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Енглези о црногорском начину 
)Кивота (XIX в.) 

Када су средином XIX вијека енглески путници и путописци знатније 
почели посјећивати Црну Гору, оно што их је највише заинтересовало био је 
за њих необичан црногорски начин живота. Обичаји, навике, карактер, меlјусоб
на комуникација, привреlјивање, однос измеlју полова и друго што чини живот 
једне заједнице, био је предмет интересов~ња и приказ~вања енглес~их пос
јетилаца Црне Горе. Специфичан живот Једне неразвиЈене. и патриЈ~рхалне 
заједнице могао је бити занимљив и енглеским читаоцима КОЈИ су о ТОЈ земљи 

знали једино на основу њене ратничке традиције. Често су Црногорци у та~а 
туркофилској Енглеској представљани као сурови ратници, варвар~: КОЈИ 
неумољиво поступају са противницима. Понекад су представљани_ и као Вјечити 
пљачкаши којима је та навика уроlјена и чини основ егзистенцИЈе. 

Са појавом једног броја књига, углавном путописног карактера, отворила 
се слика комплексног и необичног друштва Црне Горе, са изразитим посебнос

тима. Ово друштво и његов начин живота били су последица јединственог ис
торијског развоја, тешке и специфичне прошлости. Енглески пис~и су углав~ом 
настојали да прикажу црногорско друштво без предрасуда и што Је могуће ВЈер
није. Иако су неки од њих били више склони Црногорцима, а неки мање, може 

се рећи да је код свих приметна велика доза објективности. Свакако да ни тим 
људима није било лако разумјети и вјерно објаснити тадашњу Црну Гору. Они 
долазе из моћне Енглеске, која средином XIX вијека има неколико милионских 
градова, у сиромашну камену Црну Гору, без путева и градова. Боравак у Црној 
Гори је за ове истраживаче био скопчан са многим неугодностима, од начина 

путовања до одговарајућег смјештаја и др. Све то није сметал~ упорним 
Енглезима да у својим путописима оставе антрополошку и историјску слику 
деветнаестовјековне Црне Горе. Пошто те књиге код нас нису преведене, осим 
једне, остале су мање познате и слабо коришћене у нашој литератури. Начин 
на који енглески аутори описују црногорски живот покушаћемо представити на 
основу пресјека неколико најзначајнијих књига. 

Meljy првим енглеским посјетиоцима Црне Горе биле су познате 
списатељице Макензи и Ерби. У Црној Гори су боравиле крајем 1861. и 
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почетком 1862. године, а своје утиске су објавиле у оквиру књиге о њиховом 
путовању кроз словенске земље.1 Иначе, имена и дјелатност тих дама добро су 

познати научној јавности, а оне су аутори већег броја књига и чланака о 
балканским земљама. Поменута књига је, у дјелу о Црној Гори, илустрована 
сликама Боке Которске, Жабљака, Цетиња, и упечатљивом сликом која 
представља Црногорце након битке на Грахову. Макензијева и Ербијева су 
иначе дошле у Црну Гору онда када је догаlјај са Грахова био непосредно жив 
код Црногораца, као и недавна смрт кнеза Данила. Млади господар се тек 
суочио са својим дужностима, а водећа личност у држави био је његов отац 
војвода Мирко. 

Када су кренуле из Котора према Цетињу, двјема Енглескињама је дата 
црногорска пратња. При том првом сусрету са Црногорцима путнице су 

заинтересовали њихова ношња и њихов изглед. Оне описују ношњу Црногораца 

састављену од капута не дужег од кољена, отвореног сприједа, са појасом око 
струка у виду широке траке и кожним појасом који држи оружје.2 Сваки од њих, 
такоlје, носи дугачку пушку. Панталоне су тамноплаве, налик широким кратким 
чакширама. Ту су и беле докољенице и ципеле зване опанци које се праве од 
воловске коже, да би биле што чвршће за пјешачење по стјеновитом терену.3 

Отмјена фигура тих горштака, њихове атлетске пропорције и ратнички изглед, 
привукли су пажњу странкиња једнако као и њ1Lхово широко чело и интелигентне 

очи.4 Они носе бркове, али не и браде, усне и брада су им чврсто обликовани, 
зуби лијепи, нос кратак, али прав, коса тамна, велике очи смеlје, плаве или чешће 
тамносиве, а боја лица црвена.5 Меlјусобна комуникација црногорске пратње 
такоlје је била занимљива странкињама, али не и тако пријатна због јачине њиховог 
гласа. Говорити тако да се чују миљама далеко једно је од највише вреднованих 
постигнућа код Црногораца, закључују Макензијева и Ербијева.6 

После доласка на Цетиње, гошће су упознале главно мјесто и водеће људе 
у земљи. У односу измеlју тих старјешина, кажу писци, и њихових сиромашнијих 
земљака, што указује на однос господара и поданика.7 Сваки Црногорац је јед
нак пред законом, сваки има право да носи оружје и гласа у збору. Осим у 

