) иа је кашње за- 
хтјевао, да све Ускоке са границе про- 
ћера. Међутијем Хасан-бег требињски те 
зиме сакупи 2—3 хиљаде Турака и нападне 
граховске чобане, који су се са својом сто- 
ком без бриге налазили на зимовишту за- 
једно са никгаићскијем Турцима. Грахо- 
вљана није било него 50, од којих се не- 
ки на вјеру предаду својим агама, и од њих ј 
седмињу Турци поеијеку; а неки су се 
бранили из својих торина и неколико Ту- 
рака погубили. Но Али-паша је и изрично 
говорно, да он не признаје онај уговор це-

11) Ровинскн, стј), 107.
12) Гласник, књ. 63

тињски, што је један дипломат турски Га- 
гићу саопштио. То је био Селим-бег, коме 
сар портин у неким нограничним далма- 
тинско-херцеговачким питањима. Упознав- 
ши ее с њнм Гагић, говорили су о гору- 
ћем граховском питању; што вишс пмали 
су о томе н преписку. То је било г. 1841, 
када се и сав. Чевкин находио код Вла- 
дике. Из ове нреписке види се, да је Га- 
гић радио, да Селим-бег посредује између 
Али-паше и Владикс. (>туда имамо и на- 
црт неког уговора између Селим бега и 
Владпке. Што више, г. Ровински иише, 
да је владика одио у Дубровник и 6 јула 
састао се са Селим-бсгом и с њим *г«ј уго- 
вор утаначно. Но по препиеци, којн је баш 
ове године иајживл>а била између Владике, 
Гагића, Али-паше и истог Селим-бега, ре- 
кли бисмо да је тај уговор учинио сам Га- 
гић са Селим-бегом, те га Владика, пишу 
ћи 4 авг. Гагићу, назив.ве формуларом 
„који сте Ви изволилн послатии. 14 
Ради тога су се (*астајали у Никшићу 
њихови пуномоћници л>стн шл>едеће годи 
не; али су се иреговори разбили. С ј<‘Дне 
стране Владика је сматрао Грахово, Дроб 
њак и Жуиу Никшићку као дјелове Црне 
Горе; а с друге је Али-паша захтјевао, да 
се Ускоци из Црне Горе разиду по својим 
кућама. О томе новоме захтјеву Али-иаши- 
ном пише Владика Гагићу (августа 1841): 
„Али-паша би учипио са мном мир, кад 
бих ја нашс Ускоке раселио, но Ви и са- 
ми знате, да то нико у свијету не би учн- 
нио, шљедоватељно не могу ни ја за л>у- 
бав Али-нашииу 300—400 нашн л>уди ра- 
селити, за то само пгго он на њпх мрзии.и) 
А самоме Али-иаши овако одговара 18окт. 
„А што пишеш, да ти ја чисто кажем, и 
пггем ли ја царску земљу, — ја никакве 
царске земље не иштем, разма што ти ии- 
шем, ако желиш мир на граници, како нгго 
ја желим, да ми се прођеш од Ускока и од 
земље на коју Ускоци живе; јербо ево 50 
и више година од како су Ускоци ускочи 
ли к нама и од тада су они иапш као и 
остала сва племена црногорека; и вјеруј ми 
добро, мој пријател>у, да ти еви ти људи 
лажу, да се Ускоци могу са њиховога о- 
гњишта раселити, ваисе&о докле ми уираје- 
мо трајаИе п Ускоци н оно своје пумтЈиеш

13) Лавров, 117.
14) Лавров, 118.
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никоме“... Па онет Гагићу (21 нов.): 
л()д иошљедњега мојега к Вам отношенија 
у нрошдом августу па до данас имао сам 
од Али-нате везира херцеговачкога еамо 
два писма; али он све којешта такова за- 
хтјева, што и не наличи на мир, да се ме- 
ђу нама утврди, као п. п. хтио би он, да 
се расели најнрије какво нлеме црногореко, 
па онда да се мир начини44. 1б) То стање та- 
ко запето на граници херцеговачкој иобу- 
дило је једну и другу страну, да шљсде- 
ћега љета г. 1842 дођу војском Владика на 
Грахово, а Али-паша на границу грахов- 
ску. 11 ту су одма стали да преговарају 
писмепо; па су изабрали обојица своје пу- 
номоћнике, да се састану. Од странс хер- 
цеговачке био је Алн-бег Ризванбеговић и 
Баш-ага Реженашић, а од црногорске два 
сенатора; и они су се 12 јула састали и у- 
чинили и примирије до 23 еепт., уговорцв- 
ши, да ее међутијем Али-паша са Владиком 
гдје састану, па да нрави мир утврде. Тако 
се војске мирно разиђу, а Грахово остане 
у нримирју при Црној Гори. Већ се није 
могло одмицати овијем питањем; стање је 
било несносно с обје стране; исобје стране 
се овога пута озбиљно ириступило нрегово- 
рима без посредника. Најприје је било одре- 
ђено мјесто састанку Метковићи, иа Ду- 
бровник. ГГетар II стигао је у Дубровник 
већ 31 августа с всликом иратњом; Али- 
наша 8 септ. и још вишом; сјутра дан су 
одма пмали еастанак у присуству барона 
Рознера дубровачког и Пвачића бококотор- 
ског окружпог начелника, који се био при- 
дружио иратњи Владичиној ио жељи Вла- 
днчиној. Ту је био и Гагић, који је био 
дошао под изговором да поејети Али-нашу, 
али ннје учествовао званично, јер нијс био 
на то овлашћен. Преговори еу трајали три 
дана, и био је закључен шљедећи уговор 
примирија: „Дошавши у Дубровник како 
Владика црногорски Иетар Петровић ГБс- 
гош. кавалер руски, тако и Везир херце- 
говачки кавалер турски, и саставши се 
пред два ћесарека чиновпика (пред г. ба- 
роном Карлом Рознером, дубровачкијем ће- 
сарскијем окружнијем канетаном и нред г. 
Гаврнлом Пвачићем, котореким ћееареким 
окружним капетаном), разговоривши се о 
границама између независном облаети Цр- 
ном Гором и херцеговачкијем пашалуком,

нашли су за ираведно и добро и утврдили 
еу међу еобом: 1. Да граница измећу Цр- 
не Горе и Херцеговине, почињући од врх 
Кучког Кома до Драгаља, остане тако, ка- 
ко је сада, т. ј. што која страна држи и 
чим ее користује сада, да то држи и да се 
тијем кориетује. — 2. Како везир херце-

I говачкн не може без евоје више власти ни- 
шта ријешити одноено Грахова и Ускока, 
то он обећава, да ће пнсати Норти Ото- 
манској, да она изради да један чиновник 
аустријеки а један руски, проуче и ријеше 
граховеко и ускочко иитање, и како ти 
чнновници ријеше, обвезују се Владика цр- 
ногорски и Везир херцеговачки да ће се 
томе подчинитн у свему односно Грахова 
п Ускока; а до тада Грахово и Ускоци и 
и с њима погранична мјеста нека остану 
како се сада налазе, У случају да више- 
споменути чиновци не дођу до 1 јануара 
1844 г., онда нека буде, како се договоре 
међу собом Владнка црногорски и Везир 
херцеговачки, а до тога времена нема пра- 
во да се селн нико на једну или другу 
етрану, него је дужан да живи евак тамо 
гдје ее сада налази, а кад би ко самовољно 
нрешао, има право да га поврати један 
другоме. — 3, ПТтогод би се елучило до 
1-ог јануара 1844 г. између људи, који ее 
налазе под влашћу Владике Црногорекога 
II Везира Херцеговачкога, нска по спра- 
ведљивости разаберу и суде људи, које ће 
једно и друго правитељство за то послати 
на границу. — Овај трактат, написан у 
два једнака егземплара, својеручно потпи- 
сују и иечатима утврђују како Владика 
црногореки тако и Везир херцеговачки. 
Дано у Дубровнику 12(24) септ. 1842 г.ц 1в) 
Дакле опет неизвјееноет и тек примирије! 
Но главно је, што су се ова два сусједа 
приближила и лично упознала, те бар за 
неко вријемс ријешење размирица одмакди. 
Изгледа, да није један на другога рђав 
утисак учинио. Што више, они су се по- 
братимили ; и толико знамо, да су их ау- 
стријски чиновници свуда пратили, тако 
да нијесу могли насамо нигдје говорити. 
На сваки начин Али-паша, и ако није био 
духа Хусејина Градашчевића, ипак је он 
Херцеговину сматрао као нсшто засебно у 
царевини, те ју је и од Босне био одвојио. 
У то доба пак опет се била почела бунити

15) Лавров. 118, 119. 1В) Ровински, 111.
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Босна противу танзимата, којега је Већи- 
паша имао у дјело прнвеети. Порта је мо- 
рала беговима попустити, којн еу јој били 
поднијели тужбу против Већи-паше, те је 
мјесто њега послала Козрев-пашу из Био- 
града, који се састао с Али-пашом у Ко- 
њици ради договора, како ће извести тан- 
зимат и нуфус;. али се Крајина једнако 
бунила; а Али-паша је потајно тај отпор 
потицао, јер ни он није мислио танзимат 
у Херцеговини увести. С тога је он мо- 
рао пазити, да живи у пријатељству с 
црногорскијем Господаром за сваки елучај. 
И морамо признати, да је овијем уговором 
то посвједочио. Гагнћ је био особито задо 
вољан овијем успјехом. Он није приеу- 
ствовао званично преговорима, алп је био 
уговор заједничко дјело његово и Владн- 
чино. Достављајући копију овога уговора 
у Петроград, у дотичноме своме рапорту 
вели: „У вријеме преговора, Владика се 
непрестано самном савјстовао, и трактат 
овај, који се овђе сматра јединим и важ- 
ним актом дипломатичким, којим је од 
Порте нрнзната незавиеност Црне Горе, 
сачињен је њим и мном без икаквога уп- 
лива са стране.а А самоме Владпцн лише: 
„Паметних људи опће је мпшљење, да сте 
ви с отоманском Портомједан дипломатски 
акт закључили, с којим је Порта признала 
независност Црне Горе, и да ее нико није 
надао, да ће те ви у томеуспјети.4* 17)

Иза овога саетанка дубровачкога пре- 
писка Петра П-ога са Али-пашом сасвијем 
пријатељскијем духом дише. ,,И знади ие- 
гинито послијед нашега еаетанка у Дуб- 
ровник, да ти вишега пријатеља од мепе 
не имаш ни Турчина ни Ршпћанина; а и 
ја тебе међу мојијема првијема пријатељи- 
ма држими — тако завршује Владика ирво 
писмо Али-паши послије њихова састанка 
одмах октобра мјесеца. Шљедеће године 
8 марта пише му: „Примио еам твоје при- 
јатељско иисмо од 1-ог марта, из кога сам 
видио и од твога' посланика чуо, г)а желти, 
да дођс један мој вјернп човјек до тсбе, 
али твој до мене; такоја желим мој драги 
добратиме, да ти твојега једнога вјернога 
и паметнога човјека пошљега, с којијем ее 
могу о свачему разговорити, и који мо- 
Ии уирав све сховарп твоје менн ириказатоп. 
Такођер сам иримио и друго твоје писмо

17) Гласник, Књ. 63.

од 3 фсбр. у коме ми пишеш за вражје 
бјегунце тс бјеже; ја сам дао жестоку за~ 
повијед на Грахово, да нсмају никога ири- 
мати, п они мн се сваком клетвом заили- 
њу, да се ни један у њих не свраћа, но 
да сваки иребјежаје у Тгесарову земл>у. 
По сврх свега тога ево отправих данас 
перјаника до Грахова, да е њима потражи 
н ако иједиога нађу, ту да с њим постуве 
по нашсм уговору учињеноме у Дубров- 
нику.и Опет свршетком марта пише му:
. . . . „молим те пријатељски, да што ско- 
рије пошљеш Мустај-бега, пли тсога оћсш 
од твојијех вјсрнијех л»уди, да се разгово 
римо п да на неки начин свршимо овс за- 
гонстке, те су међу пама неразријсшене, 
јербо ја иознајем, да би мнозина ради били, 
да ја и тп свој образ оштстимо, п да нашс 
ријечи не буду на мјесто, што нећс онн 
дочекати ак<» Богда никад, док смо ја н 
ти живи.и Али-иаша опет иише Пладпци 
(19 јула): ^Примили смо твоје љубезио 
писмо од 11 тек. м. по аги Хајрокићу и 
све смо разумјелн, што нам пишеш норадп 
нашега нонога срсИнога састанка. Казивао 
нам је п Хајровић за свега разговора, што 
сте о томе имали, н еваки ако Пог да оће 
се свршити, само ако кривци унапријед 
буду разабрани. И када буде еада међу на- 
ма учињен мирни догозор, биће од иаше 
с.тране и свакоме кривцу проипччве. Виђе- 
ли емо, како нам пишеш, да сс могу сви 
поелови свршити преко мојијех посланика, 
да се ја нс трудиму и фдла ти на нрнја- 
тељеко промишљенијеЛ Па му даље јавља, 
да ће пред Илиндан мз.»ћи у Гакцо и отален 
му у Оетрог послати сина Хаџи-Ризванбе- 
га, Хасан-бега Ресулбеговића и Баш-агу 
муселима невесињскога и још кога нрн- 
личнога; а други му син миралај, да ће 
доћи нз Таелиџе преко Дробњака у Ннк- 
шић, „и даћемо допуштење да се еваки 
твој приличан узрок сврши и дасе утврди 
с иашнјема еснетима. 1. ледај и ти, мој драгп 
побратиме, како је л>епше и приличније и 
згодније за оиштп рахатлук п за иеиро 
мјенито наше пријател>ство. II шаљемо опет 
агу Хајровића до тебе, који ће ти све по- 
реду казати/ Па опет 11 јула: ^ГГрими.ш 
смо твоје љубезно нисмо од 27 ирошастог 
по аги Хајровићу и све смо тачно разу- 
мјели што нам пишеш. Тако исто и од 
истога Хајровића, и еви ће наши поелови 
ако Бог да бити лијепи и Богоугодни, док
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буде међу нама како и јест пријатељско 
иоступање/ Даље му јавља да 11 јуда 
иолази у Гацко, а трећи дан но Иллну 
дневи у четвртак да ћс његови посланици 
доћи у Никшнће; ла ти поитљи твога је- 
днога човјека у нетак за уговорити у који 
дан имају доћи тебе на саетанаки ....18) 
И овијем долазимо на једно грозно мисте- 
риозно дјело, које се не може е иикакве 
стране ноуздано разјаснити. Ови посланици 
Али-пашини долазе под Острог код Петра 
П-га, и при повратку наБашиној води буду 
изненада напанути и шестиња остадоше ту 
мртва, а тројица утекоше жива! Прије 
евега ми знамо, да ее послије уговора ду- 
бровачкога није догодило ништа, што би 
могло таково дјело оправдати. Оеим пре- 
ипеке између Владике и Али-паше, коју 
емо нарочито навели, имамо томе доказа и 
у писму Владичином од 29 априла 1843 
Гагићу: лОвом приликом не пропушћам 
довести до вашега знања, да су овдје ире 
15 дана долазили поеланици везира хер- 
цеговачкога, и судећи но свему њиховоме, 
рекао бих, да ће се брзо нарушити мир, 
који еам с Али-пашом закључио. 77о вггди- 
мом ради би херцеговачкгг, Турци па гг сам 
Али-иити,, да се мир вбдржи, но цариград- 
ска полнитка не да ил/ га обдржатпп“. 19) 
Што су ови Алипашини посланици дола- 
знлн на Цетиње, што лп у Оетрог — мн 
не знамо. Што више, из пиема Алииаши- 
ног, навишс наведеног, ми емо видјели, да 
је било говора и о другом састанку Али- 
пашином са Владиком, тс је Али пашу за- 
мијенило баш ово његоао иоеланство у 
Острог. Ио једном усменом извору тицало 
ее тврђаве на Грахову; и по свој прилици 
морао је Али-наша добити иаредбу из Ца- 
риграда, да ради, да се та тврђава разру- 
шн, што би се едагало и с оном жалбом 
Владпчииом Гагнћу, да цариградска ноли 
тика хоће, да дубровачки уговор уништи. 
Предпоставив то, иитање је: за што се 
Алипашннн посланици онакомучки на Ба- 
шиној води наиадају? Памучина то правда 
овако: Али-паша је позивао Владику нв 
састанак у Никгаић, намјером да га ту у- 
бије па да заузме Црпу Гору: то је Вла- 
днка дознао, иа иије хтио ходити у Ник- 
тић, него је он позвао Турке у Острог,

18) Глдоник. ки». 63.
19) Лавров, 123.

гдје су били ио његовој наредби убијени. 
Но очевидно тијем су ригаћани у Херце- 
говини хтјсли да оправдају то ненојмљиво 
дјело; а из преписке Владичине еа Али- 
иашом ми емо видјели, да није било говорг! 
о доласку Владичину у Никшић; Али-иаша 
је изрично писао Владици, да иошље јсднога 
човјека у Никшић кодњеговијех поеланика, 
да ее договоре, кад ће доћи на еастанак код 
Владике у Острог. Медаковић опет говорн, да 
је овијем Владика хтио осветити погибију 
на Грахову; но она је бнла већ освећсна на 
Мљетичку. По уеменом тврђсњу пак једног 
поузданог саврененика, радило се о глави 
Хаеан-бегу Ресулбеговићу, који јебио па при- 
јевару напануо граховске чобане; али Хасан- 
бег Рееулбеговић није ни одио у Острог, него 
до Никшића, па је друокини реко, кад је 
крећала из Никшића: „Ајте ви, ето мене!и 
— те мјесто да пође за њом у Острог, он 
окрену натраг нут Требиња. Једном ријечи, 
нема ништа, што би могло на овај догађај 
и зрачак свјетлости бацити а све ирилике, 
у којима се тај догађај збио не допуиггају 
ни за час нретпоставити, да га је Петар 
II наредио, осим што противу и те са- 
ме помисли протестира најсназкније душа 
великог пјесника и брига великога Влада- 
оца. О овом догађајх' у народу пма разли- 
читијех версија што најбоље поевједочава 
његову мистернозноет. Тако измећу тијех 
вереија има и таква, која не допушта, да 
пане ни мрве одговорности на Петра 11-га, 
иего се тврди, да је то била тајна наредба 
Нсра Томова на рачун освете проливене 
крви Петровића на Грахову. — Но да види- 
мо сада, ко је погинуо? Иогинули су: Хаџи- 
Сали-Бехмсн и Авдага Хотал* из Стоца, и 
Мустај-бег Мушовић, Аго и Муко Л>уце и 
Аго Хајровић из Никшића; а здраво уте- 
коше Мустај-бег Ризванбеговић и Мухарем 
Оцић из Стоца и Батиага Режепашић из 
Невесиња са једннјсм момком Ризванбего- 
вића из Расна, ио имену с Лазаром Кучи- 
наром, који је казивао да су Црногорци 
викали: „Бјежн Баш-аго, сиромашка мајко!и 
По овоме се види, да је Баш-ага узвивао у 
народу лијепо нме. Он је био уз то таст 
Ризван-бега Ризванбеговића, средњег сина 
Али-пашина. И он је здраво дома пошао 
са једнијем Ризванбеговићем, што нам у 
овом елучају тано мистериозном у очи пада. 
С друге етране Авдага Хотаљ знамо да је 
био велпки јуиак, и као такав он је морао
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бити јака чињеница, којом је Али-паша морао 
рачунати. Истина је, да је погинуо и поуздани 
Ага Хајровић, (ако то није био који други 
истога имена), Али-пашин поузданик, али 
је њега могло и нехотице зрно погодити. 
Осим овога Никшића погинула су још два 
Љуце и један Мушовић, но за њих не 
знамо какву су улогу у Никшићу играли, 
толико знамо да су од двије прве никшић- 
ке куће, а Никшић је било гњијездо, које 
се није много ни Цара бојало. Све ово ми 
напомињемо, не били могло послужити што- 
годзаоенов сумњи, није ли Али-пашин прст 
у овомс послу био. Из писама та сумња не 
проистиче; али из истијех писама, ми внди- 
мо, да су писмоноше носиле усмене пору- 
кс, које се, очевидно, нисмима нијесу смје- 
ле повјерити. Не мари ништа, што је међу 
посланицима био Али-пашин иоузданик; 
он је могао о томе ништа и не знати, јер 
је Владика имао свога поузданика, позна- 
тог Радована, који је носио писма и ио- 
рукс Али-иаши; што више, ако је између 
Али-паше и Владике о томе било договора, 
нико није за то имао знати у околини 
пррога, а тфло мало у околћки другога. 
Ову сумњу још нешто подржава. Пошто се 
Али-паша прогласио Султаном у другоме 
Стамбулу, његови дотадашњи другови Сма- 
јил-ага Ченгић и Хасан-ага Ресулбеговић 
малопомалона својим крајинама иостадоше 
силе, које се Али-паше нијесу бојали, него 
Али-наша њих. И ми смо видјели већ како је 
Али-паша о глави радио Смај ил-аги; на је са- 
свијем наравно, да није добријем оком глс- 
дао ни Хасан-агу, који је био учинио мол- 
беницу од стране хришћана на Патријарха 
цариградскога са потписима главара и кне- 
зова и с печатима манастира херцеговачкијех, 
да Патријар норади код Султана, да дигне с 
везирства Али-пашу. Хасан-агаје био таква 
сила, даје хришћанима рекао, ако иштаико- 
ме учини Али-паша, да ће он подићи хриш- 
ћане и Турке из свега Требиња противу њега. 
Примивши ову молбеницу Патријар, питао 
је мостарског Митронолита Аксентија, јели 
истина што у њој стоји, и ако је, за што 
се и он ннје на њој потписао. Кад му је 
Митрополит казао извор те молбенице, Па- 
тријар је иослао управо Али-паши ту мол- 
беницу у Мостар; и Али-паша, премда је 
знао окле је потекла, није смио Хасан-агу 
на одговорност нозвати, нити је икоме ишта

