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БАШТИНА У СТАРИХ СРБА.

0Д, А. А. МАЈК0BА.

С РУСКОГ ПРЕВЕО МИЛОРАД П. ШАшЧАНИН.

--

У опште по нас Словене врло је важно питање

о баштинству, или да се послужимо другим речима

— питање о праву на земљу. Нема сумње да су

у стародавна времена сви Словени живели на један

исти начин и да су имали многе сличности у управи

домаћим пословима, па тек доцније, пошто их ра

знолики историјски догађаји повукопе за собом,

да је мало по мало нестало тог њиховог јединства,

и ако су међу тим сачували основну мисао о свом

грађанском устројству. У народа историјских не да

се истребити њихов индивидуални поглед на живот и

друштвене одношаје; јер мисао, што је скроз и скроз

у њихову животу и општим унутрашњим уређењима,

постаје у природи њихова духа, где јој и јесте први

зачетак. За ту историју може се рећи да је и спра

ведљива, која не приповеда само, него се труди да

поузданим доказима и потврди: да су најстарије

карактеристичне Форме у тих народа постале про

меном главних црта, које се броје у првобитне и

састављају онај облик, с којим сваки историјски

народ излази на позорницу света. А ако је било и

туђег уплива, онда је дужна историја да покаже и

Гллсник ххш. 1
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то — у колико је утицао на унутарњи живот и

сметао самосталном његовом развићу.

Разне су историчке судбе, које постигоше пле

мена словенска. Међу Словенима господују три раз

личне вере, које су од првих у Европи; Словени

су прошли кроз све три Форме државнога живота;

живели су и независно, под самосталном својомупpa

вом, а било их је потчињених и безусловној само

вољи страних господара; Словени су прошли кроз

све разреде грађанства и образованости; права сло

венска удаљавала су се међу собом једна од других

до савршене разноликости и ако су неки од Сло

вена сачували у себи још много првашње простоте,

која у развићу не уступа ни најпросвећенијим на

родима у Европи. Но кад се и не узму у обзир

све те разнолике судбе што кроз векове потиски

ваху разна племена словенска а имадијаху голема

утицаја на њихов унутарњи живот, опет ће озбиљни

поглед историков спазити међ свима Словенима, па

и онде где је ширимице отворен пролаз страном

утицају, нешто свога словенскога; — а да је за

цело тако, доказује нам мање више пробуђена на

родна свест у свију ујединивших се племена сло

венских. Кад не би био силан уплив пто долази са

стране, кад ти страни услови што се на силу уносе

не би били стварнога и наравнога садржаја, кад

се стран и туђ језик не би претпостављао домаћем:

Словени не би престали расматрати, мислити и го

ворити онако како иште сама њихова природа,

па и у саме најнеприродније им Форме уносили би

дух и тип својега порекла. Овде не говоримо о
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Словенима који се одродише и којих је доста на све

стране; не говоримо о свим словенским племенима

која и данас живе по обалама балтијског и немачког

мора и толико су се изгубилада сенке њихових отаца

не познају деце своје. Они и још други дају нам

само сведочанство о томе како се душа у истини

може преселити; а међу тим не бројимо их у општи

племенски састав, који никако неје престао и обра

зују га живе словенске народности. У најдаљим

крајевима словенских насеља, у сред Немаца и Та

лијанаца, лако је познати Словенина. Па исто тако

и живот словенски, где му драго био, носи на себи

особити отпечатак.

У словенском свету имају научници ту голему

олакшицу, што ту једно племе може послужити да

се испита и позна живот и језик другога. Сама

Здрава мисао каже нам, да ако су сви словенски

народи што су у животу постали од једног истог

племенског корена, то да је онда сваки од њих ду

жан био сачувати у себи мање више нека општа

и сродна својства; и што даље зађемо у старија

времена, тим су и та својства потпунија и саврше

нија. Притом несу сви словенски народи подједнако

успевали у том свом историчком развићу; једни су

од њих далеко одмакли на путу опште европске

просвете и много којешта изгубили у својим осо

бинама, задржавши само корен својих наравствених

начела, као основу својој општечовечанској грађан

ствености; други су напротив далеко изостали иза

европскога живота, али се код њих опажају у жи

воту наравствена им начела још у оном виду, каква

је
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су била у прастара времена. У једних је нестало

унутарњег живота и спољашњост се изменила и мења

непрестано у духу времена; а у других начин

живота, општи одношаји и погледи још веју прваш

њом простотом и беспрактичношћу. ТУ једних се

опажа покрет јачи, у других слабији. У једних се

стародавни облици живота, од којих је променом

Форме постао са свим други нови —још једва дају

напипати, јер су се склонили у најдаљније крајеве,

где се још налазе код простијег света онаки исти

као што су негда обухватали свеколику народну

целину; напротив код других још су се задржали

на врху и имају сувременог значаја. Код племена

која су развијенија и која су даље дотерала у науци,

а у исто време том науком и бољем познању ми

нулог народног живота, стаје испитаче доста муке

и труда, ако ће да пронађу оно природно и само

радно начело, које је кроз толике векове будило

у народу живот и пратило га на путу непрестаних

промена и усавршавања. Ако ћемо признати да у

животу сваког самосталног народа сви они појави

који после долазе, постају природним путем из онога

што се пре догодило — подударајући се са неиз

бежним законом историјске следствености — онда

неје од слабе важности дело, које би се бавило око

тога да пронађе веран ток или жицу самосталног

живота у том препорођају; и што је развијенији -

народ, што је даље отишао за општечовечанским

покретом удаливши се од свога корена,тим је теже

распознати његов историјски ток; јер што се више

његова општечовечанска природа измеша у Општем
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раду целога света, тим се теже дају распознати

особине његових народних црта, које састављају

његову личност. Али опет за то историчар, ако ће

повољно да реши свој задатак, ваља да прође пут

самосталног народног развића, пут, којим је народ

прошао задржавши у себи све своје суштaствене

облике, а опет не без усиљавања своје духовне

радње на општу корист човечанства, у свези и су

гласности са осталим просвећеним народима. Тако

разумно схватање минуле историје од преке је по

требе за то што казује правац, који напред ваља

да прими народ у своје унутарње суштаствено раз

виће, ако не ће да сам себи противречи и подвргне

се непрестаном колебању и тумарању, непрестаној

борби и ломљењу, непрестаном упливу са стране,

који се не да мимоићи онда, кад неразумно и на

силно самовољство супрот ради историјској нужно

сти, која у суштаственим знацима свечано исказује

животне народне силе. Како су често учени испи

тивачи падали па и сад падају у погрешке хтевши

потражити онај исторични пут којим је народ про

шао, а грешили су и греше понајвише с тога, што

се садашњост народна тако јако удалила од његове

прошлости и толико изменила, да су се трагови ста

pине изгубили у новоме. Ваља битш са свим про

никнут народним духом, ваља имати живу, крвну

свезу са самим животом народним, па тек онда даје

се осетити и постићи куцање тог животног начела,

које се проноси по свем духовном историчком на

родном бићу. А да ли је то лако? Да ли ће се

налазити многи међу ученима, који би у самом себи
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носили тај животан пламен, и не само разумом и

умним разлагањем и довођењем у свезу разних до

гађаја, него и срцем и целим собом осећали тај

живот у самоме себи, који траже и гледе да га

произведу у другима и за друге. То је узрок што

се не ретко догађа, да ако је нужно објаснити ма

кар какав исторични појав, да онда тумарамо по

туђини и тамо тражимо кључ и осветљења, или на

против приписујемо страноме појаву и оно, што нам

се чисто на дому збило. Или ако је на прилику

народ потпуно уверен о некој новој потреби, која

ваља да добије са свим нов суштаствен облик, онда

многи научници траже јој Форме ван народнога жи

вота, упињу се да је како створе, паште се о томе

како би је полакше устројили, притичу страноме

духу и начелу, и на сваки начин већином варају

се, као што обично греши свака осамљена личност;

док се међу тим податци за тај облик од прастарих

времена налазе у самоме народу, као живо народно

благо, и чекају само на свесрдну студију, која ће

их савршено проучити и обновити тако, да се ошет

појаве међу својим рођенима а у њиховом понов

љеном раду. Утаком случају сродна племена много

могу припомоћи свесном испитаоцу, а њиме и све

општем раденику. Јер кад успореди то што се код

многих између њих сачувало савршеније и боље,

може лакше и верније појмити на своме дому оно,

што би без помоћи сроднога племена или остало

тамно и не разговетно или би било у опасности да

се лажно не растумачи. Особито кад се испитује

минули унутарњи живот народни, који обилује по
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датцима за познавање живота садашњега, или дру

гим речма, који изводи на среду то основно начело,

које на свагда треба да лежи у основи сваког су

штаственијег уређења — више нам помажу она

сродна племена, у којих се стари домаћи живот

одржао свежији и чистији. Истина пребацује им ce

да су заостала и да су још неразвијена, али се

не да ни то порећи да у њих још живе, и могу се

проматрањем изучавати, таки облици живовања, који

се коддругих једва критичким трудом дају испитати

по споменицима као преживела старина. Очевидно

је дакле да су ту од помоћи та племена и да је

ту њихово саучешће у толико нужно и корисно у

колико је и само развиће по њих саме. Нема зла

без добра. Сваки ће појмити да се у многоме олак

шава труд изучиоца кад тражећи и ускрсавајући

преживелу старину по споменицима — нађе ту исту

старину још у животу код својих суплеменика, где

је може видети, чути, осетити и самим гледањем

проучити. До каке истине мора доћи његово испи

вање кад му је пред очима жива слика тога појава

што га с муком назире у својим споменицима, по

јава, која се у целости одржала на сродној земљи,

а негда је можда била заједничка за сва племена

или бар на близу тој заједници. Ето дакле какве

су потпоре од науке која сравњује сва сродна пле

мена: важност јој је сва у томе што нам олакшава

труд у извођењу и правилном схватању историч

ких појава.

Словенска племена, настањена по источним кра

јевима, и после толиких промена што их отрпеше
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у судбама својим, стоје у данашњем времену на

различним ступњима грађанског живота и просвете.

Словени на северо-западу, подразумевајући ту и

oнe изумрле на приморју балтичкога мора, изодавна

се одликоваху већом развијеношћу; напротив југо

источни слабо се помичу у напредак, и до данас

најчвршће се држе старине. Већи део српскога пле

мена станује у горама; а знамо да брда разједи

њавају човечанство и несу згодна за жив саобра

штај. Народ дакле што у њима живи упућен је

да се придржава својих старих обичаја и предања.

Српско племе, бројећи у њ све Словене у старој и

новој Србији, Босни, Херцеговини, Црној Гори,

Далмацији и Хрватској, већиномје насељено по брдо

витим пределима међу Балканом, јадранским морем

и десним обалама Дунава и Драве. Опаке су владе

што им господаре, одавно их је притискао јарам тур

ски и аустријски. Цигло један малени део искобе

љао се испод несносног турског притиска те сам

собом управља под врховном влашћу отоманске порте.

Па онда Црногорци већ ево пет векова како се

боре за слободу и независност. Него је турска власт

у опште пријатнија од аустријске за унутрашњу

самосталност покорених народа, премда ни једна ни

друга не боче се мишљу за њихово наравствено

развиће. И те планине, та осамљеност, таке стране

владе што спречаваху ход народној образованости

— све је то ишло на руку те је српско, као и бу

гарско племе, у свом унутарњем животу слабо корак

нуло у напред, те тако представља у себи много
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радозналих појава, који су код других суплеменика

ишчезли у животу и прешли у прошлост.

Од свију најчистије су сачували своје породичне

и задружне установе Срби што живе ван аустриј

скога господарства. Патријархалност у породичним

одношајима, опште саучешће у располагању до

маћом сопственошћу, породично домаће представ

ништво, крвна освета, називи села и општина по

именима породица које у њима живе, цепање на

родове, самосталност породица које се поделише,

обилност општинскога начела, народни сабори, слабо

значење личности, прост поглед народа на власт

која управља— све то, и много којешта друго, ка

зује како је са Србима срастао првашњи начин

живота и како пажљиво поступају с њим у корист

нових грађанских одношаја.

Живот Срба има доста у себи пто је слично са

животом простога народа у Русији. Обично нам

ваља тражити у простом народу живе старине, које

су већ преживеле и заборавиле образованије оп

штине. Прост народ– то је та широка густа сре

дина, коју још не успе разрешити лично начело по

никнуло на извесном ступњу духовнога самознања:

због тога њезин челични слој слабо и пробијају

зраци просвете и лагано по, стичу животно кретање.

Такав је њезин свагдашњи карактер и не може се

назвати ни савршеним ни несавршеним. Ту међу

стародавним цртама живота, у огрубелим обичајима,

па и у томе што се на свет гледа све једним и

истим очима — у свем том једнообразном животу,

који се свршава искључно и некако за себе по не
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ким опредељајима који су од векова — сахрањује

се врло големо благо, које наше образовано друш

тво малодушно жртвује у корист безличне и неопре

дељене човечанствености. Све што је случајно,

назадно и покварено, чим се оглушује саморадња

духа – треба као гњила кора да спадне са нарав

ственог суштaства народњег; али живо начело што

се храни у простом народу и свечано, јасно и са

свешћу исказује се правим напредним људма, људма

садашњим народним преставницима што припадају

образованом друштву — треба на свагда да остане

с народом, како би мало по мало прешло у ње

гов свестан духовни живот. Неје лако у отврдлим

облицима искључнога живота извести и проучити

то живо начело; неје мало испиталаца којима је

слабо стало да уздигну не најпријемљивију кору

што шокрива живот простога народа све из страха

да не понесу као на својим рукама, и воле ићи у

туђину на готове резултате те их на силу приме

њивати на свој народ; али опет за то живи то на

чело и ваља да га подвргну свесрдној студији сви

они, који се занимају сувременим друштвеним жи

вотом својега народа. Не само оно што је прошло

са покољењима која су изумрла и којих живот чине

разумљивим само историци, него и оно што је сада

у простом живом народњем животу, попуњујућиједно

друго— ставља се за вођа друштвеним раденицима,

који ставише себи у задатак, да доведу у суглас

ност народни живот са општечовечанским начелом,

да успореде слободни и независни дух целога света

са засебним обликом народним. Крајни је преглед
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тој задаћи да најбоље, најпотпуније оправда ту

мисао, коју је својим историчким животом позван на

pОД Да оствари.

Остављајући за други пут да испитујемо уну

тарње стање садашњега живота српскога народа,

излажем најглавније изворе који представљају право

на земљу како је било у старој слободној Србији.

С баштинским правом, које је свима Словенима слу

жило за главну основу међу државним и грађанским

одношајима, неразлучно су свезана друштвена по

дељења и друштвена права, и према томе баштински

одношаји бацају светлости и на друштвене одношаје.

Историја, која се бави око онога што је унутарње,

не треба да мотри на то пто је негда Србија била

раскомадана и поцепана. Њој спада у дужност да

је промотри у свој целокупности њезиних области;

јер народ који је населио те области био је један

исти, самосталан и слободан. Ни Угарска ни Грчка

не могаше својим упливом порушити му ту само

сталност. Истина по неки делови признаваше каткад

њихову врховну власт; али се та зависност ни у ко

лико не дотицаше њихне народности. Већ само с

тога Угарска не показа никаква уплива од своје

стране; а ако је (народ) својевољно и примио што

туђинскога у Грчкој и приморним градовима у Дал

мацији, где се још налазе трагови римске образо

ваности, која се у потоња времена повела за тали

јанском– то се већ на први поглед даје приметити

тај прицепак. Али и талијанска образованост не мо

гаше се помаћи даље изван Далматинских примор

ских општина, шта више у самим тим местима то
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лико је подлегла словенском начелу,да је образовала

са свим особени начин живота (што међу тим не ће

ући у састав овога испитивања). На тај начин Ср

бију, и ако поцепану и под разним господарима, опет

Ваља посматрати као нешто цело што се тиче ње

зинога унутарњег живота; јер један и исти народ,

који одолеваше толикој непријатељској сили, не мо

гаше окрњити јединства у основним особинама своје

природе“).

Најглавнији извори којима ће се служити при

овој расправи јесу Душанов законик и грамате.

Земља на којој су живели Срби бројала се у

опште међу сопствености врховних господара. Тако

су је на прилику продавали Дубровнику и добивени

новац називали су својим краљевским приходом :

ДоходњКњ. кpмекњсткА мн., или доходњкњ господскн.

Земља је продавана заједно са свим оним што је на

њој било и мртво и живо — покретно и непокретно.

Обично новци несу добивани у један пут, него сваке

године нека извесна количина, која се називала кра

љевским приходом или добићу. Док су Травунија и

Хум припадали Србији плаћало се српским краље

вима за земље које се бејаху од њих придужиле

Дубровнику, а кад су те две области припале Босни,

онда је у исто време и тај приход прешао у руке

босанским краљевима. Но у то време јављају се у

Травунији и Хуму властела која својевољно даје

и продаје Дубровнику своје земље, као: Санковићи,

Радиновићи, Хранићи. Краљеви су само после по

тврђивали њихове уговоре. У том што су самовољно

могли располагати својим земљама види се пространо
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право којим се могаше користити та властела. Ми

слити се мора, да су они стајали више остале вла

стеле или бољара, као обласни господари, и да су

имали под собом много домаћих бољара. Слободан

прелаз од Србије к Босни, потврђује ово наше ми

шљење. Буде л' да су Санковићи поклонили Дубров

нику целе две жупе, Конавље и Виталину, да су

по том Радиновићи и Хранићи продали Дубровнику

те исте жупе и за њих новце задржали себи, то

је онда јасно, да су они котар својега владарства

држали за своју сопственост и сматрали себе не као

пуно потчињене према босанским краљевима, већ као

праве господаре, који само стоје под њиховом вр

ховном влашћу. Иначе они не би могли тако сло

бодно располагати краљевском сопственошћу. Овде

као и свуда појављује се прта која има свога ко

рена код свију Словена, и по којој се код Словена

најглавнија мисао о држави ослањала у почетку само

на земљу, а не ни на какви апстрактни појам о вла

сти и старешинству. Ну од тога сувише приметнога

права на земљу која заузима целе области, ваља

разликовати обично и опште право на земљу. Због

тога нам ваља размотрити како је била подељена

земља у Србији. Приметити ваља да тада још не

беше земље у Србији која би припадала држави,

јер неје било прихода који би био сматран као соп

ственост државна. Мисао о сопствености државној

још се тада не беше развила у Србији: сва земља

с доходцима сматрана је као сопственост државног

владаоца и звала се земљом и хазНОМ Краљев

ском или царском. Владаоци су по својој вољи ра
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сполагали земљом, могли су је продати или покло

нити као своју а не народну сопственост. Давали

су је градовима, манастирима и властели, а де

споти даваху српске градове у промену за угарске

— то јест народну сопственост за своју приватну.

Исто тако владаоци збираху приходе са земље у

корист своје касе, а сами су опет морали плаћати

накнаду у случају кад се поведе спор између њи

хових поданика и странаца. Дакле у то време зна

чило је једно и исто сопственост државша и соп

ственост краљевска ил' царска. У осталом мисао о

чистој државној сопствености поникла је истом у

време цара Душана. Ми видимо Душана, па онда

сина његовог Уроша, деспота Стевана Лазаревића

и краљеве босанске—где издају записе, не иначе,

него удоговору са својим сродницима, свештенством

и властелом. Сандал и Радослав Павловићи добијају

за своје услуге земље у баштину не друкчије већ

с потврдом целога краљевства или босанског русага:

гpлдоке, пише се, н жвите н zеме коне прнинсмо б

крмнекњсткл Босњнскога намњ дано н zлпнслно 8 наше

племеннто књ. pуслZн н дрњаклкн косњнњскон н кpм

мекњстком и ксињ piscarous коснeкншњ нашњ, по

ткрњЊено н встлнокнћено . . .. “) Ну та мисао још не

беше толико позната с правнога гледишта нити је

добијала опредељеног и законског изражаја; а да

је она заиста била ту, још лакше се доказује тиме,

што су српски цареви и сродници им исто тако као

и краљеви у Босни имали своју приватну својину

и области са свим одељено од остале земље. УДу

шанову закону има на доста места спомена о соп
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ствености царевој, и ако се у то доба сва земља

српска називала цар с ком. Така је била и следећа

установа: Н. да настњ комн господннs. Inph, нмн

крал, нмн госпожда црнцл, ннкоuoy oyzети клинне

по сила, нн коупнтн, нн zлшкинтн (Чл. 42)“) Бом се

ишло на то да се устави владалац и његова род

бина, ако би био науман да увелича своје приватно

имање било силом, било променом или куповином

и т. д. Тако су и сва друга места где се говори

о сопствености царској према приватном имању дру

гих лица у држави: Мире мн се окрвцетњ едно село

оу ононZн жоупR, оу кога годе кластелним нмн естњ

IJApkcTRA uн, нмн естњ црњкокно село, нмн кллстелн

vнцил, оноuоун селоу нитко да не глRAHнтњ па

сти (Чл. 64) Гда се окрsтло жоупе сuесне, сем

црњковна, нмн парекл, нмн кллстелњска , н не коуде

на тон жоупн едњнога господара....(Чл. 169) Пла

нis“)по соу по zрешлн царњсткu uн, про соу планина

царек да соу царек, н прњкокне црњкRAub, м кла

стелњске кллстелоus (Чл. 70.) IMANHне уто соу по

zешњлн цмреке цароу, а крмно кралнеке, а кллстеломњ

Rмлстемњске, уто естi o vнен држАн (Чл. 187.) A

што је неропсима допуштено било: да естњ комнi

књслкља нерошњхњ (пратн се) сњ скони господаромњ

нли сњ. IIpeius, нмн сњ госпождено црнцено, нми с

црњкiо, нмн с кластелн царекеuн нмн с књишњ мноко

(Чл. 119.), то је знак, да је све једно, седели на

земљи царској, или на црквеној, или на властелин

ској. Исто тако и израз одњ сконтн (то је што и

сколсн), који се налази у грамотама босанских кра

љева, обухвата само приватно добро. Што је краљ
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Дабиша поред сведбка из разних области привео

сведоке и б сконтн, тим се доказује, да су ти све

доци 6 сконти били представници његових сопствених,

приватних добара (Сп.N.179)Tако исто Јурје, сино

вац Хрвојев, позива се међу осталима и на све

доке 6 сконтн (Сп. N. 118) Но ту не треба узимати

израз у смислу породичном или који би се односио

на родбину, јер да тако бејаше у ствари, онда би

се сведоци из рода или породице потписивали пре

осталих који сведоче; међу тим они су или у зајед

ничком реду или после свију, чим се показује њи

хов не баш голем значај, или иначе мања важност

добра господарева према н. пр. Хумској, Босни,

Доњим Краинама и пр.Па и сама имена сведбка не ка

зују таке великаше да би могли рећи да су срод

ници Јурјеви или Дабишини; они поред имена не

мају каква почасна чина, што не значи ништа друго,

него да су били просто представници земље на коју

им господар имађаше право — господар, ком не

беху своји ни по роду ни по породици“).

Него државну сопственост не треба мешати са

сопственошћу друштвеном, која је била у Србији,

али у врло ограниченом значају. Под њом ваља ра

зумети само онај део земље који је припадао целоме.

селу, или граду, или неколицини села која су била

у заједници. То су обично били изгони и шуме.

Тако закон наређује да буде обшти пашњак: село

сњ селомљ да плсе, коуде едно село тоуде и Дроуго,

pА:ER ZARмњ zakoкнтнxi") н мнклдњ дн не плсетљ

интко (Чл. 63) Чланом 146. и 147. дозвољава се

Сасима (Немцима) сећи само ону гору која припада
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властели. На местима где се посече гора забра

њено је било пасти и насељавати се, него се ту

морала на ново подићи гора. Дакле у овом случају

сматрала се гора, мимо баштинских и властеоских,

као опште"добро што стоји под влашћу краљевом,

који од своје стране дозвољава Немцима сећи и

продавати. Земља около града била је градска или

општинска; ако би се на њој учинио какав преступ,

онда би за њ одговарала сва околина или округ тога

града чија је земља (Чл. 108). Тако исто и насељене

горе (брда) између двеју жупа предаване су на чу

вање околним селима (Чл. 160) А без сумње су и пу

тови сматрани као опште добро, којим се сваки могао

служити по својој вољи. Српски и босански владаоци

дозвољаваху дубровачкимтрговцима слободан прелаз

по свима путовима у границама докле се простирала

њихова власт. То исто налазимо поновљено у Ду

шанову законику у члану 103. У 159. правилу, на

лаже се намесницима (ћефалијама) за жупе где има

више од једног господара, да им показују путове

и дају пратњу у случају кад помери сигурност. И

тако мисао о општинској сопствености учинила је у

Србији само први корак, добив јуридички опреде

љај само у одношају села и градова, али се још

неје могла са свим развити и обухватити цео народ.

Државне и народне сопствености у правном погледу

неје дакле ни било, земља каква му драго била, на

зивана је краљевском или царском, а према томе и

приход или добит називан је краљевским или цар

ским. Ако је владалац што плаћао „из својих при

хода“, то ваља разумети да је плаћао не из своје

Гллсник ххш. 2
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него из државне или народне касе. Државних до

бара у данапњем смислу неје било у Србији. Дал

матински градови јасније и боље схватају питање

о општој сопствености. У њих је већ било уста

нова с јуридичким опредељајима за добра приватна

и општа. Опште добро значило је сопственост це

лога народа. За опредељење тога појма много је

допринела ограниченост градских округа, уплив Ита

лије, па онда начин управе што стајаше на путу

самовољи од стране лица које је глава у општини.

Но с друге стране опште добро у Далмацији удружи

се с правом, по ком се могао сваки њиме користити.

Тако је сваки могао обрађивати окрчену општу земљу

и држати као своју приватну сопственост позива

јући се цигло на то, што је из одавна у његовим

рукама; сваком беше на вољи обарати гору, мимо

оне која је под забраном; сваки могаше изгонити

марву на опште пашњаке. Разуме се да је од вред

ности земље зависио прелаз од опште на приватну

сопственост и забрана на уживање општег добра.

Тако су пре свију разделили међу поједина лица

све ораће земље под неким извесним условима, а

након свију подвргли се забрани на горосечу.“)

Мимо свеопштих, сеоских и грађанских, било је

још и приватне сопствености. Та се звала баштина.

Кад о њој говоримо, ваља нам одговорити на ова

три питања: ко је имао право располагати тим до

бром, како је оно постало, и под каквим је условима

држано? Ми смо мало пре видели, да су цар и ње

гова родбина имали своја приватна добра; али се

нема особитих установа за њих, или каких му драго
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других извештаја. Само бољарски сталежи— вла

стела и властеличићи— састављаху многобројан ста

леж земљодржаца. Неје било мало села, градова и

цркава што припадаху манастиру. Духовниптво је

имало своја сопствена добра. То се доказује многим

местима у закону и граматама.Да наведемо неколико.

У грамати Стевана Дечанског (Сп. N. 176) стоји:

село коумiлноко н (c) сконин меглин, A zAusњ не

кpлмакстко мн Архнепнскопоу. Длннuоу za MRмннujoy,

. . . . н промоuн кралакство ин некмнcнархл клснлна

МеонднYекнкл н с негокRмњ селомњ zеpzекомњ ; . . . .

zAceмкЋ vuЕнкно докродомн: цио дал" крмкстко uи

нкономоу радноу и негов кратнн оу клцинноу. Еко

ном Ходченски добио је од Душана цркву светога

Николе Мрацког са свима селима што јој припадају.

(Авр. N. 9.) За време Душаново припадала је сер

ском митрополиту на уживање црква светога Ни

коле на Пшину?") У законику (Чл.31) стоји: li mo

покR RAugњинин дл сн нилотњ скоко клцноу zeилно

н Ал соу скокоднн ит.д.Дакле и црно и бело свештен

ство од архиепископа до свештеника могло је имати

своју земљу. Нема сумње да мимо поменутих влас

ника нико више неје имао права на насељене земље;

али земље које не бејаху насељене, могаху држати

и простаци, шта више и сами тежаци или неропси.

Тамо где ствар говори о насељеној земљи, спо

мињу се само царске, црквене и властеоске земље,

но у члану 153., где се говори о земљи као ба

штини, спомињу се и неблагородници: мнодне кон

нило скоко клцинноу zeилно, н Еноградњ, н коупле

ннце и т. д. Под изразом: мноде, ваља разумети

g
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поданике, али само неропхе, јер цео члан говори

само о неропсима. О тим истим људма говори се:

л кноу да естњ рлкотњник на тоu uscте оноuov

господлроу, vrie Ryuе село. И сад још има у Србији

земљоделаца, који седе и раде на својој сопственој

земљи.“) Овде се разумеју они прости земљодршци

који се бројаху у поданике царске а, седели су на

својој земљи која не припадаше ни царској ни вла

стеоској баштини. Они дакле сеђаху на државној зе

мљи, која је сматрана за добро свеколиког народа. У

грамати Стефана Дечанског (Сп. N. 176) налази се

довољно доказа за то, да је и прост народ имао своје

сопствене земље уз то што је био подан краљу и

стајао му са свим на расположењу. Тако се међу

онима који су дани дечанском манастиру помињу:

Тлкожде н прокопне когданокнкл с кратомњ н с селоub,

с пллежн, и с ксtuн оу крњскокњскон жovniš н оу мно

кокнгњскон жovni upко костнк н с двијошњ н с се

лоu nisuvношњ н трљин шоу крњкi zuceмне су ком

цнцн сно да се (сн) косн . . . . Еллcн рлтншекци

н сконин меглин . . . . и т. д. Па онда и овај израз,

у 43. чл. законика: Il Rмстеле н нHн модне, кон

нилкот црккн клцннше књ сконхњ клцнах. . . . .

потврђује, да не само властела, него и лица из

другог сталежа имађаху своје баштине, с којима

власни беху независно располагати.

На питање како је постала сопственост на зе

мљу, даје се одговорити само историјом. Породични

живот има овде важан значај. Њему само ваља

приписати постанак основног бољарског права на

располагање сопственом земљом. То стоји, да у то
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време, кад су се племена почела распадати на по

једине породице и поглавице племенске са својим

породицама место патријархалног почели присва

јати себи више државни значај — да је онда и

породична сопственост, која се дотле бројала као

опште имање целога племена, пошто је раздељена

била међу породицама, постала законито имање ове

или оне породице. Већ и сам старешина породице

могао је лако назвати га својим сопственим, а онај

који је стајао на челу више породица или племена

која су се поцепала, називао је својом не само

своју сопствену земљу, него и земљу осталих пле

мена, која су му била потчињена. Тако су постали

владаоци хумски и травунски, који су још за време

Костантина багренородног продавали своје земље

дубровчанима. Исто тако и владаоци у Дукљи. Нема

сумње да је под њима било још неколико племен

ских поглавица који су независно управљали у својој

области и имали на њу иста онака независна права

као што су их имали сами врховни владаоци у њи

ховим областима. На тај начин већ из давнашњих

времена налажаху се два појма о сопствености на

земљу: једно је било главно и првоначелно, по

ком је свако племе и по том и свака породица

имала свој део, своју сопственост; друго је постало

доцније, кроз то, што је старешина племенски по

стао господар народни или обласни; по њему го

сподар области, кнез или жупан, располажући сво

јим делом, у исто време и целу област сматрао

је као своју сопственост. А кад том појму дамо

опширнији обим, видећемо да су баш на тој основи
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велики жупани, а по том краљеви и цареви српски

сматрали Зету, где су се родили, као свој део, а

целу Србију називали својом земљом. Зета би као

била њихова приватна својина што припада само

њиховој породици, а Србија би била само онога,

који је владао. И за цело они су називали Зету

својом дедовином и у њој су свагда пребивали удови

краљеви или краљевићи док се несу попели на пре

сто. А да ли су једне и исте породице задржале

власт, или су се на власти мењале, то је са свим

друго питање; али је важно што су се држале у

снази мисли о оба та начина имаовине. Веровало

се тврдо, да су пређашњи родоначелници били у

једнакости; па мало то, мало други спородни узроци

чињаху, те се намесници могаху мењати. Ти други

узроци бејаху: вештина у раду (политика) и стран

ска помоћ. Та два услова, па онда мисао о једна

кости дуго је колебала достојанство великогжупана,

све док не дођоше на ред Немањићи, који се по

журише те крунисањем прибавише себи „неприкос

новеност“. Угледајући се на њих то исто учинише

и бани босански. Но у областима што им беху пот

чињене често се догађаху промене ималаца. Племена

Михаила Вишевића нестаје у Захумљу; за њим до

лази, па још преко реда, племе, кнеза Андрије и

његова сина жупана Радослава. У граматама Ан

дрије, Радослава и Хранића, налазе се многи све

доци што бејаху од властеоског реда а опет њима

потчињени, и који исто тако као и они бејаху не

зависни имаоци. За све време док су владали Не

мањићи у Травунији не беше господара онаких као
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у Хумљу; за цело је ту јако утицала врховна власт

Србије. Но по смрти Уроша V. појављује се у Тра

вунији силно племе Санковића, које уступа Дубров

нику Конавље и Виталину, где је по свој прилици

морало бити више ималаца од властеле; за њима

долазе Радиновићи, који су исто тако били моћни

и слободни у својим делима. И једни и други јако

се осилише над властелом што живљаше у котару

њихове области. Лепо се дају разликовати ти стушњи

удостојанству властеоском. Нижа се властела потпи

сују као сведоци на граматама више властеле, авишу

властелу налазимо међу сведоцима, који су потпи

сани на граматама краљевским. Ето је дакле ван

сваке сумње, да је и мимо племена Санковића, Ра

диновића и Хранића било у Травунији и Хумљу

још друге властеле, која је слободно располагала

својом непокретном имаовином; јер у некојим грама

тама краљева босанских(H. пр.Сп.N. 179) потписани

су сведоци заједно са оним областима где су они се

дели, па међ њима налазимо и властеле из Хумља

и Травуније. Тако исто и нећак Хрвојев Јурје,

дајући својој властели у награду села и градове

узима сведоке из разних својих области у Хуму,

Земаљнику, Пиви и др. (Сп. N.118.) Но рећи ће когод

да на значај племена ваља мотрити са свим са другог

гледишта, ваља га узети у државном смислу, па Др

жати да су били намесници краљевски обласни го

сподари, велики достојанственици и т. д. Истина

да су Санковићи, Радиновићи и Хранићи називали

се босанским војводама, али већ то што они не

излазе цигло са својом личношћу, него се појављују
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са целим племеном, упућује нас да их сматрамо

чисто са словенског гледишта. У нашим спомени

цима налазимо, ШТО Се тиче Означавања племена,

овај чисто словенски појам: Санко је – жупан,

један је од синова његових—такође жупан, а други

— војвода; Радослав Павловић и брат његов Пе

тар, оба су—војводе; Храна, Сандал, Стефан Вук

чићи по реду наследства носили су име војводе;

Стефан Вукчић узима титулу херцега, која прелази

и на његове синове: Владислава и Влатка. Сва ова

лица, покрај тога што су имала обласну имаовину,

звала су се и војводама, што је било наследствено

у њиховим породицама. И њихова браћа у исто

време носила су назив тога достојанства. Али су

дећи - по спољашњости може се узети да против

тога говори то, што најмлађи синови не добиваху

војводскога сана, него су се звали просто кнезо

вима. Тако се у граматама потписују као кнезови,

трећи син Радослава Павловића, Никола, и трећи

син Стевана Вукчића, Стеван. Ну противуречност

показује се сама собом ако себи поставимо питање

уданашњем смислу и погледамо на њ са те стране

како се данас земља држи. То стоји, да су Сло

вени, са свим иначе него Немци, узимали (и узи

мљу) земљу на којој седе као основ своје снаге.

У колико не бејаху скитничке хорде и освајачи, то

несу ни имали другога својства до тога, да се дижу

и развијају независно на оној земљи где се изро

дише и која бејаше корен њихову народу. Они су

већма уважавали земљу што су неприступачније биле

тврдињице на граниту по странама и без воље ра
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стављаху се од ње и њезине примамљивости. Свако

је племе седело на својој земљи и независно ра

дило своју земљу. Дакле настањеност и завичај

ност беше најглавнија особина словенске властеле.

Околности подигоше Санковиће, Радиновиће и Хра

ниће над осталим племенима; али се од часа одо

маћипе у својој области. Њихово војводство по

јављује се већ на другом месту, и њиме се не

показује толико потчињена дужност или служба,

колико стање поглавице што ту стално живи, или

само почаст која одговара њихову голему имену:

они не хтеше бити толико краљевске слуге, колико

имаоци и владаоци. И они врло добро познаваху

свој значај па хранише интересе своје области и

покораваху се ономе од краљевих супарника од

кога се надаху побољој користи. Дакле сва њихова

снага састајала се у области а не у достојанству

што га добише од краља. Ову мисао настањености

мимо свијх најбоље познаваше Стеван Вукчић Ко

сача. Он се већ толико беше одомаћио да неје више

гледао на краљевску власт као на извор своје соп

ствене величине, него се још подухватао да са

свим раскрсти с њоме, тражећи себи ослонца у

оном пределу над којим је управљао. Он је више

волео бити ималац властитости и господар у области,

него да се зове краљевим намесником, а да би и

јавно показао да је војводство изгубило по њега

онај првоначелни значај, заменио га је титулом хер

цега. Чини се, да овај прост превод немачке речи

на словенски језик не имађаше веће важности, али

је опет у њему било много смисла. Немачки херцег
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јавља се на словенској земљи сад као обласни вла

далац, чувар гроба светога Саве, кога сви његови

интереси скошчаваху са земљом којом управљаше.

Сад већ никаква више дужност или државно звање

војводе не обавезиваше Косачу према краљу него га

одликоваше титула херцега, која после прелажаше

на његово потомство. Такве породице какве бејаху

Санковићи, Радиновићи и Хранићи не могаху се ни

подићи ни пасти у лицу једнога од својих пред

ставника. Оне се по словенском обичају угнездише

у својим областима и власт је заједно са имаови

ном прелазила од оца на сина. При том је звање

војводе било чисто као неки чин који се додаваше

имену: носили га сродници покојнога имаоца или

не носили—за породицу беше то баш све једно:

јер по словенском обичају били су сви подједнако

господари над имањем покојнога. Чин војводе при

стајао је на прилику таким снажним имаоцима и по

свој прилици само малолетни што га несу имами.

У осталом они што га ношаху називаху себе вој

водама целе Босне или босанског русага. Но како

му драго то било— властитост је била преча од

чина. Никола Радосављевић још и не називаше се

војводом, јер бејаше малолетан, а већ се мешао у

властитост која му је од оца остала. Бегова два

старија брата Иваниш и Петар већ се оба у исто

време називаху војводама. УХумљу назив херцега

већ беше срастао са земљом која се бројаше у

властитост. Лазар који не имађаше права на њ на

зивао се само кнезом, а браћа његова, што насле

дише по поле области очине, придеваху себи титулу
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херцега. Овде дакле нема ни сенке од мајоратства

што је на западу: овде се два сина служе у исто

време чином што им га ношаше отац, и сви синови

до једнога наслеђују очину титулу, кнеза. Тако би

се по моме мњењу дао објаснити појав, који пред

стављају обласни господари: Санковићи, Радино

вићи и Хранићи. Бихова власт изгледа каo status

in statu. Сами стоје под највишом влашћу која беше

у Босни и носе титуле босанских војвода, и опет

имају под собом и друге власнике. Оваки се само

ступњи дају замислити, а у ствари су и били што

се тиче одношаја по служби и дужности, али у по

гледу земљедржаца, они нам се не чине баш тако

обични. Ми смо се привикли да видимо свугде вр

ховнога поседника области или господара и поједи

них земљеималаца, којих земље несу подвргнуте

никаквој власти каквих других земљедржаца. Ето у

самом делу: у граматама босанских краљева пот

шисују се као сведоци у ред друге властеле: Павао

Радиновић, Радослав Павловић, Иваниш Сандал,

Стеван Косача и остали; дакле на њих се неје гле

дало иначе него као и на друге бољаре, па и само

војводско назвање неје их одликовало од осталих

бољара, јер је било и више војвода. Па међу тим

њихова имена по готову свагда стоје више осталих

имена, а што се њих тиче у граматама што их сами

од своје стране издаваху, доводе за сведоке друге

имаоце, које називаху „својима,“ као да им бејаху

подчињени, а кади кад и самим „слугама.““) Нема

сумње да су и ови морали имати своје земље као

што се даје видети из грамате Дабишине (Сп. N.
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179), Јурја Војиславића (Сп. N. 118) и Стевана Вук

чића (Сп. N. 120) У овој последној потписан је као

сведок Глигорије Вукославић, онај исти, који упра

вљаше Заблатком и бејаше својевољно установио

царински узетак трговцима који путовахуу Стон (Сц.

N. 94). Но какви су били одношаји између ових и

оних првих, о томе не говоре ни грамате ни зако

ник. Говорећи у опште о властели као земљодрш

цима, ваља нам узети породичке свезе као прво и

главно њихово право на земљу. Још из давнашњих

времена седеле су породице на својој земљи коју

су држале као своју имаовину, али доцније пошто

се између целих племена оцепише бољарске поро

дице, задржала је свака своју земљу као својину

која се не да од ње одвојити, или као наследство

од предака, назвавши га својом очевином или баш

тинoм. Бољарске породице бејаху оне, које се при

ЛИКОМ Оном кад се раЗДелише Племена, ЧИМ Тиме

уздигоше над осталим породицама присвојивши себи

и неко првенство. У Словена је у опште урођена

склоност да се подвргавају старешини или ономе

који је глава у роду; с тога се остале породице

радо покорише старешини ових моћних породица.

Али кад је време изгладило сваки спомен о једна

кости и сродству, тада поникоше нови одношаји,

којима беше основа зависност и поданство. Да су

тако названи „људи“ били поданици то се од свуда

јасно показује; али је чудно да је било многих

међу њима који још сачуваше имаовину у башти

нама као спомен на стародавно опште право својих

сродника на рођену дедовину. Разлика између тих
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баштиника и властеле бејаше та, што је властела

могла држати земљу и са становиштвом, а прости

људи само ону која је ненасељена. Тако је у по

четку постало право баштинско код свију Словена.

Следује дакле да су код Словена сматране баш

тине са свим са другога гледишта него код Немаца;

оно се оснивало на праву независности или наста

њености; а ово је последње зачело се од војевања

и поклона деоница или лена међу оне који уче

ствоваше при освојењу. Мимо стародавних баштина

бејаше и других баштина које се управ ничим не

разликоваху од првих, но које су имале своје из

весно начело, према комсу обавезани били или по

клоном или куповином или иначе каквим другим

уговорима. Знамо из грамата и законика да су кра

љеви и цареви српски и босански поклањали баш

тине својој властели, црквама, лаврама и свештен

ству. За то се има толико примера да неје требе

ни потрзати доказе. Сваку радозналост задовољиће

31 први члан законика где стоји: А нине попова,

кон не ншло клцне, да ни се длду три никR ZA

коннте. Стеван Дечански поклонио је манастирском

економу Радану село Добродом у баштину (Сп.N.176)

Цару Душану дође братство хиландарско с игума

ном; н psконе о цароу, коупн намљ шscто глаголе

мое мнклд н хрлик скетњго дрхiеред н vнодотворим

Мнколн, глаголеuoе плмfо климетнцл, нседлни сњ us

стом глаголемни скоршћа, неже нетњ коупнл прispo

дитељ ткон оскљцени слRA (Авр. N. 11). Дакле

владаоци несу само поклањали него и куповали цр

квама баштине. Бољари су такође награђивали цр
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кве баштинама. По уговору с дубровчанима Хранићи

и Радиновићи добише за уступљено добро Конавље

друге баштине на земљи дубровачкој. Нема сумње

да су и прости људи куповином могли доћи до зе

мље; ако су имали правода управљају земљом, онда

су је на сваки начин могли и куповати. Сетимо се

чл. 153. у законику, где се говори о „људех“ што

имадоше „купљенице“. Дубровчани су имали такође

своје баштине у Србији што су их по свој прилици

морали купити. (Сп. N. N. 7, 91, 111, 137). У

граматама Сандала и Радослава врло лепо дају се

познати разлике међу старим баштинама које при

падају породици и онима што су дароване. Као

пример навешћемо што из грамате Радослављеве:

Ми господнн коекодл pАдослЕњ плклокнкњ, мнмостЊко

кожњошњ келнкн коекод кослпскн, н сномњ ин, кне

20мњ нКАнншешњ, кRAkhњ RA кемнкон смка н го

сподстка монхњ прароднтел. племеннтово наше н по

томњ zА нашs смRжкв инмостн н грлдоке и жвпе н

zемле, кое примнсмо б колмксткл Босњнскогл, нАмњ

длно н zлпнсано к наше племеннтово кл piscuzН н

дрњаклкн Босњнскон н кpмлексткомњ н кснеu piscлгомњ

Босњискни нашњ поткрњгено н 8. стAновнкено (Сп. N.

107.). Баштина је могла бити не само земља, село

и црква, него и сами градови и жупе (чл. 114.).

Но под каквим је условима држана баштина може

се видети из грамата и законика. Мало пре гово

pисмо о насељеним и ненасељеним баштинама. Ван

сваке је сумње, да прости људи не имадоше право

располагати насељеном земљом; али да ли га је

имало духовништво? На ово питање можемо по крај
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њој мери одговорити са „да“, али га ниже свеп

тенство не имађаше. Оно је могло држати на својој

земљи тежаке под најам, ну ти не стајаху према

њима као поданици, нити су били њихови људи. На

то нас подсећа и услов под којим је економу Радану

дано било Добродоље, то је да сн населе пто ће

рећи да би се ту населили ратари. (Сп.N. 176). За

коник Душанов и грамате служе нам да у неколико

прoзремо у стање ондашњег свештенства; из њих

ми видимо да су сами свештеници обрађивали своју

земљу: л Еноград келк да копа, нми попњ нали

кто локо, кто zрешло дужн (Сп. N. 176. Ср. чл.

31., 32., 38, 55.). Дакле у таком случају они несу

могли имати своје људе или поданике. У колико

се нема јасних доказа, може се рећи, да је више

свештенство по свој прилици управљало насељеном

земљом, а ниже је само једину земљу могло др

жати као своје рођено или као баштину. Властела,

цркве и манастири имађаху са свимдругојачије право

на баштине. И законик и грамате са свим прецизно

говоре о властеоским и црквеним људима, који се

ђаху на баштинама и бејаху сматрани као поданици

властеле ил' цркве. За то налазимо тако много при

мера да не држимо да је нужно наводити их. Обично

су баштине даване властели за какве му драго услуге,

или за храброст. Сама реч „баштина“ или „племе

нито“, која се такође чешће употребљава, покази

вала је имаовину, која је као „неприкосновена“

сопственост прелазила од рода на род или вечито

припадала цркви. По томе свугде у граматама спо

миње се у таквим записима овај израз: s sкн, или
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нншњ н ннхњ двијашњ н знBYно н правнRYнко и ос

танкR (потомству). Да се баштина као властитост

не могаше никада одузети јамчиле су краљевске

и царске грамате, а поврх тога бацана је клетва

на свакога који би се хтео усудити да отргне соп

ственост. Три чланка у законику говоре само о за

штити баштина као властитости. Чл. 131: кластела

н кластелнvнцин, нже се окретлно оу државе моен,

Срњкмн н грњин, цио естњ комоу дато нињ прk Api

жлке моен оу клцноу оу хрисоколн, н држе. До

дњилс до слегл скора, те кацине да соу тврде. Чл.

30. : il Escн хрнсокоумн н простлгме, цио естњ комоу

створнмо царњство мн, н. vто књсхоџетњ комоу ство

pнтн, н техн клине да су тврде, акоже н прњRixh

праковарнмнхњ. Чл. 42; II да наст колињ господњ

царњ, нмн краљ, нмв госпожда царица, никомоу оу

zетн клцине по снлк ни коупнти, ни zлманнти, ради

лuре сн кто слмњ полноки. Баштине су даване заједно

са људма,“) селима, засеоцима, земљама, лива

дама, пашњацима, водама, горама, планинама, ме

ђама–једном речју са свима њезиним „правинама.“

Ималац бејаше у пуној власти да са свим по својој

вољи располаже са баштином: msо дл ни е тврЊАО

до кisкл, мноке под црњкокi zА Двш8 подписАти, а

прнкно дати, продатн, харнZAтн, дивннтн, куда нињ

хотне екратнтн, како н ксикв скоко свикно ка

цинк – пише Урош W. уступајући Мљет двојици

од љубимаца међу властелом (Сп. N. 46). То се

исто каже и у законику за властеле: да соутњ колна

ннин, нмн подњ црњкок. Алти, нмн А доушоу отудати,

нмн продатн коuоу мноко (Чл. 39), И за људе: А
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соу комšни отњ сконхњ, кнoгрAДњ н отњ zеubМн Бл

цне: оу пракvно котлти нмн прњки подложити. (чл.

163). Тако исто из грамата: Милутинове о додат

цима протосевасту Хрељи (Ав. N. 6) Стевана Уроша

о земљи протосевасте Приболе (Тлигор. 46. N. 7.)

Душанове о запису севастократору Дејану (Авр. N.

12)Уроша V. о запису Роману Бранковићу (Авp. N.

13) и Лазарове о молби челника Млеје (Григ. 81.

N. 29.) види се, да је властела у договору са вла

даоцима писала црквама своје баштине. Па тако су

исто и босански краљеви њиховим граматама потвр

ђивали уступања Хранића и Радиновића граду Ду

бровнику. Врло је чудан услов по коме Јурје Воји

славић, синовац Хрвојев, даје баштину некима од

своје властеле: да ни се то zгора (више) пнcлно не

uоре порећн, нн претворнтн , нн Ezетн никадаре, ни

ZA еднз инхњ zrpнxв, нн крнкннз про нxњ не кн опл

тле господњњ кнкар (Францишканац) с фратрн н сњ

имин нашн докрн лsудње да по кн достонно племе

ннтнu мВАеuk главе оснћн (ономв кон е слгрешно,

л остали да жив н прекнклно) н них племенњцине

(Сп. N. 118) Ту се назначује справедљива казна

само за онога који скриви; али што се тиче баш

тине неје учињен изузетак ни према остамој род

бини. Отуда излази даје по смртној казни баштина

онога који је скривио подвргнута била конфискацији

и тиме прекраћивано даље наследство. Ево и дру

гог примера како је баштина одузимана: деспот

Стеван Лазаревић даде цркву на Ибру у баштину

своме властелину Обраду Драгосављевићу; али кад

га изневери, одузме од њега баштину, те је поклони

Гллсник ххш. 3
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другом властелину. Може се узети да је за веће

кривице конфисцирана баштина на име казни, на

равно заједно са осталим имањем. Но после смрти

властелинове баштина је остајала властитост ње

гова потомства. О том овако говори 40. чл. у за

конику: кон кллстелнн нилтњ датњцоу, нмн не нматњ

н оумретњ, н по негоке смрти клина поуста оста

нетњ, лце се окрsugers doub IeroRA poх до третiего

култovexл, то да нилтi erosоу клириноу. Прост чо

век ако је имао баштину у селу властелинову и неје

је хтео обрађивати, онда је био лишен своје баш

тине. Моде, кон нилно скоко клцноу zeилно н кн

ноградњн коупленнце... А кнкоу да естњ рлкотњинк на

тоu usсте ономоу господдроу, viе коуде село, аколн

не Боуде рлКотњинкл ономоу господлов, vТе коуде село,

да нестњ колили (господарњ) oveTн онлн Еноградњ

(чл. 158), Баштином је управљала само властела, а

црквеном земљом људи које је црква за то постављала.

У граматама српских владалаца и великодостојника,

којима се деле поклони црквеним властима, спомиње

се како се ослобођавају ти удеоци испод власти

пређашњих господара и уступају власти црквеној. У

таким приликама обично су се служили оваким изра

зима: да оклда IIњpbКоњ, или ДА Буде метохin Iњpккн

и т. п.Уопште оно што припада власти црквеној на

зива се: метохијом (шегоду, удео). Ноунеким случај

има опредељена јецрквена управа мало изближе. Сте

ван Првовенчани уступајући метохију млетском бене

диктинском манастиру пише у својој грамати : нi zА сне

метохне нконpe wмокisкњ,да не нил пеwлн, нн окллстн

надник(Сп.N.51.). Милутинје писао неколико села
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Пиргу, што га бепе установио, под условом, да над

њима влада старац„пиржани“, онај, који буде поста

вљен надПиргом влашћу Хиландарском.Тајистикраљ

у својој другој грамати којом је потврдио хрисовуље

својих претходника и придаје Хилендару новихметоха,

прописује да над њима не сме никодруги господарити

мимо игумана из лавре, или онога кога би тај игу

ман поставио над храмом светога Арханђела у Штипу

(јер неколицина села припадаше томе храму и за

једно с њиме бејаху уступљена лаври Хиландарској.

(Ав. N. 6.) Стеван Дечански пренаша власт над

селима монаху Николе Добруштског, којега ће по

ставити натим манастиром игуман хиландарске лавре

(Авр. Н. 7.) За времена једног од краљева пише

Оливер ,келнкiи слугл серпскie zeuwн н поuорске“,

да сваки који дође под „законЋ црковнић“ и настани

се на земљишту што припада храму св. Димитрија

„кЋ коYњнкхЋ , не ним окллстн никон кллдлмњц гос

подна шн крала, ни мон, ни секлс ни кнеzb., нн прах

торњ, нн пслућ, нн нин кто, нже под кллстнно“

(Григ. 53. N. 36.) Душан кад је поклонио метох

карејској ћелији светога Саве заповедио је: н то

uоу да не дкакн, нн кефална, нн кнеzЊ, нн склстњ

нн кмлдоуцiи књ. zемн царстка ин, рлZER A osnuAA

кема слна (Авр. N. 10.) Тако исто Душан пише,

приликом, кад је поклонио нека села Хиландару:

„н Ал неним окллсти нАдњ нимн нн кефална, нн се

клст, нн пслу....“ (Григ. 49. N. 17) И у другој

његовој грамати каже се: Н над Рудломљ дл не

има кллстн нкто, рлук химндaрњ. (Властелин Рудао

по његовој драгој жељи бејаше уступљен Хиландару.

g
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(Григ. 50. N. 24) Деспот Стеван Лазаревић пре

несе на манастирског економа управу над селима

што бејаху поклоњена Хиландару. (Авp. N. 17) По

смрти Душановој бејаше заповеђено селима што их

беше поклонио хотченском економу Јовану: да гл

слоушлно с Есакни страхошњ, крамекњстка ин, како

н склкого господлрл нгоуменл., о ксЋхњ pлкотлхњ, цио

коuov zAmosAoyне црњккених н кpлмекњстка ми, не

ткuo o pАкотлхњ ноу књ. кслкомњ нспракленни црњ

кквшњ: клко н соупрегл старим коуке кpмекњстка ин

л крата хиландарскал (Авр. N. 9.) Иван Црнојевић

пишући цетињском манастиру земљу и људе наре

ђује: н тлкон уннсuo zАклетн, кон се на села

на пркокне Блцине ксе на докро да нн едногА ДАнка

госпоцкога не длно ннкому, нн да нмњ. е комњ тко

ZAnoвндети на ракотоу тно, тоYiо црњкRA на сконо

pАкотоу. Па даље: Н. отњцњ дрхiерен б окен цркве

нлн тко коуде старкн, да књскињ талемљ окллдм, н

да е књсе но окн црккe zАпокадњ.“) Баштине кад

су дошле под власт ималаца, бејаху у исто време

ослобођене од сваког државног поданства и њези

них работа великих и малих. Истина да је било и

неких изнимака у корист највише власти, али какви

су управо били ти изузеци, не може се ништа рећи.

О њима се говори у двема граматама, али и сувише

тамно: ваља нам мислити, да само у ванредним при

ликама беше потребна помоћ људи што становаху на

баштини, и по томе не бејаше требе још у напред

определити у чему ће се састојати и та помоћ. Тако

један од краљева српских, пишући Хиландару села:

Битлун, Осменнце , Мескокњo , fizisкорско, Мокинuоу
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н др. наређује: Н сне кидак крлекстко uи мно

сник, лкодешњ н кллкомњ скетогорски путЊ ДА БИВА

по кcм матл,za тога радн не ходнтн конску ни склињ,

pazisa nутн , у скетоу гороу, нми коуди илкод кон

на деuљно. (Григ. 47. N. 10) Ово ће рећи да цр

квени људи подвргавају се дужности да прате кра

љеве у време кад ходе у Свету гору, да им дају

подвоз и да се придруже војни само у случају ратана

земаљског непријатеља. Тако Душан издаје заповест

да сеоски становници при цркви Николе Мрацкога

буду послушни хотченском економу Јовануу свима ра

довима за цркву и краља. (Авр. N. 9.) Тако Стеван

Лазаревић спомињући радове од којих ослобођава

метохе што припадају лаври говори: н кнше снегд

лuре покелн господстко мн., нкономоу црккеноuoy,

дА нмњ zАпокis , А но нHкто дл нињ не колњњ za

поквадАтн (Авр. N. 16) Из овога излази да деспот

ска власт неје се непосредно дотицала црквених

поданика, него за све што би јој се отворило као

потреба, обраћала се манастирском економу, који

је после то у виду заповести на ново објављивао.

Деспот Јурје кад је потврдио метох рушком мана

стиру овако је наредио: А цио се унYелкте (на дру

гом месту: унхен сокњ. 14.) оногн дл се сњкарл у кукно

господсткл uн, дл се тisuzН опрлкм конскл. (Григ.

82 H. 30.) По свој прилици и властеоске баштине

бејаху ослобођене од свију државних терета и по

даничке дужности, јер 41. гл. у законику говори:

Н клцнне књсе да соутњ скокодне отњ књскi pАкотњ,

него под условом: рлZкR Ал длклотњ конне н кон

скоу, да конокотњ по хлконоу, и по најдоцнијем спо
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менику од 1401. године: да длно десето н конскоу,

да коноко поzАкону. Свештеничке баштине напротив

бејаху са свим слободнеод свега тога: Н попок клцин

нинда сн ншлнотњ скоко клцинov zeuwно н да соу ско

коднн (чл. 31) Ово нас опомиње на тода у нижег

свештенства не бејаше потчињених коме му драго

било, нити мораху пасати оружје или давати подвоза.

Довде смо разматрали сопственост у земљи са

два гледишта: као властито ст општу и као власти

тост партикуларну или баштину. Приметили смо да

се општа сопственост појављује у размери, која је

са свим ограничена, или као ливада за изгон, или

као земља око града, или као шума. Народне или

државне властитости неје било у Србији, него сва

земља и општа и под баштином називаше се кра

љевском или царском. Исто тако видели смо да су

краљеви, цареви и деспоти српски, па онда и кра

љеви босански, имали своја приватна добра, свој

део, своју дедовину само у смислу баштине а не

очевине, јер као што се види, те две речи од једнога

смисла са свим се разликоваху код старога српства.

Властела, цркве, духовништво па и прости људи

имађаху такође својих баштина. И вид властитости

подлежаше особитим правима; сматраше се као при

ватно добро што припада породици и бејаше ван

свију државних давања и терета. Сад нам стоји на

реду да разгледамо и трећи вид земље који се бро

јаше у властитост, а који не бејаше ни општа соп

ственост па ни баштина. То је очевидно, да је на

таку земљу врховна власт имала понајвиша права;

та је земља са њезиним насеобинама, селима и гра
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довима и сачињавала властитост царску или кра

љевску и сношаше све опште државне терете. А да

је она у истини постојала дознајемо отуда што

законик поставља разлику између ње и баштине.

Врховни владалац бејаше властан по својој вољи

поставити јој господара или га променити. Властели .

сеђаху у њезиним градовима не као власници него

као нека званична лица, управитељи, намесници и

т. д. И онај крај над којим управљаху, називаше

се њиховом државом“), а сами су се служили титу

лом „кефалија“, што ће рећи истото што и поглавар.

Но за преступе њихове могаше им владалац оду

зети ту државу (чл. 139) Нигде се у законику не

сусретамо са речју „жупан,“ јер је свугде заме

њена грчком речију „кефалија“, која је кади кад пре

ведена у изразу „владалац градски“. (чл. 173)Земља

се дељаше на округе или жупе, и у свакој жупи бе

јаше град, где живљаше властелин, који управљаше

градом и округом или жупом. Жупа дакле стојаше

управ на супрот граду. Утаким узајамним одношајима

јављају се оба појма у Душанову законику.“) Куше,

за које спомиње Костадин Порфирогенита да су у

српским областима, бејаху у неколико и различне од

осталих жупа. Мним да цар – летописац нази

ваше жупама по читаве крајеве, а не само сеоске

округе, што стојаху према градовима; за потврду

навешћемо његов извештај о Неретви, где он осо

бито спомиње градове и жупе: "Oru šv Пауста

stari zdra ovovana na Mozgom, ro. Begovac,

ra "Orgov za i Alagovara.“) "H Парала грах

Rovoraz, čovrava; njw Paročan zai ro Mozgov
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zdra Laživ.“) Овај његов израз: дарод оu i

goga arawak:nowravaca“)уклањадалеко сваку

сумњу за то,да он под жупом разумеваше веће кра

јеве на које се дељаше цела област.“) Али са свим

друкчије сматрао је жупе дукљански летописац, који

- на свршетку Х. века броји у Травунији 10. жупа, у

Захумљу 10. а у самој Крајини 9 жупа. Него је доста

чудновато,да се овај извештај о жупама назива само

у латинском преводу дукљанског летописца из XVI.

столећа, а у словенском га нема.“) Да је за времена

Душанова било мало жупа казује нам 64 чл. у зако

нику где се говори о пашњацима, па, и то се може

бити односи само на мање земаљске округе. У оста

лом кад се узму у обзир узајамни одношаји што их је

Душанов законик поставио градовима, утврђеним ме

стима и жупама, онда се поуздано може закључити,

да се обично у свакој жупи налажаше град и обратно

при свакоме граду жупа, његов опсег или округ. Нато

особито бацају светлост члан 109, који говори: Il rде

се градњ окорнтњ, нмн коула, да гл напрлке грлакцлне

того града, н ж0упл, цио естњ предвлњ того града, и

члан 150. где је речено: Шарл књслки да пратн, коуде

клuо понде, градњ књсАкња до жоупе, нжоупл до жоупе, и

плки жоупа до града.“) Може битидаје било изнимака

и за ово правило, али их до данас не знамо. У граду

је седео кефалија и управљаше и градом и жупом.“) И

то је сачињавало његовудржавину; он је вршио неку

судску власт и бринуо се за сигурност на путовима за

комуникацију. Исто се тако и у Босни делило на жупе

и бејаше жупана до самога Стевана Томашевића, О

Градовима и жупама босанским напомињу некоје гра
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мате (Сп. N. N. 96, 98, 107). Ваља добро -разлико

вати прави град, то јест утврђено место од вароши,

места не утврђенога. „Варош“ је реч турска и цигло

седва пута налази у законику (Чл. ITS8. 180.) а иначе

је на осталима местима свугде без разлике реч „град.“

У граматама је нигде не налазимо.У осталом из речи

у законику даје се видети да је и варош исто тако

била жупанијским градом као и сам град и имала

свога кефалију. Земље на граници што чуваху уну

трашњост од непријатељске навале звале су се кра

јинама и стајаху под управом властеле или крајиш

ника (Чл. 122, 128. 137) Тако бејаше подељена зе

мља и управа у Србији. Тај део царске земље сачи

њаваше праву државну или народну властитост и с

ње су прибирани сви доходци који су нужни за др

жавне потребе. Ни краљ, ни цар, ни властелин, ни

црква, ни ко други не могаше потрзати своја права

на ту земљу као да би им припадала у властитост или

као баштина. Ако ју је краљ, или цар, и називао сво

јом царском или краљевском земљом и управљао преко

својих намесника, опет ју је одвајао од приватне соп

ствености. У граматама се спомињу царски или кра

љевски намесници. Урош I. говори о властелину који

суди и управља у најближем граду. (Сп. N. 17) жу

шан Твртко добив од краља заповест чини, сатисфак

цију Урсету на рачун Дубровника; он је морао бити

у какој жупи у приморју. (Сп. N.34.) Урош V. писаше

Дубровчанима, да је послао властеличића Вукшу у

град св. Софије, да тамо седи и храни их од сваких

невоља.(Сп. N.45) Воислав имађаше Котор као своју

државу (Сп. N. N. 54. 55).
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Свршавајући своја испитивања о разноликим по

јавима властитости што се тиче земље у старихСрба,

сврћем своју пажњујош наједан појав,—на „начин“,

како је земља држана, који се спомиње у зако

нику под страним именом „пронија“. Начин тај бе

јаше противуположен баштини. То се даје видети

из 53. чл., где се говори (по рукопису из 1390. г.):

пронiо да наст колњи ннтко продати, ни коупитн,

кто не нилтњ клирине отњ пронimpbcKe zеuљ да настњ

комињ нкто подложнти под прњкокњ, лце ми н под

ложнтњ,да настњ ткрњдо. По гласу рукописа од 1701.

г. овај је чланак замењен овако, што је доста чудно:

Кто снрошл не ним клиштне, отњ пронinokcKe zемне

дА настњ ннкто подложнтн под црљкокњ, лцели под

ложи, да наст, ткрњдо. Члан 58. строго поставља

границу обавезаности неропаха према пронијару, из

чега се даје и видети, да неропси не бејаху његови

поданици. С једне стране сама власт пронијарска,

која по тачкама што их наведoсмо трајаше за време,

а с друге стране и само име: пронија, казује нам

да под тим речима не ваља разумевати савршену

— вечиту сопственост, која је може бити подвр

гнута била свима државним теретима. Може бити

да је била царска земља па лежаше у држави вла

стелиновој те је он и обрађиваше? Чл. 144. ставља

пронијаревића у ред властеоских дворана са свим

на против себру — простоме човеку.

Ко би могао порећи да различни појави права

На Земљу не приносе к томе, да се што боље осветли

питање о грађанским правима становништва, по томе,

што право о држању земље произлази из права за
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дружних; па опет, остављајући за други пут пи

тање о задрузи, које је исто тако важно и ретко

као и право о баштинству, не може нам се, а да не

напоменемо овде две три црте што свезују оба ова

ПИТАЊА.

Пуном и неограниченом слободом у владању ко

ристио се врховни господар у погледу на државну

земљу или народну сопственост. И ако је овда онда

и сазивао саборе, опет му то не стајаше на путу

да . располаже властитошћу по својој вољи, и да

јући је појединима на управу, да наноси уштрба

државним приходима. Управа се основала на сре

дотачној власти; јер области не имађаху права на

самоуправу, и у свакој области бејаше представ

љена врховна власт у лицу намесникову. Онда,

кад Србија беше у највећем цвету, кад на престолу

сеђаше Душан: та је средсреда доведена у најбољи

ред. У осталом доцније, тек што стаде слабити сила

што спајаше, и тај начин управљања на брзо об

нажи своју несавршеност и остави за собом баш

оне зле последице, против којих беше и постројен.

Право да може располагати приватном власти

том земљом, простираше се на сва лица у држави.

Не само врховни владаоци, него и властела и цр

кве и манастири и лавре и свештенство све до не

ропахаиотрока—могаху имати своје сопствене земље.

По некојим граматама и Душанову законику може

се извести, да су и отроци били чисто градски људи

са мањом слободом од неропаха али опет не робови.

Него су и отроци имали своје земље и припадали

(може бити не сви) к сеоском становништву“). Но та
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приватна имаовина стајаше савршено на располо

жењу властелинову. Но тај подвладалац не могаше

по својој вољи управљати сеоским становништвом,

које је познато под именом неропаха. И ако су имали

неке обавезаности према њиховом властелину, не

ропси се ипак користише личном слободом, и за

коном бејаху заштићени од сваке злоупотребе у том

обавезаништву.Та њихова слобода, исто као и право

на њихову приватну сопственост, не крњаше се ни

у колико ако је који и прешао у баштину ма ка

коме властелину, или свештеноме лицу, или цркви.

Заједно са независним и наследним правом на

земљу као властитост, постојало је право, по ком

се могаше земља узети под закуп или на издржање;

така земља нити се могаше продати, нити купити,

нити поклонићи.

На послетку ако би се хтели запитати, како је

сеоско становништво располагало властитом земљом

могли би управ одговорити: да ју је држало по на

челу општинскоме. А да је то начело корена словен

ског и до данас сачувало се у југо-словенским зе

мљама и у Русији — налазимо довољних доказа у

споменицима које размотрисмо. Грамата Дечанском

манастиру у 1330. год. и многи чланови законика (на

пример 57., 63., 66.) говоре о селимо, не друкчије,

него у смислу општине с општинском управом. И још

нас јасније упознају с том општинском управом она

места у споменутој грамати, где се говори о пастир

ским насеобинама. УСрбији, која је богата планином

и храстовим горама — свагда бејаше сточарство од

великог значаја. Безини пастири свршили су доста
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знатну улогу у борбама за независност. С тога доста

знатно место заузеше у граматама Власи или па

стири. Читави предели бавише се стоком. И тиме,

што се у грамати Дечанскога манастира и 63. члану

законика налазе села са својим међама, показује се,

да је у њих била управа општинска. Јер мимо свега

сточарству треба највише нераздељиве општинске

управе са знатним саучешћем у уживању земље. Па

и самом општем јемству што бејаше код старих Срба

до времена Душанова па и за његове владе–тешко

да одавде није поникло начело.