породици владара, нема наслијеlјивања служби; и, осим самог владара, свако, 
па чак и Мирко, назива се просто његовим хришћанским именом. Престиж на 
друштвеној скали може се постићи на три начина: предузетништвом које учини 
породицу богатом; мудрошћу или храброшћу којом се стиче избор за сенатора, 
војводу или судију; и европским образовањем, које је sine qua non у кандидатури 
за трон.8 Лако је знати, кажу писци, ако је Црноr:орац богат, јер он добар дио 
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свог богатства носи са собом у виду оружја. Такође, испод беле тунике он носи 
гримизни прслук извезен златом, а изнад тунике капут без рукава, лијепо урађен 

и украшен крупним дугмадима. Осим тога, прстен или огрлица од сребра и, за 
хладног времена, огртач са крзненом капом. Ово је богата одјећа, и због контраста 

белог и гримизног, веома је лијепа.9 И за црногорске свештенике аутори тврде да 
носе националну ношњу и оружје, које остављају само док врше службу. Они су 
у правилу "добри јунаци", први на збору и вође свога стада у рату. 10 

Гошће су посјетиле школу на Цетињу. У погледу склоности закључују да 
Словени Црне Горе, и остали њихове расе, показују више жеље за историјским 
знањем и брзо уче стране језике, а поетски дар им је заједнички. 11 

За куће на Цетињу Енглескиње пишу да већина од њих има горњи спрат, 
а да у многима постоји и добар намјештај. Просторије су чак покривене 
ћилимима, али највећи луксуз у њима је, ако постоји, пећ. У мјесту има и 
неколико мањих локанди и љети странац навикнут на удобност може лако наћи 

подношљив смјештај, али зими је то много теж:е, јер недостатак пећи и 
загријевања чини већину локанди неподношљивим.12 Тада је кухиња једини 
топао дио куће. У њој, на малом уздигнућу на једном крају пода, може се наћи 
не само ватра већ и друштво и, ако се разумије језик, више упутстава и забаве 
него било гдје друго. Око кухињске ватре пјевају се пјесме и причају приче о 
Србима из свих крајева.13 Када је у питању храна, оно што се може добити у 
локанди на Цетињу углавном су риба, сува овчетина, хлеб и сир. Гошће су од 
одјеће купиле добру вунену струку од породице која то прави.14 Највећа незгода 
за њих на Цетињу била је улица. Пошто је била зима, улица је била покривена 
снијегом, који нико није чистио иако се током зиме ионако ништа не ради. За 
ово су мјештани имали два могућа оправдања. Први, што се сваки час вјетар 
могао промјенити и очистити долину за пар сати. Друго, становници Цетиња 
сами не стријеле од снијега, а током зиме нису навикнути на посјетиоце. 
Међутим, питају се Енглескиње, које оправдање је прихватљиво кад неко 
клецајући гази из рупе у рупу куда је нечија стопа већ прошла.15 

Шетајући по Цетињу гошће су сваки дан видјеле гужву око војводе Мирка, 
који је сједећи испред врата куће, судио и слушао молбе људи. Томе је често 
присуствовао и сам књаз.16 

Мекензијева и Ербијева говоре о црногорском четовању као о једном од 
начина да се дође до добара. Чете улазе у турску територију и односе плијен. 
Црногорци то сматрају природним, јер се тако од Турака силом одузима оно 
што су они силом заузели и држе. 17 Иначе за скромну црногорску производњу 
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у долинама између планина оне наводе да се састоји од воћа, дувана, вина, 
дудових стабала. Вино је по њима боље него било које у Далмацији, а и чауре 
за свилу су супериорног квалитета. У већини крајева, међутим, култивисање је 
тешко и сасвим мала парчад земље отима се од стијена да би била обрађена. 18 

Макензијева и Ербијева наглашавају да су без обзира на старе навике и 
традицију, неки обичаји у Црној Гори забрањени најновијим Даниловим 
закоником. Крвна освета, која је као обичај увијек привлачила пажњу странаца, 

још је жива, али се строго кажњава. Ако неко због освете убије невину особу, 
биће сам кажњен смрћу. Такође, неке одредбе Даниловог законика директно 
су против четовања. Хајдуковање, крађа и пљачка у вријеме мира биће кажњени 
тако што ће сав плијен бити враћен ономе коме припада, а напад ће се 

третирати као да је почињен против брата Црногорца. 19 • 

Позиција жене у Црној Гори је исто често занимала стране посЈетиоце. 
Пошто су и аутори те књиге биле жене, није чудо да су доста простора пос
ветиле том питању. ,,По Даниловом Законику, црногорска жена има, у сваком 

погледу иста права као мушкарац", кажу писци, ,,а посебне одредбе обезбјеђују 
јој пуни удио у подјели имовине.20 Када се очев посјед дијели међу дјецом, 
кћерке наслеђују као и синови, а кћерка јединица може да наслиједи цјелокупно 
власништво оба родитеља. Када се жена уда, она добија мираз који прелази у 
власништво породице њеног мужа, али за узврат, уколико би она остала 

удовица, има право на мужевљев дио заједничких добара; а, ако би се поново 

удала, породица првог мужа јој мора обезбједити одређена стална примања. У 
случају породичне свађе, када мушкарац одбија да живи са својом женом, доз
вољено им је да се раставе, али не и да раскину брак. Ниједно од њих не може 
се вјенчати са неким другим а муж мора да издржава _жену. Даље, закон ~е 
побринуо да се ниједна жена не може удати против своЈе воље. Када, како Је 

то уобичајено, младе заруче у дјетињству, свјештенику је з~бр~њено да их 
вјенча ако није провјерио да је и невјеста сагласна; и ако се дЈевоЈЦИ не сви~а 
младожења којега су јој родитељи изабрали, већ га са,ма иза?ере, ~ородици НИЈе 
допуштено да се у то мјеша. Такве парове, гласи изрека, СЈедињуЈе љу?ав. 