за то учинио.20) Ето, у каквијем су међусоб- 
нијем односима стали Али-паша и Хасан-ага,
А с друге стране Хасан-ага и Смајил-ага но- 
сили су сву одговорност ирема Црној Гори 
за ону погибију на Грахову; што више, 
Хасан-ага је главама посијеченијех Петрови- 
ћа Требињски град био окитио! Најпослије 
оваква еила моглаје у сваком случају сасви- 
јем иаралисати силу иобратимства, у 
бровнику склопљеиога, и затојеоно морало 
радити, дагасиута уклони. Минемамодру- 
гога основа овој сумњи осим овнјех ирилика; 
а подржава је и то, што је Хасан-ага њешто 
био намирисао, те није хтио у Острог по- 
ћи, него се из Никшића натрагу Треби- 
ње вратио; особито је пак подржава оно 
што је даље слиједило. Послије ове поги 
бије тако угледнијех Херцеговаца на Па- 
шиној води, ви мислите, да се подигла сва 
Херцеговина, даих освети до истраге једне 1 
или друге стране. И збиља требало је, да 
Али-паша подигне војску против Црне Го- 
ре, и ми га видимо на Грнчареву у Корје- 
нићима и на Заслапу са 20000 војске всћ 
у сеитембру мјесецу; и иротиву те силе 
дол&ж и на Грахово са својом
војском. Иа што бива? Војске стоје једна 
према другој без боја, а војсковође прего- 
варају о мнру! Што више, за вријеме ти- 
јех преговора Осман-паша скадарски зау- | 
зимље два црногорска острва у скадарском 
језеру, Лееендру и Врањину, а војска хер- 
цеговачка разилази се мирно својим кућа- 
ма, ношто је био мир поновљен и утврђен 
између Херцеговине и Црнс Горе, дочим 
је Петар II са својом војском хитао на и- 
сточно бојиште, куд су већ били Црмни- 
чани похитали, тек се чуло на Грахову, 
да су Турци заузели Врањину и Лесендру.
Са свијем пријатељски, иобратимски, савез- 
ннчки ! И тако Али-паша освећује крв толико 
првака херцеговачкијех и казни тобожње 
вјероломство црногорско! Не били се у ово- 
ме држању Али-пашином поелије догађаја 
на Башиној води нашао кључ оној тајан- 
ствености, која онај догађај увија? И ми 
само у томе случају можемо допустити еа- 
учсшће Петра П-ога у томе догађају, јер 
ако је то, онда га виши политички разло- 
зи оправдавају, и ту већ вјероломства нема.

Занимљиво је и карактернстично, ка- 
ко Гагић извјештава руско посланство у

20) Памучина (Гилфердииг), 44.
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Бечу о том догађају, како. ли Владици пи- 
ше. По извјештају грофу Медему од 2 ав- 
гуета Али-паша је звао на састанак Вла- 
дику, да га убије; али је Владика за то 
дознао, иа кад је пошао иод Острог, гдје 
не на-ђс Али-пагау него 20 Турака, није 
их хти опримити; ал’ да није било Владике, 
вдћаху Црногорци све Турке ту поубијати; 
— а Владици иише који даи кашње између 
осталога: „До пошљедњега трактата са 
Али-пашом ви сте имали ираво плаћати 
злом за зло; но сада промислите у каквом 
су уважењу Турци, у каквом ли Црногор- 
ци! Мени је најжалијс, што ће се у овом 
случају помрачити ваша лпјеиа слава, 
јер одавна говоре овдје и у Котору, да ете 
ви противу воље црногорског сеиата и све- 
га народа наредили да се Турци нобију; 
ја таоме никад не могу вјероватаи, јер не 
видим, штао вн таијем добиватае. Ваш је са- 
дашњн иоложај критаички, и дај Боже, да 
тао добро ирође! ЈКако тае се ви оирав- 
датии ттрсд свијетпом, када вас осуђују про- 
стаи и неиослушни Црногорци Ми би смо 
рекли по овомс, да ни Гагић није гледао на 
овај догађај као иа просто злочинство. 
Чудновато је, да и Вилкинсон, инглешки 
путник, који је шљедеће године иутовао 
цо Црној Гори и Херцеговини, и походио 
и Владику и Али-пашу, оиисује догађај у 
емислу извјештаја Гагићева грофу Медему, 
перући владику од еваке одговорности. 81) 
У овом противурјечију најбоље се огледа 
тајанственоет догађаја, у коју ее не можс 
продријета ако не путем којим смо ми на 
више покушали. У еваком пак случају Вла- 
дичин просвијетљени ум, његов бистрн ио- 
глед на заједницу крвиијезика Срба разли- 
читијех вјероисиовиједи, његова патриотска 
тежња к тој заједници, коју смо већ ви- 
дјели у Градашчевићевој буни, његова 
брига да уздржава погранични мир и да 
ее држи еавјета рускијех, најиослије ње- 
гови најновији односи са Али-пашом, који 
обојицу до гроба прате, све то ие допуш- 
та, да на Петра П-ог остане одговорност 
за недјело на Башиној води, ако сс искљу- 
ии ттолишичка нужда, на коју нас разне 
ирилике уиу^ују.

Но прије него пређемо на источну 
границу, питање је, какав су уговор Али- 
иаша и Петар II. на Грахову утврдили, и 
како су граховско и ускочко питање из-

21) Ров»нски, 126.

међу себе ријешили; по свој ирилици, 
иисанога уговора није било никаквога; 
што вриједе иисани уговори обојица су 
већ били искусили; него је ту била тврда 
воља једнога и другога, да живе у миру 
и пријатељству, како су и живјели до 
смрти евоје. Грахово је остало као што је 
и било, само је Владика разрушио тврђаву 
Хумачку, али му је Али-паша њезину 
вриједност исплатио. Ускочко питањс тако- 
ђер је лсгло. Кад је Гагић разумно, како 
се ствар свршила, пнше Владнци • „С ра- 
дошћу јавцо сам г. поеланику нашему у 
Вечу о добром успјеху вашем над Турцима 
при Грахову, и да ћу му скоро послати 
трактат о окончателном миру међу вама и 
херцеговачким Турцима/ Он није мого за- 
мислити учињени мир без пиеанога трак- 
тата; али овога пута ми видимо, да баш 
овај мир уемени оетаје у снази до смрти 
два побратима, дочим они пређашњи писа- 
ни нијесу имали никакве снаге. И заиста 
Гагић и као Србин и као руски дипломат 
имао се за шта радовати и још дивити 
овоме дипломатскоме успјеху Нетра П ога. 

(Слиједи свршетак П1-ег дијела.)

Песиииета.

Незнам, кад еам на свет пао, 
Како ме је свет тај срео,

Ал’ знам, кад сам ојачао,
Шта сам у њем’ доживео.

Као горски поток што је, 
Чисто ми је срце било,

Кад младости бујне моје 
Понесе ме у свет крило.

Дух, к’о лептир из мог краја, 
За мог некад прамалећа

Лет’о свуд, где беше сјаја,
И по свсту тражећ цвећа.

.Бубав ми је — морс била,
У које сам сав свет слио;

Ор’о — беше воља чила,
Што би небу одлетио!

Јест, такав сам био тада,
Док још нисам свет познао,

А сасвим сам други сада,
Јер свет ме је — отровао.
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Сад је срце гадиа бара,
— Змијурине с’ легу тамо! —

А дух ми је авет стара,
Што се храни — сумњом само.

Љубав море сасуиш се
♦Ђудеке мржње на пламсну;

Орлу крило поломи се, — 
Прикован је сад за стену!

А негдашњи идсали:
Племенитост и слобода,

Малаксали па нестали —
У свету им нема илода!

Док сам њима венце плео 
II за њих се жртвовао,

Свет мс није чутп хтео,
Или ме је — исмејао.

„Занесењак!и — свет се руг’о,
Јер ме није схватит ум’о;

II ја њега нисам дуго 
Ни појим’о, ни разум’о.

Сад се оба знамо доста,
Сад ме више и не кори,

Јер ја исти — к’о он поета’,
Нити бољи, нити — гори.

Плам је свети пзгорео,
Сад је срце тврђе кама,

Па еад мрзим — на евет цео,
А највише — себе сама!

Илија Шумановић.

У т в а ј) а — с м р т.
Истинити догађај.

То бјеше пред Сретење на св. Анто- 
нију, кад јутром запласта снијсг — ка 
обојчнне.

Уобљена бијсла брда не виђаху се од 
густе магле пласајућег снијега, којом се 
лаганим одом мицаше један бјелоглавац, 
заогрнут кабаницом од костретп.

Из малене сухомсђе куће поземљуше, 
сламом покривене, а данас снијсгом обмо- 
тане, кутљаше дим ка из вреће.

Проз малена љесом затворена врата 
често виријаше око једне бабураве „не- 
вјесте“........... као да некох^ очскиваше......

Одскочп љеса: „Добројутро . .. .цаГ
— бану на врата крупан бјелоглавац, којсму 
сиједн, куси брци и посијеђела, занушћеиа 
брада бјеху ледом обливена.

„Добра ти срећа, . . со!и — скочи по- 
сијеђела „ненаи, намјештајући му столац, 
да сједне. Но — на велико њено чудо - на 
еред поземљуше дупке стадс као укочсп.... 
убеути! —

— Па сад што ћу, Божа мученица? 
уби се шакама у прси скорчала ^неваи и 
ирифати бјелоглавца, те га положи уз 
огањ, трнајући на њ аљииа, — па ејо 
де . . . . Јадно бјеше погледат ову већ емр- 
штеиу пнекуи, која ка каи на длан чува- 
шс два још зкнва сииа, а два јој старија 
здрава, читаваједног дана прими мати земља. 
Мучећи, дуго је сјеђела уз чки.већу ватру 
скрштсних рука н наслоњеном главом иа 
кољена. Врзало јојсејепо памети: зошгућу
га . . . нсћу.......... доћи ће и сам к себе и
проговорит, ако га небуде задесила суђена 
УРа..........

— Јошт он ако ми нестане, — име- 
њс, ђеца: све о мом врату!........

Издиже главу, да му се јави, ал’ он 
се трже: „Ево ме ођени! —

— П1то ти јс јадан — а ко те зо- 
ве!?.... овђе нема нико до мсне!...

— Глас ме је љуцки зовнуо сада! —
— Код тебе бјех и ја га нс чух......

виђсћу на врата да није ко-год.
Лако иолако изи^е на врата......... ..

ниђе нпкога, а снијег утоталио, на'пласа.
— Нпђс пикога не могах спазит, ово 

нскакав дух мора бит, по комс испријед 
гатаху.......... нсшто! —

Он се издиже, па до ње сједе, -- поче 
шаиат између њих двоје.

И би п не би по урс иуно, а јачи 
глас чуше обоје „ . . со!и —

Истрча оиа да киди ко је, — ннкога 
ни1)С . . . тншииа и мир свуд овладали.

II оиет уљезе: — Ово збиља. дух чО' 
ра бит нсгсакав — тенац, 1)аво ил’ нешто 
горе! —

Сијсди свилокоеац руком столицу ири- 
фати, те до ње сједе, на опет шанур међу 
сс иочсше.

Да ти се закунем: ура не прође, М80? 
го јачи глас чу сс но трећом л . .со!и

Пе нушти њу, но он истрча . . . обп- 
гра кућу . . . никога нема; иослуша мало,
— нико се не чује; зовнуо двапут, — нико
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се не озва; снијег пласаше, а вјетра ни 
ћушка. Уљезе унутра, па каза њојзи, а она 
њему још ближе сједе:

— Ајде нека у мраку да је, па и да 
се причује, па и да се нривиди, но у сред 
подна двојици се причу и то не једном, но 
у трипут, без неке новелс то не може 
ироћи! Нијесам ти живаод страха, л..со!и 
Ноћае те гледах над једном јамом; много 
ти зборих: „Макни се отле!и А ти се над 
њом све внше надноеиш... Глава ти стр- 
маци... упаде доље, а кама некакве паре 
остави, те их за дуго лђецаи бројише. А 
човјек на еан у јаму главом кад пада, ни- 
је му добро — то евако каже. — Ја ти се 
бојим, тако ми Бога! —

— Остави, јадна, јеси ли при себе?! 
Ово вријеме... овамутљава... пачовјек сније- 
ва свашто. II ја сам снијеваујаму да падах, 
а „ђецуи иеком на аманат остављах, — то 
овом слути лезкању моме, а од ена ништа 
лажљивијс није: „еан јс лажа, а Бог је 
истина!44 —

— Да Бог да сан се о томе обио, ма 
— опет вељу — од страха тонем жива у 
земљу, е код мене тај сан на добро не 
слути.

Наетаде мрак, а лђецаи дојавише н 
спратише етоку.

Бјелоглавац бијаше здрав.... вечера- 
ше... иолијсгаше, а снијег једнако цијеле 
јкЛи нланаше, те ее ујтро бјеше нзравино 
еа стрејом ноземљуше, па јој и врата за- 
тиека, ио лђецаи скочише лонатама и раз- 
Грнуше снијег, те сс могаше изаћи.

Објутри ее ипреетаде; усташе лђецаи, 
те пред етарцем пропртише до ровина, на 
и етоку одјавише, те им турише, па к огњу 
отидоше, а сам старац остаде, чепукајући 
снијег око етоке.

Ни гладнијаше ни жеднијаше.... ни 
на што да му намиадаше. Што му се зго- 
ди? — ни сам ие знаваше.

— Јучерашње иричујање без дснде- 
леке неке ироћ ми се не може... памтим, 
да оно зваху — утвара... ајде нека јед- 
ном но у трииута! Да зиадох што је, па 
се не озивах... куд би та срећа!!... жив 
бих остао, а оиако.... одзивањс стаће ме 
главе! Оиа ми синвала — а н ја снива — 
стрмоглав у неку јаму да иадох!... смрт 
ће ме за врат овога иута! Но не треба 
клонут... требп се држат! О томе ником 
не мислим причат, јер би ми нридигли хи-

љ&ду новела: „препа се поган, па му се 
причујаи, — у осталом Бога призивам у 
псмоћ. —

До испред мрака стоја код стоке, па 
их замнну и доћера кући.

Цијелу уру пред кућом стоја, раз- 
гледа брда около себе, која бјеху урасла 
у енијег ка бубрег у лој; иогледа у небо, 
по коме трептијаху јаене звијезде, међу 
којима се мјесец као старац међу ђецом ба- 
њаше својом слабом и блиједом свјетлошћу.

Једном, па другом и трећом дубоко 
уздахну, па унутра уљезе.

Скувана вечера бјеше постављена на- 
сред куће на округластој ннскијех нога 
трпезици. Једном суми, да и не сиједа, но 
лђецаи се ћаху збунит, па и она не вечерат, 
те сједе.

Прекрсти ее, па једном заложи, а 
другом довати али уетима не нриноси, но 
оетави ожицу... хујкну и примаче се уз 
огањ.

— Што ти би, тата? — усташе 
лђеца“.

— Нешто ме мало по дробу ггокоеи, 
ма ви сјете, па вечерате и ја ћу сада ка- 
ко ми лакне. — Ова је болеет нама у тра- 
гу: ђед ми јс боло за, па отац од ње; оба 
су од ње и смрт примили; и није дуга но 
брзо прекужи: од ње је човјеку и умријет 
лако. Покојни ђед ми — добро га памтим 
— болова од ње само два дана, а треће 
јутро без душе оевану. Ја сам досад боло- 
ва дваиут: једном два дана, а другом не* 
ђељу и ово трећом сад те ме снађе!

II јошт им „татаи зборити ћаше, но 
му штукавица и јаок не даше, но ублијеђе 
и прснсмога се, а лђецаи скочише, дигоше 
вечеру, иа доброме старини простријегае, 
те га уз огањ положшпе.

Ноге му се ледењаху и као да се е 
, душом бораше, а лђецаи му ноге облагаху 

V етудене остом смокрене крпе, да би му
се за више живот иродужио...

Јаокање и штукање све га више фа- 
таху, а крв му на нос и на уста поче све 
јаче п јаче кутљати. Дођоше комшије као 
на чудо, а н пон дође да га среди.

Цијелу ноћ и боговетнн сјутрашњи 
дан крв му оди на иос и на уста, а стоја 
га јаокање и јечање.

Бјеше ее почео фатати први мрак — 
ујтина једна еа шл>емена им ујкну — а 
добри старина изравпи пете и, дијелећи се
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с душом, рече нам: л Да сте прости и бла- 
гословени! Збогом!и

У.............,3 марта 1891.
Иван Шевић.

Из љубавнијех пјесама
Ј. ПоповиК-Липовца.

УП.
# * # Болесној

У оку ти ко морска пучнна,
Ил’ ко мис’о анђелска дубока,
Рекао бих иламен жића тиња 
ГГр’је времена, прије, дтшо, рока!.. 
Њекад очи, два алема кама,
Сијаху ми и срце гријаху!...
Сада туга из њих вири сама,
Не смију се к’о што прије хћаху!.. 
Њекад груди препуне чезнућа,
Ко океан бурно се подижу...
Да л’ те боле, моја жељо врућа, 
Ил’ од живе жељице уздишу?
Шта је злато, каква бол те тишти, 
Што те мучи, што ти живот гаси? 
Од мен’ жртву коју хоћеш ишти, 
Ишти! ишти! часа не лочаси!
— Треба ли ти пола жића мога? 
Драговољно да ти га одвојим!
Треба л’ молит свемогућег Бога,
Да те спасем са животом евојим? 
Молит ћу га — одрећи ми неће! 
Да одрекне — ја неби одрека!
Јер куд слађе, куда више среће,
Но кад би ми ту милост обрека?!

VIII.
Још је зима! сва природа др’јема... 
Прамаљећа још китнога нема!
Ал’ у присој сеоца ми мала 
Њубичица већ је раецвјетала.
Виђех зору румену и плаву,
Бисер роеом гђе јој кити главу,
Кб невјесту када ђевер вити 
Вјенчанијем вијенце м окити !
А љубица весела и једра 
Свако јутро распучаше њедра . ..
Да мирисом тајанствене дразки 
Бол у души мојојзи ублажи! ..
Зима виђе!.. па јој бјеше жао,

Њубичицу што сам мирисао.
Са мразом је љутијем ороеи,
Дв’јет увену ... зима га покоси!.. 
Тако за те, голубице бдела,
Небееа еу земљи завиђела;
Силнија су — па ћете отети...
Гђе еи Боже, не дај јој умр’јети!

Прађани. „Липовчев Бријег“.
_ . _ Ц 1» V V ■■ „ - ■ ■■ _ .

У болести.

Хај, то небо пуно сјаја 
Што је моме данку било,

У пучипу самих ваја 
Сада ми се претворило;

Храм се нада ерцу рутии —
У њему ее огањ гаси,

А у болној младој души 
Сјета, туга и уздаси; —

Под копреном густе таме 
Заспало је сунцс моје, . . .

Не смјеши се љупко на ме 
Пропало је . . .

Санци мили, рајског слада,
Зар бијасте само варка?

Не грле ми душу сада 
Она ваша крила жарка.

Ни вас нема — псчезнусте 
На крилпма маха жива,

Посред бола, туге пусте
Ваш љубимац сад вас снива;

Ох, како би душа млада 
Жељна била да с’ окрили,

Па да опет лети с вама,
Санци мили?

Ох, не хити нит ме гледи 
Мрачиа смрти вјечно гладна,

Од коее ме још поштеди —
Не копај ми гроба хладна;

Поштеди ме до тог чаеа 
Док с’ испуни мада жнва,

Док не чујем светог сиаса 
Да ми мили род целива;

Иа кад видим у слободи 
Да ми народ слава носи,

Тада смрти ходи, ходи,
Живот коси . . .

У Лошину 1889.
Алекса.



Година III. НОВА ЗЕТА Страна 79.

Лвд се тоии............
Лед се топи снега неста,

•Ђута зима ето лреста,
А у ерце бедна света 

Нада оиет нова елета,
Носећ живот млад.