")– Против тога не може се узети оно, што тврди Кинам кад го

вори о Босни: Зога де је Воabra ovi rok Zeppov dogovrčavao

za udri dizova dž2' 38no: iba rap : rivrg sat Sav bogo

usvom (Hist., I. III. p. 104.) Bosenna autem haud subest Archi

zuраni imperio, sedgens est, que et suos mores et suum agno

scit imperium (Stritter II., 426). Прво, византинци не могу се

баш похвалити да су довољно познавали домаће стање Словена;

друго, то што говори Кинама не ваља поимати од речи до речи,

јер се он таким изразом служи да искаже политичку независ

ност народа, дакле само општу мисао народне независности

супрот његовој зависности. Ради поређења ево још једно ме

сто из Багренородног: dЛći kad rd sebe 38tv. bire Хро

Radro: жа. 26,820 хa Zazzoluot za Teppovrćra za Ka

važen rat za duoхДугиод кад од Пауаwo yeyivao iotok Suoi

жа аутожерилоu, ravi u droxenevou. (Dе аdm. imper., c. 29.,

p. 128). Liberi suisque, non alienis, legibus usi sunt. (Stritter

П., 407. 413). Речју — израз ;01 (suos mores) ваља разумети

исто тако као израз dozvolucvov (suum imperium), и ако поуз

дано знамо, да је у то време Босна припознавала врховну власт

Угарске.

P)—Аврамовића, „Описанiе древностi Србски у Светоћ Гори.“ У

Београду, 1847. N. N. 12. 18–Србскi Споменици. У Београду,

1840. N. N. 49. SA. 99. 103. 150.

*)—Споменици. N. N.96., 98, 107. Русаг— област, предео, крај.
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*)—Свуда сам се користио последњим издањем Паљариковим. Тако

исто и чланком Палацкога. Srovnáni zákonu cara Stefana Du

šana srbského s neystarsyme zady zemskymew Cechach.

*)— Планина– висине од брда, што су покривене горама.

*)— Шаљарик преводи реч своити са соznatio. Serbische Lese

кбrner, стр. 76.

")—Осем гора забрањених.

*)— Исторички и статистички зборник од Вилyeва. Москва. 1846.

Чланак Рејца: политическое устpolicтво и права прибрежннхЋ

острововљ и городовљ, Далмацiи. Гл. VI. Х. и т. д.

")—Учени записки, што их издаје казански универзитет. 1848. г.

књ. III. ОчеркЋ ученаго путешествaн по Европећскоћ Турцiи,

В. Григоровича. 80., N. 22

°)- Вука С. Караџића чланак о речи: „Кмет“ у словенској би

блиотеци Миклошића. Беч, 1851.

"")— Срп. Сп. N. N. 117., 114., 120., 145. и т. д.

')— То се не може узети као противно ономе што је раније речено

о не насељеним земљама, јер, и опет понављам, позитивни из

вештаји о граматама односe сe сaмо на баштине властеоске и

црквене.

") — Милутиновића: Исторi Шрне Горе. У БЕограду, 1835. стр.4.

'')— „Сокњ“ како једни (ПШафарик Serb. Lesekörn.) објашњавају зна

чило би у опште давање — tributum. По другима било би то

збирање царине и друге храпе. (Крстић, Гласник друштва срп.

слов. св. VII. У Београду, 1855) По нашем мњењу биће то

какав живи продукт, што нам казује и реч „унчоћ“, т. ј. јунци.

°)— Ср. чл. 122., 137., 139., 152., 157., 174., 178., 185. 187. Григор.

80, N, 23. .

*)— На прил.у чл. 109. 145. 150.

")— De adm. imр. c. 36. p. 163.

"")— De adm.imр. c.30. p. 145.—Stritter, II., 412., 414.

")— Divisa autem est eorum regio im zupanias. XI. De adm. jmp,

c.30. p. 145.

")— Срав. Bandurii animdr.in I. C., P. De admin.imp., Corpus script.

Hist. Byzant., Const. Poph.v. III. p. 349.

")— Латински превод од 1510. печатану Луција: De Regno Dalma

tiae et Croatiae", Amst. 1866. и у Швантнера „Scriptor. rer.

Нungariaе, Х. III. Словенски оригинал издан у загребачком

Архиву. 1851.

P)— Ср. такође чл. 173. 180.
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зу– Ср. чл. 152. 159. 162. 178. 195.

4)— Овај израз не би с горег било имати на уму при тумачењу речи

„изгон“ ; јер се из њега даје видети да је сваки називан „си

рота“ који неје имао своје сопствености по наследству и ако

је имао другога рода сопствености (разуме се у земљи.).

P)— По изд. Кухарскога стр. 48.

°)— Шафарик, у издању Кухарскога, стр. 217. доводи ту реч од

немачкога Trohnе (почињепост, тегло). По свеј прилици Срби

су узели ту реч још у оно време кад су заједно живели с Го

тима. Да је још изодавна узета види се из промена првих

писмена, која показује, како се та реч већ одомаћила код Срба.

")— Сп. N. 177. законика, стр. 57. 91. 134. 135.
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КРАЉА БОСAНСКОГА СТЈЕПАНА 0CT0ЈЕ

ВОЈВОДИ УРВОЈУ И СИНУ МУ ВАОПИ,

годинк 1400. 8. дкквмвPA,

КОЈОМ ИМ ДАРУЈЕ У ПЛЕМЕНИТО ГРАД ХЛИЈЕВНО, С КУПОМ, ДОХОДЦИМА

И ТРГОВИНОМ, ПОШТО ЈЕ НАЈПРИЈЕ НА МЈЕСТУ РАСПИТАО, ЧИЈЕ ЈЕ ШТО

ОД ПРИЈЕ У ТОМ КРАЈУ,

Прије не мало времена набавио је наш свијетли

кнез одједнога трговца из Пеште ову диплому у ори

ћиналу и послао је на виђење предсједнику овога дру

штва. Повељу је ту имао у рукама пре више година

у Пешти г. Иван Кукуљевић Сакцински, и тада је

препише, али на хитњи, и латиницом. Наштампавши

тај пријепис у Archivu II. 36. сам вели: „да не може

јамчити да му је пријепис посве тачан и савршен,

јер је веома хитро и све на силу преписивао, бојећи

се сваки тренутак, да ће му власник истргнути

из руку изворник.“ Кадје Миклошић штампао своја

Monumenta Serbiса, он уврсти на своје мјесто и ову

диплому, преведавши је из латинскога у ћириловско

писмо и угодивши правопис према осталијем сувре

меним споменицима. Из овога се види, да повеља

у досадашњем издању може послужити за испити

вања историјска и правна: а за Филологијска не може
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mi tu svom o om

јамчио за свој пријепис, јер осим што су се морале

погубити у његову пријепису (зарад латинице) све

особине правописне, које су у овој повељи веома

знатне, има доста и рђаво прочитаних мјеста. За то

и штампамо овај пријепис у прилог историји језика и

ПИСМА, HRIIIETRU.

Што се тиче преписивања, сачували смо све пот

пуно с вјерношћу, једино смо ријечи раздвојили и

пунктацијом обиљежили смисао. Слово к долази на

врло много мјеста као н и као пл. и не, а готово нигдје

на својем правом мјесту: толико је писац био обузет

народним говором и толико је заборавио на прави

значај тога слова. Слово не долази само један пут у

вриједносте(именовали);наличност на глагољицу осим

у слову к –м види се и у броју, гдје у по глагољски

долази за 1000. Рукопис је писан чистим и лијепим

читким писмом, облика скорописнога; ријечи су испи

сиване цијеле, а гдје би у ријечи врло познатој било

скраћење, није то биљежено озго никојим знаком,

него су просто слова изостављена. Ја сам исписао

таке ријечи у цијело. На два три мјеста ми је остао

смисао нејасан, и нијесам се могао помоћи ни И. Ку

кулевића пријеписом. То је у овом:нас двадесете а

двнлдесете племенB осндњннцн хлнклнсцн—и у овом:

од донно дв днлR б двuртњнино греде РRпарл КОрiss

днтњIH пето же. Ако се б двнлдесете не може про

читати от .д.-s на десете, гдје би тетњарн имало облик

дуала по народном језику, што би ишло и у читање

вод донно да дила као: оддоннко „д-8 днлR: онда ја за

сад не знам, како би се та нејасна мјеста разумјела.

Гллсник ххш. 4
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Печатјеутиснуту жутоме воскуиима двије стране,

а виси на средини пергамена на којем је нисана ди

плома, о узици састављеној из више конаца загасито

црвене свиле. - Са свијем је једнак с печатом који

је на Факсимилудипломе краља Стефана Томашевића

од 22. Авг. 1446 године штампане у Archivu, само

није добро сачуван, јер је једним дијелом крњ.

У Биограду 1. Јан. 1868.

Стојан Новаковић.

КА нме оца н сним н скетогл ДВукм линнs. Мн Стн

плнi Ocтов по инмостн господнл кога краљ Срњклешњ,

Боснн н Првшорко,Хsubсцн zемн,долњннше кpмемњ,

Anubњиме стрлнашњ, 8cops I Соли н Подрisњко, н књ

томВн , на кеће н на кнше спомнимо и демо кнднтн

ксАком8 YмокнкK ком8 се достоне, ДА ЕгњЛА господњ

ког пркнте са кншњнлго госпоцтва скоего на мене

рака скоего , н Evнин ме наслндњннкл и господинА ка

zемлхњ роднтелњ н прароднтелњ монхњ, ткорен мило

стн н zлпнсанв кнрнимњ слВraub za Kнрнл пославикенis:

на кластито кулмекство ин во срца хотеће докровољно

платнти коекодн Хрњконо н негокв сннs. кнез Баошн н

нно остлоus тко кн кнмњ, н мн хотеће докрокомљно

ДА Нub Б8де тКрњдо, нима н нико остлмомR, BIHcМухњ подњ

мoнoсредњнв петлтњ откорена два мнста: едан Кsкљuнрв

Семљкокнћно н Кsкв МнмнwнћR н жBилнR РАдоно, да поно

sХлнкњно и да zbsepsкладлшње к секн: осндњинке, пле

меннте лкодн, не врњсте докре мнодн , кон кн се ондн

прisuнркли, да их питао до них роте, тко кн коe
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племњине б коренл sХлнклињскон крњxовнн н 8 жEпн,

novurbuе бZAEoд до крњковне цио прљстон градв кн

стрkvbsous, накллстито клдл посла Мовшњ, краљ дкл

десетн н.д. ротнкњ. нл моћехњ постлкнти кслкога ж никњ

пракнин, надњ тнме тко ста ондли к оно крзме, ере

Мовшњ кpмљ клZдл мRмлше правдв с нашнин прњкнин.

А Влнсдсњмо 8 дрвгн мнстњ ка књснмњ осндњннкомњ пле

меннтнu мRAeuБ н капнтклis s кога леже менштрошн

нсњпнcлнн оннх ротњннкок, да повндв прако, цио естњ

тко 8 Хлнкњнн. i ocндњннцн, zgrosopisкњше се н стр

неће се едњинше глAсомњ с капнтвломљ, послAше кра

лекњсткз ин, винслкљшев откорејв мнств под петљ на

десете пеYАтњин, ZA едњнB с нашнин мRAhмн кое кнхомо

послали мез не гокореће едњинме гласомњ: господне,

првсегмн св нашн прњкн пред оннин дклдесетн н ve

тнрњмн; кон тогли по смрњTн нхњ, мн. дним них,

дка кратњ нас дванадесете б двнлдесете “) племенк

осндњннцн хлнклњсцн , нменке се кслкн сконмњ нме

ном н скидоYнше прадњ намн: едњно Клатко Ранvнћњ

G Кнстрвце, дрвго Галвпњ б Крњдокњ, третне Брлтњко

Клашњwнћ. z. Докрог, A veтњкрњTo Kiswнхна Мратно

кнћњ нZ. Мншњ н Првднcлкњ нZњ Крлжеран. “) и 8тран

нz. Zaspburs, Драгош н Стoемлрњ и КОрли Свтњwнћ.

нz. Opsкрвс., 8тнхњ Трњwнћњ z. Греклцњ, Шинтимнрњ

нс, Клклнћњ, Коннs. z. Бистрије, Скорокон с Крњко

кнна, пpнсегњше скндокиноћe wнсто и прдно стрњнеће се

") Овако пише и не знам управо шта је. Миклошић, држећи да је

у ориђиналу одзиддесете раставио је овако о-д-8 нЛ Десете,

што није ни мало јасније од онога. А што ћемо , кад је напри

јед, 6 мјесто о. Како ја мислим о томе, казао сам напријед.

°) p послије В. надметнуто је над В.

4"
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с правнин ленштроин, говореће: Господине, б корена

интере но не Хлнкљно н град Бистргли, б До

код novuuue Aо Крњxовне него ткоегл првогла било

н сада твoе; коман, е држати , колињ е одти, и Ан

нашњше в осмин селнх книо “) Конхњнића третњаника

н од онене естњTA два днлл од одвuрњTнм Глешић и

Кsклин. , коu8 E Tн длшњ, и то се онд Сем 8 kivi

e конц. КонхњHнћеu. днлih од третне третим , и ФА

тнин св кнмн градв кuетне, н то са онли селаз прво

s Kнстрвцн одтретне третна, 8Zuroplavus Townsове,

Gтретне третна, 8 ТВрх толикоe, s Chupkvaхњ то

лнкоe, s Toshњxis Toмнкоe, s Epirbusњ толикове, а

Кокошеглавњинх, толнкоe, s ORAћих толикое . А

нс тога н нck третне од оно да дила 6 дирктино")

греде Рsnagu 10pts AHтин пето же. А но нАшАе

vнсто кулмекњстко наше, да е наше госпоцко 6 коренл

н градњ н жBIA, н одлтн н дрњаклти, и да коли смо гласа

плшемВ ДА цклте б послнћњннхњ кон Б8AR, I ДА ДВиши не

квде протно, тон нандосио“) wнсто. И не поницилноће

б срца нашега кнрннх, слзжлк н слажења коеводе

Хрњког н кнеzА Блaше, Алжњ us и Ансам, инки ин

коu za neuеннто градњ Хлнклињски и сл. ксоuh zak

поu. н. z. дохотњцн н с трњпокнин, поYлињше 2, Доле

G ZARoxд знше: КрњАлкљ, Мишћане,ZARBRosње, Сл

нкокнће , Млнine, Pssue, Msvšинће , Yиховиће и кси

") У Миклошића вр. 6. стр. 246. стоји мјесто ове ријечи књ.

нuе. У ориђиналу пише овако, тако јасно, да се друкчије

прочитати не смије.

*) Ово неколико ријечи што се не разумију, од слова до слова

oвако шишу : ја напријед огледах наћи им смисла.

*) Погрешком пише млиднcмо.
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КрњхокннR хлнклњскв, да е реYеномк коекодн Хрњкоко

н кнеz Блошн н но посмнћнеus s RHке кнкоue za

племеннто, н о се одвирњTн, нzилмњше в5 третне

третниз цио е Конхњинћњ к нxњ селнх,нZAusце пето заке

Psnupahм, како смо прљко никноклн нZнликше цио е

годнре Стнплнл Докрвнокнћа у кратомњ сл. Андрал

шем н стрвцем с КОрњемљ и инхњ послнћин цио кн

држлм , а но кce z горе регено коекоAн Хрњконо н

кнеzs Клошн и нико послнћнемR 8 кнкe zА племеннто;

л тоu8 скидоцн н рkvН(II)н кллстеле илшн: 6 Кoсне:

кнеzi Ilusu M. PAднокић, z, кратњошњ, кнеzi MHрко

РАдоекић, z, кратњом, коекод Сандал z. кратњом,

теплwнк Блтало 2 кpлтњошњ: 6 Хвшњске грешле: коe

кодл РАднwњ Слнкокић, z, кратњом, коекодл Кsкл

нин Миллтокић, z Rouтњошњ, кнеz KOрлн РаднRoе

кићњ 2, кратњом; од доннх, кран: Кллднcлкњ. Дsкрак

vнћ. z. Братњом; од бСоре: коекодл КsкњмнрњzКрлтњоu;

од ПодрињЋ: Дрлгншл Днинvнћњ z, крлтњомњ. A тоusн

прљстлкљ од дкорд: 10pun Драгићекић, z, кратњошњ, A

b. сконтн: Хрњклтни Смокњкнћњ с кратњом. А тко ће

сне порећи, нас. Али нашнхњ послићних, Ал е про

кметњ оцемњ н сношљ н скетнмњ ДВx0мњ Н „Д-ин еклињ

ћелнстн н .Ri. Апостолом н .о. нZлкpлннин н кснмн

БогK Rгоднкuнин, н да е пратесњник НВАн. Пислно

на столноu uистis s Свтнсцн месецл Декекрл .н. Дњ

рошњTRA.vs. мнтњ. Кsкорна днisкњ.



КОЛИКО И КАКВИХ ЖИВОПИСНИХ СЛИКА

ИМА У БЕОГРАДСКИМ ЈАВНИМ ЗБИРКАМА.

I.

Са уметничког гледишта сматрајући збирку жи

вописа у народном музеју, врло мало слика одгова

рају мети уметничкој. С тога држим да збирку живо

писа у музеју за сада сматрати можемо само као смесу

између многих других прибора музејских, а никако

као хранионицу живописне уметности. Са овог гле

дишта многе слике, и ако не заслужују да по умет

ничком суду буду храњене у народном музеју, опет

могу бити од историчне вредноће, што је свагда од

користи за наше потомство, ако им сачувамо. Има у

музеју слика, које нити уметничке нити историјске

вредности имају; али ипак држим, да и ове ваља са

чувати, да виде потомци напи, како је у нас стајала

живописна уметност у данашње време.

I. Највећу количину живописа сачињава збирка

покојнога живописца Димитрија Аврамовића. Већи

ном од њега самог живописана, осим неколико старих

слика, које, држим, да су из талијанске и нидер

ЛандĆRе ШКОЛе.

Оригиналних слика одАврамовића има . . 21. ком.

Копија по разним уметницима . . . . . . . 32.

Старих слика, од непознатих уметника. . 11.

Свега у целој збирци ... 64. ком.
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П. После ове по количини долази збирка кнеза

Александра, живописи Уроша Кнежевића. Састоје се

понајвише из портрета онихјунака, који се борише

за ослобођење Србије.

Збирка ова има свега слика . . . 25. ком.

Ш. За овим долазе слике које је послао у на

родни музеј г. Настас Јовановић. Него почем су сво

јина поменутог господина не зна се које ће од ових

припасти или припадају народном музеу. Малане су

све скупа од бечког живописца А. Беса, а предста

вљају чланове из породице нашег владајућег дома,

осим Книћанина.

Свега их има . . . . 8. ком.

IV. На послетку долазе слике, које су доцније или

за музејнабављене, или од појединих особа подарене.

Међу њима има портрета и догађајних слика. Већим

делом као живописи уметнички заслужују призрења.

Свега их има . . . . 18. ком.

Једна слика која је рађена пастелом . . 1. ком.

jТ

Дакле кад се саберу сва четири броја

по – I. П. П. ГV. — онда

излази целокупни број . . . . . . . . . . . 116. ком.

Осим живописа има у народном музеју ствари које

спадају у ред вештина. Две литографије, један у ак

варелу руком рађени рад,један барелијев и две бисте

ОД ГИПСа.

Сад долази на ред да кажем коју ошширније за

све ове четири збирке.



56 колико и каквих живописних слика

I. Збирка Димитрија Аврамовића.

Међу његовим сликама има једна количина од 29

слика, које су рађене као штудије из глава, што је

покојник све у школи Амерлинговој радио. За то међу

њима има и копија по Амерлпнгу. Ја овде сматрам

за копије само оне, за које знам да су оригинали

Амерлингови. С тога ћу копије и оделити од Авра

мовићевих оригинала.

а.) Ово су Аврамовићеви оригинали:

1. Штудија човечије главе, готово без бркова, са

црном пошом без јаке;добро је моделирана, а доста

добро и цртана; колорит је доста топам — по маниру

Амерлинговом.

2. Детиња глава јако у сенци, с белом марамом;

многоје Финоће, а сенка је лепоизведена и прозрачна;

цртана је добро. -

3. Штудија девојачке главе; пуштене су јој пле

тенице до по лица; има на врату зелену мараму. Оби

ЧНА, СЛИКА.

4. Женска глава у профилу; до по лица спуштене

су јој витице; у ушима има обоце.— Обична слика.

5. Женска глава у профилу па гледа преда се; ку

дре јој падају на лице ; доста добар цртеж; — коло

рит је хладан.

6.Девојачка глава са спуштеним плетеницама што

се повијају за ушима; види јој се и конђа; поглед јој

оборен доле. Прилична слика.

7. Женска глава, en face, у тавно црвеној ма

рами; смеђа у лицу. Доста лоша слика.

8. Женска глава у црофилу (с обореним погледом);
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голим вратом; има црну хаљину, а коса јој је на ру

мено жута. Слаба слика.

9. Глава једне девојчице у профилу с обореним

погледом; плетеница јој прелази преко лица па је

сведена у конђу. Лепа нежна слика, а лепо је и

цртана.

10. Глава девојчице која гледа преда се; лице је

окренуто на три четврти; с обе стране виде се витице

што су преко лица повијене. Нема конђе. Прилична

СЛИКА.

11. Три четврти главе од женскога лика; гледа

више себе; конђа јој стоји високо горе; има жутуха

љину а на врату зеленкасту попу. Доста добра слика.

12. Женска глава еп face; има на врату плаву ма

раму. Рађено је са свим хладно.

13. Штудија женске главе; по глави је увијена

марамом; од лика је нешто више од профила; гледа

преко рамена; изгледа као да није довршена. Као

живопис није ништа особито.

14. Женска глава; нешто више од профила; смеђа

у боји, аузлице пале витице; у белојмарами. Прили

чна слика. Довдеје све у Амерлинговој школи рађено.

15. Портре лица доста у годинама; без браде и бр

кова; види се да је доцније рађено, јер се колорит

и цртеж сасма одваја од пређашњих штудија. У оп

ште портрета што даље долазе несу од вредности

онаке као што су штудије.

16. Портре игумана Хаџије из Вољавче, добро

цртано, али колорит са свим монотон.

17. Портре Исаиловића, без колорита, но добро

цртано.
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18. Портре Симе Милутиновића; слаба слика, мо

делисање је веома слабо; пропорција и колорит може

поднети, али од хармоније ни спомена.

19. Портре Јоакима Вујића; пропорција према

телуpћава; колорит приличан; експресија лица без

замишљаја.

20. Портре Петра Тополца буљукбане, прилична

слика.

21. Портре Вука Караџића. По моме мишљењу

измеђуАврамовићевих портрета што су у музеју једна

је од најбољих слика. Топал колорит. Пажено је на

хармонију; меко и добро моделисано, а и цртеж је

приличан.

б.) Аврамовићеве кошије по АмерлингУ.

22. 23. Штудија мушке главе удва екземплара, у

профилу итри четврти, оба у бакенбарту. Лепа лица

и добро копирана.

24. Мушка глава, бледо црномањасто лице; с ко

врчастом косом. Добро копирана.

25. Мушка глава у три чечтврти; лице смеђе с

брковима и брадом са стране. Слаба слика.

26. Бело-плаво женско лице у три четвртине;

гледа горе;у коврчастим витицама; конђа јој је уз

вишена високо. Лепа копија.

27. Женска глава, Талијанка; црномањаста је с

белом марамом на глави. Добра копија.

28. Женска глава, представљаједну од онихСло

вакиња што пиљареу Бечу. Лепа штудија, а при том

и копија је врло лепа.

29. Портре с наочарима; по свој прилици биће
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портре од Амерлинга, па је по њему Аврамовић и ко

пирао, и урађено је добро.

30. Штудија детиње главе; превраћено гледа

горе; профил; лепо моделисана глава.

31. Глава младића; више је нешто од профила;

у белој поши; прилична слика.

32. Штудија женске главе, али не довршена; у

профилу је; цртеж особито Фини; коса спуштена

преко ушију; доста мека. Штета што није довршена.

33. Штудија тако исто недовршена; глава женска;

узето нешто мање од профила и с витицама. Лепа и

Фина слика у цртежу.

34. Женска глава; готово еп face; у лицу црнома

њаста; до по лица витице ; има на врату траку од

црне кадифе. Лепа копија.

35. Глава спавајућег детета — не довршена.

36. Младићка штудија; мало више од профила;

има на врату црну попу.

в.) Копије Аврамовићеве које је по разним вештацима

DRAM0,

37. Штудија плавог девојчета; три четврти лица:

гледа преко рамена; лепим је колоритом рађена, а и

манир је добро погођен према оригиналу. Копија је

по славнои шпанском живописцу Веласку. Оригинал

исте слике налази се у академичкој збирци у Бечу.

38. Птудија; плаво девојче с опуштеном косом;

има румени цвет у глави. И ова је копија по Веласку,

али много лоша копија од прве.

39. Плаво женско лице као штудија, са три че

тврти лица; са плавом кудравом косом, која је иски
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ћена белим пантљикама; копија је опет по Веласку и

са свим обичне вредности.

40. Црномањаста женска глава, копирана по чу

веном нидерландском живописцу Рембранту. Ориги

нална слика налази се у академијској галерији Санкт

Ана, где је у великом. Формату до колена измалана.

Као пто сам навео, наш је вештак само главу снимио,

и то доста верно.

41. Портре Рембранта. Оригинал је самог Рем

бранта. Налази се у царској галерији у Бечу у Бел

ведеру, у одељењу нидерландске школе. Копија је

једна од најбољих Аврамовићевих.

42. Један старац у црној капи. Мислим да је ко

пирана по Ханзу Холбајну, млађем. Слика је лепа.

43. Једна алегоричка слика; на сред слике стоји

путир, на коме се види неко портре, а око путира ан

ћелчићи. Випе шта о овој слици несам у стању рећи,

само примећавам да живопис није од ефекта.

44. Портре Петровића ковача из Земуна. Копија

је по ваљаном српском сликару Данилу Петровићу из

Бечкерека. Према оригиналу доста је слаба копија,

45. ПортреДоситија Обрадовића; копијајe пo пo

знатој слици Арсе Тодоровића.

46. Портре цара Александра првог. Не знам по

коме је копирао. Лако може бити да је по каквој ли

тографији.

47. Портре Фелдцајхмајстора барона Дуке. Исто

тако не знам од кудје копирао.

48. Петар у тамници кога анђео изводи. Велика

слика у природној величини, оригинал је живописан

славним венецијанским живописцем Тинторетом. У
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време, кад је Аврамовић копирао, налазио се ори

гинал у Бечу при Естерхазијевој галерији, у новије

време, кад би свршена зграда акадмије пештанске,

ималац Естерхазије поклони сву своју великолешну

галерију академији; Аврамовић је ову слику са тру

дом и тачним цртежом копирао; али живи колорит

Тинторетов, широка кичица, која је масе знаменито

одлучивала једну оддруге, лака и мајсторска лазура,

која се на свим његовим иконама види—све је то на

овој копији промашено. И то нас гони да мислимо,

да Аврамовић за онда све све то ни познавао није.

49. Петар седи замишљен и наслонио се на руку,

више њега стоји анђео и показује руком на страну.

Копија је по Рафаилу Менгсу. Оригинал налази се у

Белведеру. Врло слаб рад.

50. Једна старачка глава. Изгледа као да је из

Холбајнове школе; али извесно не знам.

51. Бореас одводи Оритију, копија природне ве

личине по Петру Паулу Рубенсу. Оригинал налази

се у бечкој академичкој галерији. И овде дух и ко

морит композитора није схваћен, но опет много се

више приближило у овој слици оригиналу, него у ко

пији Тинторетова дела.

52. Адам и Ева у малом Формату. Ако се не ва

рам биће по Албрехту Диреру. Копија је слаба и без

вредности.

53. Блудни син. Лепа копија по Помпеју Бато

нију. Оригинал налази се при царској галерији Бел

ведеру у одељењу талијанске школе. У овој је слици

много погођен манир поменутог вештака, цртеж и ко

лорит лепо су изведени.
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г.) Старе слике које такође принадлеже збирци Аврамовићевој.

54. Симеон како прима Христа у наручје. Слика

је из италијанске школе ; пуна ефекта; осветљење и

хармонија красна, само колорит сувише превучен жу

тилом, а и цртеж није сасвим тачан. Чега ради рекао

бих, да више нагиње у барок, и да не спада у време

класичне талијанске школе. Него при свем томе,

икона је лепа и заслужује да буде сачувана.

55–56.Две слике:Света тројица и СветиФрањо.

Чије су не знам. Но држим да су из Нидерландске

школе. Слике несу од велике вредности.

57–58—59. Три слике од којих 57-а предста

вља буру на мору, а две остале не знам шта су. Али

и не вреде да се даље испитују.

60. Богомајка или мати дева. С лилијом у руци.

Стојина полумесецу који се савија око земног круга.

Не вреди много.

61—62.Две слике: једна представља Христа као

детеу кругу више лица, а друга богомајку са Исусом

Христом. Обе су барок.

63. Свети Ђурађ на коњу; из новије бечке школе;

ДОСТа Леша СЛИКа.

64. Тома пружа прстна рану Христову. Биће и то

из новије школе, а можнодаје и копија. Слаба слика.

П. Збирка кнеза Александра Карађорђевића.

Сва је збирка сликана г. Урошем Кнежевићем.

Само су две слике копиране, као портре Доситија

Обрадовића по Арси Тодоровићу и портре митропо

лита Петра по Аврамовићу. Остале су оригинали.
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65. Портре Доситија Обрадовића, доста добро.

66. – митрополита Петра.

67. — Узун-Мирка.

68. — Јанићија Ђурића.

69. – Чолак-Антића, војводе.

70. – Петра Јокића Тополца.

71. — Младена Миловановића.

72. – Јеврема Ненадовића.

73. – Проте Матије Ненадовића.

74. – Хајдук-Вељка.

75. – Симе Ненадовића.

76. – Јакова Ненадовића.

77. — кнеза Алексе Ненадовића.

“TS. – Поп-Луке Лазаревића.

79. – Аврама. Шетронијевића.

80. – Стојана Симића.

81. – архимандрита Мелентија.

82. – слепца"Бура Милутиновића, Црногорца

83. – Благоја Жабарца.

84. – Радована Белопољца.

85. – IIљакићке, кћери Карађорђеве.

86. – Рајковићке, кћери Карађорђеве.

87. – Чарапићке, кћери Карађорђеве.

88. Костим на слици попадије из Тополе.

89. Костим на слици девојке из Сабанте

(у јагодин. окруж.)

Ове слике са историчког појимања врло су важне.

Али са уметничког гледишта слабе су и по цртежу и

по колориту и по схватању уметничком. Вођење све

тлости и разређивање оддоброгје ефекта. Види се на

њима свуда свесрдност и труд.
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III. Збирка Настаса Јовановића.

Све сами живописи одА. Беса. При већини ових

слика види се да их је уметник радио. У њима се

огледа лепа техника, прецизан рад, цртеж, хармо

нија и пажљиво вођење светлости, али колориту мно

гим сликама остаје хладан; округлина при прелазима

остаје често тврда; а што бих највише замерити могао,

то је полетуметнички при схватању индивидуа, којије

у многоме заостао иза његове технике. Најокруглија

му је слика у музеју портре кнеза Милана.

90. Портре вођа Карађорђа. Копија коју је Бес

снимио по слици, која је рађена у Русији.

91. Портре кнеза Александра Карађорђевића

снимљено са природе.

92. Портре кнеза Михаила у млађим годинама.

93. Портре кнеза Милоша копирао по Ензлеу.

94. Портре кнегиње Љубице, копирао по срп. жи

вописцу Ђурковићу.

95. Портре кнегиње Јулије, са природе рађено.

96. Портре кнеза Милана; рађено је поједној ак

варелној слици, која је заједно са кнезом Михалом

око 39. годинеуТемишвару рађена. Такоје добра ко

пија, да је у овој збирки најбоља слика.

97. Портре Книћанина, војводе српског, по Фото

графији снимљено. Такође лепа слика.

IV. Остале слике или су купљене за музејили

IОВЛОВЕНЕ,

98. Портре Мише Анастасијевића. Велика слика у

природној величини. По нарочитом налогу правитељ
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ства израђено за музеј. Помажући се Фотографијом

живописао Стеван Тодоровић.

99. Портре краљице србске, жене Владислава

Драгутиновића краља српског, кћери дужда Моро

зина који живљапе око 1293.— Оригинал налази се

у Млецима, у палати Морозини. Са оригинала ко

пирао је Скјавони. Подарила музеју кнегиња Јулија.

100. Портре Аврама Петронијевића што га је син

му, г. Милан Петронијевић, дао за народни музеј из

радити у великом Формату. Живописао га Стеван То

доровић.

101. Самсон Далилом издан. Копија по Петру Па

улу Рубенсу. Израдио г. Никола Марковић и од своје

стране поклонио народном музеју. Ово је красна ко

пија изузимајући на неким местима цртеж, али је дух

и колорит Рубенса лепо пропраћен.

102. Битка принца Сугелијева код Београда. Ко

пирао Паније Черутија поХуктембурговом оригиналу.

Слика се налази у краљевској палати у Турину. По

дарила музеју кнегиња Јулија.

103. Рајић кодтопа. Живопис од Пухте академика

минхенског. Доста лепа слика. Купљена је за музеј.

104. Ландшафт по Гауерману, од свештеника Ди

мића из Баваништа, дилетанта. Као такав сваку по

хвалу заслужује, јер су детаљи израђени а и целина

није лопа. Сам подарио народном музеју.

105. Распетије Христово одДимитријаАрамовића,

купљено је за народни музеј. Једна од лепших слика

које је Аврамовић малао.

106. Свети Сава такође од Аврамовића. Купљено

за музеј

Гллcник ххш. 5
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107. Портре Ђуре Даничића. Живописано умла

ђим годинама од Стевана Тодоровића, који га је и

подарио народном музеју.

108. Iортре Вука Караџића у млађим годинама.

Живопис од Лакатарија. Подарио музеју г. Милан

Миловук.

109. Портре Ш. Ј. Шафарика у млађим годинама.

Живопис такође од Лакатарија. Шоклонио га Милан

Миловук. Обе су слике лепе.

110. ПортреЂурђа Бранковића. Сувремени снимак

из патријаршије Сентандрејске. Живопис је од при

личне вредноће, но штета што се не зна ко је радио.

111. Портре кнеза Милоша по Бесу. Копирао г.

Урош Кнежевић. -

112. Портре кнеза Милоша, по Енглеу. Копирао

г. Урош Кнежевић.

113. Портре кнеза Михајила у младим годинама.

114. Портре кнеза Милана од истога. Обе рђаве

СЛИEE.

115. Портре Карађорђа. Копија по руској слици

од г. Уроша Кнежевића.

116. Портре Јеврема Обреновића, рађено пасте

лом, прилична слика. Од кога не знам.

V. Литографије и акварелни радови.

1. Манастир Манасија рађена по природи. Из

дана је 1858 године као корице за дело србских гра

ћевина. Цртао Стеван Тодоровић.

2. Портре патријарха Рајачића. Издао и литогра

Фисао Настас Јовановић.

3. Плаштаница хиландарска. Копирао у акварелу
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као Факсимиле са оригинала учитељ цртања Поле,

али само у мањем Формату. У оригиналу везена је

слика на свили златом и сребром; а рад је удовице

деспота Угљеше.

VI. Пластичне слике.

1. Кнеза Милопа биста, која је снимљена у гипсу

са оригинала који је у карарском мрамору рађен.

2. Фелдмаршала Лаудона биста одТера Коте.

3. Један барелијев, који беше Факсимила на пр

вој српској књигопечатњи.

II. -

звивкл кнвзA милош који св нАлАзи

у ТОПЧИДЕРУ,

У овој збирци има четири оригиналне слике. Три су

од Арсе Тодоровића живописца а четврта од Јована

Стајића. Уз то има осам копија, које ће по моме

мишљењу све бити малане Јованом Стајићем. Арса је

на сваком свом раду потписао име, а Стајић се потпи

сао само на своме оригиналу т. јест портрету. Ове

слике свакако заслужују похвалу, изузимајући само

две: свету Варвару као оригинал од Арсе Тодоро

вића, и Хебу, као копију од Стајића, које су одмале

вредноће.

а. Слике од Арсе Тодоровића, који се васпита

вао у живописној академији уметности у Бечу, а жи

вео најпосле у Новоме Саду.

1. СликаДоситија Обрадовића. Да је заиста он сам

радио сведочи нам његов потпис на слици: Arsenius

5"
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Theodorowits. 1817. Само није са природе; јер До

ситијеумрњо је 1811— а знамо из мезимца Доситије

- вог, у предговору Соларићевом на страни 24. како

је Аpса Тодоровић Доситија живописао још 1794.

године, по којој су слици све доцније рађене. По свој

прилици морао је он са свога оригинала копирати,

шта више могло би се рећи да је Арса више Доси

тијевих слика са овога оригинала копирао од којих

има у Будиму, Карловцима и Новоме Саду, за које

бих ја сигурно тврдио да их је сам Арса живописао.

За то је свакако важно да је ову слику у Топчидеру

он сам радио.

* 2. Распетије са потписом Arsenius Theodorowits.

1803. Може се слободно рећи да ово распетије спада

у ред његових најбољих радова. Хармонија је ди

вна ; колорит млого је топлији негоу осталим његовим

сликама а цртеж је доста добар. Начин предста

вљања истина није оригиналан, јер сеи кодЧешљара,

Крачуна и Орфелина исти може приметити, само што

је овде моделисање боље, прелази мекши, и тон узет

у октаву дубље. С тога и крепчија изгледа од пре

ђашњих,јер јетиму потенцирању светлости задржао

fоплоту и хармонију. Према овим добрим странама

губе се ситне замерке које би се имале противу пре

дела и ваздуха што се могло и боље израдити. Слика

је ова средње величине.

3. Света Варвара. У колико је распетије лепа и

добра слика утолико је ова рђава, цртеж ништаван,

колорит никакав, хармоније нема; а само у „експре

сији“ открива се по нека искра уметничког схваћања.

Слика је у великом Формату природне величине.
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б. СликеЈована Стајића родом из Митровице, који

је учио живопис уБечу, где је и умрњоу 26-ој години

6. Јула 1824. Приметити ваља да је овајмлади умет

ник показивао много талента у својим радовима; осо

бито је цртао добро. У копијама његовим свуда се

види строгост у снимавању, коју је најбоље постигао

у слици „Ијо“ коју је израдио по Кореџију. Уплив

тадашње бечке школе највише се примећава на њего

вом колориту који је сувише материјалан и хладан.

. 1. Портре самога уметника са палетом и кичицом

у руци завијена руменим огртачем. Радио је сам со

бом у Бечу још као академичар; ваља да је радио у

ранијим годинама.

2. Слика Јелене Форман (Fornet), друге жене

Петра Паула Рубенса. Оригинал је од самога Ру

бенса, али је тамо представљена целокупна у приро

дној величини и по готову гола, јер само је мало загр

нута загаситим пелцом. Због тога је слика и названа

la pelisse. Оригинал налази се у бечком Белведеру у

одељењу нидерланске школе. Стајићева копија само

је до пола узета. Рад је добар. Особито му је ко

лорит приличан што се у осталим сликама слабо при

мећава. Изузима се само још и „снетије.“

3. Давид и Абигаил. Копија по Гвиду Ренију.

Оригинал се налази у пептанској Академији у гале

рији од Естерхазије. Копија је равна у величини са

оригиналом, Фигуре су природно велике но само до

колена. Колорит је у овој слици хладан, пластика

тврда а и хармонија блештећа. Цртеж је добар.

4. Амор који деље стрелу, назван Воgenschnit

zer. Копија је рађена по Франческу Мацуони (на
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званом Пармеџанино). Оригинал налази се у бечком

белведеру, у одељењу талијанске школе. Копија је

у опште прилична.

О овој се слици у оригиналу за дуго држало да је

Кореџио живописао, но у новије доба „Вазари“ из

нео је на видик правога уметника кога сам и навео.

5. „Ијо“ оригинал је, живописан одАнтонија Але

грија названог Кореџио. Налази се у бечком Бел

ведеру у одељењу Талијанске школе. Представља по

миту грчком кћер краља „Инахоса“, дражесну „Ијо“,

којој је Зевс у виду облака долазио и т. д. Ова је

слика по цртежу и изражају најбоље копирана, лепо

моделисана; само нема оног топлог колорита који

је код Кореџија онако прозрачан и диван. Слика је

ПОЛОВНЕ ВЕЛИЧИНЕ.

6. „Сузана“ у купатилу, омања слика. Копија је

доста добра, живописана је по Гвиду Ренију. Ори

гинал налази се у Лихтенштајновој Галерији у Бечу.

7. „Хеба“ са свим гола слика, па држи суд у

руци, а на више стоји орао Јупитеров. Да ли је ко

пија или оригинал не знам, но све заједно узев

iuи ма да је природне величине, опет живопис није

Ствари.

8. „Помона.“ Копија је лепа; особито у пластици

меко разрађена. Држим да је по Антонију „Фран

пешкинију“ малана, јер много наличи на његов манир

живописања, но за цело опет не могу тврдити. При

роднеје величине.

9. Снетије. Копија по Анибалу Карачију. Ори

гинал налази се у бечком Белведеру. Ово је врло

лепа копија. Моделисање и цртање врло је карак
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терно схваћено и са свим одговара оригиналу. Морам

приметити у опште да су све слике а нарочито ова,

из незнања слабо неговане, па их је тама попала.

Све би готово потребовале најпре да се очисте па

после да се нов „Фирнис“ удари. У опште слике жи

вописане зејтињавом бојом, ако се на њих не пази,

губе првобитни ведри тон, а догађа се често и то да

се незналачким чишћењем горња лазура или скине

са свим или ишчезне понегде, те тако колорит бива

грдно оштећен. Ваљало би дакле настати око тога

да се у напредак брижљивије на њих мотри, или бар

дотле, док се влада не осети побуђена, да обрати

пажњу на једну од пречих потреба које су на реду,

т. ј. да се донесе установе народне галерије за умет

НИЧКИ ЖИВОПИС".

Свршивши тако свој опширнији преглед свију поје

диних слика имамда речем још неколико у корист ове

лепе уметности. Старати нам се ваља да уметнички

живопис нађе корена и у нашој средини. Ваљаједном

прекинути толикогодишњу немарност којом се према

њемутако јако огрешисмо. Крајњеје времету које нас

опомиње да се прихватимо посла око установљавања

основе за хранионицу — галерију – коју би после

потомци по дужности допунили и даље развили. Ваља

почети—јер године журно пролазе, па је после теже

латити се посла кад много којешта једно друго су

стигне. Ја не сумњамда ће сваки осетити радост у

патриотском срцу кад види прибрана узвишена дела

својих уметника. Онда ће га одушевити понос да

није утонуо испод површине осталих срећнијих и на

преднијих народа. С тога са усталачком енергијом
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ваља сви да прегнемо да нам добије пристојну негу

ова доста лабилна клица нашег живописа. Она је

посејано семе којој ми можемо дати сунчане топлине

да јаче порасте. Напустимо л'је сад, онда је жалосна

извесностту,да ће бити сатрвенау њезиним млађаним

инепоузданим силама. А ослањати се на време крајња

је бесмисленост. Време никад није подигло уметност.

Главни су Фактори стална воља и свесрдан рад.

Наша галерија могла је до данас бити на много

светлијем ступњу. Има много драгоцених ствари које

су ту–али ихни до данас нема у њезиним збиркама.

Тако је и наш стари живопис врло слабо заступљен.

Истину рећи и нема га. Да се иоле постарало могло

се без великих жртава доћи до свега онога пто данас

ишчезава или влага спира са зидова наших старих

манастира. Лик високог Стевана из Манасије, слика

Успенија што је у Жичи заједно са оном тако ретком

и драгоценом сликом што је под звонаром, и многе

друге слике из наше најстарије школе—не обричунам

дугога опстанка на угледу и ми их опет равнодушно

пуштамо да их покрије пепео прождрљивог времена.

Покушаћу овде да учиним распоред по коме би се

уредима хранионица живописа.

По моме суду ваљало би разредити целу галерију

у два одељења. У прво да дођу страни радови од ра

зних школа заједно, а у друго одељењечисто српски

радови који би се имали поделити за сада у четири

пододељења, па у прво: да дођу слике из Старе

српске школе која је продужење карејске школе у

Светој гори; (обухвата време од дванаестог па до

петнаестог столећа); у друго: Приморска, која је
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образована упливом суседне Италије (обухвата време

од 15-гдо 18-г столећа);у треће: Фрушкогорска коју

су развили ученици из ондашње бечке академије (об

ухвата време одосамнаестогдо половинедеветнаестог

столећа); у чтврто: најновија, која се свакако раз

ликује од остале три, али више шта не да се о њој

рећи, почем је тек у своме зачетку.

Пошто би се у овај систем довеле све слике, онда

би свака добила своју особиту нумеру, и после би се

склопила књига где би биле у потпуној прегледности,

да се не би морало сваком приликом казивати гледа

оцима, што на послетку долази сувише досадно.

У Београду,

Стеван Тодоровић,

ЖИВОПИСАЦ.
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НА

СРПСКУ И ХРВАТСКУ ЦРКВУ,

У првој половини VII. в. Срби и Хрвати °) пређу

из северних закарпатских крајева из тако зване

Беле Србије и Беле Хрватске на балканско полу

острово и густом масом заселе северо-западну чест

његову, у којој су још од вајкада, као и у старој до

њој Мизији и Тракији, живели Словени упоредо с

Трако-илирским племенима. Срби заузму источну чест

старе Илирије, или садању Србију, Босну, Херцего

вину, Црну Гору и јужну Далмацију, а Хрвати по

селе се на запади заузму садањуДалмацију, Истрију

и Хрватску. ") Одмах по доласку свом на ново место,

они по старању императора Ираклија, приме хриш

") Срби около 636, а Хрвати около 634.

P) Constant. Porph. dе аdm.imр. сар.ХХХII, pag. 81. 82.in Corp.

script. hist. Byzant. tom. XXIII. edit. Venet. Striter: tom. II.

pag. 153. Границе српске , као што нам прича Костадин порфир.

биле су следујуће: на северу река Сава, која је делила Србе

одХрвата, на западу, Срби су граничили с Далматинским Хр

ватима, и то Чорским ланцем који дели реку Врбас и Босну на

две равне чести, и даље на југ такође ланцем где извиру река

Врбас и Рама; одатле се граница пружала дувљанском пољаном

к Иматском језеру, и од њега натраг к ушћу Цетиње; на јуто

западу, пружало се Јадранско море, а на југо-истоку биле

су горе, простирући се од Антиварадо скадарског језера, река

Дримац и језеро Плавно; на истоку Срби су граничили с Буга

рима идући обалом Ибра и српске Мораве. (Шафарик. Славин.
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ћанство од римских свештеника, који су нарочито за

то изазвани били из Рима.“) Но римско духовенство,

нијеу стању било обратити све Србе иХрватеухриш

ћанску веру, јер многи из њих не разумевајући ла

тинске проповеднике нехтедоше се крстити, и осташе

по пређашњем идолопоклоници. Шта више и ти који

су се крстили, почну се опет мало по мало враћати

својим пређашњим обичајима, потоме што несу разу

мевали ни богослужење, нити пак проповед својих но

вихримских пастира.Таким начином, не гледајући на

толике трудове римског духовенства, особито Јована

равенског, архијепископа сплитског, после кратког

времена хришћанства међу Србима и Хрватима са

свим нестане.“) Папа Григорије VI. по молби Хрвата

пошље по други пут свештенике да их крсте, и да

утврде и власт папску над њима, но и тај други по

кушај не испадне за руком.“) Хрвати, обраћајући се

древ. нерев. Бодинскаго, том. 2. кн. 2. стр.426. 427.) Границе

Хрватске, као што прича Костадин, биле су: на југу – река

Цетиња и вароши Лимоско и Ливно, на истоку—река Врбас,

с варошима Јајцем и Бањом Луком, на северу—Драва, Куна,

варош Албулом и река Арсија у Истрији, а на западу јадранско

море. Одмахчим су Хрвати заселили те пределе, они се разделе

на два кнештва — далматинско-хрватско и посавско-хрватско;

последње налазило се у Панонији, и главна варош у њему био

је Сисак. (Слав.др. Паљ.т.2. к. 2. стр. 4.) Осем хрватских кне

жевина била је још и далматин. општина, коју су Хрвати тек по

сле задобили. Она се састајала из следујућих вароши: Rausium

(Рагуза), Aspalathun (Сплит), Terangurium (Трогир), Diadora

(Задар, Jader), Arabe, (Роб), Becla et. Opsara (ocepv) Const.

Porph. de adm. imр. сар. ХХIХ. pag. 72. in Corp. kr. hist. By

zant.tom.XXIII. Venet.

1) Const. Porph. ibidem. cap.XXXI.ХХХII. pag.80–82.

*) Farlati Jillir. Sacr. tom. III. pag.39—41.

*) Const. Porph de adm. imр. сар. ХХХ. pag.78. iu Corp.scr. his.

Byzan. tom. XXIII. JIlir. Sacr. Farl. tom II. pag.48.
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к папи, са свим су о другом мислили. Њима је нужна

била одбрана и помоћ, и они су држали да ће им папа

утоме помоћи, па се зато и обрате к њему “). Кад је

опасност прошла, они одмахзабораве на папу и 867.

год. заједно са Србима пошљу депутацију к импера

тору Василију Маћедонцу и замоле га да им пошље

свештенике који ће их крстити и научити вери Хри

стовој, но не из Рима већ из Цариграда. Представ

ници српски и хрватски примљени буду у Цариграду

с радошћу: Василије одмах пошље у Србију свеште

нике и заповеди Хрватима да изберу себи кнеза из те

Фамилије, коју они највећма поштују и уважавају“).

Кад су грчки свештеници дошли у Далмацију и

Србију, народ с радошћу пође за њима и крсти се.

При првом крштењу примећавало се равнодушије,

при последњем њега није могуће било приметити. За

кратко време готово сва Србија и Хрватска просвете

се светом учења Христова; за кратко време у њима

Ч) Около њега 789 г. Франки завладајуДалмацијом и почну прите

шњаватиХрвате.Тако је то трајало до 825—830. г. т. ј. до кнеза

Пориле, који се около тог времена обрати папи за помоћ и по

дигне Хрвате против Франка. Јbid. et Einh.Vita karol. ap. Pertz

1, 451. види, Слав. Древ. Шаф. т. 2. к. 2. c. 9. 10.

*) Const. Porph. dе аdm. imр. сар.ХХIХ. pag. 72.in Corp. scr. his.

Byzan. tom. ХХIII. Const. Porph. in Vit. Bas. Maced. cap. LIХ.

pag. 134.тамо, tom VII.Georg. Cedr. tom II. pag. 576.577.Zonar,

tom. II. pag. 169. 170. Const. continuat. (scr. post.Theoph.) pag.

52. Stritter. tom. II. pag.154. 398. 399. Farl. JIlir. Sacr. tom. III.

рад. 57—59. Код Срба владао је у то време Мунтимир, а хр

ватским кнезом био је Сдеслав (види Слав. др. Пао. т. 2. к. I.

стр. 414. к. 2. стр. 16. 17) Iаљарик говори да су само Срби

послали депутацију у Цариград к Василију маћ. и молили да

им пошље свештенике; но Костадин порф. јасно говори, да је

депутација праћена била и од Хрвата и од Срба. То исто го

воре и други историци, н. пр. Штритер.
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распрострањени буду обреди источне цркве, заведено

богослужење на словенском језику, *) установљена

јерархија, и назначене границе митрополијама и је

рархији “).

Таким начином Срби и Хрвати сами се предаду у

руке цариградском патријарху, и последњи имао је

пуно право примити их себи и управљати свима црк

вама како хрватским тако и српским. Доиста, не само

Срби и Хрвати, још пре него што су се и упознали с

хришћанством, но и сами најжешћи шротивници ње

гови—Нерећани добровољно су примали хришћанску

веру од грчког свештенства. Шта је дакле тако вуклo

Словене илирске к Цариграду? За што се они тако

једнодушно и у једно исто време окренуше к источној

цркви 1. Разуме се, препорођај грчког господарења

') Diocleat apud Schwandtn. III. pag. 480, види Мацијевског Ра

а)

metnike o dziejach Slovian. 1. pag. 117. Сл. др. Шаљ. т. 2. стр.

17. (књ. 2)

Диоклијски (Дукљански) свештеник (XII. в.) прича, да је уре

ђење епархија и устава црквеног било дело дувљанског са

бора. „Тада, говори он (кад се већ распространило хришћан

ство међу Словенима), по прозби кнезова, српског и хрватског,

папа (т. је патријарх), и грчки император пошљу к њима епи

скопе и мудре људе, и кнез их прими на далменском пољу (Па

minium, сад Думно или Дувно — поље у Херцег.) и сазове ту

сав народ српски, па и те који су словенским језиком говорили

и учине сабор: 8.дана већали су о закону божијем, о св. писму

и о стању цркве, 4. дана о власти кнежевској, о банима жу

панима и сатницима и о стању државном. Оснују епархије и

границе њине... Српског или дукљанског епискога произведу

за митрополита, и предаду му на руковање следујуће цркве.

Antibarium (Антивар), Buduam (Будва), Ecaturum (Котор),

Dolcigmun,Scadram(Скадар) Drivastum(Poletum Sorbium)соп

ствена Србија, Bosnium (Босна),Tribunium (Травунија),Zacul

mium (3aхолмија), види Ilir. Sacr. Farlati tom, III. pag. 58.59.
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на јадранском мору, политичка свеза Срба и Хрва"а

с Цариградом,—то су ти узроци од којих је зави

сило зближење Срба с Грцима. Може бити да је и

сам Василије био Словенин или бар усшитан међу

Словенима (у ропству код Бугара), но свакојако ли

чни аукторитет Василија имао је у то време велику

вагу код илирскихСловена. Благодарећи њему и грчко

духовенство могло је чинити одСрба иХрвата пто је

хтело; и оно се доиста показало утоме исто тако као

и римско. Зна се , да су Грци гледали на друге на

роде као на варваре, дакле и илирски Словени пот

падну по мудровању грчких попова под ту исту кате

горију, и све усиљавање своје употребе на то,да рас

простране међу њима Христову науку и богослужење

на грчком језику. Но Срби и Хрвати, по својој уро

ћеној тежњи к своме, по свом здравом смислу и по

својој жељи, веровати само уто, штоје за њих разум

љиво, одлуче се од Грка, оставе цркву и пошове грчке

и заведу на ново своје пређашње идолослужење. Тек

с појављењем ТКирила и Методија на балканском по

луострву, почиње се распрострањавати хришћанство

међу Словенима тако као што треба и тек њима ис

паде за руком да улију у срце Словена љубав к

правословију, које је тако силно послужило не само

религиозном но и политичком развићу њиховом.

I.

Другом половином IX. в. почиње се за све јужне

Словене нови и бољи живот духовног просвећења.

Нови учитељи словенски св. Ђирил и Методије сво
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јим апостолским служењем повејаше на Словене но

вим духом и новим успесима у вери Христовој. Све

што је промислу могуће било дати бољег и племени

тијег, све је то улито било у њино срце и душу. Ро

ђени од Словена и гајећи још од колевке у својим

грудима тежњу к своме, они су у исто време свесни

били тог посла за који су се шримили. Под упливом

њиним у IX. в. међу свима Словенима шочиње се брзо

распрострањаватихришћанство–хришћанство, осно

вано на унутрашњим начелима народности и вере,

која је за тим прелазила и у сами живот народни.

Превод еванђелија на словенски језик био је први

сигнал уједињености свију Словена; њиног моралног

и духовног узвишења и политичког развића. Једин

ство то било је од велике важности за све Словене

и имало је велики утицај и на религиозно-црквени жи

вот Срба и Хрвата. Премда словенски апостоли нису

сами лично проповедали Србима, Хрватима, и Нере

ћанима, но за то дух њин био је свагда с њима и

дејствовао је на њих: где се еванђелије читало на

словенском језику, тамо је био и дvх ТБирила и Мето

дија. Богослужење на словенском језику већ је уве

дено било у Бугарској,"међу панонским Словенима,

и у Моравији; не треба се дакле чудити што га и Срби

иХрвати заволеше, кадје њимадо сада проповедано

било слово божије таквим језиком, који они нису ни

када ни чули а камо ли разумевали. Може бити, да

су ТКирил и Методије путујући из моравског царства

у Рим и били у Хрватској (ТКирил је ишао тим путем

само један пут, где је у Риму и умрњо, а Методије че
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тири пута, и то два путу Рим и два пут из Рима у Мо

равију), но у Србију они несу свраћали.“)

Уз Србе и Хрвате, који су већ прешли били на

страну православија, придружи се — у то вратко

време— и тако звана далматинска општина, где је

богослужење свршавано било на латинском језику.

Ми не знамо кад је се и из каквих побуђења и да ли

још за живота сплитског архијепис. ТБорђа или после

његове смрти 878 г. — Далмација отргла од паше и

ступила у блиске одношаје с аквилејским патријаром

Валпертом, ревносним браниоцем источне цркве и ца

риградским патријаром Фотијом, но знамо само то,

да је папа Јован VIII заповедио Далматинцима под

страхом анатеме да се врате натраг у лоно римске

цркве, и говорио им да се не боје да ће им Грци и

Словени моћи у томе стати на пут “). Далматинци се

на први мах успротиве и не послушају папу. Нови

архијепископ њин Марин, будући рукоположен од

аквилејског патријара Валперта, такође се није из

најпре саглашавао, но после кратког времена, они

се предомисле и врате опет у лоно римске цркве.

*) Луције и Дукљански летописац говоре, да су и Срби иХрвати

просвећени били Ћирилом и Методијем, (Pari. tom. Ш. р. 58.

59. Гиљфер. Писма стр. 70. и даље), но њима не треба веровати

свагда. Можда су ТКир. и Мет.доиста проповедали слово божије

и Србима и Хрватима, као што и Фарлати говори, но Далма

ција, где су они били, још није то исто што и Србија, па за то

не треба веровати ни Фарлати, кад он, оснивајући се на горњу

двојицу, говори да су Словенски апостоли доиста били уСрбији

и тамо прошоведали слово божије. Ilir. Sacr. Farl. tom. III. -

рад. 64.

P) Patr. cu s. compl. tom. СХХХVI. col. 846. 847.Јоaun, VIII epis.

CCXXXIV. Ilir. Sacr. Farl. tom. III. pag. 73. 77
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рекло, језик и предања, вукли су Далматинце више

к Италији него ли к Словенима и они по самој при

роди ствари одлуче се од њих и пређу на страну

38.IIада.

Угледајући се на Далматинце“), Хрвати далматин

ски такође, около тог доба, пређу на страну западне

цркве. Хрватски кнез Бранимир, убивши пређе вла

дајућег Сдеслава “), и видећи свој рђави положај,

одмахчим ступи на владу, пошље ново-избраног епи

*) неће сувишно бити ако кажемо овде неколико речи и одалма

матинској општини. Ми већ знамо из каквих је вароши и острва

она склопљена била и чиме се разликовала одхрватске. Општина

та насељена је била грађанима, који су водили своје порекло

од гордих Римљана и говорили језиком латинским или боље рећи

талијанским. Главна варош у њој био је Сплит, у Римљана Spa

latun. у Костад. багр. Аarazabow, талијанци га сад зову Spa

latro. Бу је основао импер. Диоклицијан, као замену старе

вароши Солоне на ушћу јадранског мора. УСплиту је седео ар

хиепискош и митрополит далматински и одликовао се својом

римском образованошћу и особитом нреданошћу римском папи.

Сплићани, бојећи се да се Словени не осиле, непрестано су

били с њима у непријатељству и старали су се да распростране

међу Словене римску образованост, латински језик и обреде

латинске цркве. Борба та била је чисто релитоозног карактера.

Pимске паше, желећи присајединити хрват. цркву кримској, сва

гда су се најпре обраћали Далмацији и тамо тражили људе за

свој посао. Треба истину рећи, Далматинци су имали здраво ве

лики утицај на Словене, јер помоћу њином папе су у многоме

успевали, па најпосле покорили и саму Хрватску свом апо

, столском престолу: Словени се нису ни од куда могли надати

такој несрећи као одДалматинаца и у томе уверава нас и сами

расположај вароши у којима су они живели. Примечателно је то,

што после покорења Хрватске папском престолу, Далматинци и

сами не подозревајући, почињу се мало по мало словенизирати

и прелазити на страну својихдојакошњих противника. Искључе

њем били су само: Сплит Трогир и Задар, који и дан данашњи

не могу да се поправе и да дођу к себи.. . .

P) Месеца Маја 879. Сл. др. Шаљ. т. 2. к. 2. стр. 18.

Гллcник ххш. 6
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скопа нонског Тодосију“) к папи с молбом, да га овај

прими заједно с народом хрватским у лоно римске

цркве и под покровитељство блаженог Петра. Папа

Јован VIII. разуме се обећа му то покровитељство.

„Ми те примамо, писао је папа Бранимиру, с отача

ском љубављу као вазљубљеног сина нашег, враћа

јућег се к престолу апостолском, у лоно матере твоје

– св. римске цркве. Ми те примамо у своја наручја

и ради смо да ти покровитељствујемо нашом апостол

ском влашћу, да би благодет и благослов Бога, св.

апостола Петра и Павла и наш био с тобом и сачувао

те од свију јавних и тајних злотвора твојих. На ваз

несење господње, у време сјајне и величанствене

службе, ми подижући руке к небу, над олтаром св.

апостола Петра, благосиљамо и тебе и сав народ

твој“).“ „Ми ти отварамо наше срце и примамо те у

наручја своја, писао је папа нонском епископу То

досију, — и саветујемо те, да не идеш странпутицом

и да не иштеш благодети епископске против установа

отачаских. Врати се с готовношћу у лоно апостолског

престола, где су се и до тебе епископи учили медо

истичућим догматима божаственог закона и добивали

") Нона, по свој прилици — околина садашње Нине (на острву).

на заливу пунтадурског канала (Слав.др. Шаф. т.2 к. 2. стр.31).

После пресељења Хрвата уДалмацију, Нона је била главна ва

рош у Хрватској, а после крштења Хрвата, у њој је живео и

први архиепископ хрватски- Бему су дата била особита пре

имућства и право да може сазивати саборе. Савдијецез нонски

(хрватски) састојао се из24. парохија, одкојих, каошто Фарлати

говори, 14 биле су латинске а 10. источне вере. Ilir. Sacr.tom.

IV. p. 205. 206.

°) Joann. epist. CCXXIX. in Patr. compl. tom. СХХVI. col. 841.

Ilir. Sacr. Farl. tom. IV. pag. 207.
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право вишег пастира; прими и ти епископско руко

положење од апостолског престола и од римске пркве,

која је глава свима црквама, да би под влашћу бла

женог Петра, и нашом могао боље и без страха управ

љати народом“).“ „Будући сте ви, писаоје папа свом

уважења достојном свештенству и свом народу хр

ватском, вазљубљена чеда наша, пожелели свом ду

шом и свим срцем вашим вратити се натраг у лоно св.

римске цркве, то се ми неисказано радујемо. Ми смо

готови да вас примимо с отачаском љубављу у своја

наручја, само ако ви до послетка будете чували своју

жељу и обећање. Ами подижући руке к небу, шрепо

ручујемо вас нашим светим молитвама Богу и благо

сиљамо сваким благословом духовним *).“

Одмах после тогТодосије отидеуРим, где га папа

Јован на ново рукоположи и пошље заједно с писмом

к Бранимиру. У писму паша саветује Бранимира да

чува покорност апостолском престолу и да прими по

кровитељство и заштиту бл. апостола Петра, и да шо

шље у Рим своје људе ради коначног присаједињења

хрватске цркве к римској“).

Не зна се да ли је Бранимир испунио жељу папи и

послао у Рим своје посланике, но да је он себе ра

чунао сином римске цркве,– то је за цело. Шта је

") Tамо.

3) Еpist. ССХХХ.in Patr. curs. compl. tom. CXXVI. col. 842. Ilir

Sacr. Farl. tom. IV. pag.208.

*) Epist. СССVII. in. Patr. curs. compl. tom. СХХV1. col.918.919.

Farl. tom. IV. p. 208. и 209. Посланица папе почиње се овако:

„Превасходном мужу Бранимиру, славном Господару, избраном

сину нашем, свима, верном свештенству, поштованим судијама и

свем народу хрватском желимо мира и благодети и т. д.

B"
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дакле народ о томе мислио, и да ли је то било дело

само једног Бранимира и Тодосије? По свој прилици

ће тако бити, јер Хрвати и после потчињења римском

престолу сачували су све обреде источне цркве и слу

жили службу божију на словенском језиком(глагољи

цом). Од тог времена, кад су они први пут чули про

повед на свом језику,чинило се, као да их нико није

могао одвратити на другу страну и одцепити од ис

точне цркве; и они су доиста и после потчињења рим

ском престолу остали заједно са Србима под влашћу

цариград. патријарха и императора“). Проузрокова

тељи уније, Бранимир и Тодосије на брзо умру, и ме

сто Тодосија заузме ТБорђе, ревносни бранилац пра

вославија, а Бранимиру наследи (882. год.) Мунтимир

или Мутимир,такође бранилац учења источне цркве.

Папа Јован VIII. укоравајући Мунтимира за његову

преданост Грцима саветовао га је, да се покори па

стирском надзору нонског (моравског) епископа Ме

тодија, који ревносно проповедајући православије,

признаваше у исто време и власт папе над собом, и

више пути добијаше и благослов од њега“), — но

узалуд. Под покровитељством кнезова хрватског и

србског, уХрватској и у Србији све се више укоре

њавало православије и словенско богослужење. Међу

тим далматинско духовенство, под покровитељством

Јована архиепис. сплитског, митрополита све Далма

ције (т. је. далматинске општине), примечавајући

") Thomas Archid. у Schwandtn. III. pag. 538. види Истор. первоко

христ. церкви у слав. Мацisвскаго, у руском преводу. Варшава

1840. год.

*) Fejer. 1. p. 186. 196. види Мацијевског стр. 50.
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особиту привезаност Словена к источној цркви и

словенском богослужењу, почне настојавати на томе,

да сеу свима црквама словенским при богослужењу

уведе латински језик. Противници словенског језика

нађу многе мане и многе јеретичке мисли у литурђији

словенској, које су тобож сметале Словенима да се

спасу“). Словени пак, не желећи оставити драгоцено

наслеђе светих апостола Ђирила и Методија,јуначки

се одупру и почну бранити своју словенску службу.

Но гоњење од Латина продужавало се и даље, осо

бито у Хрватској, где се у то време догађале велике

распре и свађе међу Словенима и независимим оп

штинама, пола словенских, пола талијанских вароши

далматинског приморја. У Хрватској црквена управа

још није уређена била тако као што треба: може се

по томе судити, какве су свађе морале бити при из

бору за епископа или свештеника Латина или Слове

нина; за богослужење, које је по настојавању ла

тинских попова морало бити свршавано на латинском

језику и по латинским обредима, — и против свега

тога, Словени су свагда устајали и тражили да се

служба божија свршава на словенском језику. За

православије и словенску литурђију заступи се нај

после и Григорије, ешискош главне сплитске вароши

на хрватском или далматинском приморју — Ноне.

Желећи са свим одцепити Хрвате од латинства и ла

тинских попова, он се реши на последње средство:

отргне се испод власти митрополита латинске вароши

Сплита и почне смишљати о томе како би и остале

1) Farl. Ilir. Sacr. tom. III. p.86—91. Joann.Х. epist.Х. in Petr.

curs. compl. tom. CXXXII. col.808.809. epist. IX. ibid. col.808.
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хрватске цркве ослободио испод власти Латина, што

страшно озлоједи не само латинско но и хрватско ду

ховенство. Сви нађу за нужно да се обрате к вишем

јерархијском лицу за савет. Латини као већина, на

говоре остале да ствар предаду на суд папи “). То

мислав кнез хрватски и Мијаило кнез српски и За

холмски“) са својим великашима,Јован, архиепископ

сплитски и млогидругидалматински епископи, пошљу

папи Јовану Х. писмо и известе га о стању ствари,

просећи у исто време да он реши ствар и да им по

шље исповедање вере “).

Папа разуме и с радошћу прими такву понуду и

одмах пошље легате своје: Јована Анконског и Лва

Пренестанског у Србију, са следујућим подслађеним

писмом“): „Божанским распоређењем свемогућегБога,

писао је папа свом народу српском и хрватском, кне

зовима и старешинама, нама је поручено бринути се

о свима црквама . .. . Саветујемо вам, избрана чеда

наша, да успитавате своју децу још из малена и на

књизи . .. . Јер коме би из вас, који би као и ви, бу

дући избраним чедима римске пркве, мило било слати

своје молитве к Богу на варварском или словенском

1) Тамо.

3) Тако назива папа Јован Х. Мијаила у својој посланици.– За

хулмије или Захолмје пружило се од Дубровника к северо-за

паду до р. Неретве, а одатле на север горама које деле Хр

ватску од Србије, за тим горским ланцем који пружа границу

међу горњом Неретвом и Дравом па до Србије, а одатле на

југ.до Травуније. Слав. древ. Шафарика том. 2. књ. 1. стр.434.

*) Jilir. Sacr. Farl. t. III. p. 92. epist. Х.in Patr. curs. compl.tom.

CXXXII. col. 809.

4) Farlati tom III. p. 92.
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језику? .. . .“) Саветујемо вам да живите у љубави с

нама и да у свему слушате и постушате тако, како

вам наши послани к вама епископи кажу. Покора

вајте им се: другојачије можете бити одлучени од

нас.... Ми смо здраво огорчени били, писао је

папа архијепископу Сплитском и другим епископима,

кадчусмо,да се у вашој епархији завелотакво учење,

које ми не налазимо у светим књигама. Нек тога више

не буде, да верни, забацујући учење еванђелско и

апостолско, пристају к учењу Методија, ког нигде у

св. књигама нема. Дакле молим вас, поправите све с

нашим епископима и гледајте да се у словенским зе

мљама“) врши богослужење по обичају римске цркве

т. ј. на латинском језику, а не на туђем, јер је син

дужан говорити и знати само то, чему га отац учи...