Жена која убије свога мужа биће осуђена на смрт као и било КОЈИ други 
убица, само се та казна неће извршити оружјем, јер је срамно подићи оружјем 
на некога ко се не може бранити оружјем. Како he се извршити смртна пресуда 
над женом није наведено у Даниловом Законику, али, према старом обичају, у 
случају великог злочина каменују је, а први камен баца њен отац. Ова страшна 
судбина задесила је сваку преступницу друштвене чистоте; и мада Данило~ 
Законик предвиђа смртну казну само кад су у питању удате жене, народни обичаЈ 
не прави изузетке. Нити је по црногорским мјерилима, злочин мање 
понижавајући за преступника јачега него за преступника слабијега пола. Мушки 
злочинац једнако губи живот а на част његове породице једнако пада велика 
мрља. Отац подузима кажњавање дјевојке, а мушкарца стрељају његови рођаци. 
Тако су 'протјерали зло између себе'. Црногорац с презрењем гледа на 
друштвену нечистоту као на нешто недостојно његове мушкости, па чак и када 

18 Исто, 247-248. 
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имају посла са својим мухамеданским непријатељима, чак и у њиховим најдив
љијим четама, са овим 'варварима' жена је безбједна. 

Примјеhено је да друштвена врлина Црногораца није мање за дивљење 
сама по себи него као доказ шта хришhански прописи могу да ураде за морални 
живот једнога народа чак и када је материјална страна његовога живота сведена 
на ивицу варваризма."21 

)Кене могу иhи без пратње и носити било шта без страха, наводе писци, 
а и најсигурније за било коју особу, био он странац или бјегунац, то је да га 
жена прати. Ако жена учествује у одбрани земље биhе високо цијењена и пос
тати предмет народних пјесама. Неки уобичајени поступци мање или више 
својствени за велики дио јужнословенске расе, појављују се у понашању 
црногорске жене. Њено поздрављање мужа и мужевљевог госта исто је у прин
ципу као према господару, она љуби руку и руб тунике. Још чуднији обичај је 
онај по коме је недолично за тек удату жену да се обрати мужу пред друштвом. 

Муж такође избјегава да спомене жену, а ако не може избјеhи, почиње то са 
неком врстом извињења. 

Другачији је обичај "призивања". Каже се: ,,Мој брат, или моја сестра у 
Господу". Смисао овога је да смо сви Његова дјеца. Због њене природне слабос
ти жена је она која најчешhе прави захтјев ове природе. Други обичај, још на 
снази у Црној Гори, јесте заклетва побратимства. Тај обичај није црногорски 
веh човјечански, свјетски. Оно што је обиљежава Јужне Словене је, по 
ауторима, то што и жене праве такву везу. Двије жене се могу тако обавезати 
или жена може постати посестрима мушкарцу. Никад се није десио примјер 
изопачења такве везе из њеног братског обиљежја.22 

Што се тиче рада жене, на њој почива посао у пољу и куhи, израда одјеhе 
и ношење производа на пијацу. Зато велики дио трговине Црне Горе пролази 
кроз женске руке, али странци који их сретају од Цетиња према Котору, гдје 
иду на пазар, нису импресионирани кад виде тешке товаре на женским 

раменима.23 

Макензијева и Ербијева провеле су Божиh у Црној Гори и посматрале 
типичан православни обичај тога дана. Увече, у локанди су присуствовале 
налагању бадњака, што укратко описују, те јутарњи масовни одлазак народа на 
честитање господару. Нешто касније биле су позване да гледају традиционално 
гађање у мету, у чему је учествовао и сам књаз, док га је са прозора посматрало 

"слатко лице мале књагиње Милене".24 

Свој боравак у Црној горзи Макензијева и Ербијева су, судеhи по њиховом 
запису, искористиле да што боље упознају Црногорце, њихове обичаје и начин 
живота. Њихова књига могла је да пружи нека знања о Црногорцима енглеској 
публици, која је до тада тако мало знала о том малом народу. 

Годину дана послије Макензије и Ербијеве, 1863. године боравила је у 
Црној Гори још једна Енглескиња, госпо Странгфорд. Њена књига објављена 

21 
Исто, 267-268. 

22 
Исто, 269. 

23 
Исто,271 .. 

24 
Исто, 277. 
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1864. садржи описе путовања и боравка на источним обалама Ј адрана.25 У дијелу 
о Црној Гори занимљиво су описани доживљаји самог аутора на Цетињу и дате 
слике из живота тамошњих људи. 