Благи зрачак сунца мила,
Буди земљу нз мртвила,

Па се на све стране чује,
Како птица попевкује:
Хајдмо сви на рад!

Још ће који данак проћи,
Па пролеће мило доћи,

Донети нам мирис — цвеће,
Да по њему лептир слеће, 
Тражећ слатки мед..........

Тако већ и с/жсколе роду,
Паћенику за слободу,

Иде, иде, живот нови,
Кидају се већ окови,

Отапа се лед................
Васа Крстић—Љубисав.

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

Ј/гелоле своме побри
Алекси Шантику, ијесиику.

Пјевај брате, пјевај тако 
милом роду свом, 
пјевај пјесму — и груди му 
загријевај н»ом.

Соколи га ијеемом љупком 
на пое’о, на рад, 
разгони му е мрког лица 
петстољетни јад.

Пјевај пјесме своме роду, 
а дати ће Бог, 
да побједи Србин мили 
душманина свог.

Ијевај тако само даље, 
побратиме мој, 
док елобода не засије, 
клонути немој.

У Мостару, октобра 1890.
Светислав.

II р е в о д и.
1.

Вјечна ијесма.
*(по руском.)

На св*јету је пјесма једна,
Ијеема стара ка’ свј’ет што је; 
Мудри кажу за ту ијссму,
Да млађани занос то је.

Уз таласе од Ефрата 
Запјева је Адам с Евом,
Па од тада еве до данас 
Св’јет ее иуни њеним лјевом.

У дубини од ердаца 
Престол има, па ту влада;
Сила злата и бисера
Ка’ немоћна пред њом пада.

Ни вријеме не би кадро 
Поништит је зубом грубим,
Да јој св’јетом звук не звучи; — 
Пјесма та је — „ја те љубим!а

_________ ‘ Ж. Д.

11.
Лијепој пећарици.

(Вгасе1оИт)
сопет.

Постило се, по хљеб шаљем дјете, — 
Пак га чекам. — Лени је дошао,
Па ј’ у очи њу гледао право:
Оне су га устр’јелиле клетс.

Необична љепота Ленина
Не даде му, да се макне с мјеста. 
Шаљсм другог’, — ал’ и њега неста; 
Спопала ме мука и љутина.

Главом одох, гдје хљсб нече Лена. 
Шутим, иа се уетавим код иећи,
Те остадох онако ко ст’јена.

Да немаде Лена онда прећи
Другој етрани нешто, — оног треиа 
Скамењен би остб и ја трећи.

Неретванин Љубо.
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III.
За љубав божју...

(81ессће1Н.)
— Млади газдо!
Подај нешто рад грјехоте, 
од глади сам већ сустао — 
бос, нагао, гле страхоте!.. 
ја нијесам «а ггосао.
Поддегло ми тјело бољи,
за врат сјела љета многа —-----
хвала нек је божјој вољи! 
н ако сам изнемога: 
нигдје ништа немам своје... 
јад... нево.Ћа... то јс моје!
— Млади газдо!
Попритећи тешкој муци...
доброме је срцу дика-------
у твојој је данас руци 
да поможсш невољника.
Хај, љубав је божја чиетаа.., 
да за њене мо%и благс!
— Ид’ отоле, не дам ништа! —
— Дај аа очп своје Драге! —
— Ево узми.. ти ен 6’један... 
нек ти буде дукала једаи!!

Саво Ст. Рачета.

Понешто о „Горсном Вијенцу“.
(Приљиком новог гмдања, са уводом н ко- 

ментиаром Др. Милана Решетиара.)
I.

Неће се никад довољно иисати о Горском Ви- 
јеацу. И ово мало што данас нишем, нека иде к 
литератури о Његошеву ремек-дјелу. У овом првом 
дијелу прикдо&ћу Решетаров рад, а у другом Ку го- 
ворити о појединим љепотама којим се неумрли спјев 
кити, и о којнма Решетар, као филолог, ннје се бавио.

Можебит никад се није наша публика 
оволико занијела за једним дјелом, колико 
у ово задње доба за Горским Вијенцем. 
Иохитали су људи са свих страна да на- 
баве најљепши сијев што је икад наша 
књига дала, а највише из Далмације, (и 
ово је врло вазкна чињеница кад се суди 
о покрету народне свијести и народних мо- 
ралних интереса на овој страни Балкана). 
Велико, свеопће одобравање којс је ирими- 
ло пажљиви и свијесни рад доктора Реше- 
тара при издавању ГБегошева и српекога 
ремек-дјела, да ее, колико је мени еудити, 
лако тумачити. Нама је свима, већ из ма-

лених ногу, познато било да Гореки Вије- 
нац спада у најљепше ироизводе наше књи- 
ге, те смо се радо смијали у школама чи- 
тајући епизоду војводе Драшка, (дубоким 
мислима, очајничком вапају рад погаженог 
српства н појединим љепотама нијесмо онда 
још били дорасли); па напокон, кад у неке 
годнне дошли, продријели смо душевним 
погледом у најскровитије његове љепоте, 
те нас заније в«пај владике Данила, дубо- 
ка и свечана разборитост игумна Отефана, 
наивна разматрања и просуђивања Драшка 
војводе, весела и јуначка слика Вука Ман- 
душића, лирскн занос кадије Медовића, 
њежна слика Батрићеве сестре. Осим тога, 
нема, да речемо, једне српске књиге, у ко- 
јој није шта споменуто из Горског Вијен- 
ца, био стих, било лице које; па и у са- 
мом говору мило нам је уллетатн ио коју 
мудру изреку из Његошева спјева.

Како дакле да не иштемо како би смо 
имали увијек на столу, пред очима, књнгу 
о којој евак зна, коју свак спомиње; књи- 
гу која нам иајбоље предст&вља живот 
једног важног днјела српскога народа, у 
свим својнм иојавама, у боју, у миру, у 
јунаштву, у љубави, у поемијеху и у су- 
зама ? Како да се сами, читајући, не иро- 
разговоримо с Мандушићсм, с владиком, с 
Драшком? да не прозријемо у оне чисте 
српеке душе, у којима ее зрцали слободни 
крш црногорски и његова слободиа иеторија ? 
Веселимо се; Српство љуби своје велика- 
не; данас Српство хита душом на Ловћен.

*# *
У ГорскОхМ се Вијеицу зрцали прави 

црногорски живот. Је ли ово била Влади- 
ци памјера кад га је иисао, или му је иред 
очима етала само истрага потурица? Даје 
само на ово нотоње мислио, за цијело би 
ова књига друго име ноеилаг). Него кад 
помњиво читамо спјев, лако нам је разу- 
мјетн да је иетрага потурица (како Реше- 
тар вели) „некп нит који иде од почетка 
ијесме до њезина краја^, а да остало сачи- 
њава низ народних призора који се тога 
нита држи и који би ее опет дао у евоје 
чести раставити, а да не оштети погла- 
вити факат. Кад с’ овог гледишта судимо 
Горски Вијенац, по ссби нам се очитује 
главна пјесиикова намјера, бива да прика- 
же свијету чуветва, мишљење, ћуд, у једну 
ријеч: народ црногорски у свим моментнма
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живота. Овако нам је постао овај „Впје,- 
нац" народних појава. Алн је пјоснику 
требало да ове иоједине призоре екуии 
око једног поглавитог, како би дошао до 
ј едне умјетннчке цјелине; а шта је друго 
лгогао Црногорац да пзабере, него златну 
страну своје историје, по којој ће цијели 
евијет судити дасу Црногорци јунаци? 11о 
себи сс већ разумнје да Црногорцн, као 
примптивни народ, нс знаду љегппе кре- 
ноети до јунаштва; а владика, и ако учен, 
и ако човјек којп се је дивио у Италији 
ље-поти умјетничких нроизвода онс благо- 
совљене земље, те своја чувства и својс 
мишљењс обогатио и угладио, оист је у 
п>ему горјела нрава црногорска душа; и ако 
је живио у финоћи наображсних земаља, 
оист је у души својој волио оно с -рово 
али некрецо п урођсио јунаштво својих 
сиромашних сународљака; па јс за то, као 
основ своме спјеву, нзабрао иетрагу ноту- 
рица, знајућ да ће и својим Црнргорцима 
н себи угодитн кад да српској п свјецкој 
кчЕизи иримјер шта је и какав је прави 
Црногорац. Откад је Црне Горе, он је на 
опрез; ирије 300 г. настанио се у нову до- 
мовмну да повеже ранс добивене на Косову, 
и данас му још нијесу зарасле. Оетали су 
народи наиредовали пером, књигом. длије- 
том II кнчицом; он је крчио ссбн пут пу 
итком и чеигиком, а свој лијеин сан морао 
га је у крви задавити; јунаштво, то му је 
етарина, то му је и забава. Омировн јуна- 
цп. то су Његошеви јунаци; рјечитост је 
у њих вслика, лукавост им вири иснод 
трепавица, женска слика може да их гане; 
алн: ко је више глава посјекао? — овом 
ће мјером судити своје ваљанетво. Ево даклс 
шта јс Горскн Впјенац; око истраге по- 
турчених Срба овнја се низ иародних ири- 
зора, као што око тврде и дебеле гране 
миришу цвјетовн. Али овп су цвјетовп је- 
дан љеиши од другога.

** #

Погодио је Владика што је изабрао 
поглавпту крсиост својега иарода; али је 
ногодио и начин како да сс опишс црно- 
гореки жнвот у разнолпкнм својим ирилк- 
кама. Какав народ моасе да сс хвалн ова- 
ком књигом. Која ће нам књига овако 
прИродно ириказати карактер једнога на 
рода, да из те књиге ис1«ачу жива лица,

да вндиш како им ирса дишу, како срце 
бпјс, како очи сијевају, како им се мисли 
у глави нревнјају п зрију? Има у Горском 
Вијснцу моменат кад су Срби и потурице 
на окупу да се договоре, како да се сврши 
она несретна размирнца ради вјере. Да си 
главом мсђу њима, не бн их боље видио н 
чуо. Ту је Владика мочио своје перо у 
живо народно срце; ту ти ее чини да ће 
она лица из књиге искочити. Овако је 
пјесник иодигао себи вјечни споменик.

** *

II ово јеет поглавита љеиота у Гор- 
ском Вијенцу; читајући га, осјећамо да н 
ми спадамо у број оннхљуди; њихова крв, 
наша је крв; њихове ране, наше су ране. 
Ова нриродност, овај веризам, с којег нам 
се чипи да видимо п да чујемо Његошева 
лица, и с којег онс нам се слике не нижу 
пред очнма у подоби штампаних стихова, 
исго мраморннх релифа; овај веризам, ве- 
лим, наћп ћемо само још у једном ироиз- 
воду наше ки>иге; у народним нјесмама. 
Народна је ијесма зрцало истога народа, 
ЗЈ)цало у које се није никад огледало оно 
што народу ие припада. Како он мисли, 
})адн н осјећа, онако ее осјећа, мисли и 
|мди V његовим ијссмама. Пстина, у Ње- 
гоша двије су особе којс говорс: владнка 
и народ; о првој, као о субјективном дије- 
лу Горскога Вијенца, говорићемо каснијс; 
алн друга особа која из њега збори, то већ 
није владика, то је народ сам, то је народ- 
на пјесма, то је онај дух истине н логнке- 
иоштења и разборнтости, којим јс задах- 
нут сваки ироизвод моралне радње у на- 
роду. На овај начин мора да му је вери- 
зам урођен; иа и ако ио који иут преко- 
рачује оне граннце, које смо ми покварс- 
ници поставнлн уљудности и чедности, 
опет је и овакав верпзам илод крепостн, 
јер је крепост чисто дно душе свакога на- 
рода Његош се је појавио у Горском Ви- 
јенцу нс само као ијееиик, као особа једна, 
већ као народ; па ето зашто нам се њс- 
гово дјсло оволико мпли; сто зашто је ово 
дјело сриско дјело, наше, само наше; ето 
зашто у пнсању, у говору, у разноликим 
момснтима живота, кад хоћсмо да су двије 
ријсчи нацртамо карактеристику једне осо- 
бс, једног призора, цитирамо стнхове из 
Горског Вијенца, каоиотн оне који садр-



Страпл 82 НОВА ЗЕТА Годинл III.

жавају еинтезу народног мишљења, народ- 
ног иросуђивања; те на овај начин елика- 
мо онај задати призор или особу, да боље 
не би нам могуће било.

* *

Рекао сам да су у Његошу двнје осо- 
бе: владнка и народ. Видимо сада ирву.

Пјесник, као владика, као глава Црне 
Горе, као човјек којн се јс морао бринути 
за своју земљу, те му владање, у онако 
жалосним приликама, задавало не еамо ма- 
теријалне бриге, него и моралне мукс, ова- 
кав човјек морао је у својој пјесми дати 
одушка овој муци која му је цијенала по- 
адтено срце. Уз то, као учен човјек, није 
могао мнмоићи прилику а да не потроши 
двије кани мастила у корнст својој учено- 
сти н оној филозофској тенденцији, која га 
је (особито у „Лучи Мнкрокозма44) свуда 
устоиице иратпла, и у којој је он, како 
нам Ненадовић прииовиједа, и ужикао*). 
Болеетан, незадовољан са ондашњим сри- 
ским покретом, невољан ради сриеке нево- 
ље, није чудо ако јс искао мира у фило- 
зофији. Било је његово ерце чудновато ра- 
сноложено, те унутрашњи мукли глас мо- 
рао је пукнутн нријс пли нослије, тамо 
или амо. Иа гдјс љепше иригоде до Гор- 
скога Вијенца? Гдје у њему сиособнијега 
лица 1гђме би владика иовјерио своје нај- 
интимније оејећаје, до владике Данила? 
Ноложај владикс Данила и ијесннка ирема 
лсторији, према крвожедној турској аждаји, 
донекле је једнак; та бранитп Црну Гору 
од турака бијаше увијек брига цетињских 
владара. За то, ако мјеште Даннла чнта- 
мо Летаар, нећемо грнјешнтн. Уз ово лице 
имамо и друго које у Гореком Вијенцу го- 
вори у име Његошсво; ово је лице игуман 
Стефан; а опет уз игумна, у самом колу 
набасамо по гдје кад на пјесника, и кад 
прозријсмо кроз оне стнхове, видјећемо гдје 
нам се иоштена Петрова слика диже иред 
очпма. Ова два лица, Данило и Стефан, иа 
каткада н коло, сачињавају еубјективпи е- 
леменат у Горском Вијенцу. Иетар Петро- 
вић Његош приказао иам је на овај начин 
своју властнту елику; показао нам је шта 
је и какав је; иоложпо је у руке будућ- 
ноети опоруку евоју. — Да видимо дакле 
човјека.

* #

_Бољи је републиклиац него пр<»дгј<‘д 
ник фраицуске републикс*; овако сс јс јсд- 
ном нзразио млади талијаиски адпокат, којн 
јс владицп иомагао нрм оипсипању Црне 
Горе и њене исторнје на француском јези- 
ку. Ове рије.чи, изречене од човјека који 
је, рад свакидања оићења са владиком, мо 
гао да о њему изрече искреи н истннит 
суд, тачно нам карактеришу нјесннка. Алп 
владнчнно ренубликлпетво не. да се тума- , 
читн са примјерима обичннх републикан- 
ских начсла. Н>егово је републикаиство 
зиачило: страетвена љубав за слободу, од- 
бацивање влаетитих интереса ради оићсга 
добра, благостање појединих људч као цн- + 
јељ државн и читавом друштву љуцком.
„И овако каже сам пјесннк — доћн ће 
на зсмл.у царство небеско, којс је прије 
двије хи.ваде година Христос наговоје- 
сгио, и кога владаоци н народи славе п 
преу;ник»«‘} а нс хоће да га разумпју . 
/Гивс кнже: ^Доћи ће царство разума, 
али ми нн јсдан што сада живимо, неће- 
мо га дочекати. Човјечанство сис»ро нде 
наиријед Оно сазријева упоредо еа пла- 
нетом на којој живн*. Ова идсална елика 
неке немогуће алн за цнјело изврснс рс- 
публпкс, ма и кад бп се данас остварнло, 
сутра би ее ерушнла можда н ради својс 
саме врлине. Видимо да и сам владпка 
није много уфао у оеткарање ове лијеие 
будућности љуцкога друштва; али еваки 
његов корак, свака ријеч игго му ее је 
огимала из с.рца, јамчи нам да му је опа 
елика, и ако за његов ноложај недостижна, 
увијек пред очима лебдјела, као зал>убл>е- 
ном витезу слика несуђене драге. Слобода 
и просвјета, два прва слемента душевна и 
материјална благоетања, ето иачела Којима 
је Његош хтио да оетвари свој лпјсии 
сан; тим, вели, би се ироћералн Турци из 
Европе, тим би се избавно његов народ.

** *
Турци — сто мЈже Петра Петровнћа 

Његоша; а за цпјело није никад срце љу- 
цко боље разум јело љубав према домовини, 
колико његово ерце. У самој земљп иотур- 
чење јс иоткоиавало темеље .црногорској 
слободи и у исто доба пријечило да мо- 
рални нанредак, најтоплпја жеља владичи- 
на, крчи себи пут у парод; на граници 
пријетио јс Омер-паша да иродре у земљЈ 
и да сатре ону малу алн слободну држа-
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вицу, дику евсму Балкану, понос чеетита 
владаоцн. Ове двије грдне погибелш. које 
су неирсетано етале на ирагу његове зе- 
мл»е, огорчавалс е.у владичино ерце, гриз- 
ле еу његово и онако већ елабо здравље, 
тако да, кад год је могао, или нером нли 
говором, давао је одушка својој витешкој 
муци, знајући у исто доба да су његове 
енаге иреелабе да ее отреее те вјечне не- 
во.ие. „Ја нред собом видим — говорио је 
-- гробну плочу, на којој стоји наши-ано: 
овдје лежи владика црногореки ; умро је а 
ннје дочекао да види спасење својега на 
рода.и Али, прсмда је он знао да је елаб 
да се отресе иријетсће пропасти, оиет га 
је двоструко гризло пндиферснтно пона- 
шање велнкнх европекнх држава нрема 
његовој јадној земљици и према погаже- 
ном ерпству, тс је овим бесмртним ријечи- 
ма очитовао своје мучно срце једном ен- 
глезу, који му је дошао био у походе : „Кад 
год видите моју елику, ејетитс сс мплиона 
Хришћана, који су моја браћа, и који, без 
нкаквих права, пиште иод нечовјечном 
турском руком; и ви те турке браните! 
Кад дођете у богати Лондон, п кад нока- 
жете моју елику евојим иријнтељима, не- 
мојте им казатн: ово је владалац једног 
ерећног народа, - него нм кажитс: ово је 
мученик једнога за слободу мучеинчког на- 
рода. Кажите пм: Срби могли бп иобједи- 
ти Турке, а.ш немогу да умнлоетиве вас, 
ХриетјансЛ — Дивне ријечи, те би до- 
во.Ћие биле да овјековјече чеетптоет и ср- 
чаиоет једнога човјека. Али владика ннје 
знао да државници не суде ерцем, већ 
хладннм размишљањем. (!рце једнога држав- 
ника мора да је од мождана, рекао је ве- 
лнки Наиолеон.

** #

Владика је чеето сиомињао једиу пје- 
ему која кажс : да се море претвори у ма- 
стило, а небо у лист књиге бијеле, не би 
се могли наиш јади исииеати. Са непре- 
стаиог епомињања наишх нево.ва, долазио 
је Њсгош увијек у неку љутњу, у неко 
усхићење, те овако сам<» да ее тумачитп 
онај н»(‘гов евечани и занешенп начин го- 
вора, који је, и у његовом обичном дотп- 
цају е .иуднма граипчио са лирском ено- 
пејом. /Кпце н»егове душе бнле су иеире- 
стано затегнуте и с^адане- са ваиајсм јад- 
нога српства; јсси ли у њих дирао, сри-

ство је одјекивало. Је ли пак Његош зби- 
л»а очајавао, и.ш ее падао у стално ускр- 
енуће срискога и уопште словенскога пле- 
мена? ГГмамо неколико иодатака из његова 
живота и из самог ^Внјенца^, који нам 
баш не јамчи за оно потоње. Сиромаштво 
н етраховање што је владало у Црној Го- 
ри, кндало му је ерце, јер је увијек на то 
и мпелио; нит је тужан знао лијека ова- 
квој пево.њи. Да! лијека је могло бити, 
али г,\јс ? у елози словенскога племеиа. 
„Моје племс еном мртвијем спаваД кукао 
је пјееник, нит је од њега очекивао помо- 
ћи. „Словенеко илеме нема толико ни фи- 
зпчке пи моралне снаге, да избави јадну 
моју браћу од тиранеке турске руке!и — 
Кад томе додаш и то што му јс срце па- 
рала хладна евронска дипломација која је 
без милоети трговала са народима, онда 
које је чудо ако је тужни владика, од вје- 
чита етраховања н од срамотног мртавог 
сна својега плсмсна, два нута клонуо ду- 
хом? Кијаше год. 1836 кад је Љегошу на- 
ло на ум да сједним днјелом народа оста- 
ви Црну Гору. и да ее пресели у Русију. 
Турци на прагу земље; потурице у зем- 
,ђи еамој; шта га је могло спасити од ско- 
ре пронасти, ако не исељење? Друг^и пут, 
елика напредие и елободне Америке, ма- 
мнла јс владара елободњака да у њој нађе 
оио што није могао да доетигне иа овој 
трулој етрани евнјета. „Хтио снм да пођем 
у Америку — говорио је неколнко година 
каснеје - н да више не чнтам ништа о 
Евроии .Ђутпм ее на туђинце, љутнм се 
иа евоје. Седамдееет милнона мога племеиа, 
мртвим еном епава, кад сви народи напре- 
дују н ужнвају плодове елободе и проевје- 
те.~ Алн каже да не би у Америку што ее 
бојп нсирцјатсл>а (та нма још ираха и оло- 
ва у Цриој Горн, а Црногорац прије би 
дао осјећ своју главу, него што би такова 
шта реко), већ да бп еамо пошао, што га 
гади успавани дух Славсна. Свеједно, вла- 
дика није се иеелно; остао јс гдје је мо- 
рао остати: у Црној Гори!’