Ми ћемо се радовати ако Словени узму наше учење

и ако достојно буду служили Богу. За оне, који не

мају праве вере важе ове речи св. нисма: проклатњ

кcлкЋ venosкЋ., тколн дкло Божfе сЋ некреженieus;

па за то се старајте и искорењавајте својим пропо

ведањем све то, што може стати на пут спасењу вер

них, и вашем.

Из приведених речи папских види се, да је он

гледао на св. Методија– тог ревносног учитеља пра

вославија, као на јеретика и да Словени не само да

нису ништа добили од папе, већ су шта више нашли

у њему страшну опозицију против свега тога што су

*) Epist. Х. in Patrol. curs. compl. tom CХХХII. col. 809. Farl.

tom. III. pag. 94. 95.

°) Под земљом паша подразумева овде сву Србију и Хрватску, а

далматинску општину он назива њеним обичним именом—Дал

мација.
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они тражили. Папа осуђујући Методија, осуђивао је

тим и све оне, који су се њега држали. Но тражећи

власти и покорности од Словена, он је наишао на

страшну реакцију, па за то њему је неопходимо ну

жно било дејствовати— и дејствовати решително...

* Папски легати, као што говори једно старо пре

дање, дошавши у словенске земље с посланицом од

римских првосвећеника, обиђу све вароши хрватске и

српске, посете владаоце и једних и других, сазову у

Сплиту сабор“) и отпочну седнице своје 925. год. Под

председништвом легата сабор после дугог гласања

и дебатовања реши, да се Словени одбију од тра

жења своје независности од папе и од свог словен

ског језика“). Осим тога решено буде да се сви епи

скоши православни покоре сплитском митрополиту

ког је сабор изабрао био за примаса све хрватске

земље.“) За тим запрећено буде служити по црквама

на словенском језику и установљени буду 10 канона

којим се заповедало, да се ни један епископ ни хр

ватски ни српски не усуде у будуће постављати ма ког

то било у звање свештенослужитеља, за ког знаду да

зна словенски језик; и да и сами они не служе на

том језику“).

") Farl. tom. III. pag.92. Раmietn. o uziejach pismilenn i prav Slov.

Aleks. Maciejovsk. 1. p. 117.

*) Farl. ton. III. p. 101.

*) Таквих решења било је много н. пр. ut episcopus Сhroatorum si

cut nos omnes mostrаe ecclesiae metropolitanae subesse se sciat.

Исто тако и П. Ш. IX. XII. Односно Митрополита сплитског

види: Decr. I. apud. Farl. III. p. 96.

“) У саборним правилима налазимо само ово: „It nullus episco

рus mostrаe provinciae“; но Фарл. објашњава то овако: „id est

пливше поštraе рrovinciae Spalatensis, et Diocletanae; num
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Кад су акта саборна била скупљена и потписана,

Григорије еписк. Нонски“) првиустане против непра

ведног решења сплитског сабора. Он потражи од ле

гата да му они дозволе тужити се папи,у име ког је све

на сабору решавано било, и легати му то дозволе. Но

Григорије није хтео сам да иде у Рим већ прати своје

пуномоћнике који и поднесу жалбу папи Јовану ХI.

Папа саслушавши пуномоћнике Григоријеве сагласи

се само на то,да се на ново прегледе границе епар

хија и да се реши питање о старешинству митропо

лита сплитског и архиепископа Нонског, који по слу

чају том принуђени буду сами лично јавити се папи.“)

Што се тичедругих постановљења саборних, њих папа

све до једног потврди, и заповеди да се удејствују“).

Гонећи и презирући све то што се звало словен

ским; латинско духовенство дође најпосле и до своје

цели и готово са свим утврди латински језик у цркви

хрватској. Но Срби нису хтели ида знаду за решења

сплитског сабора и тврдо су чували свој словенски

ex utraque convenerant episcopi ad concilium“ tom III pag.97

et. 99. not. 31. Ако се опоменемо само да је у Диоклеји била

главна епископска столица српска, то морамо признати, да се

установљења саборна односећа се к њој, односила и к свој

Србији.

}) Farl. tom III. p.97. Epist. Joann. XI. tom. CXXXII. col. 809.—

Фарлати говори да је Григорије био здраво частољубив човек,

нo то није истина. Григорије је свестан био тога што је радио

и њему није могуће било друкчије избавити Хрватску од паш

ства већ идући тим путем којим је он пошао. Њему није било

доста да се он лично узвиси већ и да присвоји сву Хрватску к

себи. Тек тада би он и могао доћи до цели.

*) Tамо.

a) Epist. Joann. XI. in Patrol. curs. compl. tom CXХХП. соl 809.

Farl. tom. III. pag. 101. 102.
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језик и своју веру. У осталом и само латинско духо

венство, задовољавајући се на први мах својим успе

хом у Хрватској, није ни гледало на Србе. Србија

била је здраво удаљена одњихи налазила се утаквом

стању, да сплитски митрополит није имао ни времена

ни воље да се брине о томе како ће утврдити своју

власт над њом. Таким начином на млађану српску

цркву готово сви забораве, и она се и сама одели

од Хрвата. Благодарећи тој забачености и неизвес

нoсти, на њу несу насртали никакви папски легати и

она сачува у целости и чистоћи то учење, које је

проповедима Ђирила и Методија посејано било.

После првог сплитског сабора, Срби раставши се

с Римом, растану се и са својом браћом—Хрватима,

и пођу са свим другим путем у историји. Сплитски

сабор уништи њино унутрашње јединство и свечано

осуди стремљење Хрвата оделити се од Рима и латин

ског митрополита, и прећи на страну православија.

Сваки нови покушај у томе само их је већма потчи

њавао римском престолу и удаљавао од своје браће

– Срба, с којима су они некада састављали једну

политичку целину,један народ— српски.

Ми смо видели, да је папа Јован потврдио све то,

пто је на сплитском сабору решено било и позвао к

себи у Рим сплитског митрополита и нонског епи

скопа да реши који из њихдвојице има право на пр

венство. Епископ Григорије врло је добро знао, шта

може произићи изтога, ако се он покори митрополиту

сплитском; он је знао, да Хрватска прелазећи у руке

римском папи и његовом суФрагану и легату, мора

примити и све обреде римске цркве, па за то се он и
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успротиви решењу сплитског сабора. Папа, шаљући

(927 г.) свог легата Мадалберта у Бугарску к Симе

уну Бориславићу“), заповеди му, да сврати и уХр

ватску и сазове тамо нови сабор и утврди све то што

је решено било на првом сплитском сабору. Мадал

берт, опростивши се с Бугарском и Петром Симоно

вићем,дођеуДалмацију и одмах сазове нови сабор у

Сплиту, 928. год. У присудству папског легата, епи

скопа далматинског, Григорија Нонског и Томислава

кнеза хрватског“) решено буде: 1., да се на ново по

тврде сва та решења, која је први сплитски сабор

изрекао, 2,да се оснују три нове епископије на хр

ватском приморју (у Скрадини, Шишцу и Дувну) а

3.,да се митрополит сплитски по ново утврди за при

Маса Све ОПШТИНе ДаЛМатиНСКе И Да СВИ И ЛатиНСКИ

и словенски епископи дођу под његову непосредну

управу“).

По доласку свом у Италију, Мадалберт преда

папи Лву VI. (Јован је већ био умрњо) решења дру

гог сплитског сабора и он их потврди. Митрополиту

сШЛитском, за знак његове више власти над свом

Далмацијом послан буде палијум, а Григ. Нонском и

свима епископима далматинским и хрватским папа на

пише писмо у коме се заповедало, да они признаду

Јована за свог митрополита, да га љубе као оца, да

") Православнкž собеchДник за 1856. год. кн. 8 и 9. отношенi

нам кљ болгарскоl цркви.

P) Примечателно то, што на том сабору није било ни једног срп

ског ешскоша, односно српске цркве Мадалберт није имао ни

какве инштрукције од папе.

*) Види решења II. сплитског сабора in Illir. Sacr. Farl. t. III. p,

103. 104.
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га слушају и ништа не предузимљу против његове

воље, претећи им у исто време, да ће их ако се не

покоре проклети и одлучити од цркве“).

. Латинско духовенство строго је пазило да се сло

венски језик опет не увуче у хрватску цркву и гонило

је те, који су се усуђивали распрострањавати такво,

по њином мишљењу „богохулство.“ “) И доиста,док

је у Хрватској свеже било предање о саборном запту,

докје за сувременике сплитског сабора страшна била

анатема папска, дотле се у Хрватској није ни једна

жива душа смела и заикнути о томе, да се латински

језик избаци из цркве. Они су приморани били слу

шати службу божију на латинском језику, јер духо

венство римско већ ихје узело било у своје руке; а

ког се оноједан путдочепа, тај нек не мисли да ће се

жив ишчупати из њиних руку, а особито ута времена,

кад је анатема папска страховита била не само за је

дну малу општину, као што је била Далмација, но и за

најсилније државе европске. Хрвати у то време у по

литичком одношају несу имали готово никаквог зна

чења. Њин кнез био је здраво слаб и немоћан, а у са

мојземљихрватскојдогађали су се такви појави, који

су је више разоравали и слабили него ли крепили и

јачали. С поља њу су узнемиривали Бугари и други

народи којих се она бојала више него и самог папе“).

После неколико десетака година хрватска црква

опет се подигне, но за кратко време латинство на

1) Leon VI. epist. ab episcopos Dalmatica. Apud Ughell. Italia

sacr. tom. V p. 1421. in Patr. curs. compl. tom. СХХХII, col.

813—816. Види in Illir. sacr. Farl. tom. III. pag. 106.

*) Ilir. Sacr. Farl. tom. Ш. pag. 106—110,

*) Славнн. древ. Шао. т. 2. к. 2. стр. 19–21.
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ново одржи победу, и православије остане само у тим

општинама њеним, до којих римска пропаганда није

могла доћи.

Млади нараштај у Хрватској, успитани у духу

православија, почне тражити да се на ново уведе по

црквама словенски језик и богослужење. Словенски

пастири драговољно пристану уз њих и словенски је

зик за кратко време опет заведен буде по многим

хрватским црквама. У половини ХI. века обреди

православне источне цркве и словенско богослужење

распрострањено је било готово на свему далматин

ском приморју“). Бадава се усиљавао Јован IV. ар

хиепископ сплитски да искорени заведени већ из

давна обичај; словенско, богослужење нашло је било

себи такве браниоце, какве латинско духовенство и

у сну није видело. Кнез хрватски и архиепископ нон

ски“) јавно су покровитељствовали новом духу и при

стали и сами уз омладину хрватску, која је тражила

да се служба божија не служи више у Хрватској на

латинском језику. Против аукторитета таквих силних

људи, као што је био кнез и епископ нонски, латин

ском духовенству није могуће било ништа радити.

Јединствено средство био је папа— и они се обрате

*) Illir. Sacr. Farl. tom. III. p. 125—128.

Ч) Епископ нонски опетдобије самосталност, премда и мању него

што је пре имао. Његовом округу присаједињене будујош две

епископије—Београд и Книн. Граница пак нонске епархије про

стирала седо саме Драве. Осим тога Шетар Крешимир IV. био

је у то време један из првих владалаца хрватских. Ступивши на

престо 1050. год. он отме од Венецијанаца Далмацију и архиеп.

сплитски заједно с еписк. pабским признаду га за свог госпо

дара. Он је основао и оне две епархије: Београдску и Книнску

Види Слав.др. Шао. т.2. к. 2. стр.24–26.
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к њему. Папа Никола П. одмах пошље у Далмацију

свог легата Мајнарда с налогом да сазове сабор из

епископа и реши на њему ту свађу о словенској ли

турђији тако, како би сва решењапређашњих сабора

остала цела и невредима и у исто време да прокуне

и самог писца њеног и да прогласи Методија јерети

ком и схизматиком").

Мајнард дође у Далмацију почетком 1059. год.

У тој години сазван буде под његовим председниш

твом тако звани трећи сплитски сабор, на коме осим

некихустановљења решено буде прогласити св. Мето

дија противником и опадачем католичке цркве и на

редити, да се у будуће ни под каквим начином нико

из епископа не усуди служити литурђију на словен

ском језику, већ на латинском или грчком и да нико

иззнајући словенски не постављан буде у сан свеш

тенички. Папа Александар, не гледајући на то, што

је пре њега Јован VIII. дозволио Медодију слу

жити службу на словенском језику, потврди сва ре

шења трећег сплитског сабора и изда заповест, да

се све те цркве затворе и попечате у којима се и

даље буде служило на словенском језику “). Тада,

говори летописац далматински, наступи велика жа

лост и плач за све свештенство, јер им затворише

цркве и прекратише обично богослужење “); — и то

је доиста била велика жалост и несрећа за хрват

ску цркву.

") Thom. archidiacon. Hist. Salon cap. XVI. Farl. tom. III. p. 128.

129. 132. Мацијевски 1. стр.117–Asseman. kal. IV.378—387.

Engel. II. 472. et sq. Сл.др. Шао. т. 2. к.2. стр.26.

4) Мацијевски 1. стр. 117. 118.

*) Види горе Тhom. archidiacon cap.XVI.
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Но из каквих побуђења кнез остави свој народ?

За што бар он, који је једном већ почео био бранити

словенску литурђију, изневери и себе и свој народ?

Не може бити, да за њега није ништа значило то хо

ћели се у Хрватској служити на словенском или на

латинскомјезику? И најпосле, за што он дозволи папи

да затвори цркве, кад је пређе и сам устајао про

тив тога? Ствар је у томе, што Крешимир IV.још док

се није био отпочео сабор ступиу дружевне одношaje

с сплитским митрополитом “) и по наговору његовом

он остави народ и пређе на страну паше. Народ се

истина бунио, но Крешимир чинио се свему томе глух

и ништа није знао шта се око њега радило. Сви епи

скопи и свештеници који су прешли били на страну

народну нису хтели веровати, да је првосвештеник

римски могао тако жестоко и неправедно осудити

Методија и његову литурђију, будући се она у свему

подудара с том, коју су и Грци на истоку употребља

вали у својим црквама. Ту искрсне од некуд и неки

УлФила, који почне доказивати Хрватима, да то није

истина,да се и папа с тиме слаже што говоре легати.

Сазван буде народни сабор и реше да пошљу папи

посланике и замоле га да им дозволи служити литур

ђију на словенском језику. С том цели,Хрвати пошљу

у Рим самог УлФилу. Но папа Александар П. одбаци

тражење Хрвата и пошље Улфилу натраг у Хрватску

с писмом к кнезу и сплитском митрополиту у коме им

он заповедао, да пошљу у Римдва епископа, који ће

") Може бити из узрока тога, што гаје архиепис. сплитски признао

већ за свог господара. Види на 98-ој страни (натраг) при

метбу под (2).

-“ у
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у договору с римским престолом решити један пут ту

ствар.“) Преварени у рачунуУлФила врати се натраг

и да би утешио своје земљаке, пође на превару. Чим

уХрватскудође, он објави народу,да папа дозвољава

служити на словенском језику и да ће и свима тим

свештеницима, који су изгубили своја места, вратити

опет парохије натраг, но да су они дужни по запо

вести папе, послати у Рим своја два посланика, да

они преговоре с папом о тој ствари. Обрадовани

Хрвати, пошљу по други пут у Рим УлФилу и Це

деду, човека посве неспособног за те ствари, и замоле

папу, да последњег посвети у епископа и да му до

зволи служити литурђију на словенском језику и по

источним обредима. На то папа одговори посланицима

да он не може то учинити, будући и до њега нико из

првосвештеника римских није дозвољавао служити

литурђију на народномјезику и каже им да не дирају

у светињу донде, док он не пошље своје легате,

који ће ту ствар извидети и њему саопштити “).

Куда се после тога део УлФила, наговоривши

толика лажна обећања хрватском народу? Хитри Ул

Фила умео се и ту наћи. Он наговори свог другара

Цедеду да се назове епископом, рукоположеним од

самог папе,— што Цедеда и учини. Држећи ваљда

по својој плиткој памети,да га је папа подстрижући

му браду (ми се овде држимо Томе архиђакона), тим

самим произвео и за епископа, Цедеда одмах после

повратка свог из Рима, почне раздавати благосове по

") Thom. arch. hist. Salon. Lecceles cap. XVI. Farl.tom. III. p. 132.

136. Мицијевски. 1. стр. 118.

*) Ibid. u str. 119.
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хрватској и служити литурђију на словенском језику

и по источним обредима “). Папа дознавши то од

Лаврентија, митрополита сплитског“), пошље свог

кардинама Јована краљу хрватском и свима еписко

пима с писмом, у коме се строго запрећавало свима

преиначавати то, што је на сплитским саборима већ

решено и папама утврђено било “). 1064. г. кардинал

Јован сазове уДалмацији нов сабор “) на ком објави

опредељење римског престола и свечано анатемише

УлФилу и Цедеду. УлФила, као главни проузроко

ватељ схизме Хрвата буде кажњен и затворен, у ком

се стању и положају находио до самог ступљења на

папски престо Григорија VII. После кратког вре

мена и у самом Риму загрми анатема на словенску

литурђију и на све оне који се држали ње у Хрват

ској а за тим још један пут се зачу грозни звук „ана

тема“ на сабору далматинских епископа (1065.) и

Хрватска са свим клону духом и предаде се у руке

папи “)....

Коначно потчињење хрватске цркве римској, до

годило се у време хрватског краља Звонимира. Друге

године владе Славишине (1075. у Новембру месецу)

Амик, предводитељ Нормана упадне у Хрватску,за

роби Славишу и одведе га у Апулију. ") После њега

") Aleks. Maciejovsk. 1. pag. 118. 119.

') Лаврентије је био избран за митрополита још пређе легатом

Мајнардом. Види Thom. arch. hist. Salon. eccles. сар. ХV.

Farl. tom. III. p. 131.

*) Thom. arch. ibid. cap. XVI. Ilir. Sacr. Farl. tom. p. 133. 137.

*) Где судржане седнице тог сабора,— не зна се.

*) Види примедбу 3.Thom. arch. и Farl.— et. p. 138.

*) Славнн. древ. Шаф. том. 2. кн. 2. стр. 26. Москва 1837. г.

гГллcник ххш.
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ступи на владу Димитрије Звонимир (или Звинимир)

пређашњи бан хрватски. Да би утврдио за собом

власт и заштитио хрватску државу од немирних су

седа, он по савету сплитског митроп. Лавра, замоли

папу Глигорија VII. да му пошље знаке краљевског

достојанства и да га благословом својим утврди на

престо, а за тим да и њега и сав његов народ узме

под заштиту и покровитељство римског престола. У

след тога папа пошље Звснимиру свечано посланике

и венча га на краљевство 9. Октомб. 1076. г. у цркви

Св. Петра у старој Солони у присуству многобројног

народа и великаша. Звонимир узевши и царскеукрасе

од абата Хебизона, закуне се за себе и за све потом

ство, да ће свето испуњавати све то, што папа за

поведио буде; да ће завести римокатолицизам и ко

начно истребити све народне обичаје ").

*) Thom. archidiac. hist. Salon. eccl. cap. XVI. Ilir. Sacr. Farl.

tom. III. pag. 145—148. Annal. Ba". tom.XVII. pag.439.440.num.

LХХV. LХХVIII. Заклетва Звонимира или боље рећи одломак

из ње, била је оваковог садржаја: „ја по божијој милости цар

Хрватски и Далматински, добивши од тебе, владико Хебизоне,

краљевске украсе– скиптар, заставу, дијадему и круну и на

звани тобом по влашћу и извољењу господина нашег папе Гли

горија VП. у сплитском базилику св. Петра, у присудству свог

клира и народа, крунисаним царем Хрватским иДалматинским,

свечано се обећавам и кунем ти се: да ћу испунити све што

захте твоја светост; кунем ти се, да ћу чувати веру апостол

ског престола и све што он заповеда и заповедио буде; да

ћу бранити цркву, сабирати десетину, испуњавати све што се

тиче цркве: старати се о епископима, ђаконима, ипођаконима и

т. д. Кунем се и обећавам, да ћу сваке године на Ускрс давати

св. апостолу Петруданак у 200. византијских монета.... Ја, Ди

митрије Звонимир, по милости божијој и апостолског престола

цар Далматински и Хрватски, полажем заклетву и кунем се,

да ћу од данас на свагда бити веран св. Петру, владици моме

папи Глигорију VII. . и свима законим његовим наследницима,
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За знак своје верности и преданости римском пре

столу, Звонимир одмах после венчања поклони рим

ској цркви глигоријански манастир са свим покућ

ством и украсима црквеним и са свима манастирским

угађањима и поштовањима. У исто време он изјави

своју жељу, да се манастир тај преобрати у гостио

ницу за легате римске које папа буде слао у Далма

цију или у друге стране. *)

Од тогдоба хрватска црква, изузимајући две три

општине далматинске, које су не гледајући на сва

гоњења“) опет сачувале код себе православије и сло

венско богослужење, —дакле од тог доба хрватска

црква оста на веки под управом римских папа и ла

тинских попова “).—Довде је граница нашег исле

ћења о хрватској цркви, и ми се сад праштамо с њоме

НЗД ВЕКИ, , , .

II,

Ми смо се растали са Србима после првог сплит

ског сабора и видели, да су Срби одтог времена пре

да не ћуучествовати ни речма ни деломудоговорима против папе

и његових легата; кунем се часно и верно управљати царством,

које ми ти, Хебизоне, предајешу руке по благослову апостолског

престола и никада га не ћу отpћи од апостолског престола . . . .

— На последак, заповедам, молим, налажем свима мојим на

следницима да и они све ово испуњавају од речи до речи.“

") Тамо.

Ч) Још и дан дањи у Далмацији налази се више од 100.000. пра

ВОСЛАВНИХ.

*) За падењем православија пало је и хрватско царство. На крају

ХП. в. међусобице даду прилике Маџарима те се они умешају у

дела хрватска а 1097. г. краљ маџарски Коломан узме примор

ски Београд (сад Zara vecchia) престолницу хрватску и са свим

уништи политичку самосталност Хрватске. Слав. древ. Пао. т.

2. к. 2. стр. 27. 28. Писма oб исторiи серб. и бол. Гиљфер

динга стр. 231.

7
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w

кратили сваке одношаје с Римом и оделили се готово

са свим одХрвата.Упродужењу тог времена од првог

сплитског сабора до коначног потчињењахрватске цр

кве римској, Србија већ је успела сродити се с пра

вославијем и спремити се на борбу с противницима

њеним. Богата унутрашњим силама, она се сад шири

и грана на све стране. Сав тај живот Срба у Х. ХI. и

у првој четврти ХП. в. усредсређен је био на југоза

падном брежуљку јадранског мора. Раса,Захолмје и

Травунија губе већ свој значај и њино место заступа

неизвесна до сада Диоклеја, тај крајњи југо-западни

угао Србије, који у садашње време носи знаменито

име Црна Гора.Диоклејска област(илиДукља, Зета),

којадо сада није имала никаквеполитичке самостално

сти, на један пут се подиже и постаје прва,међу свима

осталим у српској земљи налазећима се областима. У

њој се јавља нови велико-жупански род и покорава

својим упливом, а може бити и непосредном влашћу

својом суседне жупе: Травунију, Захолмје и нај

ближе к Захолмју — Подгорје.“) Диоклеја бори се

за независност српску и брани Србију од Бугара и

Грка; Диоклеја прва подиже свој глас за уједињење

народа српског; Диоклеја дуго носи назвање државе

по преимућству, и шта више по преимућству државе

словенске, — земљом словенском. У њој живе сви

велики жупани до Немање и први архиепископ земље

српске. И на последак на њу, после кратког времена

") Све се то налази на југу садање Херцеговине и Далмације, од

Невесеља и Гацка до границе црногорске, до горе Кома; од

Коноваља преко Камаре и Будве до Бара Diocl. apud. Lac. pag.

293 види Гиљферд. Шисма об ист. серб. и босн. стр. 238.



нA СРпску и хвлтску цРКву. 101

пре свију насрћу римски првосвећеници и легати.

Примечателно је то, што паше после првог сплитског

сабора нису готово ни обраћали пажњу на Србију и

тек за Инокентија П. они почињу бушити поСрбији и

распростирати у њој римокатолицизам.

Желећи утврдити власт своју над српском црквом,

папа Александар II. пошље 1062. год. митрополиту

диоклејском Петру палијум,као први знак његове за

висимости од римског престола. Уписму свом, посла

ном том приликом Петру, папа одређује и данеу које

треба носити палијум и потврђује Петра за митропо

лита“), даје му право да може носити крст, набраја

цркве које њему припадају“), тражи да он покро

витељствује латинским манастирима и на последак

саветује га да живи тако, како ће моћи оправдати

свој положај и достојанство свог високог сана.

Добивши од папе палијум, Петар је међу тим pa

дио и даље по старом и ни у колико се није покоравао

папском шрестолу. Кад га је 1078. г. Григорије VII.

1) Epist. XLVII. in Patr. etc. tom. СХLVI col. 1323. Annal. Bar

tom.XVII.p.234. 235. num. CXIV.–CXVII. Le Quiem. Or. Chris.

tom. II. col. 277. 278. Farl. tom.VII. p. 17. 18. Поменути историци

а такође и Нил (види History of the Holy. Eastern. Church.

vol. 1. p. 50) и Паги (in Annal. Baron, tom.ХVII. p. 233. 234.)

на основу писма папе Александра к диоклејском митрополиту

говоре, да је около тог времена (1062) основана и митрополија

диоклејска. Но то није могуће доказати, јер из тог истог писма

види се, да се архијеш. диоклејски и пређе звао митрополитом.

У осталом ни једно ни друго не говори ни за, ни против. Ако

је веровати диоклејском свештенику, то српски или диоклејски

епископ постављен је био за митрополита још у Х в. на ду

кљанском сабору. Коме ћемо сад да верујемо?!

9) Папа набраја следујуће цркве: Аntibarium, Ecatarum, Suacium,

Scodram, Drivastum, Poletum, Sorbium, Bosnium, Tribunium,

Dulcignum.
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позвао да дође у Рим заједно са његовим против

ником дубровничким митрополитом, Петар не ис

пуни жељу шапе, и тиме одржи своју независимост од

Рима Ч). На жалост кнез српски Мијаило са свим је

другојачији био. Старајући се да добије краљевски

венац он поиште од паше, да му он пошље знаке кра

љев. достојанства, и паша 1077. г. доиста пошље Ми

јаилу по легату свом краљевску круну и назове га не

само краљем, но и својим вазљубљеним сином; бу

дућиједно бездругог није могуће било и помислити“).

Имајући сад у рукама кнеза српског, зар није

могуће било мислити да ће папа одржати своју власт

у Србији и да ће исто тако као и у Хрватској мало

- по мало ишћушнути из цркве српско-словенски језик

и заменити га латинским? Ко се може сумњати у то

да српски владари, поступајући више пута као Мија

ило несу искрено желели примити римску веру? Ми

не ћемо да решавамо то питање,за што су српски кне

жеви и краљеви по некад изјављивали своју преда

нoст Риму, може бити да је то имало свој особити

узрок, но за сада ћемо само то приметити,да такву

жељу није могуће било остварити никаквим начином.

Срби, као што већ знамо, примили су веру Хри

стову од Грка и то баш у време, кад се већ почела

делити римска црква од источне; дакле није могуће

било и мислити, да ће они пристати к римској цркви

особито после проповеди Ђирила и Методија и пре

TihТšer. Earl vom. vш. p. 21.

9 Georg. epist. XII. in Patr. curs. compl. tom. CXLVIII. col. 498.im

Ilir. Sacr. Farl. tom. VII. p. 22. Neale's History of the Holy Ea

stern. Chursch. tom. 1. p. 70. Pejaeren. p. 127. Шаљ. т. 2. к. 2.

стр. 416.
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вода еванђелија на словенски језик. Осем тога пра

вославна вера већ се била утврдила у Србији тако,

да ју никаква сила није могла искоренити из српског

срца. Но вратимо се к нашем предмету и погледајмо,

како су у том одношају папе дејствовале.

На свршетку XII. в. у Србији владао је Стефан Не

мања I. 1149. г. он постане великим жупаном раш

ким °) a 1165, пошто заузме престо свог оца Тепе,

збаченог Мануилом Комненом, завлада и свима пре

делима српским не изузимајући ни Босне, а по смрти

Мануила Комнена (1180. г.) он се са свим ослободи од

Грка и завлада многим пределима њихним.Утврдивши

своју политичку власт над свом Србијом Стефан Не

мања побрине се и о томе, како ће да распространи

и православ. веру у Србији. Услед тога, он сазида

многеманастире и цркве и почне гонити све јересе–

учитеље, који су се затекли били у Србији још од

старих времена (н. пр. Павликијани, Катари, Пата

рени или Богомили).“) Стефан је имао три сина: Сте

Фана Вулкана и Рацка. Последњем здраво седопадне

св. писмо и монашки живот, и он приликом једном

остави тајно дом родитељски и пресели се на Атонску

гору, где и пострижен буде под именом Саве. На

Атону шочели су се и први његовш подвизи. Родитељи

чувши да им је син отишао у Св. Гору, баце се у

бригу, но после кратког времена утеше се. Неколико

4) Сл. др. Шаф. т, 2. к. 1. стр. 431. 432.

*) ZRивот св. Саве рук. сол. библиот. М. 201. Раић ч. II. стр. 338.

Шаљ. т. 2. к, 1. стp, 418. 419. Прибав. и твор. св. отц. за 1849.

г. ч. 8. стр. 253.254. Христ. чтен. 1848. r. стр. 259. МаћковЋ, 215

Р-----------------------------

216. Сњи скли Смешнл &тврњди правослаRTE EN 3емли дам

„А ш U L. . . 6

мате дакhи гhемљ скрл (скркљ) и ереси потреви.
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пута су они молили сина да им бар у гости дође, но

Сава није се саглашавао, већ је шта више молио оца

да остави владу па и сам да дође к њему да се Богу

моле.“).Стефан сазове своје великаше, прочита им

писмо сина и објави им своју намеру оставити владу.

Не гледајући на сузе и умољавање својих поданика

Стефан остави власт великог жупана (1195. г.) и

преда управу над земљом свом старијем сину Сте

Фану, а сам отиде у манастир св. Богородице—Сту

деницу, у своју задужбину, и ту се постриже и наре

чен буде Симеоном.“) После две године дана Стефан

отиде на Атонску гору и 2. Новембра 1197. г. види

се и са својим сином Савом. Најпре се они поселе у

Ватопеду а за тим из ман. ватопедског пређу у Хи

ландар и ту Симеон проживи осам месеци и умре 13.

Фебр. 1200. год.“).

Док се Симеон са сином својим Савом предавао

посту и молитви, у Србији изроди се велика несрећа.

Частољубиви Вулкан шомоћу Маџара отме од Сте

") „Молим те, писао је св. Сава оцу своме, у земаљском царству

покретани апостолским духом, ти си просветио своје људе

православијем, истребио си јереси, порушио си ђаволске бого

моље и подигао цркве Богу. Сад ти остаје да испуниш речи

Божијег сина, који је у еванђељу казао: лце кто усрети по

мнik ити, да отвержетсА секе и козметљ крестњ скои и

по мнik годдета. Прими мој савет и остави земаљско цар

ство и богатство, иди путем смерности и весели се са мном у

пустињи. Овде, дотерујући се постом и молитвом разумећеш шта

је Бог. Ако не примиш мог савета, то онда не надај се, да ћемо.

се на овом свету видети.“

*) Кивот св. Саве рукоп. сол. библ. М9201.Жена Стеванова Ана,

такође се закалуђерима.

*) Раић говори да је св. Симеон умро 1197. г. (Част. II. стр. 341.

и даље).
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Фана Далмацију и Дукљу и прогласи себе краљем.Да

би утврдио своју власт у њима, Вулкан поиште по

кровитељства у папе Инокентија П. и обећа му преко

својих пуномоћника (1198 г.) да ће признати власт

Рима над собом и примити римо-католичку веру“)

Инокентије једва дознатакву понуду Вулкана и 1199.

год. пошље у Србију своје легате: Јована капелана

и Симеона ипођакона с налогом, да сазову у Дио

клеји сабор и ту уреде српску цркву по правилима

и обичајима римске цркве; да исправе, истребе и ис

корене из Србије све што је рђаво и преко мере, и по

саде то, што је полезно и честито “). Заједно с тим

Инокентије пошље палијум архиеп. диоклејском и

краљевски венац Вулкану. Осем тога напише и ши

смо не само Вулкану, његовој жени и архиеп. дио

клејском, но и самом Стефану великом жупану, ње

говој жени, свима архиепископима и епископима,

игумнима, свештенству и осталом клиру сршске црк

вe“). У њима Инокентије назива првосвештеника

pимског викаријем самог Исуса Христа, који од њега

и преко апостола Шетра кнеза апостолског, добија

потпуну и највишу власт, и који је постављен Исусом

Христом над народима и царствима за то, да по

речма пророка руши и искорењује, зида и засађује.

1) Reg. Innocent. III. lib. 1. col.481. 482. epist. DХХVI. in Patr.

curs. compl. tom. CCXIV. Raynald. ann. 1199. uum. LN. Annal.

eccles. Bzov.tom. XIII. p.40. num.ХV. Farl. tom. VII. p. 27.28.

") Тамо.

1) Reg. Innocent. lib. II. col. 725–727. epist. CLXXVI. CILХХVIII.

lib. 1. col.482. epist. DХХVI. DХХVII. in Patr. tom. CCXIV. Ray

nald. ann.1099. num. LV. LVI. Annal. Ecclesiast. Bzov. tom.ХIII.

p.41. num. ХV. Ilir. sacr. Farl. tom.VII. pag. 31. 82. 88.
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Но будући намесник Христа не може свуда сам да

доспе, то он разашиље на све стране своје легате,

да они у место њега врше посао. „Таквим начином“,

продужава Инокентије, „видећи вашу искрену жељу

покорити се матери вашој св. римској цркви и пош

товати ју више свега после Бога, ми шаљемо к вама

наше легате, и заповедамо вам овом нашом ашостол

ском посланицом, да их примате исто тако, као што

би и нас саме примали и слушате све то, што вам они

заповедали буду“ “).УДиоклеји сви су с нестрпље

њем очекивали папске легате и отшразновали њин

долазак с највећом церемонијом “). Трећи дан по

доласку њином“) отворен буде под њиним личним

председништвом сабор, на који дођу и Вулкан сдио

клејским митрополитом Јованом и свима епископима

и свештенством митрополије диоклејске. Предлоге

легата нико не одбаци и епископи не успротиве се

томе што је на сабору већ решено било. Таким начи

ном наређено буде “):да се у будуће духовенство не

жени, да се заведе збор црквене десетине и да се за

врховног судију у њему призна папа; духовенству за

повеђено буде да обрије браду и бркове и т. д.“) У

") Reg. Innoceut. lib. 1. col. 182. epist. DXXVIII. in Patr. curs

compl. tom. CCXIV.

* Illir. Sacr. Farl. tom. VII.pag. 29.

*) Reg. Innocent. lib. II. col. 725. 726. epist. СLХХVI. in Patr. tom.

ССХГV. Raynald. ann. 1199. num. IV. Illir. Sacr. Farl. tom. VII.

p. 31.32.

*) На диоклејскcм сабору установљено ју било 12. канона. Они су

наштампани fin Reg. Inocent. lib. II. col. 727—729. види Patr.

сurs. compl. tom. CCXIV. Annal. ecclesiast. Brov. tom. XIII. col.

41.42. Ilir. Sacr. Farlati tom. VII. p. 29. 30. Mansi... ХХII. 703.

*) Canon. III. V. VIL
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свима установљењима сабора, папска власт стајала је

готово свагда на првом месту“). Но римска црква

није се задовољавала само једним догматима, већ је

проповедала и целу систему живота и унутрашњи

установадржавних, оснивајући се по највећма на раз

лици међу црквом идржавом, и једино из решења са

борни позивало се право на ту,тобож древну разлику

светске и духовне власти“).

Решења диоклејског сабора буду потписана " и

испраћена папи,у Рим заједно с папским легатима,

с којима Вулкан пошље и писмо „најблаженијем и

најсветијем оцу и владики Инокентију, великом прво

свештенику св. римске цркве и васељенском папи.“

„Ми се обрадовасмо, писао је он, кад видесмо међу

нама ваше легате, јер као што светлост сунца осве

тљава својим зрацима сву васељену,тако ће и наша

црква осветљена бити њином"светлошћу и спаси

телном проповеди. Сад ми доиста можемо рећи, да

" нас је походио „костокR скише (Лук. 1, 78.) Даље

1) Canon. II. V.VI.

4) Canon.VII.

зу Налактима диоклејског сабораподписали су се следујућиепископи:

Ego frater Joannes Domini Papae capelanus, apostolicae se

dis legatus, subscripsi.

ко њor sinom Domini Papae shaconus, arostonese se

dis legatus, subscripsi. .

Ego Joannes Dioclensis et Antibarensis archiepisсорus sub

sсriрsi.

Ego Dominicus archipresbyter Arban. subscribsi

Ego Petrus Scularin episсорus subscribsi.

Ego Joannes Polatin. episсорus subscribsi.

Ego Dominicus Suacinens. episсор. subscibisi.

Ego Petrus Arvastinen. episсорus subscribsi.

Ego Natalis Dulcinen. episсорus subscribsi.

Ego Theodorus Sareamen. episсорus. subscribi.
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Вулкан поблагодари папи за то, пто је он послао

своје легате к њему и увери га да ће у будуће гле

дати да држи око себе такве људе, који су особитим

вишим даровима од Бога обдарени и да ће их слу

шати и покоравати им се у свему. По примеру Вул

кана, диоклејски митрополит у писму свом к најсве

тијем оцу, „васељенском папи“ поблагодари папи за

палијум и обећа му се бити на веки верним и по

корним сином и служитељем римског престола“). На

писмо Инокентија одговори и Стефан Немања П. брат

Вулкана“). Разуме се,да Стефан није могао одгово

рити папи друкчије, већ тако као што је и брат његов

Iулкан. Не треба заборављати то, да је Инокентије

узео био Вулкана под своје покровитељство и да је и

сам Вулкан имао с друге стране силног савезника

краља маџарског, који би на први позив папе ударио

на Стефана и предао Еву Србију у руке Вулкану. Из

узрока тог и Стефан није могао радити то што је

њему било воља. Држећи се политике својих шроти

вника, он као и брат његов Вулкан изјави своју по

корност папи и назове га „великим првосвештеником

и васељенским папом“ "). Међу тим Инокентије ви

1) Reg. Innocent. lib. If col. 727. epist. CLXXVIII. in Patr. curs.

compl. tom. ССХIV. арud. Raynald. ann.1199. num. IVI. Annal.

ecelesiast. Bzov. tom. XIII. col. 40. num. XV. Illir. sacr. Farl

tom. 7. рад. 31. -

P) Reg. 1nnocent. epist. CLXXVII. in Patr. (види ') Farlati. tom.

VII. p. 33.

°) Посланица Стефана започиње се: Innocentio Dei gratia summo

pontificio et universali papae Romanae Ecclesiae beatorum

apostolorum Petri et Pauli, s. еadem gratia et sancta oratione

vestira Magnus Supanus totius Serviae, salutem,tanquam patri

suo spirituali.
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дећи тврдоћу српског народа и привезаност његову

обредима источне цркве, поручи краљу маџарском

да се овај постара искоренити ту привезаност његову

И приморати га покорити се римском престолу и ди

оклејском сабору “). 1203. год. папа пошље у Ср

бију Колоцког епископа “) и заповеди му да на ново

утврдидоговор с Вулканом о главенству папе, и брата

његовог Стефана да разреши од заклетве, коју је он

дао цариградском патријару па да и њега прими у

лоно римске цркве. У писмима даним колоцкому епи

скопу да их овај преда Вулкану, Стефану Немањи и

свима епископима српске земље, папа доказује свима

своју власт и главенство и убеђава Србе да се по

коре римском престолу“). Шаљући 1204. г. свог кар

динала у Бугарску, Инокентије му поручи,да сврати

и у Србију и искорени у њој православије “). После

неколико месеци он замоли маџарског краља, да

склони великог жупана на своју страну и да га пот

чини римском престолу од ког ће и круну добити “Ј.

Дакле нетреба се чудити што се при таквом настоја

вању Инокентија католицизам распрострво био не

само у пределима Вулкана, но и у онима где је

") Reg. Innocent. lib. VI. epist. VIII. in Patrol. curs. compl. tom.

CCXV. Raynald. ann. 1202. num. IX.

°) Beg. Innocent. lib. VI. col. 29. epist.XXV. in Patr. curs. compl

tom. CCXV. Raynald ann. 1203. num.XIX. Ilir.Sacr. Farl. tom.

VIП. pag. 33.

°) Reg. Innocent. lib. VI. col. 28. epist. XXIV.in Patr. curs. compl.

tom. CCXV. Raynald. Farlati, види приметбу (4).

*) Reg. Innocent. lib. VII. col. 297. 298. epist. XIV. in Patr. curs.

compl. tom. CCXV. Raynald. ann. 1204. nun. ХLV.

*) Reg. Innocent. ib. VII. col. 410—412. epist. CXXVI. in Patr.

curs. compl. tom. CCXV.
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Стефан Немања владао и што је на многим местима

на место словенског богослужења заведено било ла

тинско “). Вулкан се и после тога непрестано свађао

с братом око власти и тиме још већма слабио Србију

како у црквеном тако и у политичном одношају.

Стефан, видећи опасност не само за себе но и за

православије, реши се на то, да дозове брата из

Атонске горе, не би ли му он што помогао. Он напише

Сави писмо (1208. г.) и замоли га, да донесе мошти

оца у Србију. „По одласку вашем“, писао је Стефан,

земља наша оскврни се безакоњима нашим, обли се

крвљу и опљачкапе је туђини, противници нас над

владаше и због узајамне мржње наше, почеше нам се

смејати и највећи злотвори наши. Можда ће свемо

гући Бог вашим светим молитвама и вашим присут

ством смиловати се на нас, и излити своје милосрђе

над нама, скупити нас овако растркане опет у једно

и посрамити наше противнике. О вазљубљени и срцу

и души мојој, оче свети, послушај глас плача мог и

не презири уздисаје роба и брата твог“!“).

Зар је св. Сава могао равнодушно гледати на такво

поругање братовљево и вере православне? Бивши већ

у то време архимандритом") он одмахчим добије пи

смо од Стефана узме са собом мошти оца и пође у

Србију праћен многим иноцима и калуђерима атон

ским. Сјајним дочеком прими свештенство српско
A

") Вивот Св. Саве, рукопис сол. библ. Na 201.

*) Tамо.

*) Зајеромонака св. Сава произведен је био у манастируХиландару

епископом ериским Николајем, а за архимандрита у Солуну, ми

- трополитом Констанцијем. Види приб. к творенiко св. Отц. 1849.

7. 8. стр. 281.
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остатке св. краља и метне их у мермерну гробницу

студеничку. На дан памети преподобног Симеона, у

време службе божије, св. Сава својим искреним и

светим молитвама испроси од Господа истечење мира

из остатака Симеонових и каже поучење народу при

лично за тај дан. Реч Савина тронула је све стојеће

у цркви слушаоце и узбудила у њима искрено рас

кајање у свему томе што су они до сада чинили про

тив воље и заповести божије. Узевши по жељи брата

управу над манастиром студеничким, Сава с осо

битом ревношћу почне радити о томе, да утврди у

Србији православну веру, која је латинским духо

венством готово са свим искорењена била. Путујући

по свима странама своје миле отаџбине, он је свуда

где год је долазио, проповедао слово божије, учио

народ православној вери и одвраћао га од учења за

падне цркве, искорењивао јереси, уводио црквени

устав и поредак у служењу и на последак подизао

многе цркве и манастире. Колико је Вулкан при

везан био к папи, толико више Сава својим саветима

и паметним разлозима подејствује на њега те се он

помири са својим братом Стефаном“). Вулкан на брзо

умре и сва власт пређе опет у руке Стефану. Чинило

се као да опасности више није било за Србију и Сава

опет се врати на Атонску гору, да се тамо испашта и

Богу моли. Спремајући се да пође на пут, он се

опрости са Стефаном овим речима: „акода Бог, ја ћу

опет к вама доћи“ “), и доиста божија воља би, да се

") Живот св. Саве, рук. сол. библ. Ne 201

P) Кивот св. Саве. pик. сол. библ. Ле21
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он опет врати у Србију и са свим утврди православну

веру у њој.

За време свог кратког бављења у Србији Сава

није могао са свим искоренити латинство у њој и

завести по свима црквама обреде и богослужење

источне цркве а по одласку његовом и то што је он

успео био урадити, уништено буде латинским духо

венством и Србија опет потпадне под власт римског

папе. У то време крсташки војници уђу у Цариград

и поставе на престо византијски латинског импера

тора. Нови латински патријарх и император гледали

су само како ће завладати Србијом и утврдити власт

папску у њој, што Стефана тако плашљива здраво у

бригу баци и он, да би се избавио беде, ожени се

унуком венецијанскогдужда Дондоле“), која и наго

вори Стефана те он ступи у блиске одношаје с папом.

По наговору дакле жене, Стефан пошље 1220. год.

епископа Методија к папи Хонорију III. с писмом и за

моли пашу, да му пошље императорску круну и бла

госов на царство, обећавајући се у исто време „као

син римске цркве“ да ће испунити све то што он уза

хте “). Хонорије одма испуни молбу Стефана и тиме

га обвеже покорити се римском престолу "Ј. Видећи

1) Andr. Dondolo in Chron. ab. ann. 1217. in Ilir. sacr. Farl. tom.

VII. p.34. Истор. Срб. Makoва стр.226. 227.

P) Honor. III. lib. IV. epist. 681. apud. Raynald. ann. 1220. num.

ХХХVII. Thom. archidiacon. Hist. salon. eccl. cap. XXVI. Farl.

tom. VII. p. 33.34. Le Quien. Ar. Christ. tom. II. col. 318—320

Житије св Симеона писано Доминијаном, рук. л. 307.види. Сл.

др. Шаф. т.2. к. 1. стр.419.

*) Уосталом потчињење то није имало никакве важности, јерСте

Фан опет пређе на страну православија.
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своју погрешку, Стефан се одмах покаје и напише пи

смо брату свом Сави да што пре дође у Србију и

утврди у њој пређашњу веру и поредак. Св. Сава,

налазећи се у то време по делима манастирским у

Никеји, исприча императору грчком Тодору Ласка

pису и патријару Герману о свему што се у Србији

догодило и замоли их да пошљу к Стефану једног

архијепископа, који ће све то моћи поправити и у

ред довести. Император и патријар изберу самог

Саву за тај посао и он посвећен буде за архијепи

скопа српског 1222. год. “). Из уважења кСави епи

скопима српским дато буде право да у будуће сами

посвећују себи архијепископе “). Из Никеје св. Сава

врати се опет на Атонску гору, узме са собом неко

лико калуђера и црквених — богослужебних књига,

одправи се на пут и дође у Србију. У Србији он за

стане брата свогСтефанау највећој болести, а црквуу

најгорем стању, па да би што пре отпочео преустрој

ство у њој, он оснује прву своју архиепископску сто

лицу у Ужицу,— том уважења достојном месту за

Србе. Одатле се и почињу његови апостолски труди

и његово ревносно служење православију и српском

Народу.

Будући је распрострањење римокатолицизма за

висило највише од тога, што у њој није било право

") барлати говори да је св. Сава посвећен биоза архијеш. латинским

патријархом у Цариграду (tom. VII. p.34. 35.) Лакен говори да је

Сава добио шта више и патријаршка права за учешће његово при

саједињењу српске цркве с римском,—ното је чиста лаж.

") Да је Сава добио особита права за српску цркву сведоче и многи

латински писци. Аcta sanct. Boland. Jun. ХIV. p. 980. Assem.

Calend. eccles. un. tom. VI. p. 43.Досит. о патр„јерусал. т. 2. с.

817. Види Приб. к твор. св. оц. 1849. г.

Гллсник ххш. 6
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славних пастира и епископа, то св. Сава одмах по

доласку свом постави на место латинских своје епи

скопе и свештенике “). Светитељ заповеди свима

њима да уче народ православној вери, а сам сваког

празника почне говорити проповед и поучења народу.

Кад је освећена била у Жичи црква Вазнесенска,

Сава, да би предао заборавности римокатоличко

венчање, крунише на ново брата свог венцем, доби

веним од грчког императора, за тим га помаже св.

миром и огрне порфиром “). Од тог доба Стефан

Немања П. звао се „, првовенчани краљ српски.“

Други дан после венчања, Сава сазове све епископе,

начелнике и прост народ и почне им говорити сле

дујуће. „Ја сам, говорио је Сава, дошао да вам пре

подам истину веру христову ида вас просветим вером

православном, отворите дакле срца ваша и не сакри

вајте јереси ваше.“ Ми ћемо да верујемо тако, одго

воре му на то сви, како нас ти учио будеш. Отпочне

се литурђија, после еванђеља Сава изађе на сре

дину цркве и почне читати Никео цариградски символ

вере полако и разговетно, све члан за чланом а за

") Ради утврђења православне вере и ради бољег надгледања за

црквена дела, св. Сава раздели целу Србију на 12. епар

хија. Епархије по већој чести називале су се по именима ма

настира, а не вароши с тога, што су епископи по манасти

рима живели. Како су се звале те епархије види у Гласнику

„Живот св. Саве“ свес. 8. стр. 185. (примедба под О за 1856.г.

Ч) Живот св.Саве. рукопис сол. библ. М9201. Or.Christ. Le. Quien.

tom. II. col. 319. 320. Far. tom. VII. p. 35. Neale's History of

the Holy East. Нил се овако изражава о томе,да је Сава својим

духовним значенем осветио и светску власт; Не (Стефан) vas

сrovned king by his brother s. Sava, first Archbishop ofUschize

and all Servia, andthenceforvardChurch andstate acted together

in the happiest union. (Издање лондонско 1850. год).
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њим и сви налазећи се у цркви, почињући од краља,

па до последњег подајника његова. Тако се то три

пута чинило, и као што ће се мислим сваки сетити,

читање то управљено је било против римске цркве и

њеног учења "). Други и трећи дан Сава опет сазове

народ у Кичу, и свима да настављење и упутство у

вери, а те који су исповедили своју јерес и покајали

се, — Да НОВО Крсти; римокатолике пак помаже само

св. миром и заповеди им да очитају символ Никео

цариградски. Пошто и то свршено буде, Сава обиђе

многе пределе српске и уништи у њима заоставше ла

тинство и обреде западне цркве, а место њих утврди

православије и словенско богослужење. По примеру

Саве пођу и други пастири српски тим истим путем и

таким начином православна вера мало по мало са свим

се утврди у Србији. Земља се српска подмлади и за

сија новим духом и животом. Видећи такво напре

довање православија, св. Сава остави престо све

титељски и постави на место своје за архиепископа

Арсенија „мужа праведног, незлобивог и Бога бо

јећег се“, а сам опет отиде у Свету гору "у. Наслед

ници Стефана ") првовенчаног и св. Саве продуже

") Осим символа, св. Сава читао је и исповедања саборна и св.

отаца: о иконама о св. крсту и о таинствима. Исповед та упра

вљена је била против павликијанске јереси која се у то време

у Србији појавила била. Живот св. Саве рук. сол. 6. Na 201.

P) Св. Сава умрњо је у Бугарској (1230г.) Тело његово пренеоје

у Србију Владисав. “T

Стефан Немања II. умрњо је 1230. г. на сами дан Ускрса. Сава

крунише старијег сина његовог Радослава—Неманића III. но

кад се против њега многи побуне и науме да га збаце с пре

стола, Сава венча на његово место млађег сина Стефанова

Владисава — Неманића IV. За Владисавом била је удата кћи

Јована I. Асена, цара бугарског.

з)

R*
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започетодело, и православна Србија готово до самог

свршетка ХП. в. била је спокојна од римских папа и

њиног насртања на српску православну цркву. Но

остављајући на миру српску цркву или боље рећи

архиепископију св. Саве, папе несу упуштале из очију

друге пределе српске и старали су се да бар у њима

распростране своје учење и своју власт.Земља српска

била је доста велика и делила се на неколико малих

кнежевина или жупанија, које су по некад добијале

и своју самосталну управу и свог оделитог владаоца.

Такве независне жупаније биле су: Захолмска Тра

вунска и Дукљанска. УХП. в. прво место међу срп

ским жупама заузимала је Босна, и у њој папе почну

пропагандирати и распрострањавати своје догмате и

своју апостолску власт. На њу они обрате своју нај

већу пажњу, и она једна плати за сву осталу Србију.

III,

Босна, као што рекосмо, била је саставнидео не

кадашње српске државе и зависела је готово у свему

од српских краљева и царева.Управо рећи,она се није

ни у чему разликовала оддругих предела српских јер

и у њој, као и у осталима, били су једни исти обичаји

и предања, један језик и једно словенско порекло.

Шта више, она је тешње скопчана била са Србијом

него ли и Хлум, Травунија, Неретва и Дукља тако,

да Костадин Порфирогенит набрајајући пределе срп

ске, није нашао за нужно да и њу упомиње оделито,

држећи да би то било излишно. Истина, она се често

иделила од Србије и имала своју самосталну управу и

свој самостални политички живот, но и то на врло
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кратко време. По већој чести она или је била под

влашћу српских краљева или су је Маџари себи при

свајали, доцније на последак са свим је потпала под

власт турских султана, као и друге српске земље.

Непостојанство то у политичком одношају с једне

и географички положај Босне с друге стране, прину

ћавао је босанске банове лицемерити пред црквом и

вером и прелазити често на страну папе и папског

учења. Из узрока тога владаоци босански почињући

од Кулина, принуђени су били покоравати се власти

папској а каткад и јавно помагати му својом влашћу.

Hо римокатолицизам свагда је наилазио на силну опо

зицију са стране православија, а особито патарен

ске или богомилске јереси, које су се по већој чести

држали и сами владаоци босански. Оснивајући се на

социјалним начелима—вере и народности, она је у мо

ралном одношају била свагда снажнија не само од ка

толицизма но и од православија. Из узрока тог и папе,

покоравајући Босну свом престолу, свагда су заједно

с православијем искорењавали и патаренску јерес, да

би само тиме нашли предлог умешати се и удела пра

вославне цркве босанске. УХIII. в. патаренска јерес

тако се била распространила, да није било готово ни

једног места у Босни, где ње не би било. Случај тај

дао је повод латинском духовенству да се прими свог

одавно већ замишљеног посла, идоминиканци и Фран

цишканци изађу на проповед и почну обраћатијере

тике у римокатоличку веру, подразумевајући подтим

именом не само једне патарене но и православне.

Около 1170. г. босанским баном био је знаменити

Кулин. Говоре, да се ондржао богомилске јереси и да



118 нAстAњА Римских плпл

је за то, по наговору Вулкана, папом (Инокентијем

III.) осуђен био°). 1202. г. паша пошље у Босну свог

легата Јована Капелана,тог истог,који је 1199. г. на

диоклејском (дукљанском) сабору био, с налогом, да

тамо удејствује решења реченог сабора. Кулин одмах

се назове римокатоликом и почне се клети Јовану и

за себе и за своје подајнике, да они у свему слушају

папску заповест и признају над собом власт папе“).

Пример Кулина окужи и друге, изузимајући једне

православне, који су се тврдо одупрли били против

нападања папског легата. Јован видећи да му није

могуће испунити вољу папе и натерати сву Босну

да прими решења диоклејског сабора, обрати се за

помоћ маџарском краљу Хенрику и замоли га, да он

примора бошњаке покорити се папи и његовој светој

вољи "). Хенрик као верни син римске цркве, запо

веди Кулину, да одмах натера све своје подајнике да

се покоре папи и приме римску веру. Кулин, при

знавши још 1197. год. власт Маџарског краља над

собом, нпје се смео шротивити захтевању Хенрикову.

Премда је истина доста тешко било искоренитипра

вославије и патаренску јерес у Босни, но било је

људи који су готови били на све, само кад је то

ишло њима у рачун. Из узрока тога католицизам при

Хонорију П. већ се прилично био распространио тако

да је папски легат Аконције имао већ коме доћи у

Ч) Reg. Innocent. III. lib. II. col. 725. 726. epist. СLХХVI. in Patr.

сurs. compl. tom. ССХIV. Raynald. ann. 1199. num. LV. Farl.

tom.V1I. p. 31. 32. Annal. eccles. Bzov. tom. XII. p. 39.

*) Raynald. ann. 1202. num.XIII.ХХIV. Farl. tom. IV. p. 44. 45.

*) Reg. Innocent. lib. VI. col.240. epist. CCXII. in Patr. curs, compl.

tom.CCXV. Raynald. ann. 1202. num. VIII. Farl. ton. IV. p. 46.
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Босну“). За тим почну долазити и друге верне слуге

папске и опитни људи запада н. пр. Хугрин, који по

наговору маџарског краља а на позив Аконција, дође

такође у Босну да помогне латинском духовенству

распрострањавати римску веру и обреде њене“). На

следници Кулина морали су бити таки исти лицемери

као и Кулин и сваком приликом готови су били с једне

стране изјављивати своју покорност папи а с друге

помагати православију и патаренској јереси, да би

се само одржали на влади. Но лицемерността била

је од велике несреће за православну Босну. Аконције

и Хугрин видећи да босанска властела равнодушно

гледа на све што се око ње ради, уграбе прилику и

приону за посао мало боље и озбиљније него што су то

до сада чинили. После три године дана свог ревносног

труда они пошљу папи повољно извешће о стању ла

тинске вере у Босни, за што их папа похвали и опу

номоћи својом апостолском влашћу да обраћају бош

њакеу католичку веру не само проповедима својим но

и крстом и сабљом,— како се кадузможе“). Наслед

ник Хонорија Григорије IX. пошље Хугрину (1227)

још неколико доминиканаца и јермита“) да би му

лакше било обраћати неверне и схизматике, као што

је папа називао све православне патаренеу Босни,

\} Аконције је дошао у Босну 1220. г. Thom. archidiacom. сар.

ХХVII. Farlati. tom. IV. p.47.

*) Ibid. краљ маџарски да право Хугрину да може владати свима

онима земљама у којима успе распространити католицизам, а

Хонорије потврди ту повељу Хутрина Ноmor. III. lib.VП. epist.

398. apad. Raynald. ad ann. 1225. num.ХХI.

*) Honor III. lib. VII. epist. 328. apud. Raynald. ad ann. 1225. num.

ХХI. Ilir. sacr. Farl. tom. IV. pag.48.

*) Ilir. sacr. Farl. tom. IV. pag.48.
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Хугрин видећида се бан Себислав не решава примити

католичку веру, науми да натера Себислава силом на

то и узме му сина као таоца да га чува донде док

отац не испуни жељу папе. Не зна се да ли је Себи

слав доиста послушао Хугрина, но после кратког вре

мена, папа заповеди доминиканцима, да врате Себи

славу сина натраг, а маџарском краљу поручи да се у

будуће он о њему стара“). Може бити папа се задово

љава и тиме, што Себиславније сметао латинском ду

ховенску у њином раду и што је дозволио поставити

на епископску катедру латињанина кардинала Ја

кова, легата римског престола у Маџарској, па му

за то и вратио сина“), јер другојачије папа не би

писао Себиславу: „да он живи међу јеретицима и

схизматицима као цвеће међу трњем и коровом, и да

га он с обојим рукама прима под покровитељсто св.

Петра““);—тога дакле не би било, да је Себислав

доиста остао веран православију и да се није здру

жио с папом. Одмах после тога основана буде и ка

тедра епископа римског у Босни. Где је она била,

—то се не зна, но по свој прилици на граници Босне

и Маџарске, јер је понајвише у тим местима дејство

вало латинско духовенство! тамо су им биле и њине

цркве и манастири, па су тамо морали и они сами жи

') Annal. ecclesiast. Bzov.tom.XIII. pag.430. num. XIV.

*) Gregor. lib. VI. epist. 164. apud. Raynald. ann. 1233. num. LVI.

Farlat.tom. IV. p. 48.

*) Gregor. lib.Х. epist. 183. apud. Raynald. ann. 1236. num. LXVII.

Farl. tom. IV. p.49. Уписму свом од 1239. г. папа Глигорије бла

годари маџарском кралу за његову верност римском престолу и

моли га да још неколико проповедника пошље у Босну. Аnnal

eccl. Bzov. tom. XIII. p. 486. num. XI. Gregor. lib. XIII epist.

176. apud. Raynald. ann.1239. LXIX.
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вети. Осим тога, одатле им је било боље бранити се

и од противника, јер су им Маџари могли свагда у

помоћ доћи“). За нову епископску катедру, папа из

бере Јована Тевтонског, човека образованог и од

добре Фамилије. Он је дуго време био при двору

римском и тамо се прославио својим проповедништвом

идаровитошћу“). За знак свог особитог благовољења,

папа пошље Јовану млоге поклоне и писмо, у коме

га саветоваода се стара највише о томе, да прослави

римску цркву и њено учење; а доминиканцима за

поведи да помажу свом новом епископу и да се свагда

налазе око њега"). Избор није могао бити бољи од

тога, што га папа учини. Јован се с особитом рев

ношћу трудио да испуни жељу папе и он успе у томе

тако, да је римска вера за кратко време, обухватила

била готово сву Босну“). Но при свем том, латинско

духовенство, непрестано је наилазило на страшне

препоне са стране православног босанског духовен

ства, тако да је најпосле принуђено било обратити

се папи Инокентију IV. за помоћ. Озлојеђени папа,

поручи краљу маџарском и архијепископу колоцком

Венедикту да што пре истребе православије у Бо

сни, услед чега Бела, краљ маџарски удари с војском

на јеретике и православне бошњаке и с не чувеном

жестокошћу и тиранством поапси и пошље оковане

*) Ilir. sacr. Farl. tom. IV. p. 55.

*) Gregor. lib. XII. epist. 53. apud Raynald. ann. 1238. num. LIV.

Annal. eccl. ВZov. ton. ХIII. col. 472. num. V. Farlati. ton. IV.

рад. 50. 51

*) Raynald. ann. 1238. num. LV. Farl. ton. IV. p. 53. 54.

*) Annal. ecclesiast. Bzov. ton. ХIII. pag. 472, 473. num. V. Ilir.

sacr. Farl. tom. IV. p. 51, 52.
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на робију све оне који се не покоре ине приме римску

веру“). Венедикт пак у то исто време састави план

светог рата против бошњака и опрости грехoвe свима

онима, који пођу на њих. Кад је план поднесен био

папи на размотрење, он одмах изјави своју жељу да

се што скорије удејствује и похвали Венедикта за

тако свето дело. 1245. г. Бела ГV. пошље под пред

водитељством Котромана своју војску против бана.

који разбивши бошњаке сам седне на престо бо

сански. То је био црни дан за патарене и право

славне, јер њима је сад остављено било на вољу да

бирају једно из двога: или да се одреку своје вере

и својих старих обичаја и традиција или да беже из

земље док су још живи и цели били. Краљеви маџар

ски после победе одржане над бошњацима, распоре

ћавали су несрећном Босном тако као што су хтели,

давали је ономе коме сухтели. Јелисавета мати краља

маџарског Владисава Ш. бивша управитељицом Бо

сне, натеривала је силом житеље да приме римску

веру. Она шта више изда у договору с папом Никола

јем ПI. особити указ (едикт) за то, и почне свим си

лама старати седа искорени православије у Босни, Ho

распра у Србији, догодивша се међу сином и великим

Урошем I. принуди Јелисавету да остави извршење

свог плана за други пут“).

Урош I. велики имао је два сина Драгутина и Ми

лутина. Првом, рођеном од Катарине кћери Стефана

V. краља маџарског, он обећа престо још за жи

BOTa, но после кратког времена предомисли се и на

") Raynald. ann. 1241. num. LХХ. Farl. tom. IV. pag. 53. 54.

P) Haynald. ann. 1280. num. IX. Farl. ton. IV. p. 51.
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значи за наследника свог другог сина Милутина, као

способнијег. Драгутин видећи да отац не испуњава

своје обећање дозове у помоћ Маџаре, који разбију

Уроша и принуде га да се затвори у Драчу (Дураце),

где и умре 1272. г. После смрти очеве, Драгутин

ступи на престо, но царовање његово није дуго тра

јало. Мати његова Јелена“) и архијепископ Сава II.

доведу Драгутина својим речима до тога, да се он

покаје за учињену увреду оцу и преда власт своме

брату Милутину. Таким начином 1275. г. ступи на

престо српски Стефан Урош III. Милутин. Драгутин

пређе у Мачву и Срем и тамо се стани“). То је био

тај узрок због когје Јелисавета престала била гонити

православне у Босни и оставила их на миру бар за

неко време. Драгутин преселивши се у Мачву такође

није заборављао бошњаке, но мати његова Јелена

стајала му је много у томе на пут и најпосле га узела

са свим у своје руке. Посветивши свој животБогу, она

по урођеној својој тежњи к западу више се бринула

о католицизму него о православију. Све што је она

радила, управљено је било на то, да се католицизам

утврди међу Србима и све задужбине њене")намењене

су биле римском духовенству и престолу св. Петра.

Осим тога она се старала да присаједини и бугарску

цркву к западној;— дакле није чудо што су и деца

њена морала слушати папу и његове легате кад им је

") Јелена је била порекла немачког. Једни говоре да је она била

кћи краља маџар. а други опет,— Балдуина Ш. императоа Ца

риградског.

Ч Истор. Слав. нар. Раича ч. II. стр. 506—515.

") Тако н. пр. Јелена сазида 1285. г. манастир св. Марије у Дул

циниуму и поклони га Францишкацима. Farl. tom. VII. p. 252.
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и мати то исто чинила. Који зна како матере имају

велики утицај на своју децу, тај се не ће зачудити

томе пто су синови великог Уроша често ступали у

блиске одношаје с папама и водили различите прего

воре. С њима.

Стефан Урош II. Милутин био је један из првих

људи свога доба и при том и велики бранилац право

славија. Истина Милутин није пропуштао прилику

изјављивати своју покорност и папи, но и то у крај

њим случајима, кад другог изласка није могуће било

наћи. Утоме „он се је свагда држао језуитских на

чела, што цел правда средства, па ма каква да су

она сама по себи. У политичком одношају он је био

велики човек и унапредио српску државу готово у

свему. Он је раширио границе Србији и са свим је

обезбедио од Грка“). Особито се он старао да задо

бије Босну и најпосле и њу узме. Да би брже дошао

до цели, Милутин се разведе са својом првом женом

тобож због тога што је она нероткиња била и ожени

се Јелисаветом сестром Ладислава краља маџарског,

и Катарине жене Драгутинове, — која му и до

несе Босну као мираз. Још је само остало било то,

да се он утврди у њој као што треба и Милутин се

обрати к папи, као најсигурнијем човеку за тај посао.

Преко Јелене, Милутин да обећање папи да ће се

покорити римском престолу и обратити и све своје

") Стање Грчке дозвољавало је Милутину да слободно уђе у њу и

заузме многе вароши и земље. У неколико бојева он отме од

Грка Скопље, Овчије поље, Златову, Пијанец, Струмицу, Сер,

(Серез)Дњбрњек, Кичаву и Поречје : оплени Влахиотску земљу

и дође до самог Солуна и Атона. Види. Ист. Слав. нар. Раића

ч. Ш. стр. 545.— 551.
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подајнике у римску веру а из Босне да ће истерати

све неверне и јеретике патарене“). Папа одмах пошље

у Србију своје легате Марина и Кипријана, „мужеве,

као што је он писао, сиромахе на овом свету, но бо

гате вером и искушењима у закону божијем“).“
ПО

њима папа испрати и оно знаменито „славним царе

вима словенским СтефануДрагутину и СтефануУрошу

римско исповедање вере“), доказујући им у исто

*) Nicol. Ib, I. epist. XXXIII. apuch Raynald. ann. 1288. m.

XXXIII, XXXI, FarI, tom. VII, 48.

*) Nicol. lib. I. epist.ХХХ11. apud Raynald. ann. 1288. num.ХХIХ.

з)

ХХХ. Illir. sacr. Farl. tom. VII. pag. 47. 48.

Исповедање то било је следујуће : „У име Оца и Сина и св.

Духа, амин. Верујем и исповедам свету Тројицу Оца и Сина

и св. Духа, једног свемогућег Бога, Божанство у Тројици,

неразделно по бићу и суштaству, по вечности и свемогућству,

имајуће једну вољу, једну власт и величанство творца свију

ствари, од ког, шреко ког и у коме је све небеско и земаљско

видимо и невидимо, духовно и вештаствено. Исповедајући св.

Тројицу, верујем и у једног истиног Бога, потпуног и савр

шеног, у Бога Оца, верујем и у сина Божијег, од вечности

poћеног од Бога Оца, равног по суштaству и Божанству с

Богом Оцем, Свемогућег и у свему равног Њему, у јединоро

дног Сина Божјег, који се родио од Дјеве Марије наитијем

св.Духа с душом разумном, имајући и две природе — Божију

и човечију но у једној Ипостаси, који је по Божеству свом

бесмртан и никада не страда а по човештву пострадавши за

нас, ради нашег спасења; Он је умрњо, био је сарањен, си

лазио у ад и трећи дан васкрсао из мртвих истинитим вас

крснућем телесним; у четрдесети дан после васкрснућа свог

узнео се на небо с васкрснувшим телом и душом и сео с десне

стране Бога Оца, одакле ће и опет доћи да суди живим и мр

твим и даће свакоме по делима његовим, добро или рђаво; ве

рујем и у Духа светог, савршеног и правог Бога, који је про

изишао од Оца и Сина (filioque) и у свему раван Њима, једног

је с Њима суштaства, свемогућ и вечан тако исто као и Бог

Отац и Бoг Син. Верујем у св. Тројицу, не у три Бога, но у

једног, свемогућег, вечног, пе видимог и непроменљивог Бога.