Једна од првих сцена којима је госпођа Странгфорд присуствовала било 
је засједање Сената. Чланови Сената сједили би под отвореним небом испод 
дрвета или на ливади. Сељаци који су били на суђењу стајали би у средини и 
износили своје приче. Обично се суђење завршавало бучним гласом и пресудом 
војводе Мирка. Странгфордова је присуствовала суђењу у случају једне жене 
која је одбила да живи са мужем, ,,јер је био тако ружан и носио тако ружну 

одјеhу". Упитала је књаза шта бива са женом која је била невјерна мужу, а он 
јој просто одговорио: ,,Оне то никада нијесу; да јесу, раније би биле осуђене 
на смрт; ја бих их осудио на доживотну робију."26 

Сваки сељак у земљи, ма колико био сиромашан, каже леди Странгфорд, 
има право да лично дође књазу због пресуде; и толико су му привржени да 

нико и не помишља да доводи у питање његову правичност. Ако им исправност 
његове пресуде није баш јасна, они кажу: 'Он за то има разлог' и hутке се 
повинују. Они се задовољавају одлукама Сената само зато што вјерују да оне 
долазе од самог књаза. Нема сељака у Црној Гори који не посједује неко парче 
земље, и ако му пропадне жетва или га задеси несреhа, он одмах долази књазу, 
који му даје све што може.27 

"Они имају још једну врлину уз овај једноставни начин живота", пише 
Странгфордова, ,,то је њихово савршено поштење. Поменула сам једном да сам 
изгубила златну наруквицу у Албанији. 'Да сте је изгубили овдје, чак и у 
најудаљенијем кутку Црне Горе, за три дана би ми је донијели' казао је књаз. 
Сигурна сам да то није била само празна прича, јер сам чула да то потврђују 
и непријатељи и пријатељи Црногораца. Често су ми причали о путнику који 
је оставио свој шатор, са отвореним вратима, на једној црногорској падини, а 
када се послије трогодишњег одсуства вратио, нашао је сваку ствар коју је био 
оставио. То је стара прича о привржености простодушнога народа и праведној 
управи хомеровскога поглавара - којој је тим лакше да се догоди у земљи каква 
је Црна Гора, јер Књаз може да се упозна са својим људима појединачно, и 
може да им пружи лични примјер који радо прихвата сваки од његових 

привржених поданика."28 

Као главна привредна добра Црне Горе Странгфордова наводи богатство 
шума, односно дрвета у планинама, а винограда, маслина и смокава у долинама. 

Осим тога, има доста добре рибе, поготово пастрмке и укљеве, која се суши и 
чини добар дио исхране страновништва. Књаз настоји да побољша стање своје 
земље и народа и отуда његов жал што нема излаз на море, одакле би извозио 
производе земље и с тим парама подизао школе и путеве.29 Књаз је рекао гошhи 
да се његови сусједи жале да Црногорци не раде ништа осим што ратују. ,,Али 

25 

26 

27 
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29 
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они немају шта друго да раде", додао је он. ,,Када би могли постиhи ишта више 
осим стада и жетвеног приноса, они би радили вриједно због тога".30 Тим 
сиромаштвом Странгфордова објашњава и црногорско четовање, јер има оних 
који могу реhи: ,,Да нема Турака ја не знам како бисмо живјели.''31 Међутим, 
Црногорци често иду на привремени рад у Турску, поготово у Константинопољ, 
гдје се не либе да тешким радом зарађују свој хлеб.32 

И Странгфордова је присуствовала омиљеној вјежби гађања у мету у којој 
је књаз учествовао и, како се њој чини, гађао изузетно прецизно.33 Леди 
Странгфорд је провела доста времена у друштву са књазом. Описујуhи његову 
одјеhу и одјеhу Црногораца уопште, она каже: ,,Црногорска ношња најљепша 
је и најљупкија од свих које сам видјела у било којој земљи. Књаз је носио 
тамно плаве панталоне, скројене квадратно, веома набране и широке, скупљене 

око кољена скерлетним подвезицама; мараму од дамастне свиле око слабина, 
а око струка огромну тамно црвену кожну траку, за коју је заодјенуто његово 
оружје; мада је Књаз једини човјек који га код куhе не носи. Скерлетни прслук, 
извезен златом и са златним дугмадима, полу је прекривен уском доламом од 
бијеле чоје, такође богато извезене златом; свечано дворско одијело је исто, 
само што се тада носи зелена долама. Понекад се оивичава крзном, а сва 
господа на двору имају низове крупних сребрних дугмади густо пришивених на 
предњем дијелу доламе као да је потребно да се тканина потпуно прекрије, и 
добије изглед оклпа; док су неки имали огромне нараменице од чистога сребра 
прекривене бобицама, које су потпуно прекривале главу и рамена. Капа је од 
крзна, са перјаницом од бијелог платна, извезеном и украшеном киhанкама, 
која виси на једној страни. Таква се носи у рату, на путовању или зими. Љети, 
или код куhе, Црногорци носе необичну огромну капицу, са црном свиленом 
ивицом, и скерлетном средином. Сви Црногорци носе извезене докољенице. 
Само Књаз носи високе кожне чизме. Непрестано је носио рукавице, као и сви 

други на двору. 