*

Впд1сл:1 емо дакле Његоша као пред- 
егавнпка евога парода, илп бол>е. као на- 
род ег.м, а Епдјели емо га и као човјека. 
Мом а ш емо <е с њим, као с човјеком, по- 
дуже заб.шл/ т г, јер иначе небисмо могли
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разумјети субјективни дио Горскога Вијен- 
ца, бива лица Владике Данила и игумна 
Стефана. Из њих Његош говори, те оно 
што смо већ о Његошеву карактеру рекли, 
вриједи и за Данила. Јасно је да је пјес- 
ник, кад је цртао Данила, морао у неколи- 
ко преначинити своје властите осјећаје пре- 
ма околностима у којима је онај други 
владика живио; морао је истакну ги његов 
положај према црногорскнм потурицам, но 
што се о њиховој истрази ради у цнјелом 
Горском Вијенцу. Али у игумну Стефану, 
који уз Данила попуњује ијесников карак- 
тер, наћи ћемо опет Његоша, човјека уче- 
на и филозофа. Овдје се је пјесник завио 
у игумнову мантију, пјесник се је иросто 
преобукао, али ерце и мисли припадају 
опет Његошу. Онако преодјевен, дошао је, 
каже, да главарима црногорским што при- 
ча, да распали у њнхову срцу чувство вје- 
ре и поштења. Свечан је ночетак њсгова 
говора; каже да му је оеамдесет година, а 
откада је изгубио очњи вид, душа му је 
више на другому свијету него на овому. 
Видио је света мјеета која бијаху колијев- 
ком хришћанству, те су сада гнијсздо му- 
хамедове вјере. Али које чудо, кад се ми 
морамо иодврћн оном закону који глаеи: 
да ее на свијету све мијења, и оно што је 
јуче добро било, данас је зло. Тајанетвен 
је овај закон, нама је недокучив; али ако 
је љуцка памет слаба да га разумије, опет 
нам је природа удијелнла и физЈ1чне и мо- 
ралне снаге да се тих иромјена чувамо, 
кад оне хоће да нас баце са добра на зло. 
Бранпмо дакле, каже, и нашу јадну по- 
стојбину у којој иелам хоће да погази крет 
а да узвиси полумјесец; погпнућемо, јер 
нас је мало, алн вјечном ћемо се славом 
овјенчати, а небо ће се напокон окренути 
на милост и спасиће народ и земљу нашу. 
— Овако говори Његош кроз игумнова 
уста. Касније, у очи Вожића, кад су тежи 
гл.«сови стизали из земље, и кад Владика 
још ипјс могао да се ријеши на истрагу 
иотурица, јср му је поштено ерце, (срце 
пјсеинково), мрзило овакав начин оелобо- 
ђења; каспије, рекох, опет етупа стари 
Стефап на нозорнииу, да осоколи Данила, 
да га јуиачким духом задахне. Данилу, као 
исторгјском лицу, ннје трсбало да га дру- 
ри осоколе иа ту страшиу погибнју, али 
јест нјесннку. Гскао бих да ЈБегош хоће 
да пекнко извини Данпла што сс је на

крвну истрагу одлучпо, а у исто доба да 
га и осоколи, јер њему (пјеснику) срцс ка- 
же да није већ куд камо, да сс интањс о 
слободи Црне Горе не можс друкчијс ри- 
јешити него нушком и ханџаром. Ево да- 
кле опет старога Стефана: Ја сам нрошао, 
каже, сито и рсшето, а ти си млад још и 
невјешт, владико, па не знаш шта те још 
чека. Непрестанје рат на свијету, гдје ти- 
јело и душа стењу под разним силама, те 
нико срећан није, а нико бадовољан. Јесу ли 
вас притисле велике невоље, а ви борите 
се, браћо; ево вас ја иричегаћујем без при- 
праве и без исповијести, а ја мичем свс на 
моју душу! — Коцка је бачена; иокол> ће 
почети.

** #

Пукле су црве пушке; то бнјаху оеве 
те појединих Црногораца; али велики по- 
кољ још није почео: Владика је оклијевао. 
Тешко му је било да се одлучп, теје иро- 
клињао дан у који сеје родио, ироклињао 
је час у који га Турци не емакоше кад им 
је пао у руке, јер му се јс чинило да ова- 
ко, жив и слободннх рука а неодрјешит 
у погибељи, вара евој народ, не дајућ он 
нрви знак о(‘лобођ(‘њу Црнс Горе. Али 
оиет миеао да ће се Србин поклатн са 
Србином, не да ни Данилу ни пјесни- 
ку мпра. Ова његова неодлучност дуго би 
се отезала, да није брата његова Гада који 
га кори и тјера да ее одлучн. II ово лице 
брата му кнеза Гада служи да извнни и 
да оеоколи Владику. Влоднка се збиља 
осоколи, те ее тракс као иза сна, кличући: 
„тријебммо губу из торине; нека пропоје 
пјесна од ужаса. олтар прави иа ка- 
мен крвави!и — Лако су му текле 
ове ријечи нз уста, алн ннјесу из 
срца; јер мало стаде, а евијеет му се иро- 
буди говорећи му на тајно: покушај још 
задње срететво, па онда екочи на ноге; ио- 
зови потурице на договор, углави их да 
сметну мухамедову вјеру! — Турцн су се 
озвалн владичину иозиву; али колико их 
је на окуиу и Турака и Црногораца, ни 
један не зна да отпочие говор. Овај прн 
зор, колпко је мени еудити, најљешии јс у 
Горском Вијсниу. Урођено лукаство и 
опрезност народа овдје је умјетничкн до- 
тјерана до скрајна савршенства. Сви муче 
н гледају преда се; док на покон ксдија 
Медовнћ, који је добро знао запгто је иозват,
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а у ието доба хтио да чим другим забави 
главаре, рече: „баш афсрим, ја ћу иочет 
када други нећеи, те их на лијепе нукује, 
да се иомире, да ухвате вјеру мира, да о- 
бјеее крвнице нушке. Али је кнез Роган 
лукавији од турчина: „Ефепдија — одго- 
вори му — ти не угонета; па и ако си 
књижевник, како ми кажу, још ти ее хоће 
намети ; потежа је ова наша школа.и Овај 
је јасни говор мало збунио кадију и наше 
Црногорце, теопет свак мучи и гледа пре- 
да се. Владика Данило мучи и он ; не зна 
сам како би почео, а онет се боји да њего- 
вп, особито кнез Роган, не ударе одмах с 
почстка кривнм иутем и да не покваре 
наду,да ће се оваљута размирица, ако Бог 
да, и на лијеие ријешити. „Боже драги — 
отиоче напокон —г ти који евијетом управ- 
љаш, који све знаш, који држиш књигу 
у којој су судбине уписате, проведри ми 
кише Горс Црие, уклони од ње крв и 
иронаст; потурице сами нијесу криви; пре- 
мами их невјера на вјеру, јер шта је чов- 
јек друго него живинче? (на ове рнјечи 
турцп се погледају иепод очи.) Премамл и 
ејскира мсђу уши, ево зашто еу сметнули 
вјеру прадједовску/ Одговори му Скендер- 
ага; каже турчин да његова вјера мора 
ноплавити Црну Гору; слабија, хришћан- 
ска, мора да пспусти јачој. Смију се Црно- 
горци слушлјући гдје један хоће да се по- 
крете, други да се иотурче; ћорав је то 
иосао, те ее иодругују свак на свој начин; 
свако подругивање није друго него вари- 
антпа једие мисли: разговором неће се 
ништа достпћи, нема нам лијека до иушке. 
Разумлју Турци куд смијерају Црногорци, 
алп боље разумију војводу Батрића: „у крв 
ће нам вјере заиливати, бнће боља која не 
потоне.и — Шта зборпте јестели при 
себе? — одговара кадпја — игга ће оно 
ваше раекршће липово пред остротом витога 
чслнка? Шта ће ваша вјера прама нашој?и

Усхићење заведе кадију Медовића, те 
пјеснику иружа прилпку да напнше најљеи- 
шн лнрски комад што нмамо. Нижу се ов- 
дје сву ирсмаме мухамедовскс вјере, хуријс 
очи нлавстних, Стамбол, земаљеко весеље, 
мунари с којих се гласи пме свемогуће;на 
какна вјера да се с овом мјери ? Ми бисмо 
овдје ннтали : каква нјесма да се с овом 
мјерц ? И сам пјссник као да је знао, да еу 
му они стихови међу најљепшнма наше 
књиге; јер када кадија доврши, устаје

кнез Јанко, подиже капу, а понешто и по- 
другујући се говори : „Ефендија овако ти 
хвала.- Кадијине ријечи дирнуле су јако 
Црногорце; подругивање опет је настало, 
али жсшће него ирије; чује се и по која 
љута пријетња, и напокон глас сердара 
Вукоте, који земљу своју проклиње што 
ће се до скора застрти костима младих 
јунака. п11а нека погине наша младост — 
одговара му честити Вук Мићуновић — а 
шта би чекала гадну старост кад ти се 
смрт испод чела смије као жаба испод своје 
коре! Нека погине наша момчад, овако ће 
се прославити ; јер и ако смо пропали на 
Косову, опет нас је допала слава, опет смо 
сриску славу ускрснули !и — Пријетње и 
подругивања даље би трајала, да се напо- 
кпн не сваде Мандушић и Арслан-ага. 
Једва их етарији иомире да се не покољу.
()вако се доврши овај договор. Свак оде 
својим путсм; једни са својим вјерским фа- 
натизмом, други справни да се жртвују за 
домовину. Њихов сукоб, кад год буде, би- 
ће страшан; једни ће падат за хурије очи 
плаветних, други да о њима слијепац пјева 
уз гусле.

*# *
По себи пам се сад иоставља пита- 

ње: Јесу ли Црногорци имали нраво да 
се пушком и ханцаром ослободе поту- 
рица. Ми ћемо одрјешито одговорити: Је- 
еу! А ево заигго. При свршетку XVII ви- 
јека бијаху Црногорци, као и већи дио 
народа на Балкану, на врло ниском сте- 
псну културе. Заокружени са свих стра- 
на од турака, осим на приморју гдје су 
Млечићи владали, како да у њих продре 
култура? како да хране срце благим пло- 
дом знаностн и умјетности? како да убла- 
же немилосна чувсгва ирема непријатељу? 
Крв је непрестано тскла на граници земље; 
турчик је њих прогонио откад су се у оне 
горе настанили; колац бијаше награда Цр- 
ногорцу, који се је дизао да брани себе и 
кућу; дјеца му забодена на копљу; жена, 
кћери, сестре уграбљене да насите животињ- 
ске страсти бегова и паша. С непрестаннх 
нево.ња, бијаше и страховање непрестано: 
Црногорцу се никад није дало мирно спа- 
вати: пушка му увијек крај постеље. У 
оваким приликама, расто је у њсму дух 
освете; ко се не освети, тај сс не посвети; око 
за око, главу за главу. Треба дакле да се
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духом пренесемо у оно доба, у оне окол- 
ности, те да онда судимо ону крваву иетра- 
гу. Али колико је Црногорац проникнут 
духом слободе, толико је и духом вјере. 
Погазити вјеру прадједовску, а оиет ирн- 
мити вјеру најљућега непријатеља, гдје 
горега недјела за Црногорце? Л треба на 
то пазити да јединетво вјере, код прпми- 
тивних народа, још вишс кад им пријети 
вањска иогибељ, увијек је јамчнло за ње- 
гову слободу; ово нам свједочи евака стра- 
ница свјецке историје. Црногорац, урођеном 
својом логиком, увиђао је своју скору иро- 
паст, а да јој избјегне, морао ее је напо- 
кон обратити на потурице ријечима : нли 
ви или ми, обојица никако. Турска је вла- 
да, наравно. потпомагала потурчене Црио- 
горце, и знала је да ће прпје илн поелије 
мухамедова вјера преотетп мах у оној ма- 
лој земљи; орузкјем није могла даје добије 
—- кушала је вјером. Радило се је дакле 
не само да се истријеби губа нз торине, 
већ да ее уклони пропаст домовине; истра- 
га није била искључивп плод вјерског фа^ 
натизма, него и иолитичкс мнсли. Потскла 
је крв, јер ријечи нијееу вриједиле; лијеч- 
ник жнво меео кида да снаеи тијело; кад 
луч догори, свако јс ероство онравдано. 
Али чувајмо се; немојмо сравњати ноћ у 
очи Божића са Вартоломејском ноћи, у 
првој се је радило о спаеу домовине, а по- 
томство зове оне људе јунацима; у другој 
необуздани фанатизам невину је крв иролно 
и упроиастио земљу, а иотомство ће те 
људе Карла IX увијек називати убојицама.

* *

Споменуо сам всћ у почетку овог 
кратког ирегледа народ у Горском Вијснцу, 
или да боље рсчем: скуп појединих лпца, 
осим игумна и Данпла, који прсстав. вају 
објсктивни дио нашега снјева. II збпља 
троишо бих узалуд рнјечи кад бих се тру- 
дио да истакнем појединцу црте његова 
карактера. Ако дигнемо већу или мању 
рјечитост код једнога, весеље нли тугу 
код другога, оиет једно наличи другому, 
јер једнако је њихово мишљење, једнака 
њихова љубав за домовину, једнака њнхова 
чувства. Има ииак једно лице које, и ако 
наличи оеталима, опет се од њих разли- 
кује ради околности, у којима је живио. 
Ово је лицс Војвода Драшко. Он је био у

Млецима, уиознао ее је са тамошњим жн- 
вотом и друштвом; те даиас у колу својнх 
Црногораца, прича игга је видио п чуо п 
игта о томе мислн. Како он о Млецима су- 
ди, онако бн судилн и свн Црногорци: 
њега је, по нјесннковој вољн, допала срећа 
да престави народно мишљење о страном 
свијету. Било би чнсто сувиишо кад бих ја 
епоменуо но танко ову евима познату епи- 
зоду из Горског Вијенца; у другом дијеЛу 
ове мале штудије истакнућу оно што се да 
из ње извести. Поненгго могу и сада сно 
менутп. — Млечнћп су у оно доба били 
већ одавна достпглн врхунац елпв ‘ и моћи, 
толпко на политпчком коликп на трговач- 
ком пољу. 1Го оном строгом закону који 
влада судбином једне државе, њихова је 
моћ. већ проиадала; од силног богаства 
ослабили фнзично и морално гбјеху иолу- 
ђсли — каже Драшко — ђетнњаху истт 
као бабси. Црногорац навикнут неирестаној 
борбн са жпзотом, није могао вјеровати да 
има иа свпјету људп који пишта нс радс, 
всћ од нусте беснослнцс грпју сс на суицу. 
Вук Мандушић који је слушао војводу ка- 
ко нрпча, уиита га одмах бјеху лп јунаци? 
.. Не, божја ти вјера; ту о јунаштву пс. 
бјеше збораи. Каквн су то могли бити ју- 
нацн л,уди напрашене коее а обезубнли 
прије времена! Јунагатво јс сотнПКо нте 
<Јиа пои да Црногорац узмогнс поштовати 
човјека; а кпд нијесу никакви јунацн, да 
који су дакле ти људи? Поштсиу свијеет 
народну гади човјек, којн јс на свијсту да 
само нде у машкаре н да вас дан лизке 
некакве прсслачке: потезка је црногорска 
школа. А млетачки судови? Мало бољи 
него у Турчина; слобода иоједпних грађа 
на зависн т »мо о жбирима и о шпијунима, 
који тс пратс уетоипце на улицн да слу- 
шају шта збориш, како би те тужили 
да те еуд сјутра иошље на галије. 
Ријечи које би потпуно одговарале 
н птијуну нсма у нашем језику: весели 
мо се: и ово је неко зламење! — Али 
кад нијесу јунаци, пјевају ли бар уз гуслс 
лијеио? „Какве гусле и какву несрећу — 
одговара војвода — ту за гусле ни збора 
не бјешеи. Дакако; прве српскс гуеле које 
су се прије неколико стољећа чуле, иратн- 
ле су слијепчеву пјесму о ерпскнм нево- 
љама; и мора да је. тако било, јер глас на- 
ших гуеала није друго нсго стари њш не- 
престани одјек наших јада; иа макар се уз
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њих н љубав пјевала, опет једнако стара 
суза титрн кроз веееље што елнјепац пз 
њих извађа. Кад је Драшко Дрногорцима 
рскао дп у Млецима гусала нема, за цијело 
бнћс онда промнслно Црногорац: та гсакав 
стс мн народ, Млечнћи! зар вас нико не 
тлачн? нс краде вам нико жене и дјецу? 
ви еиавате на меку душеку, а ис на голој 
хриди; рђа сс хвата ваших иушака, јер их 
огањ нс чиети; лронадате од беепоелице, 
ђетињкте од пропаети ! — Плач је наита 
нјеема, гплач је нјесма са сузама“, каже 
Његош. Гусле нам еиомињу ирошлс јаде; 
еиомињу нам их да се соколимо, да сс у 
бољу будућност надамо. Када бн смо гуслс 
заборавили, заборавили би смо добро што 
нас чегса; заборавили би смо свсто нраво 
што има сваки иарод: да будс јачн и оо.ђп.

** *

Ко би хтио да истакне све љеиотс 
што еу у Горском Вијсицу, морао би га 
свега оиисатн. У нашој књизи он заузимље 
прво мјсето. Порсд народннх пјесама чита- 
ћс сс Горскн Вијенац не само као нај- 
љ<чпшн сиоменнк књиге наше. већ и кло 
еиомоник народне логигсе, мишљења и не- 
ноквареноети. 11з њет тако искачу праве 
црте народа, да со но њему може учнти 
шта јс н какав је народ. Како сам у по- 
сетку овс краткс радњс казео, ово јс ио- 
глаш.та његова .вепота, љепота која ће сс 
до вијек одржати као Омирова и Шексии- 
рова дјела. Али ако морамо бити захвални 
ЈБсгошу што је оваковим рсмек-дјелом обо- 
гатио наше књижевно благо, оист смо му 
харнн што је на овај начин иоказао еви 
јету како ваља да ес о Србима еуди н која 
је вслш.-а разлнка измсђу „хнјдукаи и пра- 
вих јунака. Ратови који су за ова задња 
стољећт уиропатћивали Европу, бнлп еу, 
мко пзузмсмо ратовс прве француске рс- 
публикеа од прнликс сами иолитични ра- 
товн; дииломација јс днзала војске, било 
да саму еебе спасн, било да сс можс осве- 
тити. Али откад је Црис Горе, Црногорци 
нијееу знали за друго нсго за домовину; 
за њу су се борили, за њу су триилн што 
пијс пи једап народ трпио, за њу су и ги 
нули, а очајавали нијссу никад: та ево 
данаппке слободне Црне Горе као доказ 
игго можс народ који зна да устраје у не- 
во.ђи н да мрзи на живот н погибс.ви кад

сс ради о сиаеу доловпне. Још су врућа 
она брда од крви проливене; њима је Њс- 
гош иодигао химну бесмртну, те прославио 
себе, ирославио народ свој.

* *
Као што ће се нспрестано говорити о 

всликим момевтима свјецке историје, јср 
су тако важни за доба у које су сс збилн, 
п тако је велик опссг био њиховог уплива 
на вјековс и на л>уде који су се за њима 
појавили; тако има н књига о којима ће 
сс неирестано говорити, јср можемо рећи 
да сваки дан игго сванс, сване у њима по 
која нова љепота, или се скровита која 
мисао разјасии да обогати душсвно благо 
једиога парода. У овакове књигс спада за 
цнјело Горски Вијенац. Ово непрестано за- 
нпмањс око једиог љуцког дјела, само по 
ееби вриједи колико најљепши споменик, 
само по ееби јамчи за његову бесмрт- 
ност!