Верујем, даје само једна света, католичка и апостолска црква
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време, да се без њега није могуће спасти и саве

тујући их да се покоре римском престолу заједно с

народом српским. Говорећи у својој посланици „о

падењу човека“ и „о искушлењу његовом“, папа из

води одатле мисао и о првенству апостола Петра и

његових заступника. „Бесконачна љубав Бога оца,

писао је он, сажалевајући о дубоком падењу рода

човечијег и по неисказаној љубави својој, желећи да

избави тога, ког је ђавоља завист упропастила, по

слао је с више небеског престола свог на грешну и

пропалу земљу, свогјединца- Сина, који пропавши

кроз девојачку утробу, прими на себе тело чове

чије и поста истинити Бог и истинити човек; јавио

истинита, у којојје само једно крштење и истинито отпуштење

грехова. Верујем исто тако и у васкрсење тог истог тела у

коме ми сад живимо, и у живот вечни. Верујем, да је један

Господ и Бог прави и истинити проузроковатељ старог и но

вог завета, закона, пророка и апостола. Верујем, да је све

ово права и истинита вера православна, и да се ње једне држи

и сва св. римска црква. Односно разних заблуда, којих се једни

држе по незнању, други из зле воље и намере, св. римска цр

ква учи, да ти који греше после крштења, не могу бити крш

тени поново, већ су дужни искрено кајати се ако хоће да

добију опроштај од Бога. Ако искрено кајући се умре пре тог

времена, т. ј. пре него што је достојним плодима заслужио

да му се греси опросте, то ће душа његова морати проћи најпре

очишћавајућу ватру (чистилиште), па да не би он дуго остао у

њему, полезно је, да они који још живе, бескрвном жртвом на

литурђији, молитвама и милостињама и другим бого-угодним

делима, која обично устав црквени прописује, испросе у го

спода опроштај мучећем се. И тако душе, које после крштења

несу имале ни једног греха, очистивши се или налазећи се још c

телом и после тога прошавши кроз чистилиште, узносе се одмах

на небо. Адуше, које умиру у самртним гресима или с прворо

дним грехом, одмах силазе у ад и муче се. Та иста св. црква

(римска) верује, не гледајући на све то што једо сада речено,

да ће сви људи опет васкрснути и предстати суду божијем. Даље
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се роду човечанском и за своје учење и спасавајуће

настављење претрпео најжешћу и најпрезренију смрт,

да би само после отворио људима пут у вечно цар

ство. За тим васкрснувши из мртвих и узневши се на

небо, он пошље својим апостолима светог Духа Уте

шитеља, равног по суштaству с њим и с Богом оцем,

и од оца и сина прозашавшег (filioque). Помоћу Духа

Светог он сабере и зблизи све верујуће у њега, оснује

цркву и назначи у њој апост. Петра, кнеза апостол

ског, за намесника, преда му на чување и старање

душе и кључеве царства небеског,да би он—Петар

и његови наследници могли отворити људма пут у

св. римска црква признаје седам таинства црквених и то: кр

штење, о коме је већ више речено било, миропомазање, које се

свршава епископским рукополагањем на главу верујућег и ми

poсањем, покајање, евхаристију, свештенство, брак и елеосве

ћење, које се по речма св. Јакова над болесницима врши. Таин

ство евхаристије св. римска црква врши на опрескоцима, испо

ведајући,да се хлеб претвара у истинито тело христово а вино

у истиниту крв христову, и да се тело христово доиста врши и

може свршавати само на опресноцима. Само једна најсветија

pимска црква има највишу власт и наивеће право и првенство

над свом католичком црквом, које је она добила од самог Го

спода у лицу блаж. Петра, кнеза апостолског, ког наследник и

јесте римски првосвештеник. Таким начином само она једна

има право бранити праву веру и решавати својим судом све

то што се ње тиче. Бој се могу обраћати сви без разлике

за решење. Но и у грађанским стварима она има такву исту

власт, њој су подвласне све цркве, и епискоши њинидужни су

само њу једну слушати и покораватијој се. Римска црква има

власт водити бригу и о свима црквама, од којих многима, осо

бито патријаршким, она је дала и особита права и преимућ

ства. Она је прва из првих и виша од свију сабора како васион

ских тако и помесних и чува ту своју част свагда. Амин.“ (Nicol.

lib. II. epist.ХХXII. apud. Raynald. ann. 1288. num.ХХIХ.ХХХ.

срав. Кауnald ad ann. 1267. num. LXXV.LХХIХ. Farl. tom. VII.

pag. 47—49).
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царство небеске славе. И ми, по распоређењу божи

јем и његовог викарија, бринемо се непрестано о ва

пем спасењу и о томе да сви они који странпутицом

иду пођу правим путем истине и вечног спасења.“ У

исто време папа Николај напише и Јелени, да се она

постара о томе, како би и синови њени прешли у рим

ску цркву и примили покровитељство апостолског пре

стола, за што се папа обећа, да ће јој опростити и све

грехове њене“). Браћа, принуђени околностима, по

слушају савет материн и признаду над собом власт

римског првосвештеника,уследчега папа назове Ми

лутина и Драгутина „својом вазљубљеном децом“, а

себе „врховним заштитником и покровитељем“ како

њих сами,тако и свију подајника њиних. „Заповедамо

овом нашом посланицом, писао им је он, да се нико

не усуди дирати у ваше имање и да вас нико не сме

вређати").“ Осим тога папа испуни жељу и Милутину

и пошље у Босну проповеднике с налогом, као што

Фарлати говори, да они оснују тамо и инквизицију“).

Но да ли је Милутин испунио своје обећање? На

против, он је далеко стојао од те мисли. После 1288.

год. ми њега видимо или у рату с Бугарима или с На

гајем, који отевши престо од Тертера, даје круну

Смиљцу и напада на Србе. За тим Милутин удаје ћер

своју Неду за Мијаила сина главног начелника војске

Смиљцове и сам се жени и узима ћер Тертера; после

О Nicol. lib. I. epist.ХХХIII. apud. Raynald. ann. 1288. num. ХХХ.

Farl.tom.VII. p. 48.

2) Nicol. lib. IV. epist.ХVIII. apud. Raynald. ann. 1291. mnm. ХLI.

Illir.sacr. Farl.tom.VII. pag. 49.

*) Nicol. lib.1V. epist.XXIII. apud. Raynald. ann. "291. num. ХLIII.

Illir. sacr. Farl. tom.VII. pag.49. 59.
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кратког времена оставља и њу и узима Симониду ћер

императора грчког Андроника старијег“), — једном

речи њему и на памет не пада да се он обећао папи

покорити цркву српску римској и распространити међу

подајницима својим римокатолицизам. Па можда се он

не би никада ни сетио њега, да га у томе није под

сетила мати његова Јелена, која није могла равноду

шно гледати на Симониду и у опште на Грке. Бој као

шравој католичанци, папа је био ближи и милији од

патријара цариградског; па за то она није могла до

пустити да Милутин ступа у пријатељске одношаје с

истоком. Но Милутин је имао са свим други план и да

му не би мати с папом сметала испунити своју намеру,

он као добар вештак у свом послу, учини обични по

литички маневар т.ј. задовољи и матер и папу. У то

време на римском престолу седео је Бенедикт XI. и

Милутин пошље уверење папи о својој покорности и

преданости римском престолу. Папа одговори на то

Милутину доста ласкаво и благодари му за то, што

се он по духовењу божију опет враћа на пут спасења

и уједињења с римском црквом, и изјави надежду

своју, да ће за таквим племенитим кнезом поћи и сви

његови подајници и примити римску веру. На крају

писма, папа даје обећање Милутину, да ће он радо

примити под своје покровитељство не само њега но и

сав српски народ“). Такви одношаји с папом Милу

тину су нужни били у свако доба, но за то се он и ста

рао,да ихјош већма утврди и својим личним прија

1) Истор. Сл. нар. Рајића ч. II. стр. 553—560. 568.479. Ист.Сербiи

Момировича стр. 11.

P) Benedict. lib. VII. epist.СХХV. Rayn. 33. num. LIV. Farl.VII. 56.

Гллcник ххш. 9
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тељством с папским двором. Из узрока тога он по

тврди не само грамоту (повељу) свог деда Стефана

првовенчаног, којује он дао бенедиканском манастиру

у Млеткама, но и своје матере Јелене, коју је она

дала манастиру пресвете Богородице у Бару“). Али

све те жртве биле су мале и незнатне у сравњењу с

тим благодјејањима која је он чинио православним

црквама и манастирима. Који од нас не зна за толике

цркве и манастире, које је Милутин подигао и укра

сио?! И не само у Србији већ и по другим местима,

– свуда где год је нога његова долазила и докле

је политика његова допирала, на Атону и Синајској

Гори,– свуда је Милутин покровитељствовао право

славију и градио црквеи манастире“). Бадава се папа

старао да одржи своју власт над Србијом, политик

Милутин свагда је умео измаћи и од матере своје Је

лене.Само крајна нужда принуђавалаје Милутина да

се дружи с папом. Тако н. пр. кад су Венецијанци

и Французи долазили под Цариград и Карл Валуа на

меравао да ступи на византијски престо, Милутин,

да би избегао опасност, закључи с Карлом договор

по ком се он обавезивао послати своју војску у помоћ

Карлу, а син Карла, херцег алаксонски,дужан је био

за то узети царицу, ћер Милутинову. За бољу без

бедност у томе, Милутин ступи у одношаје и са самим

") Ilir. Sacr. Farl. tom. VII. pag. 56. 57. Истор. Серб. Makoва

стр. 230.

°) Данило у Раића, ч. П. стр. 597–599. 603. 605. 609. Види гра

моту у Мајкова. Једна из њих говори да су у то време у Ср

бији биле следујуће епископске катедре : зетска, рашка, зве

чанска, хвостонска, хлумска, призренска, топлицка, будимска,

лимљанска (лишљанска), скопљанска, дабрњска и моравска.
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папом Климентом V.подчијим покровитељством нала

зила се и сва савезна војска. Почетком 1308. год. он

пошље к њему у Рим своја два посланика: Трифуна

Мијаиловића и Марка Лукариса с молбом, да шапа

прими у лоно римске цркве и под покровитељство св.

Петра не само њега, но и сав народ српски и да

прати своје легате у Србију, који ће научити народ

догматима римске цркве “).

Климент се одмах својски заузме за то дело и те

исте године пошље у Србију своје легате с налогом,

да приме Милутина и сав народ српски у лоно римске

цркве и под покровитељство блаженог Петра, с тим

само условом, ако Милутин испуни све то, што иште

папа, и ако се закуне под освећеном заставом, коју

му папа шаље, да не ће одустати од своје речи. Тек

тада могу они скинути и проклетство с њега за схи

зму и непријатељство његово к папи“). С таквом ин

шрукцијом легати дођуу Србију и изађу предМилу

тина. Начелник мисије, архиепископ Егида овлашћен

је био да уреди чино-начелство, да подигне цркве и

манастире и да разреши од дужности неспособне и

постави способне и опитне служитеље цркве“). Осим

тога, по распоређењу папе , Григорија-де-Катаро,

морао се свагда налазити около Милутина и пазити

да он не погази своје обећање које је под заклетвом

дао римском престолу“). И тако, говорио је папа у

1) Raynald. ann. 1308. num. XXVI. Ilir. Sacr. Farl. tom. VII. p.61

*) Historica Russiae Monum. Ab A. I.Turgenevistom. I. pag. 858.

Raynald. ann. 1308. num.XXIX. Ilir. Sacr. Fari. tom.VII. pag.61.

3) Нist. Russ. Monum. Ab A. I. Turgenev. t. II. p. 362. Epist. 1039.

4) Нist. Russ. Monum. Ab. A. I.Turgenev. t. II. pag. 360. Raynald.

ann. 1308. num.ХХLХ.
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својој инштрукцији легатима, испуните с достојан

ством ту обвезаност која вам је дата, помажите ве

pујућим“). Постарајте се да ваши труди буду увен

чани успехом и да заслужите милост и благовољење

пред Богом и апостолским престолом "Ј. И даје бла

гословен Бог и Отац Господа нашег Исуса Христа,

писао је паша Милутину, отац милости и штедроте,

који нас теши у свима жалостима нашим и који је

обасјао твој ум новом светлошћу тако, да ти сад с

отвореним очима дајеш обећање и ступаш у савез с

најсветијом црквом, мајком и наставницом свију ве

рујућих. Доиста, Господару, тебе сам Богчува и води

к познању праве вере, у којој ћеш ти наћи најбољи

пут к спасењу и који ће утврдити твој престо на

веки. Радује се мати — црква, радујемо се и ми,

што се у наше време такав велики Господар и такав

велики народ враћају у лоно римске цркве; радујемо

се, што ви одричући се схизме са свима њеним заблу

дама, постасте на последак члановима тела Христова

и налазите се у стаду Господа светлости, савршенства

и живота. Ми по вољи Господњој, недостојни насле

дници Петра, главе апостола, и викарија самог Хри

ста, ми, који се непрестано трудимо и бринемо само

о томе, да с помоћу божије благодети, изводимо за

блуђене на прави пут, ми, у присудству браће наше,

претресајући пажљиво све то о чему нас посланици

твоји молише, одобрисмо твоју жељу и благосклоно

решисмо, да ти уважимо прозбу, само ако ти од свег

") Под верујућим паша разуме латине који живе у Србији.

*) Hist. Russ. Monum. Ab. A. I. Turgenev. 1. II. p. 358. Raymaid.

ann. 1308. mun.ХХIХ. Шlir. Sacr. Farl. tom.XII. p.61.
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срца узверујеш у св. римску цркву; и ако ти испуниш

напе тражење и послушаш наш савет, то св. црква

као чедољубива мати с раширеним рукама дочекаће

свог враћајућег се сина“).“ Шта је дакле Климент

тражио од Милутина и какви су били ти савети ње

гови, - и ћемо сад видети.

Папа јетражио од Милутина,да он прими римока

толицизам и да се уметак онај и од с ина (filioque)

чита по свима црквама не само српским, но и онима

које Милутин задобио од Грка; даље, тражио је,

да он, великаши, и сав српски народ признају папу

намесником Христовим и наследником апост. Петра,

који има такву исту власт „везивати и дрешити“, као

и врховни апостол–као кнез апостолски; тражио је,

да Милутин да обећање за сав српски народ, да ће

остати веран римском престолу и покоравати му се у

свему, а епископи и представници цркава да се под

јемче за сав клир ида признаду власт римског прво

свештеника над собом; на последак тражио је, да се

сав духовни ред на ново преустроји и да се архиепи

скопи, епископи, архимандрити и игумни избирају по

правилима каноничким. Правила та била су следујућа:

да се нижи клир посвећује вишим, т. ј. од епископа,

епископ — од митрополита а митрополит одримског

папе ито без сваке мешавине са стране цариградског

патријара, који по речма папе, нема никако право

присвајати власт римског престола. Поврх тога Кли

мент јетражио, да Милутин да потпуну слободу ла

") Сlement. lib. III. epist.XXI. ap. Raynald. ann. 1308. num. ХХVП.

ХХVIII. Hist. Russ. Monument. Ab. A. I. Tugenev. t. II. p. 358.

359. Ilir.Sacr. Farl.tom. VII. p. 61. 62.
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тинској цркви и да је награди свима преимућствима,

каквим само он узможе“). Уосталом папа се саглаша

вао и на то,да се евхаристија врши на квасном хлебу

и дозвољавао је да у време такве службе може прису

ствовати и сам краљ, док не добије друго упутство

од римског престола“). И тако, ми молимо твоје ве

личанство, писаоје Климент Милутину, молимо и умо

љавамо, ради драгоцене крви Христове, прими све

што ти се налаже: прими и благосов наших легата,

слупај њине савете и испуни своју похвале достојну

намеру, ако мислиш да добијеш за то од нас благо

слов и благодет ").“

Милутин доиста прими легате папске да не може

боље бити, но савете и убеђења њина остави на

страну за други пут“). Међу тим догоди се, да Вене

цијанци покваре план Карла. Милутин видећи њихову

слабост, одмах прекрати сваке одношаје с њима и

здружи се са Светиславом бугарским и Андроником,

императором цариградским. Чуство јединства вере и

опште презрење к латинству, опет саједини Србе с

Грцима и Бугарима. Бадава су папски легати живели

у двору Милутиновом, он им на скоро објави да он

не може уводити римокатолицизам у Србију и да они

само бадава губе време и не иду на свој посао. Уто

исто време Милутин запрети и својим подајницима да

") Сlement. lib. III ерist. ХХХI. apud. Raynald. ann. 1308. num.

XXVII.ХХVIII. Hist. Russ. Monum. t. II. p. 358. 359. IIlir. Sacr.

Farl. t. VII. p. 61. 62.

2) Ibid. -

°) Нist. Monum. Russ. t. II. p.358. Raynald. ann. 1308. nun. ХХIХ.

Farl. tom.VII.p. 61.

*) Ilir. Sacr. Farl. tom. VII. p. 62.
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не примају латинску веру и казни све оне који се

успротиве његовој наредби“). Народ пак држао се

тврдо. Милутина и духовенство српско ползујући се

покровитељством свог господара, с особитом је ревно

шћу искорењавало обреде латинске и чистило Србију

од неверних. При таком стању ствари, католицизам

почне и у Босни мало по мало падати. Папа видећи то

заповеди ђенералу ордена минорита да удвоји своју

ревности да се постара свима силама распространити

римску веруу Србији и у Босни“);— но узалуд. Ми

лутин знајући своју силу почне нападати на Маџарску

с намером, да и тамо распространи православије.

Климент V. незадовољан таквим поступком Милу

тина почне 1314. год. проповедати крсташки рат про

тив Србије. Поручујући својим верним синовима да се

дигну против схизматика и да бране римску цркву,

папа обећа будућим крстоносцима велику награду и

опроштај грехова“). Карло краљ маџарски, одмах

заузевши с војском Македонију извести папу о свом

срећном успеху додајући, да је сад најбоље време

покорити Србију римском престолу“). На несрећу

Милутинову нађу се и међу Србима многи, који несу

задовољни били њиме. Јован ХХП. чим дозна о том

одмахпошље српским и албанским великашима писмо

и позове их себи у помоћ: „Велика туга и жалост

обузе нас, писао је папа, кад чусмо да се ви налазите

') Le Quien. Or. Christ. tom. II. col. 319. 320. Ilir. sacr. Farl. tom.

VII. pag.63.

4) Шlir. sacr. Farl. tom.VII. p.329.

*) Annal. Reg. Hungaror. Georg. Pray. tom.VII. p.11. Сlement. lib.

IХ. epist. CCXII. apud. Raynald. ann. 1314. num.XIII.

*) Annal. Reg. Hungar. Pray. tom. II. p. 13.
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под влашћу рашког цара, не само схизматика, но и

највећег непријатеља вереХристове; тог најстрашни

јег звера међу свима зверовима и прождрљивогтирана

вашег. Желећи избавити вас одгрозеће вам опасности,

ми вас саветујемо као праву децу св. римске цркве,

да слушате све то, што вам ми заповедамо. Ми се

радујемо, чеда наша, пито ви изабрасте прави пут и

надамо се да ће семена та која ви сејете донети добре

плоде, не бојте се ни мало схизматика, надајте се на

Бога и св. римску цркву, која као глава свију вер

них, радује се спасењу деце своје и свагда је готова

помоћи им у сваком добром делу““).

Добивши писмо од папе, управитељи српски и

албански завере се између себе, да један другог не

ће издати и да ће се покорити римском престолу“).

Уз њих пристану по наговору папе и Филип тарентиј

ски с Карлом П. сицилијским и грофовима бербер

ским“). Међу тим папа да би продужио устанак и

oслабио Милутина, напише незадовољним власни

цима српским и албанским: „да су они, збацивши,

иго тирана, тим самим доказали и своју преданост

римској цркви, која је свагда готова помоћи својим

синовима, а особито кад се они налазе у нужди и

невољи“).“ -

Маџарска војска већ је заузела била Македонију а

") Ioan. t. I. ep. LVII. apud. Raynald. ann. 1318. num. XXXV. Farl.

t. VII. p. 64.

P) Raynald. ann. 1318. num.XXXV. Ilir. sacr. Farl. tom.VII. p. 64.

*) Regest. Ioann.ХХII. t. I. epist.1125. 71. apud. Raynald. ann. 1318.

num. ХХХV. Папа је звао и Владислава Грофа диоклејског да

ступи у савез с крстносцима. Reg. Joann. tom. I. p. 573. apud

Raynald. ann. 1818. num. XXXIV.

*) Ilir. Sacr. Farl. tom. VII. pag. 64.
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Сицилијци Епир. Папа,да би узнемирио Милутина и

истребио изСрбије православије, пошљена ново своју

посланицу крстоносцима; императору немачком Фри

дриху, краљу пољском Владисаву, Јовану Чешком,

Леополду херцегу аустријском иХенрику херцегу хо

рутанском“), која најпосле шринуди Милутина ступити

у блиске одношаје с Карлом и закључити с њиме мир

под условима, који несу били најповољнији за Србе и

српску цркву. — Но провиђење као да је пратило

Милутина кроз сав његов живот. Уто исто време кад

се он обећавао папи да ће признати власт Рима над

собом, у Маџарској изроди се бунт, који поквари сав

план Карла и принуди га да се врати натраг у Маџар

ску. Милутин то једва дочека и одмах чим војска ма

царска изађе из Србије он нападне на Сицилијце и

истера их из Епира. Тако се свршило предузеће Ма

цара и папске курије завладати Србијом и распро

странити у њој католицизам. Смрт избави Милутина

од потчињења римском престолу; он умре 1221. г.“).

После смрти Милутина, на престо српски ступи

син његов Стефан Урош III. Дечански. Положај но

вог владаоца српског на први мах биоје здраво рђав,

јер папа и маџарски краљ још нису били заборавили

преваруМилутинову. Карл Роберт опетдође с војском

на границу српску и почне тражити од Стефана, да

испуни обећање очево. Стефан, уздајући се на Филипа

Tapeнтијнског поиште руку његове ћерке с намером,

да као и отац му, завара на време очи својим против

1) Reg. Joann. tom. I. epist. 977. apud. Raynald. ann. 1320. num.

I. II. Annal. Reg. Hungar. Pray. t. II. p. 14.

4) Ист. Слав. нар. Раића ч. П. 681. 632. Makoва, стр. 230.
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ницима и спасе Србију од насртања папскихи његова

сина и савезника Карла маџарског. Но Филип сагла

шавао се на брак само под тим условима, ако Стефан

призна власт папску над собом и прими римокатоли

цизам, што Стефану, разуме се, није најмилије било.

После дугих затезања, Стефан се најшосле покори

захтевању Филипа и замоли папу да пошље своје

легате у Србију, обећавајући му у исто време, да ће

заједно с народом српским примити римску веру и по

кор ти се римском престолу“). „О! како се ми обра

довасмо, усклицавао је задовољни Стефаном папа,

и какво неописано усхићење обузе нас кад чусмо,

да се изгубљена овца опет нашла и придружила к

стаду Господњем! Испуни се то, о чему смо ми у

свима нашим службама молили Господа “).“ Папа

одмах пошље у Србију своје „легате мира, као што се

он изражавао у свому писмену, смерне ученике Го

спода Исуса Христа“, с налогом да они стојећи на

пустом брегу вере, приме господара Србије сав народ

српски и клир његов ; спасу их од пропасти и доведу

к станишту истинитог спасења, по водама латинске

вере"). Ти „анђели мира“, по заповести папе,дужни

су били радити свој посао с највећом пажњом, сазвати

по доласку свом сабор „на њему, заклетвом краља и

његових подајника, утврдити власт римског престола

') Reg. Ioann. tom. II. p.266. apud. Raynald. ann. I322. num. XIV.

Ilir. sacr. Farl. tom. VII. рад. 67. 86. Annal. eccles. Bzov. tom.

ХIV. col. 425. num. XVII.

9) Reg. Ioan. tom. IП. p. 263. apud. Raynald. ann. 1323. num.

ХV. ХVI. Illir. Far. tom. VII. p. 68. 69.

P) Raynald. ann. 1323. num. XVII. XVII. Ilir. sacr. Farl. tom.VII.

p. 69. Annal. eccles. Bzov. ton. ХIV. col. 425. num. XVIII.
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у Србији. За тим саставити сва документа о покор

ности Стефана и српске цркве и један оставити у

Србији а други послати у Рим на вечно храњење у

у Ватикану,— и тек после свију тих церемонија они

су дужни били објавити Стефану сагласије римског

престола на брак. Легати дођу у Србију и спреме

се да удејствују распоређење римског престола одно

сно символа вере и заклетвеСтеванове римском папи,

но у један пут се све то промени и Стефан се мане

своје женидбе и католицизма. Таким начином пáпа

изгуби своју надежду на Србију и прекрати сваке

одношаје са Стефаном.

Да ли је папа и после тога водио преговоре са

Стефаном о покорењу српске цркве римској, ми о

томе ништа не знамо, будући нам извори од куда ми

црпемо материјал за нашу ствар, ништа о њима не

говоре.

IV.

Наследник Стефана Дечанског, био је Стефан

Душан силни. Под њим је српска држава достигла

"највиши ступањ свог политичког развића и узвисила

се била над свима осталим државама балканског по

луострова. Поред пређашњих својих предела она обу

хвати још и Албанију, Епир, Етолију, Тесалију и сву

Маћедонију“). Душан, да би још боље узвисио себе

пред народом и осталим политичким светом, и да би

један пут за свагда утврдио православије у Србији и

сачувао га од нападања папских легата, науми да се

*) Све те земље Стефан је задобио од Грка.
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венча на царство и да установи независну српску

патријаршију. После победе 1346. год. он заповеди

архиепископу охридском, српском и бугарском и свима

архијерејима српским да се саберу у Скопљу и ту

изабран буде за патријара Јанићије П. архијепискош

српски, који венча Душана на царство и прогласи

„hесарем ромејским и христољубивим царем Маће

донским°).“ Од тога доба Србија, како у политичком

тако и црквеном одношају бројала се међу прве

државе јевропске. Духовенство српско почињући од

Душана, имало је велики утицај и на свејуго-словен

ске земље, јер где годје он долазио са својом вој

ском, тамо се и оно јављало с крстом у руци и ра

спрострањавало православије и обреде источне цркве.

Особито се ревносно трудило у Босни. Душан, чим

ступи на престо одмах почне гонити католицизам,

који се благодарећи Фабијану инквизитору“) и Отону,

ћенералу доминиканског ордена утврдио био не само

у Босни но иу самој Рашкојжупанији“). Папа разуме

се није могао равнодупно гледати на такав поступак

Душана и очекивао је само згодну прилику да се

освети и Душану и духовенству српском и да их силом

примора покорити се римском престолу.

') Le Quien. Or. Chr. tom. II. col. 319.—322 Ист. Сл. Pašiha ч. П.

стр. 614. Ист. Ранке. стр. 14. Neale's History of the holy Eastern

Church. tom. I. p. 70. Нил говори да је Јанићије потврђен био

за патријарха Инокентијем V,- но то није истина. У осталом

он доста праведно говори да сy the Prelate who assumed it, and

the Monarch who authorized it vere excomunicated by Philothers

or Calistus of Constantinople, тако исто и по сведоџби Бран

ковића и Данила. види у Рајића ч. II. стр. 615.

°) Ilir. Sacr. Farl. tom. VII. p. 75. 76.

°) Ibid. pag. 59.
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Међу тим император Кантакузен, видећи да се

Душан непрестано спрема и приближава с војском

граници грчкој,уплаши се и ступи у блиске одношаје

с малоазијским Турцима,— с Умур-Бегом управи

тељем Смирне, који по договору с Кантакузеном дође

1342. г. с.28.000 војника на границу тракијску и ута

бори се на ушћу реке Марице. Премда сеУмур после

кратког времена опет вратио натраг и оставио Кан

такузена да сам иде у Србију“), покушај тај био је

први, који суТурци учинили да пређу уЈевропу. Док

је Душан владао, Срби се несу бојали ти нових го

стију, јер је војска српска свагда готова била одбити

их од своје земље и принудити их да се врате натраг.

Душан је тако мислио, да је њему самим Богом наме

њено да избави хришћ. Од варвара и да иницијатива

тог општегустанка мора битиуњеговимрукама.Услед

тога он се обрати Инокентију VI. с прозбом,да овај

својом посланицом подигне и остале јужне Словене

против малоазијских дошљака и поткрепи намеру ње

гову у томе. 1354. г. папа пошље у Србију своје по

сланике и благослови Душана на такво важно преду

зеће. Но Инокентије шаљући легате своје у Србију са

свим је о другом мислио. Он није још био заборавио

поступак Душана у Босни и науми сада да се освети

Душану и да му покаже како се треба с наследни

цима св. Петра опходити. Легатима је заповеђено

било,да чим дођу у Србију, одмах обрате своју па

жњу на религију и да се постарају искоренити право

*) Geschichte der Osmanisch. Reich. von Zinkeisen I. p. 185–195.

Hamburg.1840,
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славије из свију предела српских“), „будући они (т.ј.

Срби) нису христијани већ само носе име христи

јана“).“ „Ми смо не давно чули, писао је папа Ду

шану, и здраво нам је жао, што се неки недостојни,

носећи само име Христијана а у самој ствари далеко

стојећи од вере Христове, живећи у царству раском,

албанском, словенском (т. ј. српском) и другим су

седним странама, непрестано старају, да раздеру и

разделе не шивени хитон Господа нашег, држе се

упропашћавајућег раскола, уводе нове јереси и нова

лажна учења“).“ Па за то сав српски народ молим и

умољавам, писао је даље папа,да остави та лажна и

јеретичка учења и да се обрати тој истинитој и пра

вославној вери, које се држи и исповеда св. римска

црква. „Посредник између Бога и људи, Господ наш

Исус Христос, писао је Инокентије Стефану Душану,

патријару Јанићију, свима архиепископима и еписко

пима, свештенству, великашима и свом народу срп

ском, основао је само једну цркву и то на камену

Петра, т. ј. св. православну римску цркву, мајку и

начелницу свију православних христијана, којом он

управља и коју он уздиже над свима другим црквама.

Она једна има власт божију, она једна чува и негује

и праву веру,јер је само она једна основана Исусом

Христом па је у њој јелнбј сачувана и права вера.

*) Annal. eccles. Bzov, tom. XIV. col. 1173. 1174. num. XXI. Farl.

tom. VII. pag. 75. 76. Le Quien. Or. Chr. tom. II. col. 319—322.

P) Annal. eccles. Bzov. tom. XIV. col. 1174. 1175. num. XXII. Far

lati. tom.VII. pag. 74. 75.

*) Annal. eccl. Bzov.tom XIV. col. 1170—1172. nun.ХХ. Illir. Sacr.

Farl. tom. VII. p. 72–74.
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Дакле права и истинита је вера та, коју исповеда св.

римска црква, и који се не држи ње, тај нема вере и

не може учествовати у божаственој благодети, нити

пак може бити сином божијим“).“ Обраћајући се за

тим к патријару Јанићију, шапа му почиње докази

вати, да је он као пастир дужан улазити „у овчији

двор“ не тек од куд му драго, већ на врата, т. ј.

кроз римску цркву; и да он треба најпре сам да нађе

прави пут и по њему да иде,да би тиме дао пример и

своме стаду, како ваља живети и какве се вере треба

држати“).

Одмах по доласку легата у Србију народ се почне

бунити и викати на Душана и на папске легате, из

узрока ког Душан цринуђен буде одрећи се и свог

плана и папе. Бадава се после тога легат Петар ста

рао да обрати Стефана на своју страну“), Душан не

само да га није слушао већје шта више гледао да га

се час пре отресе и испрати натраг у Рим, од куда је

и дошао. Прешавши на страну народну и правосла

вија, он одмах обрати своју пажњу на Боснуиупотреби

сво своје старање на то, да изгна из ње римске ми

сионаре и искорени католицизам. Услед тога духовен

ству српском заповеђено буде,да се постара обратити

све латине у православну веру а латинима запрећено

је било строго, да се ни један не усуди обратити пра

1) Annal. eccles. Bzov. tom.XIV. col.1170—1175. Ilir. Sacr. Farl.

tom. VII. p. 72–76.

*) Annal. eccles. Bzov. tom.XIV. col. 1174. 1175. num. ХХII. Ilir.

Sacr. Farl. tom. VII. p. 74. 75. Таквог истог садржаја писмо

послао је папа и жени Душановој.

*) Ilir. Sac. Farl. tom. VII. p. 76. 77.
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вославне у римску веру. Свима православним, који су

прешли били у католичку веру заповеђено је било, да

се опет врате натраг и приме православије, а који се

успротиве томе, да се казне по закону. Латинин није

се могао донде оженити православном, док и сам не

прими православије и т. д.“) – једном речи, Душан

се својски бринуо о томе, да са свим уништи латин

ство, иутврди православије у свима пределима српске

државе. За тако велику увреду учињену папи и рим

ској цркви маџарски краљ Лудвик I. пошље 1356. год.

у Рим своје посланикеипредложи паши своје услуге“).

Извештавајући о томе Маџаре, Лудвикје говорио, да

он као православни и христијански цар имајући већ

благодет божију над собом, намерава обратити у веру

христову и покорити римском престолу све земље Ду

шанове, све бунтовнике, схизматике, отпаднике и

хулитеље вере римске. „Објављујемо овим свима на

шим верним подајницима, говорио је Лудвик у својој

прокламацији, да ми узимамо крст против тих отпад

ника и злотвора вереХристове не за то, да завладамо

туђом земљом и да их присвајамо себи, већ за то да

прославимо име Христово и св. римску цркву, и да

P) Све се то налази у „Законику“ Душановом. Нил говори о Ду

шану овако: many fair churches in Servia romain to prove the

piety of S. St. Dushan; but, however represented by Roman

writers, ha was entirely opposed to the vestern church. A lav

vhich he passhel condemans those who vere convicted ofsprea

ding the „Latin Heresy“ to the minсs. tom. I. p. 70. 71. Изтога

се види, како неправо суди Лекен о Душану, кад говори: аd

modum laboravit, um regnio sui homines ad Romanae Ecclesiae

canonnem redirent! tom. II. p. 319. Paris 1740.

P) Ilir. Sacr. Farl. tom. VII. p. 78. 79.
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утврдимо праву веру Христову. Све земље, које ми

од Душана узели будемо, даћемо римској цркви и

апостолском престолу“).“

У присуству маџарских посланика и свију карди

нала, папа, за знак особите благодарности назове

Лудвика „најславнијим барјактаром цркве и вазљу

бљеним сином својим“).“ „Ми се надамо, писао је он

краљу, да ће угашена свећа у царству раском, ва

шим старањем опет запаљена бити и да ће горети и

блистати вечито: ми се надамо, да ћеш ти повратити

слободу свима онима, који сад стењу подтешким игом

ропства.“ За тим Инокентије моли Лудвика, да што

пре испуни жељу римског престола и даје му упут

ство за то“).

Латински писци Бзовије и Фарлати говоре, да је

Лудвик доиста одржао победу над Србима и заробио

самог Душана“). Папа, изјављујући благодарност

Лудвику за учињену услугу римском престолу, пи

сао је следујуће: „Најпреданији Господару! Вазљу

бљени и благодарни сине, који у смерности познаје

своју снагу и бори се и против неверних и најпосле

и против свију непријатеља цркве Христове! Ти си

1) , Annal. Reg. Hungar. tom. II. p. 102. 103.

2) Ibid. p. 103.

*) Annal. eccles. Bzov. tom. XIV. col. 1245. Aunai. Reg. Hungar.

tom. p. 103. 104.

4) Annal. eclesiast. Bzov. tom.XIV. col.1245. num.XXIV. Ilir. Sacr.

Farl. tom.VII. p. 77. Казивање то Бзовија и Фарлати не може

бити исторички доказано, јер те исте године (1356). Душан

скупи 80.000 војника и спреми се да завлада Цариградом. Но

ако је Лудвикдоиста заробио Душана и принудио га да се по

кори папи, то потчињење то, као насиље, не може имати ни

каквог значења за српску цркву.

м

ГлАсник ххIII. 10
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доиста пун благочешћа и прави хришћански го

сподар!“ “)

После смрти Душанове држава српска почиње се

pacпадати на своје саставне делове. Слаби син Ду

шановУрош, није био у стању да сачува све то, што

му је од оца остало било. Неке области узму Турци, а

неке и саме отпадну од њега и задобију себи независ

ност“). Узрок тиме био је Феудализам, који се још

за време Душана страшно осилио био. Док је Душан

био жив, великаши несу смели тако јавно устајати и

грамзити за влашћу; но чим он умре, власт раздрле

најпре његова жена са сином и братом, а за њима

пођу и остала властела српска. Распре и свађе до

врше то, што Феудализам није успео био урадити и

тако отворен буде пут и новим дошљацима – Тур

цима, који мало по мало из Галипоља пређу најпре

у Бугарску а за тим и у Србију и покоре све балкан

ско полуострво. Та иста судбина постигла је и срп

ску цркву. Њој је остављено било на вољу да бира

једно из двога: или да се преда у руке римском папи

или да заједно с народом српским сагне главу своју

предтурским султаном, и она, на велику срећу и њену

и народну, избере последње и тиме спасе и веру и

народност.

") Аnnal. Reg. Pray. tom. II. p. 122. 123.

°) Области те биле су: Босна, Диоклеја или Зета (садашња Црна

Гора) и Захолмје (садањаХерцеговина). "
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После битке Косовске Србија готово са свим из

губи своју самосталност. Наследник Мурата, Баја

зит, закључи са Стефаном Лазаревићем кнезом срп

ским договор, по ком су Срби дужни били помагати

Турцима у свима њиним војеним предузећима“) и

плаћати извесну суму новаца турском султану. Но

Срби и после битке косовске још несу били са свим

клонули духом. ТБурађ Бранковић, наследник Стефана

намеравао је да се са свим ослободи од Турака и он

би може бити и успео у томе, само да је мало памет

нији био “). Назвавши се (1435. г.) деспотом, он се

одрече помоћи коју му је запад предлагао "ј и тиме

навуче на себе подозрење и с једне и с друге стране.

Турци дознавши о намери Бранковића, одмах заузму:

Голубац, Смедерево и Ново брдо, а 1438, године по

дигну и прву своју џамију у Крушевцу“). ТБурађ на

шавши се у чуду није ни сам знао шта да ради. Ски

тајући се из једне приморске вароши у другу, он уз

пут сврати у Маџарску, и ту закључи савез с краљем

Владиславом и војводом ердељским Јованом Хуњади,

и тако сва тројица дођу с војском у Србију. Борба се

отпочне и била је доста пробитачна за Србе.Турци ви

дећи, да је Хуњади већ разапео своје паторе на по

љима Хемуса уплаше се, и сегединским миром (1444.

г.) поврате Србима све њине земље и признадуЂурђа

1) Geschichte dosmanisch. Reich.von.Zinkeisen. 1.249. 264. Обве

заност та продужавала се читавих једанаест година, т. ј. од

1389—1402. године.

3) О одношајима његовим с пашом, види чланак Н. Крстића у Глас

нику ХIХ. за 1866. год

nj Ilir. Sacr. Farl. tom. VII. p. 80–84. Annal. eccles. Bzov. tom.

ХVI. p.427–429.

4) Ранке, историја Сербiи стр. 21.

10“



148 нAстAњА Римских плпл.

за деспота српског“). Пошто се таким начином Ђу

рађ утврди у Србији, он окрене са свим други лист и

у место да се још ближе здружи с Маџарима, он им

почне јавно о глави радити. На позив Маџара да

прими своје учешће у боју код Варне, не само да

није испунио молбу Маџара, но што више није хтео

пустити и Скендербега да прође с војском кроз Ср

бију, – за што му опет он није дужан остао. Кад се

Хуњади спремао да се освети Турцима за смрт Вла

дислављеву, ТБурађ јави о томе султану и ухвати

и самог Хуњада с намером да га Турцима у руке

преда и тиме исквари посао и себи другима. У оста

лом ко зна, можда је Бранковић знао да Хуњади

дејствује по инштрукцији папе Николе V., па се бо

јао, да га Маџари не преваре, и не предаду шапи у

руке. Ако је то доиста тако, то се не треба чудити,

што је он оставио Маџаре и здружи се сТурцима; јер

док је у народу српском тињала и последња жижа

његовог политичког живота, дотле се нико није смео

усудити газити светињу народну и заводити другу

веру и друге обичаје. Тек после смрти ТБурђа, кад се

ЈеленаПалеолог са свим предала била папи и примила

покровитељство римског престола, Срби да би сачу

вали своју веру и народност, дозову самиТурке у Ср

бију и предаду им и све градове своје.

Тако се угасила српска слава и држава и тако се

свршило предузеће Ђурђа ослободити се испод вла

сти турске и повратити Србији њену пређашњу са

мосталност и слободу.

") Енеј Силвије de Statu Europae. сар. IV. види Ранке исторi

Сербiи стр. 21.
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Што се тиче Босне, то њу постигне таква иста

судбина као и Србију. 1353. г. на престо босански

ступи Твртко Владисављевић, који по смрти Душана

отме од Уроша Травунију, Конавље и Драчевицу и

са свим се одметне одСрбије. Желећи утврдити пра

вославије у Босни и искоренити римокатолицизам

Твртко почне покровитељствовати не само право

славно духовенство, већ и саме патарене, као нај

ближе учитеље народне. Међу отпадницима-од пра

вославне цркве био је и братТвртков Стефан. Твртку

разуме се није било по вољи то отпадништво бра

тово и он почне саветовати Стефана да се одрече је

реси и прими православије. Но Стефан у место свега

тога обрати се папи с молбом да му он помогне и да

прими под покровитељство апостола Петра. Папа од

мах обећа Стефануда ће га примити под своје покро

витељство и охрабри га овим речма: „крепи се и с љу

бављу трпи све за католичку веру, јер ћето бити нај

већа заслуга пред Богом. Мите примамо, вазљубљени

сине наш, подпокровитељство апостола Петра, и пре

поручујемо славном краљу маџарском, да се он о теби

стара и да ти помогне у невољи. Ако сети бојиш твог

брата и ако желиш да добијеш благослов од апостол

ског престола, то дођи к нама у наш свети град, па

ћемо ти жељу испунити“).“ У исто време, папа запо

веди Лудвику, да силом принуди Твртка оставити

брата на миру“). "

Твртко разуме се, није се смео противити Луд

вику. Налазећи се са свију страна у опасности, њему

1) Ilir. Sacr. Farl. tom. IV. p.61.

3) Ibid.
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су нужни били пријатељи, а непријатеља он је и тако

много имао. С једне стране, њему је нужно било бо

pити се с непријатељима у својој сопственој земљи а

с друге, бранити се од турске навале и чувати гра

ницу Босне. Таким начином Твртко је по неопходно

сти принуђен био оставити брата на миру и поко

равати се папским заповестима. Папа опет, знајући

о свему, што се у Босни догађало, поручи Лудвику

и латинским проповедницима, да што пре уграбе

време и да с особитом ревношћу приону за свој по

cao “). Но латински мисионари, одговоре на то папи

(1372. г.), да се у Босни још није утврдила римска

вера, идајеретика и схизматика још много има,па за

то они моле свог најсветијег оца да им дозволи сази

дати неколико манастира и цркава, и умножити брат

ство у њима“). Паша разуме се, одмах испуни жељу

босанскихмисионара, и те исте годинелатинско духо

венство отпочне зидати по Босни цркве и манастире

и дозивати нове проповеднике и мисионаре из Рима.

Из узрока тога, многи православни оставе своје куће

и преселе се са својим имањем у шуму и планине; но

папски мисионари и тамо им несу давали мира. Ка

лећи тобоже, што православни Срби немају ни својих

храмова ни манастира, и што се нико не брине о њи

ном спасењу, они известе о томе папу ГаигоријаХI. и

јаве му, како живе јеретици и схизматици босански

Григорије заповеди по ново мисионарима да крсте Бо

шњаке и причесте св. таинством Христовим, а за тим

да их приме у Лоно св. рим. цркве и под покрови

*) Ibid. pag. 62.

3) Ibid.pag. 62. 63.
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тељство блаженог Петра. Твртко видећи да није мо

гуће противити се захтевању папе, пређе на страну

својих противника и дозволи архиепископу сплитском

до сабере десетину црквену, који не само обезоружа

но и материјално разори сву Босну “).

При Дабиши, синовцу и наследнику Твртка, ри

мокатолицизам, потпомогнут насртањем турским, све

се више и више ширио и укорењавао, док се на по

слетку са свим не утврди и не узме у своје руке не

само народ но и све готово духовенство православно.

Дабиша није оставио после себе наследника и

престо босански заузме Твртко Твртковић, један из

првихпријатеља и улизица турских.—Бојари знајући

да је он био незакони син краљев, нису хтели да при

знаду власт његову над собом и изберу у место њега

Остоју Крстића, рођеног Јаблановића. Но док су се

и они тако између себе гложили,Сигисмунд краљма

ћарски разбије Бајазита (1398. г.), уђе у Босну и

остави у њој у место себе војводу Хрвоја да упра

вља Босном. Таким начином јаве се три владаоца у

Босни. Бошњацима у то време није било до вере, и

латинско духовенство видећи то, оставе за неко

време Босну и јаве папи Бонифацију, до за сада

ствар њина не стоји најбоље. Папа добивши(1402г.)

од Викарија римског такво извешће, строго заповеди

миноритима и Францишканцима, да се ни под каквим

начином не усуде остављати Босну донде, док дело

своје не сврше као што треба“). Међу тим римокато

1) Ibid. pag. 63. 64.

2) Ilir. Sacr. Farl. tou. IV. p. 65. 66.
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лицизам, остављен без сваког надгледања са стране

мисионара, почне опадати и губити своју пређашњу

силу и значење.Уз то и Твртко седавши на босански

престо прогна латинске проповеднике из Босне и тиме

баци папу Евђенија IV. још у већу бригу. Уследтога

папа пошље 1433. г. свог легата и инквизитора Ја

кова Пицена к Твртку и предложи му да устане на

Турке и прими покровитељство римског престола.

Пицен, после кратког времена врати се натраг у Рим

и објави папи, да с јеретицима није могуће ништа

урадити. 1435. г. Пицен по други пут дође у Босну,

но по свој прилици итај други долазак није био срећ

нији од првог. Док је ТврткоТвртковић владао у Бо

сни, дотле латинском духовенству није никако испа

дало за руком да са свим покори Босну римском пре

столу; тек од Томе Остојића Крстића, наследника

Тврткова, Босна готово са свим прелази у руке шапи.

Папски легат Томазин, шомажући Томи Остојићу да

се утврди на влади, предложи новом владаоцу бо

санском да прими римску веру и да се крунише том

круном, коју му је папа послао из Рима. Остојић бо

јећи се, да се народ не побуни и да га не збаци с

престола, није се изнајпре саглашавао на предлог

Томазина, но кад му он да тврду реч, да ће му папа

у случају нужде помоћи, он се предомисли и пређе у

римску веру “). Може бити да би таква иста судбина

постигла и херцега захолмијског Стевана Косачу, да

Турци срећом не ударише на Боспу и не покварише

") Прid pag.71.72. Пала назове Свевана у свом писму: законим

сином и наследником Остоје.
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план Далматинцима иТоми Остојићу “). 1459. Тома је

био убијен и престо наследи његов син Стеван То

мић или Томашевић. За Томашевића говоре, да је

више пута кушао срећу ударити на Турке и ослобо

дити се од њих и да је с том намером један пут и ка

толицизам примио био. Тако н. пр. 1459. год. 3.Јула,

не спремајући се да удари на Турке, он изда прокла

мацију и позива све житеље у Босни да се оружају и

пођу против Османа“). На Косову пољу већ су до

шле биле и многе војводе српске, кад на један пут

Томашевић, недобивши помоћи из Рима уплаши се и

пође натраг. Мурат II. видећи то, науми да са свим по

кори Босну. Стефан чим чуједа се турска војска при

макла к Босни, одмах пошље свог посланика к папи и

замоли га, да му помогне одбранити се од турске на

вале и папа доиста обећа помоћ Стевану, но не од

своје стране, већ од стране Венецијанаца и Маџара“)

и својим умиљатим речма доведе Стефана до тога, те

он откаже Султану данак (25.000, P цес.) и спреми

се за бој. Но православни и патарени, незадовољни

таквим поступком Стефана, а особито његовим дру

жевним одношајима с папом, откажу се од рата с

Турцима и оставе оружје. У то време 15.000. турске

војске јурне у доњу Босну и отпочне рат са Стефа

ном. Патарени и православни, да би се осветили Сте

Фану, не само да се несу бранили од Турака, већ им

шта више у продужењу једне недеље дана предаду у

руке свих својих70градова и покоре се власти Сул

") Ист. Серб. изнка Малкова стр.255.

*) Ilir. Sacr. Farl. tom. IV. p. 72.73.

b) Ibid.
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тапа. Краља Турци и сами ухвате и после кратког

времена казне под Белајем 1463. год.“). .

Тако је пало одмахза Бугарском и Србијом и кра

љевство босанско, — тај некада „поносити“ крај

српски, који су Турци и Фанариојоти у последње

време до тога довели да је народ у њему остао го —

гоцит и без игде-ичега! . . .

Af

Светозар Викетић,

штуд. москов. Д.Академије.

") Ранке истор. серб. стр. 24.
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ИЗЛОЖИО

М и м А Н К у Ј у Н. Ш. и 1

PRД. чл. ск. уч. дF.

0 0ШСТАНКУ И САМОНИКЛОСТИ ПОЈЕДИНИХ КЊИЖЕВНОСТИ,

1.

— Шта је то Философија 2

Наука.

— Јесу ли Срби изнашли ту науку?

Нису.

— Има ли у Срба прилике да се стотинама људи

забаљају том науком, те да њоме силно покрећу

струју развитка светског?

Нема.

— Е па на што онда говор о Философији у Срба?

Коме треба науке нека научи који „европски“ језик,

но коме стотинама научници раде. А за оне који не

знају странога језика нека се преведе по једно нај

ваљаније дело, као мамац који ће их дражити да и

они какав велики и књижевни језик науче .... Није

ли тако?

Да видимо.
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2.

Питање ово, питање о опстанку и самониклости

појединих народних књижевности, прво је на реду

кад хоће да се излаже каква грана науке у таквој

појединој књижевности.

Како се пресуди ово питање одтога ће зависити

не само важност оваквога посла, него ће нарочито за

висити мерило и правац којим ће се оцењивати ош

шти карактер и поједина дела у каквој књижевности.

Што се опстанка тиче, о њему овде не може бити

много разговора. Сами су народи позвани да пресу

ђују опстанак својој књижевности.

Ако народи нису могућни да издржавају књижев

ност, она се не ће ни подизати. И ако они нису у ис

торији политичкој и друштвеној светло обележили

свој тип, онда они не могу ни имати светлих дела

књижевних, која би их на засебни душевни живот

будила.

Још је нарочито потребна слобода, па да књи

жевност опстати може. Који се народ не може друк

чије одржати као народ него само насилничким ме

рама, у тога књижевност може бити само по запо

вести, али она не ће ухватити корена. Таква је на

прилику турска књижевност.

Ово троје: материјална могућност, исторична

вредност и слобода, пресуђивало је и пресуђиваће

опстанак оделите народне књижевности.

3,

Онде, где нема ових природнихуслова, где нема

У народу довољно материјалне снаге, довољно исто
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ричкога типа и довољно слободе, ту се обично прима

књижевност онога народа који је политички надмоћ

нији, а има јаку књижевност. Такав је проћес до

скора бивао између словенских грана и Немаца.

Или, што је природније, мала племена траже нај

ближи и најсроднији народ, те се с њим спајају у

једну гомилу. Ово спајање у поједине гомиле може

бити и бива природно свуда, где су потребе у два

или три племена једне исте, где се језик даје с малим

трудом присвојити и где су историјске тежње ових

племена једне исте. Тако у романскоме народу по

сташе групе: талијанска, Француска и шпанско-пор

тугалска. Тако се и у народу словенском нека поје

дина племена спајају и групе, а друга покушавају

тек сад свој оделити живот књижевни, како где при

родна потреба иште.

Ова природна потреба пресудиће дакле и то: у

којим гранама књижевности имаће које племе само

сталан живот, а одакле ће живети животом општијим,

животом какве нове групе.

С тога нема никакве противуречности у ономе

двогубом тежењу код словенскога народа, јер раз

витак ваља да окуша и једну — и другу страну. Тек

по што су поједина племена подмирила своју потребу

могу она с коришћу пристати у шире коло.

И српско-хрватско племе шочињало је свој књи

жевни живот баш противно данашњему правцу свом!

С једне стране писало се неким општим језиком који

је био „општи“ у толико, што ником приличио није,

и што га нико говорио није. А с друге стране писало

се малим неким и незнатним дијалектом, А кад изи
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ћоше на видело усмене умотворин народне, онда се

око њих као оно стожера поче кристалисати нова

књижевност,јер она нађе за себе хране и земљишта.

4.

Казасмо да у двогубој тежњи словенскога народа

ми не налазимо противуречности. Шта више,ми имамо

казати, да ни ова тежња у ствари није двогуба, него

да је само једна, и то: тежење за личношћу, за ин

дивидуалисањем.

И сама општа „словенска“ идеја није ништа друго

него тежња да и онде, где се одржавати не можемо,

да и онде не идемо у туђе коло, него да се држимо

својих најближих сродника, да се опет као једи

ница словенска, као личност према осталоме свету

одвојимо.

Неки мисле, да ми по узору или по дужности ваља

самида трчимо да се слијемо у какву најошштију књи

жевност, да бисмо тако могли и ми велику „ролу“ у

свету играти . . ..

Незналице.

Какве ћемо ми користи имати отуд што ћемо и ми

радити на туђој литератури? Зар не ће, на прилику,

руска литература остати опет руска за наш народ!

Или и да га одучимо од свога језика по што смо

већ и себе одучили, хоће ли ова овде наша руско

српска литература боље цветати?

На против! "

Ми бисмо изгледали из Москве све онако исто као

што Французи из Париза изгледају! Наша би се радња

код куће свела на нулу. Ми бисмо се сви скупили на
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једно место и свађали бисмо се, јер не би било за све

места. И ми бисмотамоу центруму изгледалитуђинци

и књижевност наша била би по народ наш туђинка,

— и поред наученога једног језика била би туђинка с

тога, што би била далеко изнад његових потреба...

Даље, у колико бисмо већу масу имали у толико

би писаца више било и опет би се ретки, врло ретки

богатили и сувише, а други би гладовали као и у

Немачкој.

Руске би књиге нашле више купаца; али би их

опет било мање него што их има кад скупимо све да

НаIIIЊе ОДељене КЊИЖевНОСТИ СЛОВеНСКе.

С тога, само онде где нам је индивидуални опста

нак непоуздан тражићемо најближе сроднике у место

да скрстимо руке или да идемо у туђинско коло. И

кад нам буде потреба да са радом својим изиђемо на

трибину европску ми можемо изабрати једну словен

ску књижевност која ће имати највише снаге да упо

редо стане са првим светским књижевностима.

Тако братском љубављу и поштовањем слободе

ми тежимо скупа да изведемо једну словенску зајед

ницу по духу и срцу.

А мислимо да није апсолутно јединство него „хар

монија“ сунце, које је народ словенски позван да у

свет унесе, хармонија, где се заједница оснива тек

на индивидуалном развитку.

б,

Али са питањем о опстанку књижевности није још

пресуђено питање о самониклости у књижевности.

„Истина“ је, вели се, свуда иста. И из највећих
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народа иду научници у туђа повољнија места, те ку

шају своје опите или држе јавна предавања. Нека

тамо иде сваки, чије су очи вредне да издрже свет

лост највишу. А чије очи нису за то дорасле нека не

сакате туђих дела, него нека преведу оно што је нај

светлије, ако у народу њиховом има кога, који ће им

труд накнадити. .— Једном речи: нека самостални

светли духови иду у најсветлију књижевну средсреду,

а остали нека преводе.

Ово не би било ништа ново! Цео средњи век био

је овако оргапизован. Што год се није слагало са

оним што је у Цариграду или Риму на свет изнесено

то је било „јеретичко.“ Идо пре мало времена Немци

су изгледали науку само са стране. А скоро и данас

Словени тако раде.

Па опет наука не пође назад, од како она од

баци општи латински језик, од како се њена биро

крација распадати поче!

Ми смо и сами једном приликом “) рекли, да су

користи човечанства биле у делу увек међу собом ве

зане, да напредак науке на једноме месту учинио је

добра стотини околних места и да видело једнога

места осветлило је стотину околних места.

Али смо ми сдруге странеу разговору о „историји

Философије“ већ имали прилику јавно рећи и „да је

сцептицизам и одбацивање ауторитета мајка дана

шњој просвети европској.“

И мислимо да у овоме нема ни мало противуреч

ности. Нема је с тога, што у ствари „истина“ нити

је привилегија једнога народа, ни места, ни времена;

*) „научна степенаскуn-Bans. opisa.
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даље с тога, што се мњења још једнако боре међу

собом и у најсветлијој књижевности светској, и што

и људи из највећих народа траже често у најдаљим

местима природне облике којима ће оживити своју

борбу за напредак.

Ми не ћемо да кажемо да се наука може провући

без историјског свог развитка,да онадолази наједан

мах. И за одбацивање каквога мњења мора већ бити

нечега шта ће се одбацити! Што год више стаза мо

жемо прегледати и поредити, све ћемо лакше моћи

најправију изабрати.

Али баш за то се и не може скупити цела наука

на једно место па да се одатле у мрвицама свету баца,

него се мора окушавати у сваком стању, у свима

приликама.

6,

Осим тога образовање, култура човештва данас

више не значи оно исто што је значила у блажена вре

мена немачке Философије.

КодХегла је човештво било везано за један из

- брани, највиши народ. И ако је у томе народу једна

глава схватила највишу тајну „идеје“, онда је чо

вештво већ пресрећно било. А данас не значи на

предак човечанства само пењање на више, него и про

стирање у масу! Ово друго значи толико исто много

као и оно прво, јер је ово тек гарантија, да ће се

образованост човештва одржати, да не ће опет на

ступити ноћ,као пто је наступала после најсјајнијих

дана до сада, док се образованост само оне прве

стране тицала,докле се само к њојзи обртала.

Гллсник ххш. 11
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Али је сваки човек и сваки народ израз природе

и околине своје, а ми смо већ такође спомињали и то,

да је „реформација корисна онде где из потребе саме

ниче, онде где се развија или на развијени сродни

живот калами. А онде где јој тип народни на сусрет

не излази, где већ ојачаног живота народног нема,

где нема потпуне свести о историји својој да је на

груди своје дочекује, ту се она не зове више рефор

мација, него бујица, поплава.“ “)

Кад би се наука радила само на једном највишем

месту, откуд би се она могла поделити и прилагодити

свима приликама и свима крајевима? Ни најздравију

младицу ми не можемо с поуздањем накаламити док

r:
Изучавати и познавати свој основ, па пресађивати

само оно што је по њега ваљано, што је сродно из

изображенога света, и само оно што се доиста лепо

и потпуно развило, то је напредак изображености.

А каламећи оно што није потпуно здраво или што је

несродно, поједини ће крајеви и залуду радити и још

сасушити воћку своју!

С тога је реч „народност“ на заставу изашла и

код самих изображених људи, што су год више ови

света прошли и већма разумели борбе у свету.

7,

Из природе човечанскога развитка можемо дакле

извести овај закон:

Потпуне, остварене истине–чињенице или Факти,

то је историјско благо целога човечанства, и ко се с

') „Свет хармоније.“ Прво предавање, говорено у Великој Школи
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њима сложити не може за тога нема ни будућности, ни

животау човечанству. Али излагање ових чињеница,

облик њихов, као и тражење нових, ваља да иде са

моникло, према појединим приликама и потребама.

Разлика је дакле новога времена у књижевности

од средњих векова у томе, што је пре био за читаве

делове света један језик, а разни ауторитети, разна

„сведочанства“ лична, дакле и разни Факти. А сада

разни језици и поједини слободни људи у сваком

крају траже, налазе и примењују једне исте Факте,

корачајући тако на више к једној истој истини од

које се зраци у разним бојама одбијају.

Примењивање историјских Факата, или прерада,

а не просто превођење туђих дела има две стране:

једну врло мрачну а другу врло светлу.

Ако онај који „прерађује“ има у науци ужи по

глед него што је писац којега прерађује, онда ће он

осакатити књижевну вредност његова дела.

Ако ли пак има шири поглед, онда ће он делу које

прерађује наћи нове и нове светле стране.

А због оне прве могућности не може се прерада

одбацити,јер и сам развитак књижевности није ништа

друго него слободна прерада појмова и Факата које

оставља један нараштај другоме.

Ми се можемо данас сачувати од многих погре

шака у које су највећи људи безобзирце упадали. А

можемо с тога што више средстава на руци имамо,

што већи преглед имамо, што тако рећи на раменима

њиним стојимо.

Махиниста код парне машине чини данас много

II"
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вeћe учине него што су сто Херкула чинити могли—

и опет за то није он јачи човек од Херкула.

8,

Наука светска ни с чиме се не може тако добро

поредити као са живим дрветом.

Корен се у дрвету почиње од различних засебних

жилица. На врху свом постаје корен један и прелази

у једно стабло. Овај општи облик стабла још се не

губи у гранама, ал' оне су већ извиле се по својој

потреби, постале самосталне. У лишћу се већ огледа

потпуни самостални облик целога дрвета и ниједан

листић није истоветан с другим.

Жилицеу корену, то су поједини самостални кра

јеви у историји природној и друштвеној. Они теку са

разних страна, али опет теже да се састану у једно.

На врху корена састаје се потпуна природна наука.

Хемија или Физика не познаје ни особите прилике

места ни времена, она се може учити на свакој шаци

земље, и свуда је једна иста.

Психологија чини стабло. Свуда се може учити и

свуда ваља да буде истоветна наука о осећању и о

свести, из које се после развила логика а из ове ма

тематика. Чим би било ових стабала различних, одмах

бидрво престало бити организам и постало би шибље.

Примењенедруштвене науке вијугају сад свака на

своју страну, тражећи самосталности и светлости.

Најпосле гомилице лишћа, то је већ уметност по

јединаца и извршење науке у животу.

Жилице и грање уједно су слика појединих књи
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жевности које раде на једноме дрвету науке. Ко би

хтео и жилице и грање све уједнода шљуби, не би ли

и уништио красоту дрвету и смањио простор и храни

његовој и плоду његову!

9,

Ето таква разграната изгледаће и мора изгледати

наука и кад све истине у њој пресуђене буду.

.А у томе пресуђивању главна јеуслуга коју чине

мале књижевности великима у томе, што издаље гле

дајући њихову борбу виде је без страсти и предра

суда, па примајући се једне стране ову јачају и дају

јој земљишта за развијање,тако као што и свесна пу

блика јако помаже развијању доброга правца у књи

жевности. А кад десетину народа ради на књижев

ности, ту не може лако бити једностранога правца.

Светлост данашњега доба може се рећи да је једино

последица заједничког утицања и надметања, које се

отпоче између Француске, инглеске, немачке и оста

лих књижевности!

Наравно, у малој земљи ваља да буде топлога

учешћа и слободе у књижевности, без високога пе

дантизма. Мали се народ обично чуди блудњама ве

ликога. Оно што је код њега, то обично може бити

само цвет из туђине. А да овако буде, томе помаже

удруживање и народна слободњачка влада, јер ми

смо већ напред виделида без овога нема ни опстанка

EESIИЗЕВЕВНОСТИ.

И каду народу једном дођу такве прилике које се

понављају и код других великих, онда он својом бор



166 оилософил у свл.

бом већ утиче у „културу“ општу човечанску, онда и

он каојединица захватау коло општегатока светског.

10,

Ово је мерило и правац, кога ћемо се држати у

излагању и оцени наше Философске књижевности.

А колико имамо права да овај правац зовемо у

једно нашим народним правцем? Ми ћемо навести

једину грану образованости коју је народ са стране

пресадио, навешћемо веру, па да видимо у неколико

речи: да ли је сам народ по овоме правцу радио или

није.

Овде нам у напред ваља рећи, да ми не верујемо

оним славним Философима, који веле да је вера осно

вана на апсолутним Формама, да она мора да је „ис

кључива“ и да у њој нема развитка. Ми држимо да

је ова искључивост само код научника богословских

који ваде сву мудрост из онога „како је писано.“

Ми кажемо, на против,да вера немаза основ Фор

мулу него осећање и то осећање начела апсолутног,

начела највишег, најсталнијег и најопштијег, и да се

она по томе развија једнако, бесконачно, тражећи

слике у којима ће се највећма овом осећању при

ближити.

Човек се из прва клањао свакој природној појави,

сваком камену. После се клањао киповима у којима

је оличавао природне појаве. Најпосле се клањао за

конима, и људима учијем су животу били оличени ти

ЗАКОНИ.

Још Прокопије нам описује Словене иза Карпата

на другоме, средњем ступњу овог развитка. Словени,
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вели, обољавају бога који је саздао муњу и који је

једини господар свију твари. Они му приносе волове

и свакојаке жртве. Они не познају никакву судбину и

не дају јој никакву власт над животом људским. Кад

им се прикучи смрт или битка или кад су у болести,

они чине завет своме богу и завет верно извршују чим

се опасности избаве, јер мисле да ихје тај завет из

бавио. Али они обожавају и реке, виле, и гомилу

,других божанства којима приносе жртве и гледају да

им они прореку будућност . . . "

Хелмолдо пишеу дванаестоме веку: Осим многих

божића, који владају пољем и шумама, весељем и жа

лошћу, Словени верују једнога бога, који влада у

небу над свима другим и који као најсилнији ничим

се другим не занима него само небесним стварима, а

оставља управљање свих послова другим боговима

који су под њиме, који су пород крви његове и који

су тим важнији што су ближи богу богова . .. .

Је ли хришћанство уништило ово веровање1

Није.

Оно је дошло са „свецима“ у место гомиле малих

богова. Ови су свеци, наравно, били народу туђинци.

С тога је он и— несвесно по самој природи—узео од

њих само имена и дао та имена оним природним си

лама, од којих га ни хришћанска наука, онаква каква

је до њега дошла, није ослободила. Народ је поред

цркве као и пре певао врлине својих народних ју

нака. Па ако је и црква по новом духу и развитку

своме усвојила кога од отих јунака, народ га је по

штовао и клањао му се као сили моралној. А и ово

је било само онде где није било телеса ни „моштију“,
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са којима су представници хришћанства трговину во

дили, проповедајући о њима као о простој Физичкој

снази, о телесноме леку! .

Па кад је тадашње хришћанство осим „моштију“

донело народу анђеле и ђаволе, с каквим би правом

оно и могло тражити да он остави своје виле, ве

штице, вукодлаке, змајеве и чуме?

Кад су хришћански свеци речима само подизали

болеснике и са пет хлебова хранили хиљаде људи, за

што ти свеци не би онда могли и управљати муњама

и владати морем, за што не би делили благо по небу

и молили богородицу да елементе уставља1

И кад се небу чине бденија за кишу, за што

онда не би и додоле играле у лишћу и молиле бога

за кишу!?

Врло је природно, да народ није ни имао права

да баца своје облике ради туђих облика, јер ово не

би ни био никакав развитак.

Ови се облици недају отерати простим викањем на

једно „сујевјерије“, а уношењем другога наличнога,

него чињеницама природне науке, помоћу којихчиње

ница одредиће се место тима облицима као природ

ним песничким сликама оних осећања, која није на

род умео друкчије да протумачи.

И преко свију тих сачуваних облика своје старе

вере, ено борбе „за крст часни и слободу златну“,

ено јуначкога прегоревања, ено певања и поштовања

својихјунака, енокумства, ено славе, ено милостиње,

ено послуживања најмањега госта, ено побратимства

—— па код отих појава хоћемо ли рећи да народ

није заиста пренео и пресадио најглавније чињенице
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хришћанства: љубав, и поштовање божанске врлине

у човеку, које је Христос проповедао; или ћемо тек

сад у туђе сколастичке семинарије да се загњурамо,

да народу „догматичко“, „право“, „учено“ хришћан

ство оберучке преносимо 3 .. .

У овоме мислимо да смо довољно означили главни

поглед наш и правац у оцени наше Философске књи

жевности и да смо довољно означили наше право на

ТаR&B ПОГЛед.

ф И Л () () () ф И ЈА.

11.

Од како је човека тежио је он да позна и да ис

каже како стоји према свету око себе, да позна и да

искаже стање унутрашњости своје, да позна ида ис

каже правила радње своје.

Прво је веровао у вери, друго је певао у песми,

треће је изрицао у пословицама својим.

Али се вера оснива на туђем казивању, оснива се

на „откровењу“ и предању; песма се оснива на тре

нутноме осећању, а пословица на тренутноме иску

ству. По овоме ниједно од овога трога још не чини

науку. Т

Тек кад свест људска слободно истраживати почне

како сталну свезу своју са спољашњим светом, тако

и сталне свезе појединих осећаја својих и свезе по

јединих радња својих, улази она у предео науке.

Ове „свезе“ нису ништа другодо оно штоје оште

у више њих појава, јер то што је опште мора да ве

зује једну појаву за другу.
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. А шта је то „појава“?

Појава опет није ништа друго него осећање које

у нама буде ствари покретом својим.

Уређен скуп оваквих осећања или оваквих појава

чини наше знање. .

А сталне свезе оваквих појединих појава у нашем

знању зову се закони. Закони дакле чине науку.