Сељачка одјеhа прави се у мање више истоме облику, али од простијега 
материјала. Сви додају, када је хладно и кишовито вријеме, један дебели огртач, 

звани струка, који је направљен од неофарбане вуне, грубо определе у дуге 
чупке, тако да скоро подсјеhа на неуштављену овчу кожу.''34 

Као и други гости у Црној Гори, Енглесюrња је имала прилику да проведе 

вече слушајуhи народне пјесме пјеване уз гусле. За њу је било забавно посматрати 
са колико је поноса и задовољства војвода Мирко уживао у гуслама. Неколико 
људи из књажеве пратње је заједнички и хармонично пјевало. Ова хармонија и 
љепота гласа, за њу, превазилази све што је раније чула у многим крајевима.35 

Начин говора који указује на неку врсту побожности, због честог 

помињања божјег имена, примјеhује госпођа Странгфорд, као и други путопис-

ЗО Исто, 162. 
31 Исто, 188. 
32 Исто, 189. 
33 Исто, 164. 
34 Исто, 146-147. В. Дентон, Црна 'iopa њен народ и ње'iова 11cmop11ja, Подгорица 1996, 83-84. 
35 Исто, 167. 
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ци. Црногорац, каже она, неhе изреhи ниједну реченицу а да је не почне или 

заврши ријечју Бог у неком од седам словенских падежа. Када је за вечером 
затражила воде, господин до ње јој је одговорио: ,,У име Бога, даhу вам за Бога"; 

или пошто се неко пожалио да поврhе није довољно скувано, одговорено му 
је: ,,За име Бога, није.''36 

Ово би укратко било основно што је леди Странгфорд записала о 
Црногорцима и њиховом животу. Иако она није важила за особу која је склона 
Словенима, у политичком смислу, може се реhи да су њена запажања у прин

ципу објективна. 
Један од најбољих познавалаца Црне Горе међу Енглезима био је Виљем 

Дентон. У Црној Гори боравио је 1865. године. Аутор је више члианака о Црној 
Гори које је објединио у књизи о Црној Гори, њеном народу и његовој историји 
објављеној 1877. године.37 Он је најобухватније представио Црну Гору и њене 
људе и приказао верну слику њиховог начина живота. 

Пошто је на почетку дао основне географске податке о Црној Гори, Ден
тон говори о занимању, производњи и извозу производа из земље. У основне 

производе он убраја вина, нар, смокву, маслине, дуван, кромпир, изузетан мед 
и др.38 Од свег дрвеhа у Црној Гори, каже Дентон, можда је највреднији руј, 
чије се стабло и лишhе користе за штављење и бојење. Овце и козе гаје се у 
великом броју у Црној Гори, а сушена овчетина и сушена риба извозе се и 
цјењени су на аустријским пијацама. Укљева, пастрмка и јегуља веома су укусне 
било кад се спремају сирове или сушене.39 

Због природне средине и исхране, закључује Дентон, Црногорци су 
дуговјечни и често у једној куhи живи неколико генерација једне породице.40 

"Њихова уобичајена храна", пише он, ,,састоји се од тврдог неквашенога 
кукурузнога хљеба, качамака, сира, млијека, поврhа. Месо и рибу ријетко једу, 
осим у изузетним приликама; а и живина се ријетко појављује на столу, изузев 
када их посјета некога странца подстакне да покажу своју гостољубивост. 
Љубитељи су вина, мада мало њих може да га пије зато што је скупо. Приликом 
неких веhих свечаности, међутим, као што су Ускрс, Божиh или слава Св. Илије, 

они пусте себи на вољу у том погледу. Ракија и алкохолна пиhа уопштено су 
на цијени, али их сиромаштво нажалост спречава да их пију, осим кад им од
лазак у Котор омогуhи да до овога луксуза дођу по нижој цијени."4 1 

Типичну сеоску црногорску куhу Дентон описује као ниску камену 
грађевину са само једном просторијом. Сваки крај куhе има неостакљене 
прозоре или пушкарницу. Умјесто таванице су греде са којих висе везови лука, 
пршуте, сушена риба и папир прекривен јајима свилене бубе окаченим за из

лијегање. Ту су земљани hупови, дрвени кабао за млијеко, груба вунена зас-

36 Исто, 173. 
37 William Denton, Mollfenegro its реор!е a11d tl1ei1· ilistory, London 1877. Књигу је у цјелини превела и 

приредила Бојка Ђукановић а издавач ЦИД Подгорица, 1996. Ово издање и мп користимо. 
38 
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тирка, примитивна колијевка и пушка. Сједи се на дрвеним пањевима а на јед
ном крају просторије су простирке за спавање. Пошто нема димњака, дим са 
огњишта излази кроз један отвор на крову.42 

"Свако", пише Дентон, ,,кад уђе у куhу, с поштовањем пољуби стари пар 
у руку; и док тај обавезни поздрав не обаве не започињу никакав породични 
разговор. Онда се сви спремају за вечеру. Најприје једе дјед; онда мушкарци 
који посједају око велике дрвене табле која им служи као сто. Потом једу жене 
и дјеца. Послије јела почиње вечерње посијело. Сва се породица окупи око 
огњишта. Људи пуше, жене шију, плету или раде нешто око дјеце. Онда један 
за другим мушкарци причају о својим доживљајима.43 Ратничка присјеhања 
завршавају се обавезно звуком гусала. 