(Слиједи.)

У Задру, о Божпћу 1890.

Јосип Берса.

0 п а к е.
1) Руколие Г. В, који ее налази еад у цар- 

скпј кљнжинци у Нечу, <д ослмиаест је листова Јп 
Го 11 <♦. а на н| в<»ме иаиисано је туђом руком : Вије- 
и а ц Г о р с к и, ( Ј <• ђ ј г ц н к г а п 2 V о п Р с I е г Р с- 
1гоуНн N ј о о к с Н, V I а <Н к а уоп Моп1епего; 
егн^с Л 1> ( ћ <• 11 и н . Посвете неха, а нун је и- 
справака и дпдатак.ч. Први говор владике Данила 
почиље еа стихом: Црни дане а црна судбино; а 
стихови што сгоје сад на иочетку (виђи врага и т. д.) 
додани су у руконису са стране. На првом листу 
стоји наслов : И з в и мс кра, на оиет: Изв и га 
иекра, и панокон: Иввнјање искре. Ни један 
од ових иаслова није се Н>егошу доиао, ношто су 
нером избриеани Листу на дну налазимо нак че- 
тврти наслов, наиме : Г <> р с к и В и ј е нац; овога се 
је нјесник држао и добро је учинио.

2) НенадовиКев иут у Италију са Владиком 
врло је важна књига за оне који хоће да се уио- 
знају са 1Бегошевом душом. Из ове књиге црпим по- 
датке аа штудију о нјесникову карактеру.
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Иародне јуначке ијееме.
Из збирке

С. РадуловиКа п Б. Средано&иИа. 

XV.
Женидба Мирковића Вука.

Седам паша проеили ђевојку 
У Мостару бијеломе граду 
У силнога аге од Мостара,
Паше просе ага нм је даје,
Ал на цуру веље мито тражи, 
Мита доста хиљаду дуката.
Седам паша вјеру уфатише,
Да ниједан мито датн неће;
Седми паша вјеру преварио, 
Превари је паша од Никшића,
И он даде хиљаду дуката —
Те испроеи лијепу ђевојку;
Док дарова свасти и пунице, 
Потрошио и другу хиљаду.
Па се диже паша од Никшића,
Да он купи киту и сватове,
На поход му ташта бесједила:

Зете мио, нашо од Пикшића, 
Када станеш куиити еватове, 
Немој звати туђина ђевера,
Него брата или братучеда; 
Ђевојка је одвише лијепа,
Па се бојим големе срамоте;
II још ћу те, нашо, свјетоватн, 
Немој влахе звати у еватове 
Јер су буле јагам на кауре.

Отолен се паша подигнуо,
Здраво паша у Ннкгаиће дође. 
Стаде киту куинт и сватове, 
Окупио нет стотина евата;
Но је мука и невоља љута 
На силнога пашу од Никшића, 
Брата нема, братучеда нема,
Стрица нема, а синовца нема — 
Ни од рода никога својега,
Да га.спреми пут Мостара града, 
Да му ђевер буде уз ђевојку.
Па се сјетно невееело шета,
А стара га угледала Мајка,
Па је сину мати бесједила:

Сине мио, иашо од Никшића! 
Хаква ти је голема невоља,
Те ее сјетно невесело шеташ, 
ЈБуто си се закарио сине.

Али иаша мајци бесједио:
Мати моја, родитељу етари!

Мече јесте велика невоља,
Скупио еам киту и сватове,
А од рода никог не имадем,
Ко би иоша до Мостара града,
Да ђевојци буде за ђевера.

Онда мајка сину бесједила:
Сине мно, пашо од Пикшића!
Ако брата немаш рођенога,
Брата немаш, — братучеда немаш, 
Ти имадеш богом — побратима.
У приморје Мпрковића Вука; 
/Веиоте му нема на крајину,
Нмаш кога епремит за ђсвера,
Од љега се застиђети нећеш ! 
Пиши књигу Вуку побратиму,
Нек ти Вуко дође у Никшићс,
Да ђевојци иде за ђевера.

Кад је наша мајку разумио,
()н изиде на бојеве кули,
Па је ситну кљигу накитио,
А ншље је нобратиму Вуку,
У кљигу га паша поздравио:

ГГобратпме, Мирковићу Вуче!
Ја сам дивну цуру испросио 
У Мостару бијеломе граду,
Па те иобро зовем у сватове,
Да ми ђевбр будеш уз ђеројку. 
Опреми се, Вуко побратиме, 
Опреми се што најљепгае можеш, 
Да мн дичиш киту и сватовс — 
Да ме не бн прекорилн Турци: 
Алв Вуче немој задоцнити,
Јер те кита чека и сватови 
У бијелу граду никшицкоме.

Кад је паша кљигу наиравио,
За љу лака кљигоношу нађе,
ГТа му кљигу шаровиту даје.
Отолен се момак иоднгнуо, 
Никшићко је поље суминуо, 
Ирихвати се ломне Горе Црне, 
Здраво Црну Гору еумпнуо,
Докле еидс у приморје равно 
Бјелој кулн Мирковића Вука,
ГГа удари алком на капију,
Авлијска се отворише врата,
Момче пође на бијелу кулу —
Ће он Вука Мирковића нађе;
Капу момче под иазухом тури, 
Поклони се до земљице црне,
Па му кљигу шаровиту даје.
Кад је Вуко кљигу ирихватио 
II на кљигу нечат разломио —
И кад виђе што му кљига пише — 
Кљигоноши три дуката даје:

«
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На то тоби, књигоноша млади! 
Купи Кччпу а поткуј дорина,
Е ћеш с нама одит у сватове.

Па се Вуко опремати иође 
На чардаку на бојали кули;
Он отвсри иопете сепете,
На извади дивно одијело,
Све кадифу и жежено злато; 
Меке на се танану кошуљу,
До појаса од сухога злата,
Ниже паса од бијела платна;
Но кошуљи три танкс јечерме.
А врх њих је зелена долама 
Од зелене чохе венедика;
Још не рече да св преобуче,
Већ натури токе калајлије,
На токе су до тридесет пуца, 
Свако пуце миче литру злата! 
Ама што је пуце под гроце 
У њем има п три литре злата, 
На бурму је пуце начињено,
Да га јунак може развидати,
Кад би ђегод био у планину,
Да с’ напије воде али вина;
»Ј О1и не рече да се нреобуче,
Већ обуче гаће и чакшире,
Жуте му се ноге до кољена, 
ГГобратимс, од сухога злата;
Иа припаса мукадим појаса,
А за појае двије кумбурлије,
Нит су вите ни чекићем бите, 
Већ од злата у Млетке ковате,
У њих пишта од гвоздива нема 
До два вука од челика љута 
П чакмази који ватру дају;
() пушкама ките објесио,
На плећима пуца запучио,
А иа главу самур и челенку — 
Седам пера двана’ст челенака — 
Тринајесто ноја-тице крило,
На чекрк је перо начињено,
Те казује који вјетар пуше,
II јунаку те заклцња лице,
Да му лице не ожагри сунце;
А принаеа сабљу димишкију,
Те он енде низ бијелу кулу,
А млађн му коња изведоше,
На уеједе Вуко на дорина 
11 окрену з Богом путовати. 
Здраво Црну Гору суминуо, 
Докле дође Никшицкоме граду;
< >и у по.ђс разигра дорина, 
Угледа га паша од Никшића, 
Чим га виђе повнаде га дивно;

То је паши тврдо мило било,
Па сусрете иобратима Вука;
Руке шире, у лица ее љубе,
Питају се за мир и за здравље 
И рекоше да су здраво били. 
Отидоше паши на чардаке,
Ту ноћили и дивно им било;
Кад у јутро зора отворила 
И јутрења истекла даница,
Чауш викну далбурина рикну:

Азуралај кита и сватови,
Земан дође ваља путовати!

Тад на граду пукоше топови, 
Шемлук чнни паша од Никшића. 
Отолен се евати подигоше,
Нодиже се свата пет стотинл,
II Никшицко поље суминуше, 
Окренуше уз дугу планину,
Докле пољу гатачкоме доше;
Па гатачко поље суминуше,
Фатише се ноља Невееиња, 
Невееиње поље прегазили,
И Бишину зелену планину,
Докле свати нод Мостаром доше; 
Сви сватовп коње разиграли 
Под Мостаром бијелијем гродом,
Ал’ не игра Мирковићу Вуче;
До њега се паша догонио,
Па је Вуку ријеч бесједио:

Нобратиме, Мирковићу Вуче!
ПГго не играш претила дорина? 
Али ти је дорат остарио,
Остарио ал’ је обосио —
Али си се побро пренануо?

Но бееједи Мирковићу Вуко: 
Иобратиме, нашо од Никшића, 
Нити ми је дорат оетарио — 
Остарио нити обосио,
Него сам се иобро иреиануо;
»Ја имадем коња од мегдана,
Кад га нуиггим пољу на ширину, 
Претећи ће киту и сватове,
II могу се нал>утити Турци,
Иа ми добру изгубити главу !

Ал’ бесједи паша од Никшића: 
Побратимс, Мирхсовићу Вуко! 
Играј твога дебела дорина, 
Задајем ти Божју вјеру тврду, 
Док је моја на рамена глава — 
Да твојој-зи ништа бити неће.

Кад то зачу Мирковићу Вуко,
Он попушти дизгин на дорнну, 
Ударп га бичем и канџијом 
А убоде оштром бакрачлијом; —
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Но кагсо се дорат помамио,
ГГо три гсопља упријеко скаче,
У наиријед ни броја им нијс — 
Догс достиже киту и сватове;
Ђе их стиаее ту их суминуо,
И најпрви под Мостаром дође — 
Под агину од камена кулу,
Око куле окреће дорина —
Вије му се златајли челенка, 
Куцукају ките ио плећима,
Л од еебе згодан и прикладан; 
Изишла је господа од града 
Т1о иснуера на бијеле куле,
Те сехире киту и сватове;
Још изшнла златија ђевојка,
На иенџер је иомолила главу ;
Кад угледа Мирковића Вука —
Од јада је забољела глава,
Па је етарој бееједила мајци:

(> за Бога, моја етара мајко!
Да гледнога онога јупака,
Што најпрви дође под Моетаром 
И обигра око наше куле!
Јели оно папта од Никшића?

На то твојзи бесједила мајка:
Мучи шћери, змија те удрила, 
Оно није наша од Никшића.
Но је оно Мирковнћу Вуко, 
Побратим је паше од Никшића, 
Али њега издалека гсажу —
Тамо Злато преко Горе Црне,
Он ће тебе бити за ђевера.

То ђевојци тврдо мило било!
У том евати иод бијелу куду; — 
Моетарани свате дочегсаше, 
Разредише евате по конака,
По двојицу и по чстворицу,
Ио петињу — нигђе деветину,
Да је љепша етима сватовима. 
Починугае два бијела дана,
Када јутро треће освануло,
Чауш вивну далбурина рикну :

Азуралај кита и сватови,
Кратки данци а дуги конаци, — 
Вријеме је нама путоватн !

Тад изиде ага од Мостара,
Те дарова киту и сватове,
И изведе Златпју ђевојку,
Па је даде иаши од Нигсшића — 
Паша даде Мирковићу Вугсу:
Но је Паши ташта бесједила:

Зете мио, пашо од Нигсшића! 
Зете мио, гсад би еуђен био!
Није л’ еам те залуду учила.

Да не зовсш влаше у еватове — 
Јер еу буле јагам на гсауре! 
Боже ти је влаеи преотелп!

Али Наша ташти бесједио:
А нсбој ее, агииице драга! 
Задајем ти Божу вјеру тарду, 
Кад будемо на првом гсонагсу, 
Изгубићу Мирковића Вугса,
А узећу лијепу ђевојку
Негса еамном под чадором епава.

Јадну Вугсу лоша срећа била, 
Зашто јунагс турегсн не умије 
Ал' умије иригсладна ђевојка, 
Разумјела што говори мајка 
Силеноме иаши од Никшића; 
Отолен ее евати иодигоше,
II мостарсгсо иоље суминуше, 
Фатише се крила и иланина;
Кад су били на првом конаку 
Сви сватови попелп шаторе,
А на страну Вуко и ђевојка 
Разаиео бијела шатора 
Па под љиме пије вино ладно, 
Служи му га туркиља ђевојка:
Кад јс ноћи по акшаму било, 
Бесједила прикладна Туркиња:

Мој ђевере, Мирковићу Вуко! 
Зазор ми је и гледати у те,
А камо ли е тобом говорити — 
Али оћу кад чарета није:
Бјежи, Вугсо, не унио главу,
Ка’ је богме унијети иећеш;
Моја те је мајгса опанула 
Силеноме паши од Никшића, 
Паша теојзи дао вјсру тврду: 
Када буде на првом конаку,
Да ћс твоју изгубитк главу, 
Мене повест под шатора свога.

Кад то зачу Мирковићу Вуче, 
Скочи момак на ноге лагане,
Па при себе ирикити оружје,
А наредна посједе дорина,
Руму пружи Златији ђевојци,
Она њему обадвије пружи —
Па је за се тури на дорина,
Опаса је мугсадим појасом,
А притегну од сабље кајасом,
И кријући окрену дорина,
Догс изагна њега из сватова,
На иобјеже зеленом нланнном.
У та доба паша од Ннгсшића 
Позиваше два целата млада:

Ну иођизе, два млада џелата,
До шатора Мнргсовића Вугса,
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Изгубите Вука побратима, 
Доведите Златију ђсвојку,
Нека самном под чадором епава.

КаД дођоше два џелата млада 
До шатора Мирковића Вука — 
Угледаше дебела кулаша,
Којега је јахала ђевојка,
А немаде Вукова дорина;
Уљегоше оба под чадором,
Али Вука ни ђевојке нема!
Целати се натраг повратише,
Те казују паши од Никшића:

Зло јутро ти, пашо господаре, — 
Тебе Вука ни ђевојке нема!

Кад то зачу паша од Никшића, 
Скочи јунак на ноге лагане,
А телара иушти у еватове: 
Коњаници коње поеједоше,
А за Вуком у поћеру поше; 
Ћераше га ноћи до поноћи,
А када је пола ноћи било,
Сви ее свати натраг иовратшие,
Ие врће се коме је некоља —
11е врће се иаша од Никшића,
Но га ћера кроз планину пусту. 
Кад је сабах зора отворила 
II јутЈнва истекла даница 
Он прнетиаке Мирковића Вука,
Јср дорату бреме отезеало;
Јави му се наша од Никшића:

Коииљане Мирковићу Куче!
Да си ју •<<• стануо бјежати, 
Данас би те ианга достигнуо, 
Није лако уграбит ђевојку — 
Вјерепнцу паше од Никшића! 
Стани, влаше, да је днјелимо!

То кад зачу туркиња ђевојка, 
Цнкну млада као змија љута,
А Вуко је ..слободити иођс:

А небој се, нрнкладна Златијо! 
Нсго сађи са коња дорина,
Е ћу е пашом мегдан дијелити.

Но ђевојка Вуку бесједила:
Тебе паша оће иогубити,
Мене јадној очи изваднти.

На то Вуко говори ђевојци:
А небој се, туркињо ђсвојко!
Ако би ме паша изгубио,
На мене ћеш даву учинити,
Да сам тебе еилом уграбио —
И да сам ти уета затворио,
Да нс внчсш зеленом планнном! 
Паша ћете узет за љубовцу.

ИI ђтјку епуштп низ дорина,

Дрхтн млада туркиња ђезојка,
А еве лије сузе од образа,
Гледа Вука њеног’ вјереника,
Кад ће њему полећети глава.
Вуко врати дебела дорииа,
Те сусретс пашу од Никшића; 
..Ђутит паша коња наћерао,
А иотрже двије пушке мале,
На Вука је обје окренуо; —
Ал’ ни Вуко не сједи залуду,
Но потрже двије срмајлије — 
Гађаше се, ие погодише се; 
Дофатише сабље димишкнје,
Да јуначкн мегдан подијеле;
Но је паша први замахнуо 
И Вука је мало доватио,
Низ прси му токе прокројио,
На јабуку седло прифатио
II у земљу сабљу уставио;
Али Вуко сабљом ударио,
Тс је иаши руку уграбио,
Паде рука и сабљица бритка;
Ал је паша добар мегдан^ија,
У лијеву сабљу прифатио;
Но залуду фајде неимаде,
ЈБему Вуко мушки навалио
И русу му главу уграбио,
Паде глава у зелену траву.
Вуко скочи од коња дорина,
Те му узе главу и оружје 
И његова вранца виленога.
Кад то внђе туркиња ђсвојгса, 
Весело је на пут искочила 
Те сусрет«? Вука господара.
О грлу се њему објесила,
А Вуко је ирипе на дорина;
Он пашина посједе гаврана: 
Побјегоше зеленом планином,
()кренуше иријекнјем иутом.
Дан данују у планину нусту — 
Нотњо пољем бјеже и равницом, 
Док се Црне Горе прифатише; — 
Здраво Црну Гору суминулн,
1Та е.идогпе у ириморје равно, 
Бјелој кули Мнрковића Вука.
На бијслу починуше кулу — 
Набавише и поиа и кума, 
Пекрстише туркињу ђевојку — 
Бнла Злата сад је Иконија, 
Вјенчаше је с Мирковнћем Вуком.
III њом лијеии пород изродио — 
Двије шћери и четири сина — 
Прве шћсри потоње еинове,
Да се шћсри рпије ноудају —
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Да еаове снахс не заетају,
Да ее два зла у дом не саетају.

Н. С. Л> е с к о в.

Кр итии чка црта 

(по ^Нед-ћљи*.)

Судба, која слиједи кљижевис труд- 
бенике, нета је опа елијепа старица, чијој 
самовољи ее ми дивимо и по другијем пу- 
товима живота. Не зна ее, за што она 
штити љеке срећне, а неке немилостиво 
прогони, који имају иета, а каткад већа 
ирава да буду срећни. Колико има иримје- 
ра великијех успјеха,. популарности и сла- 
ве, што се не могу схватити! Колико се 
пјесника прославило без пјееничкога дара; 
колико је романа уживало симиатија и 
уплива, у којима није било ни умјетности, 
ни познаваља живота! С друге стране ко- 
лико је било списатеља даровитијех, који 
су се морали дуго борити с немарношћу 
публике и негодоваљем критике, или им 
сасвијем није пошло за руком, да постигну 
успјех у оној мјери, у којој су га заслу- 
живали. Доста је сиоменути оно оиће не- 
расиоложење критике ирема Лнни Каре- 
нини....

Чудновато је, што шездесетијех и се- 
дамдесетијех година, тако плодоносне епо- 
хе руеке умјетне кљижевности, критика 
сасвијем опада. Тијех година напиеани еу 
најљепши производн Л. Толстоја, Турге- 
љева, Гончарова, Островскога. Тијех годи- 
на радили су Доетојевски, Иисемски, Сал- 
тиков, Григорович. Нојезија је имала своје 
иреставинке у А. Фета, А. Мајкова, А. 
Толстоја, Ј. Полонекога, Некрасова. А у 
критици ништа крупнога нн дубокога. Би- 
ло је, истина, лијепијех талената и у крн- 
тици, али еу они еви по некој чудној слу- 
чајности умирали у раној младости, не 
успјевши да се ослободе од жеђе да што 
прије изнесу нове погледе на разна пита- 
ља од моде, а да се надахну љубављу к 
умјетнијем производима, како би их проу- 
чили и разумјели слободно и безпристрас- 
но. Умјетна дјела сиомеиутијех писаца слу- 
жила су еамо згоднијем поводом, да изне- 
еу љихове у онће мало интересаитне и

незреле мисли. Та крптика није се ни до- 
тицала онога, штоје у тијем дјелима било 
особитога, у чсму се појављивала етвара- 
јућа снага и индивидуалноет ауктора. Та- 
ко ее критика односила кгрема Тургељеву, 
Гончарову, Островскоме. Особито се љези- 
но несхватаље иојавило пред ироизводима 
Л. Толстоја и Достојевскога.

Г. <Ћесков, истина, није стојао у пр- 
вијем редовима кљижевнијех трудбеника 
те епохе. Он није дао никакав иравац у 
кљижевности, нити је имао шл>едбеника. 
Но пажљу критике заслужује сваки тале- 
нат. А таленат је г. Л>ескова несумн>ив, и 
то таленат не обичан већ сасвијем ориги- 
налан. Ако г. Лзесков немл шљедбеника, 
није ни он ничиј шљедбеник. А то много 
значи.

#* *

Руска кљижевност је тако реали(‘ти- 
чка, да је карактеристика рускијех белетрпс- 
та с те стране иостала скоро излишна. 
Осим не много изнимака руски нисац је 
вазда реалист, т. ј. престав.Ба истинити 
људски живот, истину извјеснога бића.