Наука о оним законима, које је у обичноме жи

воту приправљала вера, песма и пословица, називала

се већим делом философија, јер „наука о законима

унутрашњости људске и о свези њеној са спољашњим

светом“,“) то је у потпуноме смислу Философија.

12.

Излажући Философију у Срба ми бисмо радо запо

чели од оних искрица које су се појавиле у вери на

родној, у богословским књигама, нарочито богомил

ским, у песмама, пословицама и обичајима. Али кров

Философије узак је за ово излагање и оно би према

шило далеко изнад њега у излагање целокупности

духа народног или у излагање историје народне обра

зoвaнoсти, јер тек у појам целокупне образованости

улазе искрице живота с онаквим истим правом с как

вим и дела научна.

Довољно ће бити да споменемо да је племе срп

ско у вери, у песми, у пословицама заиста се развило

јако и слободно, ида споменемо да је Философија про

дужење књижевно оваквога развитка у народу, па нас

онда не ће зачудити откуда у нас тако велики број

О „кranu nema samoue I every 1 део.– 18.
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Философијских књига према маленоме броју књига од

остале науке.

И књижевност почиње онако исто као и трговина.

У почетку трговине бивају „ситничари.“ У њих

има свачега што треба. Што већи развитак рада све

се више одељују струке једна од друге. Најпосле се

састају друштва, да разговарају о умној подели рада,

да потпуне ону једну целину где је некада све ста

јало равноправно једно поред другога, јер је свему

један газда био.

Нарочито је Философија она наука која држи свезу

међу наукама, која представља стабло у живоме др

вету науке, с тога се она и не појављује само као за

врпетак, као круна наукама, него њу налазимо и при

почињању наука, где их све носи на недру своме.

be

13,

Одвојена Философска књижевност наша почела се

1770године. Она је почела практичним правцем, има

јући пред очима масу народну. Она се утоме почетку

своме појавила ујачини до које још ни данас није по

други пут досегла.

Иза таквога почетка било је као иза народних ус

менихумотворина наших. Нашло се људи којима је

све то „просто“ било. Они су хтели да се одену у

црну одећу а високоученошћу да се заките.

To je друго доба, које можемо врло добро карак

терисати као доба „високоучености.“

Ово доба имало је три мене.

У првој су мени Славено-Срби, који су се са свим
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окренули били од масе народне,таје мена владала од

1807 ДО 1816 године.

После овога времена долази умор. Све је заћу

тало, док од 1832 не наступи нова „прелазна“ мена.

Језик првога доба опет се овде почиње повраћати.

Алије ова мена или подражавање правцу првога доба

или је покушавање да се пође заједно са стањем са

времене књижевности светске. А ни прво ни друго не

ДОСТИЖе. Се ОВДе.

То је друга мена, мена прелаза.

Од 1848. године баца се Философија наша у крило

немачкој Философији. У овој се тражи готова наука

која је вековима рађена, и пошто међ свима систе

мама Философским, у Немачкој „синтетизам“ излази

као неки посредник, то се он и поче пресађивати.

А још од 1851. појавио се рад који се паштио

да пресади код нас праву наследну немачку Филосо

Фију,да вршак ашстракције укњижевност нашуунесе.

То је трећа мена високоученог доба у књижевно

сти нашој, мена немачке Философије. -

У исто време, у време кулминације апсолутне не

мачке Философије у нас, 1863 године, јавља се већ

и натурализам, који са стране узима чињенице, а

сам почиње да изводи из њих последице Философијске.

Са овим почиње и треће доба, почиње права на

ука Философска у нас.

14.

Ми ћемо овде да изложимо преглед целе Фило

софијске наше књижевности. А узећемо за прома

трање само она дела у којима се буде казивало што
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ново у нашој књижевности. Тако ћемо проговорити по

неколико речи и о каквоме старијем делу, које бисмо

данас са смехом дочекали и на страну бацили, и с

друге стране прећи ћемо ћутом новија дела којима

бисмо поклонили неколико пажње да су изашла у ста

рије доба, да се то јест нису још при рођају пре

живела.

I, ДОБА ПРАКТИЧНИ шРАВАЦ,

Доситије Обрадовић, почињући од 1770, па до

1811 написао:

Живот и прикљученија.

Писма Доситеја Обрадовића.

Езопове и прочих разних баснотворцев басне.

Совјети здраваго разума.

Етика, или Философија морална по системи про

Фесора Соаве.

Собраније разних нpавоучителних вештеј на ползу

и увеселеније.

Собранија други део, Мезимац.

Христоитија, сирјеч благи обичаји и венац од

АлФавита. -

Првенац. Икица или Доситејева буквица.

Писма домаћа.

II. ДОБА, ВисокоучEЕОст.

ПРВА МЕНА, СЛАВЕно-СРБИ.

П. Јулинац. Руководство к чесности и правости.

1777.

Итика, јерополитика или Философија правоучи

телнаја, превод с руског. 1784.
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Д. Николајевић Дарвар. Благонравије или књи

жица ко украшенију нpавов. — Превод с грчкога.

1786.

Ст. Раич. Расужденије о недостатцје воспитанија,

на искуству основано. 1794.— Кратка наука о души

човеческој, од Кампе. 1808.

Јефрем Лазарович. Моралнаја милосовија, јеже

јест: нpавоучителноје љубомудрије. 1807.—Собра

није моралних вештеј. 1809. "

Никола Шимич. Логика сербскаго јазика на гла

голанију у две части произведена. 1808.

Павел Соларич. Улог ума человјеческог у малену,

либо кратко представленије онога што ум свим љу

дима повељава. С немецког. 1808. — Јоан Георги

Цимерман, краљевско-великобритански особе врач у

Aновери: о самости 1809.— Сверх вoспитанија к чо

векољубију. 1809.

Георгије от Бечкеречки. Философическа наука пре

ведена с немецког језика. 1809.

Јоан Берич. Педагогија и методика за учитеље.

1816.

Петар Стојшич. Должности человјека из разних

иностраних изданиј собранија и во једино тјело са

ставленија за славено-сербски свјет. 1816.

Ур. Максимович. Осмотренија јестества или по

знаније и љубов творца из осмотренија созданих тва

реј. С немецког. 1821.

Осим ових остало је у рукопису:

Јоан Миоковић. О сујеверију.

Соларић. Расужденија о разних предметах. Опит

о человјеку.
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Д. Тирол. Прави смисао системе природе, по Ел

вецијару, дело Филозофическо.— Обшча основошоло

женија и морална поученија к мудрости живљења.

Мојсије Игњатовић. Педагогија.—Гелертове „мо

ралне прелекције“.

Аврам Мразовић. Метафизика на славјанском

јазицје.

Спир. Алексијевић. Руководство човјеческог жи

вота, превод Честерфилда.

ДРугА мRHA, шРкллз.

Тодор Павловић. О обхожденију с људима од ба

рона-Адолфа Книге. 1813.

Субoта Младеновић.

Јован Стеић. Сабор истине и науке. 1832.—За

баве за разум и срце. 1836.

Јован Филишовић. Философија права. 1839.

Јаков Живановић. Цицерона тускуланска испита

нија. 1842.

Сава Поповић. Крин или морална поученија у 20.

писама мудраца Сенеке. 1842.

Петар Радовановић. Кратко сочиненије антропо

логије или наука о човеку и т. д. 1844.

Урош Миланковић. Просвета човека и образова

није јестества. 1847.–Наше време, написао Свето

љубац 1847. — (На немачком језику, ВеIогдапеше,

ober: Bolarigteme ber 9tatur, mit ber Stritif ber: Gimbeit iber baš lm

Dereinbare. 1841.)

Евстатије Михаиловић. Здрави разум или разсуж
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денија о битију божијем, стању човјеческом, души и

њеном безсмертију. 1848.

Григорије Лазић. Марка Тулија Цицерона књига

о дужностима. 1854.

ТРЕЋА МЕНА, НЕМАЧКА ФИЛОСОФИЈА.

Константин Бранковић. Вилхелма Траугота Круга,

негд. проф. мудрословија при свеуч. липск. основно

мудрословије, србски за првогодишње слушатеље му

дрословија у лицеуму књаж. србског. 1849.—Ми

слословље или логика за младеж, у кратко. 1849. —

Мислословље... пространо. 1851.— Осим тога у ру

копису: психологија, и педагогија.

Михаил Христифор Ристић. Система целокупне

Философије: 1, енциклопедија и методологија Фило

софије.— 2, основна Философија. —3, психологија

емпирична.—4, логика. – 5, метафизика. — 6, ес

тетика.—7, аретологија.–8,дикеологија.—9, ев

севиологија или етикотеологија.— 10, историја Фи

лософије.— 1858—1861.

Димитрије Матић. Начела умногдржавног права.

1851.– Историја Филозофије, по Швеглеру. 1865.

Јован Андријевић. Одломци естетични. 1863.

Алимшије Васиљевић. Кратки преглед Хеглове

Философије. 1864.– Критике.

Јован Бјеоградац. Црква и држава. 1861.–Мк

сли о положају и будућности народа србског. 1866.

Ференција. Поједине лекције. 1866.

Јован Хаџић. Превод Менделсона о бесмртију

душе. 1866.
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III, ДОВА, ПРИРОДНИ ПРАВАц,

Владимир Јовановић.О саставу и животу растиња.

- Климатологија. 1864. — Наш народни положај.

Наше народно уздање. 1867.

Димитрије Матић. Наука о васпитавању. I. део

1866. II. Део 1867.

ПРВ0 ДОБА.

ПРАКТИЧНИ ПРАВАЦ.

16,

Први појав и то светао појав у нашој Философској

књижевности био је Димитрије Обрадовић, или по ка

луђерском имену Доситије.

У првих је писаца значајно, да им се из живота

може видети и разумети цела њихова борба. Тако и

код Доситија живот његов и Философија његова са

свим попуњују једно друго.

И кад све књиге његове већ заборављене буду,

oстаће увек као драгоценост у књижевности српској

прва и друга књига његова, у којима је свој живот

OIИСАО,

Око 1739. године родио се Доситије у Чакову,

у Банату. Чаково је местанце које је у себе сместило

и заокружило читав свој свет, местанце поштенога и

готово рећи идилскога грађанства.

Губитак једног грађанина у таквоме месту значи

толико исто као и губитак једнога члана у породици.

Гллсник ххш. 12
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Дете које остаје без оца свога не остаје безуспо

мене његове која живи у грађанству, у саграђанима

OЧЕВИМ.

Таква успомена живела је и за Доситија и кре

пила га је, јер је он још од малена остао без оца.

Око десете године умре му и мати. Умре му и се

стра коју је љубио... Одтада се почиње нови живот

за Доситија који је почео гледати сроднике само у

пширокоме свету.

Још за живота мајчина попао је у школу.Учио је

из старог подераног буквара, ал' је ипак доживео ту

радост да му сам учитељ, „мештер“ поклони нов ча

словац. Живот утисака спољашњих, или симпатична.

страна, била му је већ онда тако јако развијена, да

је одмах у плач ударао чим су које дете повалили

да бију.

Уцркви се сакриваоу олтар падо свршетка службе

читао „казанија“ на влашкомејезику. Попови га псују

што „квари“ црквене књиге—али он научи на шамет

„прологе“, па иде те их прича мајсторима и момцима

кад шију.

Природна је ствар, да није ни мало разликовао

уживање које он има када чита патњу чију од стања

оне особе чију патњу чита . . . па науми да се и сам

посвети, жалећи што нема и сада оних старих мучи

теља хришћанских!

Није му детињска памет разазнавала, да патњу

само уверење освећује, да њу само нужда правда;

него је тражио патњу из појетичности, из сањарије

романтичке, па је премишљао како би Банат мнoгo
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срећнији био да је пун пустињака, него што је пун

села, Вароши и градова.

Бадава га је тетак Никола саветовао да је права

светиња: да човек праведно и поштено у својој кући

живи и да се деца не одричу родитеља. Доситије на

шао је у еванђељу да се ваља одрицати света, рода

и родитеља, не разбирајући кад се ово ваља, за што

се ваља и у колико се ваља.

У њега се пробудила читањем прва клица на

предњачка која тражи нови живот, тражи велика

дела, тражи одликовање, а — што она не зна пута

којим се иде до праве светлости и величине, томе

није крива она него околности око ње.

Кад је чуо од некога калуђера Дечанца да у

Турској има планина, пећина и пустиња, ха то ти је

моје место! викнуо сам, вели. А, блажена турска

земља где има таких пустиња које људи својим гре

сима не скрнаве, ту ти се човек масно може посве

тити! Ваљада је бог ту земљу благословио, те само

у њој има пустиња!

И дигне се да бега тамо. Приче су му биле узбу

“ ниле тихи свет његове околине. Али га тетак стигне.

Сада Дечанац при чаши вина стане причати беде ка

луђерске, како су дошли у омразу свету и вилајету

купећиТурцима новце, и причати остале прилике које

су јамачно и учиниле,теје народ прогласиодаје онај

несрећан који се на путу сретне са калуђером.

Алије Доситије и ту мислио, да то бог пушта ис

кушење на њега. Милост и љубав његова поочима

учинила му се као „шристрастије“ овога света, које

одвлачи човека од бога. Уображени светли свет са

12"



180 философил у СРВА.

вршеноје владао њиме, и кад му се о срећи породич

ној споменуло подвикује он: кога оженити? мене?

сачувај Боже! боље сто пута да ме каква свирепа ла

вица или мечка ноктима својим на парчета растргне!

Кад нестаде Дечанца појави се у Чакову грчки

даскало. Ето опет прилике Доситију да до нове свет

лости дође. Он се одмах помеша међу грчку децу и

како лепо прича усхићење своје кад је почео изгова

рати: алфа, вита, гама,делта ... . сву ноћ је ону са

њао како већ шета у димлијама . .. ал' у јутру дођу

код њега два девера из старе школе, одведу га тамо,

а учитељ викне „положи!“ те му ударе пест удараца,

а он до боље прилике заборави на грчки језик.

Одведу га већ и у Темишвар и даду га капама

цији да учи шити. Годину и по ту је продевао иглом

и опет читао недељом псалтире. Али није било више

оног утицаја ког је само Чаково у њему будити могло.

Бегови темишварски „камаради“ нису хтели да слу

шају свете приповетке!

Међу тим о ручку једном чује и владику како го

вори да треба јести месо, јер га је и Христос јео;

како говори, да ни монах, коме се трбух прилепио за

леђа, не би ваљало да излази пред магнетске женске

очи, а камо ли владике; како женскињу ваља да бла

годаримо на животу нашем, како је брак света ствар

и како је у тој светињи достојанство женско; како је

врлина тећи благо и на добро га употребљавати; како

калуђери живе о туђем трошку и како би ваљало ма

настире у школе обрнути.... разговор, у коме је из

ложиоДоситије кратко и живо своје рођено убеђење.

После овога разговора ишао је већ Доситије у цркву
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на свако венчање, радујући се животу и његовоме

позиву.

Али се тежња његова за великим није могла са

хранити у капамаџилуку. На њега наиђе ново иску

шење. Неки калфа Фрушкогорац каже му да се може

у Фрушкој посветити и чуда чинити. Ова чуда зама

мише сада самољубље Доситију. Он се договори са

својим другом Чаковцем, слажу газдарицу да хоће

рибу да лове, спреме три грошића за хлеб — па

хајд" у Опово. Онда му је било 14 година.

Под Сланкаменом продаду часловац да би се

преко Дунава превести могли. Тако дођу у лепу кит

насту долиницу оповску, која очара бујношћу сво

јом чедо банатске прашне равнице; она се Доситију

учини рај.

У Опову га прими игуман за свога ђака. На

столу код њега нађе „зборник, часловац, псалтир,

месецослов, каноник, полустав,требник,алфавитду

ховни ... ето се нађе сада Доситије у пећини „ве

мике литературе“ и кад види велику неку књижетину

„житија свих светих“, ха! помисли, ово је за мене!

Ту је нада том књигом вас дан горко плакао. Међу

тимје о ручку у трапезарији читао калуђерима, а игу

ман га већ почео свуда водити и хвалити се њиме.

Сада почне Доситије по дан и два хлеба и воде

не кушати, сакрије се на таван па све метанише и

челом у земљу удара док му се не би завртео мозак.

Четвртога дана овога поста задрхтала би му колена,

осећао би јаки бол у утроби и падао би у несвести

цу . . . . а једио би се што није могао бар седми дан

дочекати тако!
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На велики четвртак зађаконе га у Карловцима.

Сад је служио у цркви непрестано. Разгласи се већ

да је светац и да чуда чини. И опет се, као што сам

вели, за младу чељад усрдније молио него за бабе.

Али у житијама почне налазити да су многи и до

бро јели и ошет се посветили . . . . почне се колеба

ти .. . . у њему се роди жеља за даљим учењем. Ла

тински језик, вели, то је језик! Аја бедни дурак ни

речи не знам! Квис, квод, квомодо! уби, убиквис,

убикункве: то је звeчало у мојим ушима слађе него

сиринско певање, па ништа од свега тога не знати!

Боље би било да се нисам на свет ни родио. Изгубе

ти моја житија све поштење, од тога с богом Опово

и сва твоја красота! Где учења нема ни латинског

језика, ту нема ни живота!

И сами игуман његов беше права класичка особа.

У њему је оличен био свети „здрави разум“ српскога

народа. Он је саветом својим много учинио за разви

так Доситијев.

Још при мучењу Доситијевом говорио му је, да

"кад постане калуђер не ће имати кад ни да дочека

док се месо испече; да је време светињичења прошло,

и да је сва светиња поштеним човеком бити; да они

који много читају мало посте; да су сад још много

бољи црквени пастири него некада, јер се сад не

инате толик0; да уДанашњи дан ко се год за свеца

издаје или је каква лажа или „Фантазира“; да ваља

тражити учење а не беспосличење; да је вреднији

млади Рајић него четири васељенска патријара; да

је калуђерска сва наука данас у томе, да познаду ко

лико је ком вину или шљивовици година; да је он
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слушао имена науке и Философије и да држи да оне

морају бити врло корисне, велике и славне; да само

они вичу на науку и њен разум који налазе срећу у

чанку и бокалу; да би ваљало од манастира градити

школе и да је боље бити у селу учитељ него у Опову

калуђер . . . .

Тај игуман био је родом из београдске околине.

По смрти разборитога игумна и Доситију већ не

беше драго у манастиру. Не само на јави него и у

сну, вели, ништа му већ није било на уму и у срцу

него велике библиотеке, академије, школе, учитељи

где разне науке предају и вредни ученици где мед

мудрости купе.

Без „с богом остај“ крене се изманастира са не

ким ђаком из Хрватске, и то у плаветнимчакширама,

у долами и црвеним хајдучким опанцима.

Близу Пакраца наиђу на неко сеоско весеље, уђу

да „заишту воде“; а они им се зарадују и изнесу им

вина. Мало час седне спрам њих нека велика „ђачи

на“ и кад им чује разговор, пребаци им да су „шиз

матици“. Нисам ја шизматик, одговори му Доситије,

него православни хришћанин и бољи одтебе! Стану

се препирати о првенству шапе и патријара. Али је

ђачина наишао на мајстора од струке, па нашавши се

у сијасету окупи мешати латински, те уза сваку реч

„пробо мајорем, него минорем“.–

Гости разумеваху латински толико исто колико и

Доситије, па почеше овоме да држе страну. А ђак

дође у ватру, стане претити да ће послати шизма

тика везана у Пожегv ....док ти нашег Латинца свати
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на поље не изгурају, а Доситија као,госта из даљине

задрже и почасте.

То му је била прва књижевничка победа.

Ал"у Загребу наиђе већ и на друго искушење.

Науми да у влашком колегијуму учи диачки (латин

ски) док прилику не нађе да у Русију оде. Али му

овде понуде издржавање и предложе му унијатство...

А зар сте ви унијати?' ужасне се Доситије, па бежи

на поље не осврћући се на понуду да бар о ручку ту

остане. Све су, вели, колена под њим дрхтала.

Однекога слушаоца Философије, код кога јеДоси

тије на стану био, почне учити латински и лако му је

ишло јерје влашки добро знао. Ту се намери већ и на

свештеника који ће га повести уТБерманијуда се учи.

али,други неROдаде владици мало вишедуката,а пут

се поквари свештенику па тако и Доситију!

Сад се упути у Далмацију да учитељујући спреми

новаца себи, па је ишао преко Велебита својој новој

мети, све певајући, да се горе и долине разлежу.

Још да се, Бели, нисам гдегде пастирских паса пла

шио, чинило би ми се као да на пегазу, велсорон

тову коњу јашем!

16,

Од сада се почиње ново доба у Доситијевом жи

воту. Као што се до сада огледао у његовом животу

цео живот онога времена, тако је од саду животу му

оличен онај правац, који је данас „уједињена омла

дина“ изнела на своју заставу— онје почео да учећи

себе учи друге.
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При цркви Св. Ђурђа пред градом Книном стане

учити децу. А међу тим од честитих далматинских

свештеника учио је и сам најнужније и најлепше, као

што вели, у животу лекције, лекције непритворности,

љубазности, чистога срца и добре нарави. Оно су

прави свеци, вели, а нити знају нити мисле да су!

После три године учитељевања крене се доцније

на пут у Св. Гору. Чуо је да има тамо неки славни

учитељ. Али га болест морска заустави у Боци ко

торској и ту близу ње у селу Маинама запопи га цр

ногорски Владика.

За тим је учитељевао Доситије у Голубићу, па га

одатле куга отера у Косово до некога свештеника.

Ту се почиње први његов књижевнички посао.

Значајно је, да је исти онај оповски светац нанисао

прву своју књижицу само на жељу попове ћерке.

Све оно, што сам, вели, за се био преписао из бе

седа златоустових, преведем„на просто“,ида бихучи

нио да оној прекрасној девици читање тога буде при

јатније, расположим то на главе, почињући сваку по

азбуци. Она је то тако радо читала и тиме се толико

радовала колико да је сву мудрост Соломонову у она

два три табака имала. То су други с великом молбом

од ње просили и преписивали, те тако се разнесе и

расплоди по свој Далмацији под именом „Доситијеве

буквице.“

Из Далмације се упути Доситије морем у Крф. Ал'

људи око њега говоре ново-грчки, а он једва нешто

талијански знаде. Слушао бих, вели, с великом па

жњом, не бих ли најмање штогод разумео, — нигде

ништа! никада до века, помислим у себи, не научихја
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овога језика. Штоје ситно ситно, преко сваке мере и

разлога. Просипљу им се речи из уста као суште

пpoco; нити се могах довољно начудити како се они

могу међу собом разумевати!

У Крфу заспи пред неким женским манастиром.

Кад се пробуди, оно гомила женскога света око њега.

Госпођа га препоручи неком попу, а овај му нађе

учитеља за грчки језик. Ходајући тако по манасти

pима. Доситијеје имао прилике упознати и грчке калу

ђере. Али је он и међ њима чувао достојанство своје.

У Мореји, у Патрасу позна између двадесет ка

луђера који „на мошти“ просе и онога Дечанца што

је некада уз њега од куће побегао био, како, вели,

по цркви кашље и циганчи . . .

За тим у Вилиндару нађе неколико Србаља који

се на век с Бугарима инате и немогу да се погоде чиј

је манастир. Свуда један исти карактер калуђерски.

У Смирни већ наиђе на неког славног учитеља Је

ротија. У његовој школи живео је срећан три године

дана. Јеротије живео је заједно са питомцима својим,

налик на некадање грчке Философе, и био је са свим

сродан Доситијевим новим мислима. За „чудотворне“

иконе питао би одмах: стоје ли саме собом на ваздуху

или су приковане, прилепљене за зид, или о клин

обешене . . . . .

Из Смирне дође Доситије међу Арбанасe у Хор

мово. Он је пун заноса кад о арбанаским дивотама

говори, о земљи коју је касније Бајрон онако лепо

OIIEBELO.

Доситије научи арбанаски и на велико чудо Ар

банаса стане и писати овим језиком ито први од њих.



Философил у свл. 187

Уто баш време изиђе на глас у Црној Гори Шћепан

Мали. ИуАрбанаској се заваде племена, а Доситије

оде у Крф.

У Крфу слушао је на ново Филолопка изјашња

вања ритора и појета грчких. Сад опет продужи и

латински језик и његове писце.

Пробави опет мало времена у Млецима, у Задру,

у Скрадину па отиде у Беч преко Трста.

Ал'сад опет немачки ни мало незна! Изиђеу Бечу

пред митрополита који се онда у Бечу деси. А како

је било око ручка то га овај испсује и истера из тра

пезарије.

И опет Доситије није нигде сам cстао. Он пробави

у Бечу 7 година учећи друге а учећи себе и у Фран

цуском и латинском језику. Латински учитељ у једно

му је предавао и логику и метафизику.

Сав град Беч, вели, чинио ми се мој. Сви славуји

у Аугартену,у пролеће, и кад бих ја сам ту био, пе

вали би колико да су највећа господа у њему.

Такој природи лако је среће наћи. Што сам знао,

Важе и он сам, другима сам предавао; што пак нисам

знао, оддругих сам примао и учио. А ово је свагда

била највиша намера и свагдањи нишан мога ходања

по свету, које неки из њихове високе милости скита

њем називати удостојавају.

Из Беча оде Доситијеу Модру, гдеје слушао по

ред својих питомаца Баумајстерову Философију.

Одатле, после 20. година, сврати опет у Банат.

Алиту затече само мртве успомене. Породица његова

није већ била само у Банату — он је њу по белом

свету раширио био далеко, врло далеко . ..
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И опет се дигне у Трст. А из Трста, учећи неког

архимандрита, обиђе месојеђе у Млеткама, па сва

места изображености талијанске, као Болоњу, Фио

peицу и т.д. и ходио је са неким капетаном од лађе

у Корзику, Сицилију и до острва Хијоса. Овде стече

новаца учећи децу, и оде у Цариград.

Из Цариграда га куга отера, те се намери на лађу

за Галац и у лађи на некаквога прелата пољскога.

Кад ноћу наиђе бура на њих, а прелат га гони да се

моли богу.

А што ћу ја с богом говорити, вели му Доситије,

зар је бог као човек. Он боље види и познаје што је

у срцу моме него ја исти.

А нијели ти жао да те рибе изеду? пита га прелат.

Шта га сам ја риба -изео . .. које чудо да и оне

мене један пут изеду!

Али су рибе за човека створене, а човек није за

рибе.....

Ако се овде утопимо, одговара му наш Философ,

онда ћемо бити баш за рибе и за морске раке. Душа

моја знам да није за њих... то ми је доста знати.

У овоме се огледа већ цео развитак Доситијев.

Овако може говорити само природно уверење наспрам

наученога Формализма!

У Јашу се позна Доситије са владиком који му

повери сроднике своје на успитавање. С њима је у

Хали записао се у каталог университета и ту код

проф. Еберхарда слушао „Философију, естетику и на

туралну теологију“.

Гледајући, вели, какве се овде књиге сваки дан

састављају, пишу и на свет издају, жалост нападаше
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на мене кад бих год помислио како код нас вичу: дај

нам књиге из Русије! А какве књиге? За оне које се

ту преводе с учених језика ни каталога нема! Разми

шљајући непрестано о овим стварима опоменем сејош

у Далмацији зачете жеље и намере, да је крајње по

требе и нужде дело на општем народном језику што

написати и издати. Ја сам чисто пред очима имао ка

кву су буру и метавицу на себе сви они привлачили

који су се усудили најпре и најпре подобна пред

стављења народу чинити (т. ј. реформатори), но мора

се кадгод ко један пут наћи! Хајде у име божије нека

C6E ILOVIH6 , , , –

Из Хале отиде Доситије на липиски университет

где је слушао Физику од неког проф. Борна. Овде је

почео издавати мали спис о „прикљученијама“ својим,

при коме је, како вели, две намере имао: прво, да

покаже бескорисност манастира у друштву – на

равно у слободном друштву — кад су калуђери нижи

Оддруштва самог, а друго, да покаже велику нужду

науке.

Бавећи се и Француском књижевношћу зажели

да види и етнографскеуслове њене.Читати и слушати,

вели, и имати у рукама књиге ових народа а не по

познавати их, то би за ме толико значило колико у

мраку живети. -

Пође у ФранФурат, па преко Страсбурга теу Па

риз.Ту пробави три недеље. Било је још време Луја

шеснаестог. Зачудило га је где у Лувру има одељака

пoсвeћeних науци и вештини. Ево људи на свету! вели,

где цареви своје дворове књигама, мудрости и нау

кама дају и посвећују!—Додуше то једно и било је
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добро код Францускихкраљева, што су прибирали око

себе књижевнике и уметнике, да би им ови колико

толико спасли име у валима опште покварености.

Најпосле такне Доситије и у Инглиску. Али ево

нове беде, где и старо и младо, жена и дете, све ти

то инглиски говори, нити им можеш разабрати шта

ти људи мисле шта ли хоће!—И опет улазећи у Лон

дон поредио је он некадањи пут свој бежећи по Ба

нату и Срему са овим сада и чинило му се као да је

„римски диктатор“. Овде одмах већ спомиње Ади

зона, Свифта, — хуманске ФилосоФе— и Попа —

II.6.СНИКА.

Почне учити инглиски. При том почињању, вели,

чисто мш се кожа узме јежити и длаке на мени уз гору

дизати, али загазио сам, хајд" напред!

За три месеца потроши све што је имао. Али га

звезда његова никад остављала није. Баш при по

ласку одведе га негде учитељ на ручак, а ту га и зау

ставе са свим ради грчкога језика. Од мене је сад

зависило, вели,да сам хотео за живота остати у Ин

глитери. Ал' га је вукла силна жеља да још који лист

изда на своме матерњем језику. Праштање његово из

Лондона и шисма од усшомене која су једно другом

давали, то је била права светковина.

Истина да је „шрикљученија“ своја штампао само

у 300 комада па и од њихједва педесетину по тргов

цима које куда растурио, али то га није збунило. На

место, вели, што би желео да остане после мене не

колико марјаша и грошића, волим да што написано

OCTRIJELE.

" А и књиге су му расле уцени сваким даном. 1794
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године јављају му даљуди недају ни „петака“ за Ба

сне. 1803. године ишту их већ и по 10 Форината.

нашао се по гдекojи и озлојеђен на нови правац

његов, стао му претити, да и осим њега има у на

роду нашем учених људи, који кад шчепају против

њега перо хоћему угријати уши .. .. Али се Доситије

не плаши никога; он може, вели, и у сред Италије и

Англије као год у сред Баната и Далмације заслужи

вати што му је нужно! .

Тако је сада штампајући књиге своје и дајући

лекције деци и девојкама боравиоу Бечу, Липиску и

Трсту. Љубав једног његовог поштовача Србина из

Русије учини те обиђе за то време и Пољску, Белу

Русију, Лифландску и Курландску. Али на своју по

стојбину никад није заборављао. Кад би, вели, слат

ким, слободним миле наше Србије матере ваздухом

где било дисати почео, то би за мене на земљи бла

женство било . .. још уз то једно лепо училиште .. . .

и макар и малена штампарија . . .

И сам је давао своје књиге и нудио људе да се

удружују да их распродају и где буде највећа по

треба и прилика да лепу какву учионицу оснују.

А кад се појави српски устанак 1804 године, он је

писао пријатељима и будио ихда пошљу коју хиљаду

Форината у зајам Србима „који сада за род и отече

ство благополучно војују.“ Писали су, вели, и овде,

и ишту помоћ с колико ко може новаца у зајам, и

овде се на томе ради и ја сам дао полак од свега што

имам: четири стотине Форината.

Већ 1805 г. били су „у великом благонадеждију

о најбоље љубиме наше Сербије премењенију.“ А на
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скоро за тим видимо Доситија настањена у Београду,

где као управитељ просвете отвара прву велику школу

српску, у којој је школи и Вук ђаче био.

Београд хвали он као место неописане лепоте и

красоте. Како сам дошао, вели, у овај ваздух, почео

сам се обнављати . . . Хе, моја браћо! како ми се

цели живот кратак чини док смедеревске нисам ви

део пределе! "

У Београду је купио дом „за штампарију“, коју

је мислио подићи чим се мир поврати. У авлији му

наоколо липе засађене, а у врту лозе, воће, руже,

зелен... јагањци по авлији скачу, лише цветају, деца

се по њима играју... а он седи на „егзаменту“ деце

и одраслих момчића које тек сада крштавају.

Тако се настанила једном та тако нестална, осо

бењачка и опет у друштву тако тиха и прилагодљива

Природа.

Ту је он задовољно склопио очи. Само ћу, вели,

молити браћу и пријатеље да ме код хајдучке зако

пају чесме. Ова је чесма у кошутњаку топчидерском.

У старости је и сам имао по гдекоји адет калу

ћерски,јерјеписао „молебно,умиљено, улагивателно

и ласкателно“ за које аковче бермета. Али то је с пу

ним правом могао он који је толику љубав у околини

својој изазивао. Кад се враћао из Беча хтедну на

путу да га угосте неки од наших трговаца, али им га

преотме неки непознати грађанин. Ујутру оду да га

потраже, ал' газда сам чисти чизме своме госту и ак0

има својих слугу. Он је некада послуживао Доситија,

па је хтео да покаже да се не каје и не стиди што га

је служио
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Може ко мислити, велиДоситије сам о себи, какву

сам ја тајну имао те да толико много пријатеља и до

брих људи нађем.... никакву тајну на свету! но про

стим, природним путем ту сам долазио. Људи добрих

и благих свуд има много; само да човек са своје

стране гледа да је поштен, некористољубив, добар и

разуман и шо овоме да се сљудима влада, пак онда они

који суумеренодобри, њему ће бити са свим добри.

Ово је слика изображенога живота људског који

тек у будућности долази. Само су Филолози и успи

тачијош сада у таквом стању,да могу бити пријатељи

целоме свету, наравно и они само тако, ако нису по

мешани у питања државна или народно-религиозна.

Ми се оволико задржавамо око живота Доситијева,

једно што је он сам по себи једна читава Философија,

а друго, што сеу њему огледа цело стање и цело зе

мљиште наше Философске књижевности, те се тако

при излагању осталих писаца не ћемо морати повра

ћати на земљиште које нам је познато.

И осим тога огледа се овде готово рећи развитак

целога човечанства. Ми видимо овде у почетку вољу

узбуђену сликама светлим. У„житијама“ има једно

добро, а то је уздизање божанске врлине у човеку,

али у њима нема појма о томе шта је то врлина — и

ми видимо човека засењена светлошћу где иде мучно

и пребија се све даље и даље тражећи истинско

стварно достижење светлости! .

17,

После књиге Доситијеве у којој је описао себе

највећу вредност имају његове Басне.У њима је врло

Гллcник ххп. 13
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добро измешана забава са поуком. Кратке сентен

ције, ако би оне уз басне пришивене биле, не би

много пoмoгле, јер ми прескачемо преко њих лети

мице. У Доситија је пак та добра страна што он

размишља о причи свакој. Утоме размишљању при

јатноме он се већ дотиче свих питања која се у да

љим књигама разлажу.

У„Совјетима здраваго разума“ изложена је главна

вера његова. Ту долазе по редуучланку о „љубави“

мисли о друштву, пак у „писму“ о вери и писању,

после у говору о „злу“ вешто се и дивно цртају зла,

и у чланку о „добродетељи“ тумаче се врлине ал' не

тако као у прошлом чланку.

У ове прве четири књиге све је већ јасно обеле

жено. Оне касније чине им само поговор и утвр

ђивање.

У „Етици“ је превод Францускога писца, али је

овај превод, толико колико се могло,удесиоДоситије

према народној потреби, поткрепљујући теорију увек

примерима.

У „Собранијама разних вешти“, у I. делу нај

слабији су списи, највише су преводи. Овде је у

неколико уплив школе романтичне у Немачкој. Але

горије од слабе су користи, јер њине велике речи

хладно прозује и поред ученога уха. Између њих

најбољи је овде „Шут у Вавилон.“ У овом делу има

још преведена комедија једна о пријатељству и не

колике занимљиве приповетке из источнога живота.

Остале теоричне ствари површне су и идеалисане на

Форму месечине.

У Ш.делу долазе опет занимљивија питања. Ту
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се Доситије повраћа на народни говор у књижевно

сти. Говори о наукама, где нарочито буди осећање

за њих, али не иде им на извор, не иде на потребе

човечанске и државне. И овде су чланци редом са

„повјестима“ измешани, да не би уморили читаоца.

Ту је и говор његов при отварању велике школе у

Београду. Ту се баца и на теоричко питање о„ма

хини“; говори о појединим страстима; о успитању; о

историји, где опомиње на критичко читање; о задо

вољству као покретачу у животу; о дружењу; о јуна

штву, и најпосле о томе, како има гледишта разних

од којих свако може бити истинито.

Ово је било последње дело Доситијево.

„Христоитија“ је издана после смрти Доситијеве

са неким сентименталним предговором (1826). У њој

су савети младежи о понашању, о„етикети.“

„Буквица“, то му је прво дело. Ово је као неки

лексикон од изрека. Али су речи почетне врло слу

чајно везане за ствари, види се да је превод.

„Писма“, издана најпре 1829 а послеудвојено пу

нија тек 1845 г. Она су мучеда тренутка и пуна весе

лости, и ако само опомиње познаникедамуне пишу 0

стварима где нема друге профити него8 новчића мање

у кеси. Највећма је старост његова у њима нацртана.

18,

Од писаца пре себе спомиње Доситије Жефаро

вића, са његовим словенским стиховима; Захарију

Opoелина; Вујановског и његове разговоре; Рајића,

„предраго и пречестно име“; Текелију, с анђеоском

његовом ревношћу; Терлаића, са „славенским кра

13"
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сноречијем“; Стојковића, са Физиком и писмима; Ју

pишића из Крима; Божидара Подгоричанина што је

подигао у Млецима штампарију.

Али је поред њих српска књижевност спавала

тешким сном. А практични живи поглед Доситијев

чинио га је реформатором целе српске књижевности.

Колико се он борити морао са самим помислом,

да прост српски језик штампан у књигу уђе!

Аутономни, демократски дух новога доба није

остао сакривен Доситију. У садање време, вели, сви

се народи силе да свој дијалекат у савршеност до

веду, дело врло корисно! Јер кад учени људи мисли

своје на општему целога народа језику пишу, онда

свет учења не остаје само при онима који разумевају

стари књижевни језик, но простире се и достиже и

до сељана, предајући се најпростијем народу и чо

банима, само ако знају читати. А колико је ласно на

свом језику научити читати! Коме ли се не ће милити

мало труда предузети, да научи читати. — Знам да

ми може ко на против рећи, да ако почнемо на про

стом дијалекту писати, стари ће се језик у немарност

довести, пак мало по мало изгубити. Одговарам:

која је нама корист од једнога језика кога у целом

народу од десет хиљада једва један како ваља ра

зуме и који је туђ матери мојој и сестрама!..

Али су противници његови и на ово имали спpe

мљен одговор. Они су упућивали људе који не знају

њиховог језика „нека науче.“ Нека науче... вели До

ситије, то је ласно рећи, али није учинити. Колико је

оних који имају време и способ научити стари књи

жевни језик? Врло мало! А општи прости дијалекат
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сви знају, и на њему сви, који само знају читати,

могу разум свој просветити, срце учинити бољим, и

нарави украсити. Језик има цене од користи коју уз

poчи. А који може више користити, него општи, це

лога народа језик?

За штоје друго бог дао разум, расуду и слободну

вољу, него да може расудити, распознати и изабрати

оно што је боље!

Ваља да представимо себи каква је то светла ми

сао у први мах бити морала, кадјеДоситије погледао

на крајеве, које је рођеним стопама својим измерио,

па погледавши тако запитао: ко не зна да житељи цр

ногорски, далматински, херцеговачки, босански, ср

бијански, хорватски (кромје мужа), славонијски срем

ски, бачки и банатски (осим Влаха) једним истим

језиком говоре!?

И још у оно време шоказао је Доситије у писању

више либералности 1.его многи наши савременици, при

свем том штоје одрастао са црквеним књигама, и што

све што је читао, читао је само на туђем језику, што

дакле средстава много на руци није имао. Ја у мојем

писању, вели, само сам на наш чист изговор мотрио,

„јер“ велики и мали (дебели и танки јер), то је мени

свеједно било,знајућида Срби што ихје год, „путњ“

не изговарају „пућ“. А изреке која би звечала на

јери (н) у нас нема!

Доситије је био савршено уверен у своју ствар.

Меније, вели,довољно утехедајући приклад ученима

мога народа да српски почињу на штампу што добро

издавати; штета да толики многобројни народ остаје
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без књига на свом језику у време у које наука близу

нас сија као небесно сунце!

19,

Језиком у науци својој излази већ Доситије на

предкао какав исполин.

Али главна идеја, која га је из крила породичног

измамила, била је црква. И главна идеја, која му је

перо у руке умамљивала, била је реформација цркве.

За томје реформацијом Доситије уздисао не из су

јете, не из увреде, не из моде, не из леденога кве

керског срца, него из топлога уверења, из сопстве

нога искуства, из свакидашње историје живота свога.

Он је тежиода одели веру у клици својој од вере

историјски развијене. О људи, вели, што вас је год

на свету!Доклеће се којекаквих пустињика имонаха

закони за цркву држати?

Новаковић помиње у својој„1..торији српске књи

жевности“ “) да и прекидање Доситијево са језиком

црквеним било је природно чим је он „прекинуо све

свезе са старим правцем црквене просвете и књи

жевности“ у нас.

Доиста,да Доситије није и сам прошао све мене и

облике верозаконске занесености, тешко да би могао

прекинути са икојим правцем који се на цркву насла

њао, при свем том што је поникао из народа и што

га је једино потреба народова на радњу будила.

Поглед пак Доситијев на цркву само је верно ис

пуњење његове лепе изреке: ко се опече, а не каже

у страна 139.
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то и другима, тај није за друштво; а кад он каже,

онда други нека чине што хоће.

Доситије хоћеда из„натуре“ учи мудрост божију!

Колико боље познаје природу, у толикодржи да боље

познаје бога и да сам бољи бива.

Христов је закон, вели, вечни закон просвећене

и у своју праву савршеност доведене и узвишене на

туре или јестаства.

А оно, вели, што би у натури, сачувај боже, чу

довиште било, томе хоћеју да се на икони мораш кла

њати,— као што је богородица са три руке!

Доситије устаје против апсолутизма у цркви. Шта

ја могу мислити од једног човека који ми вели:теби

није допуштено ни мислити, ни расуђавати, или ако

се кад усудиш што мислити,да се не усудиш штодру

гојачије помислити него како су они и они мислили!

Шта ли оддругога, који медругојачије саветује гово

рећи: веруј еванђељу које говори: истини поклоници

клањаће се оцу небесномдухом и истином,духом,да

кле памећу, разумом и словесношћу! то јест знаће

коме ће се клањати, како и за што

Бог је истина! За то, о словесни човече, мисли,

суди, расуђавај и познај. Сав свет да ти рече да си

слеп, ти имајући очи и чисто видећи, не веруј свему;

сав светда ти речеда два идва не чине четири, немој

му веровати, то је против искуства; сав свет да ти

рече, да ће бог у вечну муку и вражје руке предати

оне који једу у среду и у петак рибу и месо, немој му

веровати,то ни турски цар не би учинио, то је безум

ност и хуљење: рећи да праведни бог може такву

ужасну и нечувену неправду учинити!
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Највише га гони стање народа да у вери разум за

судију позове. Љубав према госту и странцу, вели, то

је у Славонаца природна особина и ништа их тако не

раздељује колико цркве грчка и латинска. Црква која

би дужна била већма их присвојавати и у љубави и

доброти саједињавати. Не би ли дакле било крајње

ползе дело добрим људима сврх овога отворити очи?

И он се заиста лаћа овога посла и одаје вечну

славу и благодарност „благому небесному промислу,

који чрез Философију отвара људима очи.“ .

Философија је изнела на видело да се хришћан

- ство код већине представника својих почело окретати

све више и више против саме Основне прве мисли

своје. Некада су представници хришћанства били му

ченици, сада су они почели бивати мучитељи. И све

будалаштине из доба идолопоклоника почеле су биле

да узимају на се име хришћанско.

Овима блудњама гледао је Доситије и у нас да

скине маску. Богје само вечна доброта и правда, вели

он, што год ниједобро и праведно није од бога. Бог

би морао зао бити, кад би родчовечаски на његово зло

и несрећу саздао, а то ко може, здрав мозак имајући,

и помислити? Од куд дакле несрећа? Ваља да је са

стране човечије.

Овде долази Доситије на главну идеју која је во

дила Русоа. Али он иде још даље па пита: бива ли

човек својеволно и добровољно несрећан 2 Никако.

Јавно је дакле да из незнанства и неразумности про

излази по вишој чести наша злополучност.

С тога хоће Доситије слободну Философију, сло

бодну науку.
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Од детињства чујемо да је бог истина. Дакле ко

не љуби истину, не љуби бога!Страшнаје силау овим

његовим речима.

Али кад би ко запитао, а зар није све што је до

нас дошло истина, зар може бити истине веће од оне

коју сведоче свети ауторитети, он би га већ запитао са

своје стране: није ли познато да су цели сабори тих

„отаца“ и проклетству и анатеми предали оне, који ће

веровати да се налазе и антиподи, то-јест људи на

другој половини наше земне лопте?

„Епископи! вели, оци духовни, пастири христова

стада! калуђери! посници и богомољци! сви су ту

жестоки, сурови крвопије волци, који под извјетом

вјере и закона кров человјeческу пију, гди год вар

варство и мучитељство влада!“

Он дели и саму тежњу за нечим великим одрђавога

правца којим се ту поћи може, страшна је зверка

ревност за православије, а без разума!..... С друге

стране и смиреније које до худости досеже и само је

худост..... На когаје мрзиоХристос1. На јавне, лаж

љиве, лукаве лицемернике, који под видом „благо

честија“ и светиње курјаци су били и лисице и змије

јадовите. Такови су га и убили, и ако би опет дошао,

опет би га убили, ако би само могли! За то мир и

љубав ко хоће да је хришћанин —

Доситије тражи дакле и за ствари у вери прво

могућност,друго разумност, треће удесност, корист.

Ову корист правда самим еванђељем које говори:

познајте дрво одплода његова; неплодно се дрво сече

и на ватру меће. -
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Не би ли боље било, вели, на манастирске грун

тове замилије населити а манастире у школе, у бол

нице иу успиталишта сиротне народне деце преобра

зити?... На моју грешну душу, као да су нас од

бога узели под аренду, глобе и деру вилајет ни крив

ни дужан, па шта веле1 Турцима дајемо! Пропали

и ви и Турци, бог дао и сви свеци!

И кад се сећа приче о помијама од ногуХристових,

за које су се пустињици кајали што нису попили, ус

кличе: архијереји божији, свештеници мирски, који

читате свето еванђеље, вичите, вичите к народу, ваша

је то дужност! за то сте оци и пастири! Не издајите

чисто Христово учење! Благи спас ни на што тако

није се срдио колико на сујеверност, на лицемерност

И на лажљиву и притворну светињу...

А сам је из свога живота вадио побуде за овај

говор. Читајући, вели, шта су неки радили који су се

Христа ради будале чинили,— нека свак ово добро

забележи: Христа ради будала?— долазио биху ис

кушење, а како би било кад бих се и ја будаломучи

нио? па да људи не знају да сам светац, негода мисле

да сам уродив.... Нема ти лукавије, високоумније

oхолости од светињске! ни опачније кривоглавице и

лудости од којекаквог читања без расуђења!

Главни је наслон Доситију за борбу само хриш

ћанско еванђеље. Новине, вели, никакве не уводим

него и оне које су против светог еванђеља уведене

одмећем. Како би ко могао по правди рећи да сам

јеретик, видећи јасно да ја ништа друго не потвр

ђујем него чисту еванђелску и апостолску науку...
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После девет стотина година ми смо примилихришћан

ство!А за време апостола није било ни моштију ни

канона, ни ирмоса, ни најмањег кондака!...

„Господу богу поклониши сја и њему јединому

послужиши! возљубиши ближњаго твојего“.... Ево

наука чиста и света! Сад метни према овој науци ону

другу: онда да не једеш месо, него само сир и јаја,

а онда ни рибу, а онда ни зејтин и ајвар. Ако ли се

усудиш зачинити сочивицу своју зејтином проклет и

анатема!

И даље: хоће ли православије пропасти ако народ

не буде веровао да има вампира, вештица, врачарица

и по ваздуху митарства1 хоће ли православије про

пасти, ако се мртви не буду око цркве, но изван

градова, вароши и села закопавали1 хоће ли право

славије посрнути, ако народ не будедругих празника

кромје недеља, христових и богородичиних празновао

и у лењости и нерадњи цели трећи део године губио?

Још светује Доситије да се празници не празнују

у свађи и пијанству, него да ту један другоме хриш

ћански услуге чини и помаже...

Он не ће да зна за церемоније. Он хоће само

дух. Истина да је и „дух“ без облика ништа, и да су

многи свештеници одбацивши обичаје народне остали

и бездуха; али јеДоситијево упућивање на разум већ

један велики корак напреду развитку живота, а здрав

разум ће казати, који обичај има свога основа, који је

божанствен, леп и користан, и такав облик не ће у

будућности бледети него ће се све боље и боље раз

вијати . . .

У толико држимо да је имао шотпуно право Доси
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тије да се позове на мужаственш карактер и поштено

срце свих Словена од Црне Горе до Баната и да се

поузда, да ће они с љубављу примити његове речи и

познати његову „чистосрдачну, беспристрасну и бра

тољубну намеру.“

20,

У политичној реформи није Доситије толико одма

као као у питању о језикуи о вери.

Сасе не

гова аристокрација и његова интелигенција више су

га убијале у главу, него што су му живот народни

будиле! Само у колиби, у шуми, у песми простога

народа живео је дух који је пробудио српско племе

на слободни рад и на живот.

Доситије је и овде отишао даље него сви наши

писци у Аустрији до познатога чланка Милетићевог

„на туцин дан.“ Али је он у томе имао велике и сјајне

такмаце у Карађорђевим јунацима.

Одрастао у манастиру и зависности, он је још био

пун лојалности кад царско име спомене. Ова учтивост

спрам обичних лица не пада ником у очи, али таква

учтивост спрам политичких лица баца ропски сен на

поједине карактере.

Доситије много прича отуђим народима, али исто

рије свога народа мало има код њега. Као и Мушицки

певао је и он песме ћесарима.... гледајући у њима

избављаче истока.

Доситије није сам много помишљао на народну

државу, држећи да „и различни народи под једним
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просвештеним и законим царем једно су обшчество и

Фамилија, којимаје отац, судија и архипастир: цар“!

У славно и поштено име рачуна: лsубав к „отече

ству“, наравно аустријскоме у Аустрији, верност к

цару и старијим својим, „прилежно и неутрудно ис

полњеније сваке своје дужности и принадлежности“!

Пореди царство са телом човечијим.... а ум тога

свег тела,то је: цар!

Казује како кад ћесар по Аугартену шета деца

вичу: станимо, овуда ће он проћи... као да је чудно

Да деца трче за парадом и „царевима“.

Турци веле: каква је то правда, да им Руси и

Немци отимљу оно што су они од другог отели? A

Доситије одговара да се код ових „просвештених“

држава солдата људи не боје, но им је чувар.

Петра првога руског назива „благопросвештени

монарх“ и вели, да је овај знао да у Русији ништа

не ваља, за то је увео нове обичаје, науке и законе

„и за то је Росија данас тако славна“! Овако само

још Немци у Русији мисле.

Па да се ово све крунише, да поменемо једно ме

сто, где вели да разуман човек... не ће против запо

веди и царске уредбе ни говорити ни творити !

Али одмах уз ову тишину наилазимо и на нове

ветриће. Ту се казује, да народи здравога разума од

своје воље „постављају“ царе и владаоце.

Казује се, да Александар и његови наследници

учинили су хиљаду пута више зла него добра.

Казује се како разумно наши стари веле: кад се

циганин оцари, обеси и свога оца!

Казује се, какоје лисица преварила мајмуна обе
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А,

ћавајући му царовање, па му рекла: не криви мене

него себе, који хоћеш да си цар, а памети немаш!

Казује се да „глупост, варварство и лудо невје

жество могу за некодоба на високи престоли седити,

круне златне на главама носити и добродјетељ удру

чавати, но време, које је свачему пила, њиове ће

престоле и с њима заједно у прах обратити... пр0

лазе и пропадају она времена мрака и варварства,

кад се је сва слава и величество у коњи и интови др

жала и наодила“!

Исам је говорио највише против „зависти“у време

свађе наших „сенатора“.

И у очи је рекао власницима при отворању прве

школе, како су мајмуни разбили огледало да не виде

pугобу своју, а оно после се појавио у свакоме кома

дићу по један лик.

И устаје и сам против ласкања говорећи: „наду

тост даје се у слабоме и немоћноме кроз са свим про

тивне знаке познати: кроз притворно смиреније: лу

каво лицемјерије и ласкателство, коварно подчиње

није, улагивање, человекоугодије и некакво усиљено

сладкоречије“!

Само мале душе и слаба срца, вели, дају себе

ласно и за багателу ласкању и притворности и говоре

против својих осећања... плашљивица и малодушни

нису за истину него за ропство створени, такови дају

собом чинити што ко хоће!

И не плаши се. Знајући, да људи како виде што

ново, необичнонаписано на махсе почну срдити и пи

тати: ко је то написао? Aо,то му и то било. Нек'Дер

он дође овамо, пак ћемо га ми научити како се пише!
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„Особито, вели, мужаство под барјаком истине и

части показује сеу списанију опште полезних књига"

А „благороднике“ пита: „може ли ико благородан

бити без благородних и человјeчеству достојних чу

ствовања!?“

О самом пак себи вели: ако будем учен човек по

времену и поштен, то ћу бити од велика рода; ако

ли ја будем мало добар и не учен простак, тада не

ће ми помоћи слава дедова мојих!... Боље је од себе

почети славу рода, него на себи докончати!

При том и свест о јединству свога народа и о ње

говом праву на слободу, топло се увек од ивала у

грудима Доситијевим.

Ко је, вели, наш ближњи, него род наш, „кроз

који је нама даровано битије“?

И„калуђер“ проговара: не ћу ни мало гледати ко

је кога закона и вере, нити се то гледа у данашњем

веку просвећеном. Бошњак и Херцеговац Турчин, он

се Турчин по закону зове, а по роду и по језику како

су год били његови чукундедови тако ће бити и ње

гови последњи унуци Бошњаци и Херцеговци до год

бог свет држи.

У Арбанаској прича: како је мени мило било од

Арбанаса чути да говоре: ко Србијом овлада, тога

ћемо и ми за владаоца признати, за што српски

краљи и наши су били. Не далеко од Хормова на

ходе се нека прекрасна поља која Арбанаси не зо

ву другојаче него „Лепажита.“ Питам их ја шта то

значи? Не знамо кажу ми, то је име поља. А кад им

ја то изјасних казујући им да је српска реч; море
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калуђеру, одговоре ми, нечуди сетитоме, ми смо са

Србима један род и племе у старо време били.

А у Ђерманији поредећи места и људе с прекрас

ном по бедном и варварском Арбанаском, с колико

дражим и милијим толико већег сажаљења достојни

јим земљама: Србијом, Босном и Херцеговином, уз

дисао сам, вели, и често горке проливао сузе, сам са

собом говорећи: кад ће у оним земљама оваква учи

лишта бити! Кад ће се и она омладина оваквим на

укама напајати!

И шибајући у народу оно што му се чинило да је

чедо мрака, он се одзива с великим осећањем кад о са

мом народу говори. Не могу, вели, изоставити да не

назначим без сваког „пристрастија“ ко мојему роду,

да од свих народа које сам познао нема милостиви

јега рода над српским.

О Далматинцима прича: оне доброте људи нити је

где чути на свету ни видети! Дође са страхом да се

исповеда, а никаква зла у животу није ни помислио.

Још кад би просвете у Срба било, избраније на

ције, вели, не би било на земљи. Обрћући се поко

љењу народа ондашњег ускличе „добродјетељје теби

природна; поштење, слава, великодушије, мужество,

то су твоје прародитељске добродјетељи.“

И био је уверен:да не ће један народ никада па

сти до год ваљан остаје и пребива!

А српскога народа карактер, вели, ни мало се не

разликује од инглискога и саксонскога. Но може ми

ко рећи: камо међу Србима и инглиски дух слободе!

Некдер оде такови у Црну Гору,Куче, Паштројевиће,
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Рисан и Кривошије, пак ће видети ни длаке мањи

него инглиски слободе дух.

И држао је да су они достојни слободе и славе

који воле поштено умрети него непоштено и сра

мотно живети!

Иделио је солдачку дрскост од правога јунаштва,

јер при слављењу храбрости пита: „војује ли ко за

општу ползу и слободу, или за опште зло и удруче

није; војује ли са праведним и човекољубивим. за

човеческога рода благополучије. или с крвопијама.“

И опомиње своје читаоце да не играју улогу „ве

лике господе.“ Велика господа хоће да живе „вели

колепно.“ А ово се не може без просипања. А откуд

би се опет просипало, кад се не би народу цедио и

измождавао мозак из костију? Вишњи боже, кад ће

то један пут и велика господа познати!

И светује старешине и поглаваре, ако желе „мили

род свој прослављен видити... најпре и премного ду

жни су се старати и трудити: лажи, лицемерија, при

творности и лукавства из њега истребљавати“!

Наводи им поштени пример некога ослободитеља

и управитеља народног из класичнога доба који је

рекао своме народу: менеје богупотребио као оруђе,

да се вама ваша слобода врати... а то не би права

слобода била, кад не би сваки грађанин до најпо

следњега и у мени оно што му се порочно види опо

рочавати смео. А већи део гласова и мњења нека

пресуђује.

Ево, вели Доситије, по чему се познаје божа

ствена душа!

Народ, вели устима темишварског владике, ваља

ГлАсник ххш. - 14
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саветовати и учити, а не срдити: силом се с њим ни

шта не може учинити. Народа је много, а насје мало.

Два лешњика ораху су војска!— Шта марим за

тога, не хајем за онога, док их се накупи сила, пак

онда: што ћу сад!

И пита назадњаке:добро, које може бити у наше

време,за што дачекате да после вас буде!1. Примај

савета „и од слуге благоразумнога“.

И стрeсa сe вeћ напред при тужној мисли: не ће

ли се— сохрани боже— рећи: наше су старе Турци

удручавали и мучили, а нас сад наши рођени муче и

даве? За истребити дакле зло и неправду и сваку не

ваљалост и худост и лажу и лукавство из народа ваља

од омладине и деце почињати!

21.

По самој природи напредњаштва, по самом погледу,

који је тако бистро у напред гледао, можемо већ ми

слити како је Доситије и као старац жељно погледао

у омладину, у будућност народну.

Ми смо већ спомињали да је он знао да су људи

од природе добри и да их незнање чини опакима. Из

овога излази наравно велика цена успитавању. Оно

није натеривање „злих“ људи да промене своју при

роду, него чување и неговање добре човечије при

роде. Гледајући живим очима на свет Доситијеје при

метио, да се нико не рађа као обешењак и да нико

не постаје у један мах обешењак!

С тога Доситије иште да се и разуму места даје,

а не једино осећању, с тога говори онима који новце

своје троше само на то да им се по две куле на цркви
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блистају, да би се виши придобитак и прирастак учи

нио, да и самог Хил Власа или Дон Гихота преведу,

него да им се сви носеви у тороње претворе и пре

обрате. бољеје много једну паметну и полезну књигу

с коликим му драго трошком дати да се на наш језик

преведе и наштампа, него дванаест звонара сазидати

и у све њих велика звона поизвешати:зрно памети не

ће се деци нашој придодати, ако ће им до века звона

лупати!... Књиге, браћо моја, књиге! а не звона и

прапорце; књиге! предраги и непрецењени небесни

дар, просвећених умова поносите кћери! оне сад на

земљи и на мору царују и премудре законе дају, оне

војују и побеђују! . .

И као што у наше-доба неки честити женски збо

рови почеше ударати порез на оне који мешају ту

ђинске речи, тако је и Доситијеу име племенитих на

мера предлагао порез на говорљивце. У време јела

пуштао их је нека говоре ако хоће непрестано. Али

иначе, ко хоће више да говори него други, да плати

sоринту на меcell и ко отима реч из уста, ко рече

„још ово“ па отегне и друго, ко прелази у друго а

није свршио ни прво, ко виче „помоз"те ми казати“,

и женске када у цркви новине причају— све то да

плати неки одређени порез.

А по што „учени људи не постају брзо као пе

. чурке по ледини“ него се томе иште времена, то све

тује да се избере по неколико ваљаних младића па

да се пошљу на науку, па ће они кад изуче бити учи

тељи и писати. „Ако се од младића наших један у

стотини нађе,да у којој год науци превосходан и са

14"
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вершен буде кадар ће бити за све остале отечеству

својему довољно награжденије учинити.“

Питомцу пак светује да „испита природно своје

склоненије,к којој га материји и науци срце потеже“,

јер „што је годјестество усадило у човека, ако се

пристојно и разумно употреби, све је нужно и добро,

а злоупотреба све на зло окрене.“ “A и „богатство

само не може једног младића бољим но паче горим

учинити“!

„Неки би ради идувати и сркати... и пре не мисле

да се то заједно не може.“ У ово неколико речи ка

зан му је цео правац. .

И већ упућује на стручно изображење. Многоје

боље, вели,даје ко у једном послу савршен, него ли

у многима не доста тачан и хром. Коњи који су од

већ лаки и за трчање способни, нису добри за тешко

товарење и потезање. Али који год у ономе у чему

је не ваља, то јест ко се ма у којој струци бар до

обичности узвисити не може, по свјој прилици не би

тајдобар био ни у оному чему није!

-А ко узме правац један, томе светује да нађе

најбоље књиге о свом предмету, да има и практике,

да се разговара о томе и да се и дишпута, али „са

себи подобнима“. Ко више познанства умова придо

бија више и свој ум разграњава.

И при свој тој ширини погледа упућује Доситије

на самостално учење. Многи, веле, муче се и троше

дуго преписујући периоде и целе листове писаца и

то на памет уче. ово чини већу штету него корист

„за што смета и воспештава, да ученик с временом
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може себи свој својствени начин писања и изговора

приобрести“. Читање је храна ума... али је корисна

само онда кад се у желудцу кува, кад се преобрне у

чисту крв и свима тела честицама питателну своју

силу сприопштава.

Али Доситије не ће ни такво стручно изображење

које би стајало одвојено од целине или и противно

целини живота људског, „он је само појета, а ништа

друго! само ФилосоФ! само богат! то је једно као ни

једно. рецимо добар појета и поштен човек...“ Hapa

вно да у оваквоме смислу узет песник без поштења не

би ни био песник него стихотворац.

Ни на телесне прилике не заборавља Доситије.

Наши ученици ваља сваки дан по два сата у „верто

граду“ своме земљу да раде и да се никаквој меко

сти не предају. Кад младићи понарасту и објачају

и телом и памећу дужни су се сами чувати, ако хоћеју

да их и бог чува... тешко ногама под лудом главом—

али тешко и памети на слабим ногама!

Ову науку своју желеоби да употребљују на радњу,

а не само да се узносе њоме. „Гордити се с науком,

вели Доситије, то значи у дому мудрости будалом

бити.“!

Ми, вели, који смо сада стари, недавно били смо

и ми млади; али је младост наша преминула на при

лику једне кратке ноћи сањања. и ваша ће на исти

начин преминути и пролетети; и ви ћете бити роди

тељи и успитачи. "

Па, кад се за малу плату пристојна изискује служ

ба, за велику праведно је изискивати велику. Ово

напомињем омладини нашој, која се успитава на служ
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бу општинству било црквеном било грађанском, нек

се из рана упознаје са дужностима које сваком по

штеном човеку морају бити ненарушне и свете.

Истина,да се у преводу поткраде Доситију и ка

ква грчка лукава изрека, као „Философскајест ствар

храмати кад шпацираш с другом хромим“, што се ни

мало не слаже са оним „ко не љуби истину не љуби

бога!“ Али ипак и ту ми наилазимо на савете иза

којих су далеко изостали н гдекоји професори срп

ских гимназија пишући „риторике“ на толико година

после Доситија. У преводу Доситијеву налазимо са

вет: „почињући не чини дугачка предисловија, про

штење питајући и себе лицемерно умаљавајући, гово

рећи,да ниси кадар како би ваљало исказати... и пред

не наученима немој граматичити!..“

Или: имај говорења меру, немој ни врло лагано

потанчавајући речи и савијајући—тоје женама при

лично шапћући и намештајући речце, као кад се свила

мери на драмове... каква је и колика потреба, толике

и такове нека су ти и речи! — Богме се овде уте

кло већ од „риторике“!

У начину успитавања Доситије је благ и љубаван.

Он не ће да иде с онима који нас уче „плашњи и дрх

тању, пре него смо кадри распознати шта је добро

шта ли је зло.“ "

Он ипте да учитељ примером иде пред учеником.

Човек, вели, има од природе љубав к подражавању;

мало мари за оно што му се каже, а радо ступа оним

путем којим види да многи ходе. Разумни родитељи

јоште са својом маленом децом свагда се разговарају

и питају их: шта сте видли, чули, говорили, читали,
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научили и чинили?...А пуштајмо дете нек се и наигра,

то иште узраст његов. Одвећ дугачке лекције и

дуго читање преко мере утруђавају мозак. И прећи

ваља другдаш од старих писаца к новима, променити

дубоку материју плитком и безшаљиву шаљивом и ве

селом, оставити књигу а узети перо. Притом, кратка

исторична прича ласно се запамти и изоштрава наро

чито младе деце ум. она може врлину којајеу њојзи

с већом снагом у младо срце укоренити него дуга

чка и лепо о томе списана беседа, при којој ваља

много и високо мислити. Па још разуман учитељ „за

умерену лекцију младога похваљује ученика, за воз

будити у њему похвале жељу и учинити га да сљеду

јућу још боље научи.“

Али пресудно устаје против напуштања стране ра

зумове, против лажи и у самој шали. О како често

најбољи родитељи, вели, из самога голог обичаја мла

денце своје лажом напајају и трују! Кад мала Бе

тинка плакати престане, уче је да каже да није она

плакала него Матија, и да му рече: ха!ха! чекај!

чекај!ту бруто Матија! А ово ни мало не ваља, за

што се дете учи лагати. Кадхоће нож или што та

ково, сакрију га а детету кажуда га је мачка однела.

А то за што?Да не плаче. А боље би било да муузму

нож,да му га не даду: оно би проплакало, пак би и

умукло и научило би се не искати оно што му се не да.

Можда овде није још Доситије ни пошао толико

колико би ваљало поћи у практичноме изображењу,

дајући детету да и само искуси истину светску, да

искуси и зло и добро. Он вели да с првога почетка не

ваља детету ништа допуштати што може њему или
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другоме коме на вред бити. А знао је и сам да ваља

најпре у главу лупнути сикиром те да изађе божида

мудрости. Наравно даје ту опетдужностуспитачу да

пази да сикира не оде на друго место или да не убије

све на један мах.

Од овога стварнога правца у начину успитавања

ваља разликовати оно чему се дете учи. АтујеДо

ситије и сувише далеко отишао у правцу хладнога

разума.

К овој страни водила је њега лепа тежња. Сви

народи, вели, племена ијезици дајудеци различна и

по вишој чести луда и опака успитања. А нигде се не

старају да то уведу и уреде као по вечним аритмети

чним правилима, да се зна, што је добро за што је

добро: што је зло за пто је зло, и какве су њихове

ПОСЛеДИЦе.

Али се ни саме науке још нису биле подиле онда

до ове висине. Полазећи искључиво за хладним ра

зумом он мисли да се бацио у наукама на стварну

страну, али он се бацио био само на формалну страну!

Препоручује аритметику,математику, географију, ге

ометрију, логику, метафизику, реторику и натуралну

Философију. али кога ће „математика“ научити да

буде „предосторожан“? Кога ће логика и метафизика

„просвештавати“? Кога ће научити риторика „да на

род на све што је добро склања“? Ког ли ће „натур

Философија“ обавестити о лепој законитости и про

стоти природе?

„Познајем, вели, и с рукама осјазавам, да ће

мени предрага српска дечица и дјевице до дванаесте

године земљемери бити и да ће из сунца и месеца и
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прочих планета знати и казивати колико је у томе

слава божија.“ Али земљемерију није посао да го

вори о слави божијој него да буде оруђе потребама

човековим. О овом основу још је слабо била обаве

штена наука прошлога века. Уњему још није било

израђене сјајне науке о човеку. Још није била озна

чена свеза између природних прилика и између осе

ћања и с друге стране између потребе осећања и об

лика разума. Опит и историја нису још били дошли

до природнога права свога.

С тога и Доситије чини се да заборави каткад да

је незнање криво злу, него рекне да „из срца изничу

злобе и врлине.“ Како ћемо их онда из срца чупати

или их тамо садити, кад знање ради само на знање,

разум на разум 1...

Ту противуречност ми смо у стању данас решити

тиме, што ваља срце, осећање, да прими казивање

разумово, да осети да је то казивање у самоме срцу

основано...А догод наука не реши сва питања овако

на природном основу ми ћемо дотле још једно знати а

друго радити; јер оно знање не ће бити наше, него ће

бити знање озго снесено, наметнуто!

А знање слободно од „ауторитета“ поставио је и

Доситије као главни услов изображењу. Учени, вели,

и благоразумни у народу, знајући да ће богу и буду

ћим родовима одговор страшан давати нек не пазе

ником" zarapa и нека се не боје и не стиде божије

истине и правде, нека говоре „без пристрастија, нека

бодрствују“ какове ће се књиге деци давати!
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22,

Са напредовањем мушке стране отвара се сваким

даном све већа провала између мушкиња и женскиња.