Очигледно наклоњен Црногорцима, Дентон хвали њихове врлине, 
храброст и патриотизам. Злочин је, каже, риједак, а поштовање које се указује 
женама не само својим веh и својих непријатеља - опште је познато.44 Опште 
поштење је такође високо. Постоји платан у центру Цетиња, каже Дентон, који 
служи за остављање пронађене робе, и ко год нађе нешто што је изгубљено, 
положиhе то под дрво и власник га може преузети.45 Поштовање према женама 
показује се, по писцу, на један изванредан начин. Заштита коју жена пружи 
злочинцу или непријатељу даје му најсавршеније обезбјеђење од опасности.46 

Црногорци се не баве занатима, осим што свака породица израђује грубу 
тканину за сопствену употребу. Оружје које Црногорци стално носе са собом 
израђено је веhином у Призрену, Пеhи, Травнику или Сарајеву. Зидарски и 
тесарски радови потребни за изградњу куhа не захтјевају посебно знање, али 
ако је потребна веh.а умјешност, изнајмљују се радници из Далмације и Србије.47 

Црногорци живе у куhној "задрузи" и имање и приход користе заједно. Тек 
кад отац умре, синови могу да остваре право да дио издвоје из остатка. Међутим, 

Дентон пише како му је један Црногорац рекао да лоши људи дијеле земљу и 
живе одвојено. Када се земља дијели, сваки син има право на једнаки дио, с тим 
што се очева пушка и пиштољ дају најстаријем сину. Ако има синова, удате кhерке 
немају удјела у очевој заоставштини. Кад човјек умре без синова, кhерке нас
лијеђују његову земљу и друго власништво, осим куhе и оружја, које постаје влас
ништво његове браhе или њихових синова. Када остане само једна кhерка, она 
обично, уз сагласност рођака, носи као мираз читаво очево власништво.48 

Дентон је у свом обимном раду представио актуелне законске норме у 
Црној Гори, које се односе на најзначајније моменте из живота. Такође, он је 
описао и војну организацију и тактику, политичке установе, финансије државе, 
те културне и црквене прилике. Оно што смо издвојили, а што се тиче типичног 

42 
Исто, 86-87. 

43 Исто, 89. 
44 Исто,92. 

45 
Исто, 94. 

46 
Исто,96. 

47 
Исто, 107-108. 

48 
Исто, 109-110. 
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начина живота, показује да је Дентон добро упознао црногорско друштво и 
његове посебне одлике. 

Још један енглески путопис онога времена садржи податке о Црној Гори. 
Ријеч је о књизи Х. Р. Ричија о путовању кроз Истру, Далмацију и Црну Гору. 
Ричи је пошао из Лондона у јуну 1873. и боравио наредног мјесеца у Црној Гори. 
Књига Ричијева, поријеклом Италијана, објављена је у Лондону 1875. године.49 Оно 
штиво које говори о Црној Гори налази се у посљедњем дијелу књиге и код нас 
до сада готово није коришhено. Личним доживљајима и познанствима аутор 
приказује неке особености живота црногорске друштвене заједнице. 

Један од догађаја на Цетињу коме је Ричи присуствовао била је народна 
светковина уз игру и шенлучење, мада аутор не наводи којим се поводом то 
дешавало. На основу времена његовог боравка могло би се закључити да је 
ријеч о Петровдану. Странцу се допао изглед народа са љепотом народних 
ношњи, али још више беспрекоран ред, иако се на једном мјесту нашло много 
људи под оружјем. Једна погрешна ријеч, или мало више пиhа, чинило му се, 
могло би бити довољно за озбиљан инцидент. Књаз Никола, пошавши у народ, 
поносно је упитао госта: има ли у Европи суверена који може са сигурношhу 
шетати у таквој маси, гдје је, по њему, било 20.000 наоружаних људи, а он 
уопште није имао полицајца у близини.50 Сцена која је услиједила била је заним
љива Ричију, јер су људи из гужве прилазили да поздраве књаза. То су радили 
на тај начин што су, скинувши капе, пољубили руб његове одјеhе. Неки бољег 
положаја љубили су књаза у руку док им је он спуштао руку на главу три пута. 
На крају, старјешине и војводе би скидале капе, што је исто и књаз радио, а 
онда би се руковали и пољубили у образ. Књаз је дјечаке који се пробију до 
њега питао за име и године, у коју школу иду, а све уз неописив понос родитеља 

који су то гледали.51 Било је упаљено стотине буктиња на Цетињу а књажев 
оркестар, којим је руководио један Чех, свирао је испред двора. Потом је та 
музика замијењена гуслама, док је окупљени народ играо црногорске игре. ричи 
је био импресиониран изгледом људи и начином игре док је посматрао класичан 
црногорски оро. Књаз који је ишао од једне групе до друге рекао је госту: ,,Наша 
игра није елегантна, али је карактеристична; зове се оро и сматра се да је њено 
поријекло овакво. Прије много година Црногорци нису имали националне игре 
када је један младиh рекао 'Како сви наши сусједи имају националне игре а ми 
немамо. Хајде да измислимо игру; и пошто су наше планине домовина орлова, 
направимо је попут орловог уздизања са стијена, и вриштимо попут младих 