Г. Љесков и по времену евога кљи- 
жевнога рада, и по карактеру тога рада 
припада сасвијем школи рускога реализма, 
само с том разликом, што се он може на- 
звати реалистом у смислу вшпе искљу- 
чивом, иего сноменути наши белетристи. 
Ствараље овијех има у себи и философије, 
и појезије, и дубоке анализе душе; у про- 
изводима иак ..Ђескова — само нреставља- 
ље бића. Ал је за то ои изванредни ио- 
знавалац бића. Он саврптено познаје и нај- 
различитије ефсре нашега живота, и нај- 
скровитије кутиће љегове. Њему је позна- 
та не еамо ередина властелина, духовника, 
трговаца, занатлија, сељана; он умије жи- 
ве преставллгт и живот расколника, и ка- 
детског корпуса, и бонице манитијех, и 
нихилистичке комуне; читајућл љегове 
производе, не можеш да се не дивиш тој 
савјесности, којом је ауктор изучавао свој 
иредмет, и бризи, од које није утекла 
никаква подробиост тога предмета.

Ос^ајући свуда реалистом, г. .Ћосков 
исто не преставља вазда једнако појаве 
живота. Некад је љегово преставллље са- 
тиричко; у другијем производима иред на- 
ма је само умјетник, који с епском мирно- 
ћом прича о различнијем иригодама живо-
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та. Пређаппва критика највише се бавила 
Љесковљевом сатиром и нападала га је 
тобоок с његова карикатурног престављања 
младога покод>ења.

У сатиричке производе г. Љескова 
долазе романи Некуда и На нозкахЂ, 
ириповијетке С м ј е х ђ и г о р е, 3 а г а- 
дочнни ЧеловћкЂ и дијелом хроника 
С о б о р н н е. Највећом буком и скандалом 
дочекана је иојава романа Некуда и успо- 
мене аукторове под именом Загадочнни 
человТ>к. У роману се упознају неке 
особе, о којима ауктор ирича у својим 
усиоменама. Мозке бити да је још ко себе 
упознао иацртана у роману, и тнјем се ра- 
зумије иоменута бука и скандал. Наравно, 
сасвијем је непријатно познати ссбе у којој 
комичкој особи сатиричкога романа; с дру- 
ге страпе је такођер сасма неделикатно, а 
каткад и управо за осуду изнашати печат- 
њом приватан живот својих познаника. Но 
колико је у томе погријешио г. Љесков, то 
је ствар његове савјести; књижевна крити- 
ка не можс да исљеђује, дал’ је откривена 
чијагод домаћа тајна. То није њезин иосао. 
Њу занима само иитање: какав књижевни 
значај има производ, што је пред њом.

У роману Некуда ауктор је комкчки 
иреставио цијело коло новијех људи. Те 
људе забољела је сатиричка жаока романа 
н нодигли су вику, да је то клсвета и ка- 
рикатура. II умјеренији критици тврдили 
су, да у ромаиу нема умјетне нстине, јср 
и имхнлисти, као к други људи, могу и- 
скрено осјећатн. Но је ствар у томе, што 
сатири и није еврха сасвијем да преставља 
лични живот својих особа. Она изнаша оно 
што јс достојно исмијавања и осуђивања. 
Салтикова нико није прекорио са једно- 
страности у прсстављању Номиадура или 
Ташкенаи^а. Сада се лако можс увидјети, 
како комички призори и карактеристикс у 
роману Некуда сасвијем живо и истинито 
ирестављају оно, што је било, и како је у 
њима сасвијем мало сатиричког прећсра- 
вања.

Људство не можс да нс заблуђава, и 
свако сс доба карактсрише својим заблуда- 
ма. Има идсја, којимаје суђено да владају 
с људма извјесног доба. Подлажући се тој 
власти, људи извршују дјсла, којима сс чу- 
дс сљед)Ју1ха нокољења, која су се ослобо- 
дила од оне власти, а може бити иокорнла 
се другој. Том влашку су извршени вели-

ки хисторички догађаји као крстоносни 
походи и велика француска револуција. 
Том је влашћу урађено много глупога и 
смијешнога. Пазити какве иошљедице у 
друштву доводи власт тнјех идеја — јесте 
једна од најинтересантнијех задаћа, и није 
чуда, што су студије умјетника на ту тему 
вазда обраћали иажњу. Таква је тема за- 
нимала н г. Љеекова, и он ј.ује обрађивао 
не у самом роману Некуда.

Подложност утисцима —јесте опће «вој- 
ство свијех умјетника. Чо у наше доба у- 
тисци спољашњега свијета не облађују са 
свијем умјетником. Њима се нротиви већ 
сложена личност његова, самоевјесна, с 
опредјсленијем кругом интереса, с установ- 
љенијем ногледима и навикама. Она сваки 
нови утисак или одбаца, као сасвијем њој 
несродан нли неиотребит, или улази у го- 
тово ткиво душевнога живота умјетникова 
и појављује се тек као саставна честица 
тога њсгова ткива. Сад је снага стварања 
— лична. СпољанпЕи свијст преставља се 
вазда под углом погледа аукторова. Ма ка- 
ко да је нространа и слободна, на примјер, 
ироизводна сила Лава Толстоја, но у ње- 
говијем се ироизводима вазда осјећа узне- 
мирени скептик, који тражи истине соп- 
ственијем силама. У производима Турге- 
њевовијем свуда јс разлита појетска туга 
романтика. У Салтивову — постојана бор- 
ба ирироднога исмијавања живота са хума- 
нптарнијем осјећањем к бједннјем људма.

Али има људи, на које тако живо и 
силно раде спољашњи утисци, да човјск 
скоро вазда живи живот спо.вашњих им- 
пулса, тако да сасвијем заборавља самога 
ссбе. Такво заборавл>ање самога себе при- 
пада младости онијех дана, када бивају 
нови сви упсчатпцп природе. Тако су се ода- 
вали уиечатљењу млади народи, који су у 
својим епским умотворинама оставили о- 
брасце наивнога преетављан>а живота. Да- 
нас |е таква уцечатљивост ријетка. Она је 
својство немногијех натура, које су сачу- 
вале непосредственост и одсјев младости, 
уснркос свсга унлива времена и простра- 
ног искуства у жнвоту.

У број тако ријеткијех темперамената 
долази и г. Љесков. Упечатљивост — јесте 
његово главно својство, вајживл>а сила њс-
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гова таланта. У његовијем производима ви 
не ћсте наћи рефлексија великијех, вјечни- 
јех иитања, који смућују ум човјечији; у 
њима нема борбе сумње и противурјечија, 
нема какве владајуће страсти, тежње, или 
наде, — нема ничега што би састављало 
продукт Јсредоточене и удубљене у себи 
личности. Но за то су они у највећем сте- 
пену богати илодовима дубокога носма- 
трања и необичне унечатљивости према 
појавама живота што их окружава. Чи- 
тајући Л>ескова, ти гледаш то, што чине 
туристи. Справљајући се на пут они оста- 
влиуу дома све послове, бриге, иа и све 
важне мисли и намјере, и узевши собом 
мање пртљага а внше новаца, мирно се крећу 
по новршини земље. Ова је површина са- 
стављена изванредно различито и занимљи- 
во. Како турнст иде напријед, он непре- 
стано сријета нове слике природе, нове 
људске типове, нове облике битисања и 
случајева живота. Све се иојављује неоче- 
кивано и жедно се прима свјежом иажњом

* путника. Читање ЈБеекова је слично томе 
путовању. Овај пут води вас и у градове, 
и у села, и по шумама и ио степама. По 
њему се налази много људи различнијех 
званија. иодожаја, и характера, Иред очима 
вашим збивају се разни призори људског 
живота. И све је то представљено живо, 
јасио, стварајућим заносом. Гдјегод вам се 
чини да подуже иочинете. Тада пред 
вама стоји у свој подробности слика каквог 
кутића жнвота. У овијем нодробностнма 
описивања ви ћете вазда наћн што ново, 
за то што остро око и иажња аукторова 
далеко прелази мјеру обичне иажње. У 
његовијем умотворинама има нешто од ста- 
ринскијех еискијех прича. Њега заноси 
интерес к ономе, штоје створила ирирода, 
што се лалази на свијету, пуномс чудества 
К изненађења. У њему је млада жеђ упе- 
чатака, која га постојано гони напријед, 
у нове сфере живота, да раширује а не да 
збија своје творчество.

Тијем евојствпма талента г. /Бесков 
мора да успијева најбоље не у романима 
и сатиричкијем стварима него у епском 
цриповнједању, чега нма у збирци његови- 
јех умотворина довољно. Најљеиша од ти- 
јех прииовиједака беснорно јесте Очаро- 
в ан и и Ст р а н в и кђ. У њему се таленат 
г. Л>ескова нојављује у евом нуном обиму 
и сили. По својој конетрукцији ирииовијетка

је сасвијем проста. У њој нема никакве 
фабуле, никаквог заилета. Није нншта Дру- 
го него испричана у хронолошком реду 
историја живота, у којој један догађај по* 
тнјече из другога. Но ииак је прииовијетка 
изванредно богата умјетном садржином.

Иза ове долазе најљепше његове при- 
повијетке Н е с м е р т е л I, н н & Г о л о в а к ђ, 
С о б о р н н е, IП е р а м у р ђ и К о л и в а н- 
СК1И МуЖЂ.

Осим романа сатиричкијех, г. Л>есков 
је написао још два романа: Обоиденне 
и О с т р о в и т н н е. Као што је већ рече- 
но, г. Л>есков је поематрач живота, мај- 
стор у сликарству, изванредни описивач 
ирироде. Али то није доета за роман. Ро- 
ман требује не еамо преетавл>а1Ба природе, 
него и умјетног престављања унутрашње 
драме. А за тога потребит је таленат друг- 
чијег слога него г. Л>ескова. Његови ро- 
мани имају спољашње занимлшвости, у 
њима има заплета радње, има и драматичке 
колизије. Него ауктор остаје вазда ирипо- 
иовиједач догађаја, он се не лаћа оиијех 
средетава умјетнијех, која откривају човје- 
чју душу и објасњавају карактере људи.

Драматски су положаји замипгљени 
ауктором доста добро. Иего унутрашњи 
живот херојина оба романа остаје застрт. 
У њима су најљенше епизодске особе. Но 
ту опет находимо оригиналност природе, а 
не анализ душевнога стања.

Та карактеристика г. Л>ескова довољ- 
но објашњава, зашто су му нриповијетке 
боље од романа. Али како је овај ауктор 
могао иисати сатиричка дјела? Сатира по- 
требује еуђења над животом, а том еуђењу 
нијесу основ уиечатљивоет и умјетничко 
осјећањс. Ако иогледамо нзближе у сатиру 
г. « Бескова, неће нам бити тешко опазити, 
да морални и општи основи њезинн не са- 
стављају продукт личне мисли аукторове. 
Он суди живот не с тачке погледа какве 
теорије, што је промислио или изабрао. Он 
је усвојио онај поглед на живот, који се 
органски сложио у цијелом народу, који 
није ироизвод јсдног ума, вазда узак и 
једностран, мсго плод искуства свега исто- 
рпчкога живота народњег. Тај иоглсд по- 
мага само схваћати и оејећати истину и 
красоту ирироде, човјека и народа. Обда- 
рсн чувством тс истине, г. Л>есков умио је 
схватити евој народ и произвести у свом 
О ч а р о в а н о м 0 т р а н и к у његов карактер,
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а у Несмертелном Головану његов 
идоал. У опће је г. Љееков писац еродан 
свом народу; он није искуеио несрећу ду- 
ховне усамљености, и како мало их у на- 
ше доба, може рећи о себи, да

.... Идн сђ народомт вђ храмЂ,
Н СЂ НИМЂ МОЛШСБ ОДНИМЂ боГ&МЂ.

Што кликујега љуте гује
Грлу сњежаном,

Које ти је од јунгка
Вило грљено;

Што кликујега лицу твомс
Трње са драчом,

Млого си се целивала —
Често са плачом. *)

Народне женске пјесме.

1.

Ђевојка јс мјеесца корила:
Ој мјесече, један невјерниче,
Што нс грнјега ноћем до сабаха,
Кб што сунце грије до авгаама.
Чае огријеш, час у облак зађеш; 
Таквог јадна ја имам јарана,
Час мс љуби, час ее на ме љути.

2.

()ј Цавтате, дично мјеето,
Свеђер гиздаво,

У теби су перивоји
И сунце жарко,

Пп сред тебс језср-вода
Л>ети студена,

Ће долазе свс ђевојке,
Младе вјеренс,

Мсђу њпма једна била
Сјајна уреса,

Што љепотом предобива
Звјезде е небеса.

Иа језсро почивула
Па говорила:

Вољела бих љубити се
С љутим змијама,

Ноиемила загрлити
Својим рукама;

Вољела бпх љубити се
С трњсм и драчом,

Но немила пољубити
С јадом и с плачом.

Мисли цура нопосита
Нико не чује,

За младића ноноспта
Она нс знаде;

ГГз нснада к њојзн скочи,
ГГа јој говорн :

Требевићу, висока плаиино,
С тсбе мн сс внди Сарајево,
И у њему три снијега б’јела,
Јсдан лањски, други ономлањски,
А трећи је од ове године,
На сред њега мало прокопњело, 
Туна кажу дворе ЈБубовића,
И у дворе брата и еестрицу; 
Сестра брату златом јаглук везе,
А брат сеетри тели дибу шије; 
Сеетра брату ријеч говорила:

Удри чеето пуца нпз њедарца, 
Да не продре рука од јунака.

ГГроговара љуба ./Бубовића : 
Заовице, питома ружице,
Кад сам дошла за братом твојијем, 
До иола ми иуца распучио,
А од пола зубма искидао.

4.

Седефу мајка будила:
Устани шћери Седефо,
Заплака ти се Осман-бег,
И твоја луда Емрија.
Седефа мајки говори :
Ти мнелши мајко е ја епим,
А ја се душом дијелим;
Већ зови мога драгога,
IIIто сам ее ш њиме гледала 
Највшпе морем иловећи 
У шајки лађн без весла:
Руке му весла бијаху,
Јаглук му једро чињаше.

5.

На ту страну Дубровника 
Ђетелина до ко.вена,
Гајтап трава до рамена;
Тупа пасу три иавуна

*) Ову сам пјесму чуо у Цавтату.
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И четврта павуница,
Чувала их ђевојчица,
Једна божја љепотица:
На куђељи златној преде 
Са вретеном од биљура;
На њу ми је кошуљица 
Дивна веза перашкога;
Врх кошуље сукњичица 
Дивна кроја паштровскога;
На ноге јој иапучнце 
Дивна шава екадарскога.
Гледали је три делије,
Три делије у димлије;
Један стаде бесједити:

Бих је радиј пољубити 
Но на Босни везир бити.

Други опет ироговара:
Ја је радиј пољубити 
Него царем вечерати.

Трећи вели и бесједи:
Луди биете што рекосте;
Ја је радиј пољубити 
Него с душом у рај бити.

6.
Тек јасан мјесец истече,
Даинца за њим еустопце;
Даница њему говори:

Причек’ ме мало, мјесече.
Говори јаеан мјесече:

Немам те када чекати,
У наше поље дажд нађе,
А у иољу је виноград;
У винограду наранча,
А под наранчаном постеља,
На њој ми сЈ*еди ђевојка;
С очима свилу точила,
Рукама биеер низала.
Ал’ иде момче на коњу,
С копјем јој свилу иомреи,
С рукама биеер расиросу. 
Ђевојка њему говори:
Јуначе луди лудаче,
Или еи еилан нрееилан,
Или еи један у мајке,
Или си млад не ожењен?
Момак ђевојци говори:
Нитн сам еилан пресилан,
Нити сам један у мајке,
Него сам млад не ожењен.

Забиљсжио И. Златичанин.
--------_-.ф^Ј

II и с м а <• п у т а.
Побрагиму А. МародиКу.

IV.

Драги мој Шацо,

Кво ме у Оцињу. Млечићи су сма- 
трали, да с Баром свршује Далмација, а с 
Оцињем да почиње Арбанија, имајући обзир 
на језик. Како је у томе обзиру било у доба 
Млечића тако је и сада. Оцињани, који су нас 
прихватили с параброда, с нама су се разумје- 
ли натуцајући италијанскијемјезиком, штосу 
као номорци научили, јертознаш, дајејезик 
италијански по евсму истоку приморском 
раширен; ал нијесам ни ја знао колико је 

I Италија издржавала италијанскијех школа 
својим колонијама ио истоку, прије негоје 
Рудинијево министарство, по свом ирограму 
увађања економије, емањило њихов број,

| што је дало иовода Кришнинијем ггриста- 
шама, да нодигну оптужбу на ново мини- 
старство е толиког непатриотизма. Алн-не- 
мају разлог. У Оцињу немају ни једне 
своје куће, а камоли школе, иа ево ее ита 
лијански ието говори; дакле, но евсј ири~ 
лици у подржавању н ширењу евога јези 
ка ио леванту биће Италија и без потре-
бе на више мјеета трошила.

Оцињ (О1ећЈП1Ши, ХХхбуео'?, Лвцинв,) сно- 
миње се из римеког, византинског, па ериског 
доба са приморскијем градовима : Баром, Буд- 
вом, Котором. У рату бугарског цара Саму- 
ила противу ерпског Владимира Оцињ је био 
тако јака тачка, да га Самуил није могао 
освојити (г. 1005), тестога „гњеван и разја- 
рен, крене нлијенити, нљачкатп и рушити 
приморје: спали Котор, оштети Дубровник и 
сва села и земље тако опустоши, да није 
остало живе душе чак до Задра, па ее ире- 
ко Загорја врати у Лресну^.1) Кашње Не- 
мања гледајући Дукљу и Далмацију отв- 
чвство и рожденис евое истовоук) 
дћдиноу свок) у Грка, удари оружјем на 
њу, разагна Грке и освоји градове: Дан, 
Сардоникију, Дривост, Росаф (Скадар), Свач, 
Оцињ, Бар и Котор, у коме себи двор по- 
диже. 3)

1) Историја Сри. Народа. Срећковић, ирва 
књига, стр. 257.

2) Мајков, 7. Даиичик, који је нревео Мај- 
кова, не употребл>ава ни Уњип>, ни Улции>, иего 
Оцињ, П1то и одговара старосрпском Дбцинб, јер се
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За вријеме Балшића Оцињ јс такођер 
био важан град поред Бара н Будве; алн 
емрћу иош.ведљег Балтића Млечићи освоје 
сву доњу Зету, коју дееиот Стефан . Газа- 
ревпћ онет ослободи, али Скадар, Оцињ и 
Будва оеташе у млетачкијем рукама, докле 
деенот Ђорђе Бранковпћ, сеетрнћ деепота 
Стефаиа, оиеадом Скадра пе нрииуди Мле- 
чпће, да мир т,кике. Г. 1425 деепот Сте- 
фал оетавп Зету Чаорђу Вранковићу, ком 
ее Млсчићн обвслку плаћати и.Ћаду цекшт 
Нг1 годипу за посјсдовање Скадра. У то до 
6:1 на позиз јсдне етранке Стефаи Црноје- 
внћ превезе ее пз Пу.Ће у Паштровиће 
једнпјем дубровачкијем бродом. Бако еу 
некп радилн ,тд е тог<1 заваде 'Ворђа Бран- 
ковнћ.а еа Дубровчаннма, овн му еираве два 
нос.шника Мароја Реетића п Маршш Гун- 
дулпћа. да га позову да поејети Дубровнпк. 
Бранковић прими нозив и еа женом н дјецом 
укрца сс па брод, који је бпо дошао наро- 
чпто пз Дубровннка, а заповијсдао га је Тор- 
ђе Палмотнћ, н иође у гоете у /Јубров- 
нпк: ;( на. иовратак пз Дубровнпкгс пзкр- 
цао ее у Оцпњ, одакле је одма, уелнјед 
смртп деенота Отефана, поитао на његов 
И|>еето, оетавнвнш Зету Стефапу Црнојевићу 
(1428). Стефанов је савременик и савез- 
ник био Т)О|>ђ(‘ Баетриотнћ ('кендербег, 
елгннп! вођа а,>б<ч иашкп; алн докле еу онп 
ратовали е Турцима, Млечићи еу ширплп 
своју власт по ириморју арбанатком н зет- 
ек<>м. II отада Оцињ остаје у ,>укама мле- 
тлчке Јкшублике те нрослав.Ћспе кра- 
лшцс мора.

11«) мп зпамо иоједној иовс.ћч Торђч 
Страцимирова Балшићг! од г. 1388, Д«‘» ј<‘ 
била у Оцнњу читава трговачка колоипја 
млечачка. још нз времена њеТовијех пре* 
дака;1) и одпета све. нгго сс нма још вн
дјетн у граду оцињскоме, како сама утвр- 
ђењ.а тако и унутрашње Г|)ађевине, говори 
ти, да је то млетачки град био. II Млечићи 
су га дјпкали до г. 1571, којсдм Турци 
оевојшпе, понгго им на вјсЈ)у твј)ди Оцињ 
врата огвори, сигурно учШЋед онсадс, глађу 
нринуђен; али Турци сву посаду млетачку, 
П;1 енгурно 1! све ГЈ)г|ђаНСТВО под мач окре-

у ерпсео.ч језику д нрстварп у о. Улцин. н 5'цнн. 
ј.ч дрЈкнм да Доддаи <>д итнднј.чнског.а 1).11(а<Ц1 >. По 
нлше.м нрнморју, с којнм јс Оцин. бно у млјжпвл»ој 
свези, ие аује се друкаијс нср«» Тлкл г.ч још
и К.ччнћ нове у свом „Угодном Равговору1*.