У таком случају друштво се почиње распадати.

Али Доситије није заборавио ни на уснитање

женске стране.

Како живо и лепо црта он лепоту спољашњу без

унутрашње: свак се лакоми на лепу ружицу, а како

увене и не обзире се на њу, баца је под ноге!

. И паун, вели, са свом својом лепотому авлији по

ђубрету ходи,јер му појање ни на што не служи.

Па жене, које толико маре за лепоту и пријатност.

лица, да знају, како лепе и добре мисли исту лепоту

красе и узвишавају и природну њихову пријатност

услађавају, да то оне знају, никад не би што зло и

ПЗАКОСНО НИ ПОМИСЛИЛЕ.

А нису ни жене само за шарање и кићење од бога

саздане и за неко време на овај свет послане. Исто

рија казује толике врле примере славних жена!

Али бедна, худа и срамотна је вешт, вели Доси

тије, видети здраву читаву жену, која ни о чем не ми

сли, него о беспослици, о пациру, о огледалу и ха

љинама, као даје бездушна лутка а не разумна ствар

са словесним обдарена духом. „Всеконечно растље

није поштени обичаја наводњава и потопљава једно

општество, где се жене из младости безпослици, рас

коши, безстидију, злонаравију и сујетним украшени

јама науче и предаду! Жена мудра и добра окренуће

мужа свога на добро, ван да је са свим скот; а за то

она која је паметна гледа за кога ће поћи, и мужа
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себи жели и верна друга а не луда ветрењака и ци

Фраша!“

Ено, погледајмо, вели, ону прекрасну... Она се

одјутра до вечери све о нове моде пантљикама, га

лантеријским трговинама и о марамама забаља и раз

говара; 0 лепезама како их ваља држати, како с њима

ушрављати, како преко стотине мајсторских и тајних

знакова њима знати давати... Безине су најмилије

другарице којекакве слушкиње и градске клепетуше,

које се с њом слепа миша играју, пак је по том по

целом граду за подсмех разносе...

И нарочито му се оштра иронија баца на непри

родност: жена, која би задовољна била са својим

природним лицем, она ни по што не би га које с чим

мазала, а навластито знајући да колико га више таре

и маже, толико га већма грди и ружи. Одавде следи и

јавно се види, да ко је год преко мере заљубљен у

украсе и одело, он за цело мора имати зло и преко

мере худо мњење о телу своме...

Па тако, домаћи мир узнемиривати, сродне и љу

бљене своје, породицу идечицу своју, за које би па

метни муж и жена живот свој положили, у дуг, у

оскудност, у сиромаштво, у несрећу доводити, то,

вели, не само није хришћанско ни човечанско, него

горе и од поганскога мишљења!

И колике би породице поштено могле живети, пак

пропадају за то што хоће да се пореде с већима од

себе. Луда и неразумна жена хаљинама се поноси и

крадом се обазире, гледа ли је ко. Не познајући цену

разума и благородство срца и душе, ако се не сјају

и не шуште на њој хаљине, мислида је пропала—



220 философил у СРвА.

Још вели Доситије: кад би, сачувај боже, све жене

оваке биле, тенко би оном било ко би ово писао! про

пао би и он и с књигом заједно!

Сећајући се на пословицу „што дикла навикла“ он

се не нада многоме одматорих, али нарочито гледа на

успитавање младих.

„Хо! хо! хоћеш и девојке да се уче! Те здраво

хоћу како год и мушки спол. Нек се не узда један

народ никад до века к просвети разума доћи, којему

жене у простоти и варварству остају!“

За то предлаже Доситије да од пете до дванаесте

године сваки дан осим недеље уче се по два часа пре

и два после подне, и то на матерњемјезику. Предлаже

им историју, земљопис, логику и моралну Философију.

За данашње науке којима се и материјалан живот као

основа снажи и природа развија Доситије онда још

ни знао није.

И како је одиста лепо када се може казати ма

тери: два правила требају вашој деци; у опхођењу и

разумном поступку живота да су налик на мајку своју,

и кад од дела женама потребних празнују,лепе књиге

да читају, као што су viaggi... storia . . . costume . . .

путописи, историје, обичаји .. —

После адресе пуне осећања вели Доситије жен

скињу: ви међу хришћанима нистеу затвору као худе

робиње, слободне сте, повелителнице сте,употребите

само на добро вашу слободу и вашу кротку и слатку

власт!Све одвас зависи.Ако ви будете поштене,вре

дне, благонаравне и просвећене, и ваша ћедеца бити,

ако им само ви будете божице рођења!... Цео ће се

народ помоћу вашом просветити и прославити!
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„По души и срцу облагорођена српска младеж и

на далеко не богате но у добродетељи, у трудољу

бију, у целомудрију и благоразумију воспитане срп

ске девице тражила би и просила.“

Па кад је човек, вели, само у својој кући са же

ном својом миран, спокојан, у слози и у љубави, он

може да не мари за сав свет. А кадчовек окуси и шо

зна сласт домаћега мира и слоге, он жели и с комши

јама својим мирно, сложно и пријатељски да живи!

23,

Опште начело које је тежио Доситије да проведе

кроза све списе своје, то је било начело љубави.

Ујезику, вери, политици,успитању,свуда је тежио

да се наслони на једну исту, чисту, божанску љубав.

Душу његовенауке, главни скелет потпуне његове

мисли о моралу тешко је склопити, јер у списима пи

санима у разно доба и под разним школским утица

јима може се наћи трагова теоријама од сваке руке.

Ал' ипак је, као што напоменусмо, једно начело

које никако не изневерава, а то је начело љубави.

И како је ово начело у клици и самој хришћанској

вери, то се може разумети како је лако билоДоситију

да прво у њојзи основа за свој морал устражи.

Он нас упућује на јестаство које је дивно.У тој

дивоти види он величину онога што је највише, нај

дивније у јестаству. То је бог. Овај је сама љубав и

врлина. Дакле и ми треба да га славимо љубављу и

врлином!

Ето то би био у неколико речи скелет његовога

Општег погледа на свет,
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Човек љуби бога, оца–мора дакле и синове ње

гове, браћу своју.

А човек, вели, љубећи „како ваља“ себе, мора

љубити бога како своје крајње и вечно добро; а шта

је друго љубити бога, него праведно и поштено жи

вети. Љубећи „паметно“ себе, љубиће колико више

може врлину, знајући да се само у њој налази истини

свагдашњи покој и задовољство срца.

Ал' ево муке, где људи, љубећи бога дођу до нај

веће беде, а бог допушта да други без карактера

људи тако добро живе и пењу се ...?

Доситије одговара,да има разних „родова богат

ства“ и да је и беда невољникова неко богатство!

Овим би било осуђено друштво људско да на веки

носи на себи окове беде и зла. И сам бог био би осу

ћен на суровост према својим љубимцима.

Теософи не знају, да су и они „безбожни“ људи

у нечем употребили баш божји разум, те су надму

дрили у друштву друге који их пуштају да на рачун

НbИХОВ ЖИВЕР,

Ту не вреди само апеловати на своје „унутрашње

достојанство“ којејечовек сам тражио,док је на про

тив неваљалац друго нешто и тражио и добио, него

ту ваља изнети на среду,да је прави пут поузданији,

јер он остаје ако се на њему и не добије оно што се

тражило, док у промашеном и то врло често прома

шеном кривом путу не остаје ниједна ни друга утеха.

Ваља изнети на среду трулост и мрак данашњега дру

штва, па тражити и радити да се мрак искорени уред

бама природним и правом слободом.

Да овога није онда би све једно било ма којим кра
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јем човек почео разлагање своје о моралу: или почео

са нешознатим, са богом, па свршио са уређењем

људских жеља и потреба по највишем калупу; или

почео са познатим, са људским потребама па тек за

вршивао са идеалом, са богом.

Доситије и сам је спомињао, да моралу не може

бити основ поезија и оно што је непознато. „Реторика

и стихотвореније дају себи различне слободе, али на

ука нарава никада не ваља да показује црно за бело“.

Иначе би се вечно могло питати: за што међу

словесним створењем вечна, луда и срамотна кавга,

кавга која им огорчава дне живота?

Јер, гледајући горе к неодређеном сваки има свој

узор и свој „ауторитет“, јер још нису изнесени за

основ моралу природни закони који су свуда исти.

Тако је и са одредбама врлине и зла.

Кад се каже да је злоба „нека радња с намером,

из које се зли учинци рађају“ а ми видимо на против

да нам је при тој радњи нека пријатност, јер нам се

не каже да су они зли учинци и ако не по нас зли а

оно зли по Друштво кога смо ми члан; кад се каже

да „човечанске страсти ваља да се на добро окрену“,

а ми видимо на против да нам је пријатност и добро у

бујности њиховој, јер нам се не каже, да „добpo“

значи општу корист, а да општа корист опет није ни

шта друго него и наша рођена вечита корист; кад

нам се каже да је врлина „безначална и вездјесу

шта“ . . . . онда ми гледамо на добро и зло као на

нешто спољашње, онда се потреба наша није поми

рила са узором, осећање наше није се загрлило с

разумом, ми смо још онде, што споменусмо и при
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успитавању, где разум иде на једну страну а воља

на другу, где једно знамо а друго радимо.

Да овога није, не би се морала често залудповто

равати изрека „да свак хоће колико можедобра учи

нити, много би више добра на свету било“, јер би

свако по своме осећању чинио оно што може.

За то се већ неколико хиљада година једнако о

моралу придиковало, и он није ни мало пошао у на

пред оваким придиковањем него другим човечијим

стварним тековинама.

Па оно што је хришћанство на заставу изнело,

што и Доситије спомиње „жели и твори другима што

си рад да и теби други желе и творе“, и то је само

један корак у напред. Још ту нема ничега одређенога:

шта човечија природа жели и хоће? Човеку долазе

свакојаки тренуци, у тим тренуцима он за час ствара

нови чудни поглед на свет, и ту би желео да му чине

људи много којешта што они никако не би желели да

ИМ ОН ЧИНИ... "

Али нам ваља рећи да Доситије није ни овде остао

без новога дисаја. На много и много места, и можемо

рећи на вишини места, уступа потпуно право лично

сти и природи човечијој и њеним вечитим законима.

У моралној Философији он далеко стоји над Кан

том који је баш у његово време цветао са својим „ка

тегоричним императивом.“ Под овим обликом искao

је немачки Философ да свако угуши своје личне по

буде и жеље, па да све чини по неком идеалном,

спољашњем закону.

А ми налазимо и у самој „етици“, коју је Доситије

за превод изабрао, где се вели,да коначно побеђење
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и истребљење свих страсти (како су неки умовали)

није могућно човечанској природи, и који су то од

људи истраживали випе су их смели и замрсили. Али

пристојно и разумно владање и управљање страсти и

захтевања наших, то је и могућно и неодложно.

И налазимо на врло природно тумачење власти у

речима: небојша нађе горега небојшу, и насилник

силнијега од себе. Из тога дође им на памет да ваља

да што год изнађу како ће то зло и напаст престати,

да свак зна шта је чије и да свак при своме мирно

живети може. И ево почетак добрих уредаба и спра

ВеДЉИВИХ ЗаКОНа.

А код самогДоситија наилазим, на речи где иште

да познамо законе потреба својих. Ако ми, вели, при

стојно“ расудимо, ласно ћемо познати да нараван ток

дела наших иде по тако одређеним, постојаним и не

измењивим законима и правилима као год и бројање!

Уз то наилазимо где освећује личност говорећи:

бог је улио у сваког природну к себи љубав. Из ове

јестаствене и природне к себи љубави рађају се све

његове намере идела. Из ње се рађају колико славна

и врла толико и бешчовечна, неваљала дела. Из јед

ног истог извора и мед и јед. Али то потврђује сва

кидашње искуство.

К томе сам увиђа на једном месту да ниједно зло

не може бити зло, ако није ни према коме неправедно

и на вред природну или наравну. И никакво добро

не може бити добро, ако није никоме пристојно и ко

рисно, и колико је већем броју пристојније и кори

сније толико је боље и веће добро!

Још вели: сваки човек природно жели да добије

ГлАсник ххшI. 15
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и стече довољно имање, да може лепо и по својој

склоности живети; кад му се дакле докаже, да он к

овом истом концу извесније и боље с поштењем и

правичношћу, него ли с непоштењем, лажом и не

правдом може доћи; он ће заиста, ако и не за саму

к врлини љубав, барем за своју сопствену корист па

штити се да поптено и правично поступа. Кад се

пак, дугим временом, овако живети приобикне и по

зна искуством, каква му се отуд корист рађа, он ће

се без сумње у такав живот заљубити и постаће с

временом не само за своју привремену корист, него и

за саму к врлини љубав добар; ван да му је са свим

од блата душа и срце.

„Ако ће како људи у неки мести чрез зло правље

није, или сујевјерије, или навластито чрез разпу

штење нарава покварени бити; не могу обаче до то

лике слепоте ума и будалаштине доћи, да за своју

исту (барем привремену) корист ни мало не маре.

Ако смо ми баш лукави и неправедни, опет се здраво

чувамо, да лукавијему и неправеднијему од нас у

шаке не допаднемо!“

Дакле „задовољство је у сваком призрјенију и

мјери душа сви човечески движенија, предпријатија

и дјела.“

Али „исти минути времена, у које човек ужива и

чувствује оно што мујеугодно и пријатно, тако скоро

пролазе и изчезавају,да би та пријатност весма мала

била кад се на даље не би простирала.“ Ми дакле

или живимо само овим тренутцима који могу бити час

пријатни а час јетки,— или избирамо оно што по

знајемо за „најбоље“ и „дуговечније.“
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Ето то је оно што он још није са свим јасно пред

собом имао него је градио у човеку „две душе“ које

се боре и од којих је једна „добра и разумна, друга

пакосна, зла и луда.“!

То је оно што и он нагађа у мисли: да свеу свету

„има две стране.“

У колико је дакле врлина она хармонија вечита

која нас потпуно измирује, има и Доситије права да

каже „добродјетељ је сама награда себи.“

„Поштеном човеку увек је сласт мислити о својој

прошлости.“

А по пто је „ум“ скуп свих утисака човекових,

хармонија њина, то има права Доситије да каже

„услaждeнија ума превосходе сва пријатија телесни

чувства.“

„Ружно време и што обичавају рећи: дуго време,

које многе, навластиво имућне и добростојеће људе

гризе и мучи, никада није на досаду оном који се у

дружству лепи наоди мисли.“!

„Настојмо дакле, да имамо о чему добром споми

њати се.“! „Јер онај не може чувствовати сласт ми

пљења којега је срце са свим пусто љубови и лишено

безлобија и доброте.“

„Човек сваки хоће себи добро и угодно. Али и

слатко јело може шкодити здрављу“ с тога ваља да

тражи право и вечито добро.

A „бједни је живот притворнога и лукавога чо

века, он живи у свагдашњем страху, дан и ноћ по

која нема, бојећи се да му се трагови не нађу.

истина и правица највећи су му злотвори.“

Па и „сама нам природа показује колика је раз

15"
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личност међу смејом и погледом безлобивим и про

стосрдачним и међу политичним, лукавим и при

творним.“!

Доситије брани достојанство човечије пред онима

који веле „ала је јадан човек, ништа на свету него

магла, сен и сујета!“ Мора, вели овако мислити и го

ворити онај који не познаје и не осећа у себи морални

и духовни део себе

И „баш кад би били само за ови живот створени,

опет непрестано весеље нити нам је могуће нити што

ваља... Ко себи никада не да огладнити не само што

не чуствује какова је сладост хлеба, но јоште к тому

сва јела што силом трпа у се, њему су отров.“

И „баш онда кад получи ко оно што није за њега

највећма се осрамоти“! .

И „свима скупа ће нам боље бити кад сви будемо

(барем колико је могуће) бољи, разумнији и правдо

љубивији“.

Већ код дружбе мужа и жене ускличе Доситије:

право дакле наши стари кажу, да лоза кадје човек

сади говори му:дајмидруга когћу загрлити,до неба

ћу гране подигнути!

Код Срба је, вели, најгора клетва „да му се ко

лено затре, и да му коров на огњишту нарасти“.

Па тако иде и даље: „блажене непорочне нарави

у они божји људи, гди комшија свето сродство значи“!

Што пак има неприроде у друштву, ту добро баца

кривицу на нас саме. Код нас, вели ко превари жао

нам је и тужимо се а ништа толико не желимо колико

да нас други варају јесмо ли црни а ради би бити

бели1 нека мајсторски докаже да смо и од лабуда
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бељи, то је памет! и ако нико не ће веровати, хоћемо

ми“. и свака пала полак истине“— па кад би и сва

истина била, за што би се добри људи од истине

бојали?

А према онима који прекомерне жртве ишту на

води причу о султану који је дервишудао само грош,

и рекао му да кад би сви људи дошли да им „подели“

своје имање; не би дервишу ни толикодошло.

С тога се Доситије и не боји да ће га ко држати

за каква „жестока предикатора који хоће даје човек

сав и само дух. Не то, нити је потреба, нити је пак

могуће док смо с телом заједно; него је нужно да се

сваком своје даје, и на овај начин бива у нама савр

шена хармонија слачајше небесне музике.“

Он хоће да и код писца хармонишу реч и дело.

Тешко, вели оном коме реку: враче, исцели себе, и:

учитељу, научи најпре себе. Слепац слепца кад води

што ће им бити може свако ласно погодити. Али ваља

и ученоме гдешто опростити, јер је сам господин бог

на карару! вели Кара. Мустафа.

Јест, ваља опростити, јер је код правог научника

главно правац, на то он и обрће највећу пажњу; а

може да погреши у појединостима. Али не би-ваљало

то право протезати и на неприродне писце.“ Ако се

„није нашао ниједан наравоучителни проповедник и

списатељ којега би живљење и вњешњи вид и обхож

деније достоинству његовога преповједанија и спи

санија у свачем и сасвим возотвјествовати могли“,

то је баш доказ против њега, то јест, да у списима

његовим нема природе ни праве мере!... „Живљење

зависи од разни обстојателства“, па што се и писац
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није на ова „обстојателства“ осврнуо кад хоће да

другима греје уши 1... „држе га за притворицу, чим

хоће до каква хлеба у општини да дође“, и имају

право!Јер „списатељ“ није хтео основ „својељубља“

у списима да призна!... „Треба подупрети поуке до

стоинства пуним и великољепним гласом и штилом“,

наравно! кад се нема на руци очевиднога разлога,

Онда се мора Плашити Гласом...

На послетку опет савршено пристати морамо уз

завршетак: да су ништа све руге и гоњења писцу

који је свагда држао страну истини и врлини.

24.

Тако видимо Доситија да у свима питањима којих

је се додирнуо наговешћује пут здрав и добар.

Он је имао у своме животу и правих научних тре

нутака. Најдражи мије, вели, посао да или разговоре

учених људи слушам или премудро написане књиге

читам или уједињен у коме мирном месту ходам, о

том мислим, о том се упражњавам, и то уздишући

себе питам, откуда сам на овај свет дошао 1 шта сам

у њему чинио? и куда ћу из њега поћи?—

Али ми смо већ напред радњу његову и правац

његов назвали само практичним правцем, а не пот

пуним научним, не потпуним природним. Јесмо ли у

томе имали право?

Доситије истина узима науку као нешто „небесно“

и ако бисмо ми радије поредили њу са свећом која

светли пут и отвара очи те је човек слободан и без

вођа, јер ово почиње и да ради данашња наука.

1 Ал”Доситије одређује даље, да су науке „орудија
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и средства, чрез која се получавају она знања која

су човеку како мислећем и умном суштеству природна

и неотложно нуждна.“

Као и свако друго благо науке судакле овде само

„средство“, што оне управо и јесу кад их „гледамо

према највишој цели која се зове живот.“

А кад погледимо на науку као на једну органску

целину, на целину дакле која има права на свој са

мостални живот, у којој се делови рађају по своме

природном сродству међу собом, онда наука престаје

бити само голим средством, онда она постаје самоцел,

постаје монументом истине.

Оно прво искључиво само за себе први је стушањ

науке. Ово друго само за себе други је ступањ. А

трећи и потпуни ступањ њен онда је кад је наука и

средство према човеку као самоцели и опет сама са

моцел према својим појединим деловима.

Доситије, поткрешивши народову трпну борбу про

тив искључивог оног другог ступња научног, против

укочене туђинске учености која се сама собом бла

жено задовољавала, није прешао преко ње у трећи

ступањ, него је остао на првоме. С тога видимо после

њега још читав ред писаца који су се трудили да

ускрсну опет онај други ступањ „високоучености.“

A Доситије казује врло добро правац свој у овим

речима „Воопште човеческом роду полезније је да је

благополучан него високоучен“.

Ал' опет како ће бити „благополучан“ без одре

ђенога јасногзнања? СамДоситије вели „до год људи

не дођу к чистом и јасном познанству злобе и добро

дјетељи и не сазнаду који су њихови знаци, која ли
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су и каква њихова сљедовања, из чега и како се ра

ђају... стајати ће као невешт путу на странпутицама.“

Сам он зна добро да „изјашњавати чрез јестествене

и рабинске тајне то је по немачки швермерај, а по

нашки пареније и окретање ума“!

С тога је он једнако и нагињао сувише на страну

разумову. А како се овај разум још није био толико

подигао да обухвати под собом и целокупно осећање,

то се у Доситију појављује двојство између практич

нога осећања ствари и њиховог теоријског разјашња

вања.Док му оно прво,т.ј. практично осећање остаје

већиномједнако, ово се друго повија по разним књи

жевним утицајима; каткад противуречи само себи и

потире се, а каткад му је противуречност само у не

удесноме употребљењу речи. За то му и узимамо оно

прво као његово и као главно при овом тежењу ње

говом к том хладнOM разуму.

Тако на прилику Доситије разлаже да човек по

стаје рђав из 5 узрока, 1, из успитања, 2, из при

мера, 3, из моде,4, из темперамента, 5, из обичаја.

У ствари су овде само два узрока, јер пример и мода

нису опет ништа друго него успитавање човека у

друштву, а обичај присвојени не разликује се одтем

перамента, које обоје није ништа друго него превага

механизма и превага тренутка у часу радње. Све

дакле излази опет само на знање и на радњу, или по

тренутку или по правоме знању.

И поред овога где се зло доводи из незнања, опет

говори на другом месту „из злобе извиру: незнање,

неправда и междусобна мрзост“.

Тако Доситије мисли да људи „говоре о многим
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стварима само што су чули да и други о њима говоре,

као: чини, бајања, уроци и којекаква ноћна приви

дјенија; а онде где су се људи просветили и сва буда

ласта сујевјерија одметули, ништа већ тога нема међу

њима, него што се год случи има свој јестествен уз

рок за што“.

E па онда ће и бајање морати имати некога при

родног узрока, и оно је морало постати од неких шСи

холошких узрока,макар било и из психолошке обмане,

а не само из „обичаја“,јер ако „приповедке од вила,

летећи змајева, вамшира, вештица и врачарица, како

ђаволе ноћом из воде извлаче и шаљу их на неке по

сле“, ако „све то млад ум и неискусна душа како чује

тако и верује: а како не би веровала, кадчује све то

од старији и паметнији од себе, од отца и матере од

деда и старе мајке!“ ако и они опет верују то за што

су и они „у своје време деца били и то од своји

стари чули и примили“, онда остаје питање: а како је

то првоме човеку дошло ? Ако не ће да се каже да

је од бога, остаје дакле опет „јестествен узрок“ и

овоме, остаје психолошка обманачовечијих оруђа.

Тако је на прилику и са питањем, је ли човек ма

хина? Научници природно осетише да све бива по

неком природном неизмењивом узроку и казашеда је

сте. АДоситије узима ово удругом смислу, па га онда

напада, он узима махину моралну која би радила по

сваком утиску онако како овајхоће, не задржавајући

се да бира између утисака онај који има више јачине

и разлога; или разуме Доситије под махином онај рад

у коме не пазимо ни на какав нов разлог, но радимо
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само поједном старом утиску,гдеунутрашњи садржај

нове утиске не дочекује.

А међу тим поређење са махином код научника.

не значи ништа друго него законитост и ограниченост

у себи природне силе. Махини органичкојмајстор је

природа.Човек је њен део, он је њоме навијен, те је

тако он чињеница унутрашњих и спољашњих прилика.

Али махина, вели Доситије, сама у себи не зна

шта чини.— А зна ли човек за што осећа? За што

је друкчије осећање боје а друкчије звука, за што је

друкчија глад а друкчија жеђ1 Он само контролише

једним осећањем друге осећаје!

Сељаци, вели и сам Доситије, не знају „части

слова“ кад говоре. Дакле они несвесно склапају речи.

И опет подесе закон по самом осећању! А наравно,

што већма сами знајуте законето ће бити све слобод

пији од других махина светских, јер све већма ће ра

дити себи и из себе.

Једном речју: нама је, по што смо проучили це

лога Доситија, утисак такав као кад видимо ужежене

искре где у врућем диму просевкују, али још није

букнула права ватра....

А за што ми тражимо да теорија потпуно раш

чисти све те ситне и хладне одредбе? Ево за што.

Доситије на прилику одређује врлину као „ласност

из својственога уверења следујући добрим зактева

њима дјелати“. Али да се Доситије при самој одредби

сетио на то, да врлине може бити само у свези човека

с човеком, дакле само у радњи друштвеној, одмах

бш већ тиме савршено убио учење пустињика који
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мисле да се бездруштва људског може врлина чинити,

да затрпана свећа светлити може. —

У једној прилици из живота свога Доситије сам

најживље износи разлику између говора који само

слаже поједине осећаје своје и између говора који

осећајима тражи природне најдубље свезе. Тако је

он у Црној Гори читао из неке природничке књи

жице нешто о дуги, па то при киши причао владици,

а овај смотривши да им долази на магарету неки игу

ман, велика људина и преко мере брадата, наговори

Доситија да игумана шта шта он мисли о дузи.

„Моје несташно срце, вели Доситије, почне ска

кати од радости што ћу метнути у сметњу великог

игумна; отворе се врата, ето ти игумна, једва до

Чекам Да се ШОКЛОНИ ешиČKOПОМ И Да се посади; из

трчим као петао и начнем овако: оче игумне, кажи

ми, молим те, шта једуга и за што је шарена 2 Почео

сам се већ био осмијавати, како ће се смести и не ће

ми знати шта одговорити; и једва сам се од већег

смеја уздржавао. Овида ти се сметне, неби био прави

Чрногорац! увати се с широком шаком за безчислену

браду; попогледа мало надугу, пак ти превали на ме

некакве страшне црне велике очи— Невтон би се од

њи препаобио—шак на место одговора ово ми питање

учини: „Видишлити ономоје магаре“—Видим, али

није моја реч о њему била; гди дуга, гди ли магаре

— „Знам ја шта је твоје питање, али је потреба да

ти преповједам;да је оно моје магаре далеко од тебе

паметније!“—С каквом мероммериш моју и магарећу

шамет? рад бихзнати,—„Слушај, пак ћеш вјера ти

божа знати! Оно магаре познаје шлеву која је пред.
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њим, и ако не вјерујеш ено гледај како гризе; а ти

толики не знаш још шта је дуга Дуга је дуга, није

качни обруч 1 а питаш за што је шарена; та зла ти

срећа, може ли бити дуга да није шарена 1 или си ти

зар ће видио и чрну1“... Епископи су мислили пу

кнути од смеја...“ а Доситије вели да му дуга од те

шке срамоте поцрни. И опет признаје да игуман црно

горац није у свему криво имао; „зашто, да магаре по

знаје плеву; да дуга није качни обруч ида је шарена,

ко може томе противоречити? али се све то не зове

мислити ни разсуждавати, него само чувствовати“! -

Као што Доситије игумна правда, тако ћемо и ми

њему самом признати истинито осећање кад каже да

„особито што значи: учен и разуман, праведан и д0

бар, вредан и заслужан“ и када тим појмовима овакве

одредбе даје: „учен је, који има познанство и иску

ство многи различни вешти; разуман је они који сва

зактевања и дјела своја разуму следујући управља;

праведан је који сваком своје оставља и даје; добар

је који у свему своју дужност пази и исполњава.....“

Разуман је који се по разуму управља то је од при

лике таква иста истина као и „дуга је дуга“, а наука

мора од овог истиног осећања поћи даље к тражењу

природних основа.

А како се Доситије и у овоме пространо и високо

подигао сведоче његове рођене речи: „ја сe вeсма

старам за суд учени, просвештени и правдољубиви

људи; и не само они учени који у наше време живе,

него и они који ће на много стотина година после нас

живити. Њиове линцејске просвештене очи, које су

кроз седамдесет зидова истину кадре упазити, по
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знати ће моје поштено и добро намјереније, и ако ми

коју погрешку припишу, знај да ће ова бити: што

нисам много више против ови ствари, против који

говорим, говорио; но простиће ми кад расуде, да при

обстојатељствам у којима се у садашње време наоде

они, које ја желим да ми читатељи буду, ово је доста

....А при том и после ће се нас људи с леђма рађати,

нека и они што понесу.... Кад стари чврчак пукне,

изиђу из њега млади, који гласније пВркућу него

стари!..“

25,

Утицај Доситијев на књижевност српску био је

благотворан. Бегово слатко и с осећањем писање

прокрчило му је путу цели народ.

По своме духу он спада међу „хуманисте“ осам

наестога века. Природа општинска која се у побра

тимском животу народа српског појављује, она је

скроз проницала живот Доситијев. Та љубавна при

рода и борба против сујеверности приљубила га је

Францускоме сродном духу прошлога века— тако да

од Доситија постаје у Срба оно што је био Волтер у

Француској, само с мало више природног осећања но

што у Волтера беше. То осећање и главни правац

рада Доситијевог, који је највиши задатак свој у

успитавању гледао, приближује га с друге стране

Русоу. Али је он при свем осећању свом приљубљи

вао се свуда, докје се на против Русо од свуда само

са свађом растајао.

Савез овога двога учинио је, те је Доситијев ути

цају народу могао толики бити. Јер, кад га поредимо
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са Волтером и Русоом,ми само тиме хоћемо да озна

чимо карактер његовога рада, а не дотичемо се овде

самониклога и бурнога испитивања и системнога раз

витка које чини славу светску оне двојице писаца.

По месту своме у српској књижевности често је

Доситије поређен и с Вуком. .

Доситије и Вук колико су разним путевима ишли,

опет се може рећи да попуњују један другога. Први

је устао готово противу свега поетичног у народу,

против заблуда и сујеверности, он је ишао за током

осамнаестога века, хтео је само да отвара очи, хтео

је видело, па да на основу његовом после целину

зида. Други је пак прегнуо да сачува народну има

овину од нове поплаве, да покупи цело благо његово

да би се у њему јасно видело, шта према оном првом

реформаторском духу заиста ваља мењати и на који

НаЧИН ВАЈЊА, ТА, МЕРЕЊАТИ.

Тек ово обоје у заједници чини целину напретка.

Ово обоје у заједници даје тек могућности народној

КЊИЖЕВНОСТИ.

Свеза у којој се састају Доситије и Вук још је

у томе, што је Доситије први почео народним језиком

у науци писати. Али тек изношењем народних умо

творина Вук је потпуно оправдао, рашчистио и утвр

дио овај правац. .

Доситије је највећма изашао против заблудеуисто

ријској цркви. Књиге његове бише и спаљиване од

појединих Фанатика. Али је црква српска показала да

има и сама још у себи животне силе свога младог

народа, дајући иу крилу свометопла станка оштроме

Философу.
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Бивши архимандрит оповски гледао једа сачува

спомен Доситијева живљења у Опову. Само што он

у место да остави ћелијицу његову онакву каква је

у истини била срушио је баш ту успомену, па од ње

начинио светлу дворану испуњену ликовима од којих

врло мало вредеда висеу ономе месту. Нема ни дела

Доситијевих на столу, а камоли дневника за странце.

Једино се види надуласком написано златним словима

„Доситијеве ћелије“.

Од цркве српске чека се јоште да проучавајући

Доситијеве назоре о вери и делом покаже да му не

одаје поштовање из плашње и страха него изуверења.

15. Августа, 1867 године са свих страна народа

искупљени свет изишао је са литијом пред кућу где

се Доситије родио. Пошто му је отпеван „тропар“

на српскоме језику, пошто су му свештеници појали

и говорили, пало је и нама у део, да послани од Срп

скога ученог друштва а понуђени од љубавне оп

штине Чаковачке, као Београђанин проговоримо о

Доситију, да бацимо шоглед на противност између

некадашњег мучења Доситијевог у цркви и у школи,

и између овог црквеног и светског светковања, пр0

тивност, која дивно освећује постојаност, озбиљан

рад и борбу против препрека, и да разложимо да је

Доситије у свему скоро био претеча уједињеној омла

дини данашњој.

Тисућама је свет стајао ту гологлав пред кућом

Доситијевом.
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С пропашћу србског царства престадоше и жи

вотописи србских патрпараха, и врем, кои впрежи

вио катастрофу косовополњску, последнњив патриарх,

кои в свог биографа нашао.“) Од потони патриараха

сачувала су нам се само имена у „склZднћашл о сpк

ских плтућарсекњ", у именицима и манастирским по

меницима, у надписима и записима на грађевинама

и у рукописима.

„Сказанi“ имамо до сада издани.

ог, у Србском Летопису од г. 1831.ч. II. стр. 14–

З,у Гласнику VI. стр.43–45.

у, у Гласнику ХI. стр. 160-165. и од рукописа,

у коима такових сказанi има, мени су познати:

д., рукопис карловачке патрiaршиске книжнице у

4-и у ком се сказанив свршув с" Mofceoм, кои в г.

1712 за патрiaрха изабран.

E, рукопис Манастира Хопова „Сабраник прои

гумна Кирила“ где сказанiе допире до Арсенин ГV.

C., рукописни зборник библиотеке карловачке у

12-тини, ковг се именик са патриархом Атанасивм

свршув.

ју, Шишатовачки „троздикњ“ писан г. 1792 – до

Арсенин III.

6., Раићев исторички зборник.

") В. Срблик Београдски од г. 1861. л. 152.
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У свима овим сказанима ред в Архиепископа и

патриараха исти; по свима в Арсенив П. 21-и патри

арх, и и би рекао да су сви из вдног истог извора по

текли, вр се у свима влна и иста погрешка налази.

По свима тима списцима иду Архиепискоши овим ре

дом: — Евстатив I, Никодим,Данил, Поаникив, 60рем,

Спиридон, Паков - а зна се да в оваћ последнњи не

посредно следовао првом Евстатико. Узрок погрешци

овоћ мислим да се има тражити у помешанко Данила I.

са Данилом П. —

Удва именика назначено в, од куда в кои АEпкп

ил патриарх родом био, а код гдекога и колико еупра

влио црквом. 6дно такво назначенћ штампано в у С.

Летопису за г. 1828 Ч. II. стр. 1–3. а друго в издао

Архимандрит Дечански у Деч. Споменицима стр.81 до

84. У овим именицима зове се осми патриарх Домнин

—Домин место Никон а девети Данил III. односно ГV.

место Никодим; 20-а Симеона нема ни у вдном од на

ведених сказанi.

И у гдекоим манастирским поменицима имамо за

билihжена имена србских патриараха. Такови су по

меници: Сопоћански; (в. Гилфердинга Боснi: и т. д.

стр. 152. Дечански у Дечанским Споменицима стр. 20.

и поменик мислим изДечана, што се садчува у книж

ници Србског ученогдруштва)

Ред архиепископа и патриараха србскихдо 60рема

већ в. П. Ј. Шафарик „после брижлњивог и трудног ис

пита свtко датака точно определио“,“) а нећу повто

равати ни оно, што се о патриарсима: Спиридону,

Данилу, Сави IV и Кирилу изЋ, Миклошићева сор

") ср. Рачки: Оцћна старiи извора стр. 147.

ГААсник хxш. 16
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ника и Даничићева речника знаде; већ прелазим од

мах на патриарха Никона. .

8. патриарх Никон. ЕпактитАндонih Рафаил писао

в похвално слово кнезу Лазару „к мето 6928= 1420

– скаченствори веленском патриарха кw locнфs

матскu zе мерам саменства намерно на

карк патрings кvр Инко из.“ Никон е преживио

Деспота Стефана (8 1427) вр на нbгову и синклита

заповестњ описао в Константин ФилосоФ живот тога

Деспота.

9. Никодим. Шестодневник златоустов „пpћинсл

књ скетан горк леон Б ezusu EAAAcклго на неzik њлш.

слoкaнскuн књсе скетнишеu8 плтрinpx8 сpћклњим н по

uopiо кvр Мнкоднмоу књ, мато 6959=1451 (в. Шаф.

Gesch. d. serb. Lit. c. 212) У в.дном рукописном Еван

гелико има оваћ запис: -

„ — луњ синренн Мнкоднињ по мнхости Божfен

патрimpsh срљклем н поморiо— кљдн клагољстнклго

деспота Горгл н снов его приложнx cito кинrs upsu

епископiи књ, мато 6954 = 1444 од рођени Христова

Пенкху, 14. (Деч. Спом. стр. 44)

По листини едноћ код Фарлатин (Illyricum Sacrum

tom IV. стр. 68) присутствовао в. на држаном г. 1446.

у Коницу државном сабору и Теофан „Dioclesem Pe

cchinae Patriarcha nostri regni Graecani ritus“ а св.

нњим iошт три наша Митрополита: Максим, Joannes

Mozuae и Теодор Paugna (IIауни). ЗИ сам и прив Пе

трановића (в. Богомили стр. 192.) готов био листину

ту за подметнуту прогласити и зато што споминитог у

нњof Теофана у каталозима пећских патриараха нема

и што в г. 1446. на пећскоћ столици Никодим седио.
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Само ми ту радост, што прати познанћ истине увек

замућиваше околностњ, што се у Сопоћанском поме

нику, неки Теофан међу патриарсима споминћ. По

Гилфердингу „радњ АрхiепископовЋ Сербских у том

шоменику заклкочаетњ вЋ себh слbдукошiи имена:–

третiИго Савву; Никодима; Павла; Теодоci; Teo

Фана; Макарi; Сабатi; Филиша и т. д. И у беочин

ском поменику споминћ се међу митрополитима „Teo

флн пећ. (в. предговор у Вукову речнику од 1818 г.

стр. ХIХ.). Пак и споменути у листини митрополит

србски Тодор Шауна рекао би, да ће бити онаћ исти

„Phaonna dei gratia Grazanicie metropolita“, кои се

споминћ у едном акту од г. 1426 (в. Гласник. ХШ.

стр. 242) Може бити да в био родом из Пауни, мћста

близу Грачанице (в. то име у Даничићевом речнику)

10.Арсенis II. „прн сеus marpinocе прнинше лrл

рене сpкскжно zемно н царстко срљкское попрано кнстњ

Rezsожинин лгарен н наложнше тврцн келнкв длiо:“

pк.е — велики Алтмк к. — тежак длнлк — е — ил

престом сркски — патрiАршкоуно кллстњ.“ То в било

1459—1463 г. Арсенив II. био в дакле патриарх по

сле а не пре Никодима као што стои у Гласнику ХI.

и за патриарховани Арсениева пропала в са свим Ср

бин а не за Кирила патриарха, као што пише у ма

лоћ црквеноћ исторiи, изданоћ у Београду године

1856. на стр. 116. иу Гласнику ХI стр. 308. где се и

некакав начелни Ферман султаном Махомедом П. па

триарху нашем Кирилу I. издани споминћ... Раић в у

свом зборнику кодимена Кирила П. прибилежио:„ЖилЋ

ко кремена МлZApu MuzupeЕнћл Деспотл“ (очевидно по

грешно место Стефана Лазаревића. Из тог зборника

16"
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пренешена в та приметба у Гласник VI. стр. 43. и од

туда се изнснити може предпоменута погрешка у ис

торiи црквеноћ и гласниковом Чланку,

10-ти в патриарх по свим именицима био Макарив.

А кадњ sживио Макариe" Умало час споменутоћ ис

тории црквеноћ каже се на приведеноћ страни, да в

Макарив „г. 1504. призидао уз патрiaшеску цркву

нову препрату“ и да се г. 1506. упокоио. У книзи

тоћ ненаводе се извори, изЋ коих су дата црплibна, но

да ти нису били аутентични, о том ће сваког уверити

1. Пентикостар штампан у Мркшиноћ цркви г.

7074= 1566 „светнтелсткзноups upstemicsovnoy кvр

Макарiо“ (в. Вук шрим. стр. 18)

2. Лекивн кои у Oriens Christianus Tom. II. стр.

322. приводи писмо збаченог Поасафа од г. 1565. у

. ком се исти призива на суд Архiепнскопа пећскогМа

карiz- et Peciensen D. Macarium.

3. Запису едном рукописном месечнику манастира

Бешенова: пнcлсе кљ хрли тњстнлго дрхнстpлтнгл ин

хлнм н глкрнлм књ. подкрилie IIер планне на ркцк радо

клишннин при нгуменк кvр Мнкнфорв књ. мато 7075—

1567. тогдл придрњакеus престом срљкскie zемне пл

трimpxу кvр Млклрiо нже књ Пекu.“

4. Псалтир штампани лbта 7066= 1558. тогдA zе

о к нокњшоу и прљдржероу престол. скетлго Слкu

прbклго Хелскопа н wнтем суксклго преосвецен

номоу Архiепископоу књсе Сркскue zeuxк кvр Млкл

piо.“ (в. С. Летопис од 1827. IV. стр. 24.)

5. Надпис у патриаршии пећскоki: — синдл се

и понcм се снih moепрата скетне келнкне црквн патрi

Арше срkcKон, троудом и усpдемњ преосвештенан
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ug:

шлго н клакензншлго Архdemicsопл кvр Мл к л p i u mp

когњ пл трi u pxл по ктор к. о к н окл е нiн v њ ст

но мо у н скето u оу се из пр : сто мо у к њ се не

су њ к с кie zeu м н, zАплднлго пpниорiА н скерним

стрлнди, књ мато 7070= 1561.u Септ. 8.(Деч. пр

венац стр. 93.)

6. Надпис у грачаничкоћ цркви: „попнсл се сim

припрата прн хрлик успеulu mpevнстне когороднија—

покелнiемљ преоскеценлго Хрхieniскопл пексклго н

плтрiАрхл ксињ сpклем н поморскни стрлилић н про

wнх кvр Млклрim, трвдомњ н настоlurieus ксеоскеште

наго Мнтрополнтл херцегоклvкаго кvр Мндон Тим, неus

же кu ст њ крат А илц њ н совршн се кљ лtто 7079 =

1570. u Cenт. (Деч. првенац стр. 118).—

У М. Крушедолу има књига писана као што у за

пису стои: „књ. мњст глаголемем фенек кљ подкрнле

срама клнZњ слкu pisu Rњ лато 7082= 1574. књ. тл

крашенл прлкециз пркстолом пекскiе окласти пл трн

л px s кvр Мл кл у но с мноzемн епнскопн. Из за

писа тога види се,да патриарх Макарив нив 30. Авг.

1570. умро, као што пише Филарет у книзи „свитиis

кожних славинЋ“ I. од. IV.

Зlиз свико ових записанадписа и података изводим,

да Макарив,кои в зацело патриаровао од 1558—1570

г. никако не може бити непосреднонаследник Арсенико

II. кои в око 1459—1463 г. црквом управлно – или

у Пећи после Арсенин за читаво скоро столеће све до

Макари „перклго плтрi u pxл по кто ра о к но

кмнеин v њст и о u оу н скет o u 8 c eus престолв“

н „окноклшлго престол светлго САкњи“ нив било пра
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вог патрiapха. Ко ову хипотезу неће да прими, треба

да аутентичним документом констатира ма само вдног

патриарха после Арсени П. а пред Макарием. У со

поћанском поменику забилВикени су међу Архиепи

скопима и: Теодосив, Теофан, Филип, коих у обичним

именицима нема. Може бити, да ће се кои од тих моћи

уврстити између поменута два патриарха.

12. Патриарх Павао.

13. Антонив. Код имена овогпатриарха прибележио

сам г. 1474, но сад ни пошто незнам зашто и од куда.

Да нив оваћ Антонив онаћу надпису грачаничком спо

менути Андонив,херцеговачки Митрополит „братанац

патрiaрха Макари.“ По троношком Летопису Мака

pив в „о крата ско с гл келнклго к ezu s A твр

с кл. г о царскнић лтншерифом ксА мошлстнpн н церкки

понокнлЋ, Ане тзвршн покелкнieuЋ сконх склтмнокт,

ндкике слšдн коекоД нашихЋ окрктмухR, со ксено снмоно

тцхвсА zАтнултн (Гласник V. стр. 75) Ако в Антонив

био братанац патриарху Макарико, онда Ето исто био

ивеликом везиру турском. Везир тад, коивимаобрата

и синовца патрiaрха да нив Соколовић наша, кои в и

сам ђак у М. Милешеву био кад в у турско робство

пао (в. Ранкеове србске револуцив прво изданћ стр.

232. сравни „Синан паша“ одП.Срећковића с.74.82)

14. Патриарх Герасим. Законик карловачке би

блиотеке писа се л. 7087= 1579.u uлна 24. дик

тогда же прiscтом прkupizерз пекски плтрiapxв кvр

Герлснus Apxнепископs (в. Српску пчелу за г. 1840

стр. 104. и Шаф.).

На повелbнiе истог Герасима „дрхhенском пек-"
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скаго и плтрирхх књски срљклеu. н км i r u pous“) и

секрнiни странлик, писа сенћка книга г. 6088=1580

(в. Rad jugoslavenske Akademie I стр. 177)

15. Саватије *)

16. Никанор може бити исти Никанор белоцрквен

ски митрополит, кои се г. 7089= 1581. подписа на

законику гореподписаном библиотеке карловачке.

Пo каталозима иде за Никанором патриарх.Пован,

али у поменику Дечанском, кои в сада у кнsижици

Србског ученог друштва, предходи Повану 8ротiи. У

месечнику М. Шишатовца пише на крако: „скршн се

сна кингл при књсеоскеugenous интрополитв Балнград

скоus и Сркискоus кллдикн кvр Млклрiо у крдинка књ

лато 7097 = 1589. књ. днн преоскеценлго Хрхиепн

скопа пексклго оцл н wнтелл сpклнеub н Блгаромњ н

нннu многим странхињ кладнке кvр Крозел.“

17. Патрiaрх Пован. 6ротећ се упокоио 17. фебр.

1591. а патрiaрх Поан већ се споминћ у запису Евaн

ђелиiи Бешеновачког писаног „кљ хрлик скетлго ге

oprin ruroмeuro мошним л. 7100=1592.—тогд

же престолошњ, пекскнић, докрв прлкених плтрixрха,

скском кну Полник.- Манастир Ораховица у Сла

вонии зидан в г. 7102=1594. при пожешком Митро

политу Василико и пекском патриарху Поанну (в. Сsa

plović Slavonien ect. II. стр. 207). Пован в живио све

") Први пут у титули шећски патрiaраха; а охридски већ се г.

1456. писао–патриарх Бугара, Срба и т.д. (в. Глас. VII. c. 178.)

°) У поменутом црквеноћ исторi каже се на страни 116. „Са- -

ватis s год. 1586 сазидао пивску обителњ; нbга Е застушио Ге

расим погребени у Жичи 23. КОнiz 1587. а Герасима 6ротећ

упокоивши се 17" фебр. 1591.“ Ако в Герасим умро г. 1587.

онда ние могао он застушити Саватi: но ова нbга.
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до конца г. 1614.УмагазинуДалматинском за г. 1843

штампано в писмо патриарха Пована Епископу Бо

санском Теодору г. 1614. а по запису у Панегирику

Беочинском дан в исти „књ длр скетки когороднији до

крв и стан кљ мато 7123—5509=1614. прн клакен

ншеus Apsilencson nescous, кvр Полине и кур бео

дoрti uитрополнте космнскеub.“

18. П. Паиciв видио нbму Гласник ХХII. стр.210.

19. П. Гаврил. У Карловачкоћ библиотеци има

sдна хиротони са овим записом: „cira spoтoнiА грл

vaнске црњкке длдох л2њ глvрin muТpinpx пекски в

предрњаклиiе кладнке кvр Могнз нншекскоus тогдл

лsтв инuотекRIJE 7159=1651. илin uесецл 4. дан.

на шлшковцв.“

У рк. хоповском пише: 19 Глкрнл. сен скеџено

usтенк сконтлксе удАкленieu G тврлк непракедшо

оклекетлн пр ишлдш8 ем в б u о с кк е а у карлова

чком н покежен њ к н стњ к А н н кен сконYд жнтie,

тлио же н грокњ его, родош б pucie Hге на глаго

летсе стxpi кмлхњ б кесн цнткокл (по именицима био

s poдом из Стоћног Београда.“) По Филарету (Свитне

кожнихЋ СлавинЋ) он в пострадао 30 Авг. 1659.

20. П. Максим.У поменику Дечанском кои се чува

у књижници Србског ученогдруштва, има на више

места забилВикено име Максима патриарха, тако7164

1) Лекивн на стр.322: Post saeculi nuperi medium sedebat Gabriel

AEppus Serviae, quo in Moschoviam profecto, sedem Maximas

quidam arripuit, qui illum perduellionis reum egit apudTurcici

SultaniVezirum.Quocirca Veziri sententia Gabriel Prusae Iaqueo

осcisus est postguam frustra tentatus erat, ut Christo fidem

ejurarel.“ А по историческом списку цариградских патрiapaха

„Гаврiиљ II. Iариградскi патрiaрх повћшенљ бл вЋ, Прузћ по

клеветћ одного Евре.“
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=1658 патњ слшококски и то в настари запис а

У РУКОПИСУ 6AHOM Rapловачке библиотеке има оваја

аутотрао. „Сно книг8 тлктон кЋzes, uz curself

последни пристлиник, скетне н великie upsке Максни

митридрх певски и кожа грокл поклоннк, кинг ко

А свети гора 6 дискал ухлуле, нже кнкu sveuнк

свето потишлго Акокинкл дAuxскна, квинк не измом

Фреком млдесети жлтнин н приложнх не скетан келијан

чини плтрирни сpксклго наwслетка локацини на

10043 и проунтлие — кљZex. н. пpнложнxк н подинсх

кЋ, мато 7179—1671. ugu. Avrsст 18 gu.-

bpем печућски Епископ, кои в код. п. Максима

Архиђаконом био записао в у едноћ книзи: „кu Aero

китим 7189. A b xpиста 1681. престакн се клажени

отиша и господин Млксни плтрарх, сркски, Месеца

окт.30. 8 плтрпаршiи пећскон.“

21. ПатриархАрсение III. кнст ка лето господиe

1683. p.K. б. Сен кликененшн Арсенне улpновнws

Беше крме престом сpкскне плтрiupxi H надксе ке

ликн тврvн сзлтан мехмед кЋ лето 1683. н понде

ил његњ и тло мноте рлZкнент кнст. II сен госпо

Ан плтрingsњ многu zАл подњетљ тогда б проклетн

Arupčiuh, HIJENILA GETњеub. н клсего мншлешњ, н Ел илме

згонехе са глконо л клсего мншнксе. Кл полistopu

них стенк их плтрiАрцине скененк кнст., н. пpнкег.

мунио торз и в никшиће слштрећи, н прогн екзархи

pАЖегоше се кон климо, един кл. скетвио rops zАКе

гоше л н нилмо. Клд нотpк тврzн влсташе кон су

Yукли плтрирхл, Алн грлд прахн, хотелн се междк

сококо сеци: плтрi upisu uенил, vто да ткоре. Плтрi

нрх же покеле кетер Еноub smoнтн нх и сна тлко
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више и погоре. Светеиши те патр'п'арх превистъ во

племенски доидеже вцеше иемци велиград (Т) тврака,

и придоше сркли са ратно до патр'т'аршие, и тако па

трТархъ Арсеиие "page s патрл'арип'по поплепеив и радо

pena и васето вкрашеииа своето престол срвскн кроме

Беше. II тв ка nem; савравсе васе српско воинство па

поклотепие т'ховв влатепствв cimam: арх'т'пастирв;

телет тела (оца видеш и штацъ тела свова, и тако

велика радостъ писти ки дип тие ш сававвпмеии и

саедииъеии срвскаго lupom и ста више тако месеца

иоемвра а месеца неи. 6. и вас месецъ Влрише тврци

и татари а копска срвска и иематка nama иа химитре

Њ ::cupam до пени, 63 пени до скопта, и тако васе

noname ка велградв. Il сам патртархъ вамале ::seme

ва еелградъ а uuozu ипоцп и езархи иџивоше [muzu

na'rp'l'apxa и висариши цц се znao велики влиџ патрТ

арха погиве, и Mnogu хрТстТаии иџивоше 'roma н ва

Menu. даведеии више: ста тако више и горше.

Н то е џими nami mem престол сръвски пвст, пик

тоже ва пеш. соста , и по раџиеии кише татари в па

тр'т'арпшп па џшичц' и коие ка црков ваведоше Buca

џшв. Бви, исп cm више трелв ради иаших.

"аки тото лета придоше тирци иа Белград и ва

дете Белград Њ немаш.. liscu-:Humana ump'l'apx вветав

samima са васеми православпими. Apceuie III. по cy

временим зап сџма умро е 27. Окт. 1706. г. у Бечу.

22. Калвпик. Н ва то лето 1696. "page na'rp'l'apx

каллииик rpm. и седе 8 престол по Њцтадших татаршв.

сопрете пвст и са царевим вератом втвртдепк вист иа

престол приведе два арх'п'ереа тртаска и поставите его

патрт'архомъ срвскимв“ pu. Митрополит Moñceñ Петро
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вић ког в П. Калиник г. 1709. за владику босанског

посветiо зебележио в у книжици, у коко в записивао

„што 6 харчиО“ :

„Прастлкн се господни плтрирх кvр Клинк wilu

Акгвстл 16. матл 1710. s Teuншкups.

23. Атанасiв. „по прљстлкленiо плтplАрхл кvр кл

мнинкл постлклен кнст. на плтрiАршлстко скопски ин

трополнт кvр Лелнлсte uесеца Ген. 6. матл господна

1711. од плтрiАрхiн некскон н понде с когошт на

теuншкар на пRTњ.“ Исти Моћсеž Петровић.

24. Molicek. „Msто господне 1712. ugu 0кт. 6. пo

стлкменfе кнстњ на прстомљ срксклго плтрinpucткл

8 пекскоus uонлстнри господних н орк кллкеноus пл

трiАрхв кvр Монсено прizжде какшлго рашклго Мнтро

полнтА.“ Исти

25. Арсение IV. ивлан у писму г. 1725. 18. фебр.у

Подгорицу писаном, да в: „нZколенiем слкорд клсero

и пошнлоклнieus visститога цАрл клZкеден на прстом

плтрinфилсткл срњксклго.“ (в. Далм. Магазин за г.

1851. стр. 173 и ЛћТопис србски од г. 1828. ч. IV.

стр. 7). „Сен zл жнкотл плтрiАрхл (Монсел) пракнлна

коспрiuи престолњ, серкски н кист плтрimpsњ“ в. Гла

сник IX. стр. 247.

I. Руварац,



RETOTEO LATPIAPXA APOEHIGH IV, ISTE IE'RIM.

Описао га у Едноli uraљшакова книзи карловачке библиотеке, прото

синђела кћиова, а и шотони посвећени епискоша Партекis Шавловић.

1737. 27. Iулia.

„КЋ сен ден престлкнсл. клажених плuлтн интро

полнтљ БлградскiH Movceн Петрокнv в. Блград,“)

н мња днесњ кЋ p 8 го к с кi A планнин прнкRгше страха

pлди лглранскаго нже нZтонин киклот, б сконхЋ

жнлнцЋ н градокЋ германскнин н Смлкено Серк

скнин констка , тамке н скоко лотостњ н скнр постњ

окpлцилнотЋ на прмкосмлкнил хрfстiАнн , кулскллн

sмоткорнтн н клакензншаго Плтрinpxл Пексклго Ар

сенiА Yеткертлго, но нZклкнска б стн нхЋ покро

комЋ Богомлтере, квшио ко нiz IIеккн ксно ноugh No

днхомЋ и придохомЋ дo p s r о к. е, идкаке н поклд

сткорнхош код стAнокл Аркандшкu ovреждлеuн Б

них стрлномнокерн. Нzi psтока пакн костAвљ Стл

p њи н ст. Дражноно, понде до Кл с о к н к л, лZA zКе св.

нионо дрзжноко по трн дил посатнх шек кмлp II н н

тлило кЋ едннон пецнерн дкл Анд окнтлхЋ, н пондохЋ

кЋ хл сЋ и тлин светлxса шлкн св. Старнит нудкаже

предЋ ovTрено кЋ ноцин Ендеxош светљ накi ozА

рлоupi , и књстлкше по шкri ovтренiн пондохом стi

Бњpд 1 ни и л кЋ и око мR u uz Aps, erozке кZANI IZL

psкн Аглранскina te Rez. Крокополнтisa, uko дo се

Алдесет Уликu zАклтн и хрiстium н. Аглранд, негда

u Aостигохомњ кљ нокош плZAps. н нареднхоuca no

ДВА винти кЋ град н препочнтн Б usтешесткеннurio

тр8ди и сњ8TRIшнтнсА сњ тамошнимн хрfстiАнн, се кне

ZAIG приде глAсЋ, mко нАшн концн н клтлин с кл

петлош Станишоuљ бTншлн н оставилн град. трЋ

") т. е. 27. Iулia 1830.
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н швстЋ, н тврцн кмнZI пpншлн, н. u тогда смато

хомсА i ovкомкомска страха, нA же не кк страхЋ, н

кrs mixouса кто кецне шожаше каглтн дрзгЋ дрвгл

предклрлопре н над окZнрлиоцесА wлсто, Ал нмсЋ

не постигнктљ атлранн н посљквтљ, н тлко до Ств

де ни ни шоплстирл келнкншт. трвдошЋ нi ovupsYенi

емљ скатлон недамн достигохоuЋ кљ 14. uvтвстл,

н ниже прадннкл Богоматере остлки нAст тогдашнi

стрлхЋ сокершнтн. но ко пsтешесткiH н на конскомЋ

илкдени прдноклхоu ovспенне Богороднији , и снце

прешедне толнкн Елсокin nxxвни достигохомЋ pis

морлкR, н лкоже насљ ткрскiH страхЋ гонлне сније н

дpвria плки нашЋ страх, н кruxis & насљ мнлце

клтн лгарлин , и прiHAохоuЋ књ. Крлгвекец Ђ., и 60

nsтешесткina uMо препоункше, бидохоuЋ кљ нцт.

грлдЋ, кRAT уже б СлонокЋ н германuкЋ, Акаке

нsколнко днен прекине, н мнце глко скокоднхомсА

б лглрант н ктоus не кRART. нлсЋ гонтн, н нхум

хоuЋ гостнтнcл н проходнтнсА окрeстЋ грлдл, и се

nлки кнеzАнж присп гллст дно тврцн приходатЋ , и

насљ пакн оустрашн, ако кљглтн намт, ксно ношњ

предњ склтзно недамно н к слмин недњлнин Ден н тако

до Блград потрахоuса колuресл да не оусpмцктљ

нлс на патн кеzozкнi arapske, но и МрхНАПлконокл

колizgњ кнеzАпила не мо насљ смате, и Бога покри

клоцrs, достигохомљ к БклгрлдЋ, н прinu ucЋ Брл

тis cЋ мнококiо н матеu , сније н к' Клоловца, и к'

шлица дрхiерен н протн доколнк мнокоњ поклхотљ.“

I. Руварац,



КРИТИКA,

„Историја народног образовања код Орба, књига прва

увод, Написао Алимпије Васиљевић, професор.

Књига награђена из Фонда И. М. Коларца.У Бео

граду у државној штампарији 1867°

0д Ч. М и Ј.А то в и Ђ.А.

чи

Књига, којој наслов овде изложисмо, привукла

je нa сe пажњу читалачког света нашег у необичној

мери. Пре свега, ко год иоле има појма о важности

историје народнога образовања, није могао а да с нај

живљим задовољством не поздрави појав историје та

кве у нашој књижевности. Осим тога само име писца

њезиног, који је у нас као критичар гласа стекао, ка

дро је било да разбуди интересовање за дело његово

у што ширим круговима. Што се тиче самога утиска

које је дело учинило на своје читаоце кад су и послед

њему листу на крај дошли, њега је тешко описати.

Наш шири читалачки свет,— који с једне стране није

дубље проучавао дух у коме је г. Панта Срећковић

писао своју „Општу историју“, нити опет мисао Фило

софске системе којује г.Милан Кујунџић управо према

г. А. Васиљевићу бранио, и који је сдруге стране на

викнут да с попoсом погледа на страну историју наро
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дну — био је готово пренеражен новошћу историјске

методе и тумачењем наше историје савршено против

ним обичним појмовима. Наш учени свет није могао

бити изненађен новошћу историјске методе овога дела,

али тим пре и тим више, мислим, новим погледом на

развитак нашег историјског живота.

Све ово што овде помишљахне би ме могло наме

pити да се упустим у критику дела г. Алимпија Васи

љевића, тим мање што је ова прва књига тек само

увод у праву историју образованости народне. Али у

овоме изводу он излаже у кратко главна начела по

којима ће историју ону тумачити и главне погледе

своје, а после у предговору и сам вели да ова књига

осим што служи као увод у саму историју, „у исто

време постои као самостално засебно дело.“ Узевши

га као такво, ја налазим у њему ствари које се по

моме мишљењу не подударају са данашњим ступњем

науке, налазим у њему погледе о којима ако не ћу

рећи да су са свим и савршено не основани, а оно на

сваки начин држим да не стоје тврдо, и особито ми

слим да је значају Неманићеве периоде учињена не

правда. С тога, и шосле што би велики број читалаца

видећи да дело г. Васиљевића без критике пролази,

помислио да је све што се у њему каже пуно основано,

држао сам да ми ваља јавно казати шта ја о њему

МИСЛИМ.

Пре свега ваља ми казати да дело ово има једну

доиста важнузаслугу. Оно ће, рушећи нам наше снове

о славној прошлости нашој, у неколико порадити да

. се пробуди скептичност у мсиао коју смо до сада

сами о себи имали; постаће нам права потреба да оз
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биљније и боље проучавамо своју народну прошлост

и свој народни живот,да без предрасуда познамо наш

значај у великој задрузичовечанства. Овакав би нам

правац добро дошао, јер лепа мисао да народни по

нос ваља побуђивати, изводи се у крајност па као

крајност може само да нам науди. Свуда се и на сва

уста проповеда да смо ми Срби најбољи народ на

свету, да смо ми Словени, али нарочити ми Срби, од

постанка најжешћи слободњаци,док су сви остали на

роди задахнути ропском услужношћу.То није пробу

ћивање поноса, то је само наводити народ да себе

сматра за аристократа у кругу осталих народа. Тај

правац не може да не буде од штете и по нас и по

напредак целог друштва људског. Ово аристократско

осећање да смо ми најбољи народ, за цело ће се бар

у неколико усколебати општим карактером овога дела,

тако рећи и мимо вољу самога писца, који у самој

ствари и сам мисли да смо ми доиста најбољи народ

почем смојош у VII-ом веку саставили тако савршено

друштво, каквог нигде ни пре ниуто доба није било,

и каквог једва да има где и сада! (стр. 17).

Уз ову заслугу ваљало би још једну општу добру

страну дела овог похвалити. Ту мислим лакост слога

којим се мисли просто и јасно казују. Али је права

жалост што је писацзанемарио чистоту језика у оно

ликој мери у каквој се нисмо навикли даје виђамо ни

у писаца слабих, а коју је књижевност наша најмање

још могла очекивати од књижевника који озбиљно

предузме да пише историју народне образованости!

Не може нам се да овде не споменемо један рђав

обичај који се — не ћу рећи злом намером – већ
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просто нехатошћу увлачи у нашу књижевност. Писац

наше „историје народног образовања код Срба“ изу

чавао је Бокла, по њему и у његовом духу написао

је дело које називље самосталним, па цитате и имена

на које се Бокл позивље наводи као своје, не поми

њући (осим на неколико места) да су боклови. Кад

нам при данашним нашим материјалним средствима

није могућно ни за народну (а камо ли за своју при

ватну) библиотеку набавити важна књижевна дела,

па смо у невољи да оно што се у њима казује дозна

јемо из друге руке, онда смо радидостојанства науке

дужни да бар кажемо из које смо руке то дознали.

Усвајање цитата из туђих дела (ма да дело из кога

је цитат видели нисмо) и непомињање ових дела (из

којих смо их навели) истина је ситна ствар, али може

да значај књижевников доведе у лажну светлост. Ово

нам је ваљало рећи, што писацдела о коме говоримо

ситну ову ствар и сувише олако узима; а кад он као

важан књижевник тако чини, шта се може очекивати

од књижевника млађих и учене славе већма жедних!

Прелазећи у само дело не могу да не кажем да

одмах на првом месту писац додира једно занимљиво

научно питање, па га решава на начин о коме мислим

да не може задовољити. Реч је о томе за што исто

ријске науке нису напредовале онако као природне?

Писац вели: „историци изучавали су живот људски с

уверењем да се он не развија правилно, а природо

слови изучавали су живот природе с уверењем да се

он развија правилно; с тога се природа изучавала

„точније“ него човек; с тога су природне науке учи

ниле већи напредак него историјске.“ (стр. 1.)

Гллсник ххш. 17
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Ја мислим да ни природничари нису могли одмах

с почетка, не имајући довољну множину Фактова,

изучавати природу с уверењем да се њезин живот

развија по законима, јер од куд би им било уверење

без љактова? To би било у противности с позитивним

карактером природних наука које тек по несумњивим

Фактима и без предубеђења проналазе законе при

poдне. Множина Фактова. једног истог рода доведе

природничара на мисао да нешто јест закон природни;

чим дође на ту мисао он већином има и средства да

се може уверити је ли то доиста закон, природа ње

гове науке допушта му да може правити опит, ек

сперименат, па да се тако брзо увери је ли оно закон

или не. С историком је друкчије. Истина и он прику

пља, бележи и изучава појаве и Фактове народнога

живота, као што природничар то ради с појавама и

Фактима живота природе. И он може по некоме од

њих доћи на мисао да је нешто закон народнога жи

вота; али да ту мисао изнесе на свет доиста као при

родни закон народног живота, за то би му ваљало

као оно природничару да се опитом увери је ли тако.

А може ли ко и сме ли ко да прави опит с народним

животом1 Не остаје му друго но да чека док наука

прикупљајући лист по лист ошисивања природе зе

мљишта, на коме који народ живи, и карактера на

родних, описивањем историје свију народа у разна

времена не скупи материјал у којем ће наћи потврде

својој мисли или не. И историку је основа из које за

коне изводи Факт као и природничару, само што овај

може да изазове Факте опитом, а историку ваља че

кати да му сами дођу или поћи па их прикупљати и
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сабирати. С тога се закони историјске науке спорије

проналазе но закони природних наука, с тога су ове

отишле даље у напред но историјске.

Одмах на другоме листу овога дела наилазимо на

ствари којих доследност ваља да испитамо.

Писац вели да се под народним образовањем ра

зуме: „општи развитак народног живота,то јест свију

његових способности; по томе образовање огледа се

не само у књижевности и уметности, него и у рели

гији и државним уређенима, накратко у свему што је

год народ учинио у име свога духовног напредка и

материјалног благостања“: (стр. 3). Па опет одмах

испод тога вели да је „историја народнога образо

вања дужна показати само како је српски народ од

постанка свога па до сада напредовао у три правца,

то јест што се тиче количине, каквоће и слободе у

распростирању знања.“(стр.3). Писац нам није казао

шта он разумева под „знањима“ па нам, узимајући

ову реч у обичноме смислу, она два става стоје један

према другом каодве противности. Истина на једном

другом месту (стр. 34.) он казује како се начела мо

рала не мењају,па се по њима не може мерити разви

так народне обазованости. Али примењивање тих мо

ралних начела у животу,то се мења, па управ по томе

се може добити или на сваки начин попунити мисао о

народној образованости. Примењивање морала у жи

воту народа у периоди младости и народа у периоди

опадања за цело нису једног истог карактера. Као

што не можемо праву образованост појединог човека

оценити само по количини знања, по каквоћи њиховој

и по брзини или лакости којом једо њих дошао,тако

17
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мислим да не можемо ни о образованости народа до

бити праву мисао само по том једном моменту. Ако је

истина пто писац напредвелида је образовање „оп

шти развитак народног живота“, то и историја народ

нога образовања ваља да искаже развијање то по

свима странама народног живота: по религиозном,

моралном, политичном, друштвеном и економном жи

воту, по наукама, књижевности и вештини. По моме

мишљењу тешко се може веровати да ћемодобити пот

пуне и праве историје народнога образовања, док се

год поједине стране нашег народног живота на си

тније и дубље не испитају, и док се земља на којој

наш народ од ово 12 векова станује не проучи гео

графски, геолошки и климатолошки. Док наша књи

жевност не стече добрих монографија о развијању

појединих страна народног живота, дотле ће писање

историје народнога образовања превазилазити снагу

не велим каквог ђенијалног писца, али без сумње

снагу сваког ма нешто и више но обичног писца.

Писац нам казује шта разумева под народним

образовањем, а нигде нам не казује где суму побуде,

нити у каквој свези стоји оно с природом човековом.

Природна је последица овој непотпуностиу излагању

појма о народној образованости то, што и остали

основни појми овога дела нису сигурно оштри (пре

цизни), па више или мање долазе те бар изгледају да

стоје један према другом. Такав одношајдва основна

става већ сам горе споменуо. А такав је одношај и у

овим ставовима: — на стр. 3. вели се, „историја је

народног образовања дужна показати како је народ

српски од шостанка свога па до сада напредовао...“,
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а на стр. 6, „богатство је неопходан услов код сва

кога народа, па да он може одпочети своје образо

вање.“ У првом се ставу казује да се историја на

родног образовања почиње одмах кад народ постаје,

удругоме опет она се почиње од оног тренутка кад се

народ обогати, а за цело не може се мислити да се

народи у периоди кад постају појављују одмах и као

богати!