орлова'. И тако су они испружили руке и скочили увис колико су могли играјуhи 
њихов оро, који је од онда постао национална игра земље."52 

Још један обичај који садржи показивање снаге, брзине и спретности 

задивио је Ричија. То је уобичајено такмичење у трчању. Трка је обухватала 
дио по равном терену и дио пењања уз планински терен гдје је био циљ. Аутор 
пише како је било занимљиво гледати којом су брзином такмичари, попут 

49 Н. R. de Ricci, RamЬ!es in Ist1·ia, Dalmatia and Montenegro, London 1875. 
50 Исто, 236. 
51 Исто;238. 
52 Исто, 240. 
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леопарда, скакли с мјеста на мјесто, прелазили стјене и расцјепе међу њима, 
користеhи и руке и ноге да дођу до циља. Неко је пењуhи се из_губио ослонац 
под ногама и остао да виси са рукама изнад главе. Сгално су се МИЈењали изгледи 
за побједу, што је трку чинило узбудљивом, јер онај који је био водеhи могао 
се несреhом поклизати и други би одмах био испред њега. Послије ове била је 
трка по равном дужине једну миљу, око поља. Награда за ту трку, као и за 
прву, била је пар сребром украшених турских пиштоља дарованих од књаза.53 

Осим тих народних игара и забаве, Ричи је видио и тежи дио црногорског 

живота. Земља је, каже он, неплодна и сува, и свако парче тла међу стијенама 
пажљиво се обрађује и често се доноси земља у малим корпама на ту парчад 

да би се повеhала дубина тла. У том послу не учествују само жене веh и 
мушкарци. Једина разлика између Црногораца и других је у томе што су 
Црногорци наоружани чак и када раде пољопривред~е послове. Ауто~, 
међутим, побија оптужбу против Црногораца да су лиЈени и да остављаЈу 
најтеже послове женама. Он тврди да то није истина, а доказ види у томе што 
постоји радничка колонија од три хиљаде Црногораца у Константинопољу. Они 
су тамо познати као готово најбољи и најпоштенији радници.54 Истина је да 
Црногорци препуштају женама да раде веhи дио тешког пољопривредног посла 

и носе тешке товаре горе и доље по брдима, али он подсјеhа да су дуго времена 
Црногорци, као забрањени кланови Шкотске у прошлом вијеку, били третирани 
од њихових сусједа Турака мало боље него дивље звијери. Дуго времена сви 
мушкарци који су могли да носе оружје били су ангажовани у борби, а послови 
су пали на старе људе и жене.55 

Узимајуhи у обзир малу површину земље и њену велику неплодност, пише 

аутор, има доста производа који се могу извозити. У том смислу он издваја руј 
који се користи за штављење коже и који је једнак или бољи од чувеног 
сицилијанског. Постоји доста доброг дрвета за експертовање, онда сушене рибе, 
поготово укљева, па сушене овчетине кастрадине, меда, коже и другог. Сви су 
производи изузетног квалитета.56 

Ричи ставља у заслугу књазу Николи да чини све што може да рашири 
знање међу својим људима. Основао је бројне школе и у читавој земљи 
образовање је обавезно, тако да he, сматра писац, у другој генерацији неписмени 
људи бити феномен у Црној Гори.57 

• 

Аутор није дубље залазио у друштвену структуру Црне Горе, иако му Је 
чини се, она веh одраније била дјелимично позната. Он углавном описује своје 
доживљајем, разговоре и познанства, поготово са књазом Николом, па би због 
те занимљивости овај путопис заслуживао да буде у цјелини преведен. 

На крају треба споменути још једно дјело енглеског аутора, књигу Виљема 
Кера, Монтенегро.58 Изашла је у Лондону 1884. године. То је књижица од 90 

53 Исто, 265-266. 
54 Исто, 250. 
55 Исто,251. 
56 Исто,253. 

57 Исто. 

58 William Carr, Mo11te11egro, London 1884. 
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страна, која је требало да буде синтеза основних знања о Црној Гори. Зато она 
у највеhем дијелу обухвата историјски и географски преглед, уз коришhење 
одређене литературе о Црној Гори. У посљедњем дијелу књиге, на неколико 
страна, Кер говори о навикама и одликама људи и о њиховом начину живота. 

Није познато да је аутор боравио у Црној Гори, нити он спомиње своје утиске 
у књизи. Она нема путописно обиљежје и, веh је више кратко синтетичко дј ело 
базирано на дотадашњој литератури и знањима о Црној Гори. Тако Кер говори 
о суровом ратничком карактеру Црногораца, четовању, крвној освети, позицији 

жене, домаhем животу, куhној задрузи и другом, настојеhи да укратко објасни 
те појмове.59 При том он углавном понавља веh изнесене ставове ранијих 
писаца, не нудеhи ништа ново, и чак понекад дословно преписује одређене 
пасусе из литературе. 