1) Мнд.чковиГ«, (итдл. Прев. К.чин ) 33.

нушс, осим зановјсдника града Мартинега, 
којн сс сиасе с неколицињом на једном 
бродићу, да каже што је било . . .

Отада је Оцињ бно. у турекијем ру- 
кам;1 мирно све до г. 1718, које се поди- 
гошс Млечнћи п Ц|)ногорци да га освоје. 
Цј)Ного,)ском је војеком заповиједао главом 
МитЈншолит н Гоеиодар црногореки Данн- 
.10, <а млотачком марсшјал ИГуленбург; и 
к.а.х је гр;1Д већ бпо д.а ее и,>еда. дође глае, 
д;1 је реиублнкг! ‘зак.Ћучнл<1 мир Паеаро- 
вички е Турсксм; н тако оиет остаде ()цињ 
у турскњјем рукамг! све до г. 1878, које га 
Црногорци освојише; гсГ по Берлипеком 
трактату морадошс г;1 оиет оетавити, докл(‘ 
га. уш.вед оие демонетрацијс еавезнпчке 
флоте јевроиекпјех држава, Турска не уету- 
пп Цриој Гори г. 18><() еа ириморјем -до 
ушћа Бојане у н<ак1шду ГТлава и Русињз.'

Поели је овијех тек додирнутијех гла- 
вип јех истоЈшчкнјех момсната. града Оциња, 
да тп, мој Шацо, дам иојам, како данас 
пзгледа. На једиој големој хридини, која ее 
изнад мора п иа пола у море виеоко по- 
дигла, етршо виеоке зндпне у наоколо; а 
унутра с<‘ вид? с мора впсоке а уеке куће 
1ш два-трп тавана, већином етаре. опа- 
ле, сВс једн<1 еврх Друге, као да их не 
дпјели нпкаква уличица. од нрилике као 
што оио е моЈ>а изгледа у маломс етари 
дпо Шпбеника, само што Шпбеппк није 
ограђен па хридинп. Па пзмеђу тијех полу- 
|>г(звалина нромаљг! оиет један окрнути му- 
нар. А н|)(‘ма тој мало иријатној елицп с 
југо источне етране оиет као нз мора зеле- 
нн с<‘ главица, а пз тс зелени бијели дво- 
|>ац ио укуеу швајца,>ске куће. 11;( ее пз- 
међу ова дв<а бријега улазП у малу Оцињ- 
ску луку, коју онточива пгало нокрнвено 
иајеПтнијем иијееком. Туда ио обали има 
новијех г,>ађевпна. Ту јс лијепг! кућа гу- 
вернеЈт оцињског вцјводе (’нмг» Поповнћа, 
1Ш до ње конеу.шт отоманске Порте, иа је 
јсдн<1 цамнјг, е новијем мунаром, мгичо да- 
.ћс ађеиипја ауечро-угарског парабродеког 
д,>уштва Лојдц п уред лучки, оиет да.Ће 
кућгг еа иростраоом баштом, унаоколо ли- 
јеном огрддом, митр толита Хаџи-Саве, и 
ту обгича евршује: пз је мало навлше кућа 
е баштом ца,>еко-руеког" мипиет,>а Лргиро- 
иула, баш на путу, којп води у они дво- 
,>ац, што сс би|ели из гусТе ловорике. П 
то је нај.Ћоишл згрпда, игго је•'Турека вла-
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давина у Оциљу оетавила. То је био дво- 
рац пашин, а сада је Кљажев.

Изиад ередине лучкс обалс диже ее 
зелени бријсг, н узаљ се виде неколике 
куће, јевропеке грађевинс. На пзмеђу ово- 
га бријешка, што ее е обале на више пру- 
жа, и етарог града иочиље етара варош 
турска, и ирузка ее на впше до иазара, 
опст између оиог бријешка, маелиницнма 
заетрта, п другог мало већег, игго ее диже 
испред града, а зове ее Метернзи, ио 
ком еу ее наетанили новп насељеинци, 
већином бокешки уеташи Поборн. Пазар 
нзгледа као евака источна чаршија : мали 
дрвени дућани, један до другога, еаевијем 
епријед раетворени, тако да е двора можеш 
еве впдјети, што имају нанродају; иа љи- 
хове кафанице, гдје еједе у одјељке пре 
грађене скрштенијех нога; а куд год идеш, 
чујеш гдје неко виче: „бозе!и — то је неко 
пнће, што ес иродаје на чаше. А такођер 
видиш нзложсне туреке елаткнше: халву, 
локуме и т. д. Еле нрави тии турекс ва- 
рошн. Па не маљка ту ни виеока сат-кула; 
има и неколико џамија с монарима, е ко- 
јијех у евоје вријеме редовно мојезини за- 
пнјевају; а такођер ее впдп тамо овамо 
и-змеђу раеутијех кућа н гробова раеутпјех.

11р и крају варошн је колоннја циган- 
ска; па подалеко еу црквс католичка и 
иравоелавна при тако званој Вијслој гори, 
еа евнјем каменитој, гдје нема ни лнетка 
зелена. Ту еу и гробља хришћанека. Цр- 
квица је иравоелавна грађена мплоетиљом, 
коју еу куиили но Црној Гори и у Под- 
горици људи, који још живе; а знаш ко- 
лико их је бнло тада ? Пет кућа! И нма- 
ли еу евога свештенпка, који је живио 
пушкарекијем занатом. Католичка је црква 
виша, и новија. Католика је било такођер 
иеколико кућа за вријемс туреко. Турекнјех 
кућа около шест етотнна. Цигаиска коло- 
нија бројила је преко хиљаде душа. Ови 
ће бројеви и данае важити, еамо што је 
број правоелавнијех кућа нараетао до дви- 
је стотине од како је наш Оциљ. За то 
је ограђсна нрошлс године лијена право- 
елавна црква е кубетом и е проетранијем 
крилима и то у еиомен погппулијех јукака 
при оевајаљу Оциља. Звонпк још нијс 
готов, јер ће бити велпк, чствороуголан, а 
звона ће лнјсиа н вслика доћи из Москве, 
као што ее отуда и икоис 'за тсмило че- 
кају. С.шо темило као и еву цркву изра-

дпли еу Дибрани. Цркпа је на лијеноме 
мјеету поднгнута — између града н Мете- 
риза, а оевећена Је у недјс.Бу нред Вожић 
Митроиолитом Савом. Казивали еу ми, да 
је било ту прнсутнијех, који еу од радо« 
ети илакалп. А нромиели ее еамо, како 
еу ее маралн радоватп они добри хришћа- 
нп, који су ону екромну црквицу далеко 
од града милоеттводт градилн! Међу ови- 
јема је чеетита старнна г. '&око Стојовић, 
данашљи капетан вароши Оциља.

Оциљани мухамеданци лнетом арба- 
нашки говоре н по томе бн ее рекло, да 
еу арбанашког норнјекла; ио љнхово ие- 
кључиво занпмаље — поморетво, то ис но- 
држава. Оцнљани еу тако гуеарилп ио 
јадранеком мору, да им нпшта ннје могла 
ин еама Норта, докле им није у Валдиио- 
ће б})одовље еналпла. 3" иочетку овога ви- 
јека ималп еу до 400 бродова маљијех и ве- 
ћијех; а и данае их имају шездсеет, коли- 
ко нема цијсла Вока! Иознато ће ти битп, 
како је ироиало бродовље на једра, од како 
му пароброди иреотеше рад. Алн ее Оци 
љанн пнак још држе; или боље држп их 
вслика економија, која им доиуигга, да ее 
и маљом бродарпном задовоље. По овој на- 
рави љнховој прије би ее рекло, да нх је 
овдје иаеелила турека влада с којс обалс 
азијатеке нлп афричке, што одговара и љп- 
ховом ирсдаљу, и љнховом физичком еа- 
етаву, које не еличн арбанашком, и љихо- 
ва одвратиоет од земљорадље, којом еу 
могли живјети онако илоднијем околннјем 
земљама. С«мо што имају велпки маслннпк, 
до еедамдееет хљвада корјена маелина, та- 
ко велпкијех и етаријсх, да можемо еумља- 
ти, да ли еу их оии и еадплв! Алп међу 
љнма нмаће п која арнаутека иородпца, као 
што пма н ерпека нородица Рееулбеговика 
из Требиља, нз које јс дапае прееједник 
еуда оциљекога војвода Арелан-бег и један 
командир друге бригадс Мсхмед-бег Рсеул- 
бсговнћ.

Вао што варош етара нзгледа еаеви- 
јем турека, тако у граду еве ти говори да 
су га Млечнћи градилн, већ ако што иа 
млетачкијем оеновима нијесу Турци крпи- 
ли. Тако одма кад ее уљезе кроз троје ма- 
лнјех врата градекнјех с лнјеве етране нма 
цамија, која је очевпдно подигнута на оепо- 
вима прије ту бпвше цркве. Па дољему 
лрагу од врата на џамнји има натпие ла- 
тинеки, којн нијеечм мпро дпћн, јер ее бно
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ночсо сутон хваћатп, а н вријеме је нри- 
јетнло. С мора је било почело из црњавине 
сијевати. Мујезпн ее таман оглаеио на кр- 
њем мунару п етао меланхолично запнје- 
вати доета иријатинјем глаеом. Ја еам етао 
ту п елушао еам га, докле је евршно; а 
можеш ееби преетавити, какве еу ме миели 
и оојећаји обузимали поеред онијех оета- 
така млетачког владања, па турског, на 
еињему мору оелобођеноме! Одма испред 
цркве, еада цамнје, виде ее и еада као 
пеке у маломе нрокуративе. Више мп није 
у очи иало ипшта знаменитије, оеим оенова до 
пзвише врата једног великог двора, грађе- 
иа велнкнјем фино истееанијем камењем. 
Изнад врата је оетао грб, као да је јучер 
пзрезан, еа натпиеом: Кето ргорћеТа асеер- 
Ш* с.4 јп ра!па *на. Бог ти еам зна, којн 
је пророк овдје у заточењу овакав двор 
био еебп подигао! Остале еу куће обичне 
грађевине алн чврете, виеоке, уекс, као 
што је н главна улица тако уека, да једва 
двојица могу уенореду одити.

Град је у оно доба морао бити нео 
евојив, како е мора тако н еа суха; од мо- 
ра га бранс виеоке хридние, на којима еу 
опет впеоке зндине; од суха су опет висо- 
кп гороетаенн злдовп, налик онијех у По- 
иоме еа сјеверне етране. II отолеи ее о 
свечаноетнма внје заетава н иали нз топа.

Толико о еамом Оцињу, а о њсговој 
околиин, ирије евега ие могу ти ништа 
ниеатп јер је нијссам обилазно; а друго, 
еиа је она равннца до Бојане иуета, оепм 
што је на ушћу Бојани мало мјеето Шнн- 
км (Св Пнкола). Иа овој равници је За- 
гањеко блато, које ју је било већином по- 
крпло и у баруштипе иретворнло, ода- 
кле ее грозница развијала и еам Оцињ 
тровала. Ледна од нрвијех брига Књажев- 
еке владе бпла је, да ее ова равница пре- 
суши; н радн тога иекоиан је један каиал 
до мора, четнри километра дуг а еедам мета- 
ра широк, којим ее вода у море елијева, и 
којп је. државу доша*> до 20,<М)0 фиорина. На 
тај начнп иеушпла ее велика земл»а, која 
је почела обилпога илода даватн. Лли на- 
род је наш уплашен, да је мјесто болесно, 
те ее мало ко ту насељака; а кад бн бнло до- 
во.ђно раднпјех рука, те кад би ее вода 
екела у еамо блато, мање бн и болијеети 
било, као што ее већ у Оцињу опажа у 
здраветвеиоме обзнру лијепи напредак. А 
и из иолптнчкијех узрока требаће што

ирије посрбити овај крај до Бојане, која је 
природпа грапица између ерпекога народа 
п арбанашкога. Тн си сигурно читао што 
о епоразуму поетигнутом са отоманском 
Портом о регулиеању Бојане; кад ее план 
те радње извршп, онда ће о.вај крај у ева- 
ком обзиру нови јем ткпвотом проживјети.

Па еваки начин тај се нов живот већ 
опажа. У околини оцињској већ је засађено 
лијенијех винограда, који еу већ почели 
рађати. Заелужује дати именујем виноград 
дра Ћоке Петковпћа и ио простору и но 
рационалној економији, која елужи за узор 
свакоме. II вино је оцињско већ с младијсх 
винограда изврено. Какволи ће бити до 
које годпне, кад лоза пајача! Одиста, кад 
би ее заеадила лозом ева она околина оцињ- 
ека, нгго еада ниеки грм иокријева, Оцињ 
би сс еамијем вином обогатио. Колико ли 
блага лежи још у земљама, што се исушују 
около Зогањског језера, које еу почеле већ 
фаволозни плод у житу давати!

Све то обећава Оцињу лијепу будућ-
ноет.

с. к.

Кад је саграђен Дубровник?

Стара иеторија Словена нарочито ис- 
торија јуакнпјех Словена, иуна је тамнијсх 
етрана, које још нијееу дово.вно раевијет- 
љене. С тога само што ее узим.Ђе, да су 
јужни Словени доее.веници а не аутохтонн, 
не могу се те тамне етране наше иеторије 
лако нн да ријеше и раевјетљивање њихо- 
во задало је иеторичарима нашима много 
узалудна труда. А змимо само бајку о „до- 
еељењу јужннјех Словена;44 колико је на- 
елуга нзмиш.ћ<‘Но, па ни једна не одговара 
„етбрији.

Наши историчари много еу разбијали 
главу, када је саграђен Дубровник, та 
Лтина ерпека. Иа ии.:к нијесу раејењш 
горднјекога чвора.

Чувени историчар еловенеки госн. 
Ф. В. Сасинек расвијетлио је многу и пре- 
многу тамну етрану древне иеторије сло- 
венске. Тако је риј<чиио и питање, када је 
еаграђена српека Лтина.

Ево што он о томе вели:
Константин Перфирогенита ирипови- 

једа, да су Дубровчани прије живјели у 
Епидавру. Ну када еу Словени, који еу
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живили у овомс дијслу царства. разорилп 
римскс градове, заузму н варош Еппдавар. 
Грађане су страном сасјеклп, страном за- 
робили, остали су се збјсжалп \ гудуре н 
ту нодиглн нови град —. Дубровник. Ова- 
мо су долазили насе.веинцп и из другијех- 
вароша. А од оиога времена, када су неко- 
јн грађани пз Солпна донми у Дубровник, 
прошло је пет стотииа годпиа. 9

Јер је Константии ово писао год. 
949., дошлн су Солињапн у Дубровник 
449 год., када је Дубропник всћ иостајао.

Приврженнци сеобе не могу то да 
доведу у свезу са сеобом самом. игго је 
саевијем прпродио, те мисле, да је Кон- 
стантин годину погрјешно записао. Али то 
не стојн, јер је познато, да је Коистантин 
био тачан у записивању година. Онн веле, 
да су Авари разорили Солпн па еињем мо- 
ру за цара ХераклиЈА 919 <>41 » и да су
тада Солињани добјеглп у Добровник. Оба- 
два та мишљења неистпнита су. јер Авари 
нијесу разорилп Солпиа на мору него Со- 
лпн (Сланкамсн) на Дунаву 1 2 3) п јер Кон- 
стантин ништа не вслп о бјежању пего 
говори о мнрноме досс.вењу Солињапа у 
Дубровпик. Отпада даклс наслута, да јс 
Дубровник еаграђеи у VII. столећу, јер се 
ннкако нс може да свежс са псторпјом.

Ако је Епидавар разорен годпне 494. и, 
то се онда дивно слажс еа Коиетантпном

1) Кап.чаш оНт ГсиисгшК шђеи Ерићшгши 
пиисираИип, :Н ро$1са сшп гсПциае шђс.ч ехририГае 
ек8С1Н а 8е1ау1к, <ри ш ђос НкчшНае зшЦ, ђаее сИаж 
игђв ађ 1р8‘н еар(а ГпН; е' <ч\чиш а!Н цинђчн нГсг- 
ГесН 1’иеге, а1п уего ш.\чс::Н.ч ађ<1исП (>ш аиГсж Ги<га 
каПНслп 1ПУ(чиге роГиегип' ђ>еа ргаегирШ шђађђагшГ, 
иђј пипс игђ.ч еа1; ргпио ех*1<гиаи1 Шат асЈНђапсл 
с1 рок(еа Негиш шајигсш. то.х гигчит <•: циагГит, 
раиђИпп аисГа пиСПШнПпе р«. иннтја, ргоНИегГ. Ех и.ч 
аиГеш <ри аНииЛе Кахиншш, 1и чшИ: (»гедогшч. Аг- 
зарђшз, УшЛогишх, УНаПин, Уађчгтич агсђнПаеепи.ч, 
ВапеиНин, раГег ргоГокраНкии КГерђаш. Ех ци<> ааПчи 
слусз 8а1опђаш Каинђии (ђчшцтагип . ашГ, кг.и Г> ш 
ђне ижрш <1ђчп, ихПеНопе VII. ашп (ш ппП <•<чнПФ 
1457, (СђпкН иаН) 049. (’<чнг Г<трђ. ар. Мј«гие: Г. 
603. р. 2(>3.

2) РагђииеШаг 1890. Вр. 9. егр. 5.
3) ПеуакПНо а (»огђјч а(<}ие Геге а ГшнПинепГо 

е.уегко, <чгеа апиит иокГгае чађГлк 104. ЕркНшго, 
пођШкгита 1)а1пкНЈае игђе, .Јоапиеч, ЕрнПшпи* <ч\чч 
а агИисрЈкеорик, Ги<ха кПи сопчи1епч, Тпђшиит ре- 
ШГ, Плчие, ГгапчђНа не<1е, аЦие Нгиђ> чиае Есеђ‘>пас, 
<Пи еотшогаГи.ч е.чТ. 8<тар1пни.ч Ках/Јич ар. АН^пе: 
(. 113. р. 303. 111 иођг

4) Јавор 1889. ир. 37. ГагђапнчНаг 1889. 
Бр. 3 -10.

п Дубровнзк је саграђен из.мсђу годпна 
494. п 449. Клизо јс памстп. да јс сагра- 
ђсп ближс годиии 494., да јс до год 449. 
био већ прнлично вслнка варош, када су 
у њсга дошлс пскојс обпте.вп из велпкога 
п богатога за онда Оолииа,

Алн рсћн Јг«» сс: .. Епидавар су разо- 
рили Готп а че Словени, као игго вели 
Константпии. Тај је приговор еасвпјем из- 
лншан. Јер еу Готп уираво Гсти Словсни 
били 4), п проиовијсдањс је Констаитиново 
истинска петииа.

Вислански Гети покренути Хуиима 
год. 9>7’>. иоилавнлп су под имспом Скла- 
вина (Словена) зсм,ђ<‘ јужно од С.:ве н но 
могли су аутохтонијема Словенима овијсх 
зсма.ва, да сс ослободе од римскога гоеиоетка, 
да иорушс овуда миог<‘ римскс градове а 
међу њпма и Епидавар.

Књшжевни преглед.

Човјскока трагсднја од Пмпра ЈА<- 
дача превео-5.—»7. ЈовановаА. У II. Садс, 
штампарија А. ГГајсвића, 1890. Странпца 
179 вслнкс осмине. Цнјсна 1 фиор. Г>9 нов.

По еа&ом наслову овог пјесничког 
дјела зрио човјек иол>е уман ствара себп 
унапријед појам њсгов и језа га хвата, па 
стоји ирсд .њим двоумсћи, хоћсли га ра- 
СТВОрИТП 11,111 НС . . .

Трагедија сс ова развија у културнп- 
јсм сликама главнијсх епоха исторнјс чо- 
вјсчанства од Адама до нас, а главис су 
јој особс Лдам (човјек у оиће) и Луцпфер,

- .Јуцпфер, којему на небу дедија жнвот 
ваздн исти и глас дјечијнх хоровч, којп
свс хвале.

Ја ко.Јим отнор, борбу и расхармонију,
Шго диже, крени снагу н даје нови свет,-
Где дух не м >ра чуват свој узан. скромчн кут, —
Ко хође самном там<» покаваћ.у му пут.

Да се зауставнмо прсд слнком Мил- 
цијадова доба? када у Атинп дсмагози по- 
бунише свјетину нротиву славног војеко- 
вође, којсга на иовратку е бојног ио.из р;г 
њенога народ осуђује на смрт ка<> пздајни- 
ка. Па што велп иа то Милцијад?