Даље, по ономе опредељењу образованости чита

лац природним начином долази на мисао да је обра

зованост односан појам, да образованост има више

ступања да се и о народу који је на најмањем ступњу

образовања може казати да има неку образованост

као пто се о народу на високом ступњу образовања

каже да има високу образованост. Али опет на другим

местима писац нам говори тако као да образованост

није односан појам. Тако нам н. пр. на стр. 12 казуje:

„Ово троје: најпре сурова клима и непостојана по

года, после често мењање своје отаџбине и најпосле

дуга борба с варварским ордама, — то су били по

главити узроци те Срби дуго нису могли стећи оно

лико богатства колико је потребно да се може одпо

чети народно образовање.“ Из тога можемо само ово

двоје извести: или 1.,да писац тек неки извесни сту

пањ образовања сматра за образованост,и онда обра

зованост не би била односан појам; или 2., да писац

држи да је у нашем народном животу било једне пе

pиоде у којој не само нисмо били на неком вишем

ступњу образованости већ образованост ни почињали

нисмо! А оваква мисао — мисао да је било периоде

кад су народи били апсолутно без икакве образова

-4

че
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ности —држим да се не може бранити. Јер ако је

истина што писац на једном другом месту вели да је

образовање у самој ствари борба за савлађивање“)

природних сила (страна 24,) онда је човек ту борбу

отпочео одмах чим је настао на свет. Стање у коме

се дивља племена по Америци и јужним острвима на

лазе, ми не можемо научно карактерисати именом

апсолутне оскудице образованости, већ га каракте

ришемо само именом најнижега ступња људске обра

зованости за који знамо. За то што су све остале

ствари око нас неке више температуре но лед, за то

– ако хоћемо да научно говоримо – ми не можемо

казати да лед нема температуре. За то што је напа

образованост у VII-e веку била ниска, за то не смемо

ми казати да тада тек почињемо образованост и да је

пре тога доба нисмо никако имали! Свакојако држим

да је оскудица у прецизности овог основног појма

(појма о образовању) једна од оних маханау делу које

Ваља. На ВИДИК ИЗНеТИ.

И у ономе што се на стр. 6 вели: „Богатство је

неопходан усЛОВ КОд свакога народа да може одпочети

своје образовање“, нема научне тачности, па може

дати повода неспоразумевању. Богатство се у науци

сматра као велико имање, особито велико кад ce

сравни с другима“). Богатство је очевидно односан

") „Савлађивање природе и природних сила“ мраза којом се у

новије доба често тумачи значај цивилизације мислим да не

казује потпуно оно што цивилизација јест. Ја бих се ту пpe

послужио реченицом „завлађивање или овлађивање“, премда и

то Још није најзгоднији израз.

°) Вид Рошера Основи народне привреде 5. 9, стр. 14. у преводу

В. Јовановића.
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(релативан) појам, па ако је она реч у наведеноме

ставу узета у овом смислу то је онда појам неопходног

услова за развијање образованости врло несигуран.

За данашњи се српски народ за цело не може казати

да је у „богатству“, па опет хоће ли писац „историје

народног образовања код Срба“, рећи да наш народ

нема данас неопходног услова да може отпочети своје

образовање! С друге стране у обичноме смислу бо

гатство значи онолико имање које је толико, да имов

ника свога ослобођава од сваке нужде да ради, а даје

му могућност да не радећи и не морећи се ужива ле

поте овог света. У овоме смислу за цело она реч горе

није могла бити узета. Назадак римске образованости

почиње од онога дана кад су Римљани опазили да уз

оно богатство што су га нагомилали пленећи цео свет,

Римљанину није вине нужде било да ради; Шпанија

почиње да пада од онога дана кад је осетила да је

златом и сребром најбогатија земља на свету; и сам

писац казује нам на стр. 12 говорећи о нашим тргов

цима и занатлијама:„какодођу до неке малетековине

одмах почне слабити њихова енергија за рад; одмах

покажу више склоности на трошење него на привре

ђивање“,- (премда он мисли да се у овоме изјављује

утицај дуге и жестоке борбе коју су Срби пре десет

идванаест векова имали да издрже најпре сАварима

и Угрима, а после с Бугарима и Грцима!). Што је ис

тина то је, да је за развијање народне образованости

нужно да народно газдинство има неки чисти доходак,

неки превишак производње преко онога што је народ

производећи издао, потрошио и жртава економнихпод

нео. Чисти доходак ослобођава привредника бар за
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неко време од гвоздене нуждеда проводи дане јурећи

за хлебом, он му даје времена да га употреби на уса

вршавање својих човечанских особина; осим тога у

њему су средства да се набави јаче оружје којим ће

човек завлађивати природом, којим ће набављати себи

нових средстава за образовање. ПIто је он мањи то

и мања средства за народну образованост; што је он

већи то су и та средства већа. Отуда народи с још

не развијеним народним газдинством—те услед тога

с маленимчистим дохотком—много слабије и много

спорије папредују у даљем развијању образованости,

но народи с развијеним газдинством и услед тога ве

ликим чистим дохотком.“) i za

Да пређемо сад на „услове од којих зависи поче

так и правац народнога образовања“ (стр. 5). Писац

их дели у природне и духовне “) Остављамо на страну

питање да ли се може пред науком оправдати овако

") Ваља ми напоменути и то да Боклу своме делу говори „on the

accumulation of wealth" и „оп the distribution of wealth" (I,

38–47) Реч „wealth“ значи богаство,здравље, имућност и добро

енглеске је економисте примењују у овадва последња значења

а Бокл за цело и не може узимати у другом смислу но што је

узимљу стручне економисте као што је Ад. Смит, Макулок, Џ. С

Мил, Рикардо и др. на којих се дела он позивље. По томе

схватању Бокл не говори о богатству већ о имућности као чн

њеници образовања, он говори „о нагомилавању и подели до

бара“ а не „о нагомилавању и подели богатства“.

°) Бокл не говори о „условима за"почетак и правац образовања“

већ о „influence exercised by physical laws over the organisation

of society and over the characters ofindividuales (I, ch. II. 36–

137) т. ј. „о утицају што га Физични закони врше на организацију

друштва и на карактер индивидуа“,— и после: „mental laws are

either moral or intellectual; inquiry into the effect produced by

each on the progress ofsociety (II, ch. IV. 153–206), т.ј.духовни

сУзакони или морални или интелектуални; испитивање утицаја

што га свако од њих на развијање друштва чини.
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дељење, па наводимо само да писац у прве броји:зем

љиште, климу,храну и општи облик природе;у друге:

веру, писменост или азбуку и системудржавне управе.

Да је писац остао следствен па и даље у целоме делу

чињенице ове називао „условима“ образовања онда

би смо га питали из каквих побуда их називље усло

вима и што баш само њих ту узима; али и он

сам на другим местима свога дела говори о њима само

као о чињеницама као о Факторима, па нам се овде

ваља задовељити само тиме што ћемо шоменути, да

услов и чињеница не значе једно исто, па се те две

именице не могу с разлогом узајамно замењивати као

што је то случај у овоме делу. Главно што ја овде,

где је реч о чињеницама образованости, писцу „ис

торије народног образовања код Срба“ — замерам

то је што је превидео основни значај рада човечијег

и значај асоцијације по образовање народа и друш

тва људског у опште. Сматрали човека с ког хоћете

гледишта, опет његово развијање не можете потпуно

протумачити само утицајем спољашње природе већ

пужним начином долазите да признате да у томе по

слу има своје улоге и природа која је у самоме чо

веку. Ја држим да најдубљи закони човечијега раз

витка немогу бити изван човека већ у самоме човеку.

Човек се не образује с поља само под утицајем спо

ЉашIЊИХ МОМената. Као ШТО Се Хладна Стена. ПОД ДЛетом

Фидија образује у Аполона а под длетом невештака

у наказу. На развитак човечији имају утицаја споља

шње прилике, али се човек опет за то изнутра и из

самога себе развија. Снага којом се човек из себе

самога развија, то је рад његов и после комбинација
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тога рада. Рад је средство које позитивно утиче на

образовање човека; остале чињенице раде више пе

гативно, само тек сметајући или не сметајући раз

витку закона унутрашње природе човечије.Земљиште,

клима, храна и општи облик природе утичу па обра

зовање тек тиме, што сметају или дају маха развитку

рада људског. То се исто може казати и о вери и о си

стеми државне управе; само при овима не смемо забо

равити да су они, као спољашњи изрази неке стране

унутрашње природе човечије, не само чињенице које

(посредно) утичу на образованост већ у исто време и

управо пре свега и последице неке извесне образова

ности. Анализујмо само основну мисао образовања.

Човек долази на овај свет Физички слаб, непотпун и

несавршен, али у себи доноси и клицу снаге којом

ће ојачати, и којом ће моћи да се попуни и усаврша.

Осим што у овој способности природе човечије за

развијање и усавршавање лежи први услов људског

образовања, осим што у несавршенству и непотпуно

сти човечијој лежи ирва нужда за то образовање,још

постоји и могућност да се човек из природе и оне која

је у њему и оне која је око њега попуњава и усавр

шава. Али природа која је око човека живи по сво

јим вечитим законима, — тако рећи не ће да зна за

човека. Да се човек попуни из природе која је око

њега ваља му неко лично напрезање учинити, ваља

му радити. Тако исто да се из своје унутрашње при

роде усаврша ваља му пре свега да ову упозна, а и

за то треба неког напрезања, неке личне жртве, и ту

ваља радити. Тек рад човечији, то је оно чиме човек

из себе самог, тако рећи из бездане унутрашње при
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роде своје, и из вечито живе и вечито неисцрпљиве

природе која је око њега, дохвата елементе којима

се попуњава и усавршава. Само радећи, само у зноју

лица свога, човек се уздигао с оне низине, на којој

га је природа први пут предала руковођењу његове

свести, на лествицу која удара у недогледне висине

савршенства. Рад људски то је главни агенат обра

зовања људског; рад је школа за врлину, и само се

њиме високо уздиже човек, цели народи и све чове

чанство. Тек само тиме што спољашња природа ути

цањем својим смета или потпомаже развитак рада,

само тиме — посредно утичући на успитање народно

— утиче и на народну образованост.

Овајзначајрада или управо значај самога човека по

образованост људску, писац наше историје образова

ности није изложио ни издалека онако како он заслу

жује. Он говори о богатству као „неопходном услову

за почетак и правац образованости,“ а не говори

о раду којим тек може човек до богатства да дође.

Није ничим показана свеза између карактера рада

и карактера образованости. А ко проучи историју и

стање разних народа данас, тај ће на мах опазити да

је образованост оних друштава људских којима је

главно занимање лов, са свим друкчија но образова

ностдруштаваљудских којима је скитничко сточарство

(номадство) посао; да је у онога образованост на ни

жем ступњу но у овога (ма да се у овога појављује

установа ропства које тамо нема, а установа се ова

ту појављује управ као знак веће образованости и

веће питомости); опазиће даље, да је образованост

још на вишем ступњу у народа који су стално наста

м
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њени па земљу обрађују а још на највишем у народа

у којима су пољска шривреда,трговина и радиност ин

дустријска хармонично развијене и унапређене. Тиме

што нам казује да су Срби дошавши у ове земље

имали народне скупштине и бирали своје старешине,

тиме нам још не казује ступањ образ ованости народне

(а то је прво што нам историја образовања треба да

покаже). Такве установе налазимо у старих Јелина

на врло високом ступњу њихове образованости, а у

данашње доба у народа на највишим ступњима обра

зованости; али ми их налазимо и у народу на нискоме

ступњу развитка нпр.у старихАнгло-Сакса, у Фриза,

у самих Авара и Германаца које је Тацит познавао.

Скупштина народна није увек народна скупштина (о

томећу говорити и мало ниже). Напротивда шамје ка

заок арактер привредне радње народне, ми би смо од

мах могли имати тачније мисли о његовој образовано

сти у оно доба. Образованост ловачких и номадских

племена које су стари Грци и Римљани познавали и

описали за чудо се шодудара с образованошћу ловач

ких и номадских племена које ми данас познајемо.“)

Не дајући раду његов природни значај у про

цесу људског образовања, писац наравно савршено

превиђа и велики значај удруживања (асоцијац"је)

по образованост народну. Рад је, како рекосмо, из

ворна човечија сила којом се човек упушта у борбу

за овлађивање природом; асоцијација –то је комби

нација људске радне снаге, људске способности и

људских дарова, како би човек у борби тој до најве

ћег резултата са сразмерно најмањим жртвама доћи

о вам волета. Упита овопотни алегеншек, стр. 34.
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могао. Што се на плодној земљи у опште цивилиза

ција раније развила но на неплодној, то није само за

то,— па како ја мислим не ни већим делом за то —

штоје земља плодна те човеку малени труд његов бо

гато награђује; ово би га у самој ствари могло пре

размазити и његову енергију врло рано ослабити те му

поставити уске границе за развијање, као што н. пр.

у жаркоме (или како наш писац вели „тропическом“)

појасу, где најмањи трудчовечији природа необичном

обилатошћу награђује, доиста и налазимо тако да ка

жем закрџављене цивилизације. Што се на плодној

земљи цивилизација рано развила, то мислим да се у

првој линији има приписати особитој једној прилици.

Плодне земље постале су већином из морских и речних

талога и наноса (алувија) па као талози и наноси њи

хов је облик већином раван. Уз то су плодне земље

обично богате водом, рекама, језерима и т. д. Мисир

има Нил, Месопотамија има Тигар и Еуфрат, Индија

има Ганг. Кадје земља равна и кад има пловних река,

то онда њезин природни облик веома олакшава сао

браћај људски, даје врло рано могућностда се радна

снага и способности људске комбинују у асоцијацији.

Грчка истина нитије равна нити има река, али њезин

је облик такав даје становницима њезиним, ма на ко

јој тачци становали саобраћај са свима осталим морем

осигуран и олакшан. У Епиру и Тесалији земља је

плоднија но у Елади, а клима за цело не много суро

вија, па се опет ту цивилизација није развила, јер је

које с оскудице река и морске обале које услед пла

нинскихланаца саобраћај и развитак асоцијације јако

отешчан. Што рекосмо о Грчкој то вреди и о Италији.
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Шта више може се рећи да јужна Италија има блажу

климу но Грчка, па се опет образованост у њојзи

није тако рано развила као у овој—ја мислим за то

што је јужна Италија у природним олакшицама сао

браћају сиромашнија од Грчке. У Шпанији—трећој

најјужнијој земљи у Европи— цивилизација се нај

позније развила при свем том што је земља плодна и

клима блага, а иза Грчке и Италије опознила се на

рочито с тога штојеуправ у ње облик такав,да отеш

чава саобраћај и не да маха асоцијацији.

Поменућу само још и то, да се између свију сло

венских земаља на југоистоку европском, образова

ност понајпре и најаче развила у Далмацији, у при

морју, управ на нај неплоднијој земљи, али која као

приморје има највеће природне згоде за саобраћај; па

већтиме и за асоцијацију. Није без значаја што Рајић

по Кедрину казује даје српскоме народу одмах у пр

воме веку његовога становања у новој отаџбини гла

вно место билоДубровник (Раузис, Рагуза),(Рајић П,

217). Могућно је да је Кедрин у место Рашка или

Раса написао Раузис: али ко с пажњом чита нашу ис

торију до десетога иједанајестога века не може бити

да ће превидетида суДукља иТребиње понајзнатнија

места, права седишта образованости.

Што се силе људске већма, многостручније ијаче

комбинују, то је и победа човечија над препрекама

његовоме усавршавању све сигурнија, све већа и све

сјајнија. Сравнимо само северну Америку и Енглеску

са источним земљама у Европи где се начело удружи

вања слабо примењује: тамо налазите највише ступње

људске образованости, овде још ниске. Да богме, и
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асоцијација изгледа и сама као последица некеизвесне

образованости, али изван сваке сумње она је и сред

ство да се народ уздигне на виши ступањ образова

ности, од прилике онако као штоје капитал последица

неке прошзводњеу прошлости али у исто време сред

ство за нову јачу производњу. Што год смета комби

нацију људских способности која се у удруживању из

јављује, то смета и развијање људске образованости.

Што се год говори о благословеноме утицају сло

боде на образованост народну, то је све истина; али

само у толико у колико слобода даје маха и полета

асоцијацији услед које долази и развијање способно

сти појединих лица. Где из каквих спољашњих узрока

или и кривицом људском асоцијација није могућна, ту

поред највеће политичке слободе не може бити високе

образованости. Народ на Лапланду поред нај про

страније слободе трло ће се тешко уздизати на пише

ступње развитка, јер ту природа ставља Физичне, го

тово несавлађиве, препреке људскоме удруживању на

пут. У врло многих народа — скоро у свију народа

тако назване индо-европске расе – налазимо у пр

вим периодима њиховог историјског живота више нми

мање демократске установе; ша опет немамо других

знакова високе образованости и не може их бити по

чем при ондашњим приликама није могло бити велике

комбинације рада и људске способности. А није је

могло бити прво што није било много народа, што

није било много елемената за комбинацију, а друго

што није било великих побуда за њу. Услед слабости

људске асоцијације шриродне препоне народноме ра
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звитку у оно доба сразмерно су интензивније (брда и

реке онда су биле оштрије границе но сада кад кроз

брда правимо преке путове а реке хватамо у јарам од

мостова); нарочито даљина места, даљина човека од

човека била је неисказано велика препрека удружи

вању, а услед тога и образовању.

Даље налазим да у општему делу књиге о којој

говоримо органичност народнога живота није пока

зана. Ко хоћеда излаже законе народног живота, тај

пре свега ваља да учини оне којима то излаже паж

љивим на суштаствени знак тог живота, на органич

ност његову, на органичну свезу,у којој ту узроци и

дејства стоје. То писац није учинио. На против, како

се у књизи његовој излаже живот народни, читалац

мора доћи на мисао да је народ механизам а образо

вање његово тек само прости рад тога механизма.

Писац нам нпр. казује где је вера таква и таква и где

је системдржавне управе такав и такав ту се порађа

образовање—од прилике онако кад би неко узео да,

говори: где водена струја у извесној количини и у

извесноме нагибу пада на воденично коло, коло се

окреће и у водешици се порађа млење. Писац говори

о условима, које он називље духовним, нарочито о

вери и о систему државне управе, као да се њихов

карактер не управља према карактеру народне обра

зованости већ као да карактер ове последње само

зависи од њих. Ја држим да је управ с тога, што

писац органичност живота народног није увек пред

очима имао, и дошао до оних особених назора о зна

чају периоде неманићеве.
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Да видимо сад на по се шта писац говори о обра

зoвaности српског народа и како по општим начелима

које је изложио тумачи историју њезину.

Он држи по Боклу да се образованост европских

народа отпочела „помоћу благе климе“, па мисли да

се она развијала у оној мери у којој се показивала и

блажина климе. Ми нисмо тврдо убеђени о тачности

овог последњег назора; Скандинавци и Англо-Сакси

који најдаље на север и на најнеплоднијој земљи у

Европи живе, развили су се пре но Германци на ев

ропскоме копну, а у самој Германији ханзиске ва

роши на северу развиле су се далеко пре но јужна

Немачка. Али да оставимо ово питање не решено.

Писац даље ослањајући се на поменути став вели:

„сад нам је јасно зашто ми Срби и уопште словенска

племена живећи на северу нисмо одпочели своје обра

зовање онда кад су одпочели Грци и Римљани, па шта

више ни онда кад су га одпочели народи средње

Европе“. (стр. 9). Ја мислим да ми Словени не само

нисмо позније отпочели наше образовање но други

европски народи(мислим новије народе) већ напротив

служећи се белешкама странаца о народу словенском,

(н. пр. белешкама Хелмондовим о Венетима“), ми би

смо ако не с пуном сигурношћу а оно за пело с далеко

много више разлога могли потврђивати да је било

једне периоде кад је словенска образованост била

далеко виша од образованости германске. По белеш

кама које о северним Словенима имамо, они су се за

пимали пословима мира, били вешти зидари и сликари,

обрађивали земљу и трговали. У самим тим пословима

") Види Шаљарика Старожитности I, 93; Рајић I. 263.

Гллсник ххш. 18
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колика образованостлежи према Германцима, којима

је у оно доба било начело: што можеш крвљу задобити" .

немојтражити знојем!Словенска је образованосттако

стара, да пас најстарија историја налази већ на тре

ћем ступњу образованости (сматрајући ловачко стање

као први, номадство као други а обрађивање земље

као трећи ступањ у развијању људскога друштва),

као народ који стално обрађује земљу и познаје ва

роши“). То нам и сами Немци признају. Као номаде

историја нас није запамтила.“) Ако ништа више а

оно су сви европски народи прилично у исто време

проводили прве ступње образовања, у колико сe пo

проналаску компаративне Филологије технични називи

при сточарству у европским језицима подударају са

санскритом; па и технични називи у земљоделству у

разних европских народа добро се слажу.“) ПIто смо

ДаРАС ЗаостаЛИ, И ШТО НИСУО ДО Сада Ништа знаменито

у том погледу учинили, томе за цело није нужна пред

поставка да смо ми шозније „отпочели“ своје образо

вање. Свакојако држим де је и сувише сангвинично

мислити да се суровошћу северне климе (климеу којој

су у осталом живели и живе и други данас високо

образовани народи)изјашњаваједан важан Факт наше

словенске историје.

Писац даље куша да нам позно отпочињање обра

'. Херодот IV, 108, навод Решеров у политици земљоделста 5 18,49.

°.) Шафарик Старожитности I, 537; Палацки Geschichte von Böh

men. I, 60

*) S. Grimm, Geschichte der deutschen Sрrache, I. 53. и Кuhn у

„Indische Studien“ I,321,—наводи Рошерови у политици земљо

делства 49. Вид. и у Вили бр. 3, 1868 примедбу уредникову к

чланку „Шта је језик и наука о шему“.
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зовања нашег изјасни и сеобом народа из старе отаџ

бине у нову (стр. 11. и 12). Без сумње ова сеоба мора

да је имала знаменита утицаја на народну образова

нoст. Али и остали су се народи европски неки нешто

пре а неки после нас, пресељавали, па немамо за што

мислити да је пресељавање опознило Србе у образо

вању а другима народима није сметало да испред нас

измакну. Ја мислим да овде не пада јако у вагу то

што Срби, настанивши се најпре у пределу југоза

падно од Солуна“), оставише ову земљу и пођоше

натраг можда још под оним истим поглаваром под ко

јим су и дошли или најдаље под његовим наследником

како Гајић (II, 216) мисли. Поменућу овде још и то,

да пекако чудно изгледа кад на једној страни читамо

разлагање радчега народ српски није могао да своје

образовање отшочне онако рано као други народи, а

готово одмах иза тога наилазимо на пишчево потвр

ћивањеда је народ српски још у седмоме векучим је

дошао у ова— како он вели— „жилишта“ (стр. 9,

11), где је клима за развитак „благопоспешна“ (стр.

9) саставио друштвоу облику најсавршенијем каквог

је икада где било, а каквог онда још ни у једног на

рода није било!

Што писацдаље вели (стр. 11)да је осим овог пре

сељавања дуга и жестока борба с Аварима, Угрима,

Бугарима и Грцима имала огромног утицаја на наш

народ, то за цело тако стоји. Само како ја мислим он

") Није с горега да споменем овде, да на великој карти турске

царевине, коју је Француски женијски официр Лапија израдио

у 1822. по белешкама барона Тромлена, стоји забележено, да

цео онај срез монастирског санџака који граничи с Грчком и у

коме је варош Србија носи ово име.

18°
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томе утицају није дао потпуна израза. Он истина вели

да се услед таквога стања „коднашег народа развио

дух војнички, а ослабио духтрудољубија“; али: прво,

он тај значај претерује тиме што вели,да се утицаји

борбе народне која је водила пре 10 и 12 векова још

и данас познају, данас после периода четирвечне

потчињености страшноме непријатељу, после пери

ода који је кадар био да потре па и потрњо много

ближе и много снажније утицаје народног самостал

ног живота. Што наш народ и данас не мари за рад

и што се лако задовољава и с најмањим успесима на

економноме пољу, томе без сумње леже узроци у оном

периоду, из којег тек што смо ногом корачили; а у

коме су се тако радикално кроз четири стотине година

потирале све побуде народној радљивости. Нашој

немарности према привредном раду у деветнаестом

веку нису криви Авари 7-г Грци и Бугари 8-г и Ма

шари 9-га и 10-га века, већ Турци од 15-г па све до

19-га века. Друго, држећи да се утицај прве борбе

народне на овој земљи још једнако и данас изјављује,

писац превиђа значај утицаја.тога на онај период у

који је народ наш ушао одмах после оних ратова —

мислим период тешњег уједињавања српских племена

у једну државу. Он држи да се централизација уву

кла у српске земље са свим просто утицајем и себич

ним тежњама нанародног свештенства; напротив то

ликој опасности од непријатеља, толиким ратовима,

толиким приликамаукојима је права неодољиванужда

била да се народ покорава заповестима једнога чо

века – он не шриписује никаква утицаја на појав те

жње за централизацијом. Али о томе мало ниже.
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Говорећи о утицају хране на образованост, писац

вели: „С те стране српски народ биоје веома срећан.

Код њега се извршила најправилнија деоба и богат

ства и власти. С тога он још у седмоме веку склопи

тако совршену Форму друштвеног живота какве ни

данас нема код многих народа и онда не бејаше још

ни код једног!..... Државу српску састављаше тада

слободан савез свију српских племена која се беху

удружила да заједничким силама крче пута народ

номе развитку. Дакле још у седмом веку Форма дру

штвенога живота бејаше код Срба боља и саврше

нија него код осталих народа европских; бејаше така

Форма, у којој се огледа здрава свест народа и његов

ИСТИНО ЧОВечаНСКИ ПОГЛед На ЖИВОТ.“ —

Пре свега писац казујући намда се у седмом веку

у српском народу извршила најправилнија деоба и

богатства и власти, ничим нам не доказује то, ничим

нам не показује каква је та деоба богатства и власти

била, ничим нам не излаже услед чега је она дошла.

На основу чега тражи да му верујемо? Напредје го

ворио да смо се опознили с образовањем, јер услед

борбе с Аварима Грцима и Бугарима н Маџарима (у

VII, VIII, IX и X-ом веку) не могосмо доћи до бо

гатства нужнога за образовање а овде сад говори већ

и о најправилнијој деоби тог богатства у половини

VII-га века! На страни 16-ој говори како се услед

животињске хране у европских народа извела „У по

четку доста сразмерна подела добара и власти“, а на

страни 17-ој вели да се у најправилнијој деоби бо

гатства и власти која је била у Срба у седмоме веку

огледа „здрава свест народна!“ Како се те ствари
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слажу? Изгледа нам као да писац држи да су остали

народи европски нека од човека нижа животиња, па

на поделу њиховога „богатства и власти“ дејствује

храна као природна чињеница; а Срби — они се ис

тина хране као и остали народи европски, али су они

створења обдарена здравом свешћу и истинито чове

чанским погледом па се у њих најправилнија деоба

власти и богатства извршује! Кад Срби у половини

седмога века показују већу свест и истинитије чове

чанске погледе, но остали народи европски, на што се

онда писац онолико трудио да нам разложи из којих

смо узрока ми изостали у образованости — го јест у

свести и истинито човечанским погледима– иза дру

гих европских народа? Камо доказа да је у седмоме

веку постојао „слободан савез“ свију српских племена

и да су се ова удружила у нарочитој цели „да за

једничким силама крче пута народном развитку“? За

цело се писац наш не може с пуном озбиљношћу

историка народне образованости позивати на поли

тичку броширу „Србија и источно питање“ од г. В.

Јовановића, у којој опет нема ни једног једитог до

каза ономе потврђивању. Кад се при свем том наш

писац позивље на ову броширу као на сведочан

ство његовом потврђивању, онда нам тиме сам

даје најбољег доказа о слабој озбиљности онога што

потврђује.

Погледајмо сад само и на логичност пишчевих на

зора. Напред на стр. 2 и.сам вели по Дреперу да се

живот људски развија „по одређеноме путу“, и после

на стр.8казује да се „у историји народног развитка

понавља историја развитка поједине личности“ т.ј.да
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и народи у своме развитку прелазе редом кроз пери

оде које одговарају векудетињства, младости и зре

лости, а на стр. 39 и сам признаје да је народ наш у

првој периоди свога живота у овојданашњој отаџбини

„и наравствено и умствено био нејак.“ Сад каквим је

логичним процесом писац могао доћи да мисли да су

Срби још у седмоме веку имали најсавршеније друш

твено стање с најправилнијом деобом добара и власти

— све то знаци највишег ступња образованости–21

Ако доиста мисли да таквог скока може бити у при

роди народнога развитка, онда му име књизи не од

говара карактеру садржине њезине и боље би било да

ју је назвао „историјом опадања образованости у на

рода српског!“

Писац на више места у своме делу вели да није

довољно нешто само казати већ ваља и доказати. Чу

дно нам је да он, који сетом истином противу других

књижевника с пуном строгошћу служи, није гледао

да на најважнијем месту свога дела по њојзи ради.

Док нам горње своје потврђивање не докаже, ми не

можемо друкчије него да то потврђивање сматрамо

просто само као хипотезу коју је узео да би своју ми

сао о даљим периодама народног живота потврдио. Он

ту ради као уметник, који тежећида му једна страна

слике дође у што већу сенку пушта на другу што јаче

и живље светлости. Не треба ни да кажемо да што је

вештаку, који свој предмет ствара, слободно, то није

слободно историку који не ствара, већ само излаже

Факта а по њима и законе њихове.Усвојивши хипотезу

за излазну тачку своме изучавању, писац је изневе

рио методу нове историјске школе. Бокл што годкаже
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то идоказује Фактима и сведочанствима признатих ау

кторитета. Осим тога усвајање хипотезе за основу

чини, те се цела зграда коју после на томе изводи,

колеба или на сваки начин није тако сигурна да се

читалац може на њу ослонити.

Писац нам није показао каква је била та најпра

вилнија деоба добара, па не знамо ништа он мислида

је она. Подела добара у народу може бити или савр

шеноједнака(која се, кад се скопча с порицањем сва

ког права сопствености и порицањем слободне радње

— зове комунизам) или савршено неједнака (у ком

случају према пребогатој олигархији имућности стоји

велика маса пролетаријата) или на послетку више или

мање савршено изведена хармонија великих, средње

великих и малих добара. Економисте сматрају хармо

нију великих средњих и малихдобара као поделу која

даје услове за најпунији економни развитак. Она

друга подела за цело није могла бити у Србији у

седмоме веку, остаје да бирамо између савршене је

днакости и веће или мање хармоније различито ве

ликихдобара.Савршенеједнакости мислим није могло

бити (једнакости у покретним и непокретним добрима)

премда је могућно па и за веровање да се право ли

чне сопствености није пренашало на земљу. Држим

да наш писац за цело не ће тврдити да је у седмоме

веку у српскоме народу био изведен чист комунизам,

а свака друга система која признаје право сопствено

сти (ма само на покретна добра) и право слободе ра

дње, носи у себи клицу, која се пре или после развија

у неједнакост економног значаја или просто неједна

кост имућности. Ја држим да је свака подела добара,
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која се у нас у седмоме веку могла развити, носила

у себи клицу за наше потоње социјалне и економне

одношаје —- осим ако се није применила потпуна си

стема комунизма, а у том случају још тим пре ону пе

риоду, у којој се наш народ без комунизма појављује

морамо сматрати као напредак према периоди у којој

0H BJMLAR.

Нити знамо шта писац мисли под „најправилнијом

поделом власти.“ Ваљда не мисли да је тада сваки

Србин могао бити изабран за жупана па и за великог

жупана, и ако мисли где су му за то потврде? И по

чему управо мисли да смо имали савршенију поделу

власти но ма који други народ у оно доба 1 Ако само

по томе што смо имали народне скупштине и што су

скупштине те бирале старешине, то онда он забора

вља да су и Германци у опште још пре седмога века

имали своје народне скупштине и на њима бирали и

војсковође, и судије и краљеве,“) да су их такође

имали и Фрашки по два пута у години; (и у ових има

трагова да су скупштине и краљеве бирале)“) да су

их имали и Ломбарђани о скупштинама којих се каже

да су држане „circumstante immensa multitudine“.“)

да су их имали Висиготи у Шпанији који су за цело

на њима и краљеве бирали,“) да су их имали и Англо

") Вид. Шлocepa Weltgeschichte IV, 184 и даље.

9) Вид. Guizot, Histoire des origines du gouvernements represen

tatit, стр. 264–275 o значају народних скупштина под Карлом

Великим Вид. на истом месту писмо de ordine palatii apхије

скопа Хинкмара. — Шлосер на горњ. месту.

*) Guizot II, 372.

4) Guizo II 349; Chirario Economie politique du moyen age I,

145. Шлосер. Weltgeschichte V. 84.
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ћа

– Сакси, у својим Витенагемотама, у споменицима

којих се казује за одлуке да су предузимане „coram

proceribus aliorumque fidelium infinita miltitudine.“")

Између ових скупштина народних у првим пери

одама политичног живота данашњих европскихнарода

и скупштина народних у данашњем смислу има зна

менита разлика. Ко данас долази у скупштину он ту

долази као народни посланик, да по своме схватању

заступа народне интересе.У првоме добу политичког

живота сваки је слободан човек долазио по своме при

родном uрву као слободан човек на скупштину, — не

као представник народа, јер тај се сав целокупан на

скупштини представљао, већ као слободан човек да

брани своје назоре и своје сопствене интересе. Ово

претпостављање личног интереса општем и јесте оно

што карактерише ниске ступње образованости у свију

народа – што је човек мање образован, то је више

себичан.Па баш стога штоје на онимнајстаријим наро

дним скупштинама сваки гледао своје личне интересе,

с тога се врло природним начином развило оно стање

ствари које одмах иза ове периоде налазимо.Друштве

но стање и политичнеустанове у првој половини сред

њега векау европских народаза чудо су наликједно на

друго. Нијемогућно ни замислити да је овај појав тек

дело случаја,јер случај се непоказује редовно; а зарад

достојанства људског није нам могућно претпоставити

да је један народ случајно или и злоупотребом учинио

самостално лудост и неприродност једну те развио у

својој средини краљевство и централизацију, а сви

остали народи из простог подражавања и сами учи

*) Guizot I, 69.
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нили такву исту а још несамосталну лудост и непри

родност! Кад знамо да су скоро сви европски народи

у најстаријем добу свога политичког живота имали

скупштине на које је сваки слободан човек долазио

да своје интересе брани, и кад се сетимо на опште

слабостиљудске: онда нам нијетешко да представимо

себи онај процес, којим су народи европски прешли

из првога свог стања у периоду, у којој се на скуп

штини појављују сталежи. Мени се чини (судећи по

историји европских народа) да се установа народне

скупштине, као све што је органично, развијала као

што се и живот народни развијао, и да је у томе раз

вијању до данас прошла ове три периоде: 1, периоду

детињства у којој скупштинар само своје личне ин

тересе застуша; 2., периоду младости у којој (почем

су се у народу Физичне личности спојиле у велике мо

ралне личности) скупштинар заступа интересе свога

сталежа; 3., периоду зрелости у којој (почем се све

Физичне и моралне личности сматрају као органични

делови једне највеће моралне личности — народа)

скупштинар заступа интересе народа. За то што ве

рујем да народни живот има природних закона за

свој развитак и да се у њему као у целој васељени

покрећеу напред одмање савршенога к савршенијем,

за то не могу да верујем да смо ми Срби још у VII-ом

веку при свој општој слабости ондашње образовано

сти имали скупштину народну у смислу у коме она

данас постоји, па ни то, да је онда још народ српски

саставио најсавршенију Форму друштвенога живота.

На стр. 31. писац вели да је у борби човека са

природом у којој су европски народи одржали тако
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славну победу, „највећу одважност показао српски

народ; јер је он тежио да савлада не само природне

него и надариродне силе. Стога је код Срба учињена

најправилнија деоба богатства и власти и најбољи

распоред мисли.“ Ово своје потврђивање писац дока

зује наводима из народних песама. Употврду става

да Србин не тражи у појавима природе одгонетку

своје судбине, своје будућности каодруги народи већ

тражи ту одгонетку у самоме себи,у својој слици, пи

сац наводи (стр. 26) стихове из народне песме како

је Марко наднесавши се над воду огледао лице своје

те видео кад ће умрети; неустрашљивост Србинову

од природних сила осветљава наводећи песму како је

снег који птица не може прелетети,девојка боса пре

газила; тежњу његову да савлада и надприродне силе

осветљава песмом како је Марко нагнао вилу да му

извида њезином стрелом устрељеног побратима Ми

лоша. Ово што је писац из народних песама навео и

оно што је из њих извео држао сам да је добро да

само споменем. Мислим да се озбиљна критика не

може упуштати у оценивање вредности тога места у

књизи овој. Не знам колико ће Срба бити, којима ће

се срце разгрејати кад ушчитају оне врсте на стр.

26 онако пуне шоноса за нас.Знам да има Срба којима

се на томе месту срце тугом пуни, кад се према Фак

тима, према стварним делима осталих европских на

рода којима су вечито означили победе ума човечјег

Над природом, могу само натегнути наводи из народ

них песама изнети као сведочанство да је у тој борби

у којој су се народи европски прославили, „највећу

одважност шоказао српски народ!“
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Прелазимо сад на оно шта писац говори о утицају

„духовних услова“ на народно образовање. На жа

лост и ту налазимо више него једну неследственост.

На пр. на стр. 39. читамо да је образовање уздр

жато „што је развитак новог живота отпочет под ис

кључивим утицајем духовенства“, а већ на страни 41,

читамн : „код Срба још је у почетку узео превагу ум

а не уображење, с тога вера код српског народа није

никад имала тога значаја кога је имала код других

народа.“ Како је могућно да народ, у кога је ум од

мах с почетка још тако развијен да не држи много

или не бар онако много на веру као други народи,

како је могућнодатај народ пушта да му се нови жи

вот отпочиње под утицајемдуховенства, и од куд ду

ховенству толики значај кад вера овог нема!?— На

стр. 41. горе у првим врстама помиње како и Данас

имамо народних песама и обичаја „у којима се на

много места огледа свежина првобитне епохе и дух

„још митологијског доба народног живота.“ Па одмах

исподтога казује насупрот свима књижевницима који

су предметтај (садржај најстаријих песама народних)

проучавали и који једногласно уверавају да је мате

ријал тога старог словенског епа узет из митологиј

ских представа,даје и у најстаријем српском епу ми

тологија само споредан материјал ида вера није имала

оноликог значаја у нас као у других народа.

На стр. 42 писац вели како не може допустити да

су Срби обожавали природу и њезине појаве, јер смо

„видели самотодаје Србин тако рећи само друговао

с природом и обраћао се к њој с поверењем : али ни

смо видели нигде да је он њу признавао за свога го
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сподара и да јој је одавао божанске почасти.“ Место

сваког даљег претресања овог назора довољно је да

напоменемо да одмах на другој страни (43) и сам

писац говори о Перуну богу громова, о богу мора и

таласа, о богу ветрова и т.д. као српским боговима.

У свију осталих народа европских налазимо у најста

ријим периодама њихова живота — тако рећи у де

тињству њиховом – да више или мање поштују и

обожавају силе природне. И развијеноме уму природа

импонује својим величанством а некмо ли неће уму

неразвијеном. Па онда при неразвијености газдинства

народног како управ у својим првим периодама на

роди зависе јако од природе која их окружава! Иу

данашњих развијених народа онај круг људи који се

занима радњом што највећма зависи одспољашње при

роде—радом земљоделачким—задржао је и још јед

нако негује готово побожна осећања према природи.

Кад би народнаш још одмах у своме детињству имао

према природи са свим друкчија осећања но што га

имађаху остали народи који с њиме у истим или бар

врло наличним приликама живеше, то би онда Србин

морао бити неко савршеније створење но што је чо

век, или би други људи морали бити нека нижа неса

вршенија створења но човек што је. Нема за што би

држали ма коју од ове две претпоставке.

По ономе што писацна стр.243 велида су хриш

ћански проповедници (почем је требало митологијске

представе заменити нечим другим) обраћали пажњу

народа на нове представе из хришћанскога живота,те

се на скоро место старих српских богова појављују

хришћанскисветитељи (место Перуна громовник Илија,

у
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А

место бога ветрова свети Пантелија и т. д): могло би

се разумети, и тако излази као да су сами проповед

ници старим народним боговима дали само хришћанска

имена. Мислим да се то не може веровати баш за то

што, како и сам писац напред по Боклу врло добро

вера вели, се не задовољава с полутанском победом

(ст.39), и што су, како и сам напред вели „хришћан

ски мисионари радили својски да народ заборави свој

незнабожачки живот“ (стр. 42). У томе Факту што је

народ сршски поред све жарке ревности хришћанских

проповедника, продрњо са својим старим боговима у

хришћанско небо, ја налазим доказа противу онога

што писац на с.44 вели: „Србима беше лако учинити

ту промену (т.ј. претворити Перуна у св. Илију ит.д.).

јер код њих не беше митологија тако развита и тако

дубоко проникла у живот народни као на другим ме

стима“. Да није стара вера била дубоко проникла у

живот народни светоме, Илији не би било нужде да се

прихвати перунових кола и његова бича па да Срби

у њ верују. У осталом да ли је стара вера „ироникла“

у народни живот или не, о томе се у строгом смислу

не може ни говорити, јер та вера, колико данас знамо,

није донесена с поља већ је изникла и природно се

развила из живота народног. “) Што је ту природно,

тако рећи сама од себе изникла, она је ухватила дубок

корен; а што је у срцу народном дубок корен имала,

с тога је победа крста скупо плаћена, с тога је та

") Него овде не мислим да кажем да се она непрекидно сачувала

чиста од панете страпске боје: особито би се могли показати

трагови утицају од времена кад су Словени наДњепру стушили

у саобраћај с грчким колонијама,
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победа само тако и одржана, што је народ видео да на

хришћанско небо може пренети бар нешто од свог

старог неба.

На стр. 50. писац казује како је по његовоме ми

пљењу „лаковерије“ узрок „невежеству“, а почем је

напред доказивао да је духовенство изазвало лако

верије у народу, то изводи да је духовенство узрок

слабој образованости средњега века. Пре свега ваља

признати да има у историји хришћанских народа до

ста примера да свештенство није увек бивало свећа

која осветљава народ и гони из отаџбине мрак, већ

навалице радило да се народ у лаковерству одржи, а

то све пуно предрасуда сметајући развитку знања.

Алија не налазимуисторији нашојпотврдеда је наше

старо свештенство тако радило. Напротив има зна

кова да је радило да се лаковерство искорени. Међу

Најлепша сведочанства ту долази цела светла радња

св. Саве. Из познијега доба сведоче оне строге на

редбеДушанова законика противу оних који се ухвате

да врачају, гоне вампира итд. Ако би се баш и нашло

знакова по којима би се судити могло да је и наше

свештенство радило да се одржи лаковерство, то би

се та његова радња опет могла свести наједан општи

извор свега зла у средњем веку – на слабу развије

ност ума и опште образованости. Да је свештенство

извор лаковерности народној, за то би ваљало дока

зати,да пре хришћанскога свештенства није било ла

коверства. Ја држим да је старо мишљење по коме је

незнање извор лаковерству не само темељитије но

мишљење нашега писца, већ управо једино основано.

Ви не можете уклонити лаковерство док не уклоните
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незнање. Где је образованост развијена, ту не само

да свештенство нетежида народу лаковерству одржи

(јер је и само просвећено па схваћа свој позив), него

и кад би баш тежило, и најпакленијим махинацијама

радило да ту тежњу оствари, не би је остварило. На

против где је образованост врло ниска ту у народу

влада лаковерност и онда кад свештенство нема ни

најмање интереса да народу њојзи одржава нити уме

да тежњу ту остварава све и кад би је имало. Срав

ните само северно-немачки савез и Србију! Осим свега

и сам писац који напред сујеверство нашег народа у

средњем веку приписује утицају духовенства, на стр.

45. вели да лаковерство постаје „кад се код једног

народа кога умна снагајош није ојачала пробуди силна

љубав к вери“,другим речма, признаје да је лаковер

ству један, ако не и једини, извор неразвијеност умне

CHOIZER,

Што писац говори о утицају вероисповедне и пи

смене раздвојености народне на образовање његово,

то све има своју вредност. Ниједан Србин не може

да тешко не ожали тај несрећни Факт. Велика нам је

утеха то, што у самој ствари нас није раздвајала ни

вера ни азбука,већ наша непросвећеност. Богухвала,

у нас и у наше католичке браће просвећеност је већ

толико корена ухватила да нас ни црква а мислим ни

азбука никад више не ће моћи раздвајати.

Да пређемо сад на оно што писац говори о ути

цају системе државне управе на образовање народно.

Бокл мислида законодавство само смета развитку

знања, а ни мало га не помаже. Наш писац вели: „То

се још може допустити код оних народа код којихје

Гллсник ххш. 19
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и умно и материјално стање на високом степену раз

витка; али не може се допустити код оних народа,

који су у једном и другом још доста слаби и нејаки.“

(стр. 60). Ја не делим мишљење боклово, али држим

да и мишљење нашег писца није са свим тачно. Разви

јене државе баш с тога што су развијене мање су у

опасности да предузму меру неку која ће обуставити

ток народног образовања; а нашротив у државама не

развијеним могућност је та далеко већа па и далеко

веројетнија. Осим тога горњи је став у противности

с оним што писац одмах иза тога почиње да доказује,

т. ј. с доказима да је система владе Неманића смела

народно образовање.

Писац нам казује (на стр. 61.) да су Срби у сед

моме веку „склопили друштвени живот на основима

чисто демократичним“; да су жупаније имале своје

редовне скупштине на којима су бирале поглаваре—

жупане, а у случају рата војничког старешину —

бана; да су све те жупаније састављалеједну целину

— српску државу, која је имала своју главну народну

скупштину, на којој се бирао поглавар народа срп

ског а у случају рата и главни војсковођ целе војске.

Да је то све тако писац се по други пут позивље на

политичну броширу г. Вл. Јовановића.Ма да не ми

слим да је горње потврђивање доказано, опет, да се

не би разговор сувише отегао, примимо да је доиста

све онако, па погледајмо како на овоме основу писац

подиже своју зграду историје образовања народног.

Писац нам даље вели да је у ту „демократичну“

управу грчко духовенство унелоу IX-оме веку јерар

хијску управуцрквену која није одговарала демокра
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тском духу народа и да је то „поглавити узрок што

сенароддуго нијемогао приљубити цркви како ваља“,

(61. стр.) премда на стр. 44. и сам на прво место као

узрок томе ставља то, што су хришћанска начела

„била и сувише висока за народ који је тек у првоме

стадијуму свог умног развитка био.“ Даље велида је

свештенство сматрајући народ као малолетно дете у

хришћанскоме животу „почело проповедати о незре

лости народа и потреби туторства над њиме. Оно је

хтело само да се прими тог туторства; али видећи да

народ нема према њему поверења каквог је оно же

лело, оно науми да државну Форму дотера према цр

квеној.“ (стр. 62). Чудно је само како је могућно да

свештенство, према коме је народ био пун непове

рења, да свештенство без правога и јакога ослонца

у самоме народу могаше извршити усред демократ

ског и у опште најбољег народа — народа у коме је

више но и у ког другог народа умна снага одмах с

почетка претегнула уображење и којије између свију

европских народа највећу одважност у савлађивању

природе показао 1—тако страшну реформу тако стра

шно противну духу народном 1 Тај процес писац нам

не изјашњава већ само шросто вели:„итако код Срба

православне вере почну се увлачити начела визан

тијске централизације.“ (стр. 62).

Даље писац вели да система туторства која је

„више или мање владала код свију европских народа

у прва времена њиховог хришћанског живота, нигде

није била тако снажна и нигде није починила толике

штете народноме развитку као у Шпанији а после тога

у Француској а одма затим у Србији.“ Та се система

19“
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по мишљењу пишчевом „почела помоћу духовенства

и народних старешина утемељивати и у почетку ХI or

века већ узимље превагу над начелима народног жи

вота; у ХI ом веку велики жупани већ почињуда узи

мљу титулу „краљ српски.“ Та реформа није била по

вољи народу па с тога су бивале често побуне, које

су кадшто узимале карактер опште народног устанка“

(стр. 63.) Писац овде очевидно има пред очима само

Рашку које велики жупани у једанаестом веку по

чињу прихватати назив краљевски, а заборавља да

се тај назив много раније појављује међу далматин

ским Србима (Рајић II, 238 и даље). Уз то ваља про

читати само оно што имамо у Рајићу ша да се човек

увери да побуне (ако им се то име дати може) ако

нису чешће а оно су тако исто честе и у вековима пре

једанаестог. Даље вели да се подНемањом „подпуно

утврдила система централизације и туторства; али

тај преображај нити је искључиво Немањино дело,

нити је опет то дело било од таке користи за народ

као што се обично мисли.“ (63). Овде напомињем да

је писац у овим последњим врстама непотпуно иска

зао своју мисао: по њима би се могло мислити да пи

сац и сам држи да је система немањићеве владе до

нела користи народу само не таке као што се обично

мисли; али у самој ствари он мисли са свим друкчије,

т. ј. мисли да немањино краљевство не само није нам

донело никакве користи већ напротив одвело нас је

у „крајњу ништету материјалну и духовну.“ Чини ми

се да и оно што на стр. 64 и 65 говори није баш ca

свим следствено; на стр. 64. вели да је у оно време

кад ће се појавити Немања „било све спремно и го
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тово “, а одмах испод тога говори како му је ваљало

задобивати свештенство зидајући му цркве и мона

стире и „чиновништво“ нарочито жупане дајући им

велика права, а на стр. 65 како му је ваљало задо

вољавати „и ону народну странку која је исповедала

демократска начела.“

Дуго би се отегло кад бисмо хтели лист по лист

да испитујемо основаност и следственост назора који

се на њима излажу. С тога ћемо узети да проучимо

још само три најважнија и најзанимљивија потврђи

вања његова. Писац тврди:

1. Туторска је система почела владати у Србији од

ХI ог века и већ се потпуно утврдила за време владе

Немањине.

2. Система државне управе која је владала у Ср

бији одХI в. до пропасти српске државе противна је

начелима народног живота.

3. Краљевство Немањића смелоје развитак народни

и народ довело „до крајње ништете духовне и мате

ријалне“ (66) и катастрофа косовопољска показује

само да је државној згради српској основа била не

умна снага народна већ способност неколицине вла

далаца (68).

О свима овим стварима ја са свим друкчије мислим.

1., Ја држимда се са строго научнога гледишта не

може казати да је туторска система владала у Србији

од ХI-г века амо и да је свој највиши ступањ дости

гла под Неманићима. Данашњем је слободе жељном

свету централизација анатемисани појам. Али кад

хоћемо да као историци и социјални политичари го

воримо, ако хоћемо да се до научнога гледишта уз
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дигнемо, онда нам се пре свега ваља Отрести наших

партајских предрасуда па погледати на ствари какве

оне доиста јесу. Ако тако гледамо, не може бити да

не опазимо да централизација има разних ступања ја

чине, да сваки такав ступањ има свој особити карак

тер, па да о свима њима не може један исти суд ва

жити. Она народна скупштина о којој наш писацвели

да се у VII- веку састајала на свију жупанија да

већа о општим интересима па наравно ида издаје од

луке које ће све везивати, и онај велики жупан кога

је та скупштина по мишљењу пишчеву бирала—већ

су знаци извесног неког ступња централизације на

роднога живота политичног. Од ове централизације

па до оне која се нарочитим именом туторске системе

називље има још подобар ред степена. Туторска је

система највиши ступањ најчвршће изведене центра

лизације, или јоштачније да кажем—у екстрем изве

дене централизације. Већ с тога што је највиши сту

пањ централизације, она се ни у једног народа није

појавила, иије ни могла појавити тако рано као што

наш писац узимље. Кад би се мисао пишчева потвр

дила, онда би Србија имала жалосну част да буде

прва земља у новој хришћанској Европи у којој се си

стема туторства развила;у осталим сеземљама европ

ским она много позније појављује.“) Ја држим да си

стеме туторстванеможе битидок годсемисао одржав

номејединству ио државноме ауторитету неутврди; a

ово не може бити све донде док год су сталежи уна

") Сам Бокл говори о туторској системи у Француској у време

Лудвика ХГУ (на крају седамнаестог века) у Шпанији у време

Филипа II. (у половини шеснаестог).
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родујош пуни снаге пахоћеимогу да се понашајукао

држава у држави. Ово ошет не може бити све донде

док народно газдинство не ступи на виши ступањ ра

звитка, док друмови и све јачи саобраћај, нарочито

све јача потреба да се производња народна подели,

не заломе и отупе оштрину мањих географских целина

па овда и оштрину индивидуалности појединих редова

у друштву износећи им пред очи заједницу економних

интереса. Где су сталежи још пуни снаге, или где ми

сао о државноме јединству није утврђена и развијена,

ту права туторска система, која држи да сва срећа и

народу и појединим лицима у народу долази од владе

која савршено апсорбује сваку приватну иницијативу,

није могућна ни по томе, што би се тежња поједи

них сталежа за туторовањем узајамно потирала. Што

краља, властелу и свештенство налазимо у послед

њем часу у слози и заједници, то није знак да су они

тако стајали одмах још с почетка па кроз сву исто

рију; то је само знак њихове слабости и изнемоглости;

докле бар један од њих има довољно снаге, дотле они

стоје најчешће једно према другом. Допуштам да је

духовенство хтело да туторује, али је хтела да туто

рује и властела, па да би цел своју што потпуније по

стигла нужним се начином морала старатида ограничи

туторство цркве. Краљ је огледао да ограничи тежњу

и једноме и другоме сталежу узимљући једнога од њих

за савезника противу другог, а опет саме његове те

жње у том погледу сузбијала је час властела, час

духовенство а час обадвоје заједнички. Шпанија се

открићем Америке и насеобинама својим врло нагло

економски подигла, општи економни IIOROет у Напред
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унапредио је и мисао државнога јединства и држав

ног аукторитета, благо што га Америка посла у Ев

ропу прво дође у руке краљу шпанскоме, па му даде

силу те поста најмоћнији владалац ондашње Европе

а пре свега моћан према властели и свештенству у

својој земљи. Властела и свештенство није могло

више зауздавати тежњу владину за туторисањем, па

се ово одмах и извело у живим бојама. У средњој

Европи права туторска система изводи се тек после

реформације. Оваје сломила свештенство као сталеж.

У првоме тренутку иза велике тридесетогодишње

борбе видимо народјако осиромашен, тако рећи дез

органисан, властела у први мах напредује у својој

тежњи да туторише, потире старе слободе општи

нама, у другоме тренутку народ тражи у владалаца

помоћ противу властеоских насиља; владаоци по

моћу народа сузбијају силу властеле и тек онда на

стаје права система туторства. У средњој Европи она

достиже свој највиши развитак тек у 17-ом и 18-ом

веку (како у којој држави) па наравно да се у тим

вековима почиње и опадање њезино“). У Енглеској

највиши ступањ системе туторства настаје поддина

у Највиши развитак туторске системе у 18-ме веку у Немачкој

огледа се у баденској коморској уредби од 1766. у којој ce

каже: „Наша кнежевска дворска комора природни је тутор на

шим поданицима. Њојзи је дужностда их и против њихове воље

поучава како ће кућу да куће, пољске послове да свршују и да

боље газдују, те да лакше дођу до средстава да данак плате“

— и у овом пруском закону о општинама у 1780 где се вели:

„кметови ваља да старо па и младо женскиње и мушкиње над

лежно терају да преду како кудељу тако и вуну, и да им не

допуштају да по своме обичају чим вечерају одмах иду да са

вају те се лењости одају.“ Вид. Братеров чланак „Gemeinde"

у Bluntchli's Staats-Wörterbuch.
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у

стијом Тудора, нарочито под Хенриком VIи Јели

, саветом, дакле управо у оно време кад је властела

средњега века у 30-то годишњем рату белe и црвене

руже малаксала и тако рећи сама себи значај сало

мила, и после управу време кад се реформацијом ен

глеске цркве сломио утицај духовенства. ") Туторску

систему не карактерише то што уземљи постоје ста

лежи, већ то што је државном средсредом и држав

ним аукторитетом савршено потрвена моћ слободнога

кретања и Физичним и моралним личностима удржави,

дакле и самим сталежима. Да владалац који пред

ставља државни аукторитет потре силу сталежима за

то ваља да има не само способности и личне енергије

већ и праве материјалне снаге, јакога ослонца у ма

теријалним приликама државе саме. Нарочито је нуж

дан већ неки виши стушањ економнога развитка на

родног, већ унапређена средства за саобраћај. Где

владалац средњега века нема великога богатства и

где саобраћај није колико толико осигуран и олак

шан,ту по моме мишљењу није могућно ослабити силу

сталежа, па ту система туторска није могућна све

кад би је држава и хтела. Сад, узевши значај наше

властеле и свештенства у ХII, ХIII па све до поло

винеXIV-ог века, узевши оно што по до сада прона

ћеним споменицима дознајемо о економноме развитку

народа нашег у оно доба, ја држим да не само није

Немањаутврдиотуторску систему у Србији, већ наша

се држава у средњем веку није никако ни развила до

онога ступња централизације, на комејетуторска си

") Вид. Gneist, Verfassung Gross-Britaniens, Bluntschli's Staats

worterbuch, IV, 1436.; и самог Бокла I. 590 и даље.
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стема не само могућна, већ на коме би за цело била

примењена.Ја не велим није било централизације –

ње је било под Неманићима и под њима се она раз

вијала; али је ње било и пре њих, она се почиње у

народу развијати одмах још од онога часа кад су срп

ска племена осетила потребу да имају великог жу

рапа, жупана над жупанима и главну народну скуп

штину— скупштину над скупштинама.Ја велим само,

оне системе туторства коју је свет видео у Шпанији

под Карлом V. и Филипом II. (у ХVI-ме веку) и коју

Бокм онако осуђује, није било у Србији XIII га и

ХIV-г века, па нема разлога све оно што је Бокл

казао о Шпанији шестнаестога века преносити па ка

зивати о Србији тринаестога века. А наш писац „ис

торије образованости код Срба“ то чини.

Да пређемо сад на оно потврђивање под 2.,

Писацдржи да је система владе Неманићеве из

ведена противу начела народног живота. За то што

писац у она три четири века пре ХI-ог налази демо

кратских установа у народу (којих карактер у оста

лом још није сигуран), има ли он још права да то

сматра као начело народног живота, као нешто што

се не да и што се не може мењати? Круг народнога

живота не свршује се у два три века као што и

народ не чини само нараштај који живи, већ сви

нараштаји који су живели и који ће доћи да живе,

другим речима појам народа и народног живота није

ограничен у времену. Живот народни једне периоде

не може се узети као специфично народни живот, па

мислити да без карактерних знакова те периоде на

pОДНИ Живот никако не може ни бити. Узимати Форму
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политичног живота неке извесне периоде за начело

целог народног живота, значило би проглашавати:

да је у природи народног живота да се форме његовог

политичког живота никако не мењају, значило би да

у политичком животу свом народ по природи нема ни

кад нових потреба, значило би да тај живот остаје

увек на једном ступњу развитка и да се никад не

развија. Даље како писац говори о системи владе

Неманића, могло би се мислити да се краљевство

развило неприродно и противу природних закона на

роднога живота. Да се краљевство у средњем веку

појавило само у нас Срба, онда би најпосле и могли

мислити да је то неким несрећним случајем (премда

је случај врло чудноват појав у народном животу, а

особито данас кад смо од Бокла и Дрепера чули да у

развитку народног живота случаја нема) или узурпа

цијом природних закона од стране неколицине људи

у народу (премда је чудно како је могућно да неко

лицина људи противу воље већине народа и противу

природних закона народног живота чини узурпације

и држи је кроз векове!). Али кад исте појаве нала

зимо и у осталих европских народа, па кад и у са

мој историји старих Грка и Римљана налазимо једну

периоду краљевства која одговара краљевству у нај

ранијој периоди средњега века новијих народа, онда

не можемо да верујемо да је то случај па ни узурпа

ција природних закона народног живота, јер је она

и сувише правилна и редовна него да би се могла

називати противуприродном. Осим тога кад већ ве

лимо да се живот народни покреће „по одређеноме

правцу“ како онда можемо узимати да је се Форма
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политичног живота у извесној једној периоди народ

нога развитка развила противу начела и противу при

родних закона народнога живота?!

Ја бих рекао да наш писац долази на оно гледи

ште тиме што како напред поменух није имао на уму

органичност народног живота. Он сматра краљевство

Неманића као нешто са свим противно духу народном

(наравно разговор је о духу народном у оној периоди

кад се краљевство појавило) као нешто са свим страно

народу,такода кад он каже „народ“, ту одмах из тог

појма избацује и краља и свештенство и властелу као

да они нису били органични делови народа. Он нам

казује како је зло утицала ондашња система владе на

народ, а заборавља да се карактер државне системе

управља према карактеру народне образованости. Да

је народ српски пре периоде краљевства био образо

ванији него што је био, периоде краљевства не би

било. Краљевство средњега века писац представља

као родитеља слабе образованости, мени се оно чини

да јетек породте слабе образованости“; њему сечини

оно као узрок болести од које народи пате у средњем

веку, а мени као симптом те болести. Онај исти Филип

II. који је у једној половини своје државе— у Шпа

нији — извео туторску систему на највиши ступањ,

пропаоје савршено тим тежњама удругомеделу своје

државе— у Нидерландској. Да је у Шпанији било

") Ево шта сам Бокл вели говорећи о утицају владе на образо

ваност: Such men are at best only the creatures of the age, ne

ver its creators. Their measures are the result of social prog

“ ress, not the cause of it, стр. 250. т. ј. владари су у најбољој

прилици само тек створења свога века а не творци његови. Њи

хове су мере последица друштвенога напретка а не узрок његов.
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онаке образованости какве је било у Нидерландској,

туторска система не би могла ухватити корена ни у

њој као што није ухватила у овој. То исто вреди и о

нижем ступњу централизације, о краљевству са ста

лежима јаким. Не знам које казао: тако је исто немо

гућно народ који хоће да је роб начинити слободним

као што је немогућно народ који хоће да је слободан

начинити робом— али мислим да је у томе дубока

истина казата. Природни закони не трпе узурпације.

Ако је система краљевства неманићева доиста не

срећа по народ, ко је онда ту крив? Криво није ни

Духовенство, ни властела ни краљ ни не знам ко, већ

криви су сви: и они који су узурповали демократску

слободу о којој наш писац мисли да је пре краљев

ства била, и они који су допустили да се узурпује,

како они које су победили тако и они што су се по

бедити дали.

Гледиште нашег писца јако ме подсећа на гледи

ште са којега погдекоји људи оцењују значај уста

нове еснафа. Еснафи данас немају никаква смисла;

не само то, него су на праву сметњу развитку дана

пње индустрије. Има људи који, оснивајући се на овај

Факт, устају да кажу да еснафи никад нису имали

смисла, да су свакада сметали развитку радиности и

да су неприродно тек услед изопачености друштва на

свет дошли. Али наука економна која је прва идока

зала да еснафи немајуданас више смисла, признаје да

је било време кад су га доиста имали, доказује да су

се са свим природно развили, и да су они управо одне

говали радиност до оне јачине на којој су јој еснафи

шостали непотребни. Тако је и са системом државне
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управе у Србији уХIII, и XIV-ом веку, и у опште са

краљевством средњега века. Ако гледамо на њу сам0

као либералци деветнаестога века, ми ћемо је да

богме осудити,јер недаје гараштије за пуни развитак

човека; ако је гледамо с научнога гледишта — гле

дишта уздигнутога изнад партајског— као историци,

ми не ћемо моћи да је осудимо као нешто, што ни за

оно доба кад се појавило није имало смисла, нити јој

можемо пребацити да је противно природном закону

човечанства — закону да му се ваља развијати —

кроз толике векове водила народе у назадак.

Да видимо сад и оно потврђивање под 3.)

Пре свега ваља ми казати да писац не признаје

краљевству Неманића ниједну једиту заслугу. Мени

се чини да писац заборавља како је наш народ стајао

пре Немање. Византијски је цар био готово без пре

кида сизерен народу српском, а докле је тако било

народ се српски није могао појавити у историји света

као самостална политична личност. Народ је српски

живео у више самоуправних жупанија, лабаво веза

них установом народне скупштине и великим жупа

ном: за што је народ тако живео, то је питање које

иште за се особиту расправу. Овде напомињемо само

Факт да докле је год народ овако лабаво и несигурно

уједињен био, дотле од њега није било никакве опа

сности старој византијској царевини, и није могло

бити. Ја мислим да по ономе што знамо о нашој ста

рој историји не може бити сумње да је политика ца

риградска увек ишла на тода народ одржи раздељен,

и да доведе у борбу унутрашње, тако да кажем пле

менске интересе. До Немање ми,видимо само унутра
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шње борбе, унутрашњу слабост, толику немоћ да не

само не могосмо ни мислити да нападамо, него се у

више прилика не могосмо ни одбранити. Што нас не

пријатељи газипе,томе није крива централизација већ

ондашње прилике које још не допушташе виши сту

пањ централизације. Не мислим да су ондашњи жу

шани биле лутке које су насртале једна на другу како

је кад Византија који конац повукла. И онда као и

свакада било је у народу две странке: стари и нови

нараштај. Старије хтеода се остане при старом, нови

је хтео да се старо стање према новим потребама до

тера. Старије хтеода се остане при оном најслабијем

ступњу централизапије, при коме истина има један

центар, али који није кадар да остале делове увек и

на сигурно око себе одржи, око кога су ти делови

тако поређани да сваки од њих може претрпети нај

веће невоље а да други и центар ништа не осете.

Нови је држао да је при таквоме стању сваки део у

опасности да трпи невољу, да су сви у опасности да

један за другим допадну онаке невоље ида сеједнога

дана сву заједно нађу под ногама непријатеља. Ово

није била уображена опасност, ово је била опасност

потврђена најжалоснијим Фактима, па баш с тога је

мисао ове нове партаје и победила. Патње кроз које

је народ прошао зарад своје поцепаности нису могле

друкчије порадити но потирући оштрине засебних пле

менских интереса. Ја држим да није могућно да је

Византија била тако слепа, да је против очевидних

својих интерс са сама преко грчког духовенства иза

звала ову нову партају па нидајује помагала. Истина

Византија је дала помоћ Немањи, а овај је ујединио
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српске земљеу једну државу. Али она мује није дала

да уједини народ српски, већ да у њему нов раздор

направи. Немањи испада за руком да једном вишем

ступњу централизације даде опредељену Форму и на

род се српски на мах појављује као доволно снажна

политична личност. Од тога доба ми не чекамода нас

непријатели нападају, ми размичемо своје политичне

границе. Положај и значај народа у друштву чове

чанском неизмерно се изменио. Тек је тада могућно

било задобити самосталан положај цркви српској,тек

се тада јасно појављује мисао о образовању наро

дном, тек се тада подижу школе, осигурава развитак

прометања добара и т.д. У осталом шочем наш писац

баш у овим знацима вишег ступња образованости, у

овој мисли о образовању, у овом подизању школа, у

овом прибављању самосталнога положаја српској цр

кви сматра највеће сведочанство наше грдне недаће

које допадосмо стекавши краљевство,то ми није ни

какве користи да и даље о томе говорим.

Писац не самода не признаје никаквезаслуге кра

љевству Неманића него он тврди да тај систем владе

није нимогао друкчије но да народ„у крајњу ништету

материјалнуиморалну доведе.“За оно што се св.Сава

„својски старао о народном васпитању“ писац вели

да је такво „ покровитељство“ било више од штете

него од користи народној просвети.“ (69)! Он прогла

шава периоду наше самосталности под краљевима из

Неманићева дома као периоду назатка народне обра

зованости. Да то верујемо ваљало би да нам најпре

изнесе доказе,да је утом погледу у периоди пре Не

манића доиста боље било; јер ако тринаести и четp
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наести век оцењује премадеветнаестом–не ради као

историк. Ја сумњам да ће нам писац оне доказе икада

изнети моћи. А све да их и изнесе и да баш докаже

да је периода краљевства доиста назадак, онда би

опет сам целу своју зграду поткопао. Као што смо

већ напред споменули, он излази с тачке да су Срби

најбољи и најдаровитији народ на свету и да су они

у борби с природом (то јест у образовању) највећу

одважност показали. Шолазећи с тог земљишта он нам

сад с друге стране доказуједа од онога часа, кад смо

хришћанску веру примили па све до деветнаестога

века наша историја није друго већ само назадак на

родне образованости,да смо кроз десет векова у борби

за освајање природом само губили! Како би се такав

Факт слагао с необичном даровитошћу и највећом од

важношћу народа српског 1 1 Неприродност па дакле

и неоснованост оветеорије може се опазити и сједне и

друге стране. Пренашајући све оно што Бокл говори

о влади Филипа II. у Шпанији, на владу Неманића

или управо Немање у Србији, одричући овој сваку

заслугу за развитак народног живота а приписујући

јој најтеже кривице, писац је морао доћи у чудну

доследностда турску навалу сматра као право спа

сење народа српског од савршене материјалне и мо

ралне пропасти!