Керову синтезу зато спомињемо више као примјер како су веh заживјела 
одређена знања о Црној Гори и да се дјела дотадашњих путописаца узимају 
као готове чињенице и основна литература. 

Један карактеристичан моменат који је лако примијетити је тај да енглески 

аутори најчешhе и најрадије пореде црногорски начин живота са оним у брдима 
Шкотске, а Црногорце са Шкотланђанима. То је за њих такође необичан свијет, 
који су познавали због близине, али и зато што је био описан у дјелима великих 

писаца. Није зато чудо што је Гледстон писао да би Црна Гора доживјела славу 
"да је имала свога Валтера Скота да опјева чудеса њене историје".60 

Путописна и друга литература о Црној Гори, која се озбиљније ствара од 
средине XIX вијека, ако није донијела славу, оно је сигурно створила одређена 
знања о црногорском животу. Због тога што су то била прва извјеснија знања 
о тој земљи и људима и услед понављања појединих мјеста и закључака, 
створени су одређени стереотипи о Црној Гори и Црногорцима. Без обзира на 
наклоност па чак и на дивљење писаца, која се често преноси на публику, 
понуђена слика је могла понекад бити симплифицирана у неколико основних 
стереотипа. 

Оно што, због динамичног историјског развоја, није риједак случај је да 

усвојени стереотипи о једном свијету увелико надживе његово реално пос
тојање. 

59 Исто,'69-76. 
60 William Gladstone, ,,Montenegro Or Tserna Gora", Т/1е Nineteent/1 Centrury /, London, Мау 1877, 361. 
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Sasa Knezevic 

111е Englisli about Montenegrins' lifestyle in XIX Century 

Summary 

Seгious travel recoгds about Montenegro appeared in mid-19th century. They gave 
the first clear picture about the Montenegrins' way of living. Strange hablts, customs, 
relations and structurer of society in Montenegro wel'e the subject of those tшvel l'ecшds. 
Since these books have not Ьее11 tra11slated i11to Sе1-Ыа11, they have Ьее11 little used in our 
litel'ature. Theil' authol's gave a11thropological апd historical pictшe of Mo11te11egro i11 the 
19th century and introduced опе small 11ation to E11glish puЫic. This article p1·ese11ts the 
most important tl'avel-recшds Wl'itten i11 English i11 the last ce11tury, especially the way 
they descl'iЬed Mo11te11egri11s' lifestyle. 

Чедомир Аншиh УДК: 323( 497.11)"18" 

Историја једног доушника 

Прилог Томе Павловића исшорији Србије 

70-ших и 80-ших година XIX века 

Айстртаи: Рад је йосвеhен важносиш који за йроучавању исию
рије Србије седамдесетих и осамдесе~иих 'година XIX века може 
имати један недовољно йроучен извор - дос~Тtаве Томе Павловиhа
Руса, вшиесlТtрукоz доушника који се налазио у служби рускоz 
конзултиа, кнежевскоz намесника Јована Ристића и краља Ми
лана Обреновића. Сйоменути извеиtтаји, захваљујуhи доброј оба
веиаиености њиховоz ау ~ио ра u чињеници да их је мноzо сачувано, 
дају йосебан йрилоz uclТtopuju йолшиичттх струја у iйадтињој 
Србији, чији је убрзани развој био једна од најзначајнијих одлика 
срйскоz друштва. 

Извештаји доушника један су од важнијих извора за раздобље које у 
Србији започиње са 1868. и ступањем на власт Другог намесништва. Ново ус
тавно уређење које је тада успостављено увело је у свакодишњи политички 
живот институцију Народне скупштине са скученим, али одређеним 
овлашhењима. 1 У односима те нове институције и три деценије бирократизоване 
власти у Кнежевини тада су започеле бројне и сложене промене. Но, мада је 
управо режим Другог намесништва спровео такве реформе, његово време је 
остало запамhено као доба невиl)еног полицијског терора.2 Власт која је гонила 
и осуђивала своје противнике, забрањивала новине, а истовремено умереним 
реформама настојала да се представи чак и као слободоумна, тешко да је сав-

2 

С. Јовановић, Влада Милана Обре11овиhа !, Београд, 1932; Р. Љушић, Јован Рисй111h и усйlавно 
йmТtање 1869. 2од11не; Живот и рад Ј. Ристића: симпозијум о 150-годишњици његовог рођења, 
Београд 1981., 

Слободан Јовановп\i, исто; Д. Маринковић, Усйо1ttене и доживљају Д11мшУiр11ја Мар11нков11hа, 
средио др Драгослав Страњаковић, Београд 1939, у рукопису Усйо.мене Д. Маринковиhа, св. ЈП, 
А САНУ: За ово вpe1tte НалtеснщтТtва 111йионажа је сйlртшю 11айредовала, а све йод 11з2оворол1 
чувања динасй111је, йосле онако ужасне кайlасйlрофе у Кошуйlњаку. Динасйlичарсйlво 11 ан
й1иди11асй1ичарсй1во које је било леzло йод владом кнеза Михаила, сад се ново!tt силом 
йоказало. 