Тај ниски народ клетн, т<> нећу, не могу.>
Пије кривица шегова, што удес удссн, ш
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Немаштина га жигосд жигалом робовства,
Иа не ана ии сам како је оруђем ностао.
Оруђем слепим неколко букача бунт<>вних.
Ла беах крив, ја беах луд што могах веронат,
Да ј’ светн дарак слободе за 'ваку дериштад.

А /Гуцифер Милцијаду:

Е сад сн, брајко. ивреко надгробни натнис свој; 
Моћи ће доћ’ и на друге гробове велике.

Мнлцијад Луцнфсру:

Повед ме .Туциферу м<»ј. иовед ме другим стазама, 
С којих ћу гледат смејућ’ се светско шареннло, 
Врлине туђе и туђ јад, мудро, саможиво.
Л теби жено, која си — тако мн с нричиња 
Вила ми негда иавнтњак у некој нустињи,
Теби ћу рећи једну реч нв огорчаја мог:
Дуда ћеш бити, нрелуда и мати не мати.
Лко м’ у сина улијсш грађанске врлине,
Исмеваће те нраведно најнижа блудница,
Која се вере странпутом гавећи срам и стид.
Играј и певај, једи, пи!
Лотињу иоштуј, хвали, поштење ноиљуни.
А ја ћу сада стратишту. Грешан сам, прианајем: 
За ВИ1НОМ мислн ходах слеи, и тоје, то ми је грех.

Ал’ ипагс човјегс (Адам) нс може, да 
сс одрсче врлина грађансгспјсх ; иа на дру- 
гом мјесту говори /Гуцифсру •

Не воде мене сада ташта надања 
Знам да ћу по сто нута цил.а омашит.
Ал' ништа ва то, нека. И шта ј' то управ цил»? 
Та цил. је преетанак дичнога борења.
Та цил. је смрг и гроб. /Кив<»г је борба, груд,
И борба сама себе собом награђује.

Но Луцифер му не да иигдјс да про- 
слови, обара еве што је човјегсу најевстије.

Та вар би Леонидд
У оном уском кланцу жртвов'<» жнвот свој 
Да му не беше ПЈнарта отауба, ваничар 
Која га ј’ оном црном чорбом хранила,
Где ннје новац никад нн видео ни знао,
Па да је мјесто тога лукулски благ«»в'о,
— Зна<» би се Леонида, ал’ не би био тај.
Та вар бн нао Врут да ј’ бир’о друкчи иут,
Да је на меко крило своје Порције 
Лег'<» да с' одмори, у сну заборани 
Убојне напоре и мегдан л»ут‘?

Да је Сибнњан дон’о у гњевдо трухлежно,
Да није наиГо друштво врло и достојно,
Зар би му свс до данас остао скетао гроб?
Ил Л угер да је нешто рпм-наном посТао,
А Леон дч је био немачки ирофесор,
Можно је да би Леон реформе васнов'о,
А Лутер да би њему анатем даров’о.
Г»и ли се г.нало име Понанартино 
Да није био бујан иарод француски.
Те је ва н.ега гшГо и над’о ка»> луд?

ТрсКа јс особа р]ва, гсоја спаеава Ада- 
ма ■ човјсгс:г од очајања, од самоубгства у 
овој долини плача.

Од мене сн се украо, драгп друже мој
11а како бјеше хладаи ношљедњи нол.уб твој.
И сад ти је на челу брига ил’ срдитосг;
Ла те се чнс го бојим ....

Лко ме саслушаш биће ти лакше све ...
— Та будућносги до сад ми и не пмаемо,
И.Г ју је нека сумн>а оку нам скривала,
Та је сад магла иала ... будућност иввјесна ј' . .

Шта вбориш, Ево, шта је то ?

Ква.
Добро је, нијо вло.
Сад ће се одмах лице твоје равведрити.
Л.Г ходп, то се може само прпшапнути.
Како ћу да ги кажем кад не погађаш еам !
Овде под срцем мојнм ја чедо о/јећам...

Ово епасењс долази ирп свршстгсу тра- 
гсдијс. Ева јс задовољна и Бога хвали. Ал 
Адам бн хтио да му јс нсшто јасннје. А 
Господ му одговара: борп с \ ухдај с^!

Тагсо сс обистпњава оно, што је у по 
чстгсу Луцифср рсгсо:

Уз жикот сада иде и самрт уноред,
Ув светлост иде сенка, миру сс емеје рат,
Врхунац моћи, снаге притиска малаксај,
Иод срећом рије јад, а очај вија над.

Сасвпјем сагласно са онијем апђедскијем 
лигсом:

На теби ће с' увек наћи вима с летом.
Ружно с леиим, трн са цветом,
Горка сува са осмејком,
Ларка светлост с тамном сенком.
И стигнуће много што-шта 
ЈЈожја срџба и мнлошта.

Дјсло је вјсрно огледало живота чо- 
вјскова, н за то што је*вјсрно? иетинито, 
чнии толигсо силнијп утисагс иа чптаоца, 
гсоји јс тај /гсивот век исгсусио. За то не 
зиамо. дал’ се понс псснмистичгсс слигсс 
Адамових сања разрјсшавају у оитпмисти- 
чан агсорд* — гсао што јс рсгсао Угепас, 
гсоји наетавља : „Утјецај је Гетеова Фау- 
ста очсвпдан. Пјеснигс јс јамачно пмао на 
уму Фауста, Мефиета и жсисгса лица у II. 
дијслу Гстеовс драмс. Пиагс јс Мадачево 
дјсло самостално. Концеиција је управо 
силна, идсја узвишена, а нојсдини су при- 
зори твор велигсога тњлснта. Јогсај јс е
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правои рекао: Човјекова је трагедија пле- 
менит плод много искушана живота... Мадач 
је гигантски мисаони евијет беемртнога пр- 
вака њемачких ијееника и пророчанекога 
миелиоца екуиио у конкретан облик, и 
вјечне истиие, које еу разложене у Фау- 
стау, У јасним еликама евакому разум.виво 
приказао. То је јамачно неирелазна заелуга, 
а да нитко не прекори Мадача е имитације. 
Познати њсмачки еетстик Фишер назвао је 
ово дјело еилном душевном радњом, ко- 
јом ее мађарека књижевноет може поно- 
сити ; ијеема до душе иркоеи евим умјет 
ничким нравилима и законнма, али узаеве 
то нс смпјемо дјело корнти еа еитнниа; 
Мадач је иетина пјееник без форме, али је 
велик пјееник/

Ето какво је најновије дјело, што је 
истекло нз пера Змајованова. Већ је кри- 
тика једногласно признала, нгго Змајован 
преведе да нс изгуби ништа од своје ори- 
гиналне љспоте; а за Човјскову Трагсднју 
то мора у толико вишс важити, у колико 
је у иекуетву еоиетвенога жнвота прево- 
диочева нашла потпуног одзива и потврде, 
те можемо ноуздано унаиријед претпоета- 
вити, да дјело у иреводу није ншита изгу- 
било ако није добило.

Кишфалудијево друиииво у Вуданешти, 
то најзнаменитнје мађарско књижевно-на- 
учно друпггво, цијенећи заелуге, које је ете- 
као Змај прсводећи на ерпеки нроизводе 
мађареке књижевноети, још г. 1867 нзабра- 
ло га је за евога члана, а г. 1889 из иетог 
признања у евечаиој еједници проелазило 
је четирдесетогодишњицу књнжевнога рада 
Змајева на начин доетојан и друштва и 
пјесника. Тако јо овијем евојим радом ије- 
сник наш учврстио ту епону у царетву 
душевноме између ернскога п мађарскога 
народа, што нма свога великога значаја, 
но који ее ие меже уочити и оцијенитн 
како треба у даиашњој иолитичкој борби и 
опреци народноснпјех интереса оба народа. 
Али оно остаје вазда племеиито дјело више 
тежње к душевноме братинетву народа.

Ово дјело гребало би да ее нађе у 
књижници еваког образована Србнна, тијем 
прије, И1то га је еам пјееник о евом трошку 
на евијет издао; е тога треба да ее еви 
пријате.ЋИ наше књиге постарају, да овај 
тако одличаи њезин трудбеник бар матерн- 
јално не штстује, ако всћ није еуђено ери-

еком књижевннку, да ес евојим књнжевни- 
јем радом матернјално корпетује.

Дјело је штампано и латиницом, чим 
је пјесник ерушио онај кинеекн знд, који 
наш народ дијелп у два табора, те бар за 
њега нсће ее моћи рећи, да је узрок у 
разлици елова, ако не нађе довољно одзнва 
у народу.

САРАЈЛИЈН СПОМЕНИК.
&

Идуће јееенн 15-ог октобра навршује 
ее ето година, да ее је у Сарајеву родио 
Симо Милутнновић, велнки ерпеки пјееник. 
Потнуно свијесни те на првом мјеету ево- 
је, сарајевске елаве, Сарајлнје еаетавилн 
еу велики одбор, који је нздао нозив на 
цио ерпски народ, да ес купе нрнлози за 
епоменик великом Србину у његовом род- 
ном мјеету. Сасвнјем розложно одбор велц 
у евоме проглаеу : „Само Српетво Боене и 
Херцеговипе и ако би епоменик подигло, 
не б^ имало оне важноети, као кад би ви- 
дјели искуиљено ваеко.шко Сристло, нз 
евијех крајева, у једном колу, — па да 
еложно и зајсднички ради око споменика 
Симе Сарајлнје ;̂ — а одбор „вјерује у 
пробуђену свијест ерпеку и тврдо држи, 
да се ерпеки народ неће оглушити о овај 
сриеки проглае и позив: јер се тиче час- 
ти и образа српеког; -- јер еиоменик трс- 
ба да буде достојан и пјееника, и ериеког 
иарода, а и Сарајева! — Сарајева, јср ее 
наша дјсца, наш подмладак, на коме Срп- 
етво оетаје, купи овамо, да ее ту изобра- 
жава и еирема за будућн живот; иа поми- 
елнте, како ће овај сноменик утицатн на 
нашс Сричиће, на нашу узданицу"!

()вијем иокретом Сарајлије су едоју 
дужноет учинили ; и ми ее уздамо, да ће 
и цијело Срнетво њихов ироглае ехватити 
и уважити, те му ее радо и одазвати, кло 
што је и заелужио „дивни, нсбом оеијанн 
ерпеки нјесннк срнеке народноети, кога је 
трудно и зазрсти а камоли ироћн мимо/ 
— како га је први проелавио харни му 
ученик, велнки срнеки геније, Пхјгош.

У Виограду је већ склоплхш одбор 
за екупљен>а прилога; и овдјс на Цетињу
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већ ее о томе ради; Ораски Глае је иочео 
доносмти већ прилоге, који еу ее почели 
у Далмацији купити; а било је на ту свр- 
ху већ и неколико бееједа приирављено, 
међу којима ћемо еиоменути еветоеавеке 
бееједе акад. ђачког друштаа Стражилова 
у Грацу и Зоре у Бечу ; а бееједа, коју еу 
вриједни Моетарани у кориет Сарајлиног 
еиомеиика иринравили, дала је :до близу 
двије хиљадс фиорина чиетог прихода!

Радн ее о дјелу красном и племенитом, 
у које може учсетвовати еваки Србин поево- 
јнм еилама, којп може ироцијеннти пгго је 
красио и илемснито. Што внше, ради се и 
о једном врло кориеном дјслу у даиашњој 
културној борби, ком не бн емно одрсћи 
евоје лепте ниједан Србнн, ком је до одр- 
жагна побједе српеке културе противу на- 
вале оне западњачке.

За то наиријед, да ее узможемо еа 
евијех етрана ерпекијех екунити у Сараје- 
ву око еиоме.ника елавног Сарајлије ведра 
чела н мирне еавјеети, да емо учинили, 
што ем о ду ж н и бил и !

Франо Миклошић
(181311891.)

Концем фебруара преминуо је у Бечу 
овај великн Словеи, елавни еин најмањег 
огранка еловенскога етабла, вриједнога сло- 
веначкога нлемена, врсник (једногодишњак) 
великога ериеког пјесннка ГБегоша.

„Поеинак, нријатељи номагач старнне 
Вука Караџића, учите.г>језикословља словен- 
еког, утемсљитељ данашњег изучавања јези- 
ка у евнх грана и пдемена словенских— пи- 
ше Јавор — доконао је свој огромни, горо- 
етаени рад око правцедавања и унапређе- 
ња те најдивније, прве умотворине све сло- 
венеке — језика словснског. од памтивјека 
и разгранака му нотоњих; преминуо је, 
отишао је на онај евијет V насеља вјечнта 
на збор п еабор великнх учлтеља еловеи- 
екнх: Добровскога, Воетокова, Копитара, 
Шафарика, Караџића, Срезњевекога, Ханке, 
Даничића, Кукуљевића и других и другнх,

елавних и великих у Словенетву, у евије- 
ту еловенеком!....

„Иотрсеени из ненада гласом овим од 
жалости големе, евесловенске, не умијемо 
за овај, први мах наћи праве ријечи жа- 
лоетивне и тужне замијевке нарицања — 
да иекажемо читаоцима лИста овога, шта 
је изгубило евеколико Словенство, шта ли 
нарочито Срнство, смрћу овога великога је- 
зпкословца свесловенског и књивкевника 
славнога и преславнога — дра Ф. Микло- 
шића... шта је и колико је урадио Микло- 
шић у препорођају народне нам књиге 
срнеке народне — помажући нашем стари- 
ни Вуку у радњи му око језика и издава- 
ња на евијет језичкога блага народног; ка- 
ко је и докле је упутио у рад благодетни 
евога достојнога ученика Ђура Даничића 
— једном ријечи: какав је и колики је 
пријате.т> био дугог вијека свога народу 
ерпеком евему и евуда!... Ехе§Н топптеп- 
1ит аеге регешиин —* ееби у свијету по- 
луетољетним радом својим иа књизи еве- 
словенекој; наша Мопшпеп(а 8егћ»са и Бех
1)ибап» и елавословље ерпских народних 
пјесама јесу такођер станац-кам темељни у 
постољу горостасног споменика тог!...и

Отац науке о старом словснеком јези- 
ку, биоје и учитељем свијсх данашњих у- 
читеља разнијех словенскијех јсзика у ве- 
ликом Словеиству. У Срнетву еу његови 
ученпци на гласу: Јован Бошковић и «7Бу- 
бо Стојановић у Биограду, Јован Живано- 
вић и Александар Сандић у Карловци — 
Повом Саду; а у самоме Дубровнику Буд- 
мани, Зоре, Решетар; но доста је епомену- 
ти име пок. Ђура Даничића међу ученн- 
цима Мнклошнћевијем, да цио наш нараш- 
тај на гробу толикога великана побожно 
капу еними н рече: Ла^са ти црна зем.ва, 
велики апоетоле највеће светиње на- 
ше, лијепога нам језнка српскога, — елава 
ти вјечна!

Наши Листови.
1Гред иама еу четири прва броја Боеаи- 

еке Вк ле5 која је почела оиет редовно нзла- 
зпти, и то пз прве ерпеке штампарије у 
Сарајеву, коју је ту отворио г. Рието Са- 
вић. Овај лпет ее особито одликује бога- 
етвом народнијех умотворина, и за то је
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удешсн и за шири круг читалаца више од 
иједног нашег књижевног лиета. Умјетне 
ијееме еу му од />. Ј.
Ј'авриловиГа. />л. Ј/. ЈовановиГа. Гнха-бег- 
к(ПО'1О((новоГ((, Љубннка, Јова ДуниГа. Алек- 
ее ЈПанниЛа м Л. Пнко.иЛ«; прииовијетке 
од Каменка МонсешевиГ« н ./. ГрГрЛ-Бјелоко- 
енГа; из иутнпјех бпљежака од архнм. П.Ду- 
унГа; даље ее наставља лнјепи научни рад 
Лп наиори/е ерпеке кнмжевноешн под овн- 
јем оглав.Ђем: Д емена кн.ижевност. 1 Језнк. 
(Облпци говора ниеанога и непиеанога. Вред- 
ноет људскога говора. Поетање. Деоба; је- 
зици моноеилабни ифлекеивни; главне оео- 
бнне еваке граие. Над су управо учени људи 
лочели изучавати језпке? Какво ее сродетво 
нашло аада међу језицпма? Срнеки језик; 
вредноет; етарнна; еродетво еа оеталим ни- 
дојевроиекпм језицима; оеобнне ерпскога 
језнка; Срби н Хрвати, — језик и етатне- 
тнка.) V ирвоме броју доноеи лијену елику 
Мнтроиолита Ћорј)« НиколајсвнГа еа оду- 
шев. кенијем чланком Слава Ђорјр/ Иикола- 
јевиГи/ приликом његова еветоеавеког ио- 
клона од И(‘тнајеет хнљада фпорина, којим 
је оеновао фонд ерпекој школи у Клажују. 
Лиет ее добро уређује; излази два пута 
мјееечно на велпком табаку; а цијена му 
је 4 фиор. на годпну.

Уредииштво п влаеништво Преоднице 
прешло је у руке врло вриједнога књижев- 
ннка п ериеког ијееника Драгутинн« ПлнГа. 
Пред нама је већ 9-тп број н можемо овај 
нови кншжевни лиет оиет ирепоручити. На 
њему раде још шљедећи еарадпици: од 
нјеепнка: Лојнслав, Драгомир Брхак. С. 
АврамовиГ. Ј. 1П«нипЛ, Милорад Ј. АГ, 
Р, Ј. ОдавиГ, 7'омпр: од ирииовиједача: 
'В. КондиГ. II. ВукнГевиГ, Б. НуииЛ. Јанко 
ЛееелнновнГ, С. Матаву.љ, Ч. ПоиовиГ. Од 
превода пз руеке кшижевности сноменуће- 
мо шљедеће радње: Кнез Луновицки или 
долазак у село, комедија у два чина К. 
Акеакова и Крокодил, необнчаи догађај или 
паеаж у насажу, иетинита прича од Догтоо- 
јевског, које ее још наетав. г>ају; даље из 
пталпјанеке кшпжевности Демокрација Го- 
спође Керубнне, ириповијетка од К. Каетиел- 
нуова. а пз француеке: Како је Жаржај 
ушао у рај, ирнповијетка од^оЈго. и Дете, 
ирича од Г. АГоиаеана. Забава дакле пре- 
влађује, што лиет препоручује особпто на- 
шем женеком свијету.

Културне биљешке

(„Валканска Царица" — онера) г.
Дпонизија Дн (?арно-( 'ан-Чаорђа иочетком 
марта иреетав.т>ала ес два иута у 'Грпјеш- 
Иу нред мноштвом најодабраније иублике, 
у којој јс било п иеколико главнијех три- 
јешћанекијех преетавннка музикалне умјет- 
иоети, п како трпјеи|ћанекп лиетови пншу 
поетиг.ш је такав уеп јех, да еу два од иајод- 
личиијех чланова ерпеке колоиије у 'Грн- 
јсшћу, Г.г. Шку.ЂСВић II АнИЧИћ ПОНМДИЛИ 
вриједном компознтору, да штампа евоју 
оиеру о ншхову трошку, што јс ои еа 
захвалношћу прпмно; тако 1н‘ брзо Га.ч- 
канека Царица н у музици евијета угл<* 
дати. Г. Дионизио Ди-Сарно Сан-гГ>орђо, 
као што му п пме говори, еународиик је 
великијех мештара Јћминија, Донизетија, 
Вердија н другијех; а учнтељ је которект? 
музике, гдје ее оженио еа једном Срикињом 
из једне од најодличнијех кућа етарога 
Псраета. Мп му од ерца честнтамо!

Одговори Уредништва.
Загр<‘6. Слав. уредннштво Нанрстка.

Примнлн смо све у Ј»еду и лијена иам хвала!

! — -Х<‘рцеговцуи. — И вама морамо одго- 
ворити : ијесама имамо на претек и на ивбор Ми би 
смо ради дати прилике свакоме ноЧетнику, да своје 
снле окуша, кад би нам простор лнста допунггавао. 
Инак то чинимо, колико год више можемо, успркос 
м |»гођен.у м ш»гнјех.

Брчка. В. К. .1>. Примили емо све у реду, 
али треба да чекају рсд и нрилику.

Одговори Администрације.
Лрнједор. Г. Л. К. — ,Ми смо Вам одма ио- 

слали све свеске прошле године; ако нијесте при- 
ми.пЈ, тражите на пошгу. Свеску иа фебруар шиљемо 
Вам онет. Пијесте Ви нрви, коме но други иут по- 
једине свеске ши.ћсмо, премда одовле свакоме уредно 
крену! Каква их .вубав ил мржља на нут вадржава, 
ми нс впамо.....

Сситоиаш. Г. В. Н. Вн сте нрошле годи- 
не 22 фебр. нрсдали на тамошњој понгги 3 фиорина 
у нме Ваше прстнлатс, чим стс је и иодмприли.

Уређује Др. Л. Тонановнк.
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