Више него сумњам да ће писац моћи изнети до

казе да је система владе Неманића довела народ до

крајње мнтеријалне сиротиње. Не може бити да је у

периоди,укојој суправни одношајиколикотоликоуре

ћени били, у којој су сигурности личности и имања

далеко веће гарантије дате, да је у тој периоди

Гллcник ххш. 20
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народ осиромашио према периоди у којој тога пије

било. Зар и сам писац не вели напред да су непре

кидне борбе са спољашњим непријатељима (а ваљало

је додати и: непрекидниунутрашњи немири) спречиле

нагомилањебогатства у народу српском1 (c. 12)Пре

ма нашем писцуја несмем наводити задужбине, цркве

и манастире као знак народне имућнбсти, јер би те

доказе он сматрао само као знаке богатства српских

краљева, богатства српске властеле и српске цркве,

а њих он не броји у народ српски. Ни оне толике

трговачке уговоре ни оне многе пољско-полицајне и

трговачко-полицајне мере што их по споменицима

нашим — нарочито у Душанову закону — налазимо,

не могу ми према њему као доказ служити, јер оне

њему служе као доказ нашег назатка. Али они многи

тргови, што се по српској земљи држаше, онај према

приликама средњега векадоиста жив саобраћају уну

трашњости и трговачке свезе са Дубровником и Мле

цима, за цело,не могу бити знаци крајње „материјалне

ништете.“ И у самим књижевним споменицима, по

чевши од Гргура монаха– који у животу Стевана

Дечанског вели: „каше н се келнкаго и сликнзншлго

срњпскuro eziku, ње тњкмо консткињинин снмин дроу

rixb leglukb, прisкЋсходнтн н смлкоко н БогАтсткомњ н

ukcтл крлсотоно н келнYњсткошњ, итд.“)— па до Кури

пешића, који још у почетку шеснаестога века налази

трагове некадашњем народном благостању — има

томе сведочанства. А ваљда би се и шо народним пе

смама, по којима писацдоказује „највећу одважност“

народа српског, могло доказати да он није под кра

Пhirikom XI. (eng. s.
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љевима српским баш тако у крајњој ништети мате

ријалној био. Па онда, држи ли наш писац доиста да

би Душан могао мислити на онако велике ствари, на

прерођењеисточнога царства,уздајући се само у своју

личну врсноћу, а не што му је материјално стање на

родно давало снаге за то ? Ако је истина што писац

напред вели да „срећа народна не зависи толико од

појединих људи, ма како они велики били, колико од

умног развитка васцелог народа“ (63.) – онда се

Ваљда, ТО ИСТО МОЖе КаЗатM И O Великим ДеЛИМа На

родним. Мисли ли писац доиста, да би стране јаке

државе, државе с поноситим аристократским каракте

ром и оптрим сигурним погледом дипломатским, као

што је нпр. била млетачка република, да би такве

државе поштовале и тражиле пријатељства у државе

којој је народ у највећој „ништети и моралној и ма

теријалној“ која нема никакве снаге ни за што а само

случајно има способне владаоце?! Треба даље само

погледати у турске историке и у оно што причају о

плењењуиробљењу по српскојземљи,треба само сра

чунати колико је народа српског у робље одведено, и

ваља се још само сетити онога што сами Турци веле

да сеу робље одводио увек само онајдео народа који

је материјално боље стајао. “) Све ово некако не из

гледа као да су Турци затекли народ српски у крај

њој материјалној сиротињи!

Ашто сетиче „моралне ништете“ итомеја немогу

да нађем сведочанства. Мисао пишчеву не бих могао

потписати ни по томе што немам сведочанства да је

у периоди пре Немање боље било. Напротив, знамо

* Вид. Хамера , I.

20"
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да у историји нема нигде примера нити је могућно да

деморализован народ долази на мисао да поред све

својеморалнеиматеријалне изнемоглости идеда осваја

велика ма и стара царства. Напротив, у историји има

пуно примера да народи морално снажни тако рећи

најприроднијим начином долазе на мисао да иду те

заузму место старим и изнемоглим члановима чове

чанства. Само Косово које писац сматра као доказ

наше моралне слабости и као нужни свршетак системе

владе Неманића,ја сматрам као жив доказ моралне

јачине народне. Сравните само понашање Византије

с понашањем Србије кад на њих Турци ударају; ра

злика је неизмерна. Битка на Косову тако је пуни

доказ моралне јачине народне да ће и најдаљим по

томцима разгоревати понос народни. Деморализован

народ никад није кадар да учини дело које би било

извор за морално ојачавање свима потоњим народним

нараштајима. Управу најнежнијим стварима, приро

дни инстинкт народни најбоље пресуђује карактер

њихов.Даје Косово доиста сведочанство народнеде

морализације, народ се њиме не би поносио.

Далеко од тога да катастрофу на Косову приши

сујем системи државне управе, далеко одтога да је

сматрам као нужни свршетак деморализованог народа,

ја је себи на други начин тумачим.

Ја држим да је Душан раширивши јако царевину

морао нужним начином потражити средство којим ће

велику зграду што чвршће држати, па је предузео да

централизацију изведе на виши ступањ но што је до

њега била. Управо под Душаном ми улазимо у једну

Од прелазних периода нашег државног живота. При
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родних услова за виши ступањ централизације још

није било. Али ово не за то што тобож народ гајећи

у себи духдемократски мржаше на централизацију—

јер за цело по природноме нагону народ око Скадра

пре би волео служити господару који је у Призрену

и коме толики остали служе, но господару који је у

Скадру и коме су само они једни слуге — већ што

стара властела још бејаше снажна.Душанује ваљало

гледати да сломи дотадашњи значај сталежа власте

линског. Он је то и почео да ради тражећи да се на

слони на масу народа и подижући у новој властели

личне заслуге нове елементе за ново стање ствари.

Докази су нам за то: његово дељење царевинеуупра

вне области, завођење ордена св. Стефана и сам ње

гов писани закон. Виши ступњи пентрализације у

свију европских народа почели су се и извршили оба

рањем старе властеле тиме што се и она коликоје год

могућно потпуније доводи под опште законе државне.

Ову тежњу видимо оличену и у душановом законику.

Наравно сталежне разлике још трају; али за цело у

четрнаестом веку, према ондашњем стању опште обра

зованости у Европи, и није било могућно изрећи оно

славно „властеле нема“ које је спорост развијања

људске свести оставила била последњим годинама

осамнаестог века. На сваки начин то стоји да душа

нов законик одређује законите казни и за преступе и

кривице велике и мале властеле према маси народа.

Он даје тиме права нека маси народа а већтим самим

поставља законите границе правима властеле. Зако

ник душанов није само споменик који само за прав

нике интереса има, није само канонични грађански
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и кривични законик, већ—бар како се мени чини—

нека врста државногауставау не углађеној, средњо

вечној Форми. Како рекох, Душан је да би центра

лизацију на већи ступањ подигао, почео да обара

значај старој властели а да подигне нову властелу

заслуге. Смртму је прекинула посао у најнезгоднијем

тренутку. Старој властели још се крила саломила ни

су, а новој су већ израсла. Стари и нови ред ствари

наравно дошао је у сукоб а овоме је младост цара

Уроша давала маха. Што се Вукашин успео на пре

сто, што је настало бесцарствије, што је по том Ла

зар сео на престо царски а сам себе звао кнезом: то

све сведочи да су се она два елемента борила, да ни

један није пресудно надвладао,да се тако рећиу кри

тичним тренутцима чинила узајамна концесија те је у

два маха седао на престо човек који је пореклом сво

јим припадао новој властели заслуге, али опетдругим

сродничким свезама припадао старој властели (Вука

шин Мрњачевић шурак душанов, Лазар Грбљановић

муж Милице сродницедушанове). Свето показује да

се држава наша при крају ХIV-ог века налазила у

прелазној периоди. Општи је закон природни да све

што је органично, што се развија, у прелазним пери

одама својим сразмерно је слабије но пре и после њих.

Утој периоди природне слабости ударио је на државу

српску силан непријатељ. Значај се старе властеле

ослабио па и њезин значај као војничке установе,

централизација није далеко у напредкорачила па није

имала да даде војску велику добро организовану и

потпуно централизовану те по томе снажну и брзу.

Отуда оно оклевање, она спорост којом семицашевој
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ске и најбоље одушевљених људи (као што је н. пр.

по троношком летописцу био војвода Радић који опо

знивши се зададе сам себи смрт“), отуда онај изо

станак толиких властела о којима се слободно може

рећи да су већином били властела старе крви. На са

моме Косову имамо оштро оцртане представнике она

два елемента којих је борба дала карактер прелазне

периоде овоме добу о коме говоримо. Па како се

живо њихови карактери разликују! Милош Обилић

човек „нискога порекла“ и Вук Бранковић властелин

старе крви!

Још једном, држава се српска јако раширила па

се осетила и потреба јаче централизације; да ову из

ведеДушан је пустио нов ред људи—властелузаслуге

—у борбу са старом властелом крви која је по основ

ном начелу свом консервативна. Народје ступио тиме

у једну од прелазних периода. Усред слабости која

је природна свакоме прелазу и прелому удара на њ

силан непријатељ па —држава српска пада.

На путу к вишем ступњу централизације ми смо

пали и то управ за то што нас је непријатељ на том

путу затекао, а не што смо тобож већ били на висо

ком па и на највишем ступњу централизације како

наш Писац МИСЛИ.

Како би ствар испала, да су нас Турци застали на

вишем ступњу централизације,то не може нико на си

гурно казати. Али је Факт, да су Турци имали више

посла с Угарском где је централизација била нешто

јаче изведена но у нас (а и могла је бити јер равна

1) вид. Гласник V
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земља и велике реке што их Угарска има чиниле су

јој велике природне олакшице у том), и Факт је да се

турска бујица одбила о државу која је далеко јаче

централизована била но Србија четрнаестога века и

Факт је да су на Косову победили Турци који су не

сравњено више централизованији били но Срби.

Тако ја држим да под Неманићима у Србији није

била изведена туторска система, па да се по томе и

не може с разлогом на старо српско краљевство пре

нашати све оно што је Бокл говорио о туторској си

стеми а нарочито о туторској системи у Шпанији.



ПРЕГЛЕД РАДЊЕ И СТАЊА

„СРПСКОГ УЧЕНОГ ДРУШТВА.“

У ГОДИНИ 1867.

Прочитао секретар на скупштини српског ученог друштва

21. ЈАнулРА 1868.

Поштовани зборе!

Годином радње своје која је већ у историји и о којој ми

слимо сад говорити, стушило је друштво ово у прву годину

треће десетине својега јавнога рада. Шта је учињено за

пређашњихдесет година друштвеног рада доброје познато

поштованом збору; нама сечини да нам, гледећи на то ми

нуло време, ваља споменути само двоје: 1.да се друштво

врло често тужило на оскудицу у средствима и жалило што

мута сметња не даваше развити радњу какву је желело, 2.

да је рад друштвени, преко свега што ни друштво само

није с њиме потпуно задовољно бивало, био такав, да је

споменут не мало свугде где се што научно пише о животу

народа нашега, идаје толики,да ниједан литерарни исто

рик не може одрећи, да су издања друштва овога кренула

или помогла кренути нашред науку о народности нашој.

Поменух пречесту тужбу друштва на оскудицу матери

јалних средстава. Та се тужба и лане чула на овоме збору.

И с тога, што су материјални извори главно чиме живи и

ради све што је на овоме свету, и ја ћу овде најпре гово

рити чим је ова година знатна за друштво с те стране, го

ворићу за то, штоје радост свакоме који је пријатељ овоме

друштву,да се о томеможеједан пут светлије и радосније

говорити с овога места и на овоме збору. До сада је влада

давала друштву овом у помоћ осим стана и огрева 150t на

годину, идруштво је било ограничено на ту суму и на не

што мало прихода од продаје својих књига. Тако је шомоћ
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одређена за ову 1867. годину а издата друштву на почетку

рачунске државне године, била до Јануара 1867. више од

пола у напред потрошена, и према одлуци ланскога скупа,

одбору је друштвеном био први посао, да ради код владе

за већу помоћ друштву овоме. На представку одборску

влада се одазвала одмах тиме, што је друштво избавила

из невоље у којој га је без тога могла наћи прошла година

и одредила му за шоменуту 1867. годину поред пређашње

суме још 250 t. дуката, чиме је помоћ владина за 1867-му

год. изнела на 400 дуката. Уз то је државним актом за у

напред одређено,да помоћ друштву буде 500 t на годину

осим 50 t. секретарске плате. Тако је друштво могло на

ставити своју радњу и старати се даље о задатку своме.

Изнесавши вам овако, поштовани зборе, материјалну

основу којом се друштво могло покретати у радњи својој,

изложићемо рад и стање друштвено. Ове године одбор је

имао 16, одсекза науке историјске8, одсек за науке књиж.

5. а одсек за науке природне 1 седницу. Саму друштвену

радњу изложићемо у шет делова итако ће се говорити:

I. О чисто књижевном раду друштва.

II. О старању друштвеном за набавку или ошис историј

ских или уметничких споменика нашега народа.

Ш. О осталоме што је друштво радило ван књижевних

послова и о свезама његовим с осталим друштвима.

IV. О стању друштвене библиотеке.

V. О новчаном стању друштвеном.

I.

У течају прошасте године добило је друштво које од

својих чланова које од других књижевника ове књижевне

послове на преглед.

I. Од г.Теофила Димића из Митровице једну белешку о

Филипу Вишњићу,као одговор на једно питање друштвено.

2. Од г. Светозара Ј. Никетића:— а Одношај Србије

ирема Русији од 1806—1812 године.– 6.Доситије Обра

довић, одломак из историје српске књижевности.– B. Ha

сртања римских шаша на српску и хрватску цркву.

3. Од г.дра Ј. Панчића Птице у Србији.

4. Од г. Милорада Поповића:– а. Покрети у Босни из

међу 1820—1832, по Л. Ранку иP. Куниберту, б. Баштина

у старих Срба, с руског од А.А. Мајкова.

5. Од Стојана Новаковића: — a. Zasот Ђурђа Кра
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товца,— б., Хивот Јоакима Сарандапорског, — в. Живот

»Dosaнa Рилског, споменике старе српске књижевности.—

г. Препис повеље босанског краља Стјепана Остоје војводи

Хрвоју и синуму Баоши од 8. Дек. 1400.

6. Од г. Милоша С. Милојевића чланак „0 старим срп

ским гробљама.“ .

- 7. Од г. П. С. Срећковића „Родослов сербских цареј“,

стари летопис приређен за штампу.

8. Од г. С. Љубића с Ријеке Сиоменике о Шћепану ма

лом, из млетачке архиве.

9. Од г.Ђ.Даничића извод из Филица Мезијера о цару

Стефану, који је друштво дало превести на српски.

10. Од г. Милана Ђ. Милићевића:– a. Нешто о Васо

јевићима,—б. Живот Срба сељака (чл. I и Ш.) в. Школе у

Србији од почетка овога века до концa 1867. године.

11. Од г. писца „Описа Босне и Херцеговине“ карту тих

земаља коју је на мање нацртао г. А. Алексић.

12. Од г. Илариона синђела ил Карловаца:— а. Нат

пис близу села Богдашића,—б. Житије цара Уроша,дело

патријарха Пајсија, приређено за штампу по старом ру

копису.

13. Од г. К. Невострујева из Москве: Молитве о поста

вљању цара, Месара и кнеза, испис из старих српских књига,

и uисмо Доминика архиепископа млетачког Петру патри

јарху Антиохијском о опресанцима с одговором истога ша

тријарха. .

14. Одг. I. Бесонова из Москве Беседу говорену у руском

књижевном друштву у Москви приликом доласка Словена.

15. Одг.Ђ. Малетића: а. Историјски развитак гимназије

београдске,—б. Критику надраму Л. Телечкога „Последња

деспотица смедеревска.“— в. чланак Сима Милутиновић и

критика. -

16. Од г. Ђакона Живојина Јовичића Писмомитрополита

црногорског Саве од 1776. године.

17. Од редовног члана г. Милана Кујунџиђа Филосо

фију у Срба. Прво доба.

18. За живота је шок. Влад. Николић био поднео друш

тву на штампање неке своје географијске саставке, за које

је друштво предузело старати се да се изнађу и на ново пре

гледају.

19. Друштво је понудило г. С. Јbубића да се прими по

правке млетачких споменика који су у Гласнику штампани,

у чему до сад није ништа свршено. Ова ствар пак стоји у
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свези с другим старањем друштвеним о млетачком архиву,

на које ћемо касније доћи.

20. Друштвоје прегледало и обдарило расправу дра Б.

Петрановића о Богомилима, коју је г. писац о свом трошку

штампао.

21. Добило је на издавање збирку народних умотворина

г. Вука Врчевића,у којој су четири књиге народних песама,

две књиге народних приповедака и једна књига народних

игара. Осим овога је један родољуб из Сарајева понудио

друштву на поклон на издавање збирку девојачких, љубав

них, митологијских, дечијих и т.д. песама.

22. У своје књижевно старање може друштво узети и

то, што је позвало својега члана г. Љ. П. Ненадовића да

штампа познате Мемоаре својега оца проте Матије Нена

довића.

23. Међу важније послове књижевне овога друштва

спада и то: што је друштво, установивши други део Глас

ника и одредивши у њему место грађи за српску историју,

особито новију, почело прикупљати ту грађу из своје ар

хиве и спремати је за штампу.У прву књигу тога Гласника

одређен је Протоком шабачког магистрата од 1808—1812,

који је преписан и сад се доштампава, тако да ће до који

дан изаћи на свет. Тако ће за њим следовати Споменици

o ПIћепану малом, а за овим Прилози за новију српску ис

торију, којих већ има за дведобре књиге спремљених.

Много је од овога већ прегледано и пуштено у свет у

двема књигама Гласника за ову годину, нешто није могло

бити примљено, а нешто је на прегледу, или чека да се на

штампа у Гласнику који ће се од сад штамшати.

Такоједруштво било у стању издати ове године на свет:

а,двекњиге Гласника,ХХI.иХХШ.у којима има преко

50табака разних ствари које се тичу разностручне науке о

народу нашем. Несам рад морити поштованога збора на

брајањем садржаја овихдвеју свезака; и онакоједовољно

ПОЗНАТ.

б., знатну збирку Српске народне пјесме из Босне и Хер

цеговине. Скупио Богољуб Шетрановић.

в.,У његову радњу могу се узети и Бoгoмили, истори

чна расправа Дра Б. Петрановића, коју је писац сам издао,

а у друштву је била прегледана и обдарена.

Према средствима ипрема садашњим изгледима можемо

се надати, да ће друштво у напредак моћи још више из

Давати.
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II.

Као друга страна истога књижевнога рада, само коју је

друштво радило прикупљањем и старањем својим,—до

лази радња око прибирања и познавања споменика историј

скога живота народнога и осталих књижевних интереса. У

прилог овоме прошле године је урађено оволико:

1. Преписана је и стављена у архив друштвенидодаље

потребе једна заниска проте Шошићскога Алексе Лазаре

вића која се тиче депутације српске од 1805, слате у Ца

pИГрад.

2. Набављено је из Неготина једно казивање о шоро

дици Карапанџића и неколики документи о тој породици,

од којих су начињени преписи и чувају се у друштва до

потребе.

3. Преко члана одбора г. др. Н. Крстића дошло је дру

штво у два маха до врло знатне и велике збирке докуме

ната за новију српску историју, која чине не мало највећи

део у оној гомили преписаних докумената таке врсте, које

је друштво ове године за штампу спремило.

4. Друштвоје ове године гледало, не би ли могло доћи

до рукописа или прешиса по коме би се могао издати Жи

вот деспота Стевана IBuсоког од Философа Константина,

— српског дела из ХV. века,— и обраћало се тога ради

руском професору г. В. Григоровићу у Одеси, у кога имају

два рукописа одтога дела; али ове године није постигло

ништа. Г.Григоровић је поклонио тај рукопис одеском уни

верситету заједно са осталим својим рукописима словен

ским, и тако би по поруци његовој требало да се пошље

тамо који члан друштвени, па да све прегледа и ушотреби

на месту, о чему за сад одбор није могао ништа мислити.

5. Још од пређе је било у овога друштва међу првим

бритама да се исцрпу за јужну словенску а нарочито за

српску историју архиви млатачкии римски. Познато је што

ваном збору нга је учињено с млетачким архивом и како је

друштво договарало се и с изврсним познаваоцем тога ар

хива г.С. Љубићем и за даље послове; с римским архивом

није се до сад ништа још почињало. Садашњи председник

друштвени, човек, који се и од пређе највише старао, да

се ова мисао у друштву не забаци и да се извршује, био је

тога ради летос сам пошао у Рим. У том путу нашао се с

покровитељемЈугословенске академије бискупом Ј.Ј.Шрос

мајером и председником г. др. Фр. Рачким, с којима се о



318 пrвглEд гмдњЕ и стAњА

тој ствари разговарао, и видео: а, Да је у Риму наређено

све што треба да се препишу споменици који се тичу осве

тљења историје нашега народа;— б.,Да је дата помоћ г.

С. Љубићу да потпуни и шоправи за штамшање своју збирку

из млетачког архива, која је толика, да могу из ње изаћи

20 књига по 20-30 штампаних табака у свакој;— в., Да

ће се Љубићева збирка моћи још боље ношунити, што ће се

многи млетачки акти који су саду Бечу, вратити натраг.

Тако је друштво могло ову ствар са свим задаље напу

стити, имајући узрока управо радовати се, што ју је тако

темељито узела у руке Југословенска академија, која је у

положају бољем за извршење овога посла. -

6. Добавивши до руку неке турске документе о старо

влашким кнезовима Рашковићима, друштво је дало да се

преведу, и како не осветљују ништа, ставило их је у свој

архив.

7. Г. Ђорђе Бранковић, чиновник овдашњи, предао је у

препису неке записе о шоследњем српском деспоту Ђурђу

Бранковићу док је био затворен у Хебу. Имајући те за

писе већ од пређе, остављени су и ови у архив.

8. Друштвоје радилода набави за штампу рукописАнте

Протића из Смедерева,у ком је као мемоар причање о оно

ме што је он видео уз Карађорђеве ратове,итај је рукопис

прегледан у историјском одсеку; али погодба са садашњим

имаоцем Још није свршена.

9. Како су старој шисмености и књижевности нашој хра

нионице манастири, друштво је преко нашег г. митропо

лита обратило се свима манастирима српским по Турској

нарочито пак у Хиландар, с молбомда би му се саопштио

барем списак оних књижевних и историјских старина које

се у ком манастиру чувају. Одговори су дошли из два три

манастира, али веома празни, из шознатих околности књи

жевне образованости која је сад тамо. Хиландарцш су по

слали одговор, у коме позивају друштво да пошљетамо од

своје стране вешта човека; а они би му поклонили пове

рење које се не даје свакоме шутнику. Одбор је ту ствар

примио с особитом пажњом, и пуно се нада, да би овака

похода много донела науци, али доданас није могао наћи

никаква начина, којим би се могло почети што у овоме

послу.

10. У врсту грађе за историју новије књижевности и

просвете српске иду и биографије књижевника и знамени

тих људи. За прикупљање ове грађе у друштву је нешто
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учињенојош пре десет година. Друштвоје ове године обја

вило, од кога је шта добило за то време, и на ново по

звало своје чланове,да ову корисну збирку и даље попуне;

али се до данас само један одазвао.

11. Једно особитоважно питање управо животно питање

у књижевности нашој, које је шитање данас на уму сваком

књижевнику по народу нашем, нашло је одзива и у радњи

овога друштва шрошле године. То је питање књижарска

трговина и промет књижарски, које двоје свак признаје за

питања, с којима је управо претесно свезан сам напредак

и опстанак наше књижевности. Досадашњи начин продаје

и растурања књига преко патриота и добрих људи прет

платом и продајом—и преживео се, и не родноси данас,

кад нам књиге почињухвала Богу све чешће злазити. Осим

тога што је добра воља незгодна ствар у послу трговачком,

и осим тога што се добре воље не може најамити у послу

где се сваки дан иште све више времена—досадашњи на

чин има уза се и ове незгоде: 1. Растурање књига не иде с

рачуном на све стране народа, штоје особито код гдекојих

дела ствар неисказане важности, него зависи од добре

воље и случаја где ће се ње наћи; те тако бива, да се че

сто у неке књиге цело издање растури у дветри вароши на

једном крају народа, а у остале простране крајеве не оде

ниједан ексемплар. А то књижевности губи значај и зама

шај по цео народ и ако јој помаже живети. 2. Књижарска

трговина уз овака средства није у живом промету, нема на

свом расположају и на домаху целокупну радњу и од про

шастих година,да би је могла непрестано растурaти, него

од књиге што се прода у први мах кад је претплата, оно је

све. То је пак такође штета и по значај књижевности за

цео народ и по задатак њезин. Ни мало мање не штетива

ни књижевност сама, јер ју је уз така средства могуће шо

знати само у одломцима, рапсодично, а никад у току ње

зина развијања. 3. Још и којекако прођу и растуре се, ма

и непотпуно, књиге које изађу претплатом и уписом; али

које изађу трошком писца илидржавним, оне прођујош не

згодније од оба она случаја, јер се у сваком смислу нај

мање растуре. 4. Поред свију тих незгода оскудица добро

уређене књижарске трговине чини, те потребити врло те

шко набављају књиге које зажеле: а како без добрих књи

жара не може бити ни добрих спискова књижарских, то се

без њихтешко и распита и сазна где има ипо што су књиге

за које бисмо све остало лако могли сазнати. 5. За бољу
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свезуијединство међу Србима иХрватима, или међу источ

ном изападном половином нашега народа, данаснетреба

ништа више него да се шознамо и видимо у огледалу

своме, да саставимо љубав према књижевности својоју

једно: кад бисмо се саставили и видели, опазили бисмо,

да је данас све спремно за нашу књижевну заједницу и

с једне и с друге стране. Треба само напоредо позна

вати и нашоредо читати књижевност која је шо публици

сад једнако раздељена на две, а по свом је органичном

кроју и по унутрашњем духу једна иста—па видети како

много стоји до вештог промета књижарског, па да те нpe

граде нестане. Овако како је сад, то не може никад бити,

чим ми можемо лакше и раније добити књигу туђу из Беча,

него своју из“Загреба или често и из самог Новог Сада.

Тако сад стоји наша књижарска трговина. 6. Поред књи

жевне свезе с Хрватима и с јужним Словенима која нам је

ближа и потребнија, потребна је нашим књижевницима, на

шојомладини иинтелигенцији, којој књижевне потребебогу

хвала све више расту и јачају, жива свеза са књижевним

средиштима осталих словенских народа,ако хоћемода оста

не у народном и словенском духу и да се у њему развија.

—Око тога би такође имала леш посао добро уређена књи

жарска трговина.

Овако на далеко разведoсмо збор о овоме за то, да се

створ ова, која до сад забављаше тешњи круг друштва

овога,распростре на цело друштвои заузме љубав и шажњу

његову. Као знакда ствар ова занима данасцео народ нека

је то, што су се по народу стали међу омладином саста

вљати шо неким местима нарочити одбори за растурање

књига. Али и досадашњи начин растурања књига, љубав и

добра воља патриота скушљача уродила би правим плодом

само онда, када би им била на руци добро уређена трго

вина књижарска: без тога ће свакојаке трговачке незгоде

у овом послу без нрестанка обламати крила патриотству

нашем. С тога је друштво смишљало, да би добро било,

да се измоли у овој ствари помоћ од наше државе у томе,

што би се књиге школске и државне дале на комисион

ономе књижару који би могао одговорити свима горе пока

заним потребама. Комисион државних књига с мало већим

процентом од обичнога дао би обезбеђење које је потребно

за вршење поменутих потреба, јер онака радња у шочетку

не само што не би доносила користи него би била у свези

и са штетама.Али какоје у овој ствари једна незгода наћи
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човека зналца и у једно с капиталом, који би радњу у тако

великом обиму могао започети и за којора би се могло на

пред имати уверења,да ће моћи одговорити изискивању–

а друга изравнати разне одношаје према влади што сетиче

кредита,које би тај посао собом донео;то је остављено,да

се о томе више промисли, не би ли се нашао начин којим

би се могло ма шта учинити што би помогло да се ствар

крене на боље.

12. Удруштву овоме има и одсек за вештине. Назадно

стањеу коме је данас у оште наш народ што се тиче умет

ности, крив је те се за ово три године од како је на ново

уређено ово друштво, није у томе одсеку урадило ништа,

ма да се по другим свима радило у неколико. Одсек тај није

никако ни радио, јер је имао самоједнога члана. Ипакје

ове године нешто урађено у друштву, што иде у овај од

сек.У Београду има које у музеју које у Топчидеру неко

лико слика од српских уметника. Председникје овога дру

штва потакао ту мисао саопштивши неке своје белешке које

се тичу ове ствари, и друштво је радило даље кодмини

старства, да се бар то неколико слика доведе у ред, оз

начи им вредност и свеза с ориђиналима,те да се тиме учи

ни почетак будућој српској галерији, а у једно и да се ис

куши издокумената који сетичу тих слика оно мало биогра

Фијске грађе за живот уметника, од којих имамо те слике.

III.

. Осим књижевних послова те две врсте у осталу радњу

друштвенудолази на шрво место учешће његово у етнограф

ској изложби Московској. Позвано још 1866 год. оддруштва

пријатеља природних наука при университету московском,

из оскудице средстава која му у тој години ни за његов за

датак нису довољна била, није могло друштво предузимати

ништа баш у оно време, кад се најбоље и најзгодније мо

гла прибавити грађа за етнографијско познање народа –

на име у лето. Не могући само ништа предузимати из тог

узрока,ДрушТВ0 се начини посредником, и замоли позивом

који је доста на време штампан, наше земљаке да се од

зову племенитој намери поменуте изложбе прилозима. Али

одређени рок и дође и прође— а прилога не буде ни нај

мањега, ни у чему. Истом у зиму, по Божићу, у почетку

Ове године, висока влада наша припомогне друштву сред

ствима,да не би Србија остала посве незаступљена на по

Гллсник хп. . 21
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менутој изложби и да би се што то учинило. Помоћ високе

владе умножи светли кнез одредивши сам онолико колико

и влада, тако даједруштво имало на расположењу 400 t.

Алије сад при свем обиљу средстава, у дане кад је био

протекао и последњи рок пошиљању прилога, теже било

наћи шлани прикупити грађу етнографијску у незгодно зим

ско доба. За обоје се иште и доста и згоднога времена.

Овако се морало хитати и тражити најкраћега пута. Стога

је био састављен нарочит одбор, који је послао по Србији

г. г. М.Ђ. Милићевића иживописца Стевана Тодоровићада

прикупе и нацртају што је од потребе, ида све приреде за

пошиљање.Такоје материјал наш могао отићи истом у нај

последње дане, те није могао бити сав распоређен онако

како би било да је на време стигао; али је ипак био изло

жен, а етнографијским сликама ми смо светло заступљени.

У исти махје одбор за приређење словенске етнографске

изложбе у Москви позвао одавде неколицину књижевникада

походе изложбу. Како је за потпуно заступљење Србије по

треба било,да оду иглавом представници, а нашим је књи

жевним људима у данашњим нашим приликама немогућно

било да се сами одзову,тоје одбор друштвени, из суме од

ређене му на заступање Србије на Московској етнографској

изложби, одредио помоћ тројици од оних које су сами Руси

позвали да иду у Москву. Председник нарочитога одбора

за ове послове, коме је одбор предао у руке новце и извр

шење овога посла, предао је рачуне о свему, одбору дру

штвеном. Одбор је рачуне шрегледао и остатак од 1250 гр.

и 10 пара метнуо удруштвени приход.

2. Осим ове прилике још су биле ове године у нашем

народу две прилике где је требало да буде заступљена

одасланицима и Србија и посебице ово друштво. Прво је

свечано отворање „Југословенске академије знаности и

умјетности“ у Загребу, где је друштво шослало двојицу

изасланика и друго Доситијевска свечаносту Чакову.Осим

друштвених заступника били су тамо заступници од наше

велике школе, од београдскога певачког друштва, и од

трију општина из Србије: београдске, шабачке, смедерев

ске. Другоје свечаностуЧакову приликомдизања плоче на

кући у којој се родио славни Доситије Обрадовић. Тамо су

такође била послана двојица друштвених чланова М. Ку

јунџић и Стојан Новаковић, а у Загребу су заступали дру

штво Јован Бошковић и Стојан Новаковић.

3. Над је познати немачки историк, писац „Историје
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српске револуције“ Леополдо Ренке славио спомен својега

докторства након педесет година, друштво му јечеститамо

ту славу; а онје друштву одговорио, приказавши исти од

говор и осталим честитаоцима из нашега народа који му се

Јавише.

4. Наштамшавши у Гласнику ХХ и ХХI неколике по

датке о биографији славнога српскога народног певача Фи

лиша Вишњића, друштво се старало, да распита и где му

је гроб: и сазнавши што је желело, дознало је и то,да на

гробу Филипову већ никаква знака нема.Да се не би овај

замаљски спомен о славноме шевачу са свим изгубио, дру

штво је одлучило подићи му спомен—и како за трошак

око овога треба одобрење скупа, предлог ће се о томеда

нас поднети поштованом збору.

5. Исти овајдуг дугује поименце Београд и цела Србија

другоме славном Србину Доситију Обрадовићу. За његове

се кости готово не зна где су ; његова шоследња жеља, Да

буде сахрањен у Топчидеру кодХајдучке чесме, још није

навршена. Не могући друштво у овоме ништа почети само,

замолило је министарство просвете да оно шрими на се—

да се кости Доситијеве од саборне цркве пренесу на место

које је он желео,ида се онде подигне пристојан надгробни

споменик на славу и на спомен великоме покојнику,

6. У овај ред шослова друштвених иде и ступање његово

у свезу и промену књижевну с осталим ученим друштвима.

Шо штатуту овај посао врши одбор, али саму свезу ваља да

одобри скуп друштвени. Тако је одбор ове године ступио у

свезу с маџ. Кишфалудиним Друштвом у Пешти, с пољским

ученим Друштвом поред университета у Кракову, са заводом

библиотеке Осолињских уЛавову, и с тима се друштвима из

мењао књигама. Одбор је примио понуђену свезу од Ер

дељскога музеја у Клужу и од Југословенске академије знано

сти и уметности у Загребу. То све одбор има да поднесе

данашњем скупу на одобрење. Сам одбор понудио је свезу

краљ. Чешкоме ученом друштву у Прагу. Осим тога дошле

су друштву пређашњих година понудеод некојих друштава,

на коједо сад није ништа одговорено и Данашњи скуп ваља

да реши,хоће ли друштво и ове свезе примити, што би ве

ома корисно било. Таку је свезу понудило друштву овом:

1. Зоологијско-минералогијско друштво у Регенсбургу.

2. Горње хесенско друштво за природу и лекарство у

Гисену.

3. Управа Германског музеја у Нирнбергу.



324. пPEглEд РАдњи и отлHA

4. Ердељско друштво за природне науке у Сибињу.

5. Царско друштво природослова у Москви.

6. Друштво за природне науке Изис уДрезди

и свако је готово послало нешто својих књига.

IV.

Почињући говор о стању библиотеке друштене имамо

споменути,да је одбор према програму друштвенога рада,

одлучио ове године да се у друштвену библиотеку наба

вљају српске и хрватске књиге, као литерарна грађа и за

потоња иза најближа времена, а тако исто, у колико сред

ства допуштају, и некоја од важнијих словенскихдала,која

засецају у кругдруштвене радње. Тим се навршила давна

шња жеља друштвена, а и то је последица од увећаних

средстава друштвених. Потреба све потпунијих књижевних

колекција већ се и у нас осећа сваки дан све више и више,

и овоме се само радовати можемо. А што се тиче поклона,

ти су у прошастој години били многобројнији но и кад, њи

ма је друштвена збирка умножена са 11 комада старина

књижевних, са 404 свеске књига, 2 слике, 1 планом и 15

карата. Ч

V.

. Што се тиче новчанога стања у прошлој години стајало

је Српско учено друштво овако:

A.

Iрихода било је:

TP, IP.

1. Остатак у каси од ланске године. . . . . 4829 21%;

2. Изванредна помоћ од владе за г. 1867. . 15000 –

3. Од проданих књига доходак . . . . . . 1153 10

4. Што је претекло од трошка за Московски

s Finsko-se--- ""
одподаје петановићеве стеса

HRAD0ДНИХ ПеCaMа . . . . . . . . . . . . 9996 –

Свитл птимањеПзгžbП%,

") Од кога је што добивено објављено је у протоколима.
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fБ.

Расхода било је:

EP, ПР.

1. На хонораре и попутнину . . . . . . . . 15070 –

2. На разне набавке књига и т.д. . . . . . 2967 15

3. На ситне штамшарске трошкове . . . . . 132 10

4. На повез књига . . . . . . . . . . . . 808 –

5. На плату секретару . . . . . . . . . . 3072 –

5. На плату момку . . . . . . . . . . . . 1152 –

7. На преписивање, уређивање библиотеке и

помоћ шисарску секретару . . . . . . . 775, 20

8. На разне поштанске трошкове и теле

граме- - - - - - - . . . . . . . . . . 1316 15

СвЕгл Рлсходл. 25293 20

Кад се од овогодишњег прихода у . . . . .3229 19,

одбије расход у . . . . . . . . . . . . . . 25293 20

Остлк у готову 6935 21%,

ДРакедба. На стр. 318. ове књиге стоји како је дата помоћ г. С.

дубићу,за издавање споменика из млетачке архиве. По новијим

извештајима знамо да је Југославенска академија примила"на

се издавање тога дела и одлучила да се прва књига још ове

године штампа и овим се оно поправља.
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Петнаеста седница одбора

11. Јануара 1868.

Били су: председник г. Ј. Гавриловић; чланови: г.др. Н. Крстић, М.

Рашковић, арх. Сава; секретар Ст. Новаковић.

Бр. 185. Прочита се и потшише протокол пређашњега

састанка. “

Бр. 186. Секретар чита спремљени преглед радње и

стања српског ученог друштва у години 1867, који ће се

читати на главном скупу друштвеном 21. Јануара о. г. С

малим променама одбор га усвоји.

Бр. 187. Прочита се понуда К. Х. Pистића из Сарајева

којом нуди друштву на издавање велику збирку народних

песама:девојачких, љубавних, митологијских,дечијих итд.

пе тражећи никаква откупа. Буде наређено да му се пише,

нека је пошље на преглед.

Бр. 188. Секретар тражи одобрење на издату суму од

240 гр. чар. за помоћ шрешсницима у разном друштвеном

послу. Одобрава се.

Бр. 189. Секретар тражи одобрење на издату суму од

385 гр. и20 п. потрошену по одлуци одборској на прешиси

вање грађе за новију српску историју. Одобрава се.

Бр. 190. Секретар тражи одобрење на издату суму од

43 гр. чарш. на набавкутиска за штемпловање друштвених

писама жигом „Српско учено друштво.“ Одобрава се.

Бр. 191. Секретар подноси као шрилог за „Гласник“ од

ред.члана г. Милана Кујунџића његов чланак „Философија

у Срба. Прводоба.“ Упућује се на преглед и оцену одсеку

. За науке литерарне.

Бр. 192. Секретар предаје за „Гласник“ своји прешис

„Повеље краља босанског Стјешана Остоје војводе Хрвоју и
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сину му Баоши, од 8.Дек. 1400.“ Упућује се на преглед

одсеку за науке историјске.

Бр. 1983. Секретар подноси за „Гласник“ прилог редо

вногчлана г.Ђ. Малетића „Сима Милутиновић и критика.“

Упућује се на преглед и оцену одсеку за науке литерарне.

Бр. 194. Секретар подноси за „Гласник“ прилог редовн.

члава г. М. Ђ. Милићевића „Школе у Србији од шочетка

овога векадо конца 1867. школске године.“ Упућује се на пре

глед и оцену одсеку за науке историјске.

Бр. 195. Секретар саопшти одбору молбу досадашњега

друштвенога момка Томе Милетића, да би му друштво сад

на отпусту, послетолике службе, учинило каквим поклоном

накнаду за малу плату, коју је имао и која је нарочито шо

следње год. била у несразмеру с послом. Одбор, не имајући

власти сам одређиватиштоу оваким приликама, одлучи по

тражити за то одлуку скупа.

Бр. 196. Председник јавиу колико је распитао за пред

рачуне по којима би се могао подићи споменик српскоме

народном шевачуФилипу Вишњићу поднесавши предрачуне

од пештанских и од нашихмајстора. На то се одлучи у од

бору,да се за подизање тога споменика заиште овлашћење

на40 t цесар. највише, па да се према томе после учини

што треба. .

Бр. 197. Прочита се писмо министра просвете од 5. ов. м.

. бр. 5, у коме јавља,да се не може шриступити избору пред

седника за одсек историјски док се не реши питање може

ли председник који је већ радио три године, опет бити ста

вљен у кандидате, и упућује одбор да објашњење онога

члана протокола ШОТражи 0Д скупа.

Бр. 198. Прочита се писмо министра просвете од 4. Јан.

бр.7. у коме јавља да не може учинити поискану измену у

статутудруштвеном што се тиче броја дописних чланова,

него упућује,да се та ствар изнесе пред скуп.

- Бр. 199. Прочита се писмо министра просвете од 5. Јан.

бр. 6. којим јавља,да нема ништа против избора у канди

датезачланство гr. Милорада Поповића,Августа Шлајхера

и Вука Врчевића.

Бр. 200 Чланови одбора гr. др. Н. Крстић и Стојан Но

ваковић, који су били одређени да прегледају рачуне пред

седника одбора за етнографску изложбу у Москви г. Ј. Га

вриловића, о трошку у томе послу,јављају да су тај посао

свршили, и да су рачуни уредни. .

Бp. 201.У свези са бр. 53. протокола овогодишње своје
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радње, где је председник обратио пажњу одбору на одре

ђивање награда, одбор долази на ново на претресање тога

питања, мислећи да је вредно учинити за доста и оном

мишљењу, које налази да садашњи откупи друштвени не

стоје ни у каквом сразмеру са садашњим стањем остале

наше књижевности. С тога буде одлучено: не шобијати са

дашње највеће мере откупа изузрока,да буду друштву не

свезане руке, кад треба кога шисца изванредно наградити;

али шрепоручити живо одсецима,да су штедљивији у одре

ћивању откупа и дати им за то мању меру. Тако се установи

у границама одлуке скушштинске коју не треба укидати,да

се за преводе даје највише 32—4, а за ориђинале 4—8

дуката, ван чланака који би собом чинили изузетак и по

томе би ихтребало ценити по скушштинској одлуци. Ово да

се изнесе пред скуп.

Бр. 302. Председник предложи,дасеодбор обратимини

стру просвете опширном представком посредујућиу питању

око увођења новога правошиса у наше школе, на име да се

у представци предложи министарству, да оно уваживши

готову и свршену ствар у књижевности, уведе и у основне

школе нови шравошис.Осим што би се тим кораком довеле у

сугласност школе ијавни шросветни живот народни, који је

заступљену школама, штоје врло потребно, изједначила би

се и садашња педагогијска незгода, штоје нови правопис у

средњим школама уведен, а у нижим није. Одбору своји.

Бр. 108. Секретар јавља за књиге које су дошле на по

клон или у замену:

1. Од редовнога члана г. Ђ. Малетића његова дела: а.

Преходницу србске слободе или српске ајдуке. Карловци

1863; б. Смрт цараМијаила. Београд1866; н. Критички пре

глед наградом увенчаног дела Краљ Дечански. Нови Сад.

1846. године. .

2. Од дра Отона Блау, пруског консула у Сарајеву Еine

archeologische Reise in Bosnien, истисак из извештаја пруске

академије наука.

3. Од дра г. Розена садашњег пруског консула у Бео

граду његова дела: a. Geschichte der Türkei von dem Siege

der Reform im Jahre 1826 biszum Parizer Tractatvon Jahre

1856. I и II. б. Syrien, das Land und seine Bewohner.

* J4. Од Јеремије Караџића његов календар Таковац за

1868 годину.

5. Од ред. члана г. М. Кујунџића његово дело: Кратки

преглед хармоније у свету I. Срце или Наука о осећању.
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6. Од председника г. Ј. Гавриловића: а. Видов дан за

1867. б. Србију за 1867. в. Напредак за 1867 и г. Србске

НОВИНе за 1867. - ,

7. Од секретара: а. Boj naVisu Stjepana Ljubiše. б. Бро

јеве непотпуне Danice ilirske oд год 1863и 1867. в. Glasnik

Dalmatinski Од 1865 г. II Nazionale oд 1865. Д. Narodni list

од 1865. в.Лужичке српске новине од 1865.ж. Pučkogprija

telja oд 1867. з. Putnikа карловачког од 1867 колико је

изашло,јер је био забрањен. u.Vilu putnikovu Карловачку

од 1867. колико је изашло. г.ЗимзеленА.Андрића од 1867.

к. Вршачку кулу 1867. л. Воина 1867,м.Световид 1867. Сви

су течаји мање више непопуних бројева. н.Ausztpe aus dem

dreiundsechzigsten Jahresbericht der Britischen Bibelgesel

schaft 186%.

Осма седница одсека за науке историјске и државне

држава 16. Јануара 1868. у Београду.

Били су председникдр. Н. Крстић, и чланови: гr.Јован Гавриловић,

Милан А. Петронијевић, др. М. Спасић, М. Ђ. Милићевић, Д. Го

лубовић, и Панта Срећковић.

Бр. 39. Преседник одсека др. Н. Крстић, јавља да је

прочитао превод г. Милорада Поповића „Баштина у старих

Срба“ од А. А. Мајкова и налази да заслужује да се у

Гласнику наштампа ида се са три дуката од штампана та

бака награди. Одсек усвоји ово мишљење са свим.

Бр.40. Редовни члан друштва, М. Ђ. Милићевић, јави

да је прочитао чланак г. Светозара Никетића „Насртања

римских паша на српску и хрватску цркву“, и налази, да

саставтајзаслужује места у Гласнику само додаје да му

је језик доста храпав; али мисли да би се то могло при ко

ректури поправити. На то би наређенода се састав штампа

у Гласнику а писцуда уиме награде по петдуката одштам

панога табака.

Бр. 41. За повељу краља босанскога Степана Остоје

војводи Хрвоју и сину му Баоши од 8. Декем. 1400, која је

сада преписана верно са самога ориђинала, би наређенода

се штампа у Гласнику.

Бр.42. Председник предаде од одбора послани састав

редовног члана М.Ђ. Милићевића „ШколеуСрбији од по
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четка овога векадо краја школске 1867 године.“ Наређено

би да рад тај прегледе и одсеку своје мишљење јаве г. др.

M. Спасић и Јован Гавриловић.

Бр. 43.Упређашњој седници одсекје међу кандидате

за новога председника себи ставио и Досадашњега свога

председника и ако чл. 31. устројства каже,да сваки члан

мора из одбора иступити,држећида може тако урадити шо

што нигде у томе закону нема одредбедадосадашњи пред

седник не може и на ново изабран бити.

У овом смислу учињен је предлог г. министру просвете

и црквенихдела. Но г. министар, писмом својим од 5. тек.

месеца. У 8. јави друштву, да није рад одобрити или не

одобрити овај предлог одсека,докле не би најпре цео скуп

Друштва претресао ту ствар и казао како он то разумева.

Дојакошњи председник, др. Н. Крстић, моли одсек да га

ослободи одте дужности и да новог кандидата на његово

место избере. На то би изабрандр. М. Спасић и пређашња

двојица др. Јанко Шафарик и Панта Срећковић да се као

кандидати предложе г. министру; а само питање о том:

можели стари председник бити на ново изабран, предложи

ће се скушу на решење.

Шеснаеста седница одбора.

17 Јануара 1868.

Били су: председник г. Ј. Гавриловић: чланови : г. г.др. Н. Крстић,

М. Рашковић и архимандрит Сава; секретар Стојан Новаковић.

Бр. 204. Прочита се и потпише протокол од пређашње

седнице.

Бр. 206. Ректор велике школе представи лично одбору,

како би њему требале собе бр. 54 и 55 у којима је сад дру

штво, да буду слушаонице, а да се он споразумео с мини

старством да друштво узме у замену друге собе ида може

и момак друштвени становати како се наместио. Одбор

примивши шонуду ову уговори с ректором, да он за сели

дбу своје људе да друштву на услугу, ида на том остане.

Бр. 206. Министарство просвете шаље с писмом својим

од 16. пр. м. ЈЕ3526 испис буџета за друштво за годину

1868 у суми 15440 гр. пореских.
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Бр. 207. Министарство просвете писмом својим од10 ов.

м.бр.78.јавља, дајеза председника Српском ученомдру

штву за 1868 године постављен г.Јован Гавриловић.

Бр. 208. Секретар, који је у једно и касир друштвени

прочита рачун друштвени за прошлу 1867 годину. Одбор

одобривши га, нареди, да се шредложи скупу, нека одреди

ко ће прегледати ове рачуне.

Бр. 209. Председник одсека за науке историјске идр

жавне јавља,дајеусвојен за штампање у Гласнику превод

Милорада Поповића „Баштина у Срба“ од А Мајкова, и

greatonna neодбор одобрава.

Бр. 210. Исти председник јавља за чланак г. Св. Нике

тића „Насртања римских шаша на српску ихрватску цркву“,

да је одсек одлучио, да се штампа у Гласнику и да се от

купи са 5 t од штампана табака. Одбор одобрава.

Бр. 211. Исти шредседник јавља за „Повељу краља бо

санскога Степана Остоје“, прешис Ст. Новаковића, да је

одсек одлучио да се штампа у Гласнику.

. Бр. 212. Исти председник јавља, да се он одрекао и

кандидатства за председништво идаје одсек одлучио, да

се на његово место поднесе министру на избор г. др. М.

Спасић, а пређашња двојица да остану. Одбор одлучи, да

се сад ти кандидати на ново поднесу на избор министру.

Бр. 213. За рукопис Анте Протића одбор одлучи, да се

имаоцу понуди 12 t откуша и ако он пристане на то, да

се откупи.

Бр. 214. Секретар јави за Гласник ХХI,да ће до који

дан изаћи из штампе, него да му се одреди цена. Одбор

одреди цену 6, гр. а за оне који буду куповали све Гла

снике, да им је цена 4 гр. на комад без разлике и да је

цена комаду 4. гр. и онда који би узео од 12 ком. разних

(B6°31EL IIa, CIBE HIGA BIИШЕ“.

Бр. 215. Секретар предлаже да би се могао почети од

мах штампати ХХШ Гласник, јер има грађе довољно, за

које одбор одлучи, да се тај Гласник да у штампу.

Бр. 216. Секретар јавља за књиге које су дошле дру

штву на поклон и у замену.

а. Оддруштва пријатеља руске књижевности.

1. Ibcни собранншн Ш. В. Кирћевским частњ I. Мо

Сква 1860.

2. Бесtkuи вЋ Обцествts Лкобителeћ роccificЕоћ словесно

сти Виш. I. Москва 1867.
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3. Кртмс-Медодјевскri CборникЂ. Москва 1865.

б. Од пруске краљевске академије Мonatsbericht за

Сештембар и Октобар 1867.

в. Одуредништва „Лужичана“ тај лист за у напредак.

г. ОдАми Буа Sus Tétablissenment de bonnes routes et

surtout de chemins de fer dans la Turquie d'Europe par A

Boué. Vienne 1852.

д. Од секретара 1. Пут лицејских питомаца по Србији

од Косте Поповића и 2. Омладинску заједницу.

Скуп српског ученог друштва

21. Јануара 1868.

Били: г. Јован Гавриловић, архим. Сава др. Н. Крстић, Стојан

Новаковић,Јован БошковнК, ТВ. Малетић, ТВ. Р. Пантелић, Ј. Ма

pиновић, Чед. Мијатовић, К. Цукић, М. Кујунџић, М. А. Петрони

јевић, М. Ђ. Милићевић, С. Сретеновић, А. Чварковић, Е. Јоси

мовић, др. Ј. Шафарик, Ј. Ристић, Љ. П. Ненадовић, др. А. Ме

довић, Стојан Бошковић, П. С. Срећковић, А. Андрић, др. Ј. Ва

мента, Ј. Драгашевић, Јев. Аврамовић, М. Миловук, Дим. Томић,

o ne on negoggmans won.М. Панић.

Бр. 1. Пошто председник рече да се састанак шочиње,

прочита секретар од стране одбора Преглед радње и стања

Српског ученог друштва у 1867-ој години.

Бр. 2. Председник преложи да се по обичају одреде

тројица од чланова, који ће потписати протокол о скупу

овоме ипрегледати рачуне друштвенеза 1867-му год. Буду

одређени г.др.Ј. Панчић, М.Ђ. Милићевић иЈован Бош

ковић.

Бр.3. Прочитају се министарска писма, из којих се види,

да је ове године постављендруштву за председника г. Јо

ван Гавриловић ида је министар између три предложена

кандидата за председништво за науке историјскеидржав

не изабрао г.др. М. Спасића.

Бр. 4. Прочита се предлог о промени статута где се

тичедописнихчланова,на име,да се законити број тихчла

нова повећа. Председник јави, да је одбор не имајући у

статуту одређено, ко чиниизменекадби затребале, обра

тио се с овом ствари на министра просвете, а овајда
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је одбору одговорио, нека ову ствар изнесе пред скуп.За

тим дође на ред предлог редов. члана г. Ј. Бошковића и

исти члан изнесе га у подужој беседи. Главно је у његову

шредлогу и беседи ово:

A. у пословнику.

1.

Код главе II. (о одбору) броју 6да се дода:

„Расправе у Гласнику штампаће се само српским јези

ком, грађа пак и извори за историју оним језиком којим су

писани, а ако устреба и у српскоме преводу.“

2.

Код исте главе под бројем 10 нека се дода ово:

„Одбору се ставља у дужностда према š-у 25-ом ста

тута, јавно позове све имућне Србе, нека драговољним при

лозима (било за живота или у последњој вољи) припомогну

да се оснује друштвени заклад или Фонд. Таки добротвори

науке и уметности зваће се оснивачи или приложници дру

штвенога заклада: оснивачи, ако им принос није мањи од

5003, а иначе приложници.“

3

Код главе Ш.(о скупу) к броју 1да се дода:

„Председник друштва позива на главни састанак: а) по

одлуци самога скупа, б) кад он (т. ј. шредседник нађе сам

да треба, в) кад који одсек то заиште.“

Б. у статуту.

1.

Š 6. (кад се доведе у свезу с 5-ом 15.) да се замени

ОВАКО 2 -

„За редовне чланове могу бити изабрани само они учени

Срби (или Хрвати), који су научним илиуметничким каквим

делом засведочили,да су подобни за рад на друштвеноме

задатку.“

Измена у 5-y 10-ом.

„Дописних чланова може бити највише 100;“

или још боље:

„дописнихи почасних чланова број није ограничен.“
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3.

Додатак к š-у 11-ом.

„Дошисни чланови, кад се настане у Београду,могу по

стати редовнима. Њих тога ради ваља који год одсек да

предложи одбору на знање ш одобрење.“

4.

„Да се према S-ov 16-ом под г и према š-у 2-ом—

установи „одсек за вештине“, ида се за њ изберу најмање

још четири члана, по наредби š-а 10-ога.

5.

S 19. да се измени овако:

„Сваки редовни члан припада истина једноме одчетири

одсека, али то му не смета да, према наклоности и способ

ности, уједно има дела и у пословима којега другог одсека.

„Тако исто, ако друштво који одсек на више пододсека

раздвоји и т. д.“

6.

Додатак к Š-у 23-ем.

„Вештачки одсек, поред других послова својих, имаће

ида набавља уметничка дела, и од њих ће справљати из

ложбу.“

7.

Правоиницијативе у мењању друштвенога статута треба

да је изреком пришознато друштву, за то к š-у 39-ом нека

Се ДОДА:

„Правила у уређењу друштвеноме могу се само онда

променити, кад промену предложе најмање две трећине

свих редовних чланова,икадтака промена добије највише

одобрење.“

Пошто се овај предлог прочита, председник предложи,

да се одреди особита комисија која ће га прегледати.Уту

комисију одмах предложи гr. Јована Бошковића, М. Мило

вука, Ч. Мијатовића, М. Кујунџића, Е. Јосимовића,дра Ј.

Шафарика, који и буду избранш али с тим додатком,да у

комисију може долазити и у радњи њеној учествовати и

сваки Други члан, ида се радња њена не ограничава само

на предлог Ј. Бошковића, већ да може доносити предлоге

и о другим променама статута. -
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Бр. 5. Исти члан пита како треба разумети чл. 14. шта

тута друштвеног,у коме стоји,да „чланови друштвенидо

бијају бесплатно друштвене књиге“, на име,да ли то вреди

оддана кад постане члан или и за пређашње. Буде одлу

чено, да вреди иза пређашње;а шта му треба, члан ваља

Да Јави.

Бр. 6. Изнесе се од стране одбора чл.31. штатута у ком

је нејасно,да ли може доћи међу кандидате председника

одсека и пређашњи председник. Пошто рекоше неки чла

нови историјског одсека да то није противно штатуту, од

лучи се ипак,да се и то стави у програм комисији одређеној

мало шре.

Бр.7. Изнесу се на избор кандидати за чланство и из

беру се:

а.Уредовно чланство: г. Милорад Поповић.

б.У Почасно чланство: г. Вук Врчевић из Требиња, и

Август Шлајхер професор из Јене.

Бр. 8. Председник изнесе на претресање шредлог о по

дизању споменика Ф. Вишњићу надруштвени трошак. Од

стране скупа нико се томе у начелу не успротиви; али би

гласова,да се на то не може трошити издруштвених но

ваца, него нека друштво узме на се бригу о томе, а за на

чин нека сепостара како ће до новаца доћи—које се примш

за одлуку целога скупа.

Бр. 9. Изнесе се од стране одбора предлог,да се мере

хонорара од 6—102 за ориђинал и 5g за превод смањеза

обичне послове, а да се дојакошње оставе за изванредне

послове. Одбор то износи највише за то, што је пређе на

скупу награда одређена „за сад“ и што држи, да је са

дашње одређивање награда у друштву у несразмеру са

осталим стањем наше књижевности. На скупу се предлог

тај одбаци; али се протумачи што се до сад рђаво разуме

вало, на име:да су 52 за превод,а 10P за ориђинал само

највеће мере; али да не ваља узимати 62,за најмању меру

за ориђинал, и потоме,да управо најмање мере нема, него

да су у томе одсецима потпуно одрешене руке.
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Први састанак одбора

31. Јануара 1868.

Били су: председник г. Ј. Гавриловић; одборници г. г. М. Спасим,

арх. Сава; секретар Ст. Новаковим.

Бр. 1. Прочита се и потпише протокол од пређашњег

ПрOIЛОГОДИшњег састанка.

Бр.2. Прочита се писмо министра просвете и црквених

Дела од 19 ов. м.бр. 155, објављено на скупу, у ком се ја

вља друштву,да је министар између тројице предложених

му кандидата изабрао за председника томе одсеку г. М.

Спасића.

Бр.3. Секретар поднесе послани му од г. митрополита

прилог за Гласник руског архимандрита Леонида из Ца

риграда, у којем су Словенски акти рускога манастира у

Св. Гори. Архимандрит шаље уз прилог девет Фотографиј

ских снимака. Диплома српских из истога манастира, и Ну

дећи друштву своју услугу и за остале старине атонске,

рад је да му се од примљениху Гласник његових ствари

спреме одвојени истисци. Одбор прими схвалом ову понуду,

а рукопис сеупућује на преглед одсекуза науке историјске.

Бр.4. Секретар подноси и други прилогза Гласник ис

тога архимандрита Леонида, послани му од г. митропо

лита, на име: Препис типика хиландарског од св. Саве учи

њен с ориђинала, уз који шаље друштву пет фотографија с

ориђинала. Препис је пропраћен расправом, из које се

види, да онај препис, с којега је то дело штампано у Гла

снику ХХ није ни учињен с ориђинала него с преписа из

прошлога века. Прилог се упућује на преглед одсеку за

науке литерарне.

Бр. 5. Секретар подноси друштву на издавање своје

дело Библиографију српску (без хрватске) новијег периода

књижевности од 1741 од краја 1866 године. Упућује се на

преглед и оцену одсеку за науке књижевне.

Бр. 6. Секретар подноси као прилогза Гласник одписца

„Описа Босне и Херцеговине“ мали додатак к томе Опису.

Упућује се на преглед одсеку за науке природословне и

MATEMATITЧНЕ,

Бр.7. Секретар подноси као прилог за Гласник од г.

Димитрија Стојановића инжинира расправу о „Штурмовој
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н

теорији.“ Упућује се на преглед и оцену одсеку за науке

природословне и математичне.

Бр.8. Председник поднесе послати му из министарства

просвете извештај живошисца Стевана Тодоровића „Колико

и каквих живописних слика има у Београду у народном

музеју и у топчидерској збирци“, који буде у одбору цео

прочитан. Саслушавши га одбор одлучи, заискати га од

министарства за Гласник,јерје први критички попис наших

живописа који су у Београду, и на питање министарства

одговорити: да у свему изврши предлог Ст. Тодоровића

што се тиче расположаја и храњења тих слика.

Бр. 9. Прочита се шисмо г. В. Врчевића из Требиња у

коме пита друштво, били се оно примило издавања његове

збирке загонетака и пословица око које једнако ради. Од

лучено буде јавити му,да своје рукописе пошље друштву

на оцену и преглед.

Бр. 10. Прочита се друго писмо г. В. Врчевића из Тре

биња, у коме јавља да пристаје на одређени му откуп за

приповетке и игре и да ће послати још нешто у допуну.

Бр. 11. Државна штампарија подноси рачуне за „Срп

ске народне песме из Босне и Херцеговине“ у 4706 гр. 4 п.

пор. и за Преиuску Венедикта Краљевића у 360 гр. пор.

које је од пређе неплаћено остало. За ово друго нареди се,

да се види у рачунима, је ли заиста неплаћено , а за оно

прво да се исплати.

Бр. 12. Секретар јавља да се читаоница из Неготина

јавила за књиге друштвене, молећи да јој се пошље што

има друштво. Одлучено је јавити им да пошљу човека који

ће књиге примити и однети.

Бр. 13. Секретар прочита писмо г. проф. Алимпија Ва

сиљевића, у ком као почасни члан друштвени шита за што

му као члану нису слане друштвене књиге, кад му по ста

туту припада то право, а иначе се одриче чланства, ако је

оно без икаквих права. За тим секретар извести одбор,да

се шраво које даје члановима š. 14. вршило од како је

друштва само међу члановима који су у Београду; а од

осталих су неки узимали преко својих пријатеља, а неки

сами кад бидошлиу Београд. Држећида се то чинило због

трудаитрошка потребног око разашиљања, одбор одлучи,

да се ова ствар изнесе на разјашњење пред први скуп.

Бр. 14. Председник предложи, да се секретар постара

те да прегледа што сетиче ствари друштвенихи инвентара

о њима, је ли све у реду.

Гллсник хш. 2
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Бр. 15. Секретар јави који су нови чланови изабрани на

скупу, на које се нареди, да им се по статуту издаду ди

ILLOME.

Бр. 16. Узме се на ред одлука скушштинска за подизање

споменика пок. Филипу Вишњићу и одлучено буде, да се

најпре потражи начин како ће се скупити потребни новци.

Бр. 17. Секретар подноси на поклон од архимандрита

Леонида књиге његове:

1. Рускiћ манастирњ св. Пантелеимона—РусикЂ, и

2. О славанскомЋ переводb церковнаго богослужебнаго

устава.

Прочитано и потписано на другом састанку одбора,26.

Фебруара 1868.

Други састанак одбора.

26. Фебруара 1868.

Били су: председник г. Ј. Гавриловић, одборници г. г. М. Рашковић,

арх.Сава, секретар Ст. Новаковић.

Бр. 18. Секретар јави, да је по пређашњем инвентару

прегледао јесу ли у реду и на свом месту друштвене ствари,

и да је све у свом реду.

Бр. 19. Настављајући пређашњу одлуку да се досада

шњему момку Томи Милетићу који је друштво верно и по

штено три године служио а уз малену плаћу,да какав по

grownvannovД Ц.

Бр. 20. Секретар јави,да се доштампава I књига Гла

сника у којој су Протоколи Шабачког магистрата 1802–

1812, и да књизи треба одредити продајну цену. Одреди

се 5 гроша чаршијских.

Бр. 21. Прочита се писмо министра просвете од19 ов. м.

Ne 367, у ком јавља да ће одмахчим прилике допусте учи

нити, што је друштво предлагало за г. Ст. Тодоровића

што се тиче галерије; а друштву враћа на штампање изве

штај онај г.Ст. Тодоровића. За тај извештај одлучено је

послати га Још одсеку литерарном шоради оцене.

Бр. 11. Секретар подноси као прилог за Гласник кри

тику од г. Ч.Мијатовића редчлана, наA.Bасиљевића „Исто
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в. ОдЂ. Поповића из Н. Сада Bunjevački kalendar за

1868 годину.

г. Од Матице српске лист „Матицу“ за 1868.

д. Од уредништва „Беседе“ и „Духовног зборника“ тај

ЛИСТ За 1868.

е. Од руског министарства народне просвете пет књIra

његова „журнала“за месеце Јул, Август, Сештембар,Окто

бар и Новембар.

ж. Од секретара „Барона А. Бабо Пољодвлство, пре

водД. Петровића II. Сад 1868.“

3. Одјугослов. академије изЗагреба њезина Рада Ш.Књ.

Прочитано и потписано на трећем одборском састанку,

21. Марта 1868.

Прва седница одсека за науке литерарне, језикословне

и моралне.

28. Фебруара 1868. године.

Од чланова били су: г. г. председник одсека архимандрит Сава Јов

шић; Лbубомир П. Ненадовић, Сава Сретеновић, Јован Бошковић,

Ђорђе Малетић, Милан Кујунџић, Стојан Новаковић и Милорад

- Поповић.

1. Члан г. Милан Кујунџић захваљује се на деловод

ству и моли да га одсек разреши од те дужности из обзира

на узроке које је навео. .

Захваљује се г. Кујунџићу на досадањем труду ш буде

изабрат за деловођу члан Милорад Поповић.

2. Одбор шиље на оцену извештај живописца и профе

сора реалке г. Стевана Тодоровића о живописним сликама

које се налазе у народном музеју и збирци у Топчидеру са

критичким погледом и прћмедбама о биографији појединих

живописаца где је придан и расшоред који би се могао учи

нити према садањим резултатима српских уметника па да

добију неки вид школа. Тај је чланак прочитан, и нађено

је да заслужује штампања.

Пошто су и одсеку важнији комади прочитани буде одлу

чено: да се извештај штампа као прво дело од своје струке

ида се г. Тодоровћу на име награде даде од штампаног

табака7 t цесарских.
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3. Одбор шиље препис са ориђинала хиландарскога ти

пика од св. Саве са љотографским сликама, које је послао

друштву руски архимандрит Леонид из Цариграда с при

медбом:да је препис веран и нема оних погрешака које се

налазе у типику који је штампан у ХХ. Гласнику по руско

словенском препису из прошлога века. - .

Решено:да члан г. Стојан Новаковић сравни овај пре

пис са штампаним, па ће се онда према разлици која се по

каже у корист коректности овога преписа расудити: Да ли

да се штамша у Гласнику или не.

4. Одбор шиље дело члана и секретара Друштвеног Г.

Стојана Новаковића: Библиографија српска (без хрватске)

новијега времена књижевности од1741.до краја 1866.,уре

ђена похронологијском реду, по именима писаца и по стру

КаNGL, KEMIGREBELOCTI.

Одлучено:да чланови друштва г. г. Јован Бошковић и

Сава Сретеновић прегледају овај рукошиси одсеку поднесу

свој извештај.

5. Чита се чланак г. Ђорђа Малетића: „Сима Милути

новић и критика“ који је спремио као прилог за Гласник.

У колико ствар није довољно исцрпена према наслову

једно, друго што чланакне узима у обзир целокупну радњу

песникову него јој је поглед једностран панегирик побо

љих места у „Сербијанци“— одлучено је: да се чланак у

његовом садањем облику не може примити у Гласник и с

тога да се поврати писцу.

Прва седница одсека за науке историјске и државне.

9. Марта,1868, у Београду.

Били су: председникдр. М. Спасић : чланови : Рајко Лешјанин, Ми

лан А. Петронијевић, Јован Гавриловић, М. Ђ. Милићевић, др.

Н. Крстић, Панта Срећковић и Чедомиљ Мијатовић.

Бр. 1. Саслушано бимишљење г. г. референата очланку

г.Ђ. Малетића „историјски развитак гимназије Београд

ске“, и услед тога наређено:

да се учињене примедбе саопште г.Ђ. Малетићу,да би

према њима удесно дело, па ће се онда о истом одлука

изрећи.
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Бр. 2. Прочитан би суд г. г.дра М.Спасића иЈована

Гавриловића о чланку редовнога члана г. М.Ђ. Милшће

вића: „IКоле у Србији од почетка овога века до краја

школске 1867. године.“ На то би одређено:

да се састав тај штампа у Гласнику, а писцу у име

награде да се да" по 5. дуката ћесарских од штампанога

табака.

Бр. 3. Одбор упућује одсеку чланак редовнога члана

Г. Чедомиља Мијатовића — критика „Историје народнога

_ образовања код Срба“ од г. А. Васиљевића. Би одлучено:

да састав тај прочита и одсеку своје мишљење о њему

јави редовни члан др. Н. Крстић.

Бр. 4. Одбор шиље одсеку састав монаха оца Илариона

„о каталозима шећских патријара.“ Наређено би:

да то прегледа и одсеку јави редовни члан Панта Срећ

ковић.

Бр. 5. За старе документе, које имаде љубав послати

друштву архимандрит рускога манастира у св. Гори, отац

Леонид, би наређено;

да се штампају у Гласнику.
